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S łow o w s tę p n e

Pojęcie  ״klasyków”, którym się posłużyłem w tytule niniejszego tomu, nie
oznacza - wbrew możliwym pierwszym skojarzeniom czytelnika - przyna
leżności omawianych przeze m nie autorów do jednej poetyckiej szkoły. O d
nosi się ono do tych twórców, którzy dzięki randze swojego dzieła osiągnęli
status  ״klasyków współczesności”. Bohaterami tego tom u są bowiem pisarze
spod różnych dwudziestowiecznych poetyckich Zodiaków. Jarosław Iwasz
kiewicz spod znaku ״Skamandra”. Czesław Miłosz, laureat Nagrody Nobla
w roku 1980, i Jerzy Zagórski z kręgu przedwojennej II Awangardy lubelsko-wileńskiej. Zbigniew Herbert, którego moralistyczna poezja tkwiła swoimi
korzeniam i bardziej w generacyjnym przeżyciu pokolenia ״Kolumbów”, niż
w mitologii generacji ״W spółczesności” po roku 1956. Z tej formacji nato
m iast wywodzi się oryginalna i samoswoja poezja Urszuli Kozioł, również
zaliczana do klasyki polskiej liryki XX wieku. Status klasyka ״Nowej Fali”,
debiutującej na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku,
zyskał w opinii czytelników i krytyki Stanisław Barańczak, tworzący od roku
1980 w Stanach Zjednoczonych. Do tej samej formacji artystycznej należy
również piszący i mieszkający w Polsce Józef Baran, chociaż trudno było
by go nazwać już klasykiem, podobnie jak i innych twórców wymienionych
w dalszej kolejności.
Jacek Podsiadło to przedstawiciel generacji ״bruLionu”, urodzonej na
początku lat sześćdziesiątych XX wieku. Odegrała ona bardzo ważną rolę
w poezji polskiej w połowie lat osiemdziesiątych, wypracowując nowy idiom
poetycki, wpisujący się w rodzim ą odm ianę ponowoczesności. Jacek Kacz
marski natomiast, pieśniarz i poeta, żyjący i tworzący na przełomie wieku XX
i XXI, najpierw w kraju, później na emigracji oraz w ostatnim okresie życia
ponownie w Polsce (po odzyskaniu niepodległości w roku 1989), był przy
kładem twórcy znajdującego się w szczególnie trudnej sytuacji. Kształtował
on język swojego dzieła na pograniczu kultury wysokiej i kultury popularnej,

ludycznej, skądinąd zagrożonej popkulturą oraz mało wyrafinowaną karnawalizacją rzeczywistości, związaną niekiedy z jej zbytnim upolitycznieniem.
Wprawdzie dawny podział na literaturę krajową i emigracyjną uległ
obecnie dezaktualizacji, ale warto tu przypom nieć (oprócz sylwetki S. Ba
rańczaka) twórczość dwóch poetów, których losy w tym kontekście okazały
się bardzo charakterystyczne. I tak, w poezji A rnolda Słuckiego, marcowego
em igranta z roku 1968, ważna była próba wyrażenia przez niego  ״niewyrażalnego” - doświadczenia Holokaustu, obok pamięci rodzinnego  ״sztetl”,
wymazanego przez  ״Zagładę”. Innego rodzaju nostalgia towarzyszyła liryce
Jerzego Hordyńskiego, dobrowolnego em igranta z początku lat sześćdziesią
tych XX wieku, osiadłego we Włoszech, aczkolwiek niezrywającego kontaktu
z Polską, szczególnie po roku 1989, a wcześniej publikującego tomiki poezji
w krajowych wydawnictwach.
Spośród natom iast przedstawicielek liryki kobiecej w arta uwagi wyda
ła m i się twórczość, niedocenionej dotąd w jakimś stopniu przez krytykę,
Anny Skoczylas. Jednym z głównych tematów jej poezji są niektóre wątki
dramatycznej historii XX wieku, problematyka zmetaforyzowanej podróży
jako doświadczenia wewnętrznego oraz traum a wygnania z  ״małej ojczyzny”,
łącząca się z poczuciem wykorzenienia towarzyszącym bohaterce lirycznej.
Nieobce są także poetce niektóre wątki dwudziestowiecznego cywilizacyjne
go katastrofizmu.
Rozprawy zgromadzone w tym tomie obejmują zatem okres od lat trzy
dziestych XX wieku do przełomu wieku XX i XXI. Zarysowują one, p o 
partą konkretnym i przykładami, szczególną perspektywę polskiej poezji tego
okresu - perspektywę uwzględniającą w znacznym stopniu kontekst histo
ryczny i historycznoliteracki, połączony w tym przypadku z szerzej pojętymi
elementami krytycznego dyskursu hermeneutycznego. Celem mojej narracji
było bowiem podkreślenie, szczególnie w dwudziestowiecznej poezji pol
skiej, ciągłości pewnej tradycji problemowej i artystycznej, związanej z jednej
strony z różnymi form ami historyzm u (np. katastrofizm), wspólnotowości,
zakorzenienia w narodowej tradycji i w horyzoncie  ״małej ojczyzny”, a z d ru 
giej strony - poezji tego okresu odnotowującej przecież także indywidualny
i indywidualistyczny bunt jednostki przeciwko tego rodzaju ograniczeniom.
Jej ciekawość i chęć poznania  ״innego” w innym świecie, w innych geogra
ficznych, kulturowych realiach i krajobrazach, czasem z własnej inicjatywy,
czasem wymuszonych przez okoliczności historyczne. Te dwa wektory nada
wały poezji polskiej (i nadają jej nadal) wewnętrzną dynamikę, pozwalającą
twórcom lepiej odzwierciedlać m eandry wspólnotowego oraz indywidual
nego losu, pułapki i dylematy płynnej, ponowoczesnej tożsamości, konflik
ty pom iędzy  ״swojskością” a  ״obcością”, historią a współczesnością, jakże
istotne w dobie postm odernizm u. Warto zatem spojrzeć na polską poezję

XX wieku z perspektywy pierwszego dziesięciolecia nowego historycznego
okresu jako na epokę zamkniętą, ale i z biegiem czasu odsłaniającą swoje
najistotniejsze cechy. Niniejszy tom rozpraw jest próbą opisania niektórych
spośród tych cech.
Osiem tekstów zawartych w tym zbiorze przedstawiłem w pierwotnej
wersji na sesjach naukowych, a następnie były one publikowane w książkach
pokonferencyjnych lub w czasopismach (szczegóły podaję w nocie biblio
graficznej). Podobnie jak pozostałe rozprawy, te także zostały uaktualnione,
w niektórych przypadkach skrócone lub poszerzone na użytek niniejszej
książki, którą skomponowałem jako koherentną całość.
Stanisław Stabro

Poetyckie m itologie w w ileńskiej poezji
Jerzego Zagórskiego

Jerzy Zagórski, jeden z twórców II Awangardy lubelsko-wileńskiej, urodzo
ny w 1907, a zmarły w roku 1984, był autorem czternastu tomów wierszy,
z których większość, jak widać to z dzisiejszej perspektywy oraz na tle prze
m ian liryki polskiej w drugiej połowie XX wieku, nie sprostała próbie czasu.
Jan Pieszczachowicz w szkicu znacząco zatytułowanym Od katastrofizmu do
„Komputern”pisał:
Aby zrozum ieć charakter tw órczości Jerzego Zagórskiego, trzeba uśw iadom ić sobie
ową jedyną w sw oim ro d zaju żagarystow ską fuzję tradycji rom antycznych, filom ackich
oraz idei aw angardow ych w m ieście n a p o g ran iczu W sch o d u i Z achodu, w k tó ry m
działał prężnie o d ro d zo n y  ״uniw ersytet, gdzie dobrze się czuli konserw atyści, m o n a r
chiści i arystokratyczne ż u b ry ”1.

Zagórski urodził się w Kijowie, ale miasto z cytatu Pieszczachowicza
to Wilno, w którym w latach 1931-1934 wychodziły, redagowane również
przez Zagórskiego,  ״Żagary”2,  ״Piony” i ponownie  ״Żagary”. To miejsce,
1 J. Pieszczachowicz, Od katastrofizmu do „Komputerii [w:] tenże, Wygnaniec w labiryncie
X X wieku, Kraków 1994.
2 Por. K. Sierocka, Czasopisma literackie - wokół frontu ludowego [w:] Literatura polska
1918-1975, p o d red. A. Brodzkiej i S. Żółkiewskiego, Warszawa 1993, t. 2: 1933-1944, s. 109
-110: ״W kw ietniu 1931 r. do istniejących dotychczas dołączyło się jeszcze jedno - «Żagary.
Miesięcznik idącego W ilna, poświęcony sztuce». [...] U zarania periodyk był bezpłatnym, czterokolumnowym dodatkiem do wileńskiego konserwatywnego «Słowa» Stanisława Mackiewi
cza, a firmowali go: A ntoni Gołubiew, Teodor Bujnicki, Stefan Jędrychowski, p o d koniec Jerzy
Zagórski. Cztery początkowe num ery za kom itet redakcyjny podpisywał Teodor Bujnicki, dwa
pierwsze - z Gołubiewem, następne - z Jędrychowskim. [...] Nowym mecenasem żagarystów
był demokratyczny «Kurier Wileński», kierowany przez Kazimierza Okulicza. Pod patrona
tem (co uw idocznione było na karcie tytułowej) «Kuriera» ukazały się w maju 1932 r. «Piony.
Miesięcznik Żagarystów». Każdy zeszyt miał na stopce wydawniczej inny skład redakcji, lecz

gdzie w roku 1933 ukazały się debiuty: Czesława Miłosza Poemat o czasie
zastygłym i Teodora Bujnickiego Po omacku, decydując o znacznej pozycji
tej grupy twórców na ówczesnej mapie poetyckiej. Generalna ewolucja liryki
Zagórskiego, jako dzieła już zamkniętego, przebiegała na linii od awangardy
do klasycyzmu3, ściślej: od nadrealizmu do klasycyzującego katastrofizmu4.
W cytowanym powyżej tekście z roku 1983 Pieszczachowicz zauważył rów
nież, że
[...] św iadom ość p o ety zdaje się być ro zd arta m iędzy poczuciem klasycznego, h u m a n i
stycznego ła d u a fascynacją ״b arb arzy ń sk im żyw iołem ”, k tó ry istnieje o b o k sfery k u l
tu ry i m oże ją unicestw ić, reprezentuje bow iem siły n atury, k o sm o su i nieokiełznanej
h isto rii5.

Proces ten był perm anentnie obecny w poezji Zagórskiego, począwszy od
debiutanckiego Ostrza mostu z roku 1933, a skończywszy na Komputerach
i dylematach z 1975. Na fundam encie takiej właśnie wewnętrznej antynomii
ufundow ana była migotliwość poetyckich znaczeń i liryczne napięcie Przyj
ścia wroga (1934) oraz Wypraw (1937). Jeszcze Wieczór w Wieliszewie z roku
1947, obok wierszy pisanych przez poetę w okresie okupacji 1939-1945, za
wierał podobne motywy (na przykład conradowskie z ducha Zawodzenie nad
więzieniem M amertyńskim), ale już w tym tomie zaznaczyło się przejście do
regularnego, wersyfikacyjnego m etrum i do zdyscyplinowanego świata wy
obraźni. Dowodem tego była Męska pieśń z roku 1954, unikająca wprawdzie
zbyt patetycznych, socrealistycznych akcentów, łagodząca wymogi ówczes
nych politycznych ideologów, ale zawierająca chociażby takie utwory, jak Por
tret konia, poświęcony heroicznej legendzie Nowej Huty. Następnym był Czas
w zasadzie obracano się stale w tym samym kręgu osób współpracujących i redagujących nowo
reaktywowane wydawnictwo. «Kurier Wileński» był również przez pewien czas mecenasem
bezpłatnego do niego dodatku - «Smugi» (1931-1932), miesięcznika. [...] Redaktorem pisma
był Anatol Mikułko. W listopadzie 1933 r. rozpoczął się trzeci etap w rozwoju pisma «Żagary». Całkowicie usamodzielnione, wyzwolone spod patronatu kolejnych protektorów, pow ró
ciło do pierwotnej nazwy (zmiany te nastąpiły w w yniku fuzji «Smugi» i «Pionów»). Periodyk,
z podtytułem «Pismo literackie» przetrw ał do m arca 1934 r. Redaktorem został Mikułko, zaś
wydawcą zespół «Żagarów», do którego w różnych okresach należeli: Teodor Bujnicki, H enryk
Dembiński, Stefan Jędrychowski, Mieczysław Kotlicki, Józef Maśliński, Czesław Miłosz, Anatol
Mikułko, Jerzy Putram ent, Aleksander Rymkiewicz, Leon Szreder, Jerzy Zagórski. To głównie
ich artykuły, wypowiedzi, recenzje, poezja, zapełniały pismo”. Por. T. Kłak, Idące Wilno  ״Żagary”
- ״Piony”,  ״Kolumna literacka” [w:] tenże, Czasopisma awangardy. Część II: 1931-1939, W roc
ław 1979, s. 6:  ״Do historii «Żagarów» włączona została także «Kolumna literacka», którą Józef
Maśliński redagował przy «Kurierze Wileńskim» w latach 1934-1938”.
3 J. Pieszczachowicz, dz.cyt., s. 211.
4 Por. S. Stabro, M iędzy nadrealizmem i klasycyzmem [w:] Poeci dwudziestolecia międzywo
jennego, p o d red. I. Maciejewskiej. Warszawa 1982, t. 2, s. 521-543, przedr. w wersji poszerzonej
[w:] S. Stabro, Poezja i historia. Od ״Żagarów” do ״Nowej Fali”, Kraków 1995, s. 31-83.
5 J. Pieszczachowicz, dz.cyt., s. 212.

Lota z roku 1956, tom zaskakujący na tle liryki październikowego przełomu,
bo w zasadzie unikający w kontekście poezji tamtego okresu, np. Bohdana
Drozdowskiego, Ernesta Brylla, Stanisława Grochowiaka, jakichkolwiek roz
liczeń z m inionym socrealizmem. Zawierał on natom iast wiersze odwołujące
się do przeżyć wojennych autora, pisane m.in. w roku 1941 i 1944, proble
matyką i motywami - np. Pieśń niewidomych Niemców, Nad Wilią, Opowieść
włoska - zbliżone do liryki pokolenia  ״Kolumbów”, artykułującej w zaska
kujący sposób przeżycie generacyjne formacji Zagórskiego z podobnego co
u Baczyńskiego czy Gajcego punktu widzenia:
To, co chciałem o sobie rzec,
Pow iedziałem o pokoleniu,
Które do d n a sięgało cieniów,
A n a oślep m usiało biec6.

Kolejne książki poetyckie: Krawędź (1959), Oto nurt (1963), Rykoszetem
(1969) były przykładem w twórczości Zagórskiego skonwencjonalizowane
go, regularnego, retorycznego m etrum . Wiersze do żony, motywy związane
z zagranicznymi podróżam i poety, reminiscencje najnowszej historii, opisy
przyrody, ulotne wzruszenia z nielicznymi odwołaniami do antyku - oto te
maty tych wierszy. Utwory najwyraźniej stroniące od eksperymentów arty
stycznych (np. na tle bujnie rozwijającej się wtedy liryki M irona Białoszew
skiego), dążące do swego rodzaju klasycyzmu, z bardzo tradycjonalistycznym
podm iotem lirycznym. Takie natom iast poematy, jak Bajka pienińska (1961),
Pancerni (1964), Królestwo ryb (1967), były ewidentną artystyczną pomyłką:
wtedy, gdy poeta opiewał obronę Podhala przed tatarskim najazdem za cza
sów Kingi i króla Bolesława, i wtedy, gdy pisał o boju dywizji pancernej pod
Studziankami podczas II wojny światowej oraz gdy w metaforycznym, peł
nym ukrytych znaczeń w intencji autorskiej, parabolicznym języku, będącym
próbą kosmogonii, opiewał morskie głębiny i ich mieszkańców.
W odróżnieniu od powojennej fazy rozwoju liryki Zagórskiego bardzo
ciekawym tom em , chociaż spóźnionym, były wydane w roku 1985 przez war
szawską niezależną Oficynę Poetów i Malarzy wiersze pt. Nie m rużm y powiek.
Pisane od roku 1941 do lat osiemdziesiątych XX wieku, zawierały rozliczenie
z polską historią oraz narodową martyrologią. To utwory o tematyce zwią
zanej z hitlerowską okupacją (ale nie tylko, bo pojawiły się teksty dotyczące
tragedii katyńskiej), z październikiem 1956 roku i stanem wojennym w la
tach osiemdziesiątych (Gajka, Bitwa o zwłoki, poświęcona pacyfikacji kopal
ni ״Wujek”, Strach V). Tradycyjna fraza regularnego wiersza zdała tu bardzo
dobrze egzamin. Były to nie tylko ״wiersze okolicznościowe”, ale i utwory,

6 J. Zagórski, Czas Lota [w:] tenże, Wybór wierszy, Warszawa 1977, s. 143.

14

które zawierały dojmujące ״przeżycie historii” przez podm iot liryczny, m ó
wiąc często o sprawach w różnych okresach niecenzuralnych i przybliżając
wizję - często tragiczną - polskiego, zbiorowego losu.
W róćmy jednak do głównego tem atu niniejszych rozważań. Interesować
nas będą pierwsze trzy tom y poety: Ostrze mostu, Przyjście wroga i Wypra
wy. One to stanowią przykład wczesnej liryki Zagórskiego, najciekawszej pod
względem formalnym i treściowym na tle jego całej poezji. Przez poetyckie
mitologie rozumieć tu będę szczególny rodzaj świata przedstawionego, poja
wiającego się w wymienionych powyżej tom ach - strukturę tego świata, funk
cje poszczególnych motywów składających się na pryw atną mitologię artysty.
Przedm iotem mojej uwagi będzie także proces i funkcja mityzacji nie tylko
rzeczywistości fikcyjnej, literackiej, zawartej w powyższych tomach. W ten
sposób pojęcie ״poetyckich mitologii” odsyła nas do szeroko uwzględnianej
przez literaturoznawstwo problematyki m itu oraz do problemów związanych
z krytyką mitograficzną7. Twórczość Zagórskiego jest, jak zobaczymy, szcze
gólnym przykładem mitotwórstwa. W równym stopniu jest ona bowiem od
czytaniem, odwzorowaniem tradycyjnych mitów, jak i próbą ukonstytuowa
nia nowych, pom im o faktu, że  ״dzieło wykorzystujące elementy m itu samo
nie staje się mitem, gdyż są one w jego obrębie tylko składnikiem dyskursu”8.
Stąd też procedury krytyki mitograficznej mogą tu być wykorzystane jedynie
w ograniczonym zakresie.
Według Erazma Kuźmy
[...] naw et pob ieżn y przegląd h isto rii słow a  ״m it” prow adzi do w niosku, że n ie m a
czegoś takiego ja k id ea m itu , jest tylko słowo, jego p o c h o d n e i p ró b y tłu m aczen ia n a
języki now ożytne, słowo m ające ró żn e znaczenie, w ró żn y m czasie i u różnych użytkow ników 9.

Najbardziej radykalna teza badacza brzmi: ״M it niewiele mówi o literaturze,
a badania nad nią mogłyby się obyć bez tej kategorii”10. W innym miejscu

7 Por. J. Holloway, Pojęcie m itu w literaturze,  ״Pamiętnik Literacki” R. LX, 1969, z. 2, s. 261
-282; N. Frye, Mit, fikcja i przemieszczenie, tamże, s. 283-302; R. Weiman, Literaturoznawstwo
a mitologia. Wstępne problemy krytyki metodologicznej, tamże, s. 303-336; E. Kuźma, Kategoria
m itu w badaniach literackich,  ״Pam iętnik Literacki” R. LXXVII, 1986, z. 41; B. Kaniewska, O spo
sobach i funkcjach mityzacji. Nowak - Myśliwski - Redliński,  ״Pamiętnik Literacki” R. LXXXI,
1990, z. 3, s. 91-114; M. Eliade, Sacrum, mit, historia, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1970;
J.G. Frazer, Złota Gałąź, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1971, t. 1 i 2; E. Cassirer, Esej o czło
wieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1977; E. Mieletinski, Poetyka
mitu, przeł. J. Dancygier, Warszawa 1981.
8 Hasło:  ״M it” [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński,
Słownik terminów literackich, p o d red. J. Sławińskiego, W rocław 1988, s. 288.
9 E. Kuźma, dz.cyt., s. 55.
10 Tamże, s. 73.

Kuźma nazywa m it  ״znakiem bez znaczenia”. Historia słowa  ״mit” do ro
m antyzm u i po romantyzmie to perypetie przejścia od term inu  ״mitologia”
do nazwy  ״m it” i od  ״mitu” do  ״mityczności”. Według tego badacza,  ״mit”,
 ״myśl - matka” (natura naturans), mitologia to natura naturata. M it to jedna
zasada,  ״Arystotelesowska entelechia”, mitologie to wytwór, przejaw tej siły
sprawczej. Według przytoczonego przez Kuźmę poglądu Josepha Corresa
z roku 1935, mitologia jest w tórna i gorsza niż mit. Jest ona ujściem, nie źród
łem. Powrót do pierwotnej jedności to powrót do m itu (pram itu urmythos),
a nie do mitologii11. G erdhart Schmidt-Henkel, zdecydowanie rozdzieliwszy
m it i mitologię, zaproponował, by m it rozumieć jako zasadę twórczą, a nie
jako przejęte z tradycji postacie i zdarzenia;
[...] p o rz ąd e k generow ania dzieła jest bow iem taki: n ajpierw jest m ityczność, a z niej
ro d zi się m it, a m itologia jest spetryfikow aną m aterią mitów. W ten sposób m it jako
m ityczność stopniow o o dryw ał się o d etnologii, psychologii, socjologii i staw ał się
w łaściw ością języka. O n jest źró d łem m ityczności12.

Uwagi o generowaniu dzieła są szczególnie istotne w kontekście analizy
poetyckich mitologii J. Zagórskiego, podobnie jak uwagi Kuźmy, dotyczące
 ״mitolubnych” epok historycznoliterackich oraz, w tego rodzaju kontekście,
dzieł takich pisarzy m odernizm u, jak Bolesław Leśmian, Bruno Schulz, Józef
Czechowicz, Zbigniew Herbert, Tadeusz Nowak.
Nazywając m it  ״kategorią niewdzięczną”, proponuje Kuźma jego nastę
pującą typologię:  ״m it jako powtarzalność, geneza, prefiguracja, struktura,
kom unikacja społeczna, znaczenie, wartość”13. Z tych siedmiu kategorii, ze
względu na tem at niniejszych rozważań, najbardziej interesować m nie bę
dzie kategoria druga, czyli m it jako geneza. Tę grupę - według Kuźmy - łą
czy przeświadczenie, że m it lub ten czynnik, który go wywołuje, ״wyprzedza
tekst literacki i że tekstowa wielość jest sprowadzalna do źródłowej jedności
bądź odwrotnie: źródłowa wielość stapia się w jedność pojedynczego utw o
ru”. Kategoria m itu jako genezy występuje w czterech odmianach. Pierwsza
to recepcja mitów powstałych w przeszłości, druga łączy się z psychologią
głębi i Jungowską koncepcją archetypu, trzecia odm iana wiąże m it z symbo
lem i metaforą, czwarta natom iast - najbardziej m nie tu interesująca - mówi
o strukturze umysłu i wyobraźni, generujących mit. Kuźma podkreśla, że
wszyscy myślimy mitologicznie i dlatego gotowi jesteśmy na przyjęcie litera
tury zawierającej pierwiastek mityczny. Potwierdzeniem tego faktu jest, we

11 Tamże, s. 60.
12 Tamże, s. 62-63.
13 Tamże, s. 66-67.

dług Kuźmy, filozofia form symbolicznych Ernsta Cassirera, etnologia struk
turalna Claude’a Levi-Straussa14.
Bogumiła Kaniewska w pracy poświęconej sposobom i funkcjom mityzacji w prozie Tadeusza Nowaka, Wiesława Myśliwskiego, Edwarda Redlińskiego zafascynowana jest teorią Eleazara Mieletinskiego. Według tej badaczki,
m it w ujęciu Mieletinskiego jest
[...] form ą m yślenia o świecie, n o śn ik iem w artości, ich niedyskursyw nym i em o cjo n al
ny m obrazem , w yrazem twórczej aktyw ności człowieka. [...] M ityzacja jest tw orzeniem
m itu , postrzeganiem św iata i kształtow aniem jego o brazu w zgodzie z praw am i m itu;
w literaturze zaś jest sp o so bem k reow ania rzeczyw istości artystycznej, w której obraz
św iata jest dynam iczny i dram atyczny, gdzie każda rzecz, każde zjawisko m a określoną
barw ę em ocjonalną, gdzie n ie istnieją p rzed m io ty m artw e, lecz wszystkie są żyw e15.

Ten fragm ent myśli Mieletinskiego Kaniewska łączy z teorią Cassirera,
podkreślając, że mityzacja, według twórcy teorii form symbolicznych, służy
ukształtowaniu świata zgodnemu z przyjętym systemem w artości16. Według
Mieletinskiego, m it przedstawia się w jednych definicjach jako fantastyczne
wyobrażenia świata, fantastyczne obrazy bogów i duchów rządzących świa
tem, w innych jako opowieść, relację o czynach bogów i bohaterów. Mity
mają często charakter bajki, legendy, lokalnego podania, opowiadają nie tyl
ko o bogach, lecz także o bohaterach mających jakieś historyczne prototypy.
Zdarzenia czasu mitycznego, przygody totemicznych przodków i bohaterów
kulturowych, przekształcających się - według Mieletinskiego - w m etafo
ryczny kod, za pom ocą którego modeluje się naturalny i społeczny porządek
świata. Kosmogonia i kosmologia w micie utożsamiają się z sobą, a językiem
zachodzących w czasie ״wiarygodnych zdarzeń mitycznych” opisywana jest
״przestrzeń kosmiczna i społeczna”17. Celem mityzacji - zdaniem Kaniew
skiej - jest więc przekształcenie chaosu w kosmos, uporządkowanie rzeczy
wistości i nadanie jej celowości. Badaczka ta sięga do herm eneutyki Paula
Ricoeura: ״M it [...] intencjonalnie przywraca całkowitość: człowiek właśnie
dlatego, że tę całkowitość stracił, powtarza ją i naśladuje poprzez mit”18.
Z kolei Ernst Cassirer w Eseju o człowieku zauważył, że m it jest z natury
ateoretyczny, a jego logika  ״nie stoi w żadnym stosunku do [...] naszych pojęć
o prawdzie empirycznej czy naukowej”19. Jednocześnie - według Cassirera -

14 Tamże.
15 B. Kaniewska, dz.cyt., s. 91.
16 Tamże, s. 98.
17 E. Mieletinski, dz.cyt., s. 213-214.
18 P. Ricoeur, Symbolika zła, przeł. S. Cichowicz, M. Ochab, Warszawa 1986, s. 159 [za:]
B. Kaniewska, dz.cyt., s. 104.
19 E. Cassirer, dz.cyt., s. 161.

m it łączy w sobie element teoretyczny oraz pierwiastek twórczości artystycz
nej, co prowadzi do bliskiego pokrewieństwa m itu z poezją. ״Umysł mitotwórcy jest prototypem, umysł zaś poety jest wciąż w istocie mitotwórczy...”20.
Żywotna zasada m itu jest dynamiczna, a nie statyczna. M ożna ją opisać tyl
ko w kategoriach działania. W micie przyroda staje się społecznością życia,
w której człowiek nie m a zagwarantowanej uprzywilejowanej pozycji. Lu
dzie, zwierzęta, rośliny znajdują się na tym samym poziomie, a człowiek, aby
osiągnąć pożądany cel, musi współdziałać z przyrodą i jej siłami boskimi,
demonicznym i21. W ten sposób Cassirer przez m it rozum ie typ jednolitej p o 
stawy, organizującej całość życia człowieka, jego świadomość oraz działanie.
Niesprzeczna, wręcz kom plem entarna i uszczegółowiająca w stosunku do
teorii Cassirera jest - według Marii Cieśli-Korytowskiej - koncepcja mitu
״jako opowieści o charakterze rewelatorskim, wyjaśniającym i nauczającym
z jednej i pragmatycznym z drugiej strony ”22 Mircei Eliadego. Jak pisał autor
Sacrum, mitu i historii:
M it opow iada jakąś histo rię sakralną, to znaczy praw ydarzenie, któ re dokonało się na
p oczątk u czasu ab initio. A opow iadanie o spraw ach sakralnych jest rów noznaczne
z objaw ianiem się tajem nicy, gdyż postacie m itu nie są isto tam i ludzkim i: są to bogow ie
albo bohaterow ie k ulturow i i dlatego w łaśnie ich czyny stanow ią tajem nicę, m isteria:
człow iek nie m ógłby ich p oznać, gdyby m u nie zostały objaw ione. M it jest w ięc o p o 
w ieścią o tym , co bogow ie albo istoty ludzkie uczyniły n a początk u czasu23.

Według polskiej badaczki, Eliade, podobnie jak Cassirer, pokreśla dualistycz
ne pojmowanie świata w aspekcie czasoprzestrzennym i etycznym.
Na koniec tego wątku rozważań przywołać warto jeszcze jednego badacza
z kręgu krytyki mitograficznej, aczkolwiek również w kontekście poetyckich
mitologii J. Zagórskiego. Według N orthropa Frye’a poeci i myśliciele każdej
epoki z trudnością mogliby znaleźć tem at niezwiązany z mitem. Pisał on:
W literaturze bow iem cokolw iek m a k ształt, m a kształt m ityczny i prow adzi nas do
o śro d k a uporządkow anego u k ład u słów. [...] Ale m it [...] jest czymś znaczniej więcej
n iż tylko stru k tu rą literacką, a św iat słów nie je st w k o ń cu tak bardzo niezależny i auto n o m iczn y 24.

Większość z powyżej wymienionych kategorii mitycznych znalazła od
zwierciedlenie w utworach z trzech pierwszych tomów J. Zagórskiego. Doty
czy to zarówno Arystotelesowskiej koncepcji  ״entelechii” i  ״mitologii” jako
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F.C. Prescott, Poetry and Myth, New York 1927, s. 10 [za:] E. Cassirer, dz.cyt., s. 164.
Tamże, s. 171, 177, 205.
M. Cieśla-Korytowska, Mityczna struktura wyobraźni Słowackiego, W rocław 1979, s. 11.
M. Eliade, dz.cyt., s. 117.
N. Frye, dz.cyt., s. 296-302.

przejawu tej siły, mityczności, m itu i poetyckiej mitologii będącej powrotem
do źródeł. Poetyckie mitologie J. Zagórskiego to również efekt wyobraźni
generującej m it oraz przykład m itu - formy myślenia o świecie i mityzacji
pojętej jako tworzenie m itu (Mieletinski). Wczesna liryka Zagórskiego od
zwierciedlała także w jakimś stopniu Cassirerowską zasadę mityzacji jako
ukształtowania świata zgodnie z przyjętym systemem wartości, zaś wiersze
z Ostrza mostu np. są ilustracją pokrewieństwa m itu z poezją w ram ach po
stawy organizującej całość życia człowieka oraz jego świadome działanie.
Utwory, szczególnie z Przyjścia wroga, to przykład mitycznej opowieści,
rewelatorskiej, wyjaśniającej, nauczającej, dotyczącej bogów lub bohaterów
kulturowych. I tak, najważniejsze mity tworzące poetycką mitologię J. Zagór
skiego m ożna podzielić na pięć rodzajów: 1 . mity wojenne i katastroficzne;
2. m it podróży, Orientu; 3. mity kolektywne; 4. m it kreacji, Stwórcy; 5. mit
kosmosu, natury, miłości, archetyp snu. Osobnym problem em estetycznym
i badawczym jest analiza utworów zawartych w Przyjściu wroga, tomie,
w którym większość wyodrębnionych mitów ustrukturowanych jest w jedną
całość, a naczelnym m item okazuje się m it Antychrysta.
Mity wojenne związane z dziedzictwem i wstrząsem I wojny światowej,
a także klasyczny m it katastroficzny, będący pochodną przeżycia pokolenio
wego poetów II Awangardy na tle kryzysu historyczno-społeczno-cywilizacyjnego początku lat trzydziestych, ujawniły się, między innymi, w następu
jącej serii wierszy: Jak, Oda na spadek funta, CK.L., Owady, Kair ze zbioru
Ostrze mostu oraz Liść, Śmierć Parysa, Poemat o roku 1914 z tom iku Wypra
wy. Utworom tym, podobnie jak i wielu innym tekstom Zagórskiego, p o 
święcono wiele uwagi w literaturze przedm iotu po roku 1980. Jednakże ze
względu na główny tem at niniejszych rozważań oraz brak miejsca, w bardzo
małym stopniu korzystać tu będę z krytyczno- i historycznoliterackich usta
leń np. Janusza Kryszaka, M arka Zaleskiego, M ichała Głowińskiego, Janusza
Sławińskiego, Andrzeja Zieniewicza, Czesława Miłosza i Stanisława Beresia25.
Głównym przedm iotem mojego zainteresowania będzie bowiem katalog
mitów, ich funkcja i sposób występowania we wczesnej liryce Zagórskiego,
stąd skrótowość form uł w m oim dyskursie i brak możliwości wnikania we
wszystkie interesujące i skądinąd ważne szczegóły. W wierszach Jak, Oda na
spadek funta, a także w ekspresjonistyczno-nadrealizującym Kairze, oprócz
historyczno-katastroficznego m itu związanego z latami trzydziestymi, poja
25 Por. J. Kryszak, Katastrofizm ocalający. Z problematyki poezji tzw. drugiej awangardy,
Warszawa 1978, wyd. II uzup. 1984; M. Zaleski, Przygoda II Awangardy, W rocław 1984; M. Gło
wiński, J. Sławiński, Wstęp [w:] Poezja polska okresu międzywojennego, BN Seria I, n r 253, W roc
ław 1987; A. Zieniewicz, Idące Wilno. Szkice o  ״Żagarach”, Warszawa 1987; Cz. Miłosz, Zaczyna
jąc od moich ulic, W rocław 1990; S. Bereś, Ostatnia wileńska plejada. Szkice o poezji u  ״Żagarów”,
Warszawa 1990.

wił się obraz miejskiej cywilizacji w stanie kryzysu, jakby zacytowany z dzieł
Oswalda Spenglera, M ariana Zdziechowskiego i Floriana Znanieckiego:
Po k ostki kroczym y w dniach.
Łuny n a d Azją, dym y n a d Europą.
A rteriam i m iast buzuje tłum : chleba, filmów, bawełny!
P aństw a ja k bąble z ro p ą
pękają p o d przypływ em .
A rteriam i m iast filozof złotogrzyw y - strach!
W kosm os organy
W skrach
G rzm ią.
Jak d o trzym ać k ro k u dniom ?
(Jak)26

Mityzacja zaznaczyła się tu w hiperbolizacji przestrzeni, wszak świat sta
nowi jedność, a zagłada ogarnie wszystkich ludzi niezależnie od tego, na
którym kontynencie mieszkają. Katastroficzny m it był artykułowany przez
poetę również w trakcie mityzacji historii, gdyż Poemat o roku 1914 zawierał
takie fragmenty, jak Chór łodzi podwodnych czy Chór armat. Mitologia wo
jenna wraca w tym utworze do źródła wojennego pramitu. Charakteryzując
przem iany poezji europejskiej i polskiej po roku 1930, Stanisław Jaworski
zauważył, że jej charakterystyczną cechą było przeciwstawienie światu włas
nego indywidualnego m itu oraz próba nadania m u porządku. Wiązało się
to z pochwałą heroizm u i walorów moralnych podm iotu, z koniecznością
zespolenia znaczących elementów świata przedstawionego w nowy układ.
Dosłowność języka poetyckiego ustąpiła więc na rzecz wypowiedzi urucha
miającej dodatkowe sensy znaku językowego, operującej w sferze konotacji27.
Było to szczególnie wyraźne w tekstach C.K.M. i Owady, łączących w jedno
m it przewidywanej przez poetę - wcielającego się w dem iurga - przyszłej
wojny i m it młodości. Ów antycypacyjny katastrofizm wyraził się szczególnie
m ocno w kosmogonicznym Liściu, którego akcja liryczna rozgrywa się w ho
telu nad Dnieprem w Kijowie:
Turysto!
N ie byle g ru zy depczesz stolic.
O k u tą laską u d erz w kam ień,
stało tu niegdyś M etropolis.
Turysto!
Tak w stu d n i św iata kołysze syk

26 J. Zagórski, Jak? [w:] tenże, Poezje, Warszawa 1983, s. 14.
27 S. Jaworski, M iędzy awangardą a nadrealizmem, Kraków 1976, s. 171.

naszym i głow y n im w ieńca cios
i n o c b ez czasu ja k ciem ny Styks
rozw iążą n asz śm iertelny głos28.
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Scenariusz przyszłej zagłady w postaci historycznego zrealizowania się
 ״m itu scytyjskiego” to tem at małego poem atu Śmierć Parysa. W  ״świecie
przedstawionym” owego utw oru Zagórskiego, będącego przykładem prywat
nej, powtórnej mitologizacji przez poetę pradawnego mitu, panuje przede
wszystkim pochłaniający cywilizację żywioł ognia. Według przekazu m itolo
gicznego, Parys był młodszym synem Hekabe i Priama, króla Troi. Przed jego
urodzeniem Hekabe śniła, że wydaje na świat płonącą żagiew, która podpala
całe miasto29. Oto mityczne i mitologiczne źródło jednego z wątków utworu
Zagórskiego. Podobnie do przetworzonego przez poetę m itu należy śmierć
Hektora z ręki Achillesa i zgon Achillesa z ręki Parysa30. Pram it oraz grecka
mitologia, czyli dzieje bogów i bohaterów kulturowych (w tym Tezeusza, Zoriana), przetransponowane zostały pod piórem poety w prywatny mit i mitologizację w konwencji nadrealistycznego snu współczesnych mu wypadków
dziejowych. Pastuch z m itu scytyjskiego został utożsamiony z podpalającym
ogród cywilizacji.  ״Koncepcja poezji bliskiej magii, mitotwórstwa - pisał
S. Jaworski - tendencja do stworzenia nowego języka znaczeń emocjonal
nych - to wszystko oddalało poezję nadrealistyczną od prozy, od języka
potocznego”31. Analizując to samo zagadnienie, A. Zieniewicz zauważył, że
״tendencje do mityzowania widoczne w tych obrazach ujmowane były przez
egzegetów jako sugestia cyklicznej m echaniki dziejów. I w podobnym hory
zoncie myślowym sytuowane są katastroficzne przepowiednie żagarystów”32.
 ״Którzy pływają po morzach, odm ieniają klimaty, ale nie myśli” - pisał
w Listach Horacy.  ״Męża głoś, muzo, wielce obrotnego, który zburzył święty
gród Troi, a potem wiele wędrował, widział miasta, ludzi tak wielu i ducha
ich poznał” - od tego zdania rozpoczął Odyseję H om er33. Obydwa te cyta
ty są dobrym wstępem do zasygnalizowania kolejnego mitu: podróży i mitu
O rientu we wczesnej liryce Zagórskiego. W Kairze ów m it orientalnej podró
ży jest nadrzędny w stosunku do mitów parabolicznej i kosmicznej przestrze
ni katastroficznego mitu wojennego, przeszłości i przemijania:
I z klocków u k ład am KAIR - zabaw ne m iasto w pow ietrzu.
A przecież są in n e m iasta, kam ien n e, przestrzen n e i białe.
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J. Schmidt, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Katowice 1992, s. 236.
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Jest W ilno p o d G órą Z am kow ą - m iasto przychylne i dobre,
Są Kijów, W arszawa i L ondyn - trzy m iasta, któ re k o ch ałe m 34.

Mityczny W schód i Południe oraz m it podróży pojawiają się w Religii,
gdzie
[...] kobiety z W ołynia, M arsylii czy Turcji
Kołysały b io d ram i w tango pow łóczystym
A n a stokach T ybetu prężył w iotkie liście
Lotos latem liźnięty przez p ro m ien i deszcz.

W tym samym wierszu pojawia się m odny w dwudziestoleciu międzywo
jennym egzotyczny m it Afryki:
W śró d w rzosow isk B retanii, p o p o d m o rza szum
Czytał człow iek o tw arzy uw łosionej p u d la
Że m u rzy n k a - fenom en, po tw ó r gęstokudły
Śpiewa głosem św iszczącym ja k k ule d u m -d u m .

Zakończenie tego wiersza natomiast, mówiące o czterdziestu sprawiedli
wych, którzy odpłynęli z Byrdem35, wprowadza nas w materię mitycznego
podboju Antarktydy i Arktyki. Ów m it personifikowany jest tutaj przez p o 
stać Richarda Ewelyna Byrda, amerykańskiego badacza polarnego, lotnika
i admirała, który w roku 1926 odbył pierwszy w dziejach lot nad Biegunem
Północnym, a w 1929 przeleciał nad Biegunem Południowym. W okresie
1928-1947 odbył cztery wyprawy na Antarktydę. Byrd w poetyckim kontek
ście to archetyp zdobywcy, podobnie jak osiemnastowieczne i dziewiętnasto
wieczne postacie innych zdobywców Antarktydy i Arktyki: Jamesa Cooka,
Jamesa Clarka Rossa, Johna Franklina, Fridtjofa Nansena, O ttona Sverdrupa
i Roalda Am undsena. Dramatyczne najczęściej dzieje tych wypraw, kładące
kres mitowi zdobywczej cywilizacji przemysłowej, zaowocowały w wyobraź
ni poety Jedną podróżą z tom iku Wyprawy:
M iesiąc co ro k u w ty m k raju świeci p o larn a łu n a
n ad pięk n ą rzeką Ż ejm anią w staje cudow ny mit:
chłopcy zw ołują okręty zn użone tysiącem bitw,
i stam tąd, gdzie niegdyś R usłan jeździł z og ro m n y m szłom em ,
w yrusza spraw na flotylla w p o d ró ż do w ró t bieg u n a36.

To poetycka relacja z mitycznej podróży na Biegun Północny, w trakcie
której ״wieloryb grzbiet ukazywał”, ״płynąc z Grenlandii do Beru”,  ״śniła

34 J. Zagórski, Kair [w:] tenże, Poezje, s. 19.
35 J. Zagórski, Religia [w:] tenże, Wybór wierszy, s. 15-17.
36 J. Zagórski, Jedna podróż [w:] tenże, Wyprawy, s. 15-17.
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się majtkom Marsylia”, w mroźność przezroczystą  ״niesiono pieśni o Woł
dze, o Dnieprze i złotych spisach”, a cel majaczył ״jak Bosfor w powieściach
0 Zaporożu”,  ״krowy gryzły arktyczną trawę”, lecz również z tej wyprawy,
podobnie jak z wielu innych, które były historycznym faktem, nie wrócił
nikt. W owej mityzacji Zagórskiego, dokładnie tu odpowiadającej definicji
Mieletinskiego, bohaterowie historyczni zamieniają się w mitycznych, wspie
rając swoim istnieniem kolektywny m it rozbudowany na - chciałoby się po
wiedzieć - globalną miarę.
Innym przykładem poetyckiego wcielenia m itu kolektywnego w Ostrzu
mostu był nadrealistyczno-wizyjny Organizm, zawierający zmetaforyzowany
( ״krater”, ״postum ent”,  ״nadbudowa”) obraz ludzkiego organizmu w katego
riach zmysłowo-somatycznych i odrażających, biologicznych:
M ieszkam w głębokiej puszczy, w przepaści ciem nej i mglistej
W jezio rach gęstego b ło ta wiją się długie glisty.
M oczar przysycha n a d ran em , z bulgotem p o d n o si go wieczór,
Podsyca w p o n u ry m gąszczu rozkosze, k tó ry ch n ie p rzeczuł37.

W trakcie interpretacji tego wiersza Julian Rogoziński podkreślił, że Za
górski, wydobywając nagość poetycką, potraktował sprawy ciała jako two
rzywo nieprzefiltrowane przez cenzurę i cezurę świadomości oraz intelektu.
 ״Przekazał więc odległe promieniowanie mitów kolektywnych. M itu ziemi,
wody, ognia, powietrza, czyli żywiołów, które składają się na konkret życia
organicznego - «męskiej rośliny płuc»”38. Według tego autora, Zagórski prze
raził się niszczącymi siłami biosfery, kojarząc je następnie na płaszczyźnie
zagadnień ogólnych z destrukcyjnymi siłami historii i polityki. Problem ten
autor Ostrza mostu wyraził najistotniej od strony lęków i obaw jednostki za
grożonej ciemnościami wewnętrznymi i zewnętrznymi39. Również A. Zieniewicz zauważył, że:
[ ״...] obsesyjnie p o w raca w w ierszach m yśl o b iologii [...] jako sposobie testow ania
k u ltu ry n a stab iln o ść aksjologiczną [...] Bywa, że ów niep o k ó j - n a p rzy k ład w w ie r
szach Z agórskiego - p rzy b iera k sz ta łt fantastycznych w ęd ró w ek po p rze strz e n i bio sferycznej40.

M ożna zatem mówić o jeszcze jednym, wcześniej niezauważonym tu m i
cie: micie biologii, sygnalizującym fascynację podm iotu lirycznego ciemnym
1 organicznym aspektem indywidualnej egzystencji.

37
38
39
40

J. Zagórski, Organizm [w:] tenże, Wybór wierszy, s. 22-25.
J. Rogoziński, Słowo wstępne [w:] J. Zagórski, Wybór wierszy, s. 9-10.
Tamże, s. 11.
A. Zieniewicz, dz.cyt., s. 128.

M it kreacji, autokreacji i m it Stwórcy pojawia się m.in. w Kompozycjach
w lutym i Pracowni z Ostrza mostu oraz w Znaku i Zdarzeniu z tom iku Wy
prawy. W Kompozycjach w lutym Stwórcą jest sam bohater i podm iot lirycz
ny utożsamiony z  ״niemuzykalnym kompozytorem”, unoszącym mózg peł
ny po brzegi  ״ostrego dnia i białych śniegów”. Patrzy on, na podobieństwo
starożytnego maga i astrologa, w teleskop41. Jest symbolem mocy sprawczej,
podobnie jak skądinąd banalny ״docent spraw niezmierzonych, truchleją
cy w galerii luster, / spoglądający przez końce butów: tam wir, tam lej, tam
przepaść”. Docent, w procesie autokreacji, sięga po upraw nienia Stwórcy, gdy
tymczasem:  ״na dnie wystygłej Sahary i piasku i transcendentów / Laborant
trzepoce łapami”, a  ״na dnie pustego leja mrówkolew mieszka - absolut /
I czeka, aż docentowi mózg się otworzy jak strąk”. Docent trzepoce trylionem
rąk  ״I leżąc na srebrnej podłodze: topolo, krzyczy, topolo”42. Spośród wie
lu mitycznych i mitologicznych znaczeń topoli warto tu przywołać śmierć,
świat zmarłych, wsteczne siły Natury, przeszłość, żałobę i zmartwychwstanie.
Również w kontekście wiersza Zagórskiego topola to drzewo życia, połącze
nie przeciwieństw, dwoistość wszelkich znaków życia. Trzeci sens mityczny
topoli to wytrwałość, współzawodnictwo sportowe, zwycięstwo. I czwarta,
najmniej tu adekwatna wykładnia mitologiczna, to interpretacja topoli jako
atrybutu wielkiej bogini Demeter, Persefony, Hadesa, nimfy Drioppy zamie
nionej w topolę43. Wydaje się jednak, że w tekście Zagórskiego, eksponują
cym m it początku, istotą jest kontrast pom iędzy mitotwórczymi, kreacyj
nymi i boskim i aspiracjami podm iotu a jego rzeczywistymi możliwościami,
wszak - jak mówi teoria m itu - człowiek jest tylko nieuprzywilejowaną częś
cią przyrody.
Znak jest tekstem bardziej tradycyjnym, przywołującym zwyczajowe, reli
gijne atrybuty Stwórcy. Należą do nich, według podm iotu lirycznego, otwie
ranie srebrnych oczu, zapalanie świecących sfer, ręce Boga, tonące w m uzy
kach i w wiekach. Stwórca  ״ciosem spycha człowieka” lub, przeciwnie,  ״otacza
go skrzydłem na ścieżkach”.  ״Przywołajmy Tego, Który Jest” - powiada poeta.
Stwórca ucieka otulony obłokiem, ale może zamienić się także w czas, wiel
kiego łowcę i złoczyńcę, rozdzielającego aniołom melodie. M ożna by tu do
patrzyć się ambicji metafizycznych pisarza (składnia naśladująca w pewnym
momencie Sępa-Szarzyńskiego), jak również interpretować ten utwór w ka-

41 J. Zagórski, Kompozycje w lutym [w:] tenże, Poezje, s. 7-8.
42 J. Zagórski, Pracownia [w:] tenże, Poezje, s. 10.
43 W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1991, s. 426-427. Por. J.G. Frazer, Kult drzew
[w:] tenże, dz.cyt., t. 2, s. 167-168: ״W rozum ieniu człowieka pierwotnego cały świat jest w za
sadzie ożywiony, a drzewa i rośliny nie stanowią p o d tym względem wyjątku. Uważa, że mają
duszę taką, jaką on posiada, i odpowiednio wobec tego je traktuje”
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tegoriach sakralnego znaku M. Eliadego44. Zdarzenie natom iast jest przykła
dem utw oru nacechowanego religijnym synkretyzmem.  ״Bóg Naczelny: Go
łębica Jowisz / Był zarazem Am onem i Sziwą”, bohaterowie utw oru składają
wizyty u źródła Zastępów. W tekście pojawia się Jehowa i światełka strzegące
tronu O rm uzda45.
A przecież Am on to mityczne bóstwo egipskie, które po połączeniu się
z bogiem słońca Ra stało się głównym bóstwem państwa i panteonu bogów
pod nazwą Amon-Ra. Przedstawiane było jako baran lub człowiek z głową
barana. O rm uzd znów to perska nazwa staroirańskiego Ahura Mazdy, Pana
Mądrego, a w zoroastryzmie, mazdaizmie - personifikacji dobra, boga świat
ła, stwórcy wszechrzeczy, prowadzącego odwieczny bój z duchem zła Arym anem 46. W poetyckiej mitologii J. Zagórskiego spotykają się więc bogowie
różnego kulturowego pochodzenia. W szaleństwie tego rodzaju mityzacji jest
jednak pewna metoda, polegająca na próbie stworzenia przez poetę nowego
uniwersalnego m itu jako rewelatorskiej, wyjaśniającej i nauczającej opowieści,
dotyczącej bogów lub bohaterów kulturowych.  ״Podstawowy filtr estetyczny zauważył Stanisław Bereś - poprzez który oglądamy fantastyczne uniwersum
Zagórskiego, to baśń, wizja senna i rekwizytorium katastroficzne”47. Strate
gie tego rodzaju zgodne są poza tym z wyłożonymi tu wcześniej koncepcjami
G. Schmidta-Henkela, Erazma Kuźmy i Ernsta Cassirera.
Kolejną grupę utworów stanowią te, w których ujawniła się kosmizacja,
mityzycja natury, katastroficznie nacechowane archetypy snu i miłości. Były
to omówione już tutaj Pracownia i Kompozycje w lutym oraz Pejzaż roman
tyczny, Sen, czyli bitwa figur z Ostrza mostu i Cienie, *** (״Wiersze powstają
z ognia...”), *** ( ״Zamieszkasz w drewnianym domu...”), Żoliborz z Wypraw,
Pejzaż romantyczny ze znanym nam już motywem topoli:  ״Piorun. Straszny
grot chyżej błyskawicy uderzył w szczyt topoli” to przykład kosmizacji i po
szerzenia przestrzeni. Sen, czyli bitwa figur to motywy oniryczne, wiwisek
cja libidalnej podświadomości kobiecej bohaterki tego utworu, pozostającej
we władzy trzech mężczyzn, z których dwóch jest królami. Nadrealistyczno-

44 J. Zagórski, Znak [w:] tenże, Wyprawy, s. 5-6. Por. M. Eliade, dz.cyt., s. 66: ״Znak bo
wiem, nosiciel treści religijnych wprowadza element absolutny i kładzie kres względności i nie
ładowi. Coś, co nie przynależy do tego świata, objawiło się w sposób nieodparty, tym samym
wskazując właściwy kierunek działania lub przesądzając postawę”.
45 J. Zagórski, Zdarzenie [w:] tenże, Wyprawy, s. 26-27.
46 W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, s. 37, 802.
47 S. Bereś, dz.cyt., s. 204. Por. A. Zieniewicz, dz.cyt., s. 155-156: « ״Rewolucja» i «wieczność», «pożar sucho płonących tygodni» i «październik», jako symbol jednoczesny roku 1917
oraz «jesieni epoki», «wspaniałe kultury» i «dym narkotyków» to jakby najwyższy pułap tego
schematu. Rozumienie historii jest w nim równoznaczne z budowaniem dziejowej maszyny.
[...]. Następnie zaś pojawia się ideowy lub moralistyczny kom entarz, wyrażany w formach «mityzujących», możliwie uniwersalnych”.

-erotyczna symbolika nie pozostawia tu żadnych interpretacyjnych wątpli
wości. Cienie, nawiązujące do tradycji Mickiewiczowskiej Świtezi, są dwoma
monologami męskiego bohatera i rusałki oraz klasyczną mityzacją wodnego
żywiołu. Dwa kolejne utwory, rozpoczynające się od cytowanych powyżej incipitów, są m.in. przykładem mityzacji natury. Pojawia się w nich również ty
powy poetycki katastrofizm tamtej epoki, dotyczący miłości, snu, mitycznej
wędrówki w głąb i wzwyż:
C iem niej, co ro k u ciem niej,
i coraz dalej płyniem y o d przezroczystych brzegów,
i coraz tru d n iej o górę - ojczyznę łaski.
*** (״W iersze pow stają z o gnia..”)48
W dzień jest g rzbietem p olany w no c d n em jest strasznego leja
n a d k tó ry m świeci ju ż nie wiesz: pustynia, sen czy zawieja.
Z drzew cień i szelest w yrasta i n ieto p erzy pogoń,
a w ludziach jest ciem n a m iłość - i ona ch ro n i p rzed trw ogą.
*** ( ״Z am ieszkasz w drew n ian y m dom u...”)49

W podobny schemat wpisuje się Żoliborz. J. Rogoziński napisał, że  ״kiedy w roku 1937 ukazały się Wyprawy, krytycy uznali ów trzeci tom liryków
Zagórskiego za wyjątkowo dorodny  ״owoc romansu awangardy z tradycją”50.
Wyprawy na tle poprzedniego tomu, czyli Przyjścia wroga, były bowiem o wie
le bardziej klasycyzujące i jednolite. S. Bereś, podkreślając ״pozaracjonalny
sensualizm, ontologiczną niestabilność, chwiejność znaków i sensów, zagadkowość, fantastykę i egzotyzm nieliczące się z prawami przestrzeni i czasu, ak
tualizację wzorców archetypicznych i eksplorację głębinowych złóż psychiki”
w Ostrzu mostu, zwrócił uwagę, że już w tym tomie tkwiła zasada antynomiczności, tak wyraźnie uchwytna w Przyjściu wroga. Stała się ona dla poety jedną
z najważniejszych kategorii konstruktywnych i konstrukcyjnych51.
Bo też Przyjście wroga J. Zagórskiego okazało się wzorcową kumulacją
powyżej opisanych zabiegów i strategii mityzacyjnych oraz mistyfikacyjnych.
Utwór został opatrzony przez autora podtytułem ״poem at - baśń”, dość istot
nym w kontekście interesujących nas poetyckich mitologii. Według Adama
Kulawika:
[...] te rm in genologiczny p o em a t m a ch arak ter i zakres znaczeniow y dość n ieo k reślo 
n y i jako tak i - m ało precyzyjny. O znacza się n im p o to czn ie dłuższy utw ó r w ierszo 

48 J. Zagórski, *** (״W iersze powstają z ognia, z w ogień wrzuconych słów...”) [w:] tenże,
Wyprawy, s. 22-23.
49 J. Zagórski, *** ( ״Zamieszkasz w drewnianym domu...”) [w:] tenże, Wyprawy, s. 24-25.
50 J. Rogoziński, dz.cyt., s. 180-181.
51 S. Bereś, dz.cyt., s. 180-181.

w any o charakterze epickim i w ted y przedstaw ia się jako stru k tu ra fab u larn a - albo
utw ó r o charakterze lirycznym 52.

W edług tego badacza, poem at dygresyjny jest utworem wierszowanym,
fabularnym, narracyjnym, z wyeksponowaniem na planie pierwszym nar
ratora i jego czynności kreacyjnych. Okoliczności te pozwalają na w pro
wadzenie żartobliwego toku narracji, ironii, na przerywanie akcji różnymi
dygresjami, nie zawsze związanymi z tematem.  ״Są to uwagi, refleksje, pole
miki, a także całostki o charakterze lirycznym, co nadaje utworowi charakter
literacko-dyskursywny, a nierzadko publicystyczny”53. Charakterystyka tego
rodzaju poem atu przeprowadzona przez Kulawika odpowiada praktycznie
opisowi struktury Przyjścia wroga Zagórskiego. Tym bardziej że poeta jako
autor programowego artykułu Radion sam pierze z roku 1932 uważał, iż po
doświadczeniach Czechowicza i Miłosza ״dalsze prace powinny polegać na
korzystaniu z możliwości dostarczanych przez sztukę użytkową, taką jak pla
kat, reportaż i fotomontaż”54. Także Jerzy Kwiatkowski pisał w swojej Litera
turze Dwudziestolecia, że poem aty wizjonerystów składają się z kolejno na
stępujących widzeń sennych, a nie z logicznie i chronologicznie powiązanych
scen. Celem takiej poezji było bardziej sugerowanie nastrojów grozy historii,
grozy istnienia, niż przekaz myśli. Kwiatkowski stwierdzał:
Pełno w tych w ierszach akcji w ojennych i w ydarzeń, w yw odzących się nie tyle z h isto 
rii, ile ja k gdyby ze sn u o h istorii, a jednocześnie z m itu. [...] Szczególną rolę o dgryw a
ją [...] katastroficzne m ity biblijne. [...] W iązały się z ta k ro zu m ian ą m itycznością [...]
skłonność do czasów częstotliw ych [...] niechęć do historycznego k o n k re tu [...] typiza
cja, dążność do ukazyw ania człow ieka uniw ersalnego [...] jako przedstaw iciela g atu n k u
- postaw ionego w obec w rogich potęg: przyrody, k o sm o su czy przeznaczenia55.

Baśń natom iast to jeden z podstawowych gatunków epickich ludowej lite
ratury, utwór o treści fantastycznej, nasycony cudownością związaną z wie
rzeniam i magicznymi. W baśni ludzcy bohaterowie swobodnie przekraczają
granice pom iędzy światem realistycznym a sferą działania sił nadprzyrodzo
nych. Gatunek ten utrwalił w sobie m.in. ״wiarę w nieustającą ingerencję
m ocy pozaziemskich, antropom orficzną wizję przyrody”56. Te genologiczne
konteksty nie mogły nie wpłynąć na interpretację Przyjścia wroga jako jed
nego, integralnego utworu, poem atu właśnie, a nie wyłącznie zbioru wierszy.

52 A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa 1990, s. 436.
53 Tamże, s. 439.
54 [Za:] T. Kłak, dz.cyt., s. 13.
55 J. Kwiatkowski, Literatura Dwudziestolecia, Warszawa 1990, s. 154-156.
56 Hasło:  ״Baśń” [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński,
Słownik terminów literackich, s. 57.

Julian Rogoziński, pisząc o sięganiu przez żagarystów do tradycji rom an
tycznej, podkreślił, że miało ono na celu nie tylko zdefiniowanie współczes
ności międzywojennej. Zagórski na przykład eksponował w swojej liryce naj
bardziej skrywane przeżycia wewnętrzne, nie wzdragając się przed ich grozą
dla umysłu bardziej trzeźwego. Krytyk odnotował:
Tym sposobem p o z n a ł - nie uśw iadam iając go sobie - archetyp w sensie czystym,
Jungow skim , czyli zalążek m itu. Tworzywo ta k zdobyte, podlegając ewolucji, zaczęło
p rzeobrażać się w baśń o świecie zew nętrznym , po sęp n ą w Przyjściu wroga, nieco p o 
godniejszą w W yprawach 57.

Przyjście wroga czytane nie jako ״poemat-baśń”, lecz jako ״poem at-m it”
składa się z pięciu fragmentów, z których każdy stanowi cykl utworów. W ra
mach dygresyjnej struktury i kompozycji otwartej cykle zatytułowane są ko
lejno: Narodziny Antychrysta, Kołysanka, Dysputa, Ballada, Wyprawa. Total
na mityzacja  ״świata przedstawionego” tego poem atu przejawiła się przede
wszystkim we wprowadzeniu do jego fabuły postaci (czyli mitu) Antychrysta,
będącego m otorem akcji, oraz zmitologizowanych bohaterów równie zmitologizowanej historii XX wieku: Józefa Piłsudskiego i Józefa Stalina. Według
Mircei Eliadego, ״wieczny czas teraźniejszy wydarzenia mitycznego umożliwia
świeckie trwanie wydarzeń historycznych. [...]. Czas święty, mityczny, ustana
wia także czas egzystencjalny, historyczny, jest bowiem jego wzorcem”58, ale
jednocześnie w ״okresowym” wyjściu z czasu historycznego w stronę sacrum
i czasu sakralnego  ״chodzi o wieczysty powrót in illo tempore, w przeszłość,
która jest «mityczna» i nie m a w sobie nic historycznego”59. Według Eliadego,
strategia taka świadczy  ״o głodzie sacrum i tęsknotą za bytem”60. Gdy czas
cykliczny, charakterystyczny dla mitu, nie pozwala odzyskać prasytuacji i od
naleźć tajemniczej obecności bogów, desakralizując się - nabiera on grozy.
Okazuje się kołem powtarzającym się w nieskończoność. Zdesakralizowany
przedstawia sobą niepewne i ulotne trwanie, prowadzące do śmierci61. Taki
właśnie model czasu, przestrzeni i historii znajdujemy w Przyjściu wroga. To
przede wszystkim Bajka o wojnie z II części poematu, czyli zmitologizowany opis niedoszłego podboju przez Piłsudskiego Ukrainy, przyjaźni polskie
go przywódcy z rosyjskim dyktatorem, posuniętej do  ״identyczności kroju
płaszcza” oraz do zapuszczenia wąsów przez Dżugaszwilego i ״przykrycia
przez niego głowy czapką rosyjską tego typu, który odpowiada polskiej m a
ciejówce”. To cała część piąta poematu, będąca opisem zaborczej wyprawy na
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J. Rogoziński, dz.cyt., s. 13.
M. Eliade, dz.cyt., s. 112.
Tamże, s. 113.
Tamże, s. 116.
Tamże, s. 127.

W schód, na Ural, a później na Kaukaz. Odwrócenie scytyjskiego mitu, m ó
wiącego o podboju Zachodu przez W schód. W tym powrocie do przeszłości,
będącej wiecznym ״teraz”, która jest mityczna i nie m a w sobie nic historycz
nego, narrator i bohater poematu, kontaminując współczesne mu wydarzenia
historyczne i polityczne, tworzy własną, prywatną mitologię. U jej źródeł tkwi
m it wojny, podboju i zdobywcy. Nie m a to już nic wspólnego z polityką, lecz
z pierwotną, pradawną, gatunkową i kolektywną energeią. Chodzi o stworze
nie mitycznej nadrzeczywistości pom im o historycznych nazw, m.in. Krako
wa, Paryża, Toledo, Czarnohory, Żytomierza, Połtawy, Humania.
W yeksponowana w poemacie postać Antychrysta jest natom iast przykła
dem realizowania przez poetę Jungowskiej i Eliadowskiej zasady coincidentia
oppositorum, czyli jedności przeciwieństw, tajemnicy pełni. Dla Mikołaja Kuzańczyka - inspirującego się Pseudo-Areopagitą, twierdzącym, że łączenie się
przeciwieństw w Bogu stanowi tajemnicę - term in coincidentia oppositorum
to najmniej niedoskonała z definicji Boga. Wyrażenia: coincidentia oppositorum, complexio oppositorum, ״połączenie przeciwieństw”, mysterium coniunctionis były często używane przez Junga do określenia ״pełni jaźni i tajemnicy
podwójnej natury Chrystusa”. Wcześniej, dla Goethego, inspirowanego w tej
mierze przez Giordana Bruna, Jakuba Böhme, Emanuela Swedenborga, błą
dzenie i zło były niezbędne nie tylko jako element ludzkiego istnienia, ale
także jako element kosmosu:  ״Alles - Ein”62. Eliade w swoim dziele poświęcił
wiele miejsca południowo-wschodnioeuropejskim wariantom mitu, uwydat
niającym
[...] b ąd ź to pow inow actw o m iędzy B ogiem a D iabłem , b ą d ź fakt, że Bóg i D iabeł są
odw ieczni, b ą d ź w reszcie fakt, że Bóg nie jest w stanie stworzyć św iata czy też dopełnić
dzieła stw orzenia b ez p o m o cy D iabła. [...] Pew ien m it rosyjski głosi, że ani Bóg, ani
diabeł nie zostali stw orzeni, że obaj istnieli o d początków czasu63.

Eliade wspom ina także o gnostyckim micie, zaktualizowanym następnie
w wierze bogomiłów i ebionitów (co pozwala przypuszczać, że taka wiara
krążyła już w środowisku judeochrześcijańskim), mówiącym, że Chrystus
i szatan byli braćmi. Być może był to rezultat wpływów irańskiego zerwanizmu, w którym O rm uzd i Arym an wywodzili się od Zerwana, boga bezkres
nego czasu64.
Antychryst - czyli prawdopodobnie ów wróg, którego nadejście się zapo
wiada - z pierwszego cyklu Przyjścia wroga jest prawie dosłowną ilustracją
powyższych teorii. Według bohatera poematu, narodzi się on praw dopo

62 Tamże, s. 201-202.
63 Tamże, s. 206.
64 Tamże, s. 204.

dobnie z m atki Żydówki w 33 lub 34 roku XX wieku (warto zwrócić uwagę
w tym m omencie na symbolikę biblijną tych liczb i dat, sugerujących m o
m ent śmierci Chrystusa)65. W siedmiu pieśniach cyklu Antychryst wciela
się kolejno m.in. w postacie św. Jana (Jan Święty Szatan), Hrabiego/Księcia
Ciemności, Upadłego Anioła:
Przed św item jeszcze b ó g drżący skruszony i n aw pół nagi
u dał się do hrabiego ciem ności prosić o p o m o c
M odlił się w wielkiej pokorze: nie b ęd ę ju ż więcej tw orzył
pozw ól m i w otchłań opaść, gdzie rządzisz Ty wiekuiście.
A szatan w ziął go za rękę i o d księżyca odw rócił
i u k ry ł go w sw ojem łożu, gdzie b ó g zbu d zo n y o świcie
przeczuł n a ustach szatana zn ak przebaczenia i wzgardy.
(W idzenie III)66

Podobnie w Widzeniu IV:
A litościw y szatan skrzydłem otoczył m u skroń
G rzm iały w p o w ietrzu trąb y i kule biegły naprzeciw
gdy b ó g do kolan szatana p rzy p ad ł po raz trzeci67.

U Zagórskiego, podobnie jak u gnostyków, to szatan jest Stwórcą wszech
rzeczy. Powrót do pram itów bohatera lirycznego poety odbywa się dzięki

65 Por. J. Zagórski, Narodziny Antychrysta [w:] tenże, Przyjście wroga, Warszawa 1934, s. 7:
 ״Zim a się z zim ą zejdzie już następnego lata, / rzecz się dopełnić raczy w roku 34-ym , / wtedy
stuletnia żydówka, która jest zwykłym bękartem / w miasteczku polskiem porodzi dzieciątko
całe w stygmatach”. ״Jednak istnieją pewne dane, że w tym czasie właśnie narodził się albo został
poczęty Antychryst. Stać się to pow inno było albo latem 33, albo na Boże Narodzenie najbliższe,
albo co najmniej latem 34 roku przed końcem sierpnia. W takim razie burza na jeziorze, na
granicy lipca i sierpnia 33 roku była pełna szczęśliwych następstw ” (tamże, s. 15).  ״Zapamiętajcie sobie daty lat 1933 i 1934. Może to było poczęcie nie Antychrysta, a tylko jego matki? Tej
naprawdę nie odróżnicie w śród dziesięciu miljonów żydówek. Trzeba byłoby je chyba wszystkie
wytępić” (tamże, s. 48).
Tego rodzaju postaw a i chorobliwe wizje w dziele p oety m ogły być związane z atm o
sferą społeczną i konkretnym i zamieszkam i antysem ickim i w W ilnie w latach 1931-1936.
Por. A. Franaszek, Kompleks Cezarego Baryki [w:] tenże, Czesław Miłosz, Biografia, Kraków
2011, s. 124-125. A utor ten cytuje także w swoim opracow aniu fragm ent tekstu Zagórskie
go pt. Poezja moralnego niepokoju, ״Tygodnik Powszechny” 1946, n r 16, dotyczący Biednego
chrześcijanina patrzącego na getto Czesława Miłosza. A utor Przyjścia wroga nazwał w swojej
recenzji Ocalenia utw ór M iłosza ״paszkwilem poetyckim ”,  ״nihilistycznym ”,  ״zniekształcającym obraz świata” (tamże, s. 400).
66 J. Zagórski, Narodziny Antychrysta [w:] tenże, Przyjście wroga, s. 11.
67 Tamże, s. 13.

wprawieniu w ruch m echanizm u sacrum - profanum68 oraz blasfemii. Przyj
ście wroga pełne jest zdumiewających obrazów, będących zaprzeczeniem,
odwrotnością lub nowym wariantem symboliki biblijnej, z której skądinąd
poeta obficie czerpał. Ewa na przykład zbawia Boga, Ewa w mitycznym raju
daje jabłka wężom, szatani rozpinani są na krzyżach, M aria została pokalanie poczęta, smok pożarł św. Jerzego, Chrystus się powiesił, Archanioł
utracił atrybuty: miecz i oręż. Bóg - zawstydzony i nagi - ukrył się w krza
kach macierzanki, Szatan udusił Boga powrozem, Bóg zniszczył człowie
ka, a Chrystus wydał na śmierć Judasza. Duch Święty, jako żołnierz armii
podbijającej Ukrainę, złożył wizytę u Małgorzaty w przyfrontowym burde
lu, martwiąc się po fakcie, czy nie został zarażony. Jest to próba szczególne
go mitotwórstwa i stworzenia prywatnego antymitu. Podobnie jak kreacje
Franciszka Plugawego zamiast świętego, wielokrotna, świecka trawestacja
podróży Trzech Króli, zaprzeczenie przem ienieniu Jezusa na górze Tabor
i sięgnięcie do historii antypapieży (Antyleon). Śladem identycznej strategii
lirycznej Zagórskiego jest umieszczanie przez poetę w zaskakujących kon
tekstach bohaterów kulturowych i bogów Śródziemnomorza: Parysa, Heleny,
Achillesa, Hektora, Eneasza. M it podróży pojawia się w pewnym momencie
jako zaprzeczenie ważnego w polskiej kulturze m itu syberyjskiego zesłania,
m it egzotycznych wypraw do Ameryki i Afryki współistnieje w kontekście
״przedrzeźniania” Chrystusa, a cały poem at zamienia się w katalog nowych
mitów. S. Bereś, pisząc o Przyjściu wroga, podkreślał w nim sąsiedztwo apo
kaliptycznej parataksy i języka gazetowej reklamy, obecność fragmentów
prozaicznych i m ocno zmetaforyzowanych, poza granice komunikatywności.
Zauważył transponowanie realności w fantastyczną wizję i dziecięcą bajkę,
a także powiadomienia o charakterze autotematycznym. Według Beresia, ele
m enty składające się na wiersz nieomal manifestacyjnie nie wchodziły z sobą
w relacje poetyckie. Doświadczenie poetyckie Zagórskiego polegało, według
badacza, na dojściu do granicy Witkacowskiej blagi, ponieważ konsekwentny
katastrofista  ״nieustannie sprawdza w obawie przed zagładą wszystkie w arto
ści humanistyczne: idee, systemy myślowe i moralne, metafizykę i sztukę jako
ich nosicielkę”69.

68 S. Bereś, dz.cyt., s. 189:  ״A zatem jest to nowa rzeczywistość poetycka, nowy typ apokalip
sy współczesnej, w której topiką religijną m ożna manipulować w najzupełniej dowolny sposób:
sakralizować sferę profanum i profanować sferę sacrum, przestawiać elementy, zmieniać sensy
i podważać spetryfikowane znaczenia”. Por. prace Gutowskiego na podobny temat: Królestwo
Antychrysta i tęsknota Lucyfera. Oblicze szatana w literaturze Młodej Polski [w:] Stulecie Młodej
Polski, p o d red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1995; tenże, Małe nikczemne stworzenie.
O satanistycznej symbolice nicości [w:] Diabeł w literaturze polskiej, p o d red. T. Błażejewskiego,
Łódź 1998.
69 Tamże, s. 197-198.

Zarysowane tu na przykładzie wielu utworów Zagórskiego mityczne stra
tegie, najbardziej nawet Witkacowskie70, miały jednakże nadrzędny cel. Było
nim ukonstytuowanie przez poetę nowego mitu, pram itu i odpowiadającej
m u poetyckiej mitologii. Była ona poetyckim językiem autoironicznego mitu
i zarazem odzwierciedleniem mitycznej struktury wyobraźni Zagórskiego.
Obok takich tomów, jak Trzy Zimy (1936) Czesława Miłosza, Tropiciel (1936),
Potoki (1938) Aleksandra Rymkiewicza, książek Józefa Czechowicza, poetyc
ka mitologia Jerzego Zagórskiego była jedną z katastroficznych koncepcji
tamtego czasu, wchodzącą w gwałtowny spór z  ״mającym się ku końcowi”
światem II Rzeczypospolitej. Synkretyczna, łącząca w jedną całość przestrze
nie Północy i Południa, była ona także próbą stworzenia oryginalnej konwen
cji czysto literackiej, odwołującej się do zdobyczy ówczesnej awangardy i sur
realizmu. Na tle polskiej poezji dwudziestolecia międzywojennego stanowiła
istotne novum i trudno znaleźć dla niej w liryce tamtego okresu dokładne
odpowiedniki, może z wyjątkiem niektórych tekstów Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego. Tym bardziej że musielibyśmy tu dotknąć dyskusji, czy sur
realizm jako osobny kierunek w literaturze międzywojnia w Polsce właściwie
istniał, czy nie (na przykład twórczość prozatorska Aleksandra Wata i B runo
na Schulza). W kontekście Przyjścia wroga należałoby także sięgnąć do szer
szej tradycji i zastanowić się, do jakiego stopnia inspiracją dla Zagórskiego
mogły być dziewiętnastowieczne Pieśni Maldorora Lautremonte’a. Jednakże
z perspektywy przełomu XX i XXI wieku poetyckie mitologie we wczesnej
liryce Zagórskiego tracą wiele ze swoich wcześniejszych powabów. Ich hermetyzm i, w pewnym sensie, estetyczne, eklektyczne dziwactwo stają się dzi
siaj jednym ze  ״znaków czasu”, konkretnej, odległej epoki, pochłoniętej przez
historię. Mogą natom iast zainteresować współczesnego interpretatora jako
nie do końca udany artystyczny eksperyment, stanowiący punkt odniesienia
do rozważań nie tylko na tem at wileńskiej poezji międzywojennej.

70 R. Matuszewski, Poezja metafizycznego optym izmu [w:] tenże, Literatura po wojnie, szkice
krytyczne, Warszawa 1950 [za:] J. Pieszczachowicz, dz.cyt., s. 215:  ״Jego niepokojąca wyobraźnia
biegnie najczęściej odm iennym i szlakami niż te, które toruje wspólna estetyka pokolenia. [...]
Szybko dochodzi do granic, poza które przekroczyć już nie m ożna - granic fantastyki absolut
nej. Przyjście wroga mógłby uznać z powodzeniem za własny utw ór St.I. Witkiewicz”.

Późna liryka Jaro sła w a Iwaszkiewicza

Czasami bywa tak, że rewolucja pożera nie tylko własne dzieci, ale chętnie
sięga po cudze. Taka przygoda spotkała życie i dzieło Jarosława Iwaszkie
wicza (1894-1980) w latach osiemdziesiątych. Nieprzypadkowo posłużyłem
się tutaj form ułą postulującą nierozerwalność biografii pisarza i jego tekstów.
W silnie upolitycznionej ze względów historycznych dekadzie lat osiemdzie
siątych XX wieku krytyka literacka - szczególnie z tzw. drugiego obiegu lite
ratury poza zasięgiem cenzury - chętnie posługiwała się tego rodzaju kryte
riam i w odniesieniu zarówno do literackich koryfeuszy minionej epoki, jak
i aktualnej wówczas produkcji literackiej. W roku 1979 Tomasz Burek pisał:
Z naczn a część in terp re tato ró w utrzym uje, że Iwaszkiewicz jest p isarzem sprawiedliwej
rów now agi, m ed iato rem m iędzy dw om a przeciw staw nym i stro n am i św iata i istnienia:
pięk n ą i o kropną, ciem ną i jasną, że jest -  ״spokojnym m ędrcem ”. [...] D ru d zy oskarżają
Iwaszkiewicza [...] za h a rm o n ijn e w idzenie rzeczyw istości, za sym biozę pierw iastków
fatalistycznych z epikurejskim i, dostrzegają w n im nie tylko hed o n istę i estetę, k tó ry
ow szem , w yraża aprobatę dla trw an ia, ale i też zaw iera b ez w iększych oporów k o m p ro 
m isy z p o rząd k iem rzeczy i uspraw iedliw ia fakty dok o n an e h isto rii1.

Znakom ity krytyk już u schyłku lat siedemdziesiątych dostrzegł w ten
sposób tę zmianę postawy części publiczności literackiej wobec Iwaszkiewi
cza, której pełną artykulację przyniosą dopiero lata osiemdziesiąte:
Ci d ru d zy (są to przew ażnie ludzie m łodzi) odw racają się od Iwaszkiewicza, w olą
czytać M iłosza, H erb erta, W ata, G om brow icza, A ndrzejew skiego b ąd ź Konwickiego.
I jed n i, i d ru d zy pop ełn iają omyłkę. Myli się w ogóle kry ty k a poto czn a, obiegowa, i to
zarów no oficjalna, ja k i niezależna, igno ru jąca w Iw aszkiewiczu innego Iwaszkiewicza2.

1 T. Burek, Mądrość daremna [w:] O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, p o d red. A. Brodzkiej. M ateriały z konferencji Instytutu Badań Literackich PAN w dniach 18-20 czerwca 1979 r.
w Warszawie na temat: ״Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza, w 85. rocznicę urodzin”, Kraków
1983, s. 50.
2 Tamże, s. 51.

Tymczasem, według autora Żadnych marzeń, to nie samo epikurejskie
doznanie świata, ale doznanie przeistoczone w ogniu wewnętrznych przeżyć
i przem ienione w świadomość, w doświadczenie duchowe stanowiło znak
rozpoznawczy sztuki pisarskiej Iwaszkiewicza3.
Do dziejów recepcji poezji autora Ciemnych ścieżek zaliczyć należy tak
że dwa ważne pamflety: Jana Walca Mefisto z kwiatem glicynii4 i Stanisława
Nowickiego (Stanisława Beresia) Tajemnice Stawiska5 z drugiej połowy lat
osiemdziesiątych, proponujące nowe spojrzenie na pisarza głównie w kon
tekście biograficznym, związanym z ówczesną walką polityczną. Obydwa
zostały surowo ocenione przez cytowanego już tutaj Tomasza Burka w jego
innej publikacji6, jako niewnoszące nic nowego do wiedzy o Iwaszkiewiczu.
Pierwszy - jako tekst  ״na poziomie sempiterny, uderzający artystę dosłownie
poniżej pasa”, a drugi - jako relacja ze Stawiska, w której najważniejszym
elementem była wizja ״bujającej się wielkiej stopy pisarza w wełnianej skar
pecie ze źdźbłami trawy”.  ״Iwaszkiewicz pod walcem. Raczej przykry widok ”7
- stwierdzał autor krytycznego artykułu. Ale w tekście tym, będącym po
kłosiem sesji naukowo-literackiej pt. ״Mój Iwaszkiewicz”, zorganizowanej
w roku 1989, skądinąd przełomowym, Burek opisał inny, działający wtedy,
z konsekwencjami w przyszłości, w stosunku do pisarza, mechanizm:
Iwaszkiewiczowskie dzieło, ozdabiane p rzed tem lau ram i licznych n ag ró d państw ow ych
oraz [...] n ag ro d ą Leninow ską, znalazło się po S ierpniu w nieuch ro n n ej izolacji, dzieląc
los lite ratu ry oficjalnej, tud zież p rzesadnie - w odczuciu społecznym - wychwalanej.
W przeciw ieństw ie bow iem do M iłosza czy H erb erta, Iwaszkiewicz nie m ia ł - ja k się
w ydaw ało - nic do zaofiarow ania ru ch o w i  ״Solidarności”, tem u ruchow i em ancypacji
i odro d zen ia, z k tó ry m złączyły się naro d o w e dzieje Polaków. O d su n ięty przez n ie
cierpliw ych m ło d y ch n a bok, ja k prezes w Kordianie, z drugiej strony zaczął też prędko
obojętnieć p osierpniow ym , a n astęp n ie p o g ru d n io w y m rządom , któ re w jego literac
kiej spuściznie n ie m ogły się doszukać znaczniejszego dla siebie p o ży tk u 8.

3 Tamże, s. 40-41.
4 J. Walc, Mefisto z kwiatem glicynii,  ״Kultura Niezależna” 1989, n r 48, s. 84.
5 S. Nowicki (S. Bereś), Tajemnice Stawiska,  ״Kultura”, Paryż 1989, n r 1-2, s. 156.
6 T. Burek, Dzieło niczyje,  ״Polityka” 1990, n r 6.
7 Tamże. Sytuacja zmieniła się w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to ukazało się kilka n o 
wych m onografii na tem at twórczości Jarosława Iwaszkiewicza: T. Wroczyński, Późna eseistyka
Jarosława Iwaszkiewicza, Warszawa 1990; T. Wójcik, Pejzaż w poezji Jarosława Iwaszkiewicza,
Warszawa 1993; Panny z Wilka Jarosława Iwaszkiewicza. Rozbiory, p o d red. I. Iwasiów, J. M adej
skiego, Szczecin 1996; S. Melkowski, Świat opowiadań. Krótkie form y w prozie Jarosława Iwaszkiewiczapo roku 1939, Toruń 1997. Najbardziej interesującą spośród tych m onografii wydaje się
jednak, z perspektywy czasu, książka G. Ritza pt. Jarosław Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczes
ności, przeł. A. Kopacki, Kraków 1999, zawierająca bardziej zobiektywizowane spojrzenie na
pisarza i jego dzieło.
8 T. Burek, Dzieło niczyje... Por. P. Śliwiński, Wypowiedziane i niewyrażalne. Iwaszkiewicz
i Miłosz [w:] tenże, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej, Kraków 2002, s. 116:

W edług autora Dalej aktualne, na recepcję twórczości Iwaszkiewicza
wpłynął przede wszystkim paradoks jego oficjalnej kariery, który wyobcowywał pisarza i deformował sylwetkę duchową artysty w oczach czytelników.
W odpowiedzi na niwelistyczne zapędy jem u współczesnych Burek postulo
wał dyskusję nad znaczeniem i ukrytym porządkiem Iwaszkiewiczowskiego
pisarstwa. Proponował jego reinterpretację i nową hierarchizację, która nie
jest jednakże zasadniczym tem atem mojego tekstu. N aturalną koleją rzeczy
trzydzieści lat po śmierci pisarza, w pewnym sensie symbolicznej, bo zbiega
jącej się z końcem określonej epoki w polskiej historii współczesnej oraz jej
literatury, duch i twórczość J. Iwaszkiewicza nadal przebywają w historyczno
-literackim czyśćcu i chyba nieprędko obcować będziemy z Iwaszkiewiczowskim  ״dziełem przemienionym”, jak pragnął tego przed laty Tomasz Burek9.
Na późną twórczość liryczną J. Iwaszkiewicza, debiutującego w roku 1919
tom em Oktostychy, składają się trzy tomy wierszy: Śpiewnik włoski (1974),
Mapa pogody (1977), M uzyka wieczorem (1980) - wydana po śmierci poe
ty. Uważane były one przez krytykę za jedne z najwybitniejszych osiągnięć
w dorobku pisarza. Ze względu na czas ich powstawania, tzn. w ciągu ostat
nich dziewięciu lat życia twórcy, mogą być one traktowane jako przykład
późnej twórczości wybitnych artystów. Polska poezja współczesna zna po
dobne analogie. To np. tom Zdarzenia (1977) Adama Ważyka (1905-1982),
pośm iertnie wydane Ciemne świecidło (1968) Aleksandra Wata (1900-1967),

״Czy w odniesieniu do Iwaszkiewicza nie m am y do czynienia z sytuacją, w której wywyższenie
kultury i nauki jest w istocie sposobem wywyższenia autorskiego, próżnego «ja» - i niczym wię
cej? Iwaszkiewicz zam knięty i pusty - taka lektura jest możliwa, a w złych dla pamięci o poecie
latach osiemdziesiątych była nawet popularna, lecz przecież stanowisko odw rotne uznać trzeba
za co najmniej ta k samo upraw nione”.
9 Innego zdania na ten tem at był A. Zawada w artykule pt. Iwaszkiewicz w polskim czyść
cu [w:] Miejsce Iwaszkiewicza - w setną rocznicę urodzin. Materiały z konferencji naukowej
20-22 lutego 1994 roku, Podkowa Leśna 1994, s. 7-19.
Wyliczywszy najpierw tych pisarzy i krytyków, którzy atakowali Iwaszkiewicza ze wzglę
dów politycznych (m.in. Leopolda Tyrmanda, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Antoniego
Słonimskiego, Piotra Kuncewicza, Stefana Kisielewskiego, Czesława Miłosza), Zawada zwró
cił następnie uwagę, w pozytywnym kontekście, na teksty m.in. Jerzego Kwiatkowskiego, Jana
Tomkowskiego, Anny Sobolewskiej, G erm ana Ritza i Tomasza Burka. Ta część uwag autora ar
tykułu została zatytułowana Nowy Iwaszkiewicz? i informowała o najbardziej wtedy aktualnych
interpretacjach twórczości pisarza. Tomasz Burek w eseju p o d znam iennym tytułem : Co jest
jeszcze do odkrycia w Iwaszkiewiczu?, zamieszczonym w tym samym tomie, do listy krytyków
pisarza dodał jeszcze nazwiska Wojciecha Skalmowskiego, Tomasza Jastruna i Jana Marxa. Jed
nakże tekst Burka poświęcony był głównie analizie mistycznych i eschatologicznych wątków
w twórczości Iwaszkiewicza, jak również opisowi funkcji żywiołów ognia i wody w liryce auto
ra Śpiewnika włoskiego (s. 19-43). Tymczasem odkryw aniu dramatycznych aspektów osobistej
i społecznej biografii pisarza, które uchodziły często uwagi krajowych obserwatorów, poświęcił
jeden rozdział swojej m onografii Germ an Ritz, po d znam iennym tytułem: Biografia, co nie służy
za przykład (s. 25-61).

kumulujące, podobnie jak w przypadku Iwaszkiewicza, najlepsze cechy
i elementy poetyki tych twórców - tomiki będące w wypadku każdego
z wymienionych tu autorów swego rodzaju testamentem poetyckim, summą
wcześniejszej poezji oraz zawartych w niej tematów, stylów i głosów. Jest to
szczególnie istotne w przypadku zróżnicowanej stylowo i wielogłosowej liry
ki autora Oktostychów. Jak pisał Jerzy Kwiatkowski, trzecia droga Iwaszkiewi
cza pom iędzy  ״Skamandrem” a  ״Awangardą” polegała na ״tradycjonalizmie
uświadomionym, celowym i funkcjonalnym, podejmowanym nie naiwnie,
jako naturalna kontynuacja, lecz sztucznie, jako [...] intelektualna, artystycz
na gra, zabawa”10. Andrzej Zawada natomiast, autor monografii z roku 1984,
poświęconej twórczości Iwaszkiewicza, stwierdzał, że poecie nie odpowiadał
ani neoromantyczny klasycyzm Lechonia, ani postrom antyczny wiersz Tuwim a11. Sięgał on do Mickiewicza i Kochanowskiego, współczesnego m u klasy
cyzmu i poezji niemieckiej. Na jego liryce zaważyli Miciński i Staff, akmeiści
i Rimbaud. Poezja Iwaszkiewicza była, według Zawady, synkretyczna, zbu
dowana na licznych antynomiach. Spotkały się w niej ekspresjonizm z klasy
cyzmem, kultura z biologią, tradycje W schodu z tradycjami Zachodu, liryka
z epiką, prywatność z obywatelskością, wiara w kulturę z katastrofizmem.
Ta lista przeciwieństw odnosiła się, według badacza, do pierwszych pięciu
zbiorów poezji Iwaszkiewicza, czyli Oktostychów (1919), Dionizji (1921), Ka
syd (1925), Księgi dnia i nocy (1929) oraz Powrotu do Europy (1931). Naj
ważniejsze, że według tego autora zachowała swoją aktualność w stosunku
do wszystkich następnych tomów, aż na Muzyce wieczorem skończywszy.
Czynnikiem najmocniej kształtującym poezję Iwaszkiewicza od początku jej
rozwoju będzie więc podstawowa opozycja, zachodząca pom iędzy klasycy
zmem a ekspresjonistycznie nacechowaną liryką um ownie bezpośredniego
wyznania12.
Z kolei według Jerzego Kwiatkowskiego, którego wcześniejsze szczegóło
we rozpoznania zbliżone były do ustaleń Zawady, podstawowe pary opozycji
funkcjonujących w poetyckim dziele J. Iwaszkiewicza to przeciwstawienie
kulturze - prywatności, sztuczności - naturalności, estetyzmu - obywatelskości, pasji życia - fascynacji śmiercią, W schodu - Zachodowi, europejskości
- rodzimości. W obrębie poetyki autora Śpiewnika włoskiego przekładały się
one następnie na opozycje stylizatorstwa i kolokwialności, retoryczności i meliczności. Przedwojenna liryka Iwaszkiewicza charakteryzowała się, według
Kwiatkowskiego, sensualizmem i występowaniem dwóch postaw: kontem 

10 J. Kwiatkowski, Miejsce Iwaszkiewicza w poezji polskiej X X wieku [w:] O twórczości Jaro
sława Iwaszkiewicza, s. 31.
11 A. Zawada, Jarosław Iwaszkiewicz, Warszawa 1994, s. 158.
12 Tamże.

placyjnej i  ״dom inanty rezygnacyjnej”, polegającej na takim stosunku wobec
świata, w którym prym wiedzie poczucie bezsiły, ograniczoności i rezygnacji13. Irena Maciejewska natom iast pisała o charakterystycznym dla Iwasz
kiewicza przeciwstawieniu miłości i śmierci. Wszystkie te opozycje znalazły
częściowe bodaj odzwierciedlenie w utworach z trzech ostatnich poetyckich
tomów Iwaszkiewicza14. Niektóre z nich zostaną tu omówione dokładniej.
I tak, w Śpiewniku włoskim oraz w Mapie pogody pojawiło się charaktery
styczne przeciwstawienie literackiego obrazu Południa i wizerunku Północy,
równoznaczne pod piórem Iwaszkiewicza z konfliktem pom iędzy europej
skością a rodzimością. Relacja ta byłaby jednakże zbyt schematyczna, gdyby
uznać jej niepodzielną wyłączność. Autor M uzyki wieczorem komplikował
ów model, wprowadzając doń relację odwrotną, tzn. wizję literackiego spoj
rzenia na Południe z punktu widzenia Północy, równoznaczną z konfliktem
pom iędzy rodzim ością a europejskością. Nie zawsze są one jednak walo
ryzowane jednoznacznie, jak np. przeciwstawienie arkadyjskiego Południa
infernalnej Północy. Zarówno w Śpiewniku włoskim, jak i w Mapie pogody
obecna jest literacka figura  ״rodzimości”, przeniesionej do sycylijskiego pej
zażu Południa. Sycylijska problematyka lokalna przeradza się przy okazji
w problematykę uniwersalną. Strategie liryczne, przeciwstawiające Południe
Północy, są szczególnie widoczne w serii utworów z cyklu Psy i ptaki oraz
Pini di Roma ze Śpiewnika włoskiego. Są to takie wiersze, jak *** ( ״Zbudziłem

13 J. Kwiatkowski, Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego,
Warszawa 1975, s. 9-23. W kontekście klasyfikacji Kwiatkowskiego i Zawady warto tu podkre
ślić, że Ritz uważał poetę za typowego pisarza pogranicza w głębszym sensie owego pojęcia. Jego
twórczość była, według badacza, duchowo zakotwiczona pom iędzy W schodem i Zachodem,
pom iędzy kulturą śródziem nom orską i Bizancjum (Rosją). ״Jego doświadczenie pogranicza
- pisał monografista - jest wielorakie i wielowarstwowe. Ma charakter historyczny (ludzie m ię
dzy W schodem a Zachodem , wychodźcy z Ukrainy do Polski centralnej), społeczny (bliskość
władzy politycznej i niezm iennie wysoko ceniony dystans artysty), przede wszystkim zaś p ry 
w atny (przesunięcie roli płciowej)”. G. Ritz, dz.cyt., s. 10, 12.
14 I. Maciejewska, Jarosław Iwaszkiewicz [w:] Poeci dwudziestolecia międzywojennego, p o d
red. I. Maciejewskiej, Warszawa 1982, t. 1, s. 316. Por. P. Śliwiński, dz.cyt., s. 117: ״Co właściwie
stało się z poezją Iwaszkiewicza [...] w połowie lat siedemdziesiątych, kiedy to najpierw ukazała
się Mapa pogody (1977), a następnie M uzyka wieczorem (1980). Fakt, że oba tom y wyjątkowo
zgodnie zostały potraktow ane jako kolejne narodziny starego poety, wydaje się symptomatycz
ny [...] W wierszach składających się na dwa ostatnie zbiory poety spotykamy już nie wielkość,
ale starość, nie siłę, ale słabość, nie olimpijską wyniosłość, ale ludzką bliskość”. G. Ritz, O liryce
Jarosława Iwaszkiewicza [w:] tenże, dz.cyt., s. 62-63: « ״Nowy początek» Iwaszkiewicza w ostat
nich dwóch dziesięcioleciach jego życia najbardziej chyba przekonująco jawi się w jego późnej
liryce, jakkolwiek właśnie trzy najważniejsze gatunki jego późnej twórczości: autobiograficzna
nowelistyka, autobiograficzna eseistyka i liryka tworzą całość”. Tę część swojej analizy autor eg
zemplifikuje przykładam i z Iwaszkiewicza: Ciemne ścieżki (1957), Jutro żniwa (1963), Xenie i ele
gie (1970), ale przede wszystkim wnikliwiej omawia poezję Iwaszkiewicza z okresu 1914-1939.

się w nocy...”), Wielkanoc w Wenecji, Ptaki, Premio Paormina, Pożegnanie...
W pierwszym z wymienionych utworów podm iot liryczny wyznaje:
Z b u d ziłem się w n o cy
i nie w iedziałem gdzie jestem
przez w ysoki pokój hotelow y
ciągnęły z krzykiem
dzikie gęsi
n a p ó łn o c n a
p ó łn o c
(Śp.wł., s. 44 6 )15

W Ptakach wyrazi się jeszcze dobitniej:
N ie bąd źm y ja k te głupie dzikie gęsi
które poleciały n a Północ
krzycząc p o d niebiosa
Świat tak i piękny
przysiądźm y n a k ró tk ą chwilkę
n a kw itnącej gałęzi
p rzed dalekim odlotem
(Śp.wł., s. 452)

W podtekście tego rodzaju wierszy  ״Arkadia artystów”, którą W łochy były
dla parnasistów - a wcześniej dla klasyków i neoklasyków - co najmniej od
czasów W inckelm anna i Goethego16, staje się dla Iwaszkiewiczowskiego b o 
hatera lirycznego symbolem szczęścia i piękna oraz przedustawnej, chciało
by się powiedzieć, harm onii, które żal porzucać. W jego świadomości trw a
nieustanny spór pom iędzy estetycznymi, psychologicznymi i historycznymi
walorami Południa i Północy17, wewnętrznie w tym ujęciu sprzecznymi. Ów

15 Na oznaczenie poszczególnych tom ików poetyckich Iwaszkiewicza przyjąłem następu
jące skróty: Śpiewnik włoski: Śp.wł., Mapa pogody: Map.pog., M uzyka wieczorem: Muz.wiecz.
Strony przy cytatach z wierszy oznaczają, w przypadku dwóch pierwszych tomów, wydanie
zbiorowe, z którego zostały zaczerpnięte: J. Iwaszkiewicz: Wiersze, Warszawa 1977, t. 2; M uzyka
wieczorem, Warszawa 1980.
16 H. Zaworska, Sztuka podróżowania. Poetyckie m ity podróży w twórczości Jarosława Iwasz
kiewicza, Juliana Przybosia i Tadeusza Różewicza, Kraków 1980, s. 41-42. Por. R. Przybylski,
E t in Arcadia ego, Warszawa 1966, s. 127-165.
17 M. Janion, Estetyka średniowiecznej Północy [w:] tejże, Czas form y otwartej, Warszawa
1984, s. 46-47:  ״Romantycznie pojęta sztuka Północy niosła przede wszystkim rewizję m itu
śródziemnomorskiego z jego skłonnością do harm onii i idylli. Większość romantyków, jawnie
kwestionując Południe w imię Północy, kontrastowała zdawkową ogładę z barbarzyńską siłą
kulturotwórczą. W yodrębnienie poezji Południa i poezji Północy miało swoje paralele w innych

spór na niekorzyść podm iotu lirycznego i wbrew jego oczekiwaniom roz
strzygają w końcu same dzieje. Pisał poeta podczas swojego ostatniego poby
tu w Monreale na Sycylii tuż przed wybuchem II wojny światowej:
Ku p ó łn o cy gęstnieje n a hory zo n cie b arw a m o rza i nieba w jakieś szare pasm o. C óż
ta m jest n a Północy? Czyżby to w idm o mojej ziem i m aterializow ało się n a p ó łn o cn y m
horyzoncie? I tutaj z p ro g u św iątyni M ad o n n y o d Krzyżów w yryw a m i się m yśl i serce
do  ״ziem i m o g ił i krzyżów ” - daleko, daleko za ty m niebieskim p asm em położonej. [...]
N ie, ani zapach ró ż i po m arań cz, ani blask m żący św ietnych m alow ideł, ani w łókna aga
w y i aloesu n ie ow iną ci serca m głą zapom nienia, poeto. W szystko co ta m n a Północy
jest praw dą i cierpieniem , jest tw oim dom em , tw oją nieprzem ijającą rzeczyw istością18.

Pisząc te słowa, odwoływał się Iwaszkiewicz nie tylko do swojego Pożeg
nania Sycylii, z charakterystycznym zakończeniem:
N ie w olno ci nie pam iętać! O d cierpień się nie wykręcisz.
I m usisz zim ny ssać wiew, n a k tó ry skazał cię Bóg.
N a p ó łn o c w ięc kieruj się teraz, n a p ó łn o c, n a p ółnoc,
D o k raju m ogił i chm ur, do k raju krzyżów i c h m u r19.

Odwoływał się i do wcześniejszej tradycji takiego spojrzenia na Italię w twór
czości Adama Asnyka, Zdzisława Dębickiego, Bohdana Zaleskiego. Do wier
szy Teofila Lenartowicza z tom u Album włoskie (1870) oraz do utworów M a
rii Konopnickiej z jej parnasistowskiego tom u Italia (1901).
We wszystkich zacytowanych tu utworach, ale także w takich wierszach,
jak Pies horacjański, Benozzo Gozzoli, Ptaszki świętego Franciszka i innych
tekstach Śpiewnika włoskiego, Południe utożsamiane jest przez pisarza z eu
ropejskością, przez którą poeta rozumie nie tylko harm onię kultury, lecz
również natury.
Pełna identyfikacja bohatera lirycznego z pięknem świata przyrody 20w wer
sji północnej nastąpi w Mapie pogody w cyklu Garść liści wierzbowych. Znakami

dychotomicznych podziałach, które pojawiły się w kulturze europejskiej na przełomie XVIII
i XIX wieku. [...] Podziały te są wobec siebie równokształtne; po jednej stronie znajduje się
zawsze skończoność, ład, jasność, pogoda, harm onia, po drugiej - nieskończoność, niepokój,
ciemność, rozdarcie, melancholia. Ten drugi zespół cech rom antyzm wywyższył nad pierwszy
i przypisał przede wszystkim ludziom Północy i ich sztuce”.
18 J. Iwaszkiewicz, Książka o Sycylii, Kraków 1956, s. 109.
19 J. Iwaszkiewicz, Pożegnanie Sycylii [w:] tenże, Wiersze, Warszawa 1977, t. 1, s. 418.
20 Pod tym względem poezja Iwaszkiewicza pozostaje w sprzeczności z poglądam i Oskara
W ilde’a, w yrażonymi przez niego m.in. w Sztuce i życiu, wybrał i przeł. M.R. Wierzbiński, W ar
szawa 1922, s. 78, 39, 68-69: ״Wszelka zła sztuka pochodzi z pow rotu do życia i natury oraz
wyniesienia ich do ideału. [...] Sztuka zdradza nam dobitnie brak określonego jasno celu w n a
turze, dziwaczną jej chropowatość, nadzwyczajną m onotonność i zupełną jej niewykończoność.
[...] O dkrywam y w niej tylko to, co w nią wkładamy. [...] i natura, zarówno jak życie, naśladuje
sztukę”.
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tego uniwersum staną się symbole sosny, jodły i wierzby. Na razie w Śpiewniku
włoskim europejskość w ostry sposób przeciwstawiona została szeroko pojętej
rodzimości, napiętnowanej skazą historii, jak w Premio Taormina:
Co oni w iedzieli o ojczyźnie A nny
o chło d ach Carskiego Sioła
o p an ich id ach za sam obójców
o w ięzieniach o kołach polarnych
o św iatłach
o czym m yślała tu A n n a A ndrejew na?
(Śp.wł., s. 473)
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Europejskość wiedzie tutaj spór z rodzimością, której bohater liryczny
nie chce się wyrzec, chociażby w takich wierszach, jak W greckim teatrze,
Miasteczko. Konsolacyjny m it Południa przegrywa w świadomości podm iotu
lirycznego z mitologiczną i historyczną treścią sagi Północy, a sam bohater
Iwaszkiewicza mógłby powtórzyć w ślad za Guercinem i Poussinem: Et in
Arcadia ego21. Pejzaże Północy waloryzowane są natom iast dodatnio w cyklu
Intermezzo, który w antytetycznej kompozycji Śpiewnika włoskiego następuje
zaraz po Pini di Roma. Są to takie utwory, jak np. *** ( ״Sypkie śniegi / Desz
cze zmieniają”), sławiące uroki, klimaty i melancholię ojczystego krajobrazu.
To w nich właśnie pojawia się charakterystyczny ״pejzaż wewnętrzny”, będący konkurencyjnym w stosunku do piękności i harm onii Południa.
Dwubiegunowy układ w obrębie  ״świata przedstawionego” całego poetyc
kiego tomu, czyli bezpośrednie skontrastowanie tych dwóch światów, jest
odzwierciedleniem szczególnej filozofii poetyckiej J. Iwaszkiewicza, dopusz
czającej niejednorodność nie tylko tekstu literackiego, ale i rzeczywistości.
Jednocześnie - przy wyostrzonej świadomości tych opozycji charaktery
stycznej dla autora sprawczego - dla Jarosława Iwaszkiewicza, jak pisała Hele
na Zaworska, ״podróż była i pozostała ważną przygodą, zmuszającą do inten
sywności poznania i przeżywania, do konfrontacji kultur i światopoglądów”22.
Iwaszkiewicz włączył się w tę konfrontację poprzez swoją percepcję W łoch,
łączącą Ukrainę z Sycylią, utrwalającą wartość kultur synkretycznych i zara
zem otwartych23.
Od Powrotu do Europy rodzi się - jak to nazwał J. Kwiatkowski - Iwaszkiewiczowska synteza mitów polskich z m item europejskim24. Według Zawor-
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R. Przybylski, dz.cyt., s. 133-142.
H. Zaworska, dz.cyt., s. 50.
Tamże, s. 38.
[Za:] H. Zaworska, dz.cyt., s. 50.

skiej, z Iwaszkiewiczowskich mitów podróży trzy są najważniejsze. Pojawiają
się one w różnych okresach i w różnych konwencjach artystycznych:
[...] p o d ró ż do W łoch, czyli ró żn e o d b io ry tego k raju utrw alane w w ierszach pisanych
przez kilkadziesiąt lat, p o d ró ż n a W yspy Szczęśliwe, czyli różne Iw aszkiewiczowskie
koncepcje szczęścia: p o d ró ż do C ym m erii, czyli do k rain y um arłych, któ rzy są n ie o d 
łączną częścią naszego życia25.

Podróż do W łoch w Śpiewniku włoskim, Mapie pogody i Muzyce wieczo
rem m iała jednak w gruncie rzeczy charakter romantyczny, nie do końca
była podróżą parnasisty i neoklasyka. To romantyzm bowiem - jak pisała
Zaworska - stworzył dosłowny i zarazem metaforyczny m odel wędrówki
jako doświadczenia egzystencjalnego 26 - a właśnie problematyka tego typu,
wyrażająca się w licznych, zawartych we wszystkich trzech tom ach m o
tywach śmierci i przemijania, kontrastowanych z mitycznym Pięknem nie
tylko W łoch, jest charakterystyczna dla całej twórczości Iwaszkiewicza. Py
tania Iwaszkiewiczowskiego bohatera o sens istnienia są w gruncie rzeczy
podyktowane ״jaskółczym niepokojem” i więcej w nich starannie skrywane
go dram atu wrażliwego romantyka niż posągowego klasyka. To także jedna
z wewnętrznych opozycji tej liryki.
W arto natom iast w kontekście konfrontacji pierwiastka rodzimości z lite
rackim archetypem Południa zwrócić uwagę na opinię Iwaszkiewicza o p o 
dróży Z. Krasińskiego na Sycylię w roku 1839 oraz o dzienniku tej podróży.
Tym bardziej że m ottem do Śpiewnika włoskiego jest następujący fragment
pióra autora Nie-boskiej komedii:
0 ziem io włoska! W tobie Bóg sam gości!
Tyś sercem świata, w k tó ry m w rą płom ienie
W g robach tw ych m ieszka n ie śm ierć, lecz natch n ien ie
1 stróż twój w ieczny - to anioł piękności!
(Śp.wł., s. 443)

Pisał Iwaszkiewicz:
A przecież p o d ró ż K rasińskiego m o g ła stać się jeszcze jed n y m łącznikiem p om iędzy
 ״ziem ią m o g ił i krzyżów ” a ziem ią kw iatów i m etopów . N iestety, nie stała się w tak im
stopniu, w jak im by m ogła. Jeżeli je d n a k K rasiński w sw ym p o d ró ż n y m d zien n ik u [...]
n ie dał n a m szczegółowego o pisu sw oich w rażeń [...], to m im o w szystko obraz Sycylii
p o zo stał w jego sercu, gdyż wtedy, k iedy pow raca do niego w swojej późniejszej tw ó r
czości, daje praw dziw e arcydzieło27.

25 Tamże, s. 53.
26 Tamże, s. 26.
27 J. Iwaszkiewicz, Książka o Sycylii, s. 106.
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Autor M uzyki wieczorem miał zresztą wyjątkową świadomość znaczenia
tego rodzaju podróży także dla pisarzy duńskiej, norweskiej, szwedzkiej i nie
mieckiej Północy... W cytowanej tu Książce o Sycylii pisał o roli, jaką idealizo
wana Italia odegrała w życiu i twórczości Hansa Christiana A ndersena oraz
Henryka Ibsena. Podkreślał, że samo słowo Italia miało i m a w tej północnej
atmosferze przejmującą wymowę m arzeń i legend, które nie mogą być zre
alizowane. Heine wyraził to najdobitniej w wierszu o  ״sośnie, której śni się
palma”28. Podobną problematykę, tylko w odniesieniu do twórczości Tade
usza Różewicza, podjął Ryszard Przybylski w cytowanej już tutaj rozprawie
pt. Rok 1961. Zagłada Arkadii. Tadeusz Różewicz: ״Et in Arkadia ego”, będącej
szczegółową analizą destrukcji przez autora tego poem atu Goethowskiego
m itu Italii29. Na marginesie należałoby podkreślić, że ów wątek włoskich po
dróży rozpoczyna się w literaturze polskiej co najmniej od Podróży z Neapolu
do Ziemi Świętej Juliusza Słowackiego, a kończy na Śmierci w starych dekora
cjach Tadeusza Różewicza - i np. na wierszach współczesnego, nieżyjącego
już poety polskiego, Jerzego Hordyńskiego, zamieszkującego od połowy lat
sześćdziesiątych XX wieku w Rzymie. Jego życiu i twórczości poświęcony jest
jeden ze szkiców zawartych w niniejszym tomie.
Jak głosi odautorska nota tuż pod tytułem Śpiewnika włoskiego, wiersze
tam zamieszczone powstawały w Wenecji, Sienie, San-Gimignano, Rzymie
i Palermo w latach 1971-1973. W niektórych tekstach tego tom u pojawiła
się literacka figura rodzimości, ״przeniesionej” do Italii oraz sycylijskiego
pejzażu Południa. Związane to było ze wspom nianym już tutaj ambiwalen
tnym wartościowaniem arkadyjskiego Południa i infernalnej Północy. W cy
klu Fontane di Roma, w wierszach *** ( ״Leniwie ciągnie siwek...”), *** (״Nie
rzucam m onet do fontanny Trevi...”), w świadomości podm iotu lirycznego
pojawiają się charakterystyczne znużenie, północna melancholia, ironia oraz
przekonanie, że w obliczu metaforycznej wieczności ״już się dzień nachylił
ku wieczorowi” nie tylko w Warszawie, lecz także na Sycylii. Podobnie dzie
je się z ״uwewnętrznionym” przez bohatera lirycznego włoskim pejzażem
w Rozmowie psa z wołem, włoską i papieską historią w Papieżu w Anconie, ze
smutkiem Wenecji z wiersza o podobnym tytule, z egzystencjalnymi lękami
symbolizowanymi przez  ״innego psa” z Sieny, który nie kocha lirycznego b o 
hatera, tak jak Tropek ze Stawiska, tylko  ״czasem w nocy ugryzie / i potem
długo wyje / cichutko tak / że nikt w hotelu nie słyszy”. Poza czysto literackim
i kulturowym sensem takiej strategii lirycznej, czyli eksponowaniem prze
konania, że uroki Italii w niczym nie złagodzą bólu egzystencji (co pozostaje
w sprzeczności z lekcją parnasistów), mamy tutaj do czynienia ze zgoła Pa-

28 Tamże, s. 65.
29 R. Przybylski, dz.cyt., s. 142-153.

scalowskim przesłaniem, mówiącym, iż od samych siebie, od naszych nie
pokojów i lęków nie uwolni nas ani egzystencjalnie przeżywana podróż, ani
żadna inna rozrywka.
Podobne motywy są obecne w tytułowym cyklu M apy pogody, składającym
się z dziesięciu utworów. W pierwszym m iłosna partnerka bohatera porów
nana została do Etny ״białej i zimnej jak śniegi”. Procesu um ierania uczucia,
przemijania świata nie łagodzi obecność zmityzowanej Arkadii. Bohaterowie
oddychają modernistycznym  ״zapachem grobu i mimozy wieczności”. W szó
stym utworze cyklu, rozpoczynającym się od incipitu:  ״Prawdziwa pogoda
pod pękiem paproci / urosną tam prawdziwki rydze i soplice”, napisanym
w Palermo, podm iot mówiący rozmyśla o erotycznych przygodach Telime
ny z Pana Tadeusza Mickiewicza. Rodzimość, podobnie jak i w wielu innych
wierszach Śpiewnika włoskiego oraz Mapy pogody, łączy się tutaj z lokalnym
kolorytem Sycylii i reszty Włoch. Koloryt ten przechodzi następnie w swoisty
uniwersalizm dylematów estetycznych i etycznych bohatera lirycznego, ży
wionych w takiej samej mierze pod południowym, jak i północnym niebem:
stro n am i deszcze stro n am i p o goda
stro n am i czarno stro n am i zielono
czasam i w tw oim ręk u czasem w m o im słowie
czasam i n a Staw isku czasem n a Sycylii
(Map.pog., s. 575)

Kolejną opozycją dobrze widoczną w późnej liryce Iwaszkiewicza w latach
siedemdziesiątych jest nie do końca konsekwentne przeciwstawianie sobie
W schodu i Zachodu, przede wszystkim w krótkim poemacie Azjaci z tom iku
Mapa pogody. Objawił się tutaj - podobnie jak w Odzie na zagładę Wenecji ze
zbioru M uzyka wieczorem - specyficzny katastrofizm pisarza o zabarwieniu
metafizycznym, co dotyczy szczególnie Ody. Azjaci natomiast, wskrzesza
jąc katastroficzny m it scytyjski, mówiący o zagładzie Europy przez barba
rzyńców ze W schodu, znany z poezji przedwojennej II Awangardy, zadają
czytelnikowi podstawowe pytanie:  ״czyśmy Europejczycy, czyli też Azjaci?”.
Odpowiedź na nie zawarta została w żartobliwym motcie poematu: ״J.I. Ple
ciesz, przyjacielu. Wszyscy jesteśmy Europejczykami. A.O. Wszyscy jesteśmy
Azjaci”30. Doszła tu do głosu tak charakterystyczna dla Iwaszkiewicza idea
synkretyzmu kulturowego, wyznawana przezeń nie tylko w wypadku prze
ciwstawiania sobie Południa i Północy. Poemat ten dokum entuje łączność tej
fazy rozwoju liryki Iwaszkiewicza z przedwojennymi tom am i poety, takimi
jak: Powrót do Europy, Lato 1932, Inne życie, w których pojawił się szczególny

30 J. Iwaszkiewicz, Azjaci [w:] tenże, Wiersze, Warszawa 1977, t. 2, s. 513-520.

rodzaj klasycznego i pseudoklasycznego katastrofizmu. Oddziałał on na
wczesną twórczość Cz. Miłosza, jako przedstawiciela II Awangardy. Oda na
zagładę Wenecji już samą swoją form ą i tytułem nawiązywała do problem o
wej i artystycznej tradycji klasycyzmu z jego dążnością do rygoru poetyckiej
formy, dyskretnego dydaktyzmu i uczuciowej powściągliwości. Sam utwór
zawierał wizję - zapadającej się w dosłowną i przenośną przepaść, otchłań
- współczesnej Wenecji. Mimetyczny obraz jej fizycznego rozkładu nabierał
dodatkowych znaczeń metafizycznych:
I w tedy w szyscy co dla praw dy żyli
słoneczną ch m u rą w zniosą się n a d w odą
m ów iąc dla szczęścia m y się urodzili
i w k rą g w plątali wieczystej uro d y
bo co jest piękne to trw a ju ż n a wieki.
(M uz.w iecz., s. 49)

Prawdę z pięknem utożsamiał przede wszystkim Platon, który utożsam ie
nie to sformułował w postaci idei kalokagatii, pojawiającej się także w utw o
rze Iwaszkiewicza. Piękno bowiem, rozum iane tym razem po platońsku przez
jego bohatera lirycznego, przetrw a każdą zagładę.
W ostatnich trzech tom ach autora Oktostychów dom inują jednak motywy
egzystencjalne, literackie obrazy śmierci, przemijania, ulotności i nędzy kon
dycji ludzkiej. Trudno byłoby wyliczyć je wszystkie. W Śpiewniku włoskim
do najbardziej charakterystycznych należą: Do słowika, *** (״Gdzie jest ten
ptak...”), Cmentarz protestancki, ale także *** ( ״Bardzo lubię sezon pogrze
bów...”), *** ( ״Został pod czarnym świerkiem...”), *** (״W ieczorem po p o 
grzebie...”), *** ( ״Koło się obraca...”), *** (״Co puszczyki robią w dzień?...”).
W Mapie pogody to przede wszystkim Stary poeta, wiersz o klęsce wartości
wyznawanych uprzednio przez bohatera lirycznego: sławy, miłości i innych
doczesnych dóbr. W tym samym tomie, podobnie jak w pozostałych, poja
wiają się utwory zawierające odwołania do współczesności, lirycznie prze
tworzone wspomnienia, wiersze konfesyjne, bardzo często o charakterze
poetyckiego testamentu: Powrót do romantyzmu, Izba straceń, W kościele,
*** (״Jak wygląda negatyw kolorowej fotografii?”). Pisząc o przedostatnim
z tych utworów, Kwiatkowski zauważył, że
[...] sakralność poezji Iwaszkiewicza m a - o b o k tom istycznej - swoją rozleglejszą stro 
nę augustiańsko-pascalow ską. Ale jest także - ja k w szystko u tego p o ety - p rzen ik n ięta
jego p ryw atnością i kulturow ością. U derza w to n y rozm owy, ba, pogaw ędki osobistej
z P anem B ogiem 31.

31 J. Kwiatkowski, Miejsce Iwaszkiewicza w poezji polskiej X X wieku [w:] O twórczości Jaro
sława Iwaszkiewicza, s. 32. Ze względu na brak miejsca oraz zasadniczą koncepcję tego tekstu

W spom niane powyżej motywy egzystencjalne pojawiły się ze szczegól
ną siłą w M uzyce wieczorem, ostatnim tomie wierszy Iwaszkiewicza, którego
autor nie zdążył już zredagować osobiście do końca. Zbiór ten m a charakter
elegijny, wręcz epitafijny. Pod tym względem różni się on i od Śpiewnika wło
skiego, i od Mapy pogody, bardziej zanurzonych w codziennym życiu. Wy
chylony w wieczność, w serii takich wierszy, jak np. Wiersz, Niewygoda, Do
prawnuczki, Do Izoldy, Biografia, przynosi on świadome, programowe sku
mulowanie zasygnalizowanych wcześniej wątków nędzy kondycji ludzkiej.
Wyraziło się to w doczesnym obrazie życia pozagrobowego:
Takie niew ygodne życie, taki p u sty dom ,
Taka dziw na ta kareta, ta k dziw nie rży koń,
Jak żelazne rękaw iczki, jakie łóżko niew ygodne,
Jaki ciasny, niew ygodny, jaki zim n y grób.
(Niewygoda, M uz.w iecz., s. 15)

jak również w m odernistycznym nieledwie przeświadczeniu o wszechobecności śmierci:
Czyż ci p o trzeb ny tak i szu m n y trunek?
Czyż w śm ierci n ie m a uśm iechu m iłości?
Czyż nie zaw iera każdy p o cału n e k
Z ia rn a nicości?
(Do Izoldy, M uz.w iecz., s. 32)

Wątek ściśle egzystencjalny kojarzył się poecie z motywem znikomości
sztuki:
Bo cóż je st w iersz, jeśli nie ozdobą,
Będącą zn ak iem śm iertelnych zapasów
Tego co jest odw ieczne z ty m co jest chwilowe
Z nikom ej p erły z odw iecznym atłasem .
(W iersz, M uz.w iecz., s. 9)

lub z głęboko zaszyfrowanym, niewidocznym na pierwszy rzut oka dla czy
telnika, motywem Dionizosa, obecnym już w przedwojennej liryce Iwasz
kiewicza:
Przyśniłeś m i się jeszcze ta m n a stepie,
G d y księżyc n a d k u rh an e m w schodził różow ym ciałem.

pom inąłem tu świadomie zagadnienie religijności podm iotu mówiącego liryki Iwaszkiewicza
oraz związanych z tym kwestii metafizyczności jego poezji jako problem u wartego osobnego
omówienia. Por. na ten temat: Z. Chojnowski, Poetycka wiara Jarosława Iwaszkiewicza, Olsztyn
2002; P. Mitzner, Na progu: doświadczenie religijne w tekstach Jarosława Iwaszkiewicza, W arsza
wa 2003.

Szedłeś za m n ą przez całe m oje długie życie,
Słyszałem wciąż za sobą u p arte stąpanie,
N ie w iedziałem , że ciągle żyjesz ze m n ą skrycie,
H am lecie, m ło d y Fauście, stary D o n Juanie.
(Biografia, M uz.w iecz., s. 42)

Ostatnie dwa wersy Biografii m ożna odczytywać także w bardziej trady
cyjnym, psychoanalitycznym kontekście. Postacie Hamleta, Fausta, Don Ju
ana nabiorą wtedy archetypicznego sensu symbolicznych sił, które działając
równocześnie i równolegle, wywierają destrukcyjny wpływ na jaźń bohate
ra lirycznego. Prowokują niepokój i dezintegrują osobowość autora, czynią
jego życie pełnym konfliktów wewnętrznych i napięć. Wiersze podobne do
Biografii, wypełniające trzy ostatnie tomy Iwaszkiewicza, mają charakter jego
poetyckiego testamentu, w którym określona konwencja literacka - często
pochodzenia modernistycznego lub symbolistycznego (pojawia się w niej
i  ״słowik”, i  ״fiołkowe irysy”, i  ״noc ciemna”,  ״fałszywy akord z sonaty C ho
pina” i  ״czarny świerk”) - zderzona zostaje z zamierzonymi przez jej autora,
dysonansowymi, bynajmniej nie  ״śpiewnikowymi”32 wyznaniami podm iotu
lirycznego:
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G dzie jest ta dziew czyna
co śpiewała ciepłym głosem
- wsio dlia tiebia
- wsio dlia tiebia i patrzyła n a m nie?
um arli, w szyscy u m arli
N ie wiesz, że wszyscy um arli?
(G dzie je st ten p ta k, Śp.wł., s. 469)

Wszystkie zasygnalizowane tu teksty są fragmentem wewnętrznie sprzecz
nej, większej struktury. Zjawisko to odzwierciedliło się w podstawowej do
minancie kompozycyjnej Śpiewnika włoskiego i Mapy pogody, polegającej
na równoległym występowaniu w jednym tomie wierszy przynależących do
regularnego systemu metrycznego i takich, które moglibyśmy zaliczyć do

32 Słownikowa definicja śpiewnika określa go jako:  ״zbiór tekstów i nut pieśni, często róż
nego autorstwa, zazwyczaj o układzie tematycznym - np. pieśni patriotyczne [...] wojenne [...]
ludowe religijne [...] rewolucyjne. W XIX wieku w Polsce cieszyły się wielką popularnością
tzw. śpiewniki domowe”. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiń
ski, Słownik terminów literackich, s. 517. Utwory ze śpiewników, często melodyjne i wdzięczne,
przeznaczone były do zbiorowego wykonywania. W przypadku Iwaszkiewicza jedną z dom i
nant kompozycyjnych to n u jest sprzeczność pom iędzy konwencją literacką przywołaną w tytule
Śpiewnika włoskiego a jego głęboko indywidualną, dram atyczną treścią.

 ״czwartego systemu wersyfikacyjnego”. Istotnym czynnikiem w pierwszym
wypadku jest współwystępowanie, np. w cyklu Gry i zabawy, stylizacji ba
rokowej - jako jednego z czynników sprawczych i zarazem kom ponenty problematycznego Iwaszkiewiczowskiego klasycyzmu. Utwory utrzym ane
w konwencji wiersza intonacyjno-zdaniowego natom iast mają często cha
rakter notatnika poetyckiego i charakteryzują się znacznym rozluźnieniem
oraz przejrzystością formy. Dopiero napięcie, które rodzi się pom iędzy tymi
m odelami wiersza współegzystującymi w ram ach większej całości, decydu
je o specyficznej kategorii poetyckości obecnej w dwóch ostatnich tom ach
Iwaszkiewicza. Wyjątek stanowi M uzyka wieczorem, tom utrzym any w cało
ści w klasycystycznej konwencji, powtarzający w cyklu M uzyka na kwartet
skrzypcowy debiutancki m odel Oktostychów. Cykl ten wyraża podobne treści,
jak owe konfesyjne wiersze o przemijaniu, samotności i śmierci ze Śpiewnika
włoskiego. Czyni to tylko w innej poetyce. Podobnie jak wtedy, gdy Iwasz
kiewicz odwołuje się do specyficznej wersji symbolistycznego katastrofizmu,
tłumacząc wiersze Stefana Georga.
Przejście autora Ciemnych ścieżek do ״czwartego systemu” - jak twierdził
Jerzy Kwiatkowski - nie skazywało bynajmniej poety na udział w ujednoli
cającej wspólnocie wersyfikacyjnej. Ta strategia liryczna pozwalała jak gdyby
wyzwolić się pewnym m elodiom wewnętrznym tłum ionym przez wersyfika
cję regularną. Ta nowa strategia wyodrębniła i nadała swobodę niezwykłemu
tonowi, znanem u z wielu wierszy Iwaszkiewicza z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych33. Chociaż pod tym względem nie m a zgody wśród badaczy,
gdyż Andrzej Zawada np. twierdzi wprost przeciwnie, mianowicie, że utwory
z trzech ostatnich tomów poety były powrotem do struktur klasycyzujących,
lub nawet klasycznych, po rozluźnieniu form poetyckich w zbiorach z lat
sześćdziesiątych, czyli w Jutro żniwa (1963), Krągły rok (1967), Xenie i elegie
(1970). Książki te miały, według badacza, charakter raptularza poetyckiego34.
Nie da się jednak zaprzeczyć, że w trzech ostatnich tom ikach poezji J. Iwasz
kiewicza istnieje pewna kontynuacja - jeżeli chodzi o poetykę im m anentną jego przedwojennego nurtu klasycystycznego, ale w bardzo szczególnej wersji.
M aria Janion nazwała go  ״klasycyzmem tragicznym”, obdarzonym  ״świadomością nieszczęśliwą”. Według autorki Gorączki romantycznej, tragizm, czyli
świadomość rozdarcia, antynomii, kolizji równouprawnionych racji, konsty
tuuje nowożytny klasycyzm35. Odzwierciedliła to warstwa językowa wierszy
Iwaszkiewicza, w której istnieje stałe napięcie wynikające z opozycji pom ię
dzy dwoma m odelami wiersza: pseudoklasycystycznym, dążącym, jak już
33 J. Kwiatkowski, dz.cyt., s. 29.
34 A. Zawada, dz.cyt., s. 281-283.
35 M. Janion, To jest klasycyzm tragiczny [w:] R. Przybylski, To jest klasycyzm, Warszawa
1978, s. 10.

wspom niałem, do regularnego m etrum , nieco parnasistowskim, podporząd
kowanym idei poetyckiego piękna, i wierszem typu intonacyjno-zdaniowego.
Pierwszy z tych modeli wyrażał dążenia podm iotu i bohatera lirycznego do
rygorystycznego, dodatnio waloryzowanego, estetycznego i duchowego ładu.
Drugi odzwierciedlał płynność i chaos świata przedstawionego.
W ewnętrzny rozwój bohatera Iwaszkiewicza polegał więc na podążaniu,
m im o wszystkich społecznych i historycznych przeszkód, do ideału nieco po
W ildeowsku rozumianego przezeń piękna. Liryczna twórczość autora M uzy
ki wieczorem zdaje się bowiem, na pierwszy rzut oka, realizować myśl prze
w odnią zawartą w niektórych aforyzmach O. Wilde’a:
C ała praw da m ieści się w tym , że w łaściw ą m istrzy n ią sztuki jest n ie życie, lecz
sztuka36.
Życie w znacznie w yższym sto p n iu naśladuje sztukę, aniżeli sztuka życie. [...] W ielki
artysta stw arza pew ien typ, a życie stara się go naśladow ać, odtw orzyć w kształcie p o 
pularnym , n ib y jak i przedsiębiorczy w ydaw ca37.
Tylko przez sztukę m ożem y osiągnąć doskonałość. Tylko przez sztukę m ożem y
osłonić się p rzed niebezpieczeństw em w strętnego życia codziennego38.

To praw dopodobnie z teorii angielskiego pisarza wywodzi się obecny
w niektórych wierszach Iwaszkiewicza kult Piękna oraz imperatywu estetycznego39, dyskretny kult nietzscheanizm u40, a także owa, na wpół może m oder
nistyczna aura uczuciowa, tak kiedyś charakteryzowana przez autora Ballady
o więzieniu w Reading:
Życie łudzi nas zw odnym i cieniam i, ja k ten , kto pokazuje m arionetki. B łagam y o ra 
dość - życie n a m ją daje, lecz pom iesza z goryczą i rozczarow aniem . G dy przyjdzie na
nas bó l jakiś dostojny, sądzimy, że rzuci p u rp u rę tragedii n a nasze dni. Tym czasem
b ó l m ija, rzeczy m niej dostojne zajm ują jego m iejsce i w jakiś szary, w ietrzny św it lub
z w o n n ą chw ilą zm ierzchu, u tk an ą z m gły srebrnej i m ilczenia, spozieram y z osłupie
n ie m lub z posępnym , skam ieniałym sercem w złocisty zw itek w łosów niegdyś ta k n a 
m iętn ie uw ielbianych, ta k szalonym i obsypyw anych p o cału n k a m i41.

36 O. Wilde, dz.cyt., s. 59, 71: ״Sztuka nie wyraża nigdy nic innego, jak tylko samą siebie”.
37 Tamże, s. 64.
38 Tamże, s. 128, 156:  ״Prawdziwym artystą jest ten, kto przechodzi nie od uczucia do formy,
lecz od formy do myśli i uczucia”.
39 Tamże, s. 120-121: ״W łaśnie dzięki swej niedoskonałości sztuka osiąga doskonałe piękno.
Zwraca się bowiem nie do rozum u i rozsądku, ale jedynie i wyłącznie do zmysłu estetycznego,
uważającego i rozsądek, i dar rozpoznawczy za stopnie wiodące do zrozum ienia i podporządko
wujące je syntetycznemu w rażeniu dzieła jako całości”.
40 Tamże, s. 137, 150: ״wszelka sztuka jest niem oralną, z wyjątkiem owych niskich form
sztuki zmysłowej lub dydaktycznej, mających pobudzać do działalności w kierunku dobra lub
zła. [...] Celem sztuki jest po prostu stworzenie nastroju. [...] Sfera sztuki i sfera etyki to dwa
światy absolutnie różne i oddzielne. Skoro się je zmiesza, powstaje na nowo chaos”.
41 Tamże, s. 126-127.

W edług Iwaszkiewicza, uniwersalny tragizm ludzkiego losu jest uw arun
kowany dążeniem do Piękna, chociaż w Książce o Sycylii złagodził nieco taką
ideę:
N ie chciałbym naśladow ać W ilde’a, ale zdaje m i się, że pew ne epoki życia m ogą p rzy 
p o m in ać dzieła sztuki. Chwile p o d ró żn y ch zastanow ień, chwile w ędrow nych zad u m ań
- są ja k gdyby tak im i dziełam i42.

Takim wyznaniom przeczy jednak wyraźnie zaznaczony w liryce autora
Ciemnych ścieżek nurt antyestetyzmu. Jest on widoczny także w jego trzech
ostatnich zbiorach, w tych wierszach, które podejm ują bezpośrednią polem i
kę z rzeczywistością i są dowodem świadomego wypadnięcia przez Iwaszkie
wicza z roli estety i klasyka. Ta szczególnie obecna w ostatnich trzech tomach
poety dwutorowość, wewnętrzna ambiwalencja dwóch modeli liryki, w aha
jącej się pomiędzy opisem rzeczywistości a poetycką wersją ideału Piękna,
stanowiła istotną wartość i chyba świadomie przez poetę przyjętą dom inantę
kompozycyjną. Jej konsekwencją jest autoironia podm iotu lirycznego, zróż
nicowanie jego postawy wobec  ״świata przedstawionego” i wewnętrzna dialogizacja poetyckiego języka.
W swoich rozważaniach pom inąłem , ze względu na brak miejsca, wiele
zagadnień szczegółowych, takich jak np. trwające do samej śmierci artysty
jego uzależnienie od modernistycznego wzorca. Nie rozwinąłem problem a
tyki wpływów na dzieło Iwaszkiewicza filozofii Schopenhauera i Nietzschego.
Nie określiłem bliżej istoty Iwaszkiewiczowskiego klasycyzmu, gdyż pogłę
bione ujęcie wymienionych tu zagadnień groziłoby rychłą utratą z pola wi
dzenia głównego tematu. M ożna by go zresztą sformułować inaczej - jako
pytanie o miejsce poezji Iwaszkiewicza we współczesnej poezji polskiej. Czy
liryka autora Śpiewnika włoskiego, czerpiąca inspiracje z tak wielu źródeł
estetycznych, nie jest już dzisiaj tylko zjawiskiem historycznym? Nie ograni
czała się ona nigdy do jednej szkoły poetyckiej, jednej tendencji, jednej epoki
lub obszaru językowego i dlatego może sprawia obecnie wrażenie niejedno
litej. Ale przecież oddziałała ona przed wojną nie tylko na wspomnianego
już tutaj Czesława Miłosza. Także na Stanisława Napierskiego, a po wojnie
m.in. na Jarosława M arka Rymkiewicza. Z dzisiejszego punktu widzenia jej
tradycjonalizm, szczególnie na tle nadm iernie upolitycznionej polskiej li
teratury w latach osiemdziesiątych XX wieku, może być pewnego rodzaju
wartością. Tym bardziej, że dzięki tem u tradycjonalizmowi poezja Iwaszkie
wicza zachowała więź z dziedzictwem kultury europejskiej do samego końca,
stanowiąc zarazem przykład ciągłości polskiej literatury. Późna liryka autora

42 J. Iwaszkiewicz, Książka o Sycylii, s. 207.
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Mapy pogody była bowiem swoistą kumulacją najbardziej charakterystycz
nych cech tej poezji.
W stosunku do górującego obecnie we współczesnej poezji polskiej m ode
lu liryki Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa H erberta pro
ponowała ona bardziej paseistyczny stosunek do historii (szczególnie współ
czesnej), a także program owy dystans do rzeczywistości, przede wszystkim
politycznej, wyrażający się w estetyzacji  ״świata przedstawionego” w kon
wencji stylu wysokiego. Stało się to zresztą jednym z powodów jej odrzucenia
przez część publiczności literackiej i krytyki na przełomie XX i XXI wieku43.
Tymczasem liryka Iwaszkiewicza ma na wskroś egzystencjalny, metafizyczny
charakter, wymaga więc użycia innych narzędzi badawczych niż doraźne, po
lityczne kategorie, ponieważ, jak pisał Tomasz Burek w Mądrości daremnej:
U kazyw ane w pisarstw ie Iw aszkiewicza przeżycia duchow e: stany silnego p o b u d zen ia
em ocjonalnego, uniesienia, ekstazy, zatapianie się, contem platio, n irw an a, a w reszcie
serenite, pozazm ysłow a jakby p o g o d a w ew nętrzna, rola pam ięci głębokiej, zadum y,
rozm arzenia, wizji sennej [...] w szystko to zdaje się odsyłać nas do  ״św iata gdzie in 
dziej” i jego sym bolicznej estetyki44.

W ten sposób na tle polskiej poezji współczesnej późna liryka Iwaszkie
wicza staje się  ״innym głosem” i dopełnieniem jej awangardowych nurtów,
szczególnie spod znaku szeroko rozumianej poezji lingwistycznej od Biało
szewskiego do Barańczaka, jak również tych, które preferują zróżnicowany
poetycki historyzm. Odbierana natomiast w kontekście nieustannie zmienia
jącego się języka liryki z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
XX wieku oraz wpływów postm odernizm u45, jest przykładem niezmienności
trw ania ponad czasem. Dostrzegł to German Ritz w swojej monografii, pisząc:
O statecznie Iwaszkiewicz dow iódł we w łasnych tekstach, że jego zw iązek z epoką był
autentyczny i twórczy. D zieło ostatn ich lat jego życia m a tę sam ą rangę co u tw o ry z lat

43 W zorcowy przykład takiego odrzucenia i niechęci odnajdziemy w cytowanym już tutaj
tekście Piotra Śliwińskiego, który porównując poezję Iwaszkiewicza z poezją Zbigniewa H erber
ta, Julii Hartwig i Jarosława M arka Rymkiewicza, zarzucił autorowi Śpiewnika włoskiego  ״megalom ański akt kenozy, sam ouniżenia” oraz starannie wyreżyserowaną chęć olśnienia czytelnika.
 ״Iwaszkiewicz - pisał ten krytyk - maleje w porów naniu z autorami, wobec których jego senilia
zdają się albo wystudiowane nadm iernie, albo niedostatecznie. Na tle Różewicza jest ufryzo
wany [...] na tle Podróży zimowej Barańczaka lub niektórych utworów Szymborskiej z Końca
i początku - niezbyt pomysłowy, Miłosza [...] wydrążony z metafizyki. Ostatnie dziesięciolecie
niebywale wzbogaciło bowiem języki późnej twórczości, pogłębiając i dramatyzując ponadto jej
treści egzystencjalne”; P. Śliwiński, dz.cyt., s. 122.
44 T. Burek, Mądrość daremna [w:] O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, s. 51.
45 Por. K. Biedrzycki, Co się dzieje w młodej poezji polskiej?, M. Urbanowski, Nowy Filon,
czyli bohater młodej poezji polskiej,  ״Polonistyka” 1995, n r 6.

dw udziestych i trzydziestych, stanow i isto tn y w kład w literatu rę pow o jen n ą i dow ód
ciągłości literatu ry polskiej46.

Zasygnalizowane na wstępie głosy i postawy jej oponentów świadczą jed
nak o tym, że kulturowy kod, do którego odwoływała się poezja Iwaszkiewi
cza od swoich początków, zaczął się wyczerpywać już w latach siedemdzie
siątych XX wieku47. Dzisiaj, po wtargnięciu do literatury i krytyki polskiej
nowych języków, recepcja poezji J. Iwaszkiewicza staje się autentycznym
problem em badawczym i lekturowym.
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46 G. Ritz, dz.cyt., s. 58.
47 Tamże, s. 93: ״Tym, co wypiera Iwaszkiewicza z centrum literatury powojennej, jest [...]
określony m odel liryki późnego wieku, który pozostaje demonstracyjnie wierny tradycji swego
języka formalnego i niezm iennie m onotonny w doborze tematów: jest to głównie liryka m iłos
na, liryka natury i pejzażu. Ten m odel rozmija się z literackim i potrzebam i współczesności lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. [...] Miłosz ze swą późną liryką o tak silnym oddziaływa
niu stanowi wielki wyjątek nie tylko w polskiej literaturze”.

Poetycka idea narodu
w Substancji Zbigniew a Herberta
i w Narodzie Czesława Miłosza
Zbigniew H erbert
Substancja
A ni w głow ach któ re gasi o stry cień p roporców
ani w piersiach otw artych p o niechanych n a rżysku
ani w d ło n iach dźw igających zim ne b erło i jabłko
ani w sercu dzw onu
ani p o d sto p am i kated ry
nie zaw iera się wszystko
ci któ rzy toczą w ózki po źle bruk o w an y m p rzedm ieściu
i uciekają z p o ż a ru z b u tlą barszczu
k tó rzy w racają n a ru in y n ie po to by w ołać zm arłych
ale aby odnaleźć ru rę żelaznego piecyka
głodzeni - kochający życie
bici w tw arz - kochający życie
ale są ciałem
to jest żywą plazm ą
dwoje rą k do zasłaniania głow y
dwoje n ó g szybkich w ucieczce
zdolność zdobyw ania p o k arm u
zdolność oddychania
zdolność przekazyw ania życia p o d m u re m w ięziennym
giną ci
k tó rzy kochają bardziej piękne słowa n iż tłu ste zapachy ale jest ich n a szczęście
niew ielu
n a ró d trw a
i w racając z p ełnym i w orkam i ze szlaków ucieczki
w znosi łu k triu m faln y
dla pięknych u m arły ch 1

1 Z. Herbert, Substancja [w:] tenże, Wiersze zebrane, Warszawa 1971, s. 44. Ze względu na
właściwą interpretację tych utworów, niezbędne jest zacytowanie ich na wstępie w całości.

Czesław Miłosz
Naród
Najczystszy z n aro d ó w ziem i gdy osądza je światło błyskawic
Bezm yślny a przebiegły w tru d zie zwykłego dnia,
Bez litości dla w dów i sierot, b ez litości dla starców
K radnący sprzed ręki dziecka skórkę od chleba.
Życie składa w ofierze aby ściągnąć gniew niebios n a wrogów,
Płaczem sierot i k ob iet w roga poraża.
W ładzę oddaje ludziom o oczach h an d larzy złotem ,
Pozwala w znosić się lu d zio m o su m ien iach zarządców bordelu.
N ajlepsi jego synow ie pozostają nie znani,
Zjawiają się tylko raz jed en aby um rzeć n a barykadach.
G orzkie łzy tego lu d u przeryw ają w połow ie pieśń,
A kiedy m ilknie pieśń, m ów i się głośne dow cipy
W kątach izby cień przystaje i pokazuje n a serce,
Za o k n em wyje pies do niew idzialnej planety.
N aró d wielki, niezw alczony, n a ró d ironiczny,
U m ie rozpoznać praw dę zachow ując o ty m m ilczenie.
Koczuje n a targow iskach, poro zu m iew a się żartem ,
H andluje starym i klam k am i ukrad zio n y m i w ruinach.
N aró d w pom ięty ch czapkach, z całym d o bytkiem n a plecach,
Idzie szukając siedzib n a zachód i n a południe.
N ie m a n i m iast n i pom ników , n i rzeźby ani m alarstw a,
Tylko z ust n iesione słowo i w różbę poetów.
M ężczyzna tego n aro d u , przystając n a d syna kołyską,
Pow tarza słowa nadziei zawsze dotychczas darem ne.
Kraków, 19452

2 Cz. Miłosz, Naród [w:] tenże, Poezje, Warszawa 1981, s. 117. W szystkie inne cytaty wierszy
Miłosza pochodzą z tego samego wydania, oznaczonego skrótem: P.

Na fakt intertekstualnych związków pom iędzy niektórymi utworam i Zbi
gniewa H erberta i wierszami Czesława Miłosza zwrócił uwagę Aleksander
Fiut w szkicu pod znaczącym tytułem: Ukryty dialog3. Pisał tam autor M o
mentu wiecznego, że istniejący w wierszach dialog obydwu poetów m a już
długą historię. Według Fiuta, zagadką pozostaje, jaką lekcję wyniósł Z. H er
bert z lektury Ocalenia - tym bardziej że niektóre echa tej lektury dają się
zauważyć w jego wczesnej twórczości. W liście do Cz. Miłosza z roku 1966
autor Struny światła wym ienia jako najbardziej ulubione przez siebie utwory:
 ״kilka wierszy z Trzech zim , Świat, Głosy biednych ludzi, Pieśń o Adrianie Zie
lińskim, Traktat moralny, podkreślając, że mniej ceni wiersze z tom u Światło
dzienne”4. W tym samym liście H erbert przyznaje Miłoszowi niezwykle wy
soką poetycką rangę:
Z całej poezji ostatn ich dziesiątków lat tylko trzej poeci m ają szansę przetrw ania: Ty,
Leśm ian i C zechow icz5.

W kontekście powyższej problematyki krakowski badacz podkreślił
szczególne znaczenie Trenu Fortynbrasa H erberta jako tekstu poświęconego
Miłoszowi6, będącego w istocie polem iką z Pieśnią obywatela tegoż autora,
z cyklu Głosy biednych ludzi, zamieszczonego w tomie Ocalenie. Ironia Miłoszowego  ״obywatela”, będąca skutkiem jego brutalnej inicjacji w przemoc
historii, obracała się bowiem przeciwko wartościom społecznego, etycznego
i moralnego kodeksu:
Ja, b ied n y człowiek, siedząc n a zim n y m krześle,
z przyciśniętym i oczam i,
W zdycham i m yślę o gw iaździstym niebie,
O nieeuklidesow ej przestrzeni, o pączkującej am ebie,
O w ysokich k o pcach term itów .
Kiedy chodzę, jestem we śnie, gdy zasnę, przydarza się jawa,
Biegnę goniony i oblany potem ,
N a placach m iast, któ re zorza u nosi jaskraw a,
Pod m arm u ro w y m szczątkiem roztrzaskanych b ram
H andluję w ódką i złotem .
(P, s. 89)

3 A. Fiut, Ukryty dialog [w:] tenże, W stronę Miłosza, Kraków 2003, s. 227-248. Por. na ten
sam temat: K. Wyka, Składniki świetlnej struny [w:] tenże, Rzecz wyobraźni, Warszawa 1977;
M. Skwarnicki, Wygnany arkadyjczyk, ״Tygodnik Powszechny” 1957, n r 4; A. Czerniawski, Poe
zja Czesława Miłosza [w:] tenże, Liryka i druk, Londyn 1972; A. Kaliszewski, Gry Pana Cogito,
Kraków 1982.
4 [Za:] W Karpiński, Głosy z Beinecke, ״Zeszyty Literackie” 1999, n r 66, s. 28.
5 Tamże.
6 A. Fiut, dz.cyt., s. 227.
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Według Aleksandra Fiuta, punkt dojścia rozumowania bohatera lirycznego
Miłosza można traktować jako punkt wyjścia refleksji i postawy władcy, um ie
jącego sprawnie posługiwać się socjotechniką. Sam utwór zaś wydaje się z jed
nej strony fragmentem polifonicznego cyklu, z drugiej zaś - swoistym przeglą
dem tematów poezji Miłosza. Dla Herberta utwór ten stał się takim wzorem
użycia  ״cudzego głosu”, odmiennego światopoglądu i wrażliwości, aby - nie
tracąc autonomii - mógł pozostać elementem wewnętrznego głosu autora. We
dług krakowskiego krytyka, Fortynbras i Hamlet to dwie przeciwstawne strony
osobowości poety i jego doświadczeń. Idealizmu konfrontowanego z prag
matyzmem, marzycielstwa z trzeźwym rozsądkiem, mentalności żołnierza,
wojownika, ustępującej mentalności cywila. Samotność i pycha poprawiaczy
świata okazuje się przy tym taka sama, jak samotność i pycha artysty7.
Inne przykłady intertekstualnych nawiązań Herberta do liryki Miłosza,
przytaczane w tekście Fiuta, to Pica, pica z Epilogu burzy (1998), będąca swe
go rodzaju repliką Sroczości i Ody do ptaka z tom u Miłosza Król Popiel i inne
wiersze (1962). Dęby z Elegii na odejście (1990) H erberta podejm ują Miłoszowskie pytania stawiane naturze. Ręce moich przodków były polemiczną
repliką Nauk Miłosza z tom u Król Popiel i inne wiersze. Utwór W mieście z to 
m iku Epilog burzy H erberta przypom ina rodzajem i słownictwem poetyckiej
frazy W mojej ojczyźnie Miłosza z tom u Ocalenie. Podobnie Babcia, Piosenka,
Wysoki zamek z tego samego zbioru H erberta dałoby się odczytać, według
Fiuta, jako swego rodzaju poetycką odpowiedź na Miłoszowski cykl Litwa po
pięćdziesięciu dwu latach z tom u Na brzegu rzeki (1994). Trudno też w tym
kontekście nie przywołać za Fiutem Chodasiewicza i wiersza Do Czesława
Miłosza - pamfletu i przewrotnej laudacji zarazem, zamieszczonych w tomie
H erberta Rovigo (1992).
Zasygnalizowane tu szczegółowe spostrzeżenia A. Fiuta na tem at intertekstualnych związków poszczególnych utworów Z. H erberta i Cz. Miłosza
mogą być dogodnym punktem wyjścia szerszej refleksji. Otóż mamy w tym
przypadku do czynienia nie tylko z ukrytym w tkance poetyckich intertekstów dialogiem, ale przede wszystkim z ukrytą polem iką autora Hermesa,
psa i gwiazdy ze starszym odeń pisarskim partnerem na tle generacyjnym.
 ״Dziesięć lat różnicy to dużo, to dwa różne literackie pokolenia” - zauważył
Miłosz w Strefie chronionej8, eseju zamieszczonym w Ogrodzie nauk (1979),
a przecież tych lat w przypadku jego i H erberta było dokładnie trzynaście.
Echa owych okupacyjnych sporów  ״Żagarysty” z ״pokoleniem wojennym”
odżywały nie tylko w druzgocących opiniach Miłosza na tem at np. grupy
oraz środowiska  ״Sztuki i Narodu”, zawartych w przywołanym powyżej ese-

7 Tamże, s. 229, 232-233.
8 Cz. Miłosz, Strefa chroniona [w:] tenże, Ogród nauk, Kraków 1998, s. 165.

ju9, a wcześniej w polemice z postawami AK-owskiej młodzieży na kartach
Rodzinnej Europy, lecz także w tym powszechnie znanym fragmencie Przed
mowy do tom u Ocalenie:
To, co w zm acniało m nie, dla ciebie było śm iertelne.
Ż egnanie epoki brałeś za p o czątek nowej,
N atchnienie nienaw iści za piękno liryczne,
Siłę ślepą za doko n an y kształt.
(P, s. 37)

oraz w gorzkich strofach Traktatu poetyckiego (1957):
d w udziestoletni poeci W arszawy
N ie chcieli w iedzieć, że Coś w ty m stuleciu
M yślom ulega, nie D aw idom z procą.
N ie ozdabiały starej bary k ad y
Z orze ludzkości, w ieszczów obietnice.
Z ran io n a m ieczem stała M atka Boska
N ad żółtym p o lem i w iankiem poległych.
I żaden grecki antyczny b o h ater
D o b itw y nie szedł tak zbyty nadziei,
Z w y obrażeniem swojej białej czaszki
kopniętej b u te m obcego przechodnia.
(P, s. 223-224)

Polemiczny dialog, mniej czy bardziej ukryty, z pesymistyczną wizją hi
storii i człowieka, zawartą w niektórych utworach Miłosza, obecny jest w bez
m ała całej twórczości lirycznej Herberta, łącznie z tom am i wydawanymi
przez pisarza w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Były to utwory związa
ne w różnym stopniu z echem i z intelektualnymi konsekwencjami dawnego
przeżycia generacyjnego pokolenia  ״Kolumbów”, do którego przecież m etry
kalnie i z racji swojej biografii (również artystycznej) należał oponent M iło
sza. Początkowe niedostrzeżenie tego faktu (wyjątkami były tu teksty Jerzego
Kwiatkowskiego i Jana Błońskiego10) utrudniało krytyce, według Stanisława
9 Tamże, s. 166-167, 171: ״Z kolei ich rówieśnicy, jak Tadeusz Borowski, do ich wypowiedzi
programowych odnosili się nieprzychylnie. Borowski [...] przeprowadził nihilistyczną reduk
cję i podniosłość patriotyczną odrzucał jako «ideolo». W czym nie m ożna byłoby odmówić
m u słuszności. Bo przecież niezbyt trzeźwe były te sny narodowo-m esjanistyczno-im perialne
w kraju kom ór gazowych i krematoriów, nie tylko niezbyt trzeźwe, ale obraźliwe dla jakiejś ele
m entarnej solidarności ogólnoludzkiej [...] Na Krzysztofa Baczyńskiego patrzyłem inaczej niż
na poetów «Sztuki i N arodu»”.
10 Por. J. Kwiatkowski, Imiona prostoty [w:] tenże, Klucze do wyobraźni, Warszawa 1964;
J. Błoński, Tradycja, ironia i głębsze znaczenie,  ״Poezja” 1970, n r 3, przedruk [w:] tenże, Romans
z tekstem, Kraków 1981, s. 57-89.
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Barańczaka, uświadomienie sobie odrębności wizji świata poety, szczególnie
na tle twórczości pokolenia ״W spółczesności”, z którym H erberta niekiedy
łączono ze względu na datę jego książkowego, poetyckiego debiutu w roku
1956. Pisał autor Ucieczki z utopii:
Z atarcie śladów właściwej przynależności generacyjnej H erb erta skłaniało nieraz k ry 
tykę do lekcew ażenia lub n iezro zu m ien ia niezm iern ie istotnego w jego tw órczości n u r
tu tem atycznego - gru p y w ierszy autobiograficznych11.

Polemiczne wobec Miłosza w szerszym, nie tylko autobiograficznym, wy
miarze teksty H erberta można, jak mi się wydaje, podzielić na kilka grup.
Dla uchwycenia struktury poetyckiego myślenia H erberta wymienię je tutaj
(tylko te najbardziej charakterystyczne) bez szczegółowego odnoszenia ich
do poszczególnych tomów, w których zostały opublikowane. Najpierw zatem
utw ory zaświadczające o więzi pokoleniowej bohatera lirycznego z generacją
wojenną: Nike, która się waha, Poległym poetom, Prolog, będący poetycką kul
minacją m itu  ״Kolumbów”, w którym H erbert posłużył się dykcją Miłosza,
Małe serce, dedykowane Janowi Józefowi Szczepańskiemu, z identycznym jak
w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego motywem winy bohatera liryczne
go. Cmentarz warszawski, Artur, poświęcony pamięci A rtura Międzyrzeckie
go, Piosenka, Ostatni atak. Mikołajowi. Następnie wiersze poświadczające
więź podm iotu lirycznego z szerszą, narodow ą wspólnotą: między innymi
Pożegnanie września, Substancja, Rozważania o problemie narodu. Kolejne
utw ory to te, które wyrażały patriotyzm poety: Odpowiedź, 17.IX. oraz gru
pa tekstów zawierających szeroko pojęte motywy martyrologiczne: Guziki,
przywołujące pamięć zbrodni katyńskiej, Wilki (ich niejasne przesłanie może
się odnosić w równym stopniu do partyzantki antyniemieckiej, jak i powo
jennej, antykomunistycznej). Pięciu, U wrót doliny, jako utwór podatny za
równo na dosłowną (selekcja na rampie?, egzekucja?), jak i paraboliczną mitologiczną interpretację.
W części utworów H erberta ujawnił się również - charakterystyczny dla
pokolenia wojennego - katastroficzny stosunek do historii, odziedziczony
częściowo przez tę generację po poezji II Awangardy, a więc również M iło
sza, oddziałującego głównie na Baczyńskiego. To Deszcz, Sekwoja, czyli krwa
wa miazga historii, Węgrom, metaforyczny obraz świadka bezsilnego wobec
klęski powstania węgierskiego w roku 1956. Wizja  ״małej” i ״wielkiej”, czyli
skłamanej historii, zawarta w utworze Ze szczytu schodów. Demaskacja sta
linowskich zbrodni w Co widziałem, tekście poświęconym Moczarskiemu.
I ostatnia grupa to utwory, w których na pierwszym planie obecne jest in-

11 S. Barańczak, Nieporozumienia [w:] tenże, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herber
ta, W rocław 1994, s. 44-45.

dywidualne przeciwstawienie się podm iotu lirycznego historii, zawierające
przede wszystkim rycerski etos, m oralny imperatyw heroizmu i honorowy
kodeks polskiej inteligencji z czasów, kiedy nie wstydziła się ona jeszcze spo
łecznej roli elity: Przesłanie Pana Cogito, Potęga smaku, Raport z oblężonego
miasta.
Wydaje się, że ów analizowany tutaj intertekstualny dialog H erberta do
tyczył przede wszystkim niektórych utworów Miłosza z Ocalenia (1945) i ze
Światła dziennego (1953). Jak podkreślił J. Kwiatkowski, odrzucenie przez
Miłosza ideału romantycznej bezpośredniości i  ״szczerości” pozwoliło poe
cie na uwypuklenie dystansu między autorem a podm iotem lirycznym, co,
według krytyka, najwyraźniej wystąpiło w Głosach biednych ludzi i w gru
pie liryków ze Światła dziennego właśnie. Poszerzyło skalę autostylizacji, ról,
w których podm iot mówiący występuje, i zmultiplikowało możliwości przyj
m owania przez niego różnych punktów obserwacyjnych12. Z Ocalenia m o
głyby tu wchodzić w grę takie utwory, jak cytowana już Przedmowa, a także:
Ucieczka, W malignie, Walc, Na pewną książkę, Pieśni Adriana Zielińskiego,
Pożegnanie, W Warszawie. W spólnym m ianownikiem tych utworów byłby
katastroficzny, ironiczny dystans ich bohatera lirycznego nie tylko do okupa
cyjnej rzeczywistości, lecz także historii, odm owa współdziałania ze zbioro
wością i niechęć do utożsam ienia się z jej ideałami, kult dystansującego się od
świata wspólnotowych przeżyć indywiduum, wyrażony w poetyce i w języku
szczególnego rodzaju klasycyzmu, jak chociażby w utworze W Warszawie:
Przysięgałeś, że nigdy nie będziesz
Płaczką żałobną.
Przysięgałeś, że nigdy nie dotkniesz
R an w ielkich swego n aro d u ,
Aby nie zm ienić ich w świętość,
Przeklętą św iętość, co ściga
Przez dalsze w ieki potom nych.
Czyż n a to jestem stw orzony
By zostać płaczką żałobną?
Ja chcę opiew ać festyny,
R adosne gaje,
do któ ry ch prow adzał m n ie Szekspir. Zostaw cie
P oetom chwile radości,
Bo zginie w asz świat.
(P, s. 105-106)

12 J. Kwiatkowski, Miejsce Miłosza w poezji polskiej [w:] Poznawanie Miłosza. Studia i szkice
o twórczości poety, p o d red. J. Kwiatkowskiego, Kraków 1985, s. 95.
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Ze Światła dziennego m ożna by tu wziąć pod uwagę takie utwory, jak cho
ciażby Dziecię Europy, Portret z połowy X X wieku, Naród, Toast, W praojcach
swoich pogrzebani, którego Herbertowską repliką wydaje się wiersz Ręce mo
ich przodków z tom u Rovigo, sławiący kulturotwórczą rolę tradycji. Grupę
tych wierszy łączy, oprócz daty powstania pom iędzy rokiem 1945 a 1950 (po
dobnie jak w przypadku wielu innych tekstów Światła dziennego) - nacecho
wany ironią, rewizjonistyczny stosunek ich autora do polskości, do tradycji,
do mitów narodowych i społecznych oraz krytyka powojennej współczesno
ści i mentalności ocalonych.
W edług cytowanego już tutaj J. Kwiatkowskiego, Miłosz jako poeta epo
ki to profeta wielkich kataklizmów historycznych, świadek i obserwator lat
wojny i okupacji. Analityk i m oralista lat stalinizmu oraz czasów powojen
nych, opisujący interesujące go zjawiska całościowo z punktu widzenia hi
storii jako ״długiego trwania”. Uwagi te odnosiły się do autora obydwu Trak
tatów oraz wielu wierszy z Ocalenia i ze Światła dziennego13. Zdaniem tego
samego krytyka, Miłosz oddziałał na pokolenie wojenne jako, z jednej strony,
ironiczny, bezkompromisowy moralista, a z drugiej - jako poeta odwróco
nych przymierzy, pełen dystansu klasycysta, stylizator, znawca poezji anglo-amerykańskiej. W tej pierwszej roli wpłynął na kształtowanie się liryki Zbi
gniewa H erberta i Wisławy Szymborskiej14.
Inaczej natom iast charakteryzowano postawę Herberta. Przykładem radykalnej interpretacji, upraszczającej ten skomplikowany problem, mógłby
być następujący fragm ent Z dziejów honoru w Polsce. Wypisów więziennych
Adama Michnika:
Kiedy czytam w iersze Z bigniew a H erb erta, m a m n ieo d p arte w rażenie obcow ania
z zapisem św iadom ości człow ieka, k tó ry nie uciekł za granicę, n ie przeszedł n a stro 
nę Przodującego U stroju, ani też się nie ujaw nił, w tedy w 1945 roku. N ie ujaw nił się
w łaściwie i nigdy później, w ciąż tkw iąc psychicznie w swej  ״konspiracyjnej w yobraźni”.
N ie d o konał też aktu am putacji pam ięci - po zo stał n a zawsze  ״strażn ik iem grobów ”,
osądzającym św iat z perspektyw y w artości w tedy p o d ep tan y c h i ludzi w tedy zabitych15.

Subtelniej rzecz ujął Tomasz Burek:
H erb e rt upraw iał w najtru d n iejszy ch latach poezję z głębokiej istoty p o d ziem n ą i niep og o d zo n ą z rzeczyw istością. Poezję, k tó ra stanow iła w łaśnie rodzaj k ry p to g ram u ,
k tó ra w sym bolicznym przy m ierzu z  ״ciem nym i im io n am i” p o bitych spiskow ała p rze 
ciw m ało d u szn o ści żywych, k tó ra w czystości to n u i pow adze tem atyki naw iązyw ała
łączność z p rzerw an ą p ieśnią ״poległych p o etó w ”; i k tó ra um iała o bronić i zachow ać

13 Tamże, s. 85, 88.
14 Tamże, s. 96-97.
15 A. Michnik, Potęga smaku [w:] tenże, Z dziejów honoru w Polsce. Wypisy więzienne, Paryż
1985, s. 200.

w brew praw om wilczego czasu m o raln e w artości konspiracji patriotycznej. [...] Żywe
w artości znajdow ał gdzie indziej: w pam ięci, przeszłości, tradycji i kulturze. M ów ił u s
tam i zm arłych. N ie p o słu ch ał więc zaleceń swojego p o p rzed n ik a - M iłosza16.

Obecność intertekstualnego dyskursu w liryce Herberta, jak również dwa
powyższe, przydługie cytaty dowodzą faktu, iż poezja autora Pana Cogito sta
ła się, w jakimś stopniu, obszarem międzygeneracyjnej polemiki pomiędzy
pokoleniem  ״Kolumbów” a pokoleniem  ״Żagarów”.
Substancja została napisana przez Zbigniewa Herberta pod koniec okresu
socrealizmu - 29 listopada 1954 roku. Następnie weszła ona do tom u Hermes,
pies i gwiazda (1957). Prawdopodobnie w tej książce znalazły się również
utwory napisane wcześniej, których poeta, z różnych względów, nie włączył
do debiutanckiej Struny światła. Utwór Rozważania o problemie narodu, do
którego w pewnym m omencie przyjdzie nam się także fragmentarycznie od
wołać, pochodzi z tom u Studium przedmiotu (1961). Te dwa teksty spośród
kilku w twórczości Herberta, w których w tak jawny sposób poeta podjął
problematykę narodu, są, m oim zdaniem, najbardziej charakterystyczne, ze
względu na zawarte w nich przesłanie.
Inaczej wyglądała sytuacja w przypadku Czesława Miłosza. Datował on
Naród na rok 1945, czyli czas publikacji Ocalenia, chociaż utwór ten przedru
kował poeta dopiero w Świetle dziennym - a zatem od daty powstania wiersza
do jego publikacji w druku zwartym, czyli w poetyckim zbiorze, upłynęło
osiem lat (w takiej sytuacji utwór Miłosza m ożna by potraktować, w kategoriach zaproponowanych przez Michaela Riffaterre’a, jako  ״architekst”,
a wiersz H erberta jako  ״intertekst”). Naród należy czytać w intertekstualnym
kontekście poprzedzających go w tym samym zbiorze poezji wierszy Dziecię
Europy i Portret z połowy X X wieku (odpowiednio z roku 1946 i 1945), o któ
rych sam Miłosz w rozmowie z Renatą Gorczyńską mówił, że były one ważne
dla tego okresu jego twórczości17.
Pisarz traktował je łącznie, ponieważ, według niego, uzupełniały się wza
jemnie. Naród następował po niesłychanie krytycznym i zjadliwym wobec
zdemoralizowanego bohatera lirycznego Portrecie z połowy X X wieku, zawie-

16 T. Burek, Herbert linia wierności [w:] tenże, Żadnych marzeń, Warszawa 1989, s. 212.
Por. A. Kaliszewski, Poezja jest prawda (Herbert - Miłosz): ״Na gorzkie, filozoficzne refleksje
Miłosza H erbert odpowiada jednoznacznie, podtrzym ując i rozbudowując mit, właśnie poza
realiam i historii i racjam i rozsądku, o które dopom ina się autor Traktatu. H erbert jest «płaczką», jego katastrofizm pamięci zaś jest wynikiem obawy przed moralnym skarleniem pow ojen
nego pokolenia oraz długiem spłacanym poległym. Las Ardeński, Poległym poetom, Do Apollina,
O Troi, Cmentarz warszawski, Prolog - te wiersze są niem al zaprzeczeniem cyklu Głosy biednych
ludzi” (A. Kaliszewski, dz.cyt., s. 27).
17 R. Gorczyńska (E. Czarnecka), Podróżny świata. Rozm owy z Czesławem Miłoszem. Ko
mentarze, Kraków 1992, s. 86.
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rającym w ostatnim wersie praw dopodobnie polemikę z, między innymi, p o 
stawą reprezentowaną przez Tadeusza Krońskiego:
Rękę op arł n a p ism ach M arksa, ale w d o m u czyta Ewangelię.
Z iro n ią p atrzy n a procesję w ychodzącą z rozbitego kościoła.
Za tło m a ru in y m iasta k o lo ru końskiego mięsa.
W palcach p am iątkę trzy m a p o faszyście poległym w pow staniu.
(P, s. 117)

Naród wydaje się kontynuować niektóre wątki Portretu i niewątpliwie te
trzy teksty z tego samego okresu tworzą pewną myślową całość. Z punktu
widzenia historycznoliterackiego bardziej chyba byłyby na miejscu w Ocale
niu ze względu na swoją tematykę, tonację i samo ujęcie głównego problemu.
Głównym motywem łączącym Substancję H erberta i Naród Miłosza jest,
sparafrazowana poetycko przez obydwu twórców, idea narodu. Na gruncie
nauk społecznych idea ta przeszła jednakże głęboką ewolucję. W polskiej so
cjologii XIX i XX wieku problematykę narodu podejmowali Ludwik Gumplowicz, Bolesław Limanowski, Zygmunt Balicki, Jan Stanisław Bystroń,
Józef Obrębski, Florian Znaniecki, Józef Chałasiński, Stanisław Ossowski,
motywowani sytuacją polityczną i kulturową Polaków w niewoli, pozbawio
nych do roku 1918 swojego państwa. Jednakże współczesny badacz Jerzy
Szacki podkreślał, że: ״pojęcie narodu należy w naukach społecznych do naj
słabiej teoretycznie opracowanych [...] Jego badanie stwarza badaczom życia
społecznego więcej trudności niż badanie jakiejkolwiek innej zbiorowości”18.
W edług Szackiego, na tym gruncie zawodzą zarówno definicje obiektywne,
odwołujące się do kategorii etnocentrycznych i historycznych, jak i te subiek
tywne, mistyfikujące prym at świadomości narodowej. Jedne i drugie pom ija
ją jej wewnętrzne skomplikowanie, niejednolitość, pluralizm jednostkowych
artykulacji. Badacz ten zwraca jednakże uwagę na współczesny renesans,
wbrew tendencjom globalizacyjnym, problematyki narodu i nacjonalizm u19.
Autorzy wydanej w roku 1999 Encyklopedii socjologii20 twierdzili nato
miast, że dawna, klasyczna socjologia zachodnia była przede wszystkim
wiedzą o społeczeństwie, państwie i ludziach. Kategoria narodu nie budzi
ła jej szczególnego zainteresowania, wypierana przez pojęcie kategorii spo
łecznych. Pod wpływem czynników zewnętrznych i wewnętrznych, wzrostu
znaczenia założeń szeroko rozumianej socjologii humanistycznej aktualnie
coraz ważniejsze stają się teorie narodu i coraz powszechniej akceptowane są
kategorie z poziom u myślenia potocznego, a więc i sama kategoria narodu.
18 J. Szacki, Kłopoty z pojęciem narodu, ״O dra” 1999, n r 3, s. 11-12.
19 Tamże.
20 Encyklopedia socjologii, p o d red. Z. Bokszańskiego, K. Gorlacha, T. Krauzego, Warszawa
1999, t. 2, s. 287-296.

Według historyków, narody są powszechnikiem strukturalnym nowożytne
go świata i uczestniczą w wielkich procesach społecznych, decydując o ich
ciągłości. Zmierzch narodów w ogóle jest zatem całkiem możliwy. Obecnie
nie istnieje jednakże jedna definicja narodu, która byłaby akceptowana przez
ogół socjologów, historyków i antropologów. Kompromisowa definicja naro
du przyjęta w tym gronie specjalistów precyzuje to pojęcie jako:
[...] dynam iczną w spólnotę ponad stan o w ą, ponadw arstw ow ą i ponadklasow ą o cha
rakterze historycznym , w y posażoną w cechy (w arunki) obiektyw ne (np. tery to riu m ,
państw o, język) i przy m io ty subiektyw ne, w yrażające się w św iadom ości p rzy n ależn o 
ści do w spólnoty, przy czym znaczenie czynnika św iadom ościow ego w czasach w sp ó ł
czesnych ro śn ie21.

Na marginesie tej definicji dodajmy, że socjologia wyodrębnia dwa histo
ryczne modele narodu: europejski i afrykańsko-azjatycki, a ze względu na rolę
państwa w kształtowaniu narodu  ״naród polityczny” jest przeciwstawiany
w teorii  ״narodowi kulturowemu”, wyłaniającemu się z grupy etnicznej dzięki
świadomości narodowej (kształtowanej przez kulturę). W spółczesne defini
cje politologiczne natom iast określają naród jako kategorię socjologiczno
-historyczną, używaną na oznaczenie:
[...] w spó ln o ty społecznej ukształtow anej przez różne czynniki sprawcze: język, te
ry to riu m , w spólnotę po ch o d zen ia, w spólny sposób życia, religię, tradycję, obyczaje,
w spólnotę losów historycznych i politycznych. [...] Uznaje się, że kształtow ane i u trw a
lane n a przestrzen i dziejów poczucie w spó ln o ty celów, ideałów, w artości i zachow ań
rozstrzyga o tożsam ości i żyw otności n a ro d u naw et w niesprzyjających w aru n k ach
zew nętrznych22.

W lirycznie przekształconej przez H erberta i Miłosza idei narodu odnaj
dziemy takie elementy, które moglibyśmy interpretować w kategoriach po
wyższego teoretycznego dyskursu. Obecnie, jak piszą redaktorzy wspom nia
nej tu Encyklopedii socjologii, w badaniach nad pojęciem narodu przyjmuje
się perspektywę indywidualistyczną. Socjologia, historia, antropologia, filo
zofia zastępują w tej dziedzinie kategorie makrospołeczne i kolektywistyczne
- kategoriami tożsamości indywidualnej i grupowej oraz kategoriami wyboru
ideologicznego. W perspektywie mikrospołecznej naród, jako konstrukcja
ideologiczna i emocjonalna, stanowiąca korelat świadomości jednostkowej,
zastąpił naród pojmowany jako jedna z najważniejszych grup naturalnych
w obiektywnym procesie ewolucji społecznej. Naród staje się przeżywanym
splotem znaczeń, konstruktem intelektualnym, zapisem indywidualnego do
świadczenia wspólności z innymi ludźmi. Przestał być częścią historii natural
21 Tamże, s. 289.
22 Słownik polityki, p o d red. M. Bankowicza, Warszawa 1996, s. 163-164.

nej, a stał się częścią kultury, w czym można by dopatrywać się wpływów postm odernizm u23. Staje się ״wspólnotą wyobrażoną”, jak w koncepcji Benedicta
Andersona24. Socjologowie podkreślają w tym przypadku rolę konstrukcji
tożsamości społecznej, odwołującej się do wagi emocji, łączących jednostkę
z grupą narodową. Jednostka, należąca do narodu pojmowanego kulturo
wo, przedstawia sobą pewien idiom kulturowy. Jest twórcą siatki zróżnico
wanych znaczeń, będąc sama uwikłaną w wielość ״wspólnot wyobrażonych”
i  ״realnych”25. I również na te nowe aspekty współczesnego pojęcia narodu
kładą zasadniczy nacisk autorzy Wielkiej encyklopedii P W N z 2003 roku26.
W  ״świecie przedstawionym” Substancji i Narodu istnieją motywy, któ
re m ożna by analizować według powyższych kategorii. Jednakże najbardziej
adekwatna w kontekście moich głównych rozważań wydaje się antropolo
giczna definicja narodu autorstwa Barbary Olszewskiej-Dyoniziak:
N aro d em jest tylko taka, n a ogół duża liczebnie g ru p a ludzka, k tó ra m a św iadom ość
i poczucie w sp ó ln o ty w yrosłe n a tle w łasnej k u ltu ry i historii, któ re określają jej sposób
w spółżycia, m yślenia, odczuw ania. Te w spólne w artości ro d zą określone sentym enty,
postaw y em ocjonalne, takie ja k gotow ość pośw ięcenia się dla ojczyzny, poczucie dum y
n arodow ej, a także stają się podstaw ą w yznaczenia tożsam ości indyw idualnej i źró d łem
sam ookreślenia27.

Według tej samej autorki, na tle współczesnych teorii narodu aktualność
zachowały koncepcje narodu jako ״wspólnoty kulturowej” Floriana Znaniec
kiego i idea ״ojczyzny prywatnej” oraz ״ojczyzny ideologicznej” Stanisława
Ossowskiego.
23 Encyklopedia socjologii, s. 287-296.
24 B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone.

Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się na
cjonalizmu, Kraków-W arszawa 1997 ([za:] Encyklopedia socjologii, s. 289): ״N aród jest w spól
notą, gdyż pom im o panujących w nim nierówności i wyzysku, traktowany jest zawsze jako p o 
ziomy, głęboki układ solidarności. Jest w spólnotą ograniczoną, gdyż żaden naród nie wyobraża
sobie siebie jako całej ludzkości. Członkowie najmniej nawet licznego narodu nigdy nie znają
większości swych rodaków, nie spotykają ich, nic nawet o nich nie wiedzą, a m im o to pielęgnu
ją w umyśle obraz w spólnoty”. Autorzy opracowania podkreślają pokrewieństwo tej koncepcji
z poglądam i Stanisława Ossowskiego.
25 Encyklopedia socjologii, s. 295.
26 Wielka encyklopedia PW N , Warszawa 2003, t. 18, s. 355-356: ״Naród, zbiorowość ludzi
wyróżniająca się wspólną świadomością narodową, czyli poczuciem przynależności do wspól
noty definiowanej aktualnie jako naród. N aród stanowi przede wszystkim wspólnotę idei i em o
cji. [...] W miarę rozpowszechniania się ideologii narodowej rozwija się świadomość narodowa.
[...] Przynależność narodowa jest postrzegana jako fakt niezależny [...] od wolnego w yboru jed
nostki: w spólnota narodow a jawi się jako coś danego, czem u sprzyja [...] m it wspólnego p ocho
dzenia i zmitologizowane wyobrażenia w spólnoty losów dziejowych”. Świadomość narodowa
jest wewnętrznie zróżnicowana. Jej elem entam i mogą być na przykład: etnocentryzm , przywią
zanie do rodzimej kultury i jej uniwersalizacja, m it «krwi i ziemi», religia, wiara w szczególną
wartość wytworzonych przez dany naród instytucji politycznych”.
27 B. Olszewska-Dyoniziak, Antropologiczna koncepcja narodu, Kraków 1994, n r 12, s. 18.

Substancję H erberta i Naród Miłosza należy zatem porównać w kontekście
wcześniej zarysowanego poetyckiego sporu oraz z uwzględnieniem zasygna
lizowanej tu problematyki narodowej. Najpierw jednak kilka uwag form al
nych. Utwór H erberta liczy dwadzieścia siedem wersów, jest wierszem intonacyjno-zdaniowym; niezależnie od graficznego rozczłonkowania - m ożna
go podzielić na trzy części, trzy obrazy, będące poetyckim ekwiwalentem
określonych idei. Pierwszy - od wersu  ״Ani w głowach które gasi ostry cień
proporców” do wersu  ״nie zawiera się wszystko”. Drugi - od wersu  ״ci którzy
toczą wózki po źle brukowanym przedmieściu” do wersu  ״zdolność przeka
zywania życia pod m urem więziennym”. Trzeci fragm ent zaczyna się wersem
 ״giną ci”, a kończy na wersie  ״dla pięknych umarłych”. Wiersz ten odznacza
się mocnym, retorycznym nacechowaniem.
Naród Miłosza liczy dwadzieścia cztery wersy, ujęte w dwanaście dystychów. I ten utwór m ożna podzielić na dwie antytetyczne części. Pierwsza,
składająca się z siedmiu dystychów, rozpoczyna się od wersu ״Najczystszy
z narodów ziemi gdy osądza je światło błyskawic”, a kończy się wersem  ״Za
oknem wyje pies do niewidzialnej planety”. Druga część to pięć dystychów,
od wersu ״Naród wielki, niezwalczony, naród ironiczny”, do końcowego  ״Powtarza słowa nadziei zawsze dotychczas daremne”. Również i tekst Miłosza
odznacza się dobitnym, patetycznym typem retoryki. Charakterystyczny dla
obydwu autorów patos łagodzony jest przez szczególny typ ironii - obecnej
i u Herberta, i u Miłosza.
Odwołując się zatem do niektórych kategorii obecnych w przypomnianej
tu dyskusji na tem at pojęcia narodu, warto zapytać, jaka wizja wspólnoty po
jawia się w Substancji. Tym bardziej że Stanisław Barańczak zalicza ten utwór
do liryki bezpośredniej, w której  ״mamy do czynienia ze względnym - na tyle,
na ile to w ogóle możliwe w dziele literackim - utożsamieniem się podm iotu
z autorem wewnętrznym”28. Najpierw ów podm iot, w anaforycznym toku, od
rzuca w imieniu portretowanej przez poetę zbiorowości sferę kultury symbo
licznej, której niezbywalną częścią są równie symboliczne, tyrtejskie elementy
- mitu narodowego, atrybuty władzy, polityki, architektury, sztuki:
A ni w głow ach któ re gasi o stry cień p roporców
ani w piersiach otw artych p o niechanych n a rżysku
ani w d ło n iach dźw igających zim ne b erło i jabłko
ani w sercu dzw onu
ani p o d sto p am i k ated ry
nie zaw iera się wszystko

28 S. Barańczak, Ironie [w:] tenże, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Wrocław
1994, s. 157-158.

Są one częścią zróżnicowanej wewnętrznie artykulacji świadomości naro
dowej i takiejż tożsamości. Tymczasem następny fragm ent tekstu Herberta
zawiera wizję wspólnoty definiowanej (również w poetyckim przekazie) na
poziomie biologicznym, prawie tylko etnicznym, sprzed etapu  ״narodu kul
turowego” lub  ״narodu politycznego”:
ci któ rzy toczą w ózki po źle bruk o w an y m p rzedm ieściu
i uciekają z p o ża ru z b u tlą barszczu
któ rzy w racają n a ru in y nie po to by w ołać zm arłych
ale aby odnaleźć ru rę żelaznego piecyka
głodzeni - kochający życie
któ ry ch tru d n o nazw ać kw iatem
ale są ciałem
to jest żyw ą plazm ą
dwoje rą k do zasłaniania głow y
dwoje n ó g szybkich w ucieczce
zdolność zdobyw ania p o k arm u
zdolność oddychania
zdolność przekazyw ania życia p o d m u re m w ięziennym

Charakterystyczna jest symbolika tego fragmentu. Oto znacząco przez
poetę nacechowana i dodatnio waloryzowana cnota urodzenia się bohatera
na ubogim przedmieściu. Jego instynkt przetrw ania i biologicznego kontynu
owania gatunku za wszelką cenę przeciwstawiony został symbolom i atrybu
tom kultury wysokiej ( ״zmarli”,  ״kwiat”), również waloryzowanym wyłącz
nie dodatnio. W sporze pom iędzy Kulturą i N aturą H erbert (w tym wypadku
przykład żywiącego poczucie wiary intelektualisty) zdaje się tutaj ulegać
niebezpiecznej fascynacji racjami N atury i wspomnianej powyżej biologii.
Istota bytu, według podm iotu lirycznego, zdaje się zawierać przede wszyst
kim w brutalnym konkrecie dosłownie przyziemnego, pierwotnego (symbo
lika ״plazmy”) życia, a nie sublimacji kultury, polityki, władzy - w każdym
razie nie w sferze imponderabiliów. Dodatkowo obecnym, chociaż nieujaw
nionym tu explicite, motywem była wiara autora wewnętrznego w etyczny
instynkt gromady, w aintelektualny lud jako skarbiec prawdziwych wartości,
niezakłamanych przez kulturową sublimację.
Utwór H erberta możemy jednak odczytać w jeszcze innej perspektywie,
czyli jako dzieje  ״narodzin narodu”, m om entu przejścia  ״ethnos” w  ״demos”. Chwili, kiedy grupa etniczna staje się narodem , a zatem zyskuje świa
dom ość narodow ą, będącą w większości przypadków dziełem garstki inte
lektualnej elity:
giną ci
któ rzy kochają bardziej piękne słowa n iż tłuste zapachy
ale jest ich n a szczęście niew ielu

n a ró d trw a
i w racając z p ełnym i w orkam i ze szlaków ucieczki
w znosi łu k triu m faln y
dla pięknych u m arłych

Na kanwie tego fragm entu należy teraz zapytać o stosunek autora we
wnętrznego do tak portretowanej zbiorowości. Ale jest to zagadnienie klu
czowe w takim samym stopniu dla mojej interpretacji, jak i dla tych, które ją
poprzedzały29. Otóż, m oim zdaniem, mamy tu do czynienia z czystą Ironią
W erbalną30, ambiwalentną, dwuznaczną, ocalającą w tym przypadku przed
m iot ironii. Postawę autora wewnętrznego, a więc w jakimś sensie samego
Herberta, pozwoli lepiej zrozumieć owa słynna form uła Jana Błońskiego:
W poezji H e rb erta iro n ia jest środkiem , k tó ry pozw ala zneutralizow ać nieprzystaw aln o ść n o rm do rzeczyw istości, ideałów do dośw iadczenia, tradycji do aktualności. [...]
Ironia zw rócić się m usi przeciw m iejscu m ediacji, przeciw ko człowiekowi, w k tó ry m
spotkają się praw o i fakt: a więc przeciw ko sam em u poecie lub ściślej - b ohaterow i
lirycznem u. O n to w łaśnie stanie się kom iczny. [...] śm ieszność uzyska m o c o d p o k u tującą; b o h ate r liryczny pośw ięci niejako swoją go d n o ść i pow agę, aby m ogły z atriu m fo 
w ać (albo przynajm niej ocaleć) w artości. Pokazując, ja k straszliw ie do n ic h nie dorasta,
ukaże [...] w ielkość swego przyw iązania i [...] trw ało ść ideału, k tó rem u ta k niedosiężnie
służy31.

Jeżeli na miejsce człowieka, poety, bohatera lirycznego podstawimy w tej
definicji tytułową ludzką  ״substancję”, to część zagadki zostanie wyjaśniona.
Tym bardziej że w jakimś stopniu autor przyjmuje punkt widzenia podm io
tu. W tej perspektywie dwuznaczna (bo należąca również do podm iotu m ó
wiącego) ironia autora wewnętrznego m a ocalić i uwznioślić idealizowaną
przez niego (i przez poetę) etniczną substancję oraz wskrzesić utopię narodu,
w którego panteonie i systemie wartości  ״ci, którzy kochają bardziej piękne
słowa niż tłuste zapachy”, zajmą należne im miejsce. Ot, jeszcze jedno złudze
nie intelektualisty, za które sam H erbert płaci tak okrutną cenę po roku 1990!
Ta ambiwalentna ironia - jej ofiarą w tekście H erberta był zarówno naród,
jak i poeta - prowokowała niektórych interpretatorów Substancji do znacz
nych uproszczeń. Zbigniew Bieńkowski na przykład pisał, że bohaterem
liryki H erberta nie jest ״ja” egotyczne, kreujące świat i autokreujące siebie,
lecz ״ja” -  ״glina ludzka”, ״ja” -  ״żywa plazma”. Historyczność zaś jego poezji
polegała na przeciwstawieniu się autora ciśnieniu historii ״w imię nadrzęd-

29 Por. Z. Bieńkowski, W obronie gliny ludzkiej, ״Nowe Książki” 1967, n r 5, s. 7-8; J. Macie
jewski, Poeta dnia dzisiejszego, ״Tygodnik Kulturalny” 1972, n r 19.
30 S. Barańczak, dz.cyt., s. 155-156.
31 J. Błoński, dz.cyt., s. 66-67.
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nej racji przez swoją sprawdzalność i wymierność egzystencji, w imię «żywej
plazmy»”32. Janusz Maciejewski z kolei zauważał:
W w ierszu d om inuje ton acja uczuciow a i duży stopień solidarności z bohateram i.
„N iedoskonałość” ich jest u H e rb erta p rzed m io tem nie p o tępienia, ale swoistego u zn a 
nia. Jest bow iem zarazem sy n o n im em boskości, doczesności, „n o rm aln o śc i”, in sty n k tu
przetrw ania. D oskonałość, ład, h a rm o n ia są pojęciam i n ie tylko obcym i, ale i w rogim i
H erbertow i33.

Barańczak słusznie skrytykował obydwu interpretatorów, ale również jego
konkluzja jest dla m nie nie do przyjęcia. Autor Uciekiniera z utopii przyzna
wał, że zwrot „na szczęście” jest ironiczny, ale:
[...] w iem y to w szakże w yłącznie dzięki tem u, że znajom ość in n y ch w ierszy H erb erta
pozw oliła n a m ju ż skonstruow ać n a nasz czytelniczy użytek p o rtre t autora w ew n ętrz
nego tej poezji - m oralisty, k tó ry nie byłby w stanie przyjąć za swój w łasny pogląd
zasady przeżycia za w szelką cenę. W obrębie n ato m iast sam ego w iersza niem al nic nie
dostarcza n a m dostatecznego d o w odu istn ien ia iro n ii34.
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32 Z. Bieńkowski, dz.cyt., s. 7-8: ״Nie mitologie i symbole są śladem naszego bytowania
w czasie i w przestrzeni. Nasze upadki [...] słabości [...] okrucieństwa [...] egoizmy i nieszczęścia
tw orzą każdy czas teraźniejszy zawsze niepiękny i niebohaterski w swoim heroizmie życia. D o
piero historia z mitów i symboli, tych makiet nieśmiertelności, ułoży arcydzieła pozy [...] pozoru
[...] i fałszu, równając jednakową glorią «bohaterów zarzynanych» i «bohaterów zarzynających»,
wznosząc «łuk trium falny dla pięknych um arłych»”.
33 J. Maciejewski, dz.cyt.
34 S. Barańczak, dz.cyt., s. 166-167. Autorką interesującej interpretacji Substancji (z którą
poniekąd polemizuję) jest Z. Zarębianka. W swoim tekście zadaje ona pytanie, co jest właściwie
istotą owej Herbertowskiej  ״substancji”. Życie jako takie czy też wytworzone przez jednostki
i wartości, w imię których ci ludzie giną? Czy to ironia, czy gorycz, czy konstatacja rzeczy
wistości? I czyje stanowisko wyraził autor w wierszu? Mówiącego podm iotu czy tych, którzy
uszli z życiem z kataklizm u i gardzą inteligenckimi słabeuszami.  ״Piękni um arli” kojarzą się
przecież z poetam i kochającymi słowa i wartości inne niż biologiczne przetrw anie, kojarzone
tu z ״tłustym i zapachami”.  ״Z drugiej jednak strony - pisze badaczka - to nie «pięknym umarłym» przypisuje się w utworze miano narodu, lecz właśnie tym powracającym z ucieczki, którzy
um ieli zadbać o ocalenie [...] ochronili to, co najcenniejsze - biologiczne życie, istnienie wśród
żywych”. Łuk tryum falny wznoszony przez ocalonych w dziękczynnym geście pam ięci nabiera
w tej sytuacji dwuznacznego charakteru historycznej hipokryzji. M ożna jednakże mówić w tym
przypadku, że poeta prezentuje tu szczególną dialektykę. Polega ona na nieuchronności śmierci
bohaterów poświęcających się ideom i wartościom, aby później żywiły one społeczeństwa i n a
rody. W utworze tym jego twórca nie rozstrzyga zatem ostatecznie, co jest tytułową substancją
narodu: ״prosty lud czy wysublimowani «piękni umarli». [...] W iersz Substancja nie przyno
si zatem żadnych definitywnych rozstrzygnięć, które pozwoliłyby na jednoznaczne sprecyzo
wanie istoty narodu. Sympatie zdają się wahać, a układ równoważnych argum entów z lekka
tylko i niepewnie przechyla szalę na stronę «pięknych um arłych»” (Z. Zarębianka, Zbigniew
Herbert w poszukiwaniu substancji narodu [w:] Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa
Herberta - kontynuacje i rewizje, po d red. W. Ligęzy i przy współudziale M. Cichej, Lublin 2005,
s. 240-242, przedr. [w:] tejże, Czytanie sacrum, Kraków-Rzym 2008, s. 202-208). W edług mnie,

Podobnego typu strategią liryczną ironii, ocalającej przedm iot ironii, po
służył się H erbert w Rozważaniach o problemie narodu. Tematem długiego
wywodu wiersza jest niebezpieczny w pewnych sytuacjach i zabójczy dla in
nych wartości irracjonalizm więzi etnicznej oraz narodowej. Dotyczy to rów
nież różnych artykulacji świadomości narodowej (tu ujętej w groźną w swojej
dwuznaczności metaforę „okrwawionego węzła”), popychającej poszczegól
ne jednostki do plemiennej solidarności, ale w innych przypadkach nawet do
zbrodni ( ״i wiem, że może zaprowadzić / do pospiesznie wykopanego dołu”).
Tym bardziej zaskakuje czytelnika puenta tego utw oru - wyznanie autora
wewnętrznego:
więc n a koniec w form ie testam en tu
żeby w iadom e było:
b u n to w ałem się
ale sądzę że ten okrw aw iony węzeł
pow inien być o statn im jaki
w yzwalający się
p o targ a35.

I znów, według Barańczaka, wiersz ten kom prom ituje zarówno szowi
nizm, jak i zanegowanie sensowności pojęcia więzi narodowej36.

zdecydowana sympatia podm iotu mówiącego przechyla się jednak na stronę owej  ״substancji”
w opozycji do ״pięknych umarłych”.
35 Z. Herbert, Rozważania o problemie narodu [w:] tenże, Wiersze zebrane, Warszawa 1971,
s. 254.
36 S. Barańczak, dz.cyt., s. 160-163. Jacek Lukasiewicz, interpretując Rozważania o prob
lemie narodu w duchu pozytywnego, tradycyjnego patriotyzm u, pisał o um arłych bohaterach
wiersza: ״W spólna lektura klasyków i przywiązanie do krajobrazu oczywiście nie stanowią
wystarczającej przesłanki, aby zostali zabici”. I dalej: ״Okrwawiony węzeł - krew na nim jest
prawdziwa. Najprawdziwsza. Jest to węzeł, który łączy człowieka z lekturam i szkolnymi, z jego
przekleństwami, jego m iłosnym i wyznaniami, jego pejzażem i jego poezją. Z historią jego kraju.
Związany jest w najboleśniejszym miejscu pamięci. Łączy z umarłymi, wobec których obowią
zuje solidarność, szacunek dla ich zachowania się i - wiemy to - h o łd dla moralnej wartości
ich czynów” (Próba tradycji [w:] tenże, Laur i ciało, Warszawa 1971, s. 101, 103). Odczytuję ten
utw ór w diam etralnie odm ienny sposób. I, trawestując znakomitego krytyka, mógłbym napi
sać: ״W spólna lektura klasyków i przywiązanie do kraju oczywiście nie stanowią wystarczającej
przesłanki, aby zabić”.
W cytowanym już wcześniej tekście Z. Zarębianki jego autorka podkreśliła, powołując się na
Rozważania o problemie narodu i Raport z oblężonego miasta, że podm iot liryczny H erberta upa
tryw ał w idei narodowej ״bezwzględną świętość, niezależnie od wszelkich narosłych wokół niej
stereotypów”. Jednocześnie żywił on jednak, według badaczki, manifestowane między innym i
w Substancji przekonanie o ״względności i zm ienności w czasie wszelkich strukturalnych form,
umożliwiających ekspresję idei narodu”, prym arną w refleksji twórcy. Autorka, nie analizując
jednakże niepokojącej w tym przypadku m etafory ״okrwawionego węzła”, pisała: ״W Rozważa
niach o problemie narodu [...] również nie pada żadna odpowiedź na pytanie o jego istotę. Z sze
regu wysuniętych przypuszczeń - w spólnota języka, obyczaju, pamięci czy miejsca - żadne nie
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Jednakże w świetle moich poprzednich wywodów na tem at Substancji,
utwór ów, kom prom itując to, co stawało się następnie dzięki ironii ocala
ne, był poetyckim projektem utopii najpierw etnicznej, a w drugiej kolej
ności nacjonalistycznej. Posługuję się tym przym iotnikiem w pierwszym
z dwóch sensów, jaki nadają mu współczesne nauki społeczne, czyli w pozy
tywnym (poczucie uzasadnionej osiągnięciami narodu jednostkowej dumy
i wartości)37. Ale m iał on przecież w XX wieku drugą, negatywną, złowro
gą konotację. Tytułem uzupełnienia warto tu zaznaczyć, że Substancję oraz
Rozważania o problemie narodu zestawiał już z Narodem Czesława Miłosza
Andrzej Kaliszewski - autor cytowanej tu monografii Gry Pana Cogito.
Wiersz Miłosza, również należący do liryki bezpośredniej, był katalo
giem wad i zalet narodu, określanych przez poetę w sporze ze zbiorowością,
romantycznym z ducha. Obecne odwołania do Dziadów Mickiewicza oraz
do ikonografii romantycznej mogłyby być doskonałym punktem wyjścia
w przypadku pogłębionej interpretacji takiego właśnie rodzaju. Ze względu
jednak na metodologiczne konsekwencje przyjętej przeze m nie socjologicz
nej strategii badawczej muszę tym razem zrezygnować z tego, skądinąd bar
dzo interesującego, tropu.
Utwór Miłosza różni się od tekstu H erberta tym, że portretow ana przez
autora Ocalenia zbiorowość m a już świadomość wspólnego terytorium , ję
zyka, historii, kultury. Z tego wynika żywione przez członków tej wspólnoty
poczucie więzi narodowej oraz pamięć okresów, gdy wchodzili oni nie tylko
do ״wspólnoty kulturowej”, lecz także  ״narodu politycznego”. Mają oni rów
nież świadomość faktu, że w pewnych okolicznościach historycznych na
może być kryterium przesądzającym. Istota narodu zdaje się więc, w odczuciu lirycznego boha
tera, wymykać wszelkim definicjom. Nie m ożna jej ograniczyć do konkretnych wyznaczników.
Opiewana idea wyrasta ponad nie i jawi się jako tajemnica, a zarazem rzeczywistość sięgająca
najgłębszych warstw «ja»” (Z. Zarębianka, dz.cyt., s. 238, 242).
37 Por. J. Szacki, O narodzie i nacjonalizmie, ״Znak” 1997, n r 3; B. Olszewska-Dyoniziak,
dz.cyt., s. 28. Autorka, podkreślając zaburzoną tożsamość Europy po zniknięciu w 1990 roku
totalitarnego wschodniego im perium , pisała: [ ״...] nie należy oczekiwać zw rotu do «nacjonalizmów» w tej części świata, ale nacjonalizmów rozum ianych w sposób pozytywny, jako swoi
ste postrzeganie świata oparte na własnych wartościach kulturowych, własnym stylu i sposobie
bycia, które decydują o specyfice każdej kultury...”. Eugenia Prokop-Janiec natom iast w książce
Literatura i nacjonalizm. Twórczość krytyczna Zygmunta Wasilewskiego, Kraków 2004, podkre
śliła:  ״Aczkolwiek kontekst nowoczesności pojawiał się już w klasycznych dziewiętnastowiecz
nych i dwudziestowiecznych teoriach narodu i nacjonalizm u [...], zasadniczy zrąb «modernistycznego paradygmatu» nacjonalizm u powstał w latach sześćdziesiątych XX wieku. [...] Jądro
tego paradygm atu stanowi przekonanie, że nacjonalizm związany jest z naturą świata nowo
czesnego, procesy narodowotwórcze i ruchy nacjonalistyczne rodziły się w Europie zmienionej
przez Rewolucję Francuską i były nieodłączne od zachodzących wówczas procesów m oderni
zacyjnych” (s. 25). W edług tej samej badaczki, prace Ernesta Gellnera, Benedicta Andersona,
Erica J. Hobsbawma, A nthonyego D. Smitha, Michaela Billiga oddziałały, między innymi, na
cytowanych tu Jerzego Szackiego i Barbarę Olszewską-Dyoniziak.

leżeli przecież do  ״ojczyzny prywatnej” i  ״ojczyzny ideologicznej” - zanim
je obie utracili. Pojęcie narodu jest w utworze Miłosza (w odróżnieniu od
Herberta) już dobrze ugruntow ane w samym jego tytule. Później, jako prze
żywany przez podm iot ów  ״splot znaczeń”, pojawia się w tekście w różnych
przypadkach gramatycznych cztery razy. U H erberta raz jeden pod koniec
utworu. To istotne z punktu widzenia interpretacji. Ale zacznijmy od lirycz
nego katalogu przywar:
Najczystszy z n a ro d ó w ziem i gdy osądza je światło błyskawic,
bezm yślny a przebiegły w tru d z ie zwykłego dnia,
Bez litości dla w dów i sierot, b ez litości dla starców
K radnący sprzed ręki dziecka skórkę od chleba.
Życie składa w ofierze aby ściągnąć gniew niebios n a wrogów,
Płaczem sierot i k o b iet w roga poraża.
W ładzę oddaje lu d zio m o oczach h an d larzy złotem ,
Pozwala w znosić się lu d zio m o su m ien iach zarządców bordelu.
Lepsi jego synow ie pozostają n ie znani,
zjawiają się tylko raz jed en aby um rzeć n a barykadach.
G orzkie łzy tego lu d u przeryw ają w połow ie pieśń,
A kiedy m ilknie pieśń, m ów i się głośne dowcipy.
W kątach izby cień staje i pokazuje n a serce,
Z a o k n em wyje pies do niew idzialnej planety.

Ten pierwszy z dwóch antytetycznych obrazów, z których składa się utwór
Miłosza, ukazuje z całą wyrazistością dynamikę sprzecznych cech tzw. cha
rakteru narodowego, opisywanych tu przez poetę w dwóch seriach skontrastowanych z sobą i nawzajem się wykluczających stereotypów narodowych
(dobro i zło). Pojęciu  ״charakteru narodowego” przyznaje aktualnie byt
obiektywny coraz większa liczba badaczy, między innymi cytowana już tutaj
autorka antropologicznej definicji narodu - Barbara Olszewska-Dyoniziak38.
Podm iot (a autor wewnętrzny zdaje się pozostawać w bliskich z nim rela
cjach) konstruuje szczególny system ambiwalentnych opozycji. ״Wysokie”

38 B. Olszewska-Dyoniziak, dz.cyt., s. 231: [ ״...] wspólne zamieszkiwanie przez wieki na
jednym terytorium , podobne losy historyczne i rodząca się na tym tle wspólnota kultury mogą
znajdować również swoje odbicie w typowych dla danego narodu cechach psychicznych, które
określamy m ianem charakteru narodowego. Kategoria ta może odznaczać się pewnym stop
niem realności, o ile owe typowe dla danego narodu cechy psychiczne ustala się na podstawie
obserwacji faktycznego, przeciętnego zachowania się poszczególnych jednostek tworzących n a
ród w określonych, typowych sytuacjach”.

dopełnia się  ״niskim”, a dekonstruowany przez poetę Naród ukazuje swoje ja
nusowe oblicze. Najczystszy w chwilach nadzwyczajnej próby, ale bezmyślny,
bezlitosny i okrutny dla słabszych, niewinnych. Niefrasobliwy w dziedzinie
społecznej m oralności i polityki, z jednej strony heroiczny, z drugiej - zdolny
do zła i podłości. Wrażliwy, ale równocześnie lekkomyślny i powierzchow
ny. Zapoznający swoich prawdziwych bohaterów i tych,  ״którzy kochają bar
dziej piękne słowa”, niewznoszący bynajmniej ״łuków triumfalnych” cieniom
przeszłości i tradycji.
Poeta deheroizuje tu narodową substancję, dekonstruuje ją, aby drugi
obraz wiersza zmienić całkowicie w konwencję lirycznej laudacji:
N aró d wielki, niezw alczony, n a ró d ironiczny,
U m ie rozpoznać praw dę zachow ując o ty m m ilczenie.
Koczuje n a targow iskach, poro zu m iew a się żartem ,
H andluje starym i klam k am i ukrad zio n y m i w ruinach.
N aró d w pom ięty ch czapkach, z całym d o bytkiem n a plecach,
Idzie szukając siedzib n a zachód i n a południe.
N ie m a n i m iast n i pom ników , n i rzeźby n i m alarstw a
Tylko z ust n iesione słowo i w różbę poetów.
M ężczyzna tego n aro d u , przystając n a d syna kołyską,
Pow tarza słowa nadziei zawsze dotychczas darem ne.
Kraków, 1945

Wielkość i heroizm sprzężone z małością, wzniosłość z trywialnością
(sfera m itu narodowego, skonfrontowana z przyziemnym konkretem koczowisk, targowisk i handlu klam kami z ruin - po klęsce). Tragedia historyczna
( ״naród w pomiętych czapkach” to przecież synekdocha, to nasz dobry zna
jom y z powojennego afisza, wpatrujący się w odezwę PKWN, urealniający
historyczny czas poetyckiej narracji) zderzana z obrazem wędrówki zbioro
wości w poszukiwaniu nowego miejsca na ziemi w pojałtańskiej rzeczywi
stości. Tragiczna ironia tego wiersza i ironia poety, ale też tragizm losu - lo
sów opiewanej przez pisarza społeczności, zawiera się w zderzeniu z sobą
owych dwóch obrazów. Jednego - inspirowanego deheroizacją, drugiego podyktowanego strategią laudacji. Autor wewnętrzny, którego postawa na
znaczona jest wyraźnie dram atem wewnętrznego rozdarcia, równoczesnego
odrzucania i akceptacji obiektu refleksji oraz, do pewnego stopnia, podm iot
poznający, co więcej - internalizujący wady i zalety zbiorowości, nie ocze
kują w wierszu Miłosza restytucji narodowej utopii. Pierwszy z nich jednak
że w niejasnym końcowym przesłaniu zdaje się identyfikować z opisywaną
przez siebie wspólnotą.

Aby lepiej zrozumieć wewnętrznie zróżnicowany charakter bohatera li
rycznego utw oru Miłosza, a jest nim przecież naród, warto podkreślić - za
A ntoniną Kłoskowską - że naród jest wspólnotą kulturową, a więź narodo
wa m a charakter emocjonalny. Naród to nie społeczeństwo, natom iast toż
samość zbiorowa jest rodzajem kolektywnej, samozwrotnej świadomości.
Pisała badaczka:
A by sy n d ro m k u ltu ry narodow ej był żywy, m uszą m u tow arzyszyć ludzkie postawy,
faktyczne przeżyw anie w artości. Bez tego zbiorow a tożsam ość jest fikcją pojęciow ą,
hipostazą. R ealna tożsam ość zbiorow a nie jest w istocie nigdy całkow icie jed n o lita
w świetle przeżyć k o n k retn y ch członków w sp ó ln o ty narodow ej. Ponadto m a ona cha
rak ter okazjonalny39.

W Narodzie obecny jest gorzki, pozbawiony złudzeń i krytyczny wobec
wspólnoty, nieidealizowanej przez pisarza, patriotyzm Miłosza, charakte
rystyczny dla jego twórczości od samego początku.  ״Patriotyzm jest cnotą
- pisał noblista w Prywatnych obowiązkach - ale żadna cnota nie może być
uważana za dobro zawsze i wszędzie, bo w pewnych okolicznościach zamie
nia się w swoje przeciwieństwo”40. W innym wierszu równie przenikliwym
historiozoficznie co Naród pisarz, posługując się personą, ostrzegał:
N ie kochaj żadnego kraju: kraje łatw o giną.
N ie kochaj żadnego m iasta: łatw o ro zp ad a się w gruz.
(Dziecię Europy, P, s. 115)

Jak zauważył Aleksander Fiut, dla Miłosza, jednego z ostatnich obywa
teli Rzeczypospolitej Obojga Narodów, tradycje Wielkiego Księstwa Litew
skiego oraz wielokulturowość były chlebem powszednim. Spowodowały one
- oprócz innych czynników - awersję poety do wszelkich odm ian szowini
zmu i nacjonalizmu, również polskiego, bardzo brutalnego w latach trzy
dziestych XX wieku (casus na przykład antysemityzmu), stąd też niechętna
postawa poety wobec Polonii, w celach obronnych kultywującej katolicko
-narodową wersję patriotyzmu. W stosunku do polskości w całej twórczości
pisarza ujawniało się więc nieustanne napięcie pom iędzy  ״miłością i niena
wiścią, przywiązaniem i odrazą, współczuciem i obojętnością”41.

39 A. Kłoskowska, Skąd i po co naród,  ״Znak” 1997, n r 3, s. 72.
40 Cz. Miłosz, Prywatne obowiązki wobec polskiej literatury [w:] tenże, Prywatne obowiązki,
Paryż 1972, s. 88.
41 A. Fiut, M om ent wieczny. O poezji Czesława Miłosza, Warszawa 1993, s. 133.

O d Rodzinnej Europy do Wyprawy w Dwudziestolecie (1999).
Takiej postawy i w ogóle krytycznego dystansu autora Ocalenia do trady
cji nie mógł zaakceptować tradycjonalista Zbigniew Herbert, wyznający na
przykład w roku 1994:
U rodziłem się i w ychow ałem w II R zeczypospolitej. Tam to dw udziestolecie [...] jest dla
m n ie okresem w zorcow ym , do którego odnoszę w szystko to, co zdarzyło się później42.
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Przy czym dwudziestolecie (szczególnego rodzaju pars pro toto) pełni tu
funkcję symbolu nie tylko lat 1918-1939, ale i całej historii. Jednakże w świet
le ironicznego Pożegnania września Herberta, wiersza ze Struny światła, jest
to wyznanie zagadkowe. W wierszu tym poeta kom prom ituje wszak m ocar
stwowy m it II Rzeczypospolitej, uznając klęskę września 1939 roku za zasłu
żony, historyczny koniec tej formacji.
Herbert nie mógł także na pewno zaakceptować wszystkich wątków waż
nego eseju Miłosza pod wymownym tytułem Szlachetność, niestety, ogłoszo
nego w paryskiej  ״Kulturze” w roku 1984, a więc w okresie publikacji przez
H erberta Raportu z oblężonego miasta. Zresztą tekst ten w trakcie lektury,
pom im o że nie pada w nim tytuł poetyckiej książki Herberta, robi dziś nie
odparte wrażenie polemicznej kryptorecenzji. Szkic ów dotyczył w szerokim
zakresie filozofii literatury, jej statusu oraz roli pisarza w różnych epokach,
poczynając od wieku XIX, w Polsce i w Europie. Miłosz przestrzegał w nim
przed niechcianymi, nieprzewidzianymi skutkami nawet najbardziej uzasad
nionego zaangażowania autorytetu i twórczości artysty w najszlachetniejsze
i niebudzące wątpliwości projekty społeczne. Pisał Miłosz w roku związanym
w Polsce z czarną legendą stanu wojennego:
Raz jeszcze, ja k w dziew iętnastym w ieku, poezja polska znalazła się w służbie u ciem ię
żonego n aro d u . I gdyby m o żn a było postaw ić zn ak ró w n an ia p om iędzy szlachetnością
uczuć i sztuką, pom ięd zy etyką człow ieka i artysty, należałoby to przyjąć jako szczęście
w nieszczęściu. Jeżeli je d n a k ta służba w w ieku ubiegłym narzu ciła poezji polskiej jeden
tem at [...], istnieją dzisiaj pow ody, dla k tó ry ch zam knięcie się w p arty k u larn y m k ręg u
jeszcze bardziej odd ala o d w idzenia zjaw isk w szerszej skali, bez czego nie m a praw d zi
wie wielkiego pisarstw a43.

Uwagi te mogły się były odnosić nie tylko do twórczości Zbigniewa Her
berta. Włączał się nim i Miłosz do ówczesnej dyskusji na tem at program u
oraz powinności krajowej i emigracyjnej literatury okresu stanu wojennego
w Polsce, wprowadzonego w grudniu 1981 roku. Kończąc, warto podkreślić
za Januszem Maciejewskim, że H erbert przejął od Miłosza przeświadczenie
42 Pojedynki Pana Cogito (Ze Zbigniewem Herbertem rozmawiają Anna Poppek i Andrzej
Gelberg), ״Tygodnik Solidarność” 1994, n r 46.
43 Cz. Miłosz, Szlachetność, niestety,  ״Kultura” 1984, n r 9, s. 13.

0 tym samym porządku moralnym i filozoficznym, który rządzi przeszłością
1 teraźniejszością. Z autorem Ocalenia łączył również H erberta bunt wobec
świata, aktywizm i przekonanie, że chociaż świat jest absurdalny, to i tak je
steśmy za niego odpowiedzialni. Poezja pow inna oddziaływać na psychikę
narodową, aby obudzić w niej wolę zmiany i naprawy rzeczywistości44. Spór,
który H erbert toczył, między innymi, z Miłoszem w serii wywiadów od p o 
czątku lat osiemdziesiątych (nie zawsze zresztą trafny i istotny z dzisiejsze
go punktu widzenia, co jednak nie znaczy: bagatelny, a jedynie: wymagający
osobnego opracowania), był dalszym ciągiem owego pokoleniowego sporu,
ale nie tylko. W swojej najgłębszej warstwie, niezależnie od akcentów p o 
litycznych, był odzwierciedleniem konfliktów ufundowanych w przypadku
pierwszego pisarza na fundamencie etycznym, a w przypadku drugiego twór
cy - na fundam encie metafizycznym45.
Porównywane tutaj z sobą dwa teksty zawierały bowiem jeszcze jeden cie
kawy problem: liryczną wizję sporu ducha z materią, idei - z m aterialną sub
stancją, jak również dylematy nowoczesnego pojmowania płynnej z natury
tożsamości jednostki i zbiorowości. W takiej perspektywie H erbert opowiadał
się po stronie tożsamości narodowej, statycznej, raz na zawsze ukształtowanej,
i za wynikającą zeń konserwatywną, na wieki zdefiniowaną, wizją patriotyzmu.
Miłosz natomiast, jakby wyprzedzając nurty ponowoczesności, opowiadał się
za tożsamością jednostki i wspólnoty płynną, procesualną, kształtowaną na
bieżąco w toku dziejów, podobnie jak ten typ patriotyzmu, który ona generuje.

44 J. Maciejewski, Poeta moralnej odpowiedzialności. O poezji Zbigniewa Herberta,  ״Scena”
1991, n r 7-8, s. 11-12. Innym powinowactwom pom iędzy H erbertem a Miłoszem poświęciła
Z. Zarębianka swój tekst pt. Herbert - Miłosz. Spór o wartości? Prolegomena metodologiczne
[w:] tejże, Czytanie sacrum, s. 195-201. Spośród najważniejszych powinowactw autorka p o d 
kreśliła fakt, iż zarówno Cz. Miłosz, jak i H erbert ״wyrastają z dziedzictwa śródziem nom orskie
go, ze wszystkimi konsekwencjami estetycznymi, etycznymi i pojęciowymi tego stanu rzeczy”.
Owo dziedzictwo decyduje o prym arnej dla obydwu poetów pozycji takich wartości, jak D o
bro, Prawda i Piękno, o sprzężeniu w ich twórczości w artości etycznych i estetycznych, ufun
dowanych na tradycji Aten, Rzymu i Jerozolimy. Obydwaj poeci postrzegali swoją rolę artysty
w kategoriach ich obowiązku wobec prawdy, jako strażników pamięci oraz wartości uniwersal
nych. Samoświadomość twórczą obu pisarzy dałoby się opisać, według autorki, w kategoriach
״powołania”, ״misji” i  ״służby”, niezależnie od pierwiastków ironii i sceptycyzmu poznawczego
obecnych w ich twórczości (bardziej H erberta), ulokowanej pom iędzy biegunam i klasycyzmu
i rom antyzm u. Dla obydwu charakterystyczne było funkcjonowanie w ich poezji chrześcijań
stwa raczej na płaszczyźnie kulturowej niż stricte religijnej. W edług badaczki, nagłaśniany przez
m edia i częściowo przez nie kreowany w pierwszej dekadzie XXI wieku konflikt pom iędzy dwo
m a tw órcam i p o d koniec ich życia był sztuczny.
45 Por. Wypluć z siebie wszystko (rozmowa ze Zbigniewem Herbertem) [w:] J. Trznadel, H ań
ba domowa. Rozm owy z pisarzami, Warszawa 1986, s. 129-159; Płynie się zawsze do źródeł, pod
prąd, z prądem płyną śmiecie (ze Zbigniewem Herbertem rozmawia A dam Michnik),  ״Krytyka”
1981, n r 8; Pojedynki Pana Cogito... Pani Herbert (Katarzyna Herbert w rozmowie z Jackiem Ż a
kowskim), ״Gazeta Wyborcza” 2000, n r 303; A. Fiut, Ukryty dialog..., s. 246.

Zarówno Herbert, jak i Miłosz ukazali w poetyckim języku niemożność osta
tecznego wcielenia owej wzniosłej idei narodu w oporną materię społecznego
konkretu, jak i w równie oporną materię literatury. Eksponowali także, nie
jako przy okazji, klasyczne rozdarcie intelektualisty i artysty pomiędzy sferą
imponderabiliów a substancją (również biologiczną) życia.
Na marginesie przedstawionej interpretacji chciałbym, podsumowując,
sformułować kilka uwag ogólnej natury. Otóż przed literaturoznawstwem
pojawia się obecnie konieczność zmiany dotychczasowego publicznego wi
zerunku Z. H erberta oraz imperatyw nowego odczytania jego twórczości.
Alternatywne wobec takich działań byłoby utrwalenie się dotychczasowych
stylów odbioru dzieła poety, jako pisarza określonego pokolenia, klasycysty,
zbuntowanego antykomunisty, metafizyka... To groźba okrzepnięcia kanonu,
przeniesienia dzieła H erberta w rejony abstrakcyjnej etyki i, w konsekwencji,
zbanalizowania jego przesłania  ״Bądź wierny, idź”. Należy zatem wydobyć
twórczość autora Struny światła z dotychczasowej siatki pojęciowej, wszak
zm ienił się kontekst polityczny i kulturowy, w którym była ona odbierana
przynajmniej do roku 1989 i nieco później, do połowy lat dziewięćdziesią
tych XX wieku. Inne pierwiastki tej twórczości, bardziej uniwersalne, będą
teraz ważne. Należy sobie aktualnie odpowiedzieć na pytanie, do jakiego
stopnia dzieło Herberta, w tym także zmitologizowana przez samego poetę
jego biografia, należy obecnie do przeszłości, a do jakiego stopnia, rozpatry
wane w bardziej literaturoznawczej, a mniej politycznej perspektywie, zacho
wa w przyszłości inspirującą moc.

W ygnanie z raju - o em igracyjnej liryce
A rnolda Słuckiego

A rnold Słucki urodził się w Tyszowcu, w roku 1920; zm arł w Berlinie Za
chodnim w 1972. Biografia tego poety, w pewnym sensie symboliczna, bo
zam knięta pom iędzy dwudziestoleciem wojennym a czarną legendą Marca
1968 roku, zawiera co najmniej kilka elementów charakterystycznych dla
typowego ״życia i dzieła” wielu polskich pisarzy pochodzenia żydowskiego.
Sławomir Jacek Żurek - charakteryzując ów rodzaj biografii w swojej książce
0 twórczości autora Biografii anioła - zauważył, że życie A rnolda Słuckiego
przypominało, w kategoriach ogólnoludzkiego archetypu pielgrzyma, wę
drowca (również poza kontekstem ściśle żydowskim), swoistą wędrówkę do
bliżej nieokreślonych rewirów świętości:
Początkow o było to święte m iejsce k o m u n iz m u - M oskw a z jej krem low skim ״pałacem
słońca”. Później była n im Jerozolim a, k tó ra okazała się m iastem straconych złudzeń,
a w reszcie Q u m ran - m istyczna utopia, [...] brakujące ogniw o ekum eniczne p o m ię 
dzy ju d aizm em a chrześcijaństw em . A w k o ń cu celem pielgrzym ki życiowej, m iastem
św iętym stała się p o n o w n ie W arszawa, do której tęsk n ił zza m u ru B erlina, do której
przyjechał n a początk u swej w ędrów ki po raz pierw szy jako czternastoletni k an d y d at
do szkoły rab in iczn ej1.

Interpretow ana również w kategoriach diaspory, biografia Słuckiego m o
głaby być odczytywana (nie tylko przez badacza literatury) jako uniwersalizacja toposu Żyda Wiecznego Tułacza (Ahaswera )2 z jego egzystencjalnym
1 historycznym tragizmem.

1 S.J. Żurek, Wieczne exodus z UR (Próba biogramu) [w:] tenże, Lotny trud współistnienia.
O motywach judaistycznych w poezji Arnolda Słuckiego, Kraków 1999, s. 51.
2 W. Panas, Topika judajska [w:] tenże, Pismo i rana, Lublin 1996, s. 130, 137.

Spośród czterech zasadniczych projektów indywidualnej i narodowej toż
samości, funkcjonujących w obrębie mniejszości żydowskiej w Polsce okre
su przedwojennego, dzieło i biografia Słuckiego odnoszą się, w zasadzie, do
trzech spośród nich. M ożna było bowiem pozostać w kulturowych i m ental
nych granicach  ״sztetl”, ulec wpływom popularnego od schyłku XIX wieku
syjonizmu, wybrać opcję asymilacyjną (lub akulturacji) albo zidentyfikować
się z ideologią socjalistyczną lub komunistyczną3. Udziałem autora Biografii
anioła stały się, w kolejności chronologicznej jego losu, a nie numerycznej,
doświadczenia związane z pierwszą, czwartą i trzecią opcją.
Poeta, biegle władający jidysz, hebrajskim i aramejskim, w latach 1934
-1939 kształcił się w Państwowym Sem inarium dla Nauczycieli Religii M oj
żeszowej (z polskim i hebrajskim językiem wykładowym). Równocześnie na
leżał do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej i redagował  ״Świt”,
nielegalne pismo tej organizacji. Jako członek warszawskiego zarządu Rewo
lucyjnego Związku Młodzieży Szkolnej, został w roku 1939 usunięty ze szkoły
i niedopuszczony do matury. Dalszy ciąg biografii Słuckiego był typowy pod
względem wyborów wykluczających się wzajemnie tożsamości, dokonywa
nych również przez innych pisarzy (np. Juliana Stryjkowskiego, Aleksandra
Wata) w kontekście żydowskiego losu, który w przypadku utożsam ienia się
jednostki z ideologią komunistyczną, oznaczał jej zerwanie z religią i tradycją
rodzimego środowiska.
Po wybuchu II wojny światowej Słucki przedostał się na W schód (jego
całą rodzinę pozostawioną w Tyszowcach pochłonął następnie Holokaust).
Pisarz uczył w szkole ukraińskiej we W łodzim ierzu Wołyńskim. W roku 1940
ukończył kurs języka i literatury rosyjskiej oraz ukraińskiej przy Instytucie
Doskonalenia Nauczycieli w Łucku. W roku 1941, w związku z wybuchem
wojny niemiecko-radzieckiej, ewakuował się do Uzbekistanu, gdzie praco
wał jako nauczyciel języka rosyjskiego i niemieckiego. Był członkiem Komsom ołu i w roku 1942 wstąpił ochotniczo do Armii Czerwonej. W 1943 roku
wcielono go do I Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, a po ukończeniu
przez poetę w roku 1944 Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych przy
dzielono Słuckiego do 4. Dywizji Piechoty jako zastępcę dowódcy kompanii
i członka redakcji gazety dywizji pt.  ״Do boju”. W latach 1944-1948 pisarz
wstąpił kolejno do  ״Związku Walki Młodych”, Polskiej Partii Robotniczej,

3 T. Gąsowski, Przeobrażenia społeczności żydowskiej w autonomicznej Galicji [w:] tenże,
M iędzy gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie X IX i X X wieku,
Kraków 1996. Opracowanie Gąsowskiego dotyczy wprawdzie okresu od połowy XIX wieku do
wybuchu I wojny światowej, czyli roku 1914, jednakże pew ne procesy społeczne rozpatryw a
ne w kategoriach ״długiego trwania” wychodzą, ze względu na ich dalekosiężne konsekwencje,
poza ściśle określone, historyczne ramy. Por. M.C. Steinlauf, Polacy i Żydzi przed Zagładą [w:]
tenże, Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć zagłady, Warszawa 2001, s. 15-38.

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Związku Młodzieży Polskiej, stając
się również członkiem Związku Literatów Polskich.
W roku 1956 po opublikowaniu w trakcie październikowej odwilży arty
kułu pt. Wspomnienia i refleksje na łamach  ״Przeglądu Kulturalnego” (poeta
nota bene był członkiem redakcji tego pism a od roku 1953), w którym os
tro zareagował na antysemickie enuncjacje tzw. grupy natolińskiej i oskarżył
kierownictwo PZPR o tolerowanie w swym łonie faszyzmu, został usunięty
z PZPR, a członkostwo przywrócono mu po interwencji dawnych towarzyszy
z PPR. Słucki ostatecznie opuścił szeregi partii w roku 1966 w proteście prze
ciwko wyrzuceniu z PZPR Leszka Kołakowskiego. W roku 1968 poeta był
jednym z inicjatorów akcji protestacyjnej ZLP przeciw zakazowi wystawia
nia Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka w Teatrze
Narodowym w Warszawie. We wrześniu 1968 roku wyemigrował do Izraela,
gdzie publikował w tamtejszej prasie polskojęzycznej (np. w gazecie ״Nowiny
Kurier”), nawiązał kontakty z paryską  ״Kulturą” i londyńskim i ״W iadomościami”, w których zamieszczał wiersze. W roku 1970 wyjechał przez Am ster
dam i Paryż do RFN.
Ten obszerny skądinąd biogram miał na celu wyeksponowanie typowości biografii A. Słuckiego, rozpatrywanej w szerszym kontekście kulturowym
i politycznym - jej zakotwiczenia najpierw w ortodoksji żydowskiej, następ
nie w ortodoksji komunistycznej z nieuchronnym, rewizjonistycznym fina
łem; z ocaleniem przed Holokaustem dzięki ucieczce na W schód. Jednakże
najważniejszym elementem owej biografii był świadomie dokonany przez
poetę w ram ach wariantu asymilacyjnego wybór tożsamości Polaka-Żyda 4
oraz wygnanie 5 lub samowygnanie, jak chcą niektórzy6, po roku 1968. Bez
pośrednim świadectwem wyboru tożsamości dokonanego przez poetę była

4 T. Gąsowski, Dylematy modernizatorów [w:] tenże, M iędzy gettem a światem..., s. 91-92.
5 W. W irpsza, Przejęzyczenie,  ״Kultura” 1982, n r 11, s. 110: ״W roku 1968, na skutek wy
mierzonej przeciw niem u osobiście prowokacji antysemicko-ubeckiej [...] zmuszony został do
emigracji”.
6 Por. J. Bocheński, O Arnoldzie Słuckim,  ״Literatura” 1980, n r 51, s. 15: ״Czy musiał w roku
68 emigrować? Oczywiście, nie musiał i dziś wiemy lepiej niż wtedy, że kto potrafił przeciw
stawić się presji, ten nie musiał. Ale A rnold był przekonany, że nie tylko musi, lecz w dodatku
powinien. Nigdy może nie sprawdzimy, czy opierał się na realnych przesłankach, czy też w jego
wrażliwej w yobraźni przesłanki te stały się czymś większym niż byłyby dla kogokolwiek innego.
Nie brał w każdym razie po d uwagę myśli, że imperatywowi emigracji (zew nętrznem u bądź we
w nętrznem u) mógłby się sprzeciwić”. (Fragmenty słowa wstępnego wygłoszonego przez Jacka
Bocheńskiego 24 stycznia 1974 roku w warszawskim D om u Literatury na wieczorze literackim
poświęconym twórczości A rnolda Słuckiego). Por. P Kuncewicz, Literatura polska od 1939 roku,
Warszawa 1993, t. 2, s. 406-407:  ״Słucki wyjechał w 1968 roku najzupełniej niepotrzebnie,
wręcz absurdalnie, by po bardzo niedługim czasie próbować wrócić do ojczyzny. [...] Nie po tra
fił zupełnie swojego wyjazdu uzasadnić. [...] W iem, że Żydzi byli w 1968 zmuszani do wyjazdu,
ale uważam, że równie [...] honorow ą postawą było tym naciskom nie ulec, zostać i przetrw ać”.

obecność jego wierszy, prozy oraz publicystyki w okresie 1946-1966 na ła
m ach takich pism, jak, między innymi, ״Odrodzenie”,  ״Po Prostu”, ״Nowa
Kultura”, ״Twórczość”, ״Orka”, ״W spółczesność”,  ״Poezja” i inne. To jedno ze
świadectw żywo odczuwanej przez Słuckiego więzi z polszczyzną, Polską, jej
kulturą. Więzi te mogły być podsycane również przez zanotowany w prze
kazie historycznym koloryt lokalny geograficznego regionu, w którym uro
dził się poeta. Wprawdzie Lubelszczyzna to nie Galicja, ale to z wypowiedzi
prezesa nie tak przecież odległej geograficznie lwowskiej żydowskiej gminy
wyznaniowej pochodzi ów fragm ent z roku 1899:
N ie w zdycham y za Syonem , Palestyną, Jerozolim ą, któ re są dla nas tylko w sp o m n ie
n iem h isto ry czn em i religijnem ... M y należeć chcem y do tego kraju, gdzie się uro d zili
śm y i gdzie kości p rzo d k ó w naszych spoczyw ają7.
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W ten sposób biografia i dzieło A. Słuckiego wpisywały się w niełatwą,
pod wieloma względami, historię stosunków polsko-żydowskich i żydowsko
-polskich.
Według cytowanego już tutaj Sławomira J. Żurka, we współczesnych ba
daniach historycznoliterackich nad literaturą polsko-żydowską bierze się
pod uwagę dwa kryteria klasyfikacji pisarzy. Kryterium tematyczne, kiedy
autor pisze w języku polskim, ale tematyka przez niego podejm owana trak
tuje o świecie żydowskim8. Drugie kryterium biograficzne narodowej i kulturowej identyfikacji twórców, wyeksponowane przez badacza za Eugenią
Prokop-Janiec, opisuje sytuację, w której  ״autorzy określają się jako Żydzi
i manifestują swój związek z kulturą żydowską”9. Jedną z cech poetów polsko
-żydowskich jest, według Żurka, ich dwujęzyczność. Podkreślał on, że w przy
padku Słuckiego w wierszu Śpiew sybilliński z tom u Requiem dla osła pada
wyraźna poetycka deklaracja, potwierdzająca dwujęzyczność poety. Jed
nakże, według tego badacza, autor Biografii anioła nie mieści się w pełni ani
w ram ach wyznaczonych przez kryterium tematyczne, ani przez kryterium
biograficzne. Języka jidysz - twierdzi Żurek - pisarz w twórczości poetyckiej
prawie nie używał, a świat żydowskiego folkloru relatywnie bardzo rzadko
pojawia się w jego liryce. Pisał Żurek:
W ten oto sposób w p rzy p ad ku A rn o ld a Słuckiego w ydaje się bardziej zasadnym stw o
rzenie now ego k ry teriu m klasyfikacji, przydatnego w odn iesien iu do pisarzy polskich,
w yw odzących się, ta k ja k au tor Biografii anioła, w p ro st z k u ltu ry żydowskiej - k ryte-

7 Mowa dr. Z. Byka, prezesa Z boru Izraelickiego [za:] T. Gąsowski, M iędzy gettem a świa
tem ... , s. 115.
8 S.J. Żurek, Poeta polsko-żydowski? [w:] tenże, Lotny trud współistnienia..., s. 54.
9 E. Prokop-Janiec, Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i ar
tystyczne, Kraków 1992, s. 19.

riu m w ystępow ania topiki judaistycznej. K ry teriu m to m oże w ystępow ać łącznie z k ry 
te riu m tem atycznym oraz biograficznym 10.

Polemizując z niektórymi tezami lubelskiego badacza, m ożna by przywo
łać tu następujące kontrargumenty, świadczące o tym, że dzieło A. Słuckiego mieści się jednak bez większych zastrzeżeń w nurcie literatury polsko
-żydowskiej, i to w świetle wcześniej przytoczonych przez interpretatora kry
teriów. Jak zauważył bowiem sam Żurek, Słucki przed wojną pisywał wiersze,
w jidysz, ״przychylnie oceniane przez poetę Suckewera; debiutował nim i na
łamach prasy żydowskiej przed rokiem 1939”11. Poetycka publikacja w języku
polskim nastąpiła w 1945 roku, w czasopiśmie  ״Radio i Świat” (nr 12), gdzie
Słucki opublikował wiersz Ballada jesienna 1944 i ten właśnie utwór uważał
za swój właściwy debiut. Z kolei motywy dzieciństwa spędzonego przez poetę
w  ״sztetl” jego wczesnej młodości, żydowskich rytuałów obecnych w życiu
biednego środowiska, z którego pochodził, radykalizacji ideowej ubogich
żydowskich mas, a wreszcie zagłady tego świata aszkenazyjskich Żydów
w trakcie Holokaustu były obecne w twórczości pisarza od samego początku.
Prawda, że dyskretnie podane, bo Słucki nigdy nim i nie epatował, ale m ożna
by tu zacytować wiele utworów, z których wyliczmy tylko niektóre: Powroźnicy, Nad Huczwą, zieloną rzeką, Sen, Nie zapalaj mi lampy, mały poem at
o Zagładzie pt. Szagalewo z tom u Dzwony nad Wisłą, nieprzypadkowo chyba
zadedykowany Adolfowi Rudnickiemu (wykazujący zresztą wpływy poetyki
Paula Celana), Kwiaty, Urwany psalm, Idylla, Krajobraz przemalowany, Odys,
Apokryf, Geny, Aneks do Szagalewa, *** (״Jak / noweli niemieckiej / takt...”),
Spandau.
Problem granicznej, żydowsko-polskiej i polsko-żydowskiej tożsamości
bohatera lirycznego Słuckiego uwidocznił się natom iast ze szczególną siłą
w takich utworach, jak chociażby Do matki Żydówki:
W ybacz m i, m atko, w iersz
pisany w m ow ie ci obcej,
twój n iesforny chłopiec
stoi p rzed tobą, zajrzyj
m u w oczy, w zrokiem swym
zm ierz
W estchnęłaś,
w estchnęły gw iazdy
z to b ą za H uczwą,
za kładką.

10 S.J. Żurek, dz.cyt., s. 55.
11 Tamże, s. 43.

Ja to w estchnienie ludziom
po polsku tłum aczę,
m atko...
(W w , s. 8 9 )12

W innym tekście, rozpoczynającym się od incipitu  ״Siedzisz..”, podm iot
liryczny tak określił wybór swojej tożsamości:
Stary Żyd
w spolszczonej poetyckiej biedzie,
patrzę
po p rzez palce u rą k
n a blaski dalekich luster.
(Fśw., s. 89)

W arto również w kontekście tego podstawowego dla interpretacji liryki
Słuckiego problem u pamiętać o spostrzeżeniu cytowanego już tutaj Jacka
Bocheńskiego, który w swoim wprowadzeniu na wieczorze poezji Słuckiego
w styczniu 1974 roku w Warszawie zauważył, że pisarz ״w Polsce eksponował
swoje żydostwo, a w Izraelu był polskim poetą”13.
W świetle uwag i wątpliwości Sławomira Żurka oraz na zakończenie tego
wątku rozważań warto przytoczyć obszerny cytat z tekstu Śmierć Szagalewa
autorstwa Piotra Szewca, tak rekonstruującego duchowe rodowody A. Słuckiego:
C óż oni m ogli w iedzieć, ci berdyczow scy, szagalewscy kraw cy o postępie, jaki gotow ała
im w sp arta now ą w iarą przyszłość. [...] W istocie byli fanatykam i. Bo tylko fanatyków
stać n a ta k bezbolesne po rzu cen ie wiary, od rzu cen ie form ującego ich kiedyś łożyska
tradycji. W ypierając się T alm udów i brew iarzy, w ypierali się swego dotychczasow e
go świata. [...] Przyczyną kulturow ej degradacji, a n astęp n ie zam ilknięcia Szagalewa
było odcięcie go od źró d eł świętości. U czyniły to now a ideologia i polityka, włączające
Szagalewo w orbitę sw oich celów. R ozbite n a prow incje w pływ ów Szagalewo uległo za
gładzie terytorialnej. O d arte ze św iętości, w trąco n e zostało w duchow ą pustkę. W krótce
rozstrzelał je lub zagazow ał [...] hitlerow ski nacjonalizm . [...] Po śm ierci Szagalewo sta
ło się k rain ą m ityczną i sym boliczną.  ״Szagalewa ostatn i spadkobierca” - m ów i o sobie
Słucki, w sform ułow aniu ty m m ieszcząc biologiczne i duchow e dośw iadczenia własnej
biografii14.

12 W tekście tym przy cytatach z poezji A. Słuckiego stosować będę następujące skróty:
Wiersze wybrane, Warszawa 1966 - Ww; Faktura światła. Wybór wierszy 1944-1964, Warszawa
1964 - Fśw; Eklogi i psalmodie, Warszawa 1966 - Ekl. i psal.; Biografia anioła, Warszawa 1982
- Ba. W nawiasie, po skróconym tytule tom u, będzie następował tytuł utw oru i num er strony.
13 J. Bocheński, dz.cyt., s. 15.
14 P. Szewc, Śmierć Szagalewa, ״Twórczość” 1986, n r 6, s. 89.

W latach 1950-1966, przed opuszczeniem Polski, poeta opublikował dzie
sięć tomów wierszy, nie licząc dwóch wyborów z roku 1956 i 1965. Biografia
anioła, ze wstępem Ryszarda Matuszewskiego, wydana w kraju w roku 1982,
zawiera tytułowy tom, czyli Biografię anioła, oraz Requiem dla osła, napisane
jeszcze w Polsce, jak również dwa tom y pozostałe, powstałe już na emigracji
w okresie 1968-1972: Z buszu i W epicentrum - i one właśnie w kontekście
mojego tem atu będą interesowały m nie najbardziej. Całość lirycznej twór
czości A. Słuckiego przypadła w ten sposób na bardzo szczególne w histo
rii polskiej literatury XX wieku lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte. Najpierw
naznaczone szczególną recepcją stalinizmu, później złudzeniami ״polskiego
października” i epoki  ״naszej małej stabilizacji”, ale też i nadziejami, związa
nymi z rodzącym się wtedy ruchem demokratycznej opozycji oraz dram a
tycznymi wydarzeniami Marca 1968. Literacka - i nie tylko literacka - bio
grafia Słuckiego doskonale odzwierciedliła m eandry epoki i również pod tym
względem była typowa.
Pierwszych pięć tomów, spłacających trybut  ״duchowi dziejów”, poeta
wydał w okresie socrealizmu. Główne ich tematy to: kult światowych przy
wódców kom unizmu, zwycięstwo ruchu komunistycznego, wojna w Korei,
solidaryzm klasowy w skali globu, walka klasowa w kraju, wspom nienia
wojenne, ale również, obok tych skonwencjonalizowanych wątków politycz
nych, często o agitacyjnym charakterze - w spom nienia z dzieciństwa, z m ło
dości, poezja miłosna, umiłowanie ojczystego pejzażu - liryzm czystej próby.
Pisał o poecie W itold W irpsza w roku 1982:
W szedł do literatu ry polskiej p o ro k u 1945 jako ktoś, kto w niezb o rn y sposób zm ieszał
w sobie talm udyczność, k om unistyczną party jn o ść i pokręco n y m arksizm ; w szystko to
w zaśpiewie starotestam entow ych proroków , w niepo rad n ej polszczyźnie i w p rzek o n a
n iu [...] o prym acie polityki kom unistycznej [...] n a d całą resztą życia15.

Dzwony nad Wisłą (1958) i Promienie czasu (1959) były już tom am i rozra
chunkowymi, aczkolwiek nie tylko w stylu jawnej polemiki politycznej z dopie
ro co m inioną epoką. Już w drugim spośród wymienionych tu tomów doszły
do głosu, zgodne z tendencją lat sześćdziesiątych w polskiej poezji, strategie
mityzacji i mitologizacji świata przedstawionego. Owa problematyka poetyc
kiego mitu, obecna już od tego m om entu w twórczości Słuckiego do końca
jego twórczej drogi, zaakcentowana została w tytułach tomów M ity na wiosnę
(1962), Dolina dziwów (1964), Eklogi i psalmodie (1966). O zwrocie tym, jak
i o kreacji przez twórcę poetyckich mitologii pisał, przy okazji wydania ostat
niego z wyliczonych tu trzech tomów, Michał Sprusiński, zaliczając A. Słuckiego do rzeczników  ״nowego synkretyzmu” i nowej odmiany klasycyzmu:

15 W W irpsza, dz.cyt., s. 111.

Poeta i synkretyk określa się w obec w ielości kierunków , dośw iadczeń i realizacji i p o 
dejm uje w ysiłek p orządkujący w im ię bezw zględnego ekspulsow ania tego wszystkiego,
co eklektyczne, co tylko m artw y m d obrodziejstw em inw entarza. Tradycja w iodąca jest
w w ypad k u synkretyka niezbyt ״w yraźna”, bardziej zam askow ana, nie daje się sprow a
dzić do określonego  ״izm u ”16.

Sprusiński nie m iał jednakże w tym przypadku do końca racji, bo w tej
samej recenzji pisał, iż liryka Słuckiego, ze względu na obecny w niej idiom
poetycki, jest jedną z odm ian tak popularnego w polskiej poezji lat sześćdzie
siątych XX wieku klasycyzmu. Dodajmy od siebie, że m ożna by ją analizować
i interpretować np. w kontekście teorii powracającego toposu i ״ponowienia
wzoru” Jarosława M. Rymkiewicza. Cytowany już tutaj W. W irpsza zauważył:
W przedostatniej i ostatniej fazie tw órczości Słucki daje n a m syntezę śró d ziem n o m o r
ską z elem entów jud aizm u , greczyzny i chrześcijaństw a. Te trzy elem enty stanow ią dla
niego form ę [...] czyli życie duchow e w całości17.

Adam Cedro natomiast, charakteryzując wewnętrzną i form alną ewolucję
całej liryki poety, napisał:
Począwszy od  ״radosnej tw órczości” z okresu socrealizm u aż do zapuszczających k o 
rzenie w judeochrześcijaństw o i karm iących się m ąd ro ścią m itó w k u ltu ry śró d ziem n o 
m orskiej liryków lat o statn ich staje się poezja A rn o ld a Słuckiego św iadectw em p o szu 
kiw ania zbaw ienia z egzystencjalnej udręki, jaka p rzypadła w udziale k a żd e m u 18.

Sytuacja wygnania, poczucie obcości, stan niezakorzenienia dojmująco
odczuwany przez jednostkę jest szczególnym wariantem owej egzystencjal
nej udręki. I właśnie tego rodzaju poetyckich motywów poszukiwać będę
w dwóch wymienionych już tutaj ostatnich tom ach A. Słuckiego, napisanych
przez niego po jego wyjeździe z kraju (Z buszu i W epicentrum) w Izraelu
i RFN. Pragnąłbym podkreślić od razu na wstępie, iż pod względem poetyki
i użytych w nich przez twórcę środków oraz chwytów artystycznych były one
kontynuacją poprzednich tekstów poety.

16 M. Sprusiński, M osty nad wieczystą przepaścią rzeczy, ״Twórczość” 1967, n r 6, s. 110.
17 W. W irpsza, dz.cyt., s. 110. Por. S.J. Żurek, dz.cyt., s. 184: ״We współczesnej literaturze
polskiej m am y bowiem wiele przykładów twórców pochodzących z rodzin żydowskich, których
wyobraźnia poetycka kształtowana była w kręgu religijnym (judaizm). Wystarczy tylko przywo
łać postacie: Aleksandra Wata, Bolesława Leśmiana, Juliana Tuwima, Romana Brandstaettera
czy Jana Śpiewaka. [...] W idać, że wyżej wymienionych twórców łączy wiele, chociażby sama
biografia, która podobnie jak w przypadku Arnolda Słuckiego, prowadzi z żydowskiej ortodok
sji, przez doświadczenie kom unizm u (od postawy pozytywnej do całkowitej negacji lub syjoni
zmu), ku różnie rozum ianem u chrześcijaństwu, czy judeochrześcijaństwu (akceptacja i przyję
cie Mesjasza)”.
18 A. Cedro, Grzech świata i grzech człowieka w poezji Arnolda Słuckiego [w:] Literatura
a wyobcowanie. Studia pod redakcją Jerzego Święcha, Lublin 1990, s. 193.

W znanym eseju O wygnaniu z tom u Szukanie ojczyzny Cz. Miłosz zauwa
żył, że w XX wieku alienacja stała się losem nie tylko emigracyjnych pisarzy,
szerzej - emigrantów, i że nie powinni się oni użalać nad swoją dolą. Tym
bardziej że aby dobrze wyrazić egzystencjalną sytuację współczesnego czło
wieka, artysta musi żyć na jakimś wygnaniu. Noblista podkreślał:
K iedy to piszę, w raca do m n ie m elodia polskiej religijnej pieśni: ״W ygnańcy Ewy, do
Ciebie w ołam y”. I rzeczywiście, archetypalne w ygnanie z Rajskiego O g ro d u pow tarza
się w naszym życiu niezależnie od tego, czy ow ym o g ro d em jest m atczyne łono, czy
zachw ycające drzew a naszego dzieciństw a. Stulecia tradycji p o d trzy m u ją o braz całej
ziem i jako k rain y w ygnania, zwykle przedstaw ianej jako p u sty n n y jałow y krajobraz,
w k tó ry m A dam i Ewa kro czą sam otnie ze spuszczonym i głow am i19.

Podobnie, aczkolwiek kładąc większy nacisk na teologiczny sens wygna
nia, interpretował tę kwestię w Blaskach i nędzach wygnania Józef Wittlin:
W pięknej antyfonie Salve Regina, śpiewanej w kościołach katolickich, znajdujem y
dw u k ro tn ie słowa: w ygnanie i w ygnaniec. A utor antyfony nazyw a najpierw cały rodzaj
ludzki: exules, filii Haevae, a p o tem n asz ziem ski żyw ot kw alifikuje jako exilium . [...]
A zatem , przyjm ując pogląd w yrażony w tej antyfonie, ju ż pierw szym naszym ro d z i
com zawdzięczam y, że p o b y t n asz n a tej ziem i, b ez w zględu n a to, w k tó ry m m iejscu
przebyw am y, i b ez w zględu n a to, czy źle, czy dobrze tam się czujemy, jest w y g n an iem 20.

W edług Cz. Miłosza, w tej sytuacji jedyną strategią obronną dla kogoś, kto
pożegnał swój kraj, jego krajobrazy i obyczaje oraz został rzucony na ziemię
niczyją, ״jest ustanowić na nowo swoje własne północ, wschód, zachód i po
łudnie, i w tej nowej przestrzeni umieścić swój W itebsk i Dublin”21.
Tymczasem w przypadku A. Słuckiego jego pierwotna emigracja do Izraela
nie była tylko mniej czy bardziej wymuszoną na nim podróżą do ziemi niczyjej.
Izrael - ziemia przodków pisarza - nie był dla poety pretekstem, poczekalnią,
złem koniecznym, lecz najpierw stał się celem, świadomie obranym, obiecaną
ziemią biblijną, nie jako terytorium państwowe lub zrealizowany w roku 1948
projekt polityczny, lecz miejsce, gdzie powinna się spełniać pewna mistyczna
utopia. Chodziło nie tylko o Ziemię Abrahama, Dawida i proroków, lecz rów
nież o ziemię esseńczyków oraz Jezusa Chrystusa. Etyką esseńczyków i ich po
zycją pośrednią pomiędzy judaizmem a chrześcijaństwem poeta interesował się
od połowy lat sześćdziesiątych. Wyruszając do Izraela w roku 1968, piastował
ideę takiego związku dwóch religii i takiego poszerzonego ekumenizmu22. Nie-

19 Cz. Miłosz, O wygnaniu [w:] tenże, Szukanie ojczyzny, Kraków 1992, s. 182.
20 J. W ittlin, Blaski i nędze wygnania [w:] tenże, Orfeusz w piekle X X wieku, Kraków 2000,
s. 155.
21 Cz. Miłosz, dz.cyt., s. 184.
22 J. Bocheński, dz.cyt., s. 15.
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wątpliwy wpływ na te koncepcje miała odbyta przez poetę cztery lata wcześ
niej podróż na Bliski W schód, w trakcie której pisarz zwiedził Ziemię Świętą
i Grecję. Jak pisał W. Wirpsza, zaczęły wówczas powstawać całe cykle wierszy,
w których motywy judajskie i helleńskie, pogańskie i chrześcijańskie łączyły
się w dramatyczną całość. Słucki sensu przeznaczeń ludzkich zaczął szukać nie
w przypadłościach polityki, ale w syntezie nawarstwiających się złóż kultury.
Takie nieco norwidowskie rozumienie historii towarzyszyło ukazywaniu przez
poetę antyku we współcześnie ujrzanym przez niego krajobrazie 23 i rzutowało
na oszczędny, dążący do metaforycznego skrótu styl wierszy Słuckiego24.
A nna Kamieńska, charakteryzując w roku 1975, a zatem trzy lata po
śmierci poety, rodzaj mityzacji świata przedstawionego w jego liryce, sfor
mułowała uwagi, które również mogłyby się odnosić do języka poetyckiego
i poetyki im m anentnej tomów Z buszu i Epicentrum. Kamieńska podkre
śliła mianowicie, że pod piórem Słuckiego ״wszystko cierpiąc staje się m i
tem”. Sam świat staje się m item przez ludzkie cierpienie. M item jest każde
odwołanie historyczne i każde imię, będące równocześnie znakiem: Jonasz,
Niniwa, Jeruzalem, Sodoma, Spinoza, Ezra Pound, Edgar Poe, Jerycho, Cor
tez, M ontezuma, Ariadna, Otello, Job, Saul, Paweł, Gilgamesz.  ״Każde imię
jest jak litera tajemnego alfabetu. Poeta pisze właśnie tymi literami znaków
kulturowych”25. Kosmos i historia, mity śródziemnom orskie i realia współ
czesnej cywilizacji - oto, według Kamieńskiej, główne składniki poetyckiej
m aterii utworów Słuckiego, przeistaczające się w rodzaj  ״nadrealizmu m eta
fizycznego”, jak z pewną przesadą pisała kom entatorka, i  ״nadrealizmu kultu
rowego”, co już brzm iało trafniej26.
Warto zatem w takim właśnie kontekście zwrócić tu uwagę na podobną
strategię liryczną innego poety, czyli urodzonego w roku 1900 Aleksandra
23 W. W irpsza, Śmierć wygnańca,  ״Kultura” 1973, n r 1-2, s. 174.
24 L. Szaruga, Przemiany lat 1976-1981 [w:] tenże, Walka o godność. Poezja polska w latach
1939-1988, Wrocław 1993, s. 306: ״Wykorzystuje Słucki, podobnie jak Ważyk, doświadczenia
poezji klasycystycznej i awangardy. Jego ascetyczne wiersze z ostatnich lat są dramatyczną, tra 
giczną nawet próbą pogodzenia katastrofy kultury i nadziei na jej ocalenie”.
25 A. Kamieńska, Ziemia w płomieniach, ״Twórczość” 1975, n r 3, s. 74-75. Por. B. Kuczera-Chachulska, Biografia anioła, ״W ięź” 1986, n r 11-12, s. 209-210:  ״Rzeczywistość dziejąca się
znajduje w osobie mówiącego podatne medium. Dzianie się, teraźniejszość, jest pryzm atem ,
przez który dobywa się przeszłość - ta bliska i ta mocno odległa. [...] Rachel, Einstein, Fidiasz,
Kant, Sartre, Bohr - szereg ujednolicony w czasie twórczym podm iotu. Jedynym praw om oc
nym w czasie. W nim odnajduje swoje miejsce najodleglejsza, najgłębsza, mityczna i biblijna
przeszłość. [...] jeżeli nawet tru d n o dopatrzeć się tu jakiejkolwiek hierarchii, to jej brak wynika
z intensywności przeżywania czy przeżywającego patrzenia, czego efektem jest przenikanie się,
magma, aczkolwiek bez prób nadawania porządku”.
26 A. Kamieńska, dz.cyt., s. 73-74. Niektórzy z piszących o poezji A rnolda Słuckiego mieli
jednak zastrzeżenia do jego m etody twórczej. Por. J. Sawicka, Tu wszystko cierpiąc stało się m i
tem,  ״Poezja” 1967, n r 6, s. 81:  ״Pytania o sens przywoływanych mitów pozostawiają niedosyt,
poczucie «otwartego wszechświata» nie opanowanego w sensie poetyckim”.

Wata, który w ósmej części Snów sponad Morza Śródziemnego z tom u Wiersze
śródziemnomorskie (1962) napisał:
M ijam y artem idy
n a d stru m ien iem , praczki, m oże G reczynki albo Judejki. Łoskot
k ijanek ożywia n aturę. C hwali ją, córę D ione. W szystko tu chw ali córę
D ione. Zbliżyć się do studni, n iech pop atrzę w oczy R achel27.

Wydaje m i się, że tego rodzaju podobieństwa poetyckiej dykcji pomiędzy
Słuckim i Watem mogłyby być wynikiem szczególnej wspólnoty uniwersal
nej wyobraźni poetów żydowskich, ukształtowanej na równie uniwersalnym,
mityczno-symbolicznym fundam encie wspólnej dla nich kultury i tradycji.
Jednak dla podm iotu i bohatera lirycznego poezji Słuckiego Ziemia Obie
cana, opisywana przez niego w specyficznym, scharakteryzowanym powyżej
idiomie poetyckim, nie okazała się w końcowym rezultacie mityczną A rka
dią. W pięćdziesięciu siedmiu tekstach tom u Z buszu przeważają motywy
obcości, niezakorzenienia, wygnania, nostalgii za porzuconą przez pisarza
Polską. Najpierw jest to żywo doznawana przez przybysza niemożność utoż
samienia się z szeroko rozum ianą przez niego tradycją religijną, obyczajową,
m entalną, a nawet kulturową Palestyny. Izrael, ziemia przodków, nie jest dla
emigranta z Polski sferą metaxu w tym sensie, w jakim to pojęcie rozum ia
ła chociażby Simone Weil. Wędrowca nie opuszcza poczucie obcości wobec
wcześniej upragnionego przez niego Erec:  ״Myśmy wciąż byli wygnańcami /
na anachronicznej obiecanej Ziemi” (Ba, Drugi dzień, s. 253). Jeszcze dobit
niej wyrazi to w A zji:
Księgę obcej, przew iałej tu ziem i
czytaj, piaski studiuj, skoroś piasek
sam i m ilczenie, ja k m ierzą n iem i
- m ierz, cały kraj w okół
ju tro g ro b em być m oże ta k długo
ja k kw iaty i zioła, co w p erg am in ach
tu gniły w m ro k u
n im odszedł bezk arn ie ten, k tó ry zabił blizna n a jego czole, ja k korzeń
splątany w głazie, w k tó ry m głos Tablic
nie ostrzega, ni łam ie się w gniew ie n a frazy,
tu słowo p rzed rylcem , k rzy k przed zd u m ien iem
i krew nie w oła zza dekalogu.
(Ba, A zja , s. 282)

27 A. Wat, Sny sponad Morza Śródziemnego [w:] tenże, Poezje zebrane, Kraków 1992, s. 296.

Owa m etafora  ״obcej” i ״przewiałej” ziemi aż nadto dobitnie ujawnia i ilu
struje emocjonalny stosunek bohatera lirycznego do nowego dlań pejzażu.
Podobnie jak niektóre poetyckie idiomy, prawie  ״słowa klucze”, akcentujące
rozpad i śmierć ( ״grób”,  ״gnicie”,  ״mrok”, ״blizna”,  ״gniew”,  ״Krew”). W takim
wykreowanym przez poetę świecie kary unika również Kain (w dalszych par
tiach utworu), a sama, nie tylko biblijna, historia rodzaju ludzkiego staje się
w oczach podm iotu lirycznego m ocno podejrzana.
W Żywym i m artwym pojawiają się skonfliktowane z sobą, symbolicz
ne w kontekście wielonarodowości i wielokulturowości regionu Bliskiego
W schodu postaci Sumera, Kurda i Hetejczyka, a w puencie utw oru podkreśla
się, że  ״Stary fetor bije jeszcze / w snach teraz” (Ba, s. 276). Tego rodzaju dra
matyczne konstatacje nie były bez związku z ówczesną sytuacją Izraela, uwi
kłanego w zbrojne konflikty z sąsiadami. Następnie w Sztychu Jerozolimskim,
który mógłby być w procesie jego szczególnej lektury przykładem poetyckiej
profanacji jednego z najświętszych symboli judaizm u i przejawem ironiczne
go dystansu autora do izraelskiej rzeczywistości, czytamy:
Przy Ścianie Płaczu dwaj Żydzi w lisich czapach,
k o resp o n d en t H erald T ribune i kw akier
z Los Angeles - stoją
i o d u rza ich
salom onow y, m aślący rzeczy ceglastej
zapach,
którego nie zaznały dusze w czasie rajskich degustacji
ani Eklezjasta
n ie znalazł dlań m etafo ry dość słusznej,
aby naszym zm ysłom przytaknąć.
Tylko stary A rab, sow izdrzał
o szerokich jak u m u ła
n o zd rzach
rzekł do m n ie Salam
i ja m u o d rzekłem
po angielsku good bye
i lisim płaczem n a ścianie
(Ba, s. 267)

Pod resztkami m uru, okalającego niegdyś świątynię jerozolimską zburzo
ną ostatecznie przez Tytusa w 70 roku n.e., religijny rytuał, pełen niegdyś
głębokich, transcendentnych znaczeń, przem ienia się dzisiaj - według pod
m iotu lirycznego - w lisi obrzęd w dosłownym i metaforycznym sensie (lisia
czapa, tzw. lisiura, czyli sztrejmł, niegdyś noszona przez Żydów wschodnio
europejskich, a później przez przedstawicieli chasydyzmu w szabat i święta).
Lisi, czyli w jakimś sensie chytry, przebiegły, nieautentyczny, niełączący na
prawdziwej płaszczyźnie religijnej przypadkowych żałobników - am erykań

skich Żydów. W dodatku obrzęd ten, według surowego sędziego-poety, in
scenizowany jest przez nich na oczach Araba, symbolizującego tu inną na
cję, mającą również prawo do palestyńskiej ziemi. Bliskowschodnia tragedia
przegląda się tu w ironicznym lustrze poetyckiego, nieco publicystycznego
języka i groteskowej metaforyki, dokumentującej częściowy dystans poety do
jakże istotnego problemu.
Jednakże bezpośredni bunt bohatera lirycznego wobec religijnej i plem ien
nej tradycji Izraela, symbolizowanej tu przez gest Mojżesza, uderzającego la
ską w skałę, aby wytrysnęła z niej woda, uwidocznił się najpełniej w Idolach:
Szum skrzydeł, jak i m i przez życie
tow arzyszył jakiej pró b y jest?
Tu tego nie sprawdzę,
gdzie o b rzędem
byle skały w ykruszonej gest.
Tu w sen
skrycie?
w idolach
żyć? N ie będę.

Kolejny przykład szczególnie drastycznej blasfemii odnajdziemy w Apo
kryfie II, w którym żydowska Tradycja zdefiniowana została za pom ocą obo
zowego słownictwa: ״ja tu w środku Genezis w lagrze / u proroków” (Ba,
s. 252). W innym przypadku ziemię Księgi Rodzaju określa się jako ״przeklętą” (Ba, Chamsin, s. 250), postrzega się ją jako przede wszystkim teren izra
elsko-arabskiego konfliktu: W Jerozolimie, Pejzaż, Sztych jerozolimski (Ba,
s. 227, 236, 267), a jeszcze gdzie indziej podm iot liryczny, opisując pejzaże
izraelskie, zwraca się do Boga:  ״Przesuń słońce, / jeżeli nam żyć tu sądzono”
(Ba, W słońcu pisane, s. 256), co jest swego rodzaju manifestacją fatalistycznej postawy samego autora, a nie dowodem jego szczerego entuzjazmu i za
korzenienia w nowej rzeczywistości.
Rekonstruowany tu przeze m nie literacki obraz Izraela, zawarty w pierw 
szym z dwóch emigracyjnych tomów Słuckiego, jako swego rodzaju badaw
czy konstrukt, jest do pewnego stopnia jednostronny, postawa samego poety
była bowiem na pewno bardziej ambiwalentna i skomplikowana, szczególnie
w realiach Ziemi Obiecanej z przełomu sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
lat XX wieku. Artystycznym sygnałem i dowodem owej ambiwalencji oraz
ustanowienia przez Słuckiego na nowo geograficznej Róży W iatrów i polskiej
wersji jego emigracyjnego W itebska oraz Dublina, jak chciał Miłosz, m ogła
by być na pewno seria wierszy, w których pejzaże i realia Izraela zostały utoż
samione przez podm iot liryczny z dopiero co porzuconą przez twórcę Polską
oraz z jej nostalgicznym wspomnieniem:

W idziałem skarpę to był Jarkon,
nie W isła
(Ba, *** [״W idziałem skarpę...”], s. 226)
Już piaskiem zorzy nam o k ła
W isła n a p o w ietrzu
pisana - - (Ba, *** [״C óż zaw iniłem obłokom ...”], s. 238)

Ale Wisła to nie jedyny symbol Polski i polskości, ich kwintesencja. Pojawia
ją się, w podobnym kontekście, konkretne nazwy miejscowe, jak na przykład:
Tu pustk a
liść ja k zielony w ystaw ia język,
ta m U stka
k am ien n e spłukuje m olo,
rzęzi
piana
i B ałtyk gubi kolor
w szechśw iata
(Ba, Tu pustka, s. 247)
N a K arm elu w ioska zakw itła druzyjska,
krzyknąłem : góro! i odpow iedział
- Szlem bark
(Ba, Nić, s. 248)

W kontekście nostalgii poety za utraconą i idealizowaną przez niego Pol
ską ważniejsze są jednak obecne w tomie Z buszu motywy kulturowe, świad
czące o silnym zakorzenieniu pisarza w polszczyźnie geograficznej, duchowej
i literackiej oraz o traktowaniu jej, w pewnym sensie, jako raju utraconego:
Blask i oślepła w skale brzoza.
Słońce! To w rzesień ja k W itkacy k rw ią broczy n a Via D olorosa.
(Ba, Via Dolorosa, s. 260)
Jako żywo,
w arszaw ska tu w iosna
pow iała;
z żółtego dm ie pustkow ia
- i n a eukaliptusie p ta k - przyboś
śródziem noszary
zaśpiewał!
(Ba, Koncert, s. 245)

Drugi z przytoczonych tu tekstów zaświadczał o szczególnej więzi Słuckiego z dziedzictwem I Awangardy, której symbolem był również Julian Przyboś.
Fakt ten nie dziwi w świetle charakterystycznych cech poetyki wierszy autora
Requiem dla osła, dążącego, między innymi, do maksymalnej kondensacji
znaczeń i ich zderzania z sobą, charakterystycznego pseudonim owania rze
czywistości i jej ekwiwalentyzacji w specyficznym języku poetyckiego mitu,
nie mówiąc już o wspomnianej wcześniej skrótowości.
W judeochrześcijańskiej Kolędzie - której bohaterką jest D obra Izis Fili
styńska, obsadzona w tej samej roli co chrześcijańska M atka Boska - napisa
nej w Aszkelonie, narrator wyznaje:
Ja tylko w idzę, a ju ż nie słyszę,
ja k o dzieciątko stuka oliwka
brzoza p rzeb ran a w śró d ziem n ą ciszę,
której n ie p o m n ę - - (Ba, Koncert, s. 245)

W wierszu Kadłub z kolei podm iot liryczny śni o kadłubie świętokrzyskim
 ״z kamiennym, płaskim łbem - u podnóża / góry” i czyni ów posąg, otoczony
w lokalnej i polskiej kulturze heroiczną legendą, symbolem wyobraźni, którą
m u odebrano. Ale ״O na jest tam, / czeka” (Ba, s. 273).
Aura, znaczenia i sytuacje liryczne owych ״polskich wierszy” z emigracyj
nego tom u A. Słuckiego żywo korespondują z poszerzonymi o filozoficzne
aspekty, przytoczonymi tu wcześniej, definicjami wygnania Miłosza i Wittlina. Wygnanie w sensie egzystencjalnym jest bowiem ceną życia na styku
wielu kultur, m onetą, którą opłacamy luksus niezadomowienia. Jest znakiem
bycia (życia?) ״pomiędzy”, ale i zakorzenienia w uniwersalnym, aczkolwiek
jego indywidualna cena jest zawsze wygórowana. Sprzeciw Słuckiego, jako
emigranta, wobec ówczesnej izraelskiej rzeczywistości oraz nacjonalistycz
nych, religijnych ideologii był znakiem jego niezgody na narzucaną mu przez
kulturę rolę, próbą odwrócenia usankcjonowanego przez tę kulturę jego oso
bistego przeznaczenia. Według Leszka Szarugi:
N ie da się odczytać tych w ierszy b ez przyw oływ ania obecnego w n ich tro p u Żyda
W iecznego Tułacza  ״przejęzyczonego” tu w Polskę, teraz dopiero zrozum iem y, dlacze
go jego tułactw o nie m oże się zakończyć - w rośnięcie w w ielość k u ltu r i w wielość
języków nie da się ju ż zredukow ać, zaś jedynym sp ełn ien iem m oże być odnalezienie się
we w spólnocie ludzkiej28.

Podobną strategią poetycką jak w tomie Z buszu posłużył się Słucki
w książce Epicentrum, napisanej podczas pobytu w RFN, połączonego z nie-

28 L. Szaruga, dz.cyt., s. 306.

udaną, jak się miało okazać, rekonwalescencją po chorobie. Motyw wyko
rzenienia i wygnania sensu largo (tak to odczuwał bohater liryczny wierszy
poety) pojawił się tu w bardzo dobitnej formie:
K im jestem tu
dla nich?
N ikim .
Poetą
b ez generacji, zbiegłym g rom em
b ez adresu
z g ó ry Synaj.
(Ba, Rotacja, s. 294)

Był w tym utworze zawarty kompleks i wizerunek  ״Innego”, ״Obcego”
w oczach postronnych jednostek i narodów (w tym wypadku w oczach spo
łeczeństwa niemieckiego), podlegającego często prześladowaniom w euro
pejskiej kulturze. Było echo żydowskości zagrożonej w ciągu wielu wieków
historii.  ״Zbieg z góry Synaj”, ale nie tylko stamtąd:
N a m ałej uliczce w środkowej E uropie
usłyszałem słońce,
a było to n a w ygnaniu ze w szystkich ojczyzn,
w yznań, ideologii,
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Z raju
m n ie p rzeklina
H ybryda
(Ba, Sokrates, s. 314)

Ów ideologiczny sens wygnania, tak rzadko wyrażany wprost w zmityzowanym, zmetaforyzowanym języku poezji Słuckiego, miał także znacznie
bardziej wysublimowane, liryczne ekwiwalenty. Przeistaczał się w historię
współczesnego Everymana, jednego z ״wygnańców Ewy” w Korzeniach (Ba,
s. 303), aby w innym tekście pojawić się w postaci portretu dwudziestowiecz
nego Ahaswera:
M iasta, któ re m n ie okrążają,
dw orce, szyny
słyszę gw izd przeciągły
gw iazd”.
(Ba, *** [ ״M iasta, któ re m n ie okrążają...”], s. 333)

A oto jak komentował ten fragment utw oru Wojciech Ligęza:
U Słuckiego krążące m iasta przy p o m in ają o niep ew n y m statusie em igranta, o n ie 
u stannych odjazdach i p o dróżach. M etaforyka dw orca kolejowego w zm acnia to od-

czucie. C złow iek zostaje osaczony przez natręctw o obrazów. N ato m iast k o szm ar senny
n a ty m polega, że tego kosm icznego w irow ania nie sposób zatrzym ać29.

Mechanizm polskich reminiscencji był w tomie W epicentrum podobny
jak w książce Z buszu. Również tutaj:
Sny
Wiśle
skandow ał
w tak t
Ren,
uw ięzły w świecie język”.
(Ba, Ram ersdorf, s. 289)

Zaś pragnienie powrotu do polskiego kręgu wygnania, tęsknotę za krajem
wyraził bohater liryczny Słuckiego prawie bezpośrednio:
A jeśli kiedyś wrócę...
czy zastanę ta m kogo?
Śpi pam ięć.
Ktoś
- n a strzępy poezję rozdarł.
Kazanie n a G órze
ścięła klasyczność
i tylko pow tarzają nas
podróże.
(Ba, Z podróży, s. 296)

Na marginesie tego wiersza warto odnotować, iż w późnej liryce Arnolda
Słuckiego (podobnie jak u Aleksandra Wata i Romana Brandstaettera) poja
wiły się poszczególne motywy, wskazujące na próbę dokonania przez poetę
syntezy niektórych wątków judaizm u i chrześcijaństwa. Ale ten tem at wym a
gałby osobnego opracowania.
Jednym z najczęściej cytowanych utworów Słuckiego, świadczących o jego
wierności nie tylko  ״mowie polskiej”, ale i polskiemu dziedzictwu kulturowe
mu, pom im o faktu, że  ״ktoś jego poezję rozdarł”, oraz tradycji literackiej30,
jest wiersz bez tytułu:

29 W. Ligęza, Miasta napowietrzne [w:] tenże, Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigra
cyjnych, Kraków 1998, s. 125.
30 Por. J. Śpiewak, Skazany na pamięć,  ״Poezja” 1966, n r 1, s. 86: ״Jego pasja w nikania w dzie
je Starego i Nowego Testamentu, jako m ądrości i wiedzy wiekowej, jego poszukiwania tworzącej
się w owych wiekach wspólnej, śródziemnom orskiej kultury, łączyła się u niego jednocześnie

M iasto m ów iące przeszło n ad e m ną,
ja k G olfsztrom ,
szum ciepłą falą o m in ął m n ie i znów byłem sobą,
przejęzyczeniem swym,
POLSKA
(Ba,  ״M iasto m ów iące przeszło n ad e m n ą ”, s. 299)

Polisemia owego ״przejęzyczenia” konotuje m nogość znaczeń, w tym rów
nież Freudowskich, jako miłości nie do końca przez bohatera chcianej i we
wnętrznie akceptowanej, ale tkwiącej głęboko w podświadomości podm iotu
lirycznego. Cytowany już tutaj Wojciech Ligęza pisał przy okazji interpretacji
tego utworu, że jest on symbolem pamięci i duchowego przeżycia. Miastom etonim ią i esencją polskości. Moc identyfikacji powoduje, że pomiędzy
rozum ieniem mowy m iasta i ״byciem” m iasta poeta stawiał znak równości,
tak jakby dzięki pośrednictw u magii miejsca następowało odnowienie egzy
stencji.  ״Miasto - zauważał krytyk - w cytowanym liryku podtrzym uje nad
wątloną tożsamość mówiącego. Tajemnicza emanacja przypom ina jednakże
zasadę «mylnych wzruszeń». Polska wydaje się tylko pomyłką marzyciela”31.
W wierszu Reportaż (Ba, s. 295), dedykowanym Stanisławowi Wygodzkiemu, w pamięci bohatera lirycznego zachowało się wspom nienie polskiej,
antysemickiej nagonki lat sześćdziesiątych, tutaj ujęte w kunsztowną m etafo
rę polowania na łosia na ulicach Będzina. W tomie Epicentrum jest jeszcze je
den wieloznaczny utwór, prawie w stylu liryków lozańskich A. Mickiewicza,
który m ożna interpretować albo jako zbliżającą się krainę śmierci pisarza,
albo jako jego przekonanie dyktowane przeczuciem nadchodzącego końca,
że po śmierci powróci do kraju:
Kraj, k tó ry w iatr m a za granice,
ślim ak je n a traw ie strzeże ja ta m dżdżystą się przem ycę
ziem ią
i tru p m n ie zabierze.
(Ba, Kraj, który w iatr m a za granice, s. 331)

W cytowanym już tutaj artykule z roku 1975 A nna Kamieńska tak charak
teryzowała ewolucję liryki Słuckiego w jej ostatnim okresie:
B arw a poezji A rn o ld a jeszcze bardziej się ściem nia. Z iem ia O biecana [Izrael - przyp.
S.S.] staje się ziem ią w ygnania. W ygnanie jest fo rm u łą w łasnego losu i fo rm u łą by tu
ludzkiego w ogóle. [...] F orm uła w ygnania staje się w reszcie fo rm u łą w szechogarniają-

z odkrywaniem dla siebie tradycji Jana Kochanowskiego i Wespazjana Kochowskiego. Celne,
polskie słowo m a odtąd udźwignąć te treści, które decydować będą o nim jako o poecie”.
31 W. Ligęza, dz.cyt., s. 123.

cą [RFN - przyp. S.S.]. Jest to w ygnanie ze w szystkich ojczyzn, w yznań, ideologii, na
kon iec w ygnanie ze w szystkich mitów. W ięc naw et m itó w ju ż nie m a - i one um arły 32.

Potwierdzeniem tych obserwacji Kamieńskiej mógłby być poniższy utwór
Słuckiego, w którym poeta mówi nie tylko o zwycięstwie some nad psyche,
ale i o porażce abstrakcji w konflikcie z konkretem życia, biologii, historii,
szczególnie żywym i widocznym na tle emigracyjnych, geograficznych i du
chowych pejzaży:
B yłem tu, pow iem ,
przyszedłem , przypłynąłem , przyleciałem ciało stało się ciałem
i m ity zbladły.
(Ba, Byłem tu, pow iem , s. 290)

Alina Siomkajło, pisząc w roku 1982 o dwóch wydanych wtedy wyborach
poezji A. Słuckiego: Biografii anioła i tom u Poezje wybrane z przedmową
A. Kamieńskiej, zwróciła uwagę na fakt, że
O ba to m y [...] składają się n a m o cn o przybliżone w yobrażenie o całej d rodze twórczej
p o ety-anioła. O dsłaniają stopniow e o d realn ien ia wizji, spiętrzenie się w tej poezji tra 
dycji kulturow ych, w rzenie kłębiących się obrazów , fantasm agorii, przem ian y obsesyj
n ych m otyw ów z kręg u winy, kary, ekspiacji, z kręg u  ״utraconego raju ”33.

Cztery były bowiem kręgi wygnania podm iotu i bohatera lirycznego poezji A. Słuckiego. Pierwsze z polsko-żydowskiego sztetl, Tyszowca-Szagalewa,
z judaistycznej ortodoksji. Drugie wygnanie było wygnaniem z politycznej
ideologii, komunistycznych złudzeń, obiecujących sprawiedliwy świat bez
nacjonalizmu oraz dzielących ludzkość narodowych i rasowych granic. Trze
ci krąg to wygnanie z polskości i z Polski, a czwarty, najbardziej dojmujący
w autobiograficznej liryce Słuckiego34, to metaforyczne wygnanie z Ziemi

32 A. Kamieńska, dz.cyt., s. 75-76. Por. I. Smolka, O poezji Arnolda Słuckiego, ״Twórczość”
1984, n r 5, s. 111-112: ״W tej liryce dynamizującej każde przeżycie, każde doświadczenie, dra
m at losu jest najczęściej obiektywizowany i dopiero u kresu, «ja» liryczne wyraża się wprost,
szuka sam ookreśleń nie przez odwołania do rzeczywistości kultur i mitu, lecz do własnej sytu
acji egzystencjalnej człowieka znajdującego się «na wygnaniu ze wszystkich ojczyzn, wyznań,
ideologii»”.
33 A. Siomkajło, Doza ocalenia,  ״Nowe Książki” 1982, n r 4, s. 47. Por. A. Międzyrzecki, Świat
w człowieku, ״Nowe Książki” 1962, n r 20, s. 1234-1235 (rec. z tom u M ity na wiosnę):  ״Świadomość jest tu czynnikiem konstytuującym poem at. [...] Sam obraz pozostaje czysty i autentyczny,
w najlepszych wierszach tom u występuje on także jako elem ent dużej metafory, spokrewniającej
autora Mitów na wiosnę z przedstawicielami awangardy poetyckiej lat trzydziestych”.
34 A. Kamieńska, dz.cyt., s. 72-74: ״Ta poezja zresztą, jak mało która, związana była z ko
lejami jego życia, była w pełni liryką - zapisem własnego, osobistego doświadczenia. Tylko że
osobiste - było dla A rnolda równocześnie ogólne, społeczne, historyczne [...] Stopniowo buduje
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Obiecanej przodków poety, z Izraela, pojętego tu dosłownie i także m etafo
rycznie zarazem. Owe cztery kręgi wygnania złożyły się na typowy, w spo
m niany tu już przeze mnie, polski, żydowski los i stworzyły projekt egzysten
cji naznaczonej przypadkowością, odrębnością, skończonością i tragizmem.
״Na myśl przychodzą - pisał A. Cedro - hasła egzystencjalizmu: «wrzucony w świat», «skazany na istnienie»”35. W zmitologizowanym języku poezji,
w wierszu Wygnanie z raju z tom u Z buszu, brzm i to jednak bardziej archetypicznie, uniwersalnie, ale jednocześnie jako kolejne wcielenie prawzoru
w obrębie znanego kulturze toposu:
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W szyscyśm y tu razem
Ewa, W ąż i A dam , p o d jed n y m siedząc drzew em ,
rajskie sobie p o w tarzam y niebo,
W ąż - jabłko,
A dam - żebro
i Ewę
dzieło snycerskie w łaściciela tego ogrodu,
gdy zapłonęło
gniew em
pierw szym .
A on stał ja k błazen
niedośw iadczony,
b rzęk srebra
u skroni,
w uszach dzw ony
w ygnania
z językam i
słowiczymi.
(Ba, s. 333)

Wiersz ten, ewokujący teologiczny sens wygnania, w epifanicznej liryce
Słuckiego, gdzie brak całościowych rozstrzygnięć, a każdy utwór jest osob
ną, herm etyczną konstrukcją, błyskiem, fragmentem rzeczywistości, częścią
z całości36- to wyjątek.
Według świadectwa J. Bocheńskiego, A. Słucki chciał wrócić do Polski.
O na była celem jego europejskiej pielgrzymki na W schód po opuszczeniu
przez poetę Izraela. W Niemczech, których nie lubił, znalazł się według Bo
cheńskiego dlatego, że leżały bliżej Polski, a Berlin Zachodni najbliżej. N a
suwają się tu pewne porów nania z berlińskim epizodem w życiu W itolda

Słucki własną metafizykę z dwóch elementów: biologii wrośniętej w historię i historii ucieleś
niającej się w biologii [...] Ta metafizyka historii m a też swoją eschatologię: jest to eschatologia
sum ienia i sądu. Zaś prorokiem tej eschatologii jest właśnie poeta”.
35 A. Cedro, dz.cyt., s. 188.
36 B. Kuczera-Chachulska, dz.cyt., s. 211-212.

Gombrowicza, kiedy autor Ferdydurke przebywał w roku 1964 w stolicy RFN,
na stypendium Forda, tuż przed osiedleniem się w Vence, we Francji. I w p o 
bliżu berlińskiego m uru tęsknił do głębi za Polską, co znalazło zresztą wyraz
w odpowiednich fragm entach Dziennika pisarza37. W dalszym ciągu swoich
wspom nień Bocheński zastanawiał się, czy m ożna było opisać życie Słuckiego wyłącznie w kategoriach nieporozum ień, błędów, poniewierki, pozbawio
nych sensu, składających się - gdyby nie poezja, która ocaliła wygnańca - na
tragiczny absurd38. Ale jeżeli uprzytom nić sobie, że według tradycji hebraj
skiej słowo malach znaczy ״posłaniec - anioł”, to Biografia anioła A. Słuckiego byłaby biografią posłańca. I kontynuując tę nader ryzykowną metaforę,
warto ostatni raz, w tym konkretnym kontekście, zacytować S.J. Żurka:
A n io ł w topice judaistycznej pojaw ia się najw cześniej w Biblii, gdzie przedstaw iany jest
jako istota duchow a, zajm ująca w hierarch ii bytów m iejsce m iędzy B ogiem a człow ie
kiem . Postać ta w ym yka się najczęściej lud zk iem u p o zn an iu , stąd też stanow i obiekt
bardzo tajem niczy. [...] P ierw otnie anioła u tożsam iano z sam ym B ogiem i traktow ano
jako je d n ą z w ielu fo rm teofanii39.

Rozpatrując tutaj szczególny aspekt biografii anioła-posłańca wygnańca,
obdarzonego boską charyzmą, pom inąłem wiele innych zagadnień wiążą
cych się integralnie z interpretacją liryki A. Słuckiego, takich chociażby jak
problem jej języka, formy, poetyki, szczególnego rodzaju  ״świata przedsta
wionego”, lokujących tę poezję pod względem szczegółowych rozwiązań jak już o tym wspom niałem - na obszarze klasycyzmu lat sześćdziesiątych.
Zagadnienia te zostały już w znacznym stopniu opracowane przez innych
badaczy, np. o ״pewnym klasycyzmie wierszy Słuckiego” pisał, obok Michała
Sprusińskiego, Jacek Trznadel w roku 196040. Życie i dzieło A rnolda Słuckiego miało być dla mnie natom iast przykładem typowej biografii intelektualnej
tamtych czasów, w jakimś ograniczonym sensie, wcieleniem losów dwudzie
stowiecznego intelektualisty, który z jednej strony nie ustrzegł się fałszywych,

37 W. Gombrowicz, Dziennik 1961-1966, Kraków 1989, s. 140-141:  ״Ale w tedy zaleciały
m nie / gdym spacerował po parku Tiergarten / pewne wonie, mieszanina z ziół, z wody, z ka
mieni, z kory, nie umiałbym powiedzieć z czego... Tak, Polska, to było już polskie, jak w Małoszycach, Bodzechowie, dzieciństwo, tak, tak, to samo, przecież już niedaleczko, o miedzę, ta
sama natura, którą porzuciłem przed ćwierć wiekiem. Śmierć. Zam knął się cykl, powróciłem
do tych zapachów, więc śmierć. [...] W rozmaitych okolicznościach spotykałem się ze śmiercią
moją, ale zawierało się zawsze w tych spotkaniach jakieś rozminięcie, dające perspektywę życia.
Tymczasem w Tiergartenie doznałem śmierci w prost - i od tej chwili ona m nie nie odstępuje”.
38 J. Bocheński, dz.cyt., s. 16.
39 S.J. Żurek, Biografia anioła [w:] tenże, Lotny trud półistnienia, s. 146.
40 Por. J. Trznadel, Dwie prawdy o Kolchidzie, ״Twórczość” 1960, n r 8, s. 96; W. Wirpsza,
O skuteczności poetyckiej szum u informacyjnego, ״Twórczość” 1966, n r 4; W. Duszka, O wier
szach Arnolda Słuckiego, ״Znak” 1984, n r 8/9.

ideologicznych pomyłek, tragicznych wyborów wilczej epoki, w której przy
szło m u żyć, ale z drugiej strony, a może właśnie dlatego - był depozytariu
szem prawdy. Biografia ta odzwierciedliła się w poezji Słuckiego w katego
riach szczególnej sytuacji lirycznej, charakterystycznej dla liryki wyznania.
Seweryn Pollak charakteryzował ją jako poezję dojrzałą, skondensowaną
w swoich treściach, niosącą w nich cały niepokój historii i rozterki naszych
czasów. Krytyk pisał:
Przez śm ierć p o ety zam knęła się i stała się ja k gdyby bardziej czytelna w swej w a rto 
ści i bogactw ie znaczeń, oplotło się w niej b ow iem poczucie trag izm u ludzkiego losu
i gorzka w iedza rów ieśnika naszych d n i z w ew n ętrzn ą p o trzeb ą zaśw iadczenia o je d 
n o ro d n o ści św iata w jego podstaw ow ych p raw dach m o ralnych z niep o k o jem i troską
o ich ocalenie41.

Również w kontekście historii polskiej literatury współczesnej pragnąłem
przypom nieć pisarza, dzisiaj zapoznanego, a przecież ważnego w dziejach
związków kultury polskiej z żydowską i odwrotnie, który zasłużył na to, aby
znaleźć w niej dla siebie miejsce.

98

41 S. Pollak, Pamięci Arnolda Słuckiego, ״Odra” 1973, n r 6, s. 107.

Z ziemi polskiej do w ło skie j
- o poezji Jerzego Hordyńskiego

Twórczość poetycka Jerzego Hordyńskiego, autora kilkunastu tomów wier
szy, z których największe uznanie krytyki zdobyły Głowa na pieńku (1965),
Koncert włoski (1968), Epitafium dla kota (1977) - należy bez reszty do dw u
dziestowiecznej historii polskiej literatury i jest rozdziałem już zamkniętym.
Z perspektywy czasu widać jednakże, zarówno w biografii życiowej, jak i ar
tystycznej pisarza, pewną jej dwutorowość. Z jednej strony, nurt pogodzenia
się z twardymi, historycznymi realiami totalitarnego XX wieku i polskiej h i
storii, szczególnie do roku 1961, z drugiej - próbę wybicia się Hordyńskiego
w następnym, emigracyjnym okresie na osobistą i artystyczną niezależność
w jakże podzielonej na antagonistyczne systemy społeczne i polityczne glo
balnej, zimnowojennej, europejskiej rzeczywistości drugiej połowy ubiegłe
go wieku.
Urodzony w Jarosławiu w roku 1919, zmarły w Rzymie w 1998, Hordyński
był początkowo związany swoją biografią z legendą polskich Kresów Połu
dniowo-W schodnich. Kuty i Stanisławów były miejscem jego edukacji p o d 
stawowej i gimnazjalnej, Lwów - miastem studiów prawniczych na UJK od
roku 1937. Debiutował na łamach  ״Pobudki” w 1935 roku. Po zajęciu Lwowa
przez Rosjan w roku 1939 studiował do 1941 polonistykę i orientalistykę na
Uniwersytecie im. Iwana Franki, otrzymując nawet w roku 1941 nagrodę te
goż uniwersytetu za przekłady ukraińskie.
Ha tle ówczesnych kolei losu części społeczeństwa polskiego zamieszkałe
go na Kresach, aresztowań, wywózek, zsyłek, również w środowisku literac
kim, np. Tadeusza Peipera, Aleksandra Wata, Władysława Broniewskiego,
i na tle kondycji lwowskiej, polskiej inteligencji, dzieje pisarza były w jakimś
sensie nietypowe. Typowe natom iast były jego studia na tajnej polonistyce
UJK we Lwowie od roku 1941 po wejściu Niemców, członkostwo w AK, po-
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dobnie jak publikacje wierszy w podziem nych lwowskich antologiach poezji
Wierne płomienie (1943), Śpiew wojny (1944), współpraca z Biurem Infor
macji i Propagandy Komendy Głównej AK. W roku 1944, po ponownym
wejściu Rosjan do Lwowa, Hordyński objął posadę kierownika literackiego
Polskiego Teatru Dramatycznego. I znów, na tle biografii np. Zbigniewa H er
berta, opuszczającego w tym czasie definitywnie swoje rodzinne miasto, losy
Hordyńskiego mogą się wydawać na krótki m om ent ewenementem. Na krót
ki, bo już w roku 1945 pisarz został aresztowany przez NKWD i skazany za
swoją działalność w AK na pięć lat więzień i łagrów w ZSRR, między innymi
w Donbasie. Osobista historia poety upodobniła się zatem do kolein typowe
go, tradycyjnego polskiego losu na Kresach.
Po przyspieszonym powrocie z łagru do kraju w roku 1948, pisarz n a
stępnie ukończył w 1952 roku polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim,
debiutując rok wcześniej tom ikiem wierszy Powrót do światła. Od roku 1948
był członkiem Związku Literatów Polskich, współpracując, między innymi,
z ״Tygodnikiem Powszechnym”, ״Odrą”,  ״Życiem Literackim”, którego człon
kiem zespołu redakcyjnego pozostawał w latach 1956-1972. Swoje teksty za
mieszczał również na łamach ״Twórczości”,  ״Dziennika Polskiego”, ״Nowej
Kultury”,  ״Przekroju”. Jednakże w roku 1961 J. Hordyński podjął, de facto,
decyzję o emigracji, wyjeżdżając najpierw na stypendium do Paryża, a na
stępnie do Wiednia. We Francji studiował na Sorbonie język i literaturę francuską, a po ostatecznym osiedleniu się w Rzymie w roku 1964 rozpoczął
studia z zakresu historii i kultury włoskiej na Uniwersytecie per Stranieri
w Perugii. Do kraju zaczął przyjeżdżać, wznawiając dawne kontakty, dopiero
po roku 1990.
Była to jednak emigracja nietypowa. Poeta nie związał się bowiem ani
z ośrodkiem paryskim, czyli  ״Kulturą” Jerzego Giedroycia, ani ze środo
wiskiem londyńskich ״W iadomości”. W żadnej z oficyn emigracyjnych nie
wydał ani jednego tomu, unikał z nim i współpracy i na tle, m ocno wtedy
podzielonej na emigracyjną i krajową, polskiej literatury jego postać wydaje
się dzisiaj istotnym ewenementem. Dbał bowiem o zachowanie więzi z kra
jem, nadsyłając swoje wiersze oraz felietony, publicystykę i korespondencje
z Rzymu (te akurat nie będą nas tutaj szczególnie interesowały) do  ״Kultury”,
 ״Przekroju”, ״W spółczesności”,  ״Poezji”,  ״Miesięcznika Literackiego”, ״Tygodnika Kulturalnego”,  ״Literatury”. Hordyński opublikował swoje wszystkie
tomy poetyckie, również te, które powstały za granicą, a było ich jedenaście,
w wydawnictwach krajowych - w warszawskim Państwowym Instytucie Wy
dawniczym oraz w krakowskim Wydawnictwie Literackim. Poecie udało się,
jako jednem u z nielicznych w ówczesnym okresie (chyba obok Jana Brzękowskiego), wypracować sobie status, także w oczach władz,  ״obywatela świata”,
niezależnego twórcy, ustawicznie ״w podróży”.

Na tle ostrych ideologicznych podziałów tamtego okresu owo unikanie
przez pisarza przymusowych deklaracji światopoglądowych i politycznych,
wypracowanie sobie przez niego w miarę niezależnej (również od środo
wiskowych sporów estetycznych i społecznych) pozycji było czymś wyjąt
kowym, mającym następnie niebagatelny wpływ na jego twórczość. Niety
powość Hordyńskiego była bowiem w tym m omencie podwójnej natury:
dotyczyła jego statusu jako pisarza krajowego, odnotowywanego, recenzo
wanego w Ojczyźnie, jak i pisarza  ״niby”-emigracyjnego. W tam tych czasach
poeta ten był po prostu prekursorskim przykładem polskiego twórcy, żyją
cego i piszącego niekoniecznie  ״na wygnaniu”,  ״na obczyźnie”,  ״na emigra
cji”, lecz, najprościej, we Włoszech. Stał się tam zresztą cenionym laureatem
prestiżowych nagród, między innymi: ״Citta Eterna” (1971), ״G ran Premio
Italia” (1972), a także nagrody międzynarodowej Accademia Le Muse we Flo
rencji (1981).
Niewątpliwie, wypracowaniu sobie przez pisarza takiego właśnie statusu
sprzyjała sama natura jego twórczości, unikającej problematyki politycz
nej. Być może na fakt ten miały wpływ wojenne i powojenne doświadcze
nia z biografii pisarza, a przede wszystkim rodzaj traumy, wynikającej z jego
pobytu w rosyjskim łagrze. Data urodzin Hordyńskiego jest tą samą datą co
rok przyjścia na świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (1919) i Jana Józe
fa Szczepańskiego (1919) - m ożna by go więc zaliczyć do pokolenia  ״Kolumbów”. Wiersze z lwowskich antologii wykazują istotnie wpływy poetyki
przedwojennej II Awangardy i w języku  ״spełnionej Apokalipsy” podejm ują
charakterystyczną dla tego okresu problematykę wojenną. Ale już utwory
z debiutanckiego tom u Powrót do światła (1951), wydanego w okresie soc
realizmu, ignorują obowiązujący ówcześnie ton, nawiązując do problematyki
Różewiczowskiej:
N iech ziem ię w olną widzę, całując trzy razy:
n a pow rót, n a ko ch an ie i n a życie nowe,
ja k człowiek, k tó ry z klęski nib y grecką wazę
w yniósł sam o m ilczenie, ocalonych m ow ę.
(W itając epokę, Ww, s. 23)1

1 Przyjmuję następującą sygnaturę: Powrót do światła, Warszawa 1951 - Pdśw; Wędrówki,
Kraków 1955 - Wędr; Pod znakiem wagi, Kraków 1959 - Pzw; Rozm owy z Chopinem, Kraków
1961 - RzChop; Głowa na pieńku, Kraków 1965 - Głnap; Koncert włoski, Warszawa 1968 - Kwi;
Błędne koło, Kraków 1969 - B łk; Egzorcyzmy, Kraków 1972 - Egz; Epitafium dla kota, Warszawa
1977 - Epdlak; Cena oddechu, Kraków 1982 - Co; Ślad, Kraków 1985 - Sl; Oddalenia, Kraków
1989 - Oddal; Festyn, Kraków 1998 - Fest; Wiersze wybrane, Kraków 1976 - Ww. W nawiasach
obok tytułu utw oru podaję stronę każdego cytowanego tomu.
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Podobnie jest w Modlitwie do Euterpe z tom u Wędrówki (1955), gdzie górę
bierze problem atyka uniwersalnego mitu:
Lecz ty nad e m n ą świeć
łaskawie gw iazdą p o ran n ą,
błogosław każdy m ój dzień
o, helikońska panno.
(Ww, s. 31)
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Akcentów socrealistycznych, jak również rozliczeniowych w stosunku
do epoki 1949-1956 nie było w tom ach Wędrówki (1955), Pod znakiem wagi
(1959) i w Rozmowach z Chopinem (1961), co wydaje się nader zrozumiałe po
biograficznych doświadczeniach pisarza. Pewnym zaskoczeniem w tym kon
tekście może być natom iast fakt, że m im o wszystko poezja Hordyńskiego nie
włączyła się do rozliczeniowego nurtu przem ian po październiku 1956 roku.
Poezję autora Głowy na pieńku trudno byłoby jednak zaliczyć do kon
kretnej szkoły poetyckiej. Jej rozwój mieścił się w ściśle określonych grani
cach periodyzacyjnych okresów charakterystycznych dla dawnej literatury
krajowej: 1944-1949, 1949-1956, 1956-1968, 1968-1989, 1989- do śmierci
pisarza. Z pewnością nie m ożna by jej, pom im o tego osadzenia w kontek
ście, usytuować w nurcie, na przykład, poezji lingwistycznej, awangardowej,
turpistycznej, a jej przynależność do nurtu klasycystycznego, jak dalej zobaczymy, m ogła również budzić pewne wątpliwości. Jednym z zasadniczych
wątków liryki Hordyńskiego był wątek autotematyczny: czym pow inna być
poezja w drugiej połowie XX wieku, po doświadczeniach wojny i okupacji,
ale także szerzej, jaką rolę powinna pełnić w kulturze współczesnej? Kim po
winien być poeta, czym dla niego i dla jego odbiorców powinna być poezja?
Czy przeszłość indywidualna i zbiorowa wpływa na nasze społeczne i este
tyczne decyzje? Wątki te łączyły się z pytaniami poety o naturę historii, o jej
oszustwo, o konflikt pokoleń jako jedną z napędowych sił paradoksalnego
rozwoju świata i rzeczywistości. Z katastroficzną diagnozą cywilizacji oraz
ze związanym z nią wątkiem wykorzenienia jednostki i z poszukiwaniem
przez współczesnego człowieka kalekiej transcendencji oraz metafizyczności.
Z perspektywy czasu najważniejszymi w tej liryce okazały się jednak wątki
egzystencjalne spod znaku Heideggerowskiego ״bytu ku śmierci”, wątek m i
łości zredukowanej do czystego seksu, bo tylko taki może ocalić kochanków,
oraz najistotniejszy - opalizujący różnymi znaczeniami - motyw podróży,
״pielgrzymowania” lirycznego bohatera.
 ״Rozkułem wiersz ze zbroi rymu, / podniosłem słowo do słońca” (Ww,
s. 36) - napisał poeta już w jednym z wierszy z tom u Pod znakiem wagi. Li
ryka Hordyńskiego, począwszy bowiem od debiutanckiego tom u po książki
z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, czyli Cenę oddechu

(1982), Ślad (1985), Oddalenia (1990), Festyn (1998), przeszła znaczącą ewo
lucję form alną od wzorca wiersza płynnego i regularnego do wiersza typu
różewiczowskiego - różnych odm ian wiersza zdaniowego, intonacyjnego,
intonacyjno-zdaniowego, składniowego, w znaczący sposób sprozaizowanego. W ten sposób zapośredniczone zostało przez liryka dziedzictwo I Awan
gardy krakowskiej, ale poezję Hordyńskiego należałoby, m im o wszystko, za
liczyć do tradycjonalistycznych. Szczególnie z dzisiejszej perspektywy, kiedy
czwarty system wersyfikacyjny stał się norm ą obowiązującą co najmniej od
połowy XX wieku. Zgodnie z duchem tego systemu, poeta unikał zbędnej
ornam entyki, rozbudowanej metaforyki, dyskurs autora Głowy na pieńku
dążył do poetyki  ״ściśniętego gardła”, jak to kiedyś określiła wiersze Różewi
cza krytyka. Ideałem Hordyńskiego stała się semantyczna asceza, dążenie do
m odelu intymistycznie nacechowanej sytuacji lirycznej, przyoblekającej się
w kształt wiersza, refleksji, wiersza notatki, kreującego świat przedstawiony
m ocno zindywidualizowanego podm iotu mówiącego i bohatera lirycznego.
Co szczególnie po latach uderza czytelnika, to ów kameralny ton wielu wier
szy notatek, przyjęta przez pisarza konwencja poetyckiego dziennika, przy
pom inająca paradoksalnie uwspółcześnioną silva rerum, w której refleksje
z podróży sąsiadują z konstatacjami prawie  ״metafizycznymi”, a diagnozy
kultury i współczesności - z satyrycznie nakreślonymi portretam i bliźnich.
Całości dopełnia ironiczny oraz autoironiczny ton, poetycki sarkazm. Pisał
w roku 1990 Andrzej Zawada:
Z p ew nością nie należy o n a do żadnego z n u rtó w now atorskich, czy naw et postnow atorskich. To w iersze dyskursyw ne. [... ] N ie m a tru d n y c h do rozszyfrow ania skrótów
m yślow ych, zaskakujących p o ró w n ań , odległych skojarzeń, bulw ersującego antyestetyzm u, krzykliwej ekspresji. To liryka um iarkow ana w treści i form ie. L iryka w yznania
osobistego [...] pryw atnej refleksji2.

Wcześniej Julian Przyboś charakteryzował poezję Hordyńskiego jako  ״opanowaną grozę ostatniego dnia”. Jerzy Kwiatkowski pisał o ״egzystencjalno-metafizycznym pesymizmie [...] prostym, rzeczowym, podanym w tona
cji spokojnej drwiny”. Ryszard Matuszewski podkreślał obecność w liryce
Hordyńskiego wątku  ״medytacji nad życiem - wieczną wędrówką [...] nad
egzystencjalną samotnością człowieka”. Stanisław Balbus zwrócił uwagę na
 ״świat obiektywny [...] projekcję wewnętrznych treści samotnego człowieka”.
Jan Pieszczachowicz uwydatnił  ״konflikt między czasem przeszłym dokona
nym a czasem teraźniejszym ciągłym”. Sergiusz Sterna-Wachowiak dostrzegł
״wielość i wzajemną polemiczność obrazów, języków, architektur”. Jan Gondowicz określił Hordyńskiego jako ״poetę outsidera, diagnostę cywilizacji”,

2 A. Zawada, Obrzęd przypomnień, ״Twórczość” 1990, n r 7, s. 96-98.
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a Andrzej Kaliszewski - jako ״poetę refleksji nad historią, kulturą, a szcze
gólnie nad fenomenem ludzkiej egzystencji”. Dla Bogusława S. Kundy Hordyński był ״jednym z najlepszych poetów współczesnych”, co korespondo
wało z przekonaniem cytowanego już tutaj J. Kwiatkowskiego, wyrażonym
w roku 1969, że  ״Hordyński [...] m a już we współczesnej poezji polskiej [...]
miejsce własne, jedyne w swoim rodzaju. Jest zjawiskiem b. ważnym, nie do
pominięcia”3. Wojciech Ligęza natomiast, w połowie lat osiemdziesiątych,
określał lirykę Hordyńskiego jako ״poezję programowego egotyzmu, sam ot
nej introspekcji, nieustannych wątpliwości i aksjologicznej negacji”4. Cha
rakterystyki te, może z wyjątkiem rangi przyznawanej kiedyś przez krytykę
poecie, zachowały do dzisiaj w dużym stopniu swoją aktualność.
Cytowany powyżej J. Pieszczachowicz - recenzując w roku 1970 Kon
cert włoski oraz Błędne koło poety - napisał, że obydwie książki stanowiły
rodzaj diariusza lirycznego podróżnika zakochanego w Italii, znającego
dobrze ten kraj i odnajdującego tam rozległe pokłady m ateriału uczuciowo-refleksyjnego”5. Krytyk wyeksponował w ten sposób jeden z najważniej
szych motywów liryki Hordyńskiego. Stanie się on w dalszym ciągu głów
nym przedm iotem naszej uwagi. Słowem kluczem była tu bowiem wielo
znaczna ״podróż”. Helena Zaworska w Sztuce podróżowania zauważyła, że
każda epoka miała swoje wielkie i małe wędrówki, sposoby i cele podróżo
wania, emigracje i migracje, a literatura była zawsze ich artystycznym świadectwem. Chodziło więc nie tylko o doświadczenia historyczne, społeczne
i cywilizacyjne, lecz także o przeżycia wewnętrzne, kształtujące osobowość
w kontakcie ze światem, stwarzające możliwość kreacji i wyboru wartości.
Dla Zaworskiej najważniejszym problem em sztuki podróżowania we wszyst
kich epokach i dla wszystkich narodów wydawał się problem indywidualnej
konfrontacji kultur, światopoglądów, program ów społecznych, politycznych,
cywilizacyjnych, artystycznych. Był to bowiem jeden z warunków rozwoju
jednostek i zbiorowości6. Według tej samej autorki,
[...] p o dróżow anie jest m aksym alnym d o znaw aniem życia w łasnego i życia innych lu 
dzi, objęciem całości dośw iadczenia z perspektyw y swoistej obcości. [...] A gdy p o d ró ż
staje się p o etyckim m item , znaczeniow y zakres tego zjawiska rozszerza się ogrom nie,
w tedy p o dró żu je się bow iem n ie tylko do różnych krajów i m iast, ale także n a różne
krań ce czasu i dośw iadczenia7.

3 J. Kwiatkowski, Poezja zmienna jest, ״Życie Literackie” 1969, n r 32.
4 W. Ligęza, Dotknięcie ziemi, ״Twórczość” 1984, n r 3.
5 J. Pieszczachowicz, Ucieczki daremne, ״Twórczość” 1970, n r 6, przedr. [w:] tenże, Pegaz na
rozdrożu, Łódź 1991, s. 102-111.
6 H. Zaworska, Sztuka podróżowania, Kraków 1980, s. 7.
7 Tamże, s. 52-53.

W stosunku do poezji Hordyńskiego tę ostatnią uwagę m ożna by odnieść
w szczególnie adekwatny sposób.
Jednakże sens podróży zm ieniał się wraz z gustem poszczególnych epok.
W polskiej dziewiętnastowiecznej świadomości łączyła się ona z takimi
konotacjami, jak ״tułactwo”, ״wygnanie”, ״pielgrzymka”. Stereotypy te były
jednak dość odległe od romantycznego projektu Wędrowca, naznaczonego
nieustanną tęsknotą oraz metafizycznym niepokojem bohatera dosłownej
i metaforycznej wędrówki egzystencjalnej. Polski Wędrowiec romantyczny
był przede wszystkim przedstawicielem uciśnionego narodu, Mickiewiczow
skim Pielgrzymem wolności (może oprócz Pielgrzyma egzystencjalnego
Norwida), mającym do spełnienia misję wobec ludzkości. Polski romantyzm,
zgodnie ze swoim kolektywnym duchem, nie preferował bowiem Wędrowca
jako osoby, a podróży nie pojmował tylko jako przygody indywidualnej i szan
sy wewnętrznego rozwoju jednostki. Tymczasem, według Bohdana Pocieja,
dziewiętnastowieczna podróż mogła być traktowana (casus Franza Schuberta
i Gustava M ahlera) jako ״wyraz metafizycznego pragnienia wyjścia z siebie,
wyjścia na zewnątrz, transcendencji”, strategia tego rodzaju mogła być rozu
m iana w kategoriach ucieczki od siebie, od własnego ״ja”, od otoczenia, lu
dzi, społeczeństwa, środowiska. Mogła być dążeniem  ״do Boga, do szczęścia,
do wyimaginowanej ojczyzny, do jasnego kręgu [...] uczuć ludzkich, [...] do
spokoju”. W ędrówka mogła być również tułaczką, na którą skazani jesteśmy
jakimś wyższym przeznaczeniem. M ożna by ją rozpatrywać w kategoriach
strachu i trwogi, ale także heroizmu i męstwa. A przede wszystkim wędrów
ka, według tego autora, była i jest  ״manifestacją postawy człowieka zbunto
wanego, wyrazem najgłębszego pragnienia wolności”8.
Dla m odernistów i parnasistów podróż była przede wszystkim indywi
dualną przygodą wewnętrzną i artystyczną - podkreślała Helena Zaworska.
 ״Kult sztuki i piękna zobowiązywał do pielgrzymowania do ich przybytków
na całym świecie”, tym razem już nie pod ciężarem i w kontekście proble
matyki narodowej. Reguła ta dotyczyła też członków europejskich cyganerii
artystycznych. W inny sposób do bóstwa Piękna podróżowały i pielgrzy
mowały zastępy klasyków, neoklasyków, niektórych parnasistów. Według
Zaworskiej, Piękno w ich m niem aniu było harm onijne i wieczne, a Italia,
zgodnie z tradycją Johanna Joachima W inckelm anna i Johanna Wolfganga
Goethego,  ״Arkadią artystów”, związaną z m item Italii, który tak m ocno od
działywał później na kulturę całej Europy9.

8 B. Pociej, Wędrówka [w:] Idea, dźwięk, forma. Szkice o muzyce, Kraków 1972, s. 100-101
[za:] H. Zaworska, dz.cyt., s. 29-30.
9 Tamże, s. 41-43.
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Liryka J. Hordyńskiego ze względu na zawarty w niej wątek podróży,
pielgrzymowania nie tylko zresztą do Italii, bo również do Francji, Niemiec,
Grecji, Szwajcarii, Holandii, wpisuje się, począwszy od Głowy na pieńku po
Festyn, w ową wewnętrznie zróżnicowaną i skomplikowaną tradycję proble
mową oraz artystyczną, w literaturze polskiej obecną co najmniej od Podró
ży do Ziemi Świętej z Neapolu Juliusza Słowackiego, poprzez lirykę Bohda
na Zaleskiego, Album włoskie (1870) Teofila Lenartowicza, wiersze Adama
Asnyka i Zdzisława Dębickiego, a także parnasistowską Italię (1901) M arii
Konopnickiej. Tradycję dwudziestowieczną tworzą w tej dziedzinie poezja
i proza Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Przybosia oraz Tadeusza Różewi
cza, operujących zróżnicowanym wewnętrznie m item Italii i Francji. O sob
nym problem em badawczym w tym kontekście mogłaby być poezja i eseisty
ka Zbigniewa H erberta, ze szczególnym uwzględnieniem jego Barbarzyńcy
w ogrodzie (1964). Do tej samej grupy autorów m ożna by zaliczyć również
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, ze względu na literacką wizję W łoch za
w artą w jego prozie. Podkreślić tu należy, że polska tradycja eksponowania
włoskiego tem atu nie jest monolitem . Inaczej pisano o tym w drugiej p o 
łowie dziewiętnastego stulecia, przeciwstawiając włoskie raje męczeńskiej
rzeczywistości Polski pod trzem a zaborami. Szczególnie widoczne jest to
u Konopnickiej. Inną wizję, bardziej europejską i wyrafinowaną, tworzyli
poeci  ״Skamandra”, a przede wszystkim wym ieniony powyżej Iwaszkiewicz,
nawiązujący w swojej liryce i prozie do estetycznego m itu Południa, prze
ciwstawionego chm urnej, brutalnej Północy. Poezja Różewicza (np. poem at
Et in Arcadia ego), a przede wszystkim jego powieść Śmierć w starych deko
racjach, której akcja toczy się w latach sześćdziesiątych XX wieku w Rzymie,
to z kolei lam ent katastrofisty nad pochłanianym i, nie tylko przez w spół
czesną kulturę i masową turystykę, wartościam i Śródziemnomorza. Na tym
tle w poezję Hordyńskiego został wpisany kolejny w ariant dwudziestowiecz
nego poetyckiego m itu podróży. W ypadnie się teraz zastanowić nad jego
specyfiką.
Tytuł niniejszych rozważań, czyli Z ziemi polskiej do włoskiej, należałoby
bowiem traktować jako figurę retoryczną pars pro toto, dotyczącą nie tylko
peregrynacji do Włoch:
Jestem tu o dw adzieścia lat za w cześnie
lub o dw adzieścia za późno
C zasem lisy, polujące z n ag o n k ą papierów,
m ru ż ą szkiełka i nagle uprzejm ie pytają:
długo p an zostaje:
O dpow iadam : nie w iem .
(Q uartier Latin, Głnap, s. 11-12)

Z nów nad e m n ą chim ery
w bluzach policjantów
liczą o statnie krople
obcego pow ietrza.
(Przed odjazdem z Paryża, Epdlak, s. 14)

W podzielonym na wrogie bloki polityczne świecie drugiej połowy
XX wieku nie było miejsca ani przychylności dla metafizycznego lub, nie daj
Boże, politycznego podróżnika spoza drugiej strony  ״żelaznej kurtyny”. Ro
mantyczny m it podróży znajduje swój upokarzający wędrowca koniec nieda
leko Notre Dame w prefekturze na Cite. Recenzując Głowę na pieńku, słusz
nie więc zauważył Aleksander Wilkoń, że
[...] w znacznej części są to w iersze z zagranicznych w ojaży poety, dygresyjno-opisow a
k ro n ik a w ędrów ek po Europie. W ystępuje i tutaj p o e ta jako ״w ędrow iec”, g nany przez
niepokój, ale jest to [...] ״w ędrow iec” b ez togi, poeta, w łóczęga, czujący się wszędzie
obco, nęk an y przez biuro k raty czną policję10.

Jednakże problemy bohatera lirycznego J. Hordyńskiego trudno byłoby spro
wadzać wyłącznie do kłopotów z cudzoziemską policją.
Podm iot mówiący w tekstach pisarza dobrze zdawał sobie bowiem sprawę
z faktu, że dawne modele podróżow ania konesera, konspiratora, żołnierza
i pielgrzyma wolności zdezaktualizowały się we współczesnym świecie, ogar
niętym gorączką i poszukiwaniem ulotnych wrażeń, tak charakterystycznych
dla ponowoczesności:
Mój p ro g ram nie jest zbyt skom plikow any:
ja k najwięcej zobaczyć,
ja k najwięcej d otknąć,
ja k najwięcej zapom nieć.
(Italia, Kwł, s. 6)
W ystarczą ju ż dla m n ie
pom ięte kalendarze i o p o n a zdarta,
n a k tó rą naw inięte m oje krajobrazy
czekają w yzw olenia, czyli dalszej jazdy.
(Zwierzenie, Kwł, s. 47)

W tym innym świecie także i poeta musi często używać języka po to, aby
ukryć myśli przed obcymi lub nie identyfikować się z nową dla siebie rzeczy
wistością:
D o m zbudow ałem z dalekich podróży,
coraz now e w idoki zaw ieszałem w oknie,

10 A. Wilkoń, Hordyński bez masek, ״Twórczość” 1966, n r 4.

uczyłem się języków, aby lepiej m ilczeć
lub udaw ać, że n ie rozum iem .
(Demiurg, Epdlak, s. 48)

- chociaż nie przychodzi mu to zbyt łatwo, pogrążonem u w ambiwalentnych
odczuciach jego nowej, emigracyjnej roli oraz kłopotów z tożsamością:
p róbow ałem stąd odejść,
żegnałem się w ielokrotnie,
lecz gest ostatn i
był znów pow itaniem .
Z rozum iałem :
nareszcie o dnalazłem dom ,
choć w iem , że nie jest on dla m nie.
(Italia, Kwi, s. 8)
I teraz jeszcze nie jestem pew ien,
czy przełożę trafn ie zieleń tw oich oczu
i w ąską w argę n a surow ą mow ę,
k tó rą się pocieszają przybysze z północy.
(Niepewność, Kwł, s. 29)

Jak odnotował Andrzej Kaliszewski:
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C en traln y m m o ty w em poety ck im Jerzego H ordyńskiego w ydaje się p o d ró ż po świecie,
w czasie oraz w głąb siebie. Te w arianty w zajem nie się przenikają, uzupełniają, o d 
tw arzając tragedię p o zn an ia i tragedię egzystencji. [...] P o d ró ż jest z drugiej strony zaś
dialektycznym w aru n k iem istn ie n ia 11.

Podobnie Jan Pieszczachowicz pisał o błędnym kole niekończącej się p o 
dróży, ״u kresu której jawi się nicość. Wszystko staje się powtórzeniem”12.
Motywy te widoczne są np. w utworze Na przekór:
Lecz w iem - n ie w rócę ju ż z p o d ró ży
k tó ra się nagle w ydłużyła
[... ] a była tylko uciekaniem
od otw artego dla m n ie gro b u
i zap o m n ien iem bliskich m iast.
(Kwł, s. 19)

Tak samo w wierszu N om adzi:
K rążym y po cudzych m iastach - niew olnicy pam ięci
[... ]
coraz dalej o d m iejsc, któ re w ydały się szczęśliwe,

11 A. Kaliszewski, W okrutnej nocy swego serca,  ״Życie Literackie” 1997, n r 19.
12 J. Pieszczachowicz, dz.cyt.

coraz dalej o d im io n ju ż nie istniejących
będ ą toczyć się nasze n ieu stan n e pod ró że
z rozkładów jazdy do nikąd.
(Co, s. 32)

Recenzując inny głośny tom poezji Hordyńskiego, Epitafium dla kota,
Kaliszewski jeszcze raz podkreślił, że głównym motywem dynamizującym
świat poetycki jest podróż i że twórca wykorzystał nienową parabolę: podróż
- przemijanie. Według Kaliszewskiego, heroicznym obowiązkiem podm iotu
wierszy Hordyńskiego była wędrówka,
[...] w yciąganie z m ro k u , aby co dzień od now a ja k najwięcej opisać, zrozum ieć, u trw a 
lić. [...] Twórca codzienności sprow adzony do ludzkich w ym iarów (po d ró żn ik , artysta)
nie panuje n a d w ybujałą m aterią, ale też n ie m oże zrezygnow ać ze skoku w b ezd en n ą
stu d n ię tran sc e n d en c ji13.

I na tym polegał jego dram at. Pełnia intelektualnego, zmysłowego stosunku
do świata i jego doznania intensyfikowała ból odejścia, zapewniając zarazem
najwyższe napięcie egzystencji w poszerzonych granicach bytowania. Według
Kaliszewskiego, dylemat ów organizował właściwie podstawowy system war
tości poety. Chodziło o to, aby być ruchem , obojętnością, lekko przekroczyć
ostateczną granicę. Ale było to bardzo trudne. Nawet z podróży powstawał
dom, który potem trudno było opuścić14.
Ze względu na wyjątkową wagę poetyckiego m itu podróży w twórczości
lirycznej Hordyńskiego, pisało o tym micie wielu krytyków. Warto wobec
tego zacytować tu jeszcze np. Bogusława Żurakowskiego, który w roku 1978
stwierdził, że
[...] sytuacja pielgrzym a jest w ygodna dla poety. Jest też w yjściem z sytuacji histo ry cz
nej [...] B ohater poezji, uw olniony o d przyziem nych tro sk p osiadania, zakorzenienia
się, m oże się o ddać realizacji celu eschatologicznego. [...] Ta poezja jest przeciw ień
stw em katharsis, poniew aż jest skutkiem oczyszczającego w strząsu. Taki jest sens m o 
tyw u owej nieustającej w ędrów ki. [...] W ędrów ka celem sam ym w sobie15.

Sądy te zostały sformułowane przez krytyka na marginesie lektury Wierszy
wybranych i Epitafium dla kota.
Wojciech Ligęza z kolei, recenzując Cenę oddechu, wyraził myśl, że  ״konieczność wędrowania uzasadnia jedynie heroiczny absurd, którem u m ógł
by patronować Albert Camus”16. Ten sam krytyk, wyróżniając wiele opozy
cji w liryce Hordyńskiego, takich jak:  ״życie ku śmierci / śmierć bez lęku”
13
14
15
16

A. Kaliszewski, Demiurg bardzo ludzki,  ״Literatura” 1977, n r 44.
Tamże.
B. Żurakowski, ״Strip-tease”pielgrzyma, ״Odra” 1978, n r 3, s. 104-105.
W. Ligęza, dz.cyt.
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(W kulturze), czas niszczący / czas nadający sens istnieniu, dążenie do peł
ni / odczucie braku, pisał też o obsesji podróży, czyli zmianie krajobrazów,
przem ierzaniu przestrzeni, mających sens metaforyczny, kiedy mówimy
o ćwiczeniu autorefleksji, przypom nieniach przeszłości, figurach losu. Tego
rodzaju wędrówce w liryce poety przeciwstawiał Ligęza podróż metafizycz
ną, podejm owaną po to, by napotkać rzeczy ostateczne17. Ryszard Matuszew
ski natom iast podkreślał, że z biegiem czasu w poezji Hordyńskiego ״udział
sztafażu turystyczno-podróżniczego stopniowo maleje na rzecz konstrukcji
aforystyczno-przypowieściowej”18.
Liryczny wędrowiec J. Hordyńskiego nie mógł jednakże utożsamić się do
końca ze swoją nową rolą ani zaadaptować się do nowego otoczenia. Pom ię
dzy nim a światem Zachodu wyrastała bowiem ściana wspom nień, dotyczą
cych środkowoeuropejskich korzeni lirycznego bohatera oraz jego ojczystej,
podwójnej, niemiecko-sowieckiej martyrologii. Pisał w roku 1946 w Masce
T. Różewicz:
O glądam film o karnaw ale w eneckim
gdzie olbrzym ie kukły z p o tw o rn y m i głow am i
śm ieją się bezgłośnie o d ucha do ucha
i p a n n a zbyt pięk n a dla m n ie k tó ry
jestem m ieszkańcem m ałego m iasteczka p ó łn o cy
jedzie okrakiem n a ichtiosaurze.
- w ykopaliska w m o im kraju m ają m ałe czarne
głow y zaklejone gipsem o k ru tn e uśm iechy19.

W liryce Hordyńskiego istnieje grupa utworów, będących swoistym pen
dent do wyznania Różewicza. Są to wiersze o przeszłości ścigającej bohatera,
uniemożliwiającej m u pełną identyfikację z m itam i podróży oraz arkadyj
skiej Italii, szerzej - Europy. Owe M ojry niejedno miały imię. Najpierw w pi
sywały się w pryw atną  ״genesis” lirycznego bohatera:
Przyszedłem z kraju, gdzie należałoby
pisać im io n a żyjących.
N a zabitych przez w rogów
nie starczy kam ienia.
(M iasteczko, Głnap, s. 6)

- powiada bohater we francuskiej mieścinie. W słonecznej Italii, świadom
konfliktu pom iędzy pięknem a nienawiścią, wyznaje:

17 Tamże.
18 R. Matuszewski, Współczesna poezja polska,  ״Polonistyka” 1986, n r 3.
19 T. Różewicz, Maska [w:] tenże, Poezja, Kraków 1988, t. 1, s. 6.

P ochodziłem z ziem i
gdzie niem ow lęta k arm ią w ilczym m lekiem .
(Italia, Kwł, s. 6)

Antygona została natom iast utrzym ana przez Hordyńskiego w konse
kwentnym różewiczowskim stylu:
W dw udziestą d ru g ą rocznicę
śm ierci ojca m ego
w M ajdanku,
w dw udziestą H iroszim y
i w nie obliczaną z lęku
rocznicę w łasnych więzień
i w ięziennych p ogrzebów przyjaciół
posypuję włosy
i proszę cienie,
by m i przebaczyły,
że jestem z tych,
k tórzy obchodzą rocznice,
um ieją się śm iać
i w ąchają kw iaty
n a grobach.
(Kwł, s. 21)

Jest to bardzo charakterystyczna dla pisarzy z kręgu pokolenia  ״Kolumbów” sytuacja liryczna wyznania poczucia winy tych, którzy przeżyli, wobec
tych, którzy zginęli. Ale przecież w Życiorysie własnym tak napisze poeta,
wspominając łagrową przeszłość:
W dw udziestym szóstym ro k u życia
zam knięto przed e m n ą n iebo i ziem ię [...]
Z ostaw iono m i tylko n a cztery lata
nie zauw ażoną przez strażnika celi pogardę
(G łnap, s. 42)

Ta przeszłość dosięgnie zresztą bohatera po latach w przysłowiowej  ״stolicy
świata”:
W istocie tutaj nigdy m n ie nie było.
N ie jest dow o d em chw ila skam ieniała n a zdjęciu,
k w itnąca dłoń dziew czyny nie istniała wcale
(Epdlak, s. 50)

Ta sama przeszłość pojawia się niekiedy przywołana w retrospekcji przez wę
drowca:
P ow tarzałem zaklęcia szkolnej m itologii,
nie w ierząc, że kiedyś ta m będę.
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N a ekranie kolczasty d ru t, ognie reflektorów,
człow iek przelicza czas n a łyżki zupy.
Szkielety w pokrow cach ze skóry.
Już nie poznaję siebie.
(Los, Co, s. 37)

To wiersz bardzo herbertowski w swojej wymowie, kojarzący się częścio
wo z owym słynnym fragmentem M ony Lizy ze Studium przedmiotu:
K iedy ju ż
nie m ó g ł głow ą ruszać
pow iedział
ja k to się skończy
pojadę do Paryża
m iędzy czarnym i jej plecam i
a pierw szym drzew em m ego życia
m iecz leży
w ytopiona przepaść20
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Nie m a bowiem idealnych spełnień najbardziej nawet usprawiedliwio
nych pragnień i marzeń, a pamięć wojennej  ״apokalipsy spełnionej” - ok
rutnej przeszłości - może zabić każdą teraźniejszą, życiodajną chwilę, podać
w wątpliwość sens finalnej wędrówki ocalonego  ״Kolumba” do symbolicznych źródeł Piękna i Prawdy. Toteż w samozachowawczym odruchu bohater
liryczny Hordyńskiego wyznaje:
N aw et w ięzienia z mojej odległości
ju ż się zm ieniły w d o m k i tekturow e,
ręce opraw ców po k ry ły się traw ą,
strachy się stają ak o m p an iam en tem
snów i d zienników pisanych popiołem ,
więc ju ż się n ie w ie, gdzie granica bólu.
(Zapom inanie, Kwł, s. 31)

a umarli, za którym i podm iot tęskni, tym bardziej nie należą już do rzeczy
wistości jego podróży:
W tej ziem i nie m a m nikogo. Stąpam lekko.
M oi um arli obejm ują ciszę o w iele dalej.
prócz ciekawości g ro b o m nie jestem nic w inien.
(R zym skie zaduszki, Kwł, s. 62)

20 Z. Herbert, Mona Liza [w:] tenże, Wiersze zebrane, Warszawa 1971, s. 233-234.

Rozdarty pom iędzy teraźniejszością a przeszłością, bohater Hordyńskiego, szlakiem dawnych m odernistów i parnasistów, klasyków i neoklasyków,
wspom inanych tu przez Zaworską, zwraca się z nadzieją ocalenia do dw u
dziestowiecznej idei klasycyzmu. W książce To jest klasycyzm Ryszard Przy
bylski nazwał klasykami tych poetów,  ״którzy ogarnęli i przeżyli wielki dra
m at duchowy kultury śródziemnomorskiej i - podejmując się obrony wiary
w świat uładzony - postanowili przejść przez  ״ognisty piec zwątpienia [...]
przez wilcze doły współczesnego relatywizmu i historyzm u”21.
Zdaniem Przybylskiego, dla neoparnasistów, pragnących tylko kopiować
dawne wartości duchowe i cyzelować formy literackie, cała m ądrość ludzka
zawarta była w samej czynności kopiowania. Dla klasyków natom iast naj
bardziej twórcza i pożyteczna m ądrość kryje się w literaturze, akceptującej
rozpad ładu świata i obsadzającej pisarza w roli współczesnego płaczka. Po
dobnie jak wszyscy inni ludzie XX stulecia, również i poeta został wygnany
z mitu. Ale, jak powiada Przybylski:
[...] nie zostaliśm y w ygnani ze stw orzonej przez k u ltu rę św iata śródziem nom orskiego
an tropologii i dlatego język przodków , sym bolika św iata śródziem nom orskiego, n ad al
jed n o cz y nas we w spólnym p o szukiw aniu prawdy. [...] G łów nym tem atem klasycyzm u
jest p o d m io t śledzący zagrożenie racji swego by tu jako p o d m io tu w łaśnie przez proces
neantyzacji, przez ro m an ty czn e rozdw ojenie ״ja”, ośw ięcim ską noc, w spółczesny relaty
w izm , przez spodlenie pow szechne i m orze bezsensow nego cierpienia22.

W edług M arii Janion natomiast, w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza,
Czesława Miłosza, u poetów powojennych, o których pisze w swej książce
Ryszard Przybylski (czyli Jarosława M arka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Je
rzego S. Sity, A rtura Międzyrzeckiego, Zbigniewa Herberta), odrodził się
 ״klasycyzm tragiczny”, obdarzony  ״świadomością nieszczęśliwą”. ״Tragizm,
czyli świadomość rozdarcia, antynomii, kolizji równouprawnionych racji”.
Taki tragizm charakteryzował i konstytuował, według badaczki, klasycyzm
nowożytny. Odżyły w nim antynom ie prawdy słowa/czynu, prawdy/pięk
ności, przeniknięty został śmiercią i barokiem, tajem nicą romantycznego
rozdarcia, językiem snu. Życie rodzi się w nim ze śmierci, przeniknięty jest
Schelerowskim  ״smutkiem tragicznym”, naznaczonym chłodem i spokojem,
nie przenika go aktywna rozpacz, agresywne oburzenie i bunt, podobnie jak
ból pogodzone one zostają z losem23.
Zwrot J. Hordyńskiego w stronę szeroko pojętego współczesnego klasy
cyzmu należy widzieć w kontekście powyżej scharakteryzowanej tradycji 21
22
23
szawa

R. Przybylski, To jest klasycyzm, Warszawa 1978, s. 17.
Tamże, s. 19-20.
M. Janion, To jest klasycyzm tragiczny, wstęp [w:] R. Przybylski, To jest klasycyzm, W ar
1978, s. 10-12.

ustanawia on jeden z jej wariantów. Bohatera lirycznego Hordyńskiego, w za
m ierzeniu autorskiego ״ja”, klasyka, cechuje bowiem ambiwalentny i dw u
znaczny stosunek zarówno do samej idei piękna, jak i tegoż piękna m aterial
nych wcieleń. Z jednej strony, stanowi ono dla niego, jak na typowego klasyka
przystało, wartość samą w sobie, z drugiej zaś - stawiane jest przez podm iot
liryczny w stan sceptycznego podejrzenia. Z dostrzeżeniem tego rodzaju
prawidłowości nie m iała kłopotu krytyka, podkreślająca na przykład pod
piórem A. Kaliszewskiego, że poezja Hordyńskiego nie była ani poetyckim
dziennikiem peregrynacji, ani rekonstrukcją i przewartościowywaniem m i
tów, ani próbą odnalezienia w nich trwałych, moralnych wartości, odm iennie
od Z. Herberta, J.S. Sity, J.K. Rymkiewicza24.
Według tego samego autora, nie sposób jednak, mówiąc o twórcy  ״epitafium”, nie użyć pojęcia  ״klasycyzmu”.  ״Hordyński jest klasykiem poprzez
to, co Eliot nazwał dojrzałością języka i pospolitego stylu. Te cechy są naj
istotniejsze w zewnętrznym kształcie tej poezji”25. Podobną prawidłowość
dostrzegł A. Zawada:
Jerzy H ordyński [...] jak praw dziw y klasycysta, w idzi w spółczesność jako nietrw ałą
k rzątan in ę n a ru in a c h śm iertelnych cywilizacji [... ] ulo tn i są ludzie, śm iertelne są cy
wilizacje, zniszczalne są kultury, ale [...] w łaśnie dlatego są - piękne. Sekret pięk n a [...]
jest w jego nietrw ałości. I w tym , że w ciąż się ono o d rad za26.
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Pisał z kolei Stanisław Balbus, recenzując Koncert włoski:
W łoskie m uzykow anie jest więc p ró b ą [...] spraw dzenia, o ile złu d zen iem jest w iara,
iż sztuka, k u ltu ra - jako zespół najistotniejszych d ó b r ludzkich m oże ocalić p rzed sa
m o tn ością i poczuciem ab surdalności świata. [...] Jednakże to, co zrazu w ygląda na
ucieczkę skazańca do A rkadii, napraw dę je st tylko b ad an ie m , czy sztuka m oże jesz
cze stanow ić A rkadię [...] H ordyński [...] zakw estionow ał przekonanie, iż sztuka m oże
jeszcze stanow ić pew n ą i autentyczną płaszczyznę p o ro zu m ien ia człow ieka ze św iatem ,
społeczeństw em i z h isto rią27.

W edług Balbusa, interpretującego myśl poety, świat sztuki jawi się,
funkcjonuje głównie dzięki jego znaczeniom wm ówionym , im putowanym
niejako odbiorcy. Imitacje raju są przekształcaniem ludzkiej działalności
w pozorną i nie znoszą zasadniczych ograniczeń oraz niedogodności ludz
kiego losu. Jednostka, akceptując sens spadku kultury, świadomie zgadza
się na wszelkie konsekwencje płynące z tego faktu. W takiej postawie bo-

24
25
26
27

A. Kaliszewski, W okrutnej nocy swego serca...
Tenże, Demiurg bardzo ludzki...
A. Zawada, dz.cyt.
S. Balbus, Koncert poety,  ״Życie Literackie” 1969, n r 16.

hatera lirycznego Balbus dostrzegł pokatastroficzny heroizm , silnie zabar
wiony egzystencjalizmem28.
Idee powyższe zostały odzwierciedlone szczególnie wyraźnie w bloku
kilkudziesięciu tekstów poety, które m ożna by uszeregować i uporządko
wać również według zaskakującego, tematyczno-geograficznego kryterium:
Wenecja - Rzym - Sycylia, niezależnie od świadomości pewnych niebez
pieczeństw metodologicznych związanych z takim sposobem interpretacji.
Nie sposób oczywiście omówić tutaj wszystkich utworów. M ożna tylko pod
kreślić niektóre cechy tych tekstów. Przeważa w nich, jak w przypadku serii
wierszy o Wenecji, dekonstrukcja idei Piękna oraz kulturowego, nie tylko
turystycznego, m itu Wenecji, doznawane przez wędrowca poczucie obcości
i wykorzenienia. Bohater Serenissymy wyzna:
W enecji przecież i ta k obojętne,
czy ok ręt m ój z p ap ieru
przy lagunie stanie,
[...] Tylko się m a rm u r o świcie zapali raz jeszcze zwiedzie, że obcego wita.
(Kwi, s. 28)

Piękno bowiem, wbrew nadziejom klasyka, nie jest ocaleniem:
Z tru d e m p rzed zieram się przez pusty plac
pełen um arłych. U stępują m i z drogi niechętnie.
K am ienny liść i szklany kw iat n ie w różą
ocalenia.
Próżno w zywają żagle bazyliki.
(Z im ow y wieczór na San Marco w Wenecji, Epdlak, s. 53)

W kulturze europejskiej Wenecja rodzaju żeńskiego to również personi
fikacja śmierci, i to nie tylko od m om entu wydania przez Thomasa M anna
słynnej powieści. Chociażby ze względu na położenie miasta, zbudowanego
kiedyś na stu osiem nastu wysepkach i przeciętego stu pięćdziesięcioma kana
łami. M it jego zagłady jest jednym z konstytutywnych elementów legendowej
aury tego miejsca, jak np. w Odzie na zagładę Wenecji J. Iwaszkiewicza z tom u
M uzyka wieczorem. Podobnie jest u Hordyńskiego:
Prosiłem świętego M arka, b y m i zesłał sen
daleki o d W enecji - zbyt słaby byłem , by uciec.
Sfrunął an io ł z m ozaiki, p o d a ł m i książeczkę.
N ie odczytałem pieczęci i dat.

28 Tamże.

Jedynie ty tu ł zdążyłem zapam iętać:
P aszport do ziem i.
(Prośba o sen, Sl, s. 36)

Innym razem antynom ia piękna i brzydoty służyła destrukcji wenecjańskiego mitu:
Święty M arek słucha austriackich walców,
gołębie k arm ią sprzedaw ców kukurydzy.
M ielą cuch n ącą w odę ospałe vaporetta,
n a szczęście n o zd rza tu ry stó w zatyka architektura,
a tutaj architektura to k o n c e rt kam ieni,
m a rm u r najchętniej pod d aje się zachw ytom .
N ie badaj w n ętrza kan ałó w - to królestw o szczurów.
(W eneckie lato, Fest, s. 39)
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Zaskakująca m ogła się zatem wydać opinia J. Przybosia, że piękno, któ
rego zgodę z zatraceniem Hordyński dostrzegł w wizji dawnej Wenecji,  ״nie
ocala, nie godzi ze światem niesprawiedliwości i zbrodni. Jest jednak nieod
parte. Nie usprawiedliwia niczego, ale zachwycając budzi żal, gdy trzeba je
porzucić”29. Bliższy prawdy był J. Kwiatkowski, który podobnie jak Przyboś,
recenzując Głowę na pieńku, pisał o przeciwstawieniu tu poezji dążącej ku
pięknu poezji dążącej ku prawdzie - o rezygnacji Hordyńskiego z konwen
cji poetyzowania rzeczywistości na rzecz poetyckiej ascezy. Krytyk zwracał
uwagę, iż poeta rezygnuje z postawy apolińskiej, pełnej pięknych złudzeń,
na rzecz dionizyjskiej, wręcz Heideggerowskiej czy Beckettowskiej30. Znako
mitym kom entarzem do kulturowych, włoskich wierszy poety mogłaby być
następująca uwaga J. Pieszczachowicza:
D la H ordyńskiego k rajobrazy Italii, dzieła sztuki, cały ów nastrój przez w ieki fascynu
jący przybyszów z Północy są zarazem rajem i dow odem n iem o żn o ści jego istnienia,
piekłem i niebem . [...] W łochy [...] okazują się być soczew ką skupiającą w sobie cyw ili
zacyjne kom pleksy, egzystencjalne n iepokoje31.

Bardziej zróżnicowana wewnętrznie okazała się grupa wierszy w twór
czości Hordyńskiego poświęconych archetypowi, mitowi, symbolowi Wiecz
nego Miasta, czyli Rzymowi. Począwszy od takich utworów, jak na przykład
Wieczne miasto, polemizujących z ową archetypiczną interpretacją dziejów
dawnej stolicy cezarów jako miejsca niepodlegającego przem ianom czasu:

29 J. Przyboś, Ważny tom poetycki,  ״Kultura” 1965, n r 52.
30 J. Kwiatkowski, dz.cyt.
31 J. Pieszczachowicz, dz.cyt.

A m iasto będzie istnieć n a przek ó r dośw iadczeniu,
każdego d n ia w ywiesi szyldy spleśniałych ulic
i zm yli ucho śm iech, szm er toczonego w ina,
aby w ydaw ało się - że nie istnieje czas.
(Co, s. 13)

zawierających przesłanie o przem ijaniu ״wieczności” klasyka, po grupę
utworów mówiących o zakorzenieniu, zadomowieniu, wręcz z czasem sielan
kowym, idyllicznym bohatera lirycznego (np. Rzymski horoskop, Plac hisz
pański, Radość z mego mieszkania, Widok z mego tarasu, Ogród rzymski, W ta
wernie, Upał rzymski, Borgo Pio). Obrazy owego zadomowienia, odnoszące
się również do samej Italii, nie tylko do Rzymu (Podanie do niebieskich władz,
Do Anny Romano - malarki toskańskiej), skontrastowane zostały z sytuacją
liryczną, obserwowanej przez podm iot, przymusowej ekspulsji znajomej Pol
ki emigrantki, czyli wygnania z raju: ״Na rzymskim dworcu wiedzę o Italii,
uzupełniałem pojęciem okrucieństwa” (Epdlak, s. 43).
Także i sam wędrowiec doświadczał niekiedy poczucia obcości, sam otno
ści, nieprzystawania do rzymskich realiów, swojej absolutnej inności, wręcz
utraty dotychczasowej tożsamości:
Sam ostatecznie n a placu Świętego Piotra,
a m ógłbym po p ro stu pow iedzieć w pustyni,
(Nieobecność, Ww, s. 264)
C óż więc, że m iasto w dzięczy się piniam i,
w m aw ia ko lum nie, k tó ra nie przem inie,
ju ż nie m a m w łasnych oczu ani uszu
i nie w iem naw et, jakie m oje imię.
(W R zym ie, Epdlak, s. 22)

Dzieje się tak pom im o faktu, że ״W podziem iach bazyliki Piotrowej” dla
agnostyka, barbarzyńcy z Północy, dla etrengerea i Wędrowca  ״leży otwarte
na ołtarzu Pismo / i [...] czeka” ( Ww, s. 247).
Temat sycylijski, którego obecność w polskiej literaturze m ożna by roz
patrywać od dziennika sycylijskiego Z. Krasińskiego po twórczość J. Iwasz
kiewicza, podjęty został przez poetę w Koncercie włoskim i w Śladzie dziewięciokrotnie: Italia, Cefalu, Agrygent, Teatr grecki w Taorminie, Na Sycylii,
Z teatru w Taorminie, Sycylijska podróż, Pożegnanie Sycylii, Fatum. Aż w pię
ciu spośród tych utworów powracał motyw teatru w Taorminie, bardzo istot
ny dla poety, ale również bardzo ważny w kontekście naszych rozważań. Ów
grecki teatr, nota bene doskonale do dzisiaj zachowany, stał się dla lirycznego
podróżnika kresem i punktem docelowym jego ziemskiej wędrówki. I sym
bolem nietrwałości piękna, sztuki, kwintesencją kruchości, przemijalności
kondycji człowieczej:

W ołam n a p różno
głosy odjęte pow ietrzu.
Ale zm artw ychw stanie nagle
gest um arły
i chór nie stanie
n a kraw ędzi pieśni.
(Teatrgrecki w Taorminie, Kwł, s. 42)
przym ierzałem do tw arzy w yszczerbione m aski
k o lu m n o m n asad załem strącone głowice
i pró b o w ałem w ciszy, ja k brzm iały oklaski.
(Z teatru w Taorminie, Kwł, s. 44)

Jakże inaczej od Iwaszkiewiczowskiego Pożegnania Sycylii, przesyconego
tragiczną miłością pisarza do ojczystej Północy i żalem z powodu konieczno
ści opuszczenia Sycylii, na której autor Powrotu do Europy czuł się jak u siebie
w domu, brzm i wariant tego tematu, zapisany przez Hordyńskiego:
Śnieg n a E tnie p rzy p o m n iał nie istniejący dom ,
z którego m n ie w ygnano, ja k z w szystkich przyw iązań.
N a chwilę uw ierzyłem , że to kres w ędrów ek,
chociaż byłem skazany na w ieczne błądzenie.
(Pożegnanie Sycylii, Sl, s. 21)

W  ״spróchniałym powietrzu” z wiersza Agrygent krąży zatem potom ek
D on Kichota (Glossa, Sl, s. 28) w bezcelowej, tragicznej wędrówce, to nie p o 
dróż bowiem, lecz deziluzja m itu jest przeznaczeniem podm iotu.
Podobną strategię literacką zastosował autor w stosunku do greckich m i
tów, może, według lirycznego bohatera, w mniejszym stopniu niż rzymskie
podatnych na przemijanie, destrukcję i śmierć.  ״Podróży chciałbym ocalić
wyprawę kreteńską / ze wszystkich nieb zachować przejrzystość Italii” (Naj
cenniejsze, Ww, s. 171) - zanotuje wędrowiec. Podobna wiara Hordyńskiego
w m it ujawni się w jego literackich obrazach Hellady, w wierszu Athos, w Po
wrocie do Grecji, w Maratonie i w Afrodycie. Ruiny świątyni Posejdona w Pa
estum, z którym i chciałby utożsamić się podm iot, staną się - m im o historii
i zagłady równoznacznych z przem ijaniem - symbolem niezniszczalnej, nie
śmiertelnej sztuki:
M odliłem się o zapom nienie
o zniknięcie,
o szelest jaszczurki,
o to, abym potrafił nie odejść.
N ie zostałem w ysłuchany.
(Paestum, Głnap, s. 69-70)

Jednakże ani przybysz z Północy, ani romantyczny wędrowiec, ani gorliwy
klasyk, poszukujący w antycznym pejzażu Piękna, Miłości i zbawienia duszy,
nie ujdą przed włoskim i greckim fatum, jak w tym wierszu-inwokacji do
bogini, symbolizującej wartości pielgrzymowi najbliższe:
N iechaj święci się tw oje im ię
o życiodajna A frodyto,
Zachęcałaś do przygód
i dalekich podróży.
P rzepow iadałaś spełnienie.
a ju ż czekają cyprysy,
płacze strzaskana k o lu m n a
i śpiew a czarny ptak.
(Do A frodyty, Sl, s. 30)

Dodajmy - czarny ptak śmierci, spełnionego losu i dopełnionego prze
znaczenia, a także wewnętrznej samowiedzy bohatera, niepobłażającej naj
piękniejszym nawet iluzjom. Po latach wędrówek jedyną realnością okazuje
się bowiem nagi byt oraz towarzyszące mu egzystencjalne cierpienie.
Liryka J. Hordyńskiego, ze względu na zanalizowane tu wątki, nie może
być rozpatrywana wyłącznie w kategoriach tradycyjnie rozumianego klasy
cyzmu. W iara klasyków bowiem w trwałość Harm onii i Piękna została tu
przez podm iot mówiący i bohatera lirycznego tej poezji skutecznie podw a
żona na rzecz ״demuzykalizacji” świata oraz odrzucenia klasycystycznej idei
״ponowienia wzoru” i poniechania koncepcji ״wiecznego powrotu”. Podob
nie jak i wielu antynomii, charakterystycznych dla takiego sposobu widzenia
kosmosu: piękna/brzydoty, stałości/płynności, poznawczego optymizm u/
epistemologicznego sceptycyzmu, Arkadii/Inferna. Zakwestionowana zosta
ła przez pisarza rola demiurga, poety:
N ie w olno ufać słow om , lekkom yślnie wierzyć
że p otrafią pocieszyć, złagodzić sm ak rzeczy
nie w olno
(W w, s. 159)
Poeta nie jest zw iastunem radości
i nie jest rów nież fabrykantem łez.
N ie spodziew ajcie się, że pow tórzy
w asze sny lub oznajm i rzeczyw istość
(Poeta, W w, s. 215)

ponieważ wiersz
pow inien być zaklęciem ,
w skrzeszać um arłych,
żyw ych zam ieniać w proch.
(Klęska, Co, s. 76)

Pesymistyczna w swojej wymowie liryka Hordyńskiego zniosła tak waż
ną dla klasycystów szczegółową opozycję Raju Południa i Inferna Północy.
Poeta, podobnie jak T. Różewicz w poem acie E t in Arcadia ego, podał także
w wątpliwość, w gruncie rzeczy, sam ą ideę poetyckiego m itu podróży jako
sposobu poznania świata i rzeczywistości oraz zakwestionował arkadyjski,
m itologiczny w izerunek W łoch. W yeksponował ważną myśl, że dla w spół
czesnego, wykorzenionego człowieka, odbudow anie życiodajnego metaxu,
czyli sfery w artości zakorzeniających jednostkę, tak jak rozum iała to Simone
Weil - jest niemożliwe w równie wykorzenionej kulturze. Dzisiejszemu
W ędrowcowi pozostaje jedynie wpisana w archetyp i topos wędrówki sa
m otność, połączona z nostalgią za utraconą m ałą lub większą ojczyzną:
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N ie dla m n ie w yrosły pinie,
nie dla m n ie śpiewają
języki w ód
i oliwki n a srebrnej gałęzi.
W ołają liszaje brzóz,
w abią sieci babiego lata,
zapraszają w czesne niepogody.
Czeka w błocie u topiony wóz,
chociaż wie, że m n ie ju ż nie będzie.
(Lam ent, Kwi, s. 4 5 -4 6 )

W ieczność kultury śródziem nom orskiej, wbrew niektórym krytycznym
stereotypom , odnoszącym się do poezji Hordyńskiego, została tu bowiem
podana w wątpliwość przez m arność ziemskiej wędrówki jego lirycznego
bohatera. Tęsknota podm iotu za porzuconą przez niego przeszłością, oj
czyzną i bliskim i obecna była w serii takich utworów, jak np. Na Sycylii,
Kuszenie, Próba powrotu, Szaleniec, Powrót, Prawie powrót (ostatnie dwa
utw ory dotyczyły Lwowa), Epitafium, Oddalenie, Wyklęty, W Alpach, Świę
ty, Wielopole w Rzymie (dedykowany T. Kantorowi), Polonez. W ten spo
sób logiczne uzupełnienie tytułu niniejszych rozważań pow inno brzmieć:
 ״Z ziemi włoskiej do polskiej”, bo taka ewolucja, kiedy patrzym y z perspek
tywy czasu na całość dzieła J. Hordyńskiego, wyraźnie się w jego poezji
zaznaczyła.
Świadectwem owej ewolucji był wydany pośm iertnie tom Festyn, w któ
rym skumulowały się zasygnalizowane powyżej poetyckie wątki, motywy

i tematy. Przede wszystkim nastąpiła zm iana tonu tej liryki na bardziej elegij ny, wyciszony, pozbawiony sarkazmu. Podróż poety dobiegła końca:
W olę G iew ont o d K apitolu,
szum p o to k u od F o ru m R om anum ,
gw iżdżę n a K oloseum - m iecze gladiatorów
nie w zruszą w yobraźni.

Tom ten był przeczuciem kresu i dlatego może pojawił się w nim, zamiast
wątków egzystencjalnych, zwrot do sacrum, ״wołanie z głębokości” do Boga
w wierszach modlitwach: Psalmie, Rekolekcjach, Nadziei. Przeczuciem losu
pisarza był wiersz pt. U Kantora w Hucisku:  ״Pijemy za twoją pośm iertną
pomyślność, / za twoje zagrobowe zdrowie / i za obrazy i za teatr twój!”. Tom
ten, porównywalny z Głową na pieńku, Koncertem włoskim, Epitafium dla
kota, był logicznym zamknięciem poetyckiej drogi J. Hordyńskiego.
W niniejszym tekście nie rozwinąłem wielu innych ważnych wątków
obecnych w poezji Hordyńskiego, jak chociażby wspom nianego już tutaj za
gadnienia autotematyzmu, szczególnego katastrofizmu i spojrzenia pisarza
na historię jako na siłę negatywną, a także diagnozy współczesnej cywilizacji.
Pom inąłem pogłębioną analizę formalnego kształtu tej liryki, czyli zawartej
w niej, a przełożonej na środki stylistyczne, ironii, autoironii, sceptycyzmu,
przewrotności, um ykania jednoznacznym definicjom, równowagi wewnętrz
nej. Poza zasięgiem mojego zainteresowania pozostała również analiza to 
piki ziemi, czyli, jak pisał Wojciech Ligęza,  ״dotknięcie ziemi mitologiczne,
geograficzne, ocalające, przywracające tożsamość ”32 podm iotu. Nie analizo
wałem również szczegółowo m echanizm u poetyckiej pamięci bohatera li
rycznego, ogarniającego, jak na klasyka przystało, jednym spojrzeniem prze
szłość, teraźniejszość i przyszłość. Nie opisałem szczegółowo mechanizmów
jego stoickiej postawy wobec świata. Było to konsekwencją przyjętej przeze
m nie strategii krytycznej, mającej na celu analizę najistotniejszego, według
mnie, elementu  ״świata przedstawionego” poezji J. Hordyńskiego - motywu
podróży.
Los tego poety był w pewnym sensie losem typowego intelektualisty d ru 
giej połowy XX wieku. Pragnął on w taki sposób skonstruować, wyreżyse
rować swoją biografię i indywidualny etos wartości, aby w autokreacyjnym
geście m óc wznieść się ponad polityczne i literackie podziały zimnowojennej epoki, jak najbliżej ideału wolności. Aby, jak każdy artysta z powołania,
w królestwie myśli mógł służyć tylko nieśmiertelnej Sztuce. A co dzisiaj, po
latach, m a nam do powiedzenia, schwytany już w siatkę historycznoliterac
kich oraz dziejowych kategorii?

32 W. Ligęza, dz.cyt.
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O dchodzę od w as żywi i um arli
n ie w iem już, kto przerażał, a k tó ry zachwycał,
n ie ro zró żn iam ło tró w i godnych w dzięczności,
p rzebaczyłem m iejscu narodzenia.
P oranek o d tąd nie otrzym a nazw y
i dzień nie przejdzie do historii.
G asnące słońce uczci h y m n em m orze
w k o lu m n ach greckich z P aestum i Sunionu.
Stanę n a d n im i zam knięty w obłoku
p o m n o żo n y o rad o ść zapom nień.
(Testament)
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Tak trzym ać ś w ia t
- w iersze A nny Skoczylas

Twarze miłości (Kraków 1998) Anny Skoczylas były pierwszym wyborem wierszy
autorki, debiutującej tomem liryków Na cztery wiatry w roku 19761. O poezji tej pisał
między innymi Bronisław Maj w ״Tygodniku Powszechnym” w 1979 roku, że jest ona
״wysokiej próby, czystą, krystaliczną liryką, a niezwykle intensywne, głębokie prze
życia znajdują w niej oszczędny, pełen skupionej siły i ognia kształt, czasami wręcz
bliski doskonałej harmonii’. Podkreślał, iż  ״należy się tej poezji o wiele większa niż
dotąd, uwaga”2. W tym samym roku na łamach ״Literatury” Stefan Jurkowski napi
sał o wierszach A. Skoczylas, że ״zwracają uwagę ostrością widzenia, bezkompromisowością, mówieniem gorzkiej prawdy wprost”. Zainteresowanie krytyka
przyciągnęła ״celna, wyważona metaforyka i obiektywizm relacji o współczesności,
dopracowanie się przez poetkę indywidualnych kręgów tematycznych”3. W roku
1980 na łamach ״Studenta” Marek Baterowicz pisał o wierszach Anny Skoczylas jako
o ״liryce czystej i szlachetnego stopu, choć pełnej spopielałej goryczy, o ciemnej i nie
pokojącej poezji, obok której nie sposób przejść obojętnie”4.
Jak widać z tych cytatów, poezja A. Skoczylas została zauważona tuż po
debiucie w latach siedemdziesiątych. Na próżno jednak byłoby szukać jej poe-

1 O prócz Twarzy miłości oraz debiutanckiego tom u A nna Skoczylas wydała następujące
tom y wierszy: Powietrze, orzech, ziarnko piasku (1978), Tak trzymać w rękach świat (1980), Roz
mowa z Tobą (1984), Wyjęte z szuflady (1992), Przystanek świat (2000), Wędrować po obłokach
(2008), Kolor piasku, kolor snu (2011). Jest również autorką dwóch tom ów opowiadań: Bocianie
gniazdo (1971), Kram pod Czerwonym Grzybem (1980). Podróżowała po krajach Azji, Afryki,
Ameryki Południowej.
2 B. Maj, Powietrze, orzech, ziarnko piasku, ״Tygodnik Powszechny” 1979, n r 12.
3 S. Jurkowski, Świat wielki i mały,  ״Literatura” 1979, n r 43.
4 M. Baterowicz, Cierpkie jabłko, ״Student” 1980, n r 3.
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tyckich utworów w niektórych przynajmniej antologiach z tamtego okresu5. Poetka,
urodzona we Lwowie w roku 1928, po wojnie studentka Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, nieidentyfikująca się z żadnym pokoleniem ani grupą literacką, debiu
tująca jak na obowiązujące w tej dziedzinie standardy dość późno, padła niejako
ofiarą nie tylko tych okoliczności. Po roku 1980 uległ bowiem destrukcji, ze wzglę
du na uwarunkowania historyczne i społeczne - wprowadzenie stanu wojennego,
następnie lata marszu społeczeństwa ku niepodległości - model krytyki literackiej
wypracowany po roku 1956. W okresie 1956-1980 kilka recenzji w opinio
twórczych periodykach lub pismach kulturalno-literackich decydowało nie
jednokrotnie o dalszych losach i randze twórcy. Po roku 1980 ten, do pew
nego stopnia scentralizowany, układ uległ załamaniu. J. Sławiński nazwał ten
fakt  ״zanikiem centrali”, polegającym na pojawieniu się, najpierw w drugiej
połowie lat osiemdziesiątych, a po roku 1989 następnie w latach dziewięć
dziesiątych, wielości kulturalnych podm iotów w rodzaju nowych, ״prowincjonalnych” ośrodków artystycznych i opiniotwórczych, związanych z nimi
pism, wydawców oraz krytyków (np. casus poznańskiego ״Czasu Kultury”,
krakowskiego ״bruLionu”, lubelskich  ״Kresów”). Na fali demokratyzacji
zniknęły mechanizmy (nie wchodzę tu w ich ocenę) kreujące dawniej hierar
chię wartości i nazwisk, mogącą być, pom im o wszystko, jakimś punktem od
niesienia dla krytyka i historyka literatury. Została ona zastąpiona wielością
i różnorodnością sądów oraz punktów widzenia. Po roku 1980 i w okresie
późniejszym poezja A. Skoczylas także i z tych powodów przestała być więc
postrzegana tak, jak na to zasługiwała.
Tymczasem tom Twarze miłości potwierdzał po latach przytoczone na
wstępie trafne sądy krytyki. O d lat siedemdziesiątych poezja Skoczylas roz
winęła się, okrzepła i ewoluowała w stronę refleksyjnej, pogłębionej liryki,
którą trudno byłoby określić jednoznacznym m ianem ״poezji kobiecej”, po
m im o że poetka zdawała się chwilami realizować formułę literatury kobie
cej, charakteryzującej się, według Grażyny Borkowskiej, odsłanianiem przez
podm iot utw oru swojej płciowości oraz towarzyszącej tem u samoidentyfikacji seksualnej. Twarze miłości ujawniały bowiem strukturę poezji A. Skoczy
las, jej obsesyjne, traum atyczne w większości przypadków motywy, będące
składnikami oryginalnego  ״świata przedstawionego”. To najpierw wiersze,
układające się w mimowolny cykl, poświęcony dramatowi utraconej przez
pisarkę lwowskiej małej ojczyzny: W kołysce, Dom, Miejsce urodzenia, Pierw
szy września - Lwów, *** ( ״Miasto moje...”), Dworzec Lwów, *** ( ״Przyszedł

5 Por. B. Drozdowski, B. Urbankowski, Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1935-1985
(1988), K. Karasek, Współcześni poeci polscy. Poezja polska od roku 1956 (1998). Poetycką
twórczość Anny Skoczylas pom inął również zupełnie w swoim fundam entalnym opracowaniu
P. Kuncewicz, Agonia i nadzieja. Poezja polska od 1956 (1993, t. 3).

dzień...”). Pojawiają się w tych wierszach motywy dzieciństwa, skojarzone
z arkadyjską symboliką wygnania, powrotu wiele lat po wojnie do progu ro
dzinnego kiedyś domu, do którego nie m a się już odwagi ani nawet siły za
pukać:
d otykam tw oich ścian i
nie poznaję wszystko
skurczone do jednego snu biegnę
do akacji nigdy jej
nie było łąka u to p io n a
w jed n y m m ały m płaczu krzy k u to n ął
w w ysokich drzew ach cudze
sprzęty cudze p o rząd k i nic
z tam tych zabaw nie starczy
ani n a je d n ą chow ankę zapadło się
zarosło zapom nieliśm y o sobie
in n y św iat in n a ulica in n y
dzień
(D om , Tm , s. 66)6

W ten sposób w zwierciadle indywidualnego losu odbijają się okrutne
dzieje części narodu i społeczeństwa. Kształty  ״spuszczonej z łańcucha” h i
storii XX wieku. Jest też w tych wierszach wykreowany przez ich bohaterkę
liryczną piękny portret ojca, a tekst pt. Szosa E-7 mógłby być ozdobą każdej
antologii:
Po tej d rodze m aszeruje m ój w spaniały ojciec
zgięty p o d plecakiem m am a
z ręką p rzy oczach p atrzy w słońce
Po tej d rodze biegnie m oja m ło d o ść
z koszykiem m alin m ój uśm iech
z daw nych lat
w p o p rzek snu ojciec w oła m n ie po im ien iu
- tatu siu zaczekaj nie o d ch o d ź m gła
opada n a ziem ię
Po tej d rodze czai się
m oja śm ierć czarna żm ija płynie
czarny p o to k
szaleństw a
(T m , s. 44)

6 W cytatach przyjmuję następujące skróty: Twarze miłości - Tm, Przystanek świat - Pś,
Wędrować po obłokach - Wpo; Kolor piasku, kolor snu - Kpks. W nawiasach podaję tytuł utworu,
skrót tytułu tom u, stronę.
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W poezji Anny Skoczylas utracona wschodnia ״pryw atna ojczyzna” była
tym azylem i centrum świata, który jej bohaterka starała się odzyskać i od
budować w życiu i w świecie po katastrofie. Powracający motyw gór, czyli
czystej, nieskażonej Natury: Morskie Oko, Wigilie, *** (״Twoja śmierć...”),
*** (״Jak wyglądamy...”) - przeniknięty jest jednak śmiercią. Motyw odzy
skanej, z pozoru, Arkadii łączył się w świadomości lirycznego podm iotu
z symbolicznym fenomenem agonii, kresu. Śmierć jednostki jest w tych wier
szach także końcem świata, czasem oznacza kres pokoleniowej i górskiej m i
tologii, zakotwiczonej niekiedy w towarzyskiej legendzie. Podobnie wrogie
jednostce jest Miasto, kojarzone przez podm iot liryczny z Kulturą. Ciekawe,
że w poezji A. Skoczylas powraca we współczesnej wersji m odernistyczna
jeszcze opozycja zbawczej Natury i Kultury będącej źródłem cierpień. Prze
ciwstawienie Gór i M iasta jako dwóch wykluczających się sfer wartości. Ale
Miasto, podobnie jak Góry, jest także śmiercionośne. Łączy się bowiem z jego
symboliką dwudziestowieczny m it atomowej zagłady obecny już w debiutanc
kim tomie: *** ( ״Kiedy wypiszą nam koniec...”, Tm, s. 27). Powtórzy go autor
ka w tomie z roku 1978 w utworze To nie mój świat:
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To n ie m ój św iat
gdzie ok ręt do niczyich brzegów
n a ryb ław icach zakw itają brzuchy
jabłonie w sadach ociekają śm iercią
b u k iety nie mojej ziem i
(T m , s. 33)

Przy tej i wielu innych okazjach konstruuje autorka Twarzy miłości lite
racką figurę cywilizacyjnego katastrofizmu, wyrażającego się w licznych m o
tywach niewiary w rozwój duchowy jednostek i zbiorowości. Motyw atom o
wej zagłady był w tej sytuacji spóźnionym refleksem zimnowojennych lęków
poetki z okresu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych - czasu świetności  ״żelaznej kurtyny” - a poznawczy sceptycyzm i zniechęcenie, widoczne w wielu
tekstach późniejszego okresu, były refleksem klim atu duchowego kom uni
stycznej epoki, która skończyła się w roku 1989. Podobnie jak i zaskakujący
motyw historiozoficznego katastrofizmu zawarty w tekście Urodziliśmy się
w stanie wojny z debiutanckiego tomu:
Stan w ojny nigdy nas nie opuszcza
płynie w żyłach ja k k rew ja k pow ietrze
które w sobie nosim y
Z agrożeni od kołyski nie zn am y stołu
z palącą się lam pą ani k o m in k a za to
ogień płonącego d o m u jest żarów ką
przy której uczym y się życia czytam y

książki naszych przyjaciół którzy
nie d otrw ali zapom niane
w iersze
U rodziliśm y się w stanie w ojny
(T m , s. 8 -9 )

Ten interesujący utwór (będący skądinąd świadectwem żywotności tra 
dycji katastrofizmu w liryce polskiej XX wieku) jest przykładem połączenia
w świadomości poetki reminiscencji ideologii artystycznych spod znaku
dwóch różniących się między sobą pokoleń literackich: pokolenia  ״Kolumbów” rocznik 20. i generacji ״Nowej Fali”, urodzonej w latach 1945-1950.
Zakodowane tu w twórczej wyobraźni obrazy wojennych przeżyć, okupacji
sowieckiej i niemieckiej, wygnania z Kresów W schodnich po roku 1945 łą
czą się z wyobrażeniami na wskroś współczesnej historii, kojarzonej przez
bohaterkę liryczną również z przemocą, gwałtem i wymuszonym przez Klio
duchowym wykorzenieniem jednostki.
W kontekście wojennej i powojennej historii jest to tekst bardzo ważny,
świadczący o żywo odczuwanej przez Skoczylas międzypokoleniowej ciągło
ści, tożsamości i wspólnocie historycznych doświadczeń, następujących po
sobie generacji, szczególnie w tym rejonie Europy Środkowo-W schodniej.
To także szczególna m anifestacja pesymistycznej filozofii historii oraz takiej
samej perspektywy jednostkowego losu, stąd tak wiele w tej poezji, nacecho
wanych także egzystencjalnie, tekstów o przem ijaniu, np. *** (״Jesteś moje
dzieciństwo zaplątane w mrokach...”), *** ( ״Bo nie pomieścić w sobie tego
cienia...”), *** (״W nicość pójdziemy...”), pojmowanym bardzo dosłownie
bez jakiejkolwiek sankcji metafizycznej: *** ( ״Przekwitające konwalie nie
pachną...”).
W poezji A. Skoczylas proces odchodzenia związany jest przede wszyst
kim z upływem czasu, rzeczy i ludzi, z powolnym niweczeniem smutków
i radości, z zapadającymi się w przestrzeń Atlantydami kolejnych ״prywatnych ojczyzn”: miasta, gór, międzyludzkich związków, samej m aterii historii.
Dlatego w liryce autorki Twarzy miłości tak często jest mowa o śmierci albo
w wersji nieco młodopolskiej:
Chcę
żeby przyszła i zabrała
zgasiła oczy
rozplatała
dłonie
(T m , s. 17)

albo bardziej współczesnej:

ta śm ierć
m a tw arz n ib y ściana nie p atrzy w oczy
zim nym palcem dotyka skóry n a policzku
ta śm ierć przyjaźni się z n am i
(T m , s. 35)
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Jest bowiem wpisana w porządek bytu, jest jego niezbywalną częścią. Nie
stanowi tylko figury literackiej. Jest podsumowaniem , jak w wierszu Potem
była śmierć, konsekwencją życia i historii. Dem onem, tkwiącym za plecami
nie tylko poetki. W idać w tej lirycznej i językowej strategii Skoczylas pewne
powinowactwa z poezją Haliny Poświatowskiej. Ów stan egzystencji w usta
wicznym zagrożeniu. W pierwszym wypadku chorobą, w drugim dziejami.
Próbę stworzenia natom iast pewnego rodzaju  ״metafizyki stosowanej”,
oznaczającej pragnienie podm iotu lirycznego ״bycia gdzie indziej”, stanowiła
duża grupa utworów, zawierających dobrze zadomowiony we współczesnej
polskiej literaturze (np. w dziele Tadeusza Różewicza i Jarosława Iwaszkie
wicza) motyw podróży. To utwory mówiące o wędrówkach na W schód, jak
np. Droga do Kabulu, Kara-kum, Pożegnanie z Nepalem i inne, zawierające
nie tylko fascynacje Tybetem, Indiami, lecz także Hiszpanią. Teksty te nie
miały nic wspólnego ani z poetycką, egzotyczną, powierzchowną turystyką,
ani z łatwymi i m odnym i zauroczeniami religiami W schodu. W poetyckiej
mitologii A. Skoczylas są one próbą zanegowania porządku rzeczywistości
״tu i teraz”. Poetyckie podróże jej lirycznej bohaterki są dla niej szansą ode
rwania się od realnego, przytłaczającego decorum rodzimego świata, ale także
próbą wykreowania nowych przestrzeni duchowych, przekreślających wcześ
niejsze, traum atyczne doświadczenie bytu i historii.  ״Być gdzie indziej” oznacza tu otworzenie się na inną, nową rzeczywistość, dostrzeżenie bardziej
frapujących i równie nowych aspektów duchowych otaczającego nas świata,
a jednocześnie ״być w podróży” to łagodzić ״ból istnienia”, fundować sobie
i czytelnikom złudne przekonanie o wolności od egzystencjalnego cierpie
nia. Wyłania się z tych tekstów szczególna  ״metafizyka podróży”. Przemijanie
przestaje być czymś bolesnym i tragicznym. Jego ból przytępiony jest przez
ów stan szczególnej nirwany, będącej konsekwencją wchłaniania przez boha
terkę narkotyku przemieszczania się w czasie i przestrzeni. Sam akt tej zm ia
ny nabiera dodatkowych, nie tylko poetyckich, ale i poznawczych znaczeń.
Osobnym tem atem w poezji Anny Skoczylas jest miłość. Jej poświęciła
wiele utworów i nie sposób zacytować tu nawet części tytułów. Są wśród nich
klasyczne erotyki, takie jak np. Mój chłopiec, Porażeni miłością, Gotyk, ale
też inne, w których charakterystyczny dla liryki kobiecej sposób mówienia
o miłości (Halina Poświatowska, A nna Świrszczyńska, M ałgorzata Hillar,
Helena Raszka, Teresa Ferenc) wzbogacony został przez krakowską poetkę
o charakterystyczny dla niej pierwiastek pesymizmu. W poezji autorki Tak

trzymać w rękach świat nie spotkamy raczej m odelu ״prostego, pozytywnego
miłosnego wyznania, będącego synonim em happy endu lub agape”:
N ie nauczyłeś m n ie m iłości p o ran k ó w
g ło d u m n ie nauczyłeś i nocy
zawieszonej w ysoko
drogi nieośw ietlonej b ra m nie
gościnnych ciepłem
(T m , s. 25)

Eros, podobnie jak sama liryczna bohaterka, został tu obdarzony świa
dom ością przemijania, utraty. ״Głód”, ״ciemność” to jedne ze słów kluczy
poezji Skoczylas. Miłość nie jest w tych lirykach radosną epifanią, ilum ina
cją. Odbiega od schematów, tyle samo w niej radości, co i smutku. Jeżeli ot
wiera optymistyczną perspektywę, to na krótko. Spokrewniona jest często ze
śmiercią i z podróżą, nie stanowi rem edium na zło świata. Jest tylko jednym
z kolejnych, nierzadko traumatycznych doświadczeń. Czasem szaleństwem
i zatratą. Taki wizerunek miłości (w nim także m ożna by dopatrzeć się zbież
ności poetyckiego tonu Poświatowskiej i Skoczylas) zgodny jest z ogólną
filozofią poetycką autorki Twarzy miłości. Z pesymistycznym charakterem jej
pisarstwa.
Świadczy o nim także cykl wierszy z pierwszej połowy lat osiemdziesią
tych, będący doskonałą parodią ówczesnych stereotypów społecznych, tak
że tych opozycyjnych i rewolucyjnych, szczególnie na tle martyrologiczno-patriotycznej poezji stanu wojennego. Takie utwory, jak Ustrój, Naród, M at
ka Polka, Rewolucja, *** ( ״My którzy uciekliśmy stamtąd...”), Opuścimy ten
kraj - zawierały gorzkie przesłanie, mówiące o małości nie tylko uciskają
cych, ale i uciskanych. Przeciwstawiały się te wiersze łatwym stereotypom
narodowym i społecznym nie tylko poetyckiego oporu. Odrzucały solidarystyczny, utopijny m it oraz idealizowanie ofiar przemocy. Były drapieżnym
kom entarzem do małości duchowej, spotykanej nierzadko po obu stronach
ówczesnego społecznego konfliktu. Polemiką z bohaterskim i wyobrażeniami
społeczeństwa o samym sobie, nie zawsze uzasadnionymi obiektywną sytua
cją. Nie były pisane dla ״pokrzepienia serc”, ale w celu oczyszczającej rozpa
czy, jak ten z roku 1983 pt. Na przyjazd Ojca, w którym nietrudno dopatrzyć
się historiozoficznego żalu autorki, a nawet, uprawnionej przecież, polemiki
z najwyższym autorytetem  ״Papieża Polaka”:
I ta k zostaliśm y sam i
z naszą bezn ad ziejn ą w alką z nadzieją
- m atk ą g łupich sam i ju ż
nieodw ołalnie
P rzekupieni są wszyscy

i ci ze W sch o d u i ci z Z ach o d u
w ięksi i m niejsi i ty sam
Panie Boże przek u pio n y jesteś
i zblatow any przez n ic h n a zgubę
całego świata
bow iem g łu p o ta g ó ry przenosi
a m ąd ro ść ziarnko piasku
(T m , s. 82)

Wiersze te powstały ze świadomości relatywizmu dziejów, z przekonania,
że racje jednostki najbardziej bezbronnej wobec, jak już wspom niałem,  ״historii spuszczonej z łańcucha” są najważniejsze. Że poezja jest mową zagubio
nych, wydziedziczonych i skrzywdzonych, a nie tubą najsłuszniejszych nawet
ideologii, o zbrodniczych już nie wspominając. Wyeksponowany w nich zo
stał ów  ״grymas historii”, zniekształcający niejednokrotnie najbardziej skąd
inąd uzasadnione racje, myśli i uczucia bitych oraz pokrzywdzonych. Wobec
losu, śmierci i historii jest się zawsze samotnym. Na tle poezji stanu wojenne
go wczesnych lat osiemdziesiątych (nadm iernie heroicznej, uwikłanej często
we w tórne schematy estetyczne i myślowe) i funkcjonującej obecnie legendy
tamtej epoki utwory Skoczylas pozostają do dzisiaj czymś nowym i orygi
nalnym. Podobnie jak cała poezja autorki Na cztery wiatry nie tylko na tle
współczesnej kobiecej liryki polskiej.
Dość tradycyjna pod względem formy, nawiązująca do wiersza różewiczowskiego, chociaż równie dobrze władająca klasycznym m etrum , poezja
A. Skoczylas charakteryzuje się jednolitością tonu, oryginalnym liryzmem
i szerokimi wewnętrznymi horyzontami. Krzysztof Lisowski w posłowiu
tom u również pisał o jej dyskretnym, zdystansowanym liryzmie, którego źró
deł trzeba by szukać w tradycji angloamerykańskiej (na przykład konfesyjna
liryka A nne Sexton)7. Poetka nie redukowała jednakże swoich zainteresowań
wyłącznie do tej problematyki, którą kojarzymy z pojęciem ״poezji kobiecej”.
Gorycz i trafność jej rozpoznań dotyczyła najistotniejszych problemów koń
czącego się naówczas wieku.
Poetycka twórczość A. Skoczylas w pierwszej dekadzie XXI wieku p o 
twierdziła trafność sądów krytyki, dotyczących jej liryki wcześniejszej.
P. Wojciechowski pisał po wydaniu w roku 2008 przez pisarkę tom u pt. Wę
drować po obłokach:
Ci, któ rzy znają p o p rzed n ie to m y poezji A nny Skoczylas, choćby Tak trzym ać w rękach
świat, m ogą zauważyć, że n u rt sam otności, rw ących się związków, nostalgii, zachłyś
nięcia się u ro d ą odległych krajów - był ju ż obecny w tej poezji. Teraz pow raca jako

7 K. Lisowski, Pamięć obrazów, świadomośćprzemijań, posłowie [w:] A. Skoczylas, Twarze
pamięci, Kraków 1998, s. 117-118.

bardziej zapraw iony goryczą utraty, ale też uspokojony. Tony iro n ii czy sceptycyzm u
b u d u ją dystans8.

Początki tego procesu widoczne już były w tomie Przystanek świat, wy
danym w roku 2004. W swojej zasadniczej strukturze był on kontynuacją
motywów i wątków lirycznych obecnych we wcześniejszej twórczości poetki.
To przede wszystkim ów motyw ״prywatnej ojczyzny”, ale tutaj ujmowany
bardziej idyllicznie, mniej drapieżnie niż poprzednio:
C hodzę po tw oich b ru k a c h
m iasto ty m oje-niem oje
i ju ż nie m ogę cię znaleźć - nie m a
kapliczki n a W ólce i tych starych drzew
Alei Lipowej
(Koniec raju, Pś, s. 5)

- to portret Lwowa. Miejsce rodzinnych, wakacyjnych pobytów w okolicach
Lwowa jawi się jako Arkadia:
Z apachniało m i m aciejką p o d oknem
w ieczór w Sławsku był zachłanny [...]
Świat ogłuszony zapachem
pro m ien io w ał sny spływ ały o d dachu
wygasały zorze
(W ieczór w Sławsku, Pś, s. 35)

Problematyka utraconych przez bohaterkę liryczną Kresów została tu ujęta
w dwóch powyżej zacytowanych utworach.
Bardziej rozbudowany natom iast został, zaznaczony we wcześniejszej
twórczości, wątek egzystencjalny. To duża grupa kilkunastu utworów, zróż
nicowanych wewnętrznie. Ważna jest zawarta w nich problematyka funeralna, odchodzenia, śmierci przyjaciół w różnych okolicznościach, uogólniona
w metaforach przemijania, lęku przed ostatecznością. Temu tematowi i tem u
celowi podporządkow ana została poetycka leksyka:  ״Pozostali w kamie
niach w sosnach / wszędzie ich pełno ścigają mnie” (Morskie Oko, Pś, s. 28);
״Chłopcy pogubieni po świecie / Floryda Guatemala Salzburg czy Bolonia
(Już nic mi po was, Pś, s. 30);  ״Myśmy razem byli w śmierci / zwiozła nas
z wysoka” (Staszkowi pożegnanie, Pś, s. 32); ״Ubywacie m i po kolei / jeden za
drugim” (Pustynia, Pś, s. 33). W ten sposób poetka, sama będąca wytrawną
taterniczką i alpinistką, wpisywała swoich przyjaciół i ich niekonwencjonal
ne losy w społeczny oraz kulturowy mit. W poprzedniej historycznej epoce
m iał on pewne uzasadnienia w sferze publicznej. Jak trafnie zauważył Jerzy

8 P. Wojciechowski, Czas przeszły płonący, ״Nowe Książki” 2008, n r 5, s. 14.

Gizella, recenzując ten tom, alpiniści uważani byli w tam tym okresie za ludzi
wolnych od historycznych i politycznych przymusów. Za przedsiębiorczych
miłośników swobody, którzy nie bojąc się władzy i śmierci, wywalczyli sobie
status niezależności. Poetka zachowała w swoich utworach bardzo dużo z tej
aury wolności i otwartości na świat9. Ale owo przemijanie budzące lęk miało
także charakter ściśle indywidualny: ״Tylko strach ci oczy wybiera / po kropli
po kropli / w naszyjnik bogini losów” (Lęk, Pś, s. 13). Ten lęk dotyczył też,
a może przede wszystkim, przem ijania miłości:
nasza m iłość
rozsypała się n a m w dłoniach
n a p ro ch
zgasły brylantow e słońca
w yblakły zielone łąki
poszarzały tęcze
ktoś
kto leży dziś o b o k m n ie
nie jest ju ż
tobą
(G arśćprochu, Pś, s. 14)

13 2

Niektóre z charakterystycznych dla Skoczylas poetyckich motywów, obecne w poprzednich tom ach poetki, uległy tu redukcji i pogłębieniu. Dotyczy
to również trzeciej grupy tekstów, w których została wyeksponowana, jak
w przypadku poprzednich tomów, symbolika podróży. W niektórych utw o
rach autorka wraca do okresu pełnej nadziei i wigoru młodości:
To n ie ten W iedeń
W iedeń był z O tto n em
i H a n sem - obaj ju ż przepadli
cień się położył zim ny n a pow iekach
i z to b ą więcej nie będę w ędrow ać
bo ciebie n ie m a
(W innym czasie, Pś, s. 11)
Z erm a tt - k raju m łodości
łąko szaleństw a p ełn a kw iatów
szum i w tobie m oje
dw adzieścia lat
p ienisty dzban w ina
W W alliserkanne
(*** [ ״Zerm att...”], Pś, s. 17)

9 J. Gizella, Byle tylko żyć, ״Topos” 2004, n r 5, s. 219.

Europa oznaczała jednak tylko początek dalekich peregrynacji bohaterki
lirycznej, między innym i do Azji, krajów Dalekiego W schodu, które stano
wią jeden z najważniejszych mitów liryki krakowskiej poetki. Pełnią również
funkcję symbolu  ״inności” i  ״Innego”, obdarzanych przez podm iot liryczny
wierszy Skoczylas empatią oraz życzliwością. W postawie owego podm io
tu na próżno szukać by kolonialnej mentalności. Przeważa zachwyt, podziw
i urzeczenie innymi światami. Bo przecież w takich utworach, jak np. Złoty
trójkąt, Pola śmierci, Wietnam, Drogi Azji, celem artystki było wykreowanie
kolejnej wersji wielokulturowego mitu, niezredukowanego bynajmniej do
egzotyki. Bohaterka liryczna m iała jednak świadomość faktu, że we w spół
czesnym świecie taka kreacja jest prawie niemożliwa. W wierszu pt. Koniec
mitu, poświęconym opisowi Sajgonu jako jednego ze zwyczajnych miast na
szego zglobalizowanego świata, zagarniętego przez ״Francuzów, Chińczyków
i chłopców z Teksasu”, przeczytamy:
tylko kolorow e lam piony
ta o d ro b in a radości
strzęp tajem nicy
nikły ślad
(Pś, s. 22)

To samo mogłoby dotyczyć innych regionów Europy i Ameryki Południo
wej, pojawiających się w lirycznej narracji, bo przecież celem poetki, odwo
łującej się do owego nikłego śladu mitycznego myślenia, nie było odtworze
nie egzotycznej rzeczywistości w skali jeden do jednego. Strategię liryczną
A. Skoczylas m ożna by określić jako szczególnego rodzaju ״poetycki multikulturalizm”. Jerzy Gizella pisał:
W iersze ze św iata nie są okolicznościow ym i w yłącznie im presjam i, poetyckim i w id o 
ków kam i. To w iersze nostalgiczne i refleksyjne. N aw et w najpiękniejszym krajobrazie
czai się p orcja sm u tk u i goryczy, olśnienia i przygnębienia, któ re nie tylko m ają źródło
w po czu ciu p rzem ijan ia10.

Ten bardzo specyficznie ujęty przez pisarkę motyw i m it podróży jest bo 
wiem oryginalnym elementem  ״świata przedstawionego” jej poezji. Niewiele
m a on wspólnego z tradycyjnym toposem Odysa, na co zwróciła już uwagę
Elżbieta Zechenter-Spławińska11. Nie jest także częstym w literaturze współ-

10 Tamże.
11 E. Zechenter-Spławińska, Anna nie chce wracać do Itaki, ״Topos” 2008, n r 4, s. 159: ״Wędrówki Anny Skoczylas są celem samym w sobie, byle dalej od «polskiego podwórka». Docenia
ją «dobrodziejstwo niestałości», żeby zacytować określenie z Prób M. de M ontaigne’a. W niczym
nie przypom inają podróży patrona odkrywców Odyseusza, z jego tęsknotą za pow rotem do
domu. Jej wędrówki trwają w wierszach, więc nie kończą się nigdy”.

czesnej powtórzeniem, kolejną wersją greckiego mitu. Topos ten nie m a cha
rakteru konsolacyjnego, pozostając m im o wszystko jednym z podstawowych
żywiołów liryki A. Skoczylas i decydując o kształcie poetyckich przestrzeni
autorki metaforycznego Przystanku świata. Piotr Wojciechowski pisał:
Świat n ad a l jest tylko p rzy stan k iem w niem ożliw ej p o d ró ży do k rain y dzieciństw a, do
Lwowa i Sławska. G ó ry są tylko n ark o ty k iem uciszającym nostalgię. M iłość to złu d ze
nie pow rotu. Całe pisanie p rozą i w ierszam i o pod ró żach , g órach i m iłości to zapis
zapatrzenia w blask przeszłości. Towarzysze podróży, przyjaciele i przyjaciółki z gór,
chłopcy, m ężczyźni, kochankow ie - to chór k o m en tu jący tragedię oddalenia, to m aski
wielkiego te a tru p rzem ijan ia12.

W najdojrzalszym z wydanych dotychczas tomów, bardzo dobrze skom 
ponowanym, czyli Wędrować po obłokach, analizowane tu motywy osiągnęły
swoją pełnię - poetyckie apogeum i wewnętrzną symetrię. To przede wszyst
kim tren dla utraconej  ״małej ojczyzny” i m iasta Lwowa, nasilające się, a nie
malejące z upływem czasu poczucie kresowej tożsamości:
ciągle we m n ie płacze
U kraina w m głach
(Ze szczytu Halicza, W po, s. 4)

1 3 4

Z m ierzch ju ż zapadł n a d m o im m iastem [...] i d arm o szukać
siebie z tam ty ch dni
(Zm ierzch, W po, s. 24)
Póki tu jestem - jestem sobą
z najdalszych p o ran k ó w
od wczesnego św itu
od pierw szego spojrzenia
Lwów
(Sam na sam , W po, s. 40)

K. Lisowski, charakteryzując metaforykę poezji A. Skoczylas, podkreślał, że
czystość, jednorazowość, klarowność tego cyklu utworów to ״wynik traum y
wypędzenia z rodzimego miasta, kiedy spoglądało się na rodzinne strony
nagle po raz ostatni, bez nadziei na powrót”13.
W pamięci bohaterki lirycznej pozostali jej przyjaciele. Najpierw ci od
wspólnych podróży i wypraw do górskiego azylu, będący częścią wspólnej
młodości, zachłannej i ekspansywnej:  ״Myśmy szybko żyli [...] byle tylko
żyć / do głębi” - napisała poetka w wierszu W pogoni z poprzedniego zbio
ru. - Teraz zaludniają oni już tylko przestrzeń przeszłości, jak w utworach:

12 P. Wojciechowski, Plecak pełen nostalgii, ״Nowe Książki” 2004, n r 8, s. 36.
13 K. Lisowski, Jak się z tym rozstać,  ״Kraków” 2008, n r 4, s. 76.

W dzień wszystkich świętych, Teraz kiedy. W Obecności natom iast autorka na
pisze: ״Umarli chodzą za m ną / tyle się ich już nazbierało / z latami co krok to
ktoś następny” (Wpo, s. 29). Te wiersze, dążące do skrótu i warsztatowej ascezy, tworzyły również galerię żyjących przyjaciół poetki, opisywanych przez
nią niejednokrotnie z cierpkim hum orem (Portret, Mój przyjaciel Trzcinka,
Były bale). Wyjątkiem jest epitafijny, patetyczny tekst poświęcony pamięci
J. Kaczmarskiego, barda i poety, w którym to utworze pojawił się motyw
twojej w spaniałej m łodości
p o d ró ży
które n iosły cię p o świecie
po czasie
po m uzyce
(Zostało po tobie, W po, s. 10)

Piotr Wojciechowski zauważa:
To, co m inęło, uznaje A n n a Skoczylas za dar, za w spaniałość, za rzeczyw istość sp ełn io 
n ą, dlatego przeszłość w ysyła k u teraźniejszości dw ojakie światło - n ie tylko nostalgicz
nego sm utku, ale też uszlachetnionego, nobilitującego trag izm u 14.

Także i motywy peregrynacji zostały tu pogłębione w takich utworach, jak
np. Granica, Ulice obcych miast, Arkadia, w których wyraziła się wspom niana
już tutaj fascynacja podm iotu lirycznego obcością i tajemniczym  ״Innym”
oraz chęć poznawania nowych rzeczywistości. W zasięgu konstruowanego
przez pisarkę kulturowego m itu znalazł się Nowy Jork (Powraca, Rytmy No
wego Jorku), ale oprócz takich ujęć ujawnił się również wątek epifaniczny:
N oce tropików
p lątan in a gw iazd
dogonić te gw iazdy
d otk n ąć te diam enty
schw ytać blask
(Noce tropików, W po, s. 32)

Ów wątek okazał się bardzo istotny w przypadku tytułowego wiersza
tomu, utw oru wyznaczającego jego generalną poetycką i światopoglądową
perspektywę:
W ędrow ać po obłokach
bielszych o d śniegu
kiedy w stają
cudow ne K angczendżengi

14 P. Wojciechowski, Czas przeszły..., s. 14.

H im alaje ch m u r
p iętrzą się n a niebie
ta k niem ożliw ie nieosiągalne
(W po, s. 27)

W epifanii zawierała się bowiem zawsze chęć wyjścia podm iotu poza gra
nice widzialnej rzeczywistości. Chęć częściowego choćby uchwycenia tego,
co  ״niewyrażalne” i niedosiężne. W tym wypadku były to  ״niemożliwe nie
osiągalne Himalaje chm ur”, pseudonim ujące obszar duchowego i realnego
״bycia gdzie indziej”, metafizycznej przestrzeni, pragnienie nowego doświad
czenia nieskończoności. Peregrynacja stawała się w ten sposób symbolem
tego rodzaju dążności podm iotu lirycznego. K. Lisowski pisał:
W w ielu z tych w ierszy słychać osobliw e, pożegnalne, psalm iczne to n y - ja k choćby
w tekście tytułow ym , gdzie n a p o zó r oczywiste skojarzenie obłoków z bielą śniegów
odsyła nas nie tylko do zdjęcia H im alajów , zdobiącego okładkę, ale przecież i do Biblii,
do tej jedynej oczyszczającej praw dy serca, k iedy ktoś mówi:  ״p o k ro p m n ie h izopem ,
a będę oczyszczony, obmyj m nie, a n a d śnieg bielszym się stanę”. Takich aluzji do ry tu 
ałów oczyszczenia, pokajania, zap o m n ien ia znajdziem y w ty m to m ie znacznie więcej 15.

Trzydzieści dwa utwory, częściowo już tutaj przeze m nie omówione, za
wierające motywy życia jako nieustannego podróżowania, opublikowała
poetka ponownie w tematycznym wyborze Kolor piasku, kolor snu. Zaistniałe
kolejny raz, w intertekstualnym kontekście stworzyły nową całość owego kul
turowego mitu świata, rządzącego się swoimi prawami. Wyjęte przez autorkę
z pierwotnego porządku poszczególnych tomików, ujawniły nowe znaczenia
języka oraz estetyzowanych przez poetkę innych światów - jednak również
i w tym tomie odsłonił się epifaniczny  ״m om ent wieczny” umykającej sło
wom rzeczywistości.
Rytuały oczyszczenia, pokajania, zapom nienia przenikają przejmujący
w swojej prostocie blok kilkunastu wierszy o przemijaniu. I ten właśnie eg
zystencjalny wątek obecny w tomie Wędrować po obłokach uważam za naj
bardziej interesujący. W tego rodzaju utworach oszczędnych, dążących do
językowej ascezy, surowych i zwięzłych, śmierć człowieka i koniec, przem i
janie miłości zostały powiązane oraz utożsam ione z zamieraniem przyrody:
 ״Z człowieka / tylko garść prochu / do wędrówki z wiatrem” (Z człowieka,
Wpo, s. 9); ״wszystkie zapom niane / odpłynęły daleko daleko / astry jesieni
m ienią się kolorem / nim zwiędną” (Moje miłości, Wpo, s. 34). Śmierć dosię
ga także spersonifikowanych przez poetkę zwierząt (Psy odchodzące, Wpo,
s. 37). Najtrudniej jednak odchodzić jest człowiekowi ze świadomością, że
przeżyją nas sprzęty, rzeczy, listy, okruchy wspom nień  ״kiedy nas samych /

15 K. Lisowski, Jak się z tym rozstać, s. 76.

już za chwilę / nie będzie” (Ludzie odejdą, Wpo, s. 42-43). Tym bardziej że od
tego Wyroku nie będzie odwołania:
N ie u ch ro n ię się p rzed tobą
nie ucieknę
ty pełzająca śm ierci
fatum
które w isisz i pilnujesz
żeby n ik t się nie w yw inął
(W po, s. 41)

Autentyczny tragizm istnienia, o którym wspom inał Wojciechowski, zo
stał tu wyrażony przez poetkę w szczególnie precyzyjnym języku, tak scha
rakteryzowanym przez Katarzynę Turaj-Kalińską:  ״Rzut oka przez obiek
tyw, błysk flesza, kliknięcie migawki, mają wiele wspólnego ze sposobem
jej poetyckiego obrazowania. W wierszach także rejestruje raczej chwile niż
opowiada przebieg zdarzeń”16. Tego rodzaju charakterystyka związana była
z fotograficznymi pasjami poetki. E. Zechenter-Spławińska, zauważając, że
w tomie Wędrować po obłokach więcej było niż w Przystanku świat utworów
osobistych, nostalgicznych, więcej zgody, wyciszenia niż pasji i buntu, kon
kludowała:
W iersze nie przybierają m asek, nie używ ają k ostium u. [...] M ów ią w prost, n ie licząc
się z uzn an y m i au torytetam i, nie sięgają do spraw dzonych wzorców. [...] M ają cyw ilną
odw agę m ów ienia rzeczy niepopularnych. Ich język w ydaje się potoczny, ale zaskakuje
skrótem i sw oistym i neo lo g izm am i17.

Tak się dzieje np. w dwóch autotematycznych wierszach zbioru: Napadła
mnie poezja i Poezja polskiego podwórka. W pierwszym z nich źródło liryki
jest bezinteresowne i irracjonalne. ״Napad” odbywa się ״jak zwykle znienac
ka / na pozór bez głębszej przyczyny / bo nic się nie stało / nadzwyczajnego”
(Wpo, s. 18). W drugim utworze źródła natchnienia są społeczne. Rodzima
poezja jest jednak
w iecznie taka sam a
tu p taszek przeleci
albo chrząszczyk w traw ie [...]
jakieś Laosy K am bodże A fryki
tylko swojski zaścianek
ogró d ek w arzyw ny
(W po, s. 23)

16 K. Turaj-Kalińska, Przystanek na wodzie pisany,  ״Kraków” 2005, n r 9, s. 76-77.
17 E. Zechenter-Spławińska, Anna nie chce..., s. 159.

Z tych cytatów wyłania się program poezji z jednej strony m ocno zin
dywidualizowanej, nakierowanej na wartości stricte estetyczne, a z drugiej zaangażowanej społecznie i niepokornej, co nie znaczy, że zideologizowanej.
Nie darm o bowiem w wierszu Pomiędzy z tom u Przystanek świat poetka tak
charakteryzowała swoją indywidualistyczną i  ״osobną” postawę:
Pom iędzy ty m i któ rzy w ierzą
i ty m i któ rzy nie w ierzą
m iędzy m iło śn ik am i B uddy
i szaleńcam i Islam u
m iędzy m an iak am i C h ry stu sa
i czcicielam i Szatana
n ie znajdę m iejsca
(Pś, s. 37)

Poetycki program tej nonkonformistycznej pisarki, odwołujący się do
uniwersalnych wartości, po wydaniu tom u Wędrować po obłokach um acnia
jącej, jak pisał K. Lisowski18, swoją pozycję wśród najlepszych, ciągle twór
czych i poszukujących poetek polskich, sformułowany został już w utworze
z roku 1980. I pozostaje ważny do dzisiaj:
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Tak trzym ać w rękach świat
ustaw iać ja k figury szachow e zm ieniać
n a tyle ile starczy prag n ień żyć
n a tyle ile starczy sił m o m e n t
śm ierci odw rócić n a bieg życia tętno
strach u w strzym ać ja k dłoń n a ustach
m ilczeniem zapisać klęskę
Tak nagiąć św iat ja k trzcinę
bieg w ydarzeń zm ienić otw orzyć
n a p rzestrzał ziem ię i człowieka
n a dow ód istn ien ia n a św iadectw o b ó lu
zan im się skończy i zapadnie w noc
to co jest w tobie najsilniej
ocalić
(T m , s. 63)

18 K. Lisowski, Jak się z tym rozstać, s. 14.

W rytm ie ponow oczesności.
Liryka Urszuli Kozioł po roku 1989

W ciągu kilkunastu lat po roku 1989 w opiniach krytyków i historyków lite
ratury współczesnej ustaliła się ścisła czołówka poezji polskiej, a wraz z tym
pojęciem socjologicznym - literacka hierarchia na szczytach polskiej liryki.
Dwa pierwsze miejsca okupuje niewątpliwie para Noblistów, a więc twór
czość Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej. Do ״wielkiej piątki” należa
łoby zaliczyć również M irona Białoszewskiego (1922-1983), Zbigniewa Her
berta (1924-1998) i Tadeusza Różewicza. Celowo ograniczam się tutaj tylko
do owych pięciu nazwisk, bo przecież m ożna by tu jeszcze dodać kilkanaście
innych. Jednakże to tym poetom i ich twórczości poświęcono największą
liczbę artykułów, opracowań, esejów w ostatnim okresie, to na nich skupia
ła się uwaga wielu referentów na sesjach naukowych. Tak m ocny rezonans
״późnej twórczości wielkich artystów”, jak w przypadku wymienionych tu
twórców, świadczył o trwającej przez kilka dziesięcioleci XX wieku niezwy
kłej atrakcyjności lirycznych wzorców wypracowanych przez poetów poko
lenia II Awangardy i pokolenia ״Kolumbów”. Zadziwiała szczególna trwałość
strategii lirycznych, wykreowanych przez żyjących dotychczas przedstawi
cieli dawnego pokolenia wojennego, zajmujących poczesne miejsce na lite
rackiej scenie. W cieniu dorobku lirycznego ich generacji - decydującego
do roku 1989 o głównym przesłaniu oraz rodzaju duchowości współczesnej
poezji polskiej - pozostawała długo twórczość np. przedstawicieli pokolenia
״W spółczesności” - ״pokolenia 1956”, z którym debiutowała bohaterka na
szych rozważań, Urszula Kozioł, urodzona w roku 1931. W celu wzbogacenia
obrazu współczesnej poezji polskiej warto zatem poświęcić tej pisarce nieco
uwagi ze świadomością przem ian spod znaku postm odernizm u, ponowoczesności, które nie ominęły również niektórych poetów wymienionej przeze
m nie na wstępie generacji. Dotyczy ta uwaga przede wszystkim poezji T. Ró-
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żewicza - takich jego tomów, jak np. Płaskorzeźba (1991), Zawsze fragment,
Recycling (1998), Nożyk profesora (2001), Szara strefa (2002), Wyjście (2004).
Urszula Kozioł wydała w roku 1957 arkusz poetycki pt. Gumowe klocki,
jednakże za jej właściwy debiut uważa się tom wierszy W rytmie korzeni
z 1963. Do roku 1989 opublikowała jeszcze cztery tomy: Smuga i promień
(1965), Lista obecności (1967), W rytmie słońca (1974), Żalnik (1989) oraz
cztery wybory wierszy: dwa w ״Czytelniku” (1976, 1986) i dwa w  ״Ludowej
Spółdzielni Wydawniczej” (1969, 1985). Chociażby już ta proporcja liczby
tom ów oryginalnych, wydanych przez autorkę, do liczby wyborów (sześć do
czterech) świadczyła o popularności i wadze tej (osobnej, również na tle p o 
kolenia ״W spółczesności”1) poezji przed rokiem 1989, szczególnie w latach
sześćdziesiątych. A był to przecież okres, kiedy swoje wybitne tom y wydawali
wszyscy wymienieni przeze m nie na wstępie poeci.
Ze względu na zasadniczy tem at m oich refleksji, czyli opis liryki poetki
po roku 1989, oraz z powodu braku miejsca, ograniczę się tutaj jedynie do
czegoś w rodzaju fragmentarycznego ״pamięciowego portretu” poezji U. Ko
zioł, sporządzonego przez krytykę lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
XX wieku. I tak, np. Stanisław Dan, autor recenzji pod znam iennym tytu
łem: Rewelacyjny debiut, podkreślał, że  ״obsesją poetki jest przemijanie, jej
filozofią - wieczna trwałość”2. Liryka debiutantki była, według tego krytyka,
hym nem na cześć witalności, jej bohaterkę liryczną cechowała jedność z materią, z przyrodą, podlegającą prawie Leśmianowskim przem ianom z ideami
reinkarnacji w tle3. Po ukazaniu się natom iast Smugi i promienia, a następnie
Listy obecności Julian Przyboś (lokując ją tuż za Szymborską) nazwał U. Ko
zioł wielką poetką, której liryka ״to nie nastroje i sentymenty do deklamacji,
ale poezja trudnego optymizmu, osiąganego w walce ze światem i ze sobą”4.
Również Jerzy Kwiatkowski w tekście o charakterze syntezy, napisanym
po ukazaniu się Listy obecności, zawarł wiele ważnych analiz i interpretacji
tej poezji. Krytyk zwracał uwagę na jej m ocną więź z chłopską m entalnoś
cią, chwalił konkretność wyobraźni, świadomość zakorzenienia bohaterki
lirycznej w życiu, krajobrazie, obyczaju, w dawności bliskiej i kolektywnej.
M etafory  ״korzeni”,  ״źródła” uważał za lejtmotywy tej liryki, a samą zaś Ko1 S. Burkot, Urszula Kozioł [w:] tenże, Spotkania z poezją współczesną, Warszawa 1977,
s. 219, 239. Badacz ten określa lirykę Kozioł jako kam eralną, refleksyjno-filozoficzną, dyskret
ną, oszczędną, uderzającą niezwykłą czystością tonu, zwróconą ku przeżyciom wewnętrznym,
wyciszoną, daleką od ״ekspresjonistycznego krzyku czy barokowej ozdobności wielu wierszy
St. Grochowiaka, J. Harasymowicza, J.M. Rymkiewicza czy E. Brylla”. Por. J. Pieszczachowicz,
W rytmie słońca - i cienia [w:] tenże, Pegaz na rozdrożu. Szkice o poezji współczesnej, Łódź
1991, s. 375.
2 S. Dan, Rewelacyjny debiut, ״Twórczość” 1963, n r 8, s. 50.
3 Tamże, s. 50.
4 J. Przyboś, Obecność poezji, ״Nowe Książki” 1967, n r 49.

zioł za piewczynię przyrody, roślinności, Ziemi, Natury5. Dostrzegał również
dwubiegunowość, antytetyczność tej poezji - zawarty w niej konflikt p o 
między trw aniem a przemijalnością, poczuciem zakorzenienia a poczuciem
 ״osobności”6. Etyczna bezkompromisowość poetki przejawiała się, według
krytyka, nie tylko ״w pisarskiej rzetelności, autentystycznym wyborze realiów,
«nomotetycznej» składni, sięganiu do źródeł, rozumianym jako odszukiwa
nie nie skażonej prawdy”7. Realizowała się także w warstwie dyskursywnej
utworów: ״jako postulat surowej szczerości w stosunkach międzyludzkich,
jako poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jak żyć, jako dążenie do tego, co
piękne i trwałe”8. Dla J. Kwiatkowskiego widoczna była w poezji Kozioł wia
ra autorki w bezpośrednie oddziaływanie na świat rzeczy, co zaowocowało
szczególną odm ianą  ״międzysłowia”: grą słów i znaczeń, dążeniem przez
poetkę od konkretu do abstrakcji, do języka pojęciowego9.
Na podobne elementy charakterystyczne dla poezji modernistycznej (sen
su largo) zwracał uwagę J. Lukasiewicz, komentując poezję U. Kozioł. Tuż po
ukazaniu się W rytmie korzeni pisał, że
[...] p o etk i dziś często okazują się bardziej zdyscyplinow ane, [...] ufające pojęciow ym
w arstw om w iersza [...] bardziej n iż zm ysłow ej, zwiew nej wizji. [...] K orzenie, drzew a,
k am ień , ziem ia - m otywy, do któ ry ch autorka stale pow raca, są w jej poezji konk retn e,
są  ״stałym i” w zm ien n o ści św iata10.

Po ukazaniu się Smugi i promienia natomiast Lukasiewicz sprecyzował,
iż w liryce wrocławskiej poetki droga wiedzie od pierwszego efektu, poprzez
obraz konkretny, później abstrakcyjny, do języka dyskursywnego. W spółza
leżność między nim i decyduje o harm onii  ״świata przedstawionego” utworu.
5 J. Kwiatkowski, Dialog z ziemią, ״Twórczość” 1968, n r 8, s. 94-112. W szkicu tym jego
autor podkreśla różnorodność znaczeń ziemi w liryce Kozioł: geograficzno-regionalne, symboliczno-archetypiczne, kosm iczno-astronom iczne, związane następnie z kultem Ziem i i kultem
Ziemi-Matki.
6 Problem typologii opozycji obecnych w poezji Urszuli Kozioł podjął także W.P. Szymań
ski w swojej recenzji z tom u Smuga i promień pt. Za Safoną - przeciwko retoryce, ״Twórczość”
1966, n r 2. Oto one: słońce - ziemia, miłość - życie, narodziny - śmierć, życie - śmierć. Jeszcze
0 innych opozycjach pisał S. Jaworski w tekście Wybitne zjawisko poetyckie [w:] Debiuty poetyc
kie 1944-1960, wiersze, autointerpretacje, opinie krytyczne, wybór i opracowanie J. Kajtoch
1 J. Skórnicki, Warszawa 1972, s. 516:  ״Znikom ości jednostkowego życia przeciwstawi więc cią
głość bytu plemiennego, epizodyczności społeczeństwa ludzkiego w dziejach świata - praktycz
ną nieskończoność przyrody”.
7 J. Kwiatkowski, dz.cyt., s. 110. Por. S. Burkot, dz.cyt., s. 221:  ״Plan etyczny i społeczny zbli
ża Urszulę Kozioł do założeń estetycznych Tadeusza Różewicza. Równocześnie jednak poetka
zdaje się dawać szansę współczesności «urytmizowania się w harm onię». Tej szansy nie widzi
zarówno Różewicz, jak i wielu rówieśników Urszuli Kozioł”.
8 J. Kwiatkowski, dz.cyt., s. 110.
9 Tamże, s. 94-112.
10 J. Lukasiewicz, Urszula Kozioł: W rytmie korzeni, ״Tygodnik Powszechny” 1963, n r 25.
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 ״Sentymentalna liryczność i melodyjność - pisał Lukasiewicz, podkreślając
integralny charakter liryki Kozioł - zostały odrzucone już w Rytmie korzeni”11.
Ryszard Matuszewski, recenzując Smugę i promień, wydobył na plan
pierwszy te cechy języka i poetyki autorki głośnego debiutu, które, z naszego
punktu widzenia, sprzyjały transform acjom owej poezji po roku 1989. Pisał
zatem warszawski krytyk w połowie lat sześćdziesiątych, że poetka jest bar
dzo świadoma form, którym i się posługuje, niezależnie od uprawianego przez
siebie gatunku, a równocześnie w postawie swojej jest jednolita12. W poezji
Kozioł już wówczas wyraźnie obecny był wątek autotematyzmu i związane
z nim wątpliwości wobec m ocy nie tylko poetyckiego słowa i jego adekwat
ności w odniesieniu do przeżyć oraz ״wielomownego” języka wewnętrznego.
W tedy poetka usiłowała pokonać ową ograniczoność słowa metaforą, sym
bolem, archetypem, znakiem. Te znaki to były również metaforyczne pojęcia
- obrazy, żywioły ognia, wody, symbolika koła (np. Kontemplacja, Znakiem
wody, Znakiem ognia, Znakiem koła). Matuszewski w swojej recenzji zwracał
uwagę, w kontekście związków poezji Kozioł z liryką Szymborskiej, na celny
konceptyzm i refleksyjność, intelektualny tok wierszy wrocławskiej pisarki.
Zwracał uwagę na jej szczególne zdolności do literackiej, poetyckiej styliza
cji, tworzenie zróżnicowanych wariantów poetyckiego idiomu. Na um iejętne
posługiwanie się przez poetkę udostojnioną archaizacją staropolskiej składni,
pobrzmiewającej Biblią, Kochanowskim, poetam i baroku i Norwidem. Ale
jednocześnie ten uwznioślany przez poetkę język wchłaniał prozaizmy, kolokwializmy, Leśmianowskie i Przybosiowskie konstrukcje językowe. Autor
ka nie stroniła od zamiłowania do gier językowych, aliteracji, niespodzianek
obrazowania, inspirując się często sonetem i strofą saficką - jakby w ram ach
intertekstualnych strategii avant la lettre13.
Na początku lat siedemdziesiątych inny krytyk, Stanisław Jaworski, zauwa
żył że U. Kozioł, ze względu na jej predylekcję do gry językowej, wpisano do
lingwistycznego nurtu polskiej poezji14. Równocześnie w połowie tej samej
dekady Jan Pieszczachowicz, recenzując tom W rytmie słońca, podkreślił, że
[...] to m ik i U rszuli Kozioł, któ re ukazały się w latach sześćdziesiątych, są jakby zap o 
w iedzią pew nych zjaw isk  ״Nowej Fali”, zaś p o em at W rytm ie słońca 1968 zaw iera d o 
św iadczenia, któ re m ogłyby się znaleźć, zapew ne w nieco innej stylistyce, w utw orach
K rynickiego, B arańczaka, Zagajew skiego...15

11 J. Lukasiewicz, Świat integralny, ״Odra” 1965, n r 12, s. 85-86.
12 R. Matuszewski, Nowości poetyckie: Znaki myśli, ״Życie Literackie” 1966, n r 10.
13 Tamże. O poetyckich inspiracjach Urszuli Kozioł poezją Norwida, Staffa (stoicyzm), Ja
struna (poetycki intelektualizm) pisali, cytowani już tutaj: S. Dan, J. Lukasiewicz, S. Jaworski,
S. Burkot.
14 S. Jaworski, dz.cyt., s. 519.
15 J. Pieszczachowicz, dz.cyt., s. 375.

Nie zaskakuje zatem historyka literatury zainteresowanie się Barańczaka
tą poezją już w latach sześćdziesiątych. I szczególnie istotna z punktu widze
nia naszego tematu, wystawiona jej wtedy diagnoza (mająca jednak w pew
nych szczegółach cechy nadinterpretacji, wynikającej z powodów program o
wych) przez jednego z reprezentatywnych poetów ״Nowej Fali”.
Otóż, według autora Jednym tchem, recenzującego wówczas dwa pierw 
sze tomy wierszy U. Kozioł (oprócz Gumowych klocków), liryka wrocławskiej
pisarki charakteryzowała się przede wszystkim techniczną maestrią, wyra
żającą się na płaszczyźnie formy zasadą sprzeczności wewnętrznej, oksymoroniczności, ״wyjściowego paradoksu” i konceptyzmu jako naczelnej zasady
konstrukcyjnej. Te właśnie elementy poetyki składały się, według Barańcza
ka, na estetykę zaskoczenia. M onolog liryczny określił on jako ״jednostronny
dialog”, bezpośredni zwrot do adresata, konstytuujący jednak dialektyczną
więź, charakteryzującą się jednoczesną łącznością z odbiorcą i opozycją wo
bec niego. Taki dialog w liryce Kozioł był, według autora Dziennika poranne
go, form ą konfliktu i form ą kontaktu, ujawniających sprzeczności po to, aby
je m óc z sobą pogodzić16. W Smudze i promieniu szczególnie widoczna była
ewolucja tej poezji w kierunku nieufności wobec języka poetyckiego oraz
m itu poety. Według Barańczaka, poeta dla U. Kozioł nie był kreatorem, lecz
uzurpatorem ,
[...] przenoszącym bezpraw nie w yrw ane z rzeczyw istości elem enty w obcą im i fał
szującą je sferę znaków. [...] Jego [...] obow iązkiem p o w in n a być [...] n ieufność w obec
m ożliw ości i zakusów w łasnej w y o b raźn i17.

Następnie wyłożył Barańczak znaną z Nieufnych i zadufanych teorię róż
nicy pomiędzy myśleniem dialektycznym a arbitralnym. Podkreślił, że liryka
U. Kozioł należy do prądu romantycznego i charakteryzuje się pośrednicze
niem pomiędzy sprzecznościami. Podm iot tych wierszy nie pragnie narzucić
arbitralnie światu harm onii, staje raczej pomiędzy sprzecznościami i pyta:
 ״czym jestem?”. Rok wcześniej Barańczak, recenzując Smugę i promień, p o d 
kreślił zawartą tam rzetelną odpowiedzialność twórcy za świat, los człowieka
i rolę poezji w tamtej epoce. Poezji mającej być  ״gestem ku zewnątrz” i dążą
cej do uzyskania społecznego oddźwięku18.
Na marginesie i na zakończenie tego wątku rozważań m ożna wyrazić zdu
mienie, że ówczesna krytyka nie dostrzegła wpływu na język poezji lat sześć
dziesiątych U. Kozioł formulistycznego program u ״Orientacji Poetyckiej
«Hybrydy»”. Dostrzegalna do dzisiaj pewna abstrakcyjność i spekulatywność

16 S. Barańczak, ״Pomiędzy niestałym”, czyli poezja Urszuli Kozioł, ״Odra” 1967, n r 12, s. 31-37.
17 Tamże, s. 35.
18 S. Barańczak, ״Poezja”gest ku zewnątrz, ״N urt” 1966, n r 1, s. 43-44.
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poetyckiego idiom u autorki W rytmie korzeni również i tam m a swoje źród
ła. Zanim jednakże przedstawię propozycję szczególnej interpretacji liryki
U. Kozioł po roku 1989 (zdając sobie sprawę z jej metodologicznego ryzyka)
ze względu na kluczową w m oich rozważaniach rolę pojęcia ponowoczesności, chciałbym tu zasygnalizować taki sens term inu, jakim będę się posługi
wał w dalszych rozważaniach.
״Wiedza zm ienia swój status - pisał Jean Franęois Lyotard w Kondycji ponowoczesnej - równocześnie z wkraczaniem społeczeństw w epokę zwaną
postindustrialną, a kultur w epokę zwaną ponowoczesną. Ten proces rozpo
czął się przynajmniej od końca lat pięćdziesiątych”19. Barry Smart natom iast
ponowoczesnością nazywał okres  ״od połowy lat siedemdziesiątych, aż do
końca lat osiemdziesiątych”20. Oczywiście, badacze ci mieli na myśli wiek XX.
Smart podkreślał lojalnie, że sam term in ponowoczesności budzi wiele kon
trowersji wśród specjalistów z zakresu wiedzy i sztuki. Podkreślał w dalszej
kolejności, że idea ponowoczesności została stworzona do opisania niektó
rych zjawisk z kręgu sztuki, architektury, kina, muzyki, mody, doświadczeń
z czasem, z przestrzenią, z różnymi aspektami tożsamości i seksualności. Ponowoczesne myślenie odzwierciedliło się również w politycznej i socjologicz
nej refleksji na tem at życia społecznego. ״Nowe towary - pisał Smart - i teksty
kulturowe (reklamy, filmy, nagrania) [...] zacieranie się hierarchii kulturowej,
pytania o epistemologiczne podstawy m etanarracji [...] - to wszystko m ożna
nazwać ponowoczesnym”21. Sporej nieuchwytności tej idei sprzyjał, według
badacza, fakt, że niektóre kluczowe term iny używane w trakcie dyskusji nad
jej problem em (nowoczesność, m odernizm , ponowoczesność, postm oder
nizm), ściśle z sobą związane, były trudne do odróżnienia22. Jednakże, jak
zdecydowanie stwierdzał Smart:
T erm inu  ״ponow oczesność”, p o d o b n ie jak te rm in u ״p o stm o d e rn iz m ”, używ a się
w trzech o drębnych znaczeniach, a m ianow icie: 1) w celu zasugerow ania różnic w sto 
su n k u do now oczesności, p rzy rów noczesnym zachow aniu ciągłości, 2) w celu p o d 
kreślenia całkow itego zerw ania ze św iatem now oczesnym oraz now oczesnym i w a ru n 
kam i, 3) jako określenia sposobów zachow ań w obec now oczesnych fo rm życia, w obec
now oczesności, jej pozytyw ów i jej problem atycznych konsekw encji oraz o g raniczeń23.

W arto w tym m omencie wrócić do źródła, czyli do Lyotarda. Polska tłu
maczka Kondycjiponowoczesnej (wydania polskiego z roku 1979), Małgorza19 J.F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowalska i J. Migasiński, Warszawa 1997, s. 25.
20 B. Smart, Nowe czasy, stare problemy [w:] tenże, Postmodernizm, przeł. M. Wasilewski,
Poznań 1998, s. 12.
21 Tamże, s. 11, 14.
22 Tamże, s. 13.
23 Tamże, s. 27.

ta Kowalska, w tekście poprzedzającym całość wywodu Lyotarda 24dokonała
próby częściowego uporządkowania terminologicznych i merytorycznych
problemów. Otóż, według niej, polskiemu rzeczownikowi ״postm odernizm ”
odpowiada francuski le postmodernism, którym posługuje się J.P. Lyotard.
Rzeczownik ten jest w sztuce synonim em zerwania z m odernistycznym
awangardyzmem, sygnałem rehabilitacji popularnych środków wyrazu,
eklektyzmu, pastiszu. Lyotardowski natom iast przym iotnik postmoderne
należy tłumaczyć jako ״ponowoczesny” (jako ״postm odernistyczny” tylko
w przypadku term inologii spopularyzowanej przez amerykańską krytykę
literacką). W porównaniu z użyciem krytycznoliterackim, Lyotard jego zna
czenie mocno poszerzył i zmodyfikował25. Podobnie jak Lyotard przym iotnik
postmoderne tłumaczy Z. Bauman jako ״ponowoczesny” (w wersji angielskiej
postmodern26) - czasem, zasadnie, jako ״postm odernistyczny”.
Według Kowalskiej, Lyotardowski rzeczownik le postmoderne to ״ponowoczesność”, sygnująca kryzys nowoczesności, rozumianej tu jako pewien
projekt cywilizacyjny (oświecenie, filozofia Hegla). Tłumaczka zauważa:
P onow oczesność w ujęciu L yotarda jest w praw dzie załam an iem się now oczesności
jako globalnego projektu, ale też czymś, co z now oczesności w ynika i co p o d pew nym i
w zględam i stanow i tylko jej radykalizację.[...] Ponow oczesność, przynosząc ostateczne
 ״odczarow anie” św iata, jest w ięc zarazem antynow oczesna i ultranow oczesna [...] Jakby
je d n a stro n a now oczesności obalała swoją d ru g ą stro n ę27.

Zygmunt Bauman, pisząc po angielsku, posługuje się term inem postmodernity 28, co z łatwością przełożyć m ożna na polską ״ponowoczesność”, tak
przez niego samego definiowaną:
P onow oczesność n ie oznacza k ońca ani o d rzu cen ia now oczesności. Ponow oczesność
to [...] um ysł now oczesny przyglądający się w łasnym d o k o n an io m i in ten cjo m [...].
P onow oczesność to tyle co now oczesność [...] w ykryw ająca prag n ien ia, z jakich wtedy,
gdy kierow ały jej uczynkam i, n ie zdaw ała sobie sprawy, uśw iadam iająca sobie p o n ie 
wczasie ich sprzeczność i w zajem ną niesp ó jn o ść29.

24 M. Kowalska, Mała opowieść tłumacza [w:] J.F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna..., s. 5 i n.
25 Tamże, s. 6.
26 Por. np. Z. Bauman, Philopsophical Affinities o f Postmodern Sociology, ״Sociological Re
view” 1990, t. 38, n r 3; tenże, Is There a Postmodern Sociology?, ״Theory, Culture and Society”
1988, t. 5, n r 2, 3 (cyt. za: B. Smart, Nowe czasy, stare problemy, s. 202).
27 M. Kowalska, dz.cyt., s. 15.
28 Por. np. Z. Bauman, Intimations o f Postmodernity, London 1992; tenże, Sociology and
Postmodernity, ״Sociological Review” 1988, t. 36, n r 4 (cyt. za: B. Smart, Nowe czasy, stare prob
lemy, s. 202).
29 Z. Bauman, Ponowoczesność, czyli ja k współżyć z wieloznacznością [w:] tenże, Wieloznacz
ność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, przeł. J. Bauman, Warszawa 1995, s. 314.
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Według tłum aczki Lyotarda, użycie przym iotnika  ״nowoczesny” (mo
dern) i rzeczownika  ״nowoczesność” (modernity) m a sens filozoficzny tylko
w odniesieniu do projektu cywilizacyjnego30. Także cytowany już tutaj Smart
zauważył, że w pracach Zygmunta Baumana z lat dziewięćdziesiątych ponowoczesność przedstawiona została jako sposób ustosunkowania się podm io
tu do nowoczesności, jako konsekwencja jej konsekwencji. I odpowiedź na
zawiedzione nadzieje oraz istotne dylematy, z którym i musimy się obecnie
zmierzyć31.
Cytowane tu definicje ponowoczesności J.P. Lyotarda i Z. Baumana zbli
żają się w swej treści i wymowie do typologii dwóch spośród trzech postaw
podm iotu wobec nowoczesności, zdefiniowanych tu wcześniej przez B. Smarta: pierwszej, sugerującej żywą świadomość różnicy, ale pragnącej zachować
przetransform owaną ciągłość, i trzeciej, kładącej nacisk na reakcję tegoż
podm iotu na nowoczesność, jej pozytywy i świadomość ich konsekwencji.
Poszukując zatem  ״rytm u ponowoczesności” (z całą świadomością kom pli
kacji jego przełożenia, również przez poetkę, na dyskurs literacki) w języku,
świecie przedstawionym i kompozycji dwóch tom ów poezji U. Kozioł spo
śród książek wydanych przez nią po roku 1989, kierował się będę, między
innymi, tego rodzaju szerokimi inspiracjami.
Po roku 1989 U. Kozioł opublikowała następujące tom y wierszy: Wielka
pauza (1996), W płynnym stanie (1998), Supliki (2005) oraz, już po powstaniu tego studium , tom Przelotem (2007). Jednakże ze względu na zasadni
czy tem at moich rozważań oraz rodzaj dykcji poetyckiej, którą posłużyła się
poetka, będą m nie interesowały spośród wymienionych tu tomów pierwszy
i trzeci. Znakom ity pod względem artystycznym zbiór wierszy W płynnym
stanie był klasycznym przykładem tradycyjnej liryki refleksyjnej najwyższej
próby (wyrafinowane słownictwo i obrazowanie, tem at przem ijania i ulotno
ści ludzkiej egzystencji, zachowana tożsamość podm iotu lirycznego i autora).
Jednakże jego dokładne omówienie, podobnie jak i tom u Przelotem, w któ
rym pisarka powróciła do tradycyjnego dyskursu lirycznego, wymagałoby
zupełnie odmiennej metodologii, koncepcji i kompozycji studium.
W pierwszym spośród wymienionych tu tom ów znalazły się, między in
nymi, ważne z naszego punktu widzenia, dwa poematy: Dziesięć lat przed
końcem z roku 1990 i tytułowy Wielka pauza z 1995, zaświadczające o ponowoczesnej świadomości autorki wyczerpania się kreacyjnej mocy tego
rodzaju poetyckiego dyskursu, który opisany i zinterpretowany przez przy
wołanych tu krytyków był fundam entem jej liryki od czasu debiutu do tom u

30 M. Kowalska, dz.cyt., s. 17.
31 B. Smart, Nowoczesny rozum, ponowoczesna wyobraźnia [w:] tenże, Postmodernizm,
s. 127.

Żalnik - przypom nę - z roku 1989. W 1994 roku poetka wydała dwustukilkudziesięciostronicowy wybór wierszy pt. Postoje słowa, odbiegający jednak
w swojej kompozycji od schematu tego rodzaju poetyckich książek, skom po
nowany na szczególnych zasadach, myślę, że inspirowanych w jakimś stopniu
koncepcjami ponowoczesności. Wiersze w nim zgromadzone, pochodzące
z tom ów od W rytmie korzeni do Żalnika, nie zostały uszeregowane we
dług kryterium chronologicznego i według kolejności wydawanych wcześ
niej przez poetkę tomów, w których się pierwotnie znalazły. Książka ta była,
m oim zdaniem, przykładem strategii literackiej, którą m ożna by nazwać
(z pewnym metodologicznym ryzykiem) -  ״autointertekstualnością” połą
czoną ze znaczną dozą autotematyzmu. Każdy z wybranych do tego wyboru
przez poetkę wierszy sytuował się bowiem w polu innych jej utworów lirycz
nych, wchodząc z nim i (już przez sam fakt wzajemnego sąsiedztwa) w in
tencjonalne lub zamierzone przez autorkę rzeczywiste relacje, zmieniające
dotychczasowe, ustabilizowane w krytycznych interpretacjach sensy utworu
albo odsłaniające nowe. Dobrze uchwycił ten fenomen Jacek Lukasiewicz, pi
sząc o książce lirycznej ułożonej jak nowoczesna powieść, ״w której mieszane
są ze sobą czasy wypowiedzi, a tożsamość narratora staje się problemem”32.
Całością tom u rządził, zdaniem krytyka, pamiętnikarski zamysł; był to, jego
zdaniem, liryczny, filozoficzny pamiętnik. Dzięki odpowiedniem u doborowi
tekstów lub w skrajnych przypadkach ich przekształceniom, autorka poło
żyła nacisk na bezpośredniość, ograniczając stylizacje, ale eliminując także
skrajności kolokwialne i patetyczne33. Fakt dekonstrukcji przez Kozioł zasad
klasycznego wyboru dostrzega również doskonale Krystyna Rodowska:
N ie będzie ״w y b o ru w ierszy”. Są tylko postoje słowa [...], które rezygnuje z dawnej
kreacyjnej euforii i w irtu o zerii [...] z k o tu rn u i dykcji an achronicznie uroczystej. [...]
F inalnym  ״po sto jem słowa” jest w książce końcow y frag m en t drastycznie teraz skróco
nej bujnej prozy poetyckiej34.

32 J. Lukasiewicz, Retrospektywa, ״O dra” 1994, n r 12, s. 12.
33 Tamże.
34 K. Rodowska, Być poza sobą, ״Nowe Książki” 1995, n r 6. Por. M. Mikołajczak, Rola reflek
sji autotematycznej [w:] tejże, Podjąć przerwany dialog. O poezji Urszuli Kozioł, Kraków 2000,
s. 97:  ״Po 1974 roku autotematyzm wyraźnie nasila się i krystalizuje. Powstaje swoista teoria
języka, a wraz z nią filozofia słowa, która najpełniejszy wyraz znajduje w [...] tom ikach poetyc
kich: Postojach słowa (1994) i Wielkiej pauzie (1997), w utworach: Znikopis (WP, s. 93), Ars
poetica (WP, s. 62), Inaczej mówiąc (W T, s. 42), Boski dylemat (WP, s. 58), a także Dalej o tym (Ż,
s. 67). Słusznie zauważyła Joanna Grądziel: Wielka pauza to tak naprawdę poezja o poezji, o jej
niosącym ulgę i przywracającym wartości działaniu”. Mikołajczak w innym fragmencie swojej
książki pt. Artysta owładnięty twórczą niemocą podkreślała, że ״kierunek rozwoju refleksji autotematycznej Urszuli Kozioł wyznacza narastanie poczucia niem ocy twórczej”, widoczne w miarę
rozwoju jej twórczości. W edług monografistki, dwie są przyczyny tego stanu rzeczy. Pierwsza
to bezsilność piszącego, kojarzona przez niego z brakiem natchnienia, a więc odebraniem m u

Chodzi tu o znam ienną puentę utworu, który kiedyś zamykał ״Czytelnikowski” wybór wierszy poetki z roku 1976, a teraz sygnalizuje nasilający się
w poezji Urszuli Kozioł po roku 1989 motyw ״poezji wyczerpania”:
M oje słowo nie w ypow iada, nie nazyw a, m oje słowo straciło rów now agę. Sadzam je,
ześlizguje się z m iejsca, staw iam przew raca się; daję m u szklankę z w odą - a w oda ju ż
rozlana i rozbite szkło. / K iedy odsyłam je do słów, podw aża słowa; k iedy zam ykam je
w szufladzie, obala m i n a głowę sufit. / Trzeba to słowo trzym ać kró tk o , trzeb a je uczyć
chodzić, trzeba je uczyć znaczyć, trzeb a je leczyć.
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W arto przypomnieć, że John Barth - od którego zapożyczam m etodolo
giczny pomysł - kiedy pisał o  ״literaturze wyczerpanych możliwości” lub  ״literaturze wyczerpania”, samego term inu ״wyczerpania” nie utożsamiał z ta 
kimi sformułowaniami, jak  ״fizyczna, m oralna czy intelektualna dekadencja,
lecz jedynie z zużyciem się pewnych form lub wyczerpaniem się pewnych
możliwości”35.  ״Poezja wyczerpania” w wersji U. Kozioł dawała wyraz ta 
kim właśnie przeświadczeniom podm iotu mówiącego i bohatera lirycznego,
szczególnie po roku 1989.
Dygresyjny poem at Dziesięć lat przed końcem z roku 1990, z tom u Wielka
pauza, dający wyraz postawie etycznej autorki, przesycony, sui generis, cy
wilizacyjnym i kulturowym katastrofizmem, proponował poetycką definicję
ponowoczesnego kryzysu i  ״końca historii” spod znaku F. Fukuyamy: ״Wiek
dwudziesty się skończył zanim się skończył / chociaż dokładnie nie wiadomo
kiedy”36. Kolejnej wersji  ״końca wieku”, odnotowanej przez podm iot liryczny
w tym samym tekście, towarzyszyły takie poetyckie obrazy współczesności,
wytrawiającej tkankę współczesnej kultury: ״Gasną mity symbole gwiazdy /
i ulubieńcy na miarę stulecia” (WP, s. 107).  ״Poezja wyczerpania”, pseudonimująca tu nędzę współczesnego świata i nieadekwatność wobec niej form
poetyckich, ujawniała się w intertekstualnym cytacie autorki z C. Pavese: Tutto fa schifo / non scrivero piu (״Wszystko m nie mierzi / więcej nie będę już pi
sał”). Następny tytułowy poem at tomu, czyli Wielka pauza, był, jak zauważył
K. Lisowski: ״określeniem międzyepoki, w jakiej nagle znalazł się świat i Pol-

״wieszczego daru”- w sensie romantycznym. Druga - to lingwistyczna lekcja ״nieufności do
języka”, która wpłynęła na kształt języka poetyckiego i zauważalny zwrot od poezji symbolicznej,
poezji obrazu, ku doświadczeniom współczesnej twórczości lingwistycznej, zdeterminowanej
refleksją metajęzykową; tamże, s. 123-124.
35 J. Barth, Literatura wyczerpania, przeł. J. W iśniewski [w:] Nowa proza amerykańska. Szki
ce krytyczne, wybrał, opracował i wstępem opatrzył Z. Lewicki, Warszawa 1983, s. 38.
36 U. Kozioł, Dziesięć lat przed końcem [w:] tejże, Wielka pauza, Kraków 1996, s. 106. Przyj
muję następujący sposób odnotowania poszczególnych utworów i tomów: tejże, Wielka pa u
za, Kraków 1996 ( WP); tejże,  ״Supliki”, Kraków 2005 (dalej: S). W nawiasie, obok cytatu, tytuł
utworu, tytuł tom u, num er strony.

ska u schyłku stulecia z dehumanizującym postępem techniki i wzrastającym
poczuciem obcości”37. Pisała poetka:
je d n a połow a p rzeżuta
druga
choć się otw iera n a w ielość znaczeń
n ad al zakryta [...] i naw et ju ż nie to w ażne
że kończy się tysiąclecie jed n o czy drugie
albo że now e się zaczyna [...] oto w ciąga nas w swój w ir
w swój lej
wielka pauza
(W ielka p a u za , W P, s. 5)

Owa  ״międzyepoka” wymagała od podm iotu reakcji na przeszłość, na
kończącą się pewną fazę nowoczesności (w skrajnej wersji mogłaby być na
wet Lyotardowską  ״Przednowoczesnością”). Pojawiająca się wielość dyskursywnych i poetyckich znaczeń nie gwarantowała, według poetki, odkrycia
istotnego sensu  ״drugiej połowy”. Raczej penetrację przez współczesnych
 ״epistemologicznego leja”.
Pomimo że pom iędzy publikacją Wielkiej pauzy i Suplik U. Kozioł upłynę
ło dziewięć lat, tom y te łączy podobna fragm entaryczna zasada kompozycji
całości, w przypadku każdego z nich - ponowoczesny rozpad tradycyjne
go podm iotu lirycznego i podm iotu mówiącego. W irtuozeria okaleczonych
form poetyckich, będących wynikiem odpowiednich i charakterystycznych
dla wiersza ponowoczesnego strategii lirycznych. Pojęcie wiersza ponowoczesnego wprowadził, między innymi, Karol Maliszewski w swojej książce
z 1999 roku pt. Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy w odniesieniu do wierszy
takich autorów z kręgu formacji ״bruLionu”, jak np. Maciej Melecki, Dariusz
Sośnicki, M ariusz Grzebalski, Dariusz Foks, Tomasz Majeran. Oto, zdaniem
Maliszewskiego, niektóre cechy tego rodzaju liryki. Wiersz taki w relacji z od
biorcą pragnie być partnerski, nigdy belferski. Rezygnuje z m itu m oderni
stycznego wyniesienia, stwarza iluzję jednorodności codziennej przestrze
ni m onologu lirycznego. Jest w mikroskali wiersza epopeją ponowoczesnej
świadomości. Czytelnik w trakcie jego percepcji m a nie uzurpować sobie
prawa do wyłącznej interpretacji. Z góry zakłada m inimalizm poznawczy,
redukuje wiersz do skali prywatnej historii. Pisał Maliszewski:
W iersz ponow oczesny jest w yrazem podw ójnej św iadom ości. O b o k czegoś, co m ożna
u m ow nie nazw ać bezp o śred n io ścią (pierw szą św iadom ością w yrazu), jest jeszcze świa-

37 K. Lisowski, Bolesny kolec naszej udręczonej epoki,  ״Dekada Literacka” 1996, n r 11/12:
 ״Kozioł od Żalnika właśnie w śród wielu swych głosów wypowiada się w poetyce poem atu dy
gresyjnego, na tem aty aktualne, dojmujące, wymagające wyrażenia własnego stanowiska, okre
ślenia postawy etycznej”.
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dom ość u m ow ności w ypow iedzi, kreow anie iluzji, epistem ologii g ry - d ru g a św iado
m ość w yrazu38.

Niektóre z wyliczonych tu cech wiersza ponowoczesnego mogłyby od
nosić się do tekstów zawartych w dwóch wymienionych powyżej tomach
U. Kozioł.
Utwory te, pomieszczone w owych książkach poetyckich, m ożna by p o 
traktować łącznie - jako jeden blok liryków, w ram ach którego możliwe by
łoby wyróżnienie następujących tematów i motywów: 1 ) historie na nowo
opowiedziane - dekonstrukcje mitów Śródziem nomorza (np. Kirke, Syzyf,
M inotaur, Safo) oraz mitów kulturowych (np. Czerwonego Kapturka); 2) gru
pa tekstów o charakterze autotematycznym - w dwóch wersjach: ״poezji wy
czerpania” i liryki ״wiary w sztukę”, to przede wszystkim cykl W polu figur
z tom u Wielka pauza; 3) epifanie, czyli częściowo cykl Olśnienie z pierwszego
tom u i cykl Wyrywki z Suplik; 4) dyskurs tradycyjny w postaci cyklu próz
poetyckich na początku Suplik oraz np. takich utworów tam obecnych, jak
Z kolędą, *** ( ״Majowy słowik w Arpino...”), Na odejście poety, Z posrebrzaną,
odwróconą głową, Wygaszanie.
Z trzech dyrektyw dekonstrukcyjnej krytyki, stanowiących o sposobach
czytania ( ״nie m a tekstu literackiego samego w sobie”,  ״nie m a nic poza teks
tem”,  ״każde odczytanie jest nieodczytaniem - misreading lub niedoczytaniem”), najużyteczniejsza w stosunku do analizy i interpretacji lirycznych
utworów U. Kozioł, w których mogłaby odnosić się ona do tekstu i materii
mitów, wydaje się trzecia. Zdaniem Ryszarda J. Nycza, tradycyjna interpre
tacja kieruje się hipotetycznym założeniem ״całości semantycznej” tekstu
i w kolejnych fazach dąży do rekonstrukcji zintegrowanej pełni znaczenia,
prowadzącej do poprawnej, powszechnie prawomocnej wykładni. Lektu
ra dekonstrukcjonistyczna w zaawansowanej fazie jej procesu dezawuuje
ów model. Według niej podm iot, pod wpływem historyczno-kulturowych
wzorów i wzorców narzucanych przez czytelniczą wspólnotę, zobligowany
semantycznymi relacjami aktywizowanymi przez tekst, traci empiryczną
konkretność i swobodę wyboru. Również tekst traci autonomię, postać zin
tegrowanej całości, uprzytamniając tradycyjnem u czytelnikowi istnienie nie
przekraczalnej bariery językowo-pojęciowego wyrazu i poznania. Procedura
dekonstrukcjonistyczna m a odsłonić szczeliny w takiej na pozór zamkniętej
strukturze oraz ślady jej podatności na nadejście Innego i kontakt z pozaludz-

38 K. Maliszewski, Trzy wiersze ponowoczesne. W atmosferze drwiny z dotychczasowych
układów [w:] tenże, Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji, W rocław 1999,
s. 153-168. Por. E. Dąbrowska, Wiersze i rytm y nowej i najnowszej liryki (tradycja - nowoczes
ność - ponowoczesność) [w:] Nowa poezja polska. Twórcy - tematy - motywy, p o d red. T. Cieśla
ka i K. Pietrych, Kraków 2009, s. 29-53.

ką rzeczywistością. Odkrywa ona perm anentny proces rozpraszania, wyco
fywania się sensu. Język zdradza pisarza, oddając to, co powiedział, domenie
dyskursywnego uniwersum. Następnie lektura przenicowuje powierzchniowe
znaczenia i odsłania sprzeczne uwarunkowania z pozoru harm onijnej orga
nizacji semantycznej. Teoria dekonstrukcjonistyczna, budująca uniwersalny
porządek i precyzyjnie definiująca pojęcia, rozwija się dzięki demaskowaniu
tego typu uroszczeń, w doświadczeniu czytania39. Sens tradycyjnej opozycji
odczytanie prawdziwe/odczytanie fałszywe zostaje zatem unieważniony na
rzecz wspom nianego już tutaj niedoczytania/nieodczytania, dodajmy, opo
zycji kom plem entarnie uprawomocnionych.  ״Dla dekonstrukcjonisty - pi
sze Nycz - znaczenie jest zawsze gdzie indziej, a głęboki sens pozostaje na
zawsze ukryty, zapieczętowany, niczym nieczytelna «wieść znikąd», zapisana
w nieznanym języku”40. H.J. Miller natom iast definiował dekonstrukcję jako
 ״dobre czytanie”. Lekturę pełną pietyzmu, skrupulatności; jej główną cechą
jest  ״inwencyjność”, przez którą autor rozum ie odkrywanie/tworzenie inne
go, a dotąd stłumionego lub przeoczonego wym iaru znaczenia. Taka lektura
jest synonim em  ״oczekiwania na niespodziankę”, wynikającą z odsłonięcia
 ״heterogeniczności tekstu”, czyli rozbieżności pom iędzy tym, co spodziewa
ne, a tym, co  ״faktycznie” wydarza się w trakcie dekonstrukcyjnej lektury41.
Tak rozum iane strategie i konwencje dekonstrukcyjne, jako sygnały świa
domości ponowoczesnej, przenikają znaczne fragmenty  ״światów przedsta
wionych” Wielkiej pauzy i Suplik U. Kozioł - do jakiego stopnia w sposób
świadomy dla samej autorki, to już inny problem. Jednak najbardziej dobit
nym ich przykładem są takie utwory, jak np. Odyseusz do Kirke, Monolog
Kirke - dekonstrukcja heroicznego m itu Odysei: ״Jakże tobie wygodnie z tą
Penelopą w tle / która szyje i pruje / rzekomo czeka — ” (Monolog Kirke,
s. 36) - powiada do bohatera Odysei zakochana w nim kobieta, a nie boginka-czarodziejka - Kirke, jak każe mitologiczny przekaz. Dekonstrukcja Homeryckiego, a zatem poetyckiego m itu i języka wyraża się w tym samym utw o
rze w innym ironicznym fragmencie m onologu boginki: ״wciąż to parole,
parole”. Skarga Safony, M ówi Safo, I mówi Safo to nie tylko dekonstrukcja
antycznego mitu poetki, lecz także uwydatnienie przez pisarkę bezsilności
i rozpadu języka jako m edium poezji i międzyludzkiej komunikacji, nieadekwatności poetyckiej formy dążącej do zamilknięcia oraz ״wyczerpania”
(pierwsza fraza z następującego fragm entu to kryptocytat):

39 R. Nycz, Słowo wstępne [w:] Dekonstrukcja w badaniach literackich, p o d red. R. Nycza,
G dańsk 2000, s. 11-13.
40 Tamże, s. 13.
41 H.J. Miller, Czytanie dokonujące odczytania, przeł. P. Wawrzyszko [w:] Dekonstrukcja
w badaniach literackich, s. 125-143.

w sp o m n ą m n ie kiedyś ci co przyjdą po m n ie
gdy do ucha przyłożą m uszlę w y rzuconą z głębin
by łow ić w niej szm er pieśni mojej
i zaniem ów ienia.
(Skarga Safony, W P, s. 27)

Z podobną retoryką i transform acją-dekonstrukcją m itu spotykamy się
w utworze Wieczny Syzyf, którego bohater zamienia się w poetę: ״w nagłówku
pustej kartki / staję jak u podnóża stromej góry”, stwierdzając wpisaną w po 
rządek świata bezsilność swojej roli oraz literatury:
p różno szturm uję n iebo słaniem supliki za supliką
n ad ęty obłok
przynosi m i niezm ien n ie w ym ijającą odpow iedź
(W ieczny Syzyf, S, s. 50)

Podobnie jest w tekście bez tytułu, zaczynającym się od incipitu:  ״miecz
Damoklesa nad Madejowym łożem”, gdzie następnie czytamy o takiej wersji
 ״literatury wyczerpania”:
u m ieram z zachw ytu
n ad u ro d ą tego świata
choć ten w łaśnie w yślizguje m i się z rą k
(S, s. 51)
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oraz w utworze Tako rzecze Minotaur, będącym literacką wariacją na tem at
śródziem nom orskiego m itu (S, s. 35). Z dekonstrukcją kulturowego m itu
dziewictwa i niewinności, na kanwie Bajki o Czerwonym Kapturku, mamy
natom iast do czynienia w wierszu pod znaczącym tytułem Straszna bajka.
Jego bohaterka, zapewne nie bez wpływu psychoanalizy Freuda, nazywa
siebie córką kanibala, siostrą wilkołaka, wietrznicą, zm iennicą, wieczną
Meluzyną:
do ciebie się p o d k rad a m
w pościeli się p rzeg in am [...] a za o k n em po dw orze
pierzcha w las jednorożec.
(W P, s. 39 -4 0 )

Tego typu strategie liryczne świadczyły o świadomej grze podjętej przez
poetkę z jej czytelnikiem. Grze, dodajmy, uprawomocnionej przez świado
mość ponowoczesną, chociażby w takich wypowiedziach, jak ta Zygmunta
Baumana:
Z najdujem y dziś rozpow szechnione prześw iadczenie, że istnieje wiele różnych o p o 
w ieści zasługujących n a pow tarzanie i dom agających się po w tarzan ia i że z każdym
p ow tó rzen iem coś z ich zaw artości ginie, a coś now ego się pojaw ia. Z najdujem y też

now e przekonanie: że należy bro n ić praw a w szystkich opow ieści do tego, b y były o p o 
w iedziane i opow iadane n a now o, i w stale zm ieniającej się w ersji42.

W ram ach przyjętej przez siebie strategii ״poezji wyczerpania” podm iot li
ryczny wierszy Kozioł neantyzuje niekiedy, anihiluje zarówno samo dzieło, jak
i zamiar twórczy: ״wierszu / już wiem cię. Po cóż więc miałabym cię zapisać? /
Znikaj...” (Wyrywki 2, S, s. 34). Czasem tę neantyzację sugeruje już sama gra
ficzna forma zapisu, jak w wierszu pod bardzo wiele mówiącym,  ״lingwistycznym” wręcz tytułem, przypominającym dykcją Białoszewskiego, pt. Znikopis:
w iersze m i się po ro zp ra
szały w p ro ch spro
szyły m i się szer
sze m i się p o p ro (S, s. 64)

Dyskurs poetycki, jak i samo dzieło podlegają tu samozakwestionowaniu.
Równocześnie artysta w podobny sposób kwestionuje swoją własną podm io
towość i, szerzej, sztukę przez siebie uprawianą. Twórca przyjmuje postawę
zaniechania, znika, godzi się na śmierć poezji i poety w m odernistycznym
stylu nowoczesności:
42 Z. Bauman, Ponowoczesność, czyli ja k współżyć z wieloznacznością..., s. 278. Por. M. M i
kołajczak, Wejście w sferę m itu [w:] tejże, Podjąć przerwany dialog..., s. 64, 70-71: ״Czas kołowy,
którem u podporządkow ana jest rzeczywistość przedstawiona w wierszach Urszuli Kozioł, ist
nieje na dwa sposoby. Pierwszy jest związany z «motywem reintegracji w pierwotność». Opiera
się na micie pierwotności i pradawnych kultur, oznaczających pow rót do początków, do czasów,
kiedy wszystko stanowiło jedność. [...] M it pierwotności posiada tu podw ójną genealogię: wy
w odzi się z natury własnego dzieciństwa, z tradycji ludowej w jej najbardziej pierwotnej funkcji
oraz z tradycji literackiej i twórczości XX wieku. [...]. D rugim - obok m itu pierw otności - jest
w poezji Urszuli Kozioł mit-archetyp kulturowy. Poszukując interpretacji swojego losu, poetka
sięga po obrazowe przedstawienie mitologii antycznej i literatury europejskiej. Wykorzystuje
baśnie i opowieści greckie, które nadają pozorny sens jednostkow em u istnieniu. Konstruując
sztuczny świat konwencjonalnych wartości, stwarzają namiastkę ładu i harm onii. [...] Kluczem
do sytuacji człowieka współczesnego jest postać Syzyfa. [...] Symbolem losu człowieka i artysty
jest tu także obraz innego ukaranego przez bogów buntownika, bohatera Camusowskich ese
jów - Prometeusza; nośnym i alegoriami są postaci Odyseusza i Kirke. N atomiast przypowieścią
o losach poety staje się Rozmowa z Rimbaudem (P, s. 18) i Skarga Safony (W P, s. 25). Poetka
nawiązuje dialog z Safoną, z Musilem, z Fernando Pessoa. [...] Antyczni bohaterowie są uczest
nikam i dialogów z przeszłością, nie tylko z antykiem, ale także z całością kulturowego spadku”.
Autorka tej pierwszej monografii na tem at twórczości U. Kozioł poruszyła także tem at intertekstualnego kontekstu jej liryki. We fragmencie rozdziału IV pt. Archeteksty klasycystyczne
napisała między innymi: ״Transpozycja mitologicznego tem atu dokonuje się już poprzez tytuł.
Jego form uła Odyseusz do Kirke nakazuje, by wypowiedź bohatera traktować jako cytat, a zara
zem fragm ent większej całości, w której koleje losu Odyseusza przedstawione zostały za pom ocą
szeregu scen dramatycznych - monologów i dialogów. Podm iot utw oru wyznacza sobie w ten
sposób rolę reżysera spektaklu. Nazywa bohaterów widowiska i udziela głosu fingowanemu
podm iotow i lirycznem u”. Tamże, s. 216.

w łaściwie n ie odczuw am potrzeby
bycia koniecznie au to rem czegokolwiek
stąd gdy n a usta ciśnie m i się w iersz
p ołykam go
ju ż m i się nie chce dzielić go z tobą ani i z tobą
(Ale to żaden pow ód, W P, s. 32)

Ta ponowoczesna niewiara w tradycyjną moc sztuki, w społeczną funkcję
poezji rodzi zwątpienie w rolę artysty, poety i stawia go, a także jego twór
czość, ze strony podm iotu lirycznego, w perm anentny stan podejrzenia. Tak
dzieje się w trzech wersjach Zam iast wiersza (S, s. 22-24), w trzech wierszach
z Wielkiej pauzy: Inaczej mówiąc, *** (״Właściwie nie m a tu nic do doda
nia...”), W polu wielorakich figur z charakterystyczną pointą: ״podjęta niegdyś
partia ze światem i czasem / pozostaje więc nadal / nie rozegrana” (WP, s. 42,
54, 45).
Motywy literatury w stanie podejrzenia, szczególnie nieadekwatności
mowy poezji w stosunku do rzeczywistości, jak np. ״ten sen ci na manowce
każdą rzecz z osobna / wyprowadzi po szczeblach / urwanych w połowie”
(Przed zaśnięciem, WP, s. 55), pojawiają się w obydwóch zbiorach U. Kozioł
z obsesyjną częstotliwością. Podobnie jak motywy wyalienowanego, zdepersonalizowanego głosu artysty i rozpadającego się podm iotu lirycznego:
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Mój nagi głos, b ez okrycia bez osłony
beze m n ie [...] ubyw a nie ubyw ając [...] m ój - nie - m ój twój - nie
niczyj choć czyjś
choć m ów ią też że p o d o b n o aż zachrypł
od ciągłego w ołania n a puszczy
(Traktat o głosie, S, s. 20)

Jest to literacki refleks poczucia samotności charakterystycznej dla bohatera
literatury m odernizm u.
Refleks ponowoczesnej świadomości autorki wyraźnie jest natom iast za
warty w tekście pod charakterystycznym tytułem Wiersz do jednorazowego
użytku. Dotyczy on tej koncepcji sztuki ponowoczesnej, w której ważna jest
wymienialność, zastępowalność, jednorazowa użytkowość obiektu, możli
wość jego multiplikacji. Poetka ujęła to w następujący sposób:
spisuję w iersz n a straty
do jednorazow ego użytku
istotnie schodzi m i z oczu
jak piórko
k tó rem u z w łasnym p tak iem rap tem nie po drodze
(S, s. 25)

Z. Bauman w następujący sposób komentował ów związek ponowoczesnej rzeczywistości z towarzyszącą jej koncepcją sztuki, według której dzieło
utraciło obecnie obowiązek współkonstytuowania samouprawniających się
m etanarracji43:
R ozpad  ״pro jek tu życiowego” n a kalejdoskop sam oistnych epizodów , niepow iązanych
ani przyczynow o, ani logicznie, rezonuje z rów nie kalejdoskopow ą, p onow oczesną k u l
tu rą  ״nieustającego k arn aw ału ”, k tó ra zastępuje k an o n kultu ro w y ko ro w o d em k ró tk o 
trw ałych m ó d 44.

Cytowany tu Barry Smart, komentując Baumana, również zauważył, że je
śli ponowoczesne w arunki mają obrócić się na korzyść jednostki, to potrzeb
na jest ״pozytywna odpowiedź i twórcza reakcja na perspektywę życia bez
zabezpieczeń, gwarancji i ładu [...] w świecie przygodności i ambiwalencji”45.
W tym samym tekście Smart podkreślał niemożliwość natychmiastowych
rozstrzygnięć, nieobecność uprzywilejowanych narratorów, do których m o
glibyśmy się zwrócić o pomoc. Posługując się nowoczesnym rozum em, p o 
winniśm y równocześnie, zdaniem tego badacza, pielęgnować ponowoczesną
wyobraźnię46.
W części wierszy U. Kozioł, zamieszczonych w owych dwóch tomach, w i
doczna jest, wynikająca z ponowoczesnej świadomości, konstrukcja niejas
nego statusu lirycznego bohatera tych tekstów. Przeczucie rozpadu świata,
utraty aksjologicznego ״centrum ”, świadomość degradacji literatury, a przy
najmniej innych zasad jej istnienia i trw ania w postm odernistycznej rzeczy
wistości. W napisanym po śmierci Cz. Miłosza utworze autotematycznym
poetka pytała:
jest - ale czy jest - ów ląd
k u k tó rem u teraz dryfuje p o e ta w łódce z p ap ieru
obciążonej zm ilczanym słow em
(Na odejście poety, S, s. 40)

43 Por. J.F. Lyotard, Kondycjaponowoczesna..., s. 111: ״W społeczeństwie postindustrialnym ,
w kulturze ponowoczesnej, pytanie o praw om ocność przyjmuje inną postać. W ielka opowieść,
niezależnie od sposobu w jaki dokonuje unifikacji wiedzy, to znaczy niezależnie od tego, czy
jest opowieścią spekulatywną, czy emancypacyjną, straciła w iarygodność”. M. Kowalska, dz.cyt.,
s. 15:  ״Ponowoczesne narracje (m ikronarracje) wyrzekają się wszelkich pretensji do metafizycz
nego porządkow ania świata i społeczeństwa”.
44 Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe [w:] tenże, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994, s. 17.
45 B. Smart, Nowoczesny rozum. Ponowoczesna wyobraźnia [w:] tenże, Postmodernizm,
s. 132-133.
46 Tamże, s. 137-139.

Zmilczanym, a więc niewypowiedzianym, bo sztuka współczesna, przy
najmniej w myśl niektórych teorii estetycznych, pow inna zmierzać, zdążać
do milczenia, do kresu. Powinna do nich zmierzać w sfragmentaryzowanym
świecie, którem u ״odpowiada” (oczywiście w nie najprostszym sensie) sfragmentaryzowany  ״świat przedstawiony” literatury i jej tekst, który również
bywa czytany jako tekst świata. W intertekstualnej Lizbonie II, zawierającej
wizję entropii rzeczywistości, nawiązującej dialog z wierszem W Lizbonie
z Wielkiej pauzy czytamy:
chciałam spraw dzić czy to m ogłoby m i p o m ó c
w p o sk ład an iu o d now a utraco n y ch światów
z potłuczonych
i ju ż raczej nie pasujących do siebie kaw ałków
(S, s. 45)

Poetyckie wizje tego rodzaju mogłyby być inspirowane duchem epoki, tak
charakteryzowanym przez Z. Baumana:
C hronicznym atry b u tem  ״ponow oczesności”, ״ponow oczesnego” stylu życia w ydaje się
być niespójność, niekonsekw encja p ostępow ania, fragm entaryzacja i epizodyczność
rozm aitych sfer aktyw ności jed n o ste k [...]. W ieloznaczność tej sytuacji daje poczucie
w olności, ale m a rów nież strony negatyw ne47.
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Ta spora grupa wierszy promująca projekt ״poezji wyczerpania” tkwi w bi
narnej, wewnętrznej opozycji wobec grupy utworów obecnej w obydwóch
tom ach poetki, przywracającej z kolei tradycyjny model zintegrowanej, usta
bilizowanej pod względem formy poetyckiej, liryki charakterystycznej dla
 ״stylu wysokiego”, z m ocno zarysowanym podm iotem i bohaterem lirycz
nym, z nadrzędną pozycją autora sprawczego, a chwilami realnego, w roli
demiurga. Trudno je tutaj wyliczyć wszystkie, począwszy od takich liryków,
jak Z Bretanii, Adoracja przedwiośnia, Boski dylemat, przez Ars poetica, do
Pisane na wodzie i Stwarzanie rzeki. Zmuszony jestem pom inąć je nie tylko
ze względu na brak miejsca, ale przede wszystkim ze względu na główny te
m at moich rozważań. Warto jednakże zwrócić tu uwagę, że tego typu kom 
pozycyjny zabieg U. Kozioł (sam w sobie zawierający zresztą ziarno dekonstrukcji) stał się podstawą różnorodności jej wypowiedzi lirycznej, swoistej
sylwiczności, dialogiczności i, myślę, że bardzo istotnej dla ponowoczesnej
świadomości gry nie tylko poetyckich form, na co zwrócił już uwagę, w od
niesieniu do Wielkiej pauzy, Krzysztof Lisowski48.

47 Z. Bauman, Ponowoczesność, czyli ja k współżyć z wieloznacznością..., s. 7.
48 K. Lisowski, dz.cyt.

Jak już wspom inałem, trzecią grupą wierszy obecnych w omawianych
tu dwóch tom ach U. Kozioł są epifanie. Według typologii zaproponowanej
przez Ryszarda Nycza, ״wyrażanie niewyrażalnego” w epifanii romantycznej
polegało na znalezieniu adekwatnego obrazu dla ukazania bardziej podsta
wowej, esencjalnej rzeczywistości. Uprzywilejowany status sztuki i w arto
ści dzieła wynikały z umożliwienia choćby symbolicznego dostępu do tego,
 ״co prawdziwe i niezmiennie obecne”49. M odernistyczna epifania natom iast
״podtrzymywała” i ״przywoływała” do istnienia to, czego kształt formował
się dopiero w przedstawieniu, a głębszy sens - w pojęciu. Skazywała na nie
istnienie wszystko to, co wymykało się władzy wyobraźni i rozum u oraz p o 
zostawało nieuchwytne pojęciowo, nie dawało się przedstawić w obrazie ani
przekazać w słowie50. Trzeci rodzaj epifanii dokumentował, według badacza,
״wieczność przemijania”:
Jeśli b ow iem dla ro m an ty zm u rzeczyw istością była niep o jęta n atu ra, a dla m o d e rn i
stycznego estetyzm u staw ał się nią ostatecznie uk ry ty p o rząd ek [...] to dla ponow oczesnej tw órczości rzeczyw istością byłoby przede w szystkim to, czem u m o d e rn izm o d m ó 
w ił [...] istnienia: pozbaw iona esencji m ateria realności51.

O negatywnej obecności owej, opierającej się uobecnieniu, rzeczywisto
ści sztuka może jedynie zaświadczać. Zarysowuje się zatem jeszcze jeden
wariant ״epifanicznej” koncepcji dzieła w postaci  ״negatywnej epifanii”, to
znaczy utw oru jako  ״śladu zawsze niewypowiedzianej, obecnej poza przed
stawieniem rzeczywistości”52.
Kilkadziesiąt utworów Kozioł, zawartych w dwóch znacząco zatytułowa
nych cyklach: Olśnienie i Wyrywki, było przykładem epifanii m odernistycz
nej i ponowoczesnej. Pierwsza z nich jest w jakimś sensie bardziej oczywista,
druga - bardziej interesująca, więc kilka przykładów tej drugiej właśnie w ar
to tu przytoczyć, chociaż w obu cyklach ich względna równowaga liczbowa
została przez autorkę zachowana:
oko nieba
p o d k rążo n e w ieloobłocznie
tęgo piło się tej n ocy
(W P, s. 74)

49 R. Nycz, ״Wyrażanie niewyrażalnego” w literaturze nowoczesnej (wybrane zagadnienia)
[w:] tenże, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej,
Kraków 2001, s. 47.
50 Tamże.
51 Tamże, s. 49.
52 Tamże.

M otyl m a pytające skrzydła
jak b rw i u niesione w zdziw ieniu
n a d ty m bad y lem n a k tó ry m przysiada.
(W P, s. 78)
p o d sk ó rn a p o tw o rn o ść tego świata
(S, s. 28)
po p rzez pow szedni sen, tam ten dru g i
w ieczny
ju ż m i podstaw ia m ilczkiem swój lodow aty inicjał
(S, s. 38)
daleka góra otw iera w ro ta żeby napić się nieba
(S, s. 52)
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Epifanie te, dążące często do finalnego aforyzmu, poszerzają przestrzeń poe
zji w obydwu książkach poetyckich Kozioł, otwierają jej  ״światy przedsta
wione” na nieokreśloność, migotliwość, podkreślają ponowoczesną naturę
wieczności, która, jak by powiedział Z. Bauman, aby została zaakceptowana
przez współczesnego człowieka,  ״musi trw ać chwilę”. Pogłębiają również sam
dyskurs i projekt poetycki w skali dwóch książek, wewnętrznie go różnicu
ją, powiedziałbym, ״umetafizyczniają”, gdyby to określenie jeszcze cokolwiek
znaczyło. Są ״ulotną” przeciwwagą dla bardziej tradycyjnego idiom u poetyckiego, tworząc coś na kształt binarnej opozycji.
Wydaje mi się, że najlepszym filozoficzno-literackim kom entarzem do
epifanii Kozioł mogłoby być owo ״poróżnienie”, jak go nazywał Lyotard, róż
nica dwóch estetyk:
Estetyka m o d ern isty czn a jest estetyką w zniosłości [...] p ełn ą nostalgii; pozw ala ona
bow iem czynić aluzję do nieprzedstaw ialnego jedynie p o d postacią nieobecnej treści,
podczas gdy form a, dzięki jej rozpoznaw alnej spoistości, w dalszym ciągu prow adzi
czytelnika lub w idza k u przyjem ności b ąd ź pocieszeniu. [...] P ostm odernistyczne b ę 
dzie w ięc to, co w m o d ern isty czn y m p rzedstaw ieniu odsyła do nieprzedstaw ialnego;
to co w yrzeka się pocieszenia podsuw anego przez pop raw n e formy, od rzu ca zgodę na
sm ak, um ożliw iający w spólne dośw iadczenie n ostalgii za nieosiągalnym , to, co p o sz u 
kuje now ych przedstaw ień nie po to, b y się n im i delektow ać, lecz po to, by lepiej odczuć
istnienie nieprzedstaw ialnego53.

Poezja U. Kozioł po roku 1989 była świadoma tego ״poróżnienia”. Świad
czy o tym chociażby im m anentna poetyka jej liryków z tego właśnie okresu
oraz owe wewnętrzne, binarne opozycje obu tomów.
53 J.F. Lyotard, Odpowiedź na pytanie: co to jest postm odernizm ?, przeł. M.P. Markowski
[w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, p o d red. R. Nycza, wybrał, opracował i przedm ową
opatrzył R. Nycz, Kraków 1996, s. 60.

Sylwiczność poezji U. Kozioł po roku 1989 należałoby rozpatrywać nie
na poziomie pojedynczego, poetyckiego tekstu (może z wyjątkiem niektó
rych epifanii), lecz w aspekcie struktury i kompozycji całości poszczególnych
tomów. Już Postoje słowa były w gruncie rzeczy sylwą, a omawiane następne
dwa tomy miały niektóre cechy literatury sylwicznej. W łaśnie w ram ach tej
koncepcji, zdaniem R. Nycza, pisarz poszukuje własnych zasad integracji,
stwarza własną określoność i ustanawia własną substancjalność. Ustanawia
również własne reguły języka i układów odniesienia, jako warunków kon
stytucji przedmiotowości, wypracowuje  ״niegotową” formę wypowiedzi, p o 
datną na późniejsze przekształcenia, wykorzystania i rozwój. O tekstualnym
wymiarze sylwicznego projektu literatury m ożna zatem mówić w sensie au
tobiograficznym i autotematycznym54. Dekonstrukcyjny wymiar sylwicznej
koncepcji literatury realizuje się przez  ״rozbiórkę zastanych, standardowych
kategorii organizacji wypowiedzi, w toku agonistycznej gry sygnifikacyjnych
reguł”55. Dotyczą one również całości poetyckiego zbioru, ustanawiającego
w tym przypadku nowy porządek literatury, np. jej  ״fragmentaryczność, niedookreśloność, hybrydyczność”56.
Wielość i różnorodność lirycznych dyskursów Wielkiej pauzy oraz Su
plik U. Kozioł m ożna również interpretować w kategoriach odzwierciedlania
przez poetkę wielości dyskursów i gier językowych Lyotardowskiego społe
czeństwa ponowoczesnego, w którym jednostki żyją na skrzyżowaniu owych
zróżnicowanych dyskursów i gier, tworząc tożsamość graczy, dokonujących
mniej lub bardziej udanych posunięć57. Przeżywają oni, podobnie jak nie
którzy bohaterowie liryczni poezji Kozioł, poczucie rozpadu tożsamości jed
nostki i wspólnoty, uczucie braku - jak zauważył B. Smart - ״wiarygodnych
punktów odniesienia, bezpiecznych standardów, stabilnych kryteriów, usta
lonych form, zaakceptowanych autorytetów, gwarancji i postaw”58.

54 R. Nycz, Sylwy współczesne. Próba rekonstrukcji tekstu, W rocław 1984, s. 147.
55 Tamże, s. 146.
56 R. Nycz, Sylwy współczesne, Kraków 1996, wyd. II, s. 10-11:  ״specyfiką sylwy współczes
nej jest nieobecność gotowego, autonomicznego podm iotu: 1 - jako obiektu przedstawienia sygnalizowana najmocniej przez zdecydowany antymimetyzm, odrzucenie fabuły i pretekstowość tem atu, 2 - jako obiektu artystycznego - wyrażająca w zjawiskach dezintegracji formy [...]
odejście od retorycznej koncepcji dzieła jako całości zamkniętej, spójnej, zhierarchizowanej,
przesuwająca punkt ciężkości z wytworu na proces wytwarzania, 3 - jako obiektu estetycznego
- niestanowiąca bowiem gotowego przedm iotu ani dla estetycznego przeżycia [...] ani też dla li
teraturoznawczego poznania, wyodrębniającego zazwyczaj tekst czy korpus tekstów ze względu
na obiektywne własności (jak wyznaczniki stylistyczno-genologiczno-prądowe) zgodnie z przy
jętym i w ram ach danej teorii, konstytutywnym i kryteriam i przedm iotowości”.
57 Por. M. Kowalska, dz.cyt., s. 15-16.
58 Por. B. Smart, Nowoczesny rozum, ponowoczesna wyobraźnia [w:] tenże, Postmodernizm,
s. 132-133.

W świetle powyższych rozpoznań m ożna zaryzykować tezę, że liryka
U. Kozioł, od 1963 roku, przeszła długą drogę ciągłości, ale i ewolucji od
 ״rytm u korzeni” do, częściowo przyswojonego przez poetkę,  ״rytm u ponowoczesności” jako, według Baumana,  ״źródła cierpień”. O d krainy ustabili
zowanego m odernizm u do mrocznych i niezbadanych do końca obszarów
postm odernistycznej nadziei.
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S ta n isła w Barańczak - katastrofista
(na kanw ie jednego w iersza)

Wydany w roku 2006 przez krakowskie wydawnictwo A5 tom Wierszy zebra
nych Stanisława Barańczaka skłaniał wtedy i skłania również dzisiaj krytyka
do spojrzenia na tę lirykę z szerszej perspektywy. Tym bardziej w sytuacji, gdy
poezja dawnej ״Nowej Fali” staje się z wolna, w wypadku najwybitniejszych jej
twórców, własnością historii polskiej literatury współczesnej. Książka ta zawie
ra prawie całość poetyckiej twórczości poznańskiego pisarza, od Korekty twarzy
(1968) po Chirurgiczną precyzję. Elegie i piosenki z lat 1995-1997 (1998), z po
minięciem utworów z tomów Zwierzęca zajadłość (1991), Biografioły (1991),
Zupełne zezwierzęcenie (1993), mających odmienny (bardziej satyryczny) cha
rakter niż pozostała część twórczości lirycznej autora Jednym tchem (1970).
Układ tom u wydanego przez wydawnictwo Krystyny i Ryszarda Krynic
kich unaoczniał plastycznie jeszcze jeden fakt, o którym czasem zapominamy
przy lekturze wierszy Barańczaka - a przecież powinien on mieć decydujący
wpływ na interpretację całości twórczości pisarza. To jej zasadniczy podział
na dwa okresy: krajowy i emigracyjny. Problem ten podejm uję szczegółowo
w następnym studium , zamieszczonym w niniejszym tomie, dlatego nie będę
w tym miejscu wnikał w tę problematykę.
Krzysztof Dybciak, charakteryzując w roku 1974 literaturę  ״Nowej Fali”,
napisał:
G łów ne zasady m łodej literatury: m ów ić przed e w szystkim o rzeczyw istości, w której
żyjemy, m ów ić praw dę (całą praw dę) m ów ić w prost, tem at u tw o ru pow inien ro zg ry 
w ać się tu i teraz. [... ] Poszukiw ania artystyczne in tegruje idea tw orzenia św iata sp ra
w iedliw ości i w olności oraz prag n ien ie sw obodnego, czystego m oralnie, sensow nego
życia. [...] W iersz jest zn ak o m ity m n osicielem określonej wizji św iata - jego stru k tu ra
jest trafn y m odpo w ied n ik iem stru k tu ry rzeczyw istości1.

1 K. Dybciak, Mowa cenna jak krew, ״Tygodnik Powszechny” 1974, n r 13, s. 3.

Podobnie Krzysztof Biedrzycki, recenzując tom Ja wiem, że to niesłuszne
(1977), podkreślał najpierw, że na pierwszy plan wysuwa się w nim kontekst
polityczny, związany ze swoistym odreagowaniem przez pisarza ograniczeń
cenzury2. Już jednak w następnym zdaniu stwierdzał:
Jednak i tu k o n k re t sytuacji nie oznacza dosłow ności nazyw ania, ukazyw any św iat na
p ew no jest PRL-em , ale nie m usi n im być w yłącznie. K onsekw entnie głów nym te m a 
tem to m ik u jest osaczenie człow ieka w jego egzystencji3.

Od samego bowiem początku twórczości lirycznej Barańczaka w jego
poezji obecne były, wzbogacające jej epistemologiczny horyzont, m otywy ka
tastroficzne. Jednym z najbardziej reprezentacyjnych przykładów tego rodza
ju poetyckiego dyskursu był utwór Śpiący, zamykający pierwsze, poznańskie
wydanie Dziennika porannego. Wierszy 1967-1971, z roku 1972. Ze względu
na wymogi trafnej interpretacji musimy, na wstępie, przytoczyć go w całości:
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Ciężkie oddechy śpiących; ciężkie c h m u ry snu;
po m ięk k ich p o d n ieb ien iach toczą się chrapliw ie
ciężkie law iny tch u i n a p o d u szk ach m iękkich
k ołują n ieru ch o m o ciężkie głazy głów;
złożyli senne głowy, swoje ciężkie głow y
złożyli wszyscy, któ rzy za d n ia się strudzili
składaniem h o łd u , doniesienia, broni,
fałszywego św iadectw a, u kłonu, podp isu ,
uw ierzytelniających listów, skarg, ojcow skich
p o cału n k ó w n a czole, w yrazów w spółczucia,
pieniędzy (grosz do grosza), m eldunków , odw ołań,
przysiąg, życzeń (wszystkiego najlepszego), wizyt,
rezygnacji; złożyli głow y jak się składa
kości w ziem i; śpią; tylko oddychają, bo
ich gardła są zbyt sn em zarosłe, aby m ogły
zm ieścić krzyk; tylko leżą, b o ich ciała są
zbyt słabe po m ozolnym dniu, b y m ogły unieść
śm ierć; tylko śpią, bo głow y są zbyt ciężkie, aby
ciepłe pow ietrze m arzeń uniosło je wzwyż
kulistym w zlotem n ad dachy i place;
ciężkie oddechy śpiących; ciężkie c h m u ry snu.
Śpijcie. D zień, dzień o k tó ry m niespokojnie śnicie,
k tó ry w am b liźni jest jak świeża blizna,
bliski ja k b ó l kulisty w oczodołach, znany
do łez codziennie pierw szego spojrzenia ten dzień w stanie niedługo, w stanie b o są stopą
jutrzn i. A w stanie ciężko: spod dym iących płyt

2 K. Biedrzycki, Świat poezji Stanisława Barańczaka, Kraków 1995, s. 279.
3 Tamże.
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chodnika; spod ło m o tu k u b łó w ze śm ieciam i;
spod ociężale czterdziestodw uletnich
piersi kobiety, która, jeszcze śpiąc,
ściąga przez głowę koszulę; spod pow iek
mężczyzny, k tó ry n a oślep wyciąga
rękę po rozjątrzony budzik. Ciężki sen
ja k szala wagi uleci w pow ietrze,
bo dzień jest cięższy; bo dzień jest podstępny,
b ez u przedzenia skacze w am do gardła
co dzień o innej porze, co dzień o m in u tę
w cześniej czy później ciężka głow a słońca
unosi się n a d dachy. Śpijcie. Jeszcze chwila,
w zniesiecie senne głowy, swoje ciężkie głow y
w zniesiecie wszyscy, któ rzy za d n ia się trudzicie
w znoszeniem błagań, wiwatów, sztandarów ,
m odłów , toastów za zdrow ie, chóralnych
okrzyków, rą k do nieba, dziękczynień; w noszeniem
zażaleń, należności, w niosków , spraw do sądu,
interpelacji, w kładów n a książeczkę
oszczędnościow ą, aktów oskarżenia,
sprzeciwów, opłat, popraw ek; znoszeniem
przeciw ności, przepisów , now in, u pokorzeń,
krzyw d. Śpijcie. Śpijcie. Z a n im ołów słońca
zaleje was, n iech n a p o d u szk ach m iękkich
k ołują n ieru ch o m o ciężkie głazy głów,
po m iękkich p o d n ieb ien iach n iech su n ą chrapliw ie
ciężkie law iny tc h u i n iech n a d ziem ią płyną
ciężkie oddechy śpiących, ciężkie c h m u ry snu.
(s. 71-73)

O samej książce poetyckiej, zawierającej Śpiących, pisał po jej wydaniu
Jacek Lukasiewicz, że Dziennik poranny jest tom em wybitnym, a przy tym
ważnym punktem orientacyjnym dla poznania i zrozum ienia ״Nowej Fali”4.
Tym bardziej, że to wydanie Dziennika... wchłonęło przecież wiersze z wcześ
niejszej, ważnej książki Jednym tchem, tworząc nową organiczną, poetycką
jakość. W układzie tego nowego tom u utwór Śpiący pełnił funkcję tekstu
wieńczącego  ״świat przedstawiony” całości zbioru i, jako swoiste podsum o
wanie, nadającego m u określone poetyckie znaczenie.
Ten pięćdziesięciopięciowersowy utwór o budowie klamrowej (cztery
ostatnie wersy są wariantem czterech pierwszych), nazywany konsekwentnie
przez K. Biedrzyckiego ״poematem”5, jest jedną z odm ian wiersza wolnego,
intonacyjno-zdaniowego, w formie m onologu lirycznego podm iotu, skie-

4 J. Lukasiewicz, W strefie granicznej, ״O dra” 1972, n r 10, s. 113.
5 K. Biedrzycki, dz.cyt., s. 16, 20, 55.
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rowanego do zewnętrznego i wewnętrznego adresata ( ״śpiący”) wpisanego
w tekst. Zawiera on dwadzieścia cztery przerzutnie, podkreślające, zgod
nie z wolą poety, intonacyjne i semantyczne efekty rozbieżności pomiędzy
członowaniem składniowym a wersowym. Nadają one całości utw oru we
wnętrzną, dram atyczną dynamikę, uwydatniającą się szczególnie przy głoś
nej lekturze Śpiących. W przypadku wiersza Barańczaka uwaga ta mogłaby
dotyczyć również specyficznej gry antykadencji i kadencji (kompletny brak
w tym wypadku zdań pytających), jak również ujawniającego się w tym tek
ście napięcia pom iędzy intonacją wierszową a intonacją zdaniową, uważane
go współcześnie za najistotniejszy wyróżnik języka poetyckiego, szczególnie
w wypadku wiersza wolnego. Również charakterystycznym elementem do
m inanty kompozycyjnej i stylistycznej Śpiących jest forma enumeratio (wersy
od siódmego do czternastego oraz od czterdziestego drugiego do pięćdzie
siątego), pełniąca funkcję opisu pewnych składników wskazanego w wypo
wiedzi przez podm iot liryczny zespołu zachowań bohaterów utworu, w tym
przypadku zbiorowego konform izm u w strywializowanym pejzażu w spół
czesności. Rodowód owego wyliczenia, zarówno w Śpiących, jak i w Hymnie
porannym z tom iku Sztuczne oddychanie, jest - jak podkreślał Dariusz Pawe
lec - barokowy, ale, według tego badacza, funkcja  ״katalogów” np. M orszty
nów i Lubomirskiego została przez współczesnego poetę zmieniona. ״Wielosłowie” barokowe poza popisem językowym służyło przede wszystkim do
zaprezentowania bogactwa świata, jego różnorodności. U Barańczaka nato
m iast obserwujemy odwrotny kierunek procesu wyliczania, przypominający
zresztą siedemnastowieczną m etodę ״piętrzenia m etafor”: dookreślanie jed
nego zjawiska, jednej sytuacji6.
Sprozaizowanemu tokowi wiersza w Śpiących odpowiadają, obecne szcze
gólnie w enumeratio, prozaizmy i kolokwializmy przynależne do języka
potocznego i stylów funkcjonalnych (np. administracyjnego). W iążą one,
na mimetycznej zasadzie,  ״świat przedstawiony” wiersza z empiryczną rze
czywistością. Ewentualne negatywne wrażenie obecności w utworze idiomu
kolokwialnego, związanego ze stylem niskim, zostaje tu jednak zniwelowa
ne przez nadorganizację tekstu oraz jego związki z głębszą tradycją7. Jerzy
6 D. Pawelec, Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty, Katowice 1992, s. 151.
7 Por. tamże, s. 11-39. Autor omawia tu poezję S. Barańczaka w kontekście barokowego
manieryzm u, oksymoronu, antylogii, paradoksu, antytezy, peryfrazy, podsum owując swoje
analizy następującym wnioskiem: ״Opisane tu cechy stylistyczne poezji Stanisława Barańczaka
w ymieniane są jako podstawowe dla twórczości barokowej. Autor Dziennika porannego nada
je im wielorakie funkcje. W planie języka artystycznego tropy barokowe służą autoprezentacji
podm iotu - «wirtuoza», słowa wskazują na znawcę norm i konwencji. W planie wyobraźni poe
tyckiej wzmacniają zakreślony przez poetę obraz świata rozdartego między antynomie: życia
i śmierci, wolności i zniewolenia, cielesnego i duchowego, jednostkowego i społecznego, stałe
go i zmiennego, ulotnego i wiecznego”. J. Kwiatkowski, Stanisław Barańczak [w:] tenże, Magia

Kwiatkowski, recenzując Sztuczne oddychanie, scharakteryzował  ״hym n p o 
ranny” z tego poem atu Barańczaka w taki sposób, który również mógłby się
odnosić do wcześniejszych Śpiących:
W sp ó łrzęd n a, en u m eracyjna, m o n stru aln ie długozdaniow a składnia, w yznaczająca li
n ię intonacyjną, w której antykadencje d o m in u ją n a d k adencjam i, w której zatem b ra k
ja k gdyby m iejsca n a przerw ę, n a zaw ieszenie głosu, potęguje w rażenie duszącego n a 
tło k u ow ych dozn ań , rzeczy i spraw, a przew ażają w tej wlewającej się rzece doznania,
rzeczy i spraw y odstręczające8.

Dwa zdania parentetyczne w Śpiących wzmacniają podobny efekt składnio
wy, opisany przez Kwiatkowskiego na użytek Hym nu porannego.
W utworze zamykającym Dziennik poranny podstawową dom inantą sty
listyczną jest paronomazja, czyli zestawienie przez poetę słów brzmiących
podobnie, zarówno spokrewnionych etymologicznie (figura etymologiczna),
jak i niezależnych (paronimy), w celu uwydatnienia ich znaczeniowej blisko
ści, obcości lub przeciwieństwa. Funkcją paronom azji jest bowiem ujawnia
nie ukrytych zależności pom iędzy zjawiskami. Oto dwa najprostsze przykła
dy z utw oru Barańczaka:  ״złożyli senne głowy, swoje ciężkie głowy / złożyli
wszyscy, którzy za dnia się strudzili / składaniem hołdu, doniesienia, broni, /
fałszywego świadectwa, ukłonu, podpisu” (wersy od piątego do ósmego) lub:
 ״Śpijcie. Dzień, dzień o którym niespokojnie śnicie, / który wam bliźni jest
jak świeża blizna, / bliski jak ból kulisty w oczodołach, znany” (wersy od
dwudziestego drugiego do dwudziestego czwartego). Ta szczególnego rodza
ju ״polisemia” Śpiących, skłonność jej autora do kalamburów, do oksymoronów, do szczególnego rodzaju retoryczności9, funkcjonuje, w tym wypadku,
w ram ach starannej instrum entacji zgłoskowej. Uwzględnia ona trzy aspekty
aliteracji (instrumentalny, semantyczny, wierszotwórczy) oraz znaczenie wa
lorów dźwiękonaśladowczych wypowiedzi poetyckiej. Tak dzieje się np. (bo
nie sposób omówić tu pod tym względem całości wiersza) w przypadku popoezji. O poetach polskich X X wieku, w ybór M. Podraza-Kwiatkowska, A. Łebkowska, posłowie
M. Stala, Kraków 1995, s. 340: ״To barokowy, czy raczej już manierystyczny konceptualista. [...]
Nie tylko w irtuoz gry słów, wszelkich figur etymologicznych, paronom azji, deleksykalizacji, paragramów [...], amfibolii [...], antym etaboli [...], aprosodoketonów [...], paradoksów i oksymoronów [...], ale także twórca [...] kompozycji [...] wykorzystujących i - modernizujących takie
figury, jak anafora czy paralelizm”.
8 J. Kwiatkowski, Stanisław Barańczak, s. 336.
9 Tamże, s. 342:  ״Podejmuje klucze - zdania naszej epoki [...] ale [...] przekształca je sem an
tycznie, wprowadza w inne powiązania idiomatyczne, wydobywa ich językowe pokrewieństwa,
gra ich znaczeniami i brzm ieniami, przeskakuje ze zw rotu na zwrot, z idiom u w idiom, z ka
lam buru w kalam bur”. Krytyk ten trafnie dostrzegł w poetyce Barańczaka wpływy słowiarstwa
Juliana Przybosia oraz oddziaływania Tadeusza Peipera, jeżeli chodzi o typ wiersza, w którym
podstawową cząstką jest zdanie. Należy jednak pamiętać, że autor Śpiących wykorzystuje przede
wszystkim instrum entarium ważnego w XX wieku n u rtu ״poezji lingwistycznej”.
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czątkowych i końcowych partii utworu, gdzie onom atopeiczna konstrukcja
dźwiękonaśladowcza sekwencji głoskowych (rola spółgłoski  ״r”) imituje od
głosy ciężkiego, chrapliwego, ludzkiego snu. Warstwa głoskowa wiersza Ba
rańczaka uzyskuje także w innych partiach tekstu, dzięki świadomej strategii
lirycznej autora, częściową autonom ię w stosunku do warstwy semantycz
nej, eksponując własny porządek jakości brzmieniowych, którego nie można
sprowadzić do frazeologicznego i składniowego porządku wyrazów. Tak za
projektowana i zrealizowana przez poetę instrum entacja głoskowa potęguje
wewnętrzną dynamikę onirycznej wizji Śpiących.
Kim zatem jest podm iot liryczny ( ״gospodarz”?) owego wiersza - poe
matu, jak chciałby K. Biedrzycki? W jakiej sytuacji lirycznej się on znajdu
je? Najpierw jest świadkiem metaforycznego snu zniewolonej zbiorowości
- głównego bohatera lirycznego utw oru Barańczaka. Sygnałem usytuowania
się tego obserwatora, jego punktu widzenia w przestrzeni wiersza werty
kalnie skonstruowanej (do wersu dwudziestego drugiego) są równoważni
ki zdania i zdania pojedyncze:  ״śpią”, ״tylko leżą”, ״tylko śpią”, podkreślające
bierność i niem oc pogrążonej w somnambulicznym stanie wspólnoty.  ״Sen”
wchodzący tu w różne związki frazeologiczne oraz tryby gramatyczne, prze
sycający przestrzeń wiersza, powtarzający się ustawicznie, to najważniejsze
w tym tekście słowo klucz - obok takich, jak:  ״głowa”,  ״dzień” i  ״śmierć”,
zakreślających podstawowe granice semantyczne  ״świata przedstawionego”
utw oru Barańczaka. W tej pierwszej części wiersza, do wersu dwudziestego
pierwszego, przeważa z pozoru obiektywny, zdystansowany ze strony poetyc
kiego  ״narratora”, opis sytuacji lirycznej. Jest on również poetyckim opisem
rzeczywistości oraz zamieszkującej ją wspólnoty, pozostających w stanie ano
mii, entropii społecznej i bezwładu pom iędzy życiem a śmiercią. Po traum a
tycznych doświadczeniach dnia wczorajszego: ״tylko leżą, bo ich ciała są /
zbyt słabe po mozolnym dniu, by mogły unieść / śmierć”. Spojrzenie świadka
uwarunkowane jest nie tylko miejscem, ale i czasem jego obserwacji. Tym
czasem jest noc (teraźniejszość), następująca po dniu wczorajszym (prze
szłość), poprzedzająca dzień następny i jego wizję (przyszłość). Noc realizuje
właściwą jej normę, inną niż norm a dnia. Karl Jaspers pisał:
Pasja N ocy / pasja do N ocy przełam uje w szelki p orządek, p o rzu ca się w w ieczną o t
chłań nicości, k tó ra w ciąga w szystko w swój wir. K ażda k o n stru k cja w czasie jako zja
w isko historyczne w ydaje się jej pow ierzchow nym złudzeniem . [...] O g arn ia n iejas
ność jako w ieczną ciem ność A utentyczności. [...] Staje się niedow ierzająca i n iew ierna
w obec dnia. N ie przem aw iają do niej zadania ani cele, jest zatracen iem i p rag n ien iem
unicestw ienia św iata10.

10 K. Jaspers, Philosophie, Berlin 1932 [za:] W.P. Szymański, Neosymbolizm. O awangardowej
poezji polskiej w latach trzydziestych, Kraków 1973, s. 138.

Wers dwudziesty drugi rozpoczyna się od użycia czasownika  ״spać” w try 
bie rozkazującym.  ״Śpijcie” powtórzy się, na zasadzie paralelizmu, w wersie
trzydziestym dziewiątym i dwukrotnie, dla wzm ocnienia logicznego i eufonicznego efektu wiersza, w wersie pięćdziesiątym, wyznaczając przy tym,
z punktu widzenia kompozycyjnego, końcową granicę drugiej części utworu.
Jednak rozkazujące  ״śpijcie” staje się przede wszystkim gramatycznym (i dra
matycznym) sygnałem częściowej zmiany roli dotychczasowego świadka,
obserwatora (w dwukrotnym powtórzeniu brzm i zniecierpliwienie), w sę
dziego, wizjonera i profetę. J. Lukasiewicz, pisząc o Sztucznym oddychaniu,
zauważył, że poem at ten ukazywał sprzeczność dwóch porządków poezji:
horyzontalnego i wertykalnego oraz dwóch funkcji liryki: autoteliczno-metafizycznej i prognostyczno-społecznej. Pisał, iż m ożna je jednakże pró 
bować uzgodnić w funkcji profetycznej11. Przykładem udanej realizacji ta 
kiej możliwości są właśnie  ״śpiący” Barańczaka. W profecji jego podm iotu
mówiącego, ukrytego za realiami empireum, które dopiero na wyższym p o 
ziomie interpretacji zyskuje naddany, symboliczny sens12, przeszłość, teraź
niejszość i przyszłość są postrzegane z punktu widzenia mrocznej, tragicznej
teraźniejszości (m om entu kryzysu). Nawzajem się one warunkują, cyklicznie
odnawiają, wzajemnie na siebie wpływają, jak w klasycznej katastroficznej
projekcji. Przyszłość, dzień jutrzejszy jest w tej perspektywie, tak dobitnie
ukazanej w utworze, jedynie powtórzeniem, i to cyklicznym, odwzorowa
niem, multiplikacją przeszłości, czyli dnia wczorajszego, jego cierpienia,
traum y jednostek oraz zbiorowości. Enumeratio z drugiej części Śpiących,
bliźniaczo podobna do enumeratio z części pierwszej utworu, utwierdza wi
zję nienaruszalnej, niereformowalnej struktury świata, w której Pasja Nocy
pochłania Norm ę Dnia.
Podm iot liryczny zdaje się mówić zbiorowemu bohaterowi lirycznemu:
 ״innego dnia, innego życia nie będzie”, bo:  ״dzień jest podstępny, / bez uprze
dzenia skacze wam do gardła”. W zaimku osobowym ״wam” widać tu dystans
podm iotu wobec tych, dla których kolejny dzień (przyszłość) będzie śm ier
cią. Ich sen jest bardziej stanem hibernacji, mającym przejść w dzień poprze
dzony świtem, ale ten ״wstanie bosą stopą / jutrzni. A wstanie ciężko: spod
dymiących płyt / chodnika” jako zapowiedź nieuchronnej, w myśl katastro
ficznych reguł, zagłady. Jej przejmującym symbolem jest zdesakralizowana
wbrew tradycji, łączącej ją z ocaleniem i zmartwychwstaniem, bezbronna,

11 J. Lukasiewicz, Sztuczne oddychanie. Poemat satyryczny [w:] tenże, Oko poematu, W roc
ław 1991, s. 303. Por. D. Pawelec, dz.cyt., s. 303: ״Stanisław Barańczak jako poeta konceptysta
obok w irtuozerii formalnej, przejawia um iejętność łączenia w jednej konstrukcji wierszowej
doświadczeń tak odległych, jak społeczne i metafizyczne”.
12 K. Biedrzycki, dz.cyt., s. 43.
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bosostopa Jutrznia, jutrzenka 13 z poetyckimi konotacjam i mgły poranka, ale
też oparów krwi (?), dymów pożarów (?), gwałtu na niewinności, śmierci,
dramatycznego kresu. I jako taka wpisuje się ona w poetycki dyskurs kata
stroficznego proroctwa mówiącego podm iotu:  ״Zanim ołów słońca / zaleje
was, niech na poduszkach miękkich / kołują nieruchom o ciężkie głazy głów”.
Ołów to symbol śmierci, kojarzący się również z kulą karabinową, kołujące
nieruchom o głazy głów to oksymoroniczny symbol martwoty i bezruchu.
Mitologiczny Hypnos, bóg snu, był synem Nocy i bratem bliźnim boga
śmierci Tanatosa. Morfeusz, w którego objęciach przebywają śpiący, był jed
nym z trzech synów Hypnosa. A zatem, czy śniący z utw oru Barańczaka to już
m artwi za życia? Czy jest w ogóle sens mówienia o egzystencji zbiorowości p o 
między życiem a śmiercią? Śpiący stają się w ten sposób dzięki swojej kom po
zycji, strukturze, paronom azji oraz instrum entacji głoskowej (całość utworu
brzm i jak chorał) tekstem katastroficznej projekcji, projektem katastroficz
nego kresu, wykazującym w obrazowaniu, w sposobie symbolizacji konkretu
rzeczywistości, w wizyjności tego utworu, dość odległe, ale jednak wyraź
ne zbieżności z praktyką poetycką przedwojennej II Awangardy lubelsko-wileńskiej - np. w wertykalnej, kosmicznej perspektywie wschodzącego świ
tu, Jutrzni-jutrzenki, słońca, w przewadze ciemnych jakości emocjonalnych,
związanych również z instrum entacją tekstu, zawierającego pesymistyczną
wizję rzeczywistości. W tekście Barańczaka widoczne są związki z takim
rodzajem katastrofizmu, który M ałgorzata Szpakowska sklasyfikowała jako
״totalny”14.
Z problemów ściśle związanych z tekstem utw oru pozostaje jeszcze kwe
stia relacji owego świadka, obserwatora, rezonera, a także sędziego, wizjonera
i profety ze wspólnotą, będącą bohaterem wiersza Barańczaka. Stosunek p o d 
m iotu lirycznego do  ״śpiących”, którzy są tutaj synonim em społeczeństwa,
jest ambiwalentny, podobnie jak w innych utworach lirycznych z krajowego
okresu twórczości pisarza, gdzie bywa on nasycony pewną dwuznacznością.
J. Lukasiewicz, komentując Sztuczne oddychanie, czyli utwór późniejszy niż

13 Hasło: ״Jutrznia” [w:] W. Kopaliński, dz.cyt., s. 445: [ ״...] Pierwsza godzina modlitwy
brewiarzowej odmawianej dawniej przez duchownych i zakony przed wschodem słońca (stąd
nazwa); przest. jutrzenka. Ciem na jutrznia, dawne nabożeństwo wieczorne w środę, czwartek
i piątek Wielkiego Tygodnia, w którym po każdym odśpiewanym psalmie gasi się jedną świecę
(stąd nazwa)”. W arto przy okazji, w kontekście wersu: ״ten dzień wstanie niedługo”, zwrócić
uwagę na peryfrastyczną funkcję ״jutrzni” w tekście Barańczaka, podobnie jak  ״dymiących płyt
chodnika”, ״łom otu kubłów ze śm ieciami”. Tych peryfraz zapowiadających katastroficzne prze
silenie jest zresztą więcej.
14 M. Szpakowska, Katastrofizm [w:] tejże, Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza,
W rocław 1976, s. 40. Autorka pisze o tym typie katastrofizmu, że m a on zazwyczaj za sobą pew 
ną deterministyczną teorię kultury. Na m ocy praw przyrodniczych lub historycznych czyni ona
zagładę wartości nieuniknioną. Jest to, m oim zdaniem, przypadek Śpiących Barańczaka.

Śpiący, zauważył na jego przykładzie, że artysta m a w takiej sytuacji do wybo
ru trzy role: może się identyfikować z  ״szarym” człowiekiem lub nie identyfi
kując się, występować w jego im ieniu albo pozostawać w roli świadka patrzą
cego z boku15. W przypadku sytuacji lirycznej  ״śpiących” będzie to częściowo
rola druga i, w całej rozciągłości, trzecia. W pierwszej części wiersza, jak już
zauważyliśmy, będzie to rola świadka. W przypadku drugiej części utworu
jednoznaczne rozstrzygnięcie tej kwestii jest trudniejsze. W jednej bowiem
perspektywie zwrot  ״śpijcie” może być sygnałem bezsilnej i gorzkiej deklara
cji solidarności podm iotu z jednostkam i zniewolonymi przez autorytarny sy
stem. Deklaracji, w której pojawia się nawet cień rezygnacji - ale podwojone
 ״śpijcie” z wersu pięćdziesiątego może być odbierane przez czytelnika także
jako wyraz żalu autora i jednak pewnej dozy nieufności, a nawet niechęci
(wrogości?) wobec biernych, bezsilnych mas, winnych, w jakimś sensie, za
niechania czynu i oporu16:  ״śpią tylko oddychają, bo / ich gardła są zbyt snem
zarosłe, aby mogły / zmieścić krzyk”.
Przesłanki drugiej interpretacji ukryte są w głębszych pokładach tekstu
i chyba możemy je, w jakimś stopniu, wiązać z biografią zbiorową i przeży
ciem pokoleniowym generacji poety -  ״marcowego pokolenia” 1968 roku.
Wtedy druga z wymienionych tu postaw byłaby odpowiedzią na przeżytą
w młodości przez podm iot traum ę, wywołaną obserwowaną przez niego
obojętną reakcją szerszych odłamów społeczeństwa - owej Herbertowskiej
 ״substancji” właśnie - na społeczne zło i przem oc władzy. Jednak wydaje się,
iż w Śpiących podm iot liryczny czuje się najpierw ״jednym z nich”, jednym
ze zniewolonych, a w drugiej kolejności - dzięki swojej samoświadomości
i rodzajowi przeżycia historii - uważa się, w jakiś sposób, za wyróżnione
go i uprawnionego do odgrywania wobec wspólnoty zasygnalizowanych na
wstępie ról. Problem ten jest jednak zbyt skomplikowany, aby go tutaj, także
z powodu braku miejsca, głębiej omówić, chociaż jego świetną, jedną z wielu
hipotetycznych egzemplifikacji mogłaby być interpretacja wiersza Tłum, któ
ry tłum i i tłumaczy z tom u Ja wiem, że to niesłuszne17 - utw oru stanowiącego

15 J. Lukasiewicz, Sztuczne oddychanie..., s. 291-292.
16 D. Pawelec, dz.cyt., s. 132: ״W obrębie zbioru widać znakomicie aktualizację rom antycz
nej konwencji. W zamykającym całość wierszu pt. Śpiący otrzymujemy nawet wyraźny, typowy
dla niej sygnał pogardy, kierowanej przez bohatera tom u wobec tłu m u oraz uznawanych przez
ogół społeczeństwa wartości. [...] Gwarancją zmiany wrogiego świata [...] jest osobiste i całko
wite zaangażowanie się świadomej tego wszystkiego jednostki”.
17 Tamże, s. 26: ״W tekście wyróżnić m ożna dwa wyraźne stanowiska podm iotu wobec nie
go. Z jednej strony, poczucie lęku-utraty własnej tożsamości, rozpłynięcia się w masie, rozstania
ze światem indywidualnych wartości. Z drugiej strony - poczucie siły, która staje się udziałem
jednostki uczestniczącej w działaniach zbiorowości”. Por. K. Biedrzycki, dz.cyt., s. 81:  ״Masa
ogranicza jednostkę, zniewala ją, a równocześnie daje jej poczucie bezpieczeństwa, definiuje ją.
[...] Tłum jest niewytłumaczalny [...] ale [...] też zasługuje na wybaczenie, skoro każdem u czło

interesującą ilustrację rozterek bohatera Barańczaka (w kontekście stosun
ków łączących jednostkę ze zbiorowością) pom iędzy ״wolnością od” i ״wolnością do”, czyli dylematów nie tylko intelektualistów, opisanych w połowie
XX wieku przez Ericha From m a w Ucieczce od wolności. Postawa bohatera
Barańczaka, widoczna w innych jego tekstach, waha się bowiem pomiędzy
nadm ierną idealizacją narodowej wspólnoty (np. Grudzień 1976) a potępie
niem (np. Plakat, W.W. przyznaje się do wszystkiego) i odzwierciedla rozterki
opozycyjnej, młodej wówczas inteligencji lat siedemdziesiątych wobec  ״szarego człowieka” tamtych czasów.
Spośród zróżnicowanych ujęć polskiego katastrofizmu (bo nie istnieje
przecież jedna kanoniczna refleksja na jego tem at18), za punkt odniesienia
rozważań na tem at Śpiących S. Barańczaka wybrałem definicje Małgorzaty
Szpakowskiej i Stanisława Beresia, które łączy pewien wspólny mianownik.
Otóż Szpakowska przez katastrofizm rozumie pogląd, głoszący  ״aktualną lub
rychłą zagładę wartości uznawanych za szczególnie cenne”19, ale muszą to być
przede wszystkim wartości kulturowe i dla kultury konstytutywne. Mają one
na ogół charakter elitarny i wiążą się z indywidualistycznym rozum ieniem
kultury. Mogą być stanowe, czysto indywidualne, intelektualno-artystyczne
lub (i to w przypadku poezji Barańczaka arcyważne)  ״liberalno-dem okratyczne, jeśli występują w opozycji do totalitarnej dyktatury”20. Reprezentant
ką tych wartości jest z reguły jakaś mniejszość. S. Bereś pisał natomiast:
Pod pojęciem k atastrofizm u ro zu m iem tak ą postaw ę św iatopoglądow ą, k tó ra w ycho
dząc o d określonej analizy - najczęściej historiozoficznej - zapow iada n ie u ch ro n n y
zm ierzch w artości uznanych za ko nstytutyw ne dla danego system u kulturow ego21.

Wydaje m i się, że właśnie do takiej wersji katastrofizmu, czyli rozum iane
go również jako określony rodzaj postawy światopoglądowej, będącej konse
kwencją przyjętych uprzednio teoretycznych założeń, odwoływał się podm iot

wiekowi stwarza możliwość odnalezienia się w nim , poczucie bycia u siebie. Tłum [...] kroczy
[...] ale nie m ożna bez poważnych konsekwencji go porzucić, bo poza nim nie m a oparcia [...]
pozostaje [...] sam otność”.
18 Por. Z. Jastrzębski, Literatura pokolenia wojennego wobec dwudziestolecia, Warszawa
1969, s. 120; K. Wyka, Wspomnienie o katastrofizmie [w:] tenże, Rzecz wyobraźni, Warszawa
1977, s. 291; J. Kryszak, Katastrofizm ocalający. Z problemów poezji tzw. Drugiej Awangardy,
Toruń 1978, s. 6; Z. Gawor, Katastrofizm w polskiej myśli społecznej i filozofii 1918-1939, Lublin
1999; tenże, Polska myśl historiozoficzna Ipołow y X X wieku, Rzeszów 2005; M. Krakowiak, Ka
tastrofizm - personalizm - realizm. O krytyce literackiej Kazimierza Wyki w latach 1932-1948,
Kraków 2001; S. Gawliński, Katastrofizm [w:] tenże, Metafory losu. O współczesnej literaturze
polskiej, Kraków 2005, s. 129-141.
19 M. Szpakowska, Katastrofizm, s. 38-39.
20 Tamże, s. 39.
21 S. Bereś, Ostatnia wileńska Plejada. Szkice o poezji kręgu  ״Żagarów”, Warszawa 1990, s. 56.

mówiący i bohater liryczny tych wierszy Barańczaka z pierwszego okresu
jego twórczości, które moglibyśmy uznać za katastroficzne, w tym także Śpią
cych. W utworze zamykającym Dziennik poranny mamy bowiem wyraźnie
wyeksponowaną przez autora diagnozę współczesności jako m om entu kry
zysu wolności i wartości wyznawanych przez kształtującą się w Polsce lat sie
demdziesiątych XX wieku (nie bez wpływu zachodniej kontrkultury) młodą,
liberalną inteligencję. Następnie m ocno zarysowane poczucie bezwyjściowości podm iotu lirycznego, dotkliwie przez niego odczuwaną nieuchronność
zagłady wartości konstytutywnych, a wraz z nią całej reprezentowanej przez
podm iot intelektualnej formacji. Zagłada ta współbrzm iała z pesymistyczną
wizją dziejów, w której przem oc i gwałt wpływają na kształt równie pesymi
stycznej historiozofii jednostki, bezbronnej wobec wrogich jej nie tylko kos
micznych potęg, ale przede wszystkim opresywnego systemu - bezbronnej
również wobec tłum u, zbiorowości, masy, niweczących wspólnym wysiłkiem
racje indywiduum, jak uważali katastrofiści. To także kwestia przyswojenia
przez podm iot szczególnego wariantu katastroficznego ״przeżycia historii”,
oznaczającego tu przede wszystkim refleksję nad porządkiem dziejów albo
procesu społecznego. Kategoria ta zastosowana np. w odniesieniu do literatu
ry pokolenia wojennego oznaczałaby, że pewne wyobrażenia w niej zawarte
dałyby się tłumaczyć w szczególnych okolicznościach jako reakcja, w tym
wypadku, na wojnę. Tak rozum iane ״przeżycie historii” byłoby związane
z definicjami katastrofizmu, eksponującymi psychologicznie interpretow a
ną kategorię ״postawy”, a miejsce wojny w powyższym ujęciu zajmowałaby
współczesność. ״W obrębie samego katastrofizmu - pisała Bożena D anek
-Wojnowska - ogniwem zespalającym poszczególne jego części składowe oraz
zestrajającym rozbieżne perspektywy jest niedyskursywna więź przeżycia”22.
W wielu tekstach poetyckich z lat siedemdziesiątych S. Barańczak za
warł nie tylko zapis pokoleniowego doświadczenia (w tym również poetyc
kiej ״Nowej Fali”) w postaci wizji historii miażdżącej jednostkę, lecz także
projekt katastroficznej, a nie jedynie politycznej, zagłady wartości konsty
tutywnych. I dzisiaj to właśnie takie utwory wydają się znacznie ciekawsze
od tych ״jednoznacznych”, lepiej zniosły próbę czasu. Po latach poszerzona
przestrzeń interpretacji pozwala w inny sposób niż poprzednio, głębiej prze
czytać i odczytać wiele wierszy z Jednym tchem, sprzeciwiających się prze
mocy (np. Jednym tchem, Nie, Całym sercem po stronie, Na jedną kartę, Bo
tylko ten świat bólu, Pajęczyna, M iędzy rudą a rdzą), w których częściowo
oderwane od konkretu  ״kosmiczne” obrazowanie idzie w parze z uniwersalizacją tematu. U końca wojny dwudziestodwuletniej Barańczaka to przecież

22 B. Danek-Wojnowska, Stanisław Ignacy Witkiewicz a modernizm. Kształtowanie idei ka
tastroficznych, Wrocław 1976, s. 138.

program owy utwór w duchu katastrofizmu historiozoficznego i generacyj
nego zarazem, o cyklicznie powtarzającym się w dziejach traumatycznym
mechanizmie doświadczeń z historią kolejnych generacji. Przy całym zacho
waniu proporcji mógłby on znaleźć się obok Pokolenia Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego i Wczorajszemu Tadeusza Gajcego. Ci którzy jedzą grzanki będą
jeść suchary to rzecz o uniwersalnym, powtarzającym się konform izm ie jed
nostek tworzących historię, ale również o jej anonimowych trybach. O kru
cieństwo dziejów, stałe i niezm ienne w swojej powtarzalności, pojawia się
w Kołysance z Dziennika porannego, lecz także i w Śpiących, gdzie ten tem at
został odpowiednio zuniwersalizowany. M ożna by w takim kontekście wy
mienić jeszcze dużo innych utworów, np. ze Sztucznego oddychania Piosenkę
zza lewej ściany, Piosenkę zza prawej ściany, Piosenkę spod podłogi, w któ
rych historiozoficzna perspektywa bierze górę nad historycznym konkretem
i  ״rozliczeniami współczesności”. I, przede wszystkim, dwa Hymny - poranny
oraz wieczorny. Szczególnie drugi z nich jest jednym z najlepszych przykła
dów poetyckiego katastrofizmu S. Barańczaka, inspirowanego, jak się wydaje,
podobnie jak w przypadku Śpiących, estetycznymi ideami II Awangardy, ale
odnoszącego się do nie tak dawnej, powojennej przeszłości:
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Pow iedz dlaczego jej dłoń coraz cięższa
i coraz bardziej b rakuje pow ietrza
kiedy n ad n am i ciem na i zw ycięska
zapada noc
D laczego dław i nas Dlaczego śnim y
oblani p o tem że się nie zbudzim y
że w iecznie będzie n ad lata i zim y
zapadać noc
P onad dach am i p o n a d o d decham i
P onad d o m am i i p o n ad dym am i
P onad głow am i i p o n a d słowam i
Z apada noc
Z apada noc
Z apada noc
(1971-1974)

/

 ״Inny" w  ״N o w y m Ś w ie cie ". O poezji
em igracyjnej S tanisław a Barańczaka

Z aktualnej perspektywy twórczość Stanisława Barańczaka m ożna podzielić
na dwa okresy. Najpierw krajowy, począwszy od daty debiutu, czyli Korekty
twarzy z roku 1968, a później emigracyjny - od roku 1981, daty wyjazdu pisa
rza z kraju w celu objęcia posady wykładowcy na Harvard University (USA),
ze wszystkimi konsekwencjami tej sytuacji. W ten sposób tomy, począwszy od
wspomnianej powyżej debiutanckiej książki do Tryptyku z betonu, zmęczenia
i śniegu (1980), przypadają na okres krajowy. Należy jednak pamiętać, że poe
m at Sztuczne oddychanie, po pierwszym wydaniu w drugim obiegu literatury
poza zasięgiem cenzury (1974), ukazał się następnie w londyńskim  ״Aneksie”
w roku 1978. Podobnie było ze zbiorem Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat
1975-1976, który pierwotnie ukazał się w Paryżu w 1977 roku, a następnie
w Polsce, w drugim obiegu, w 1978. Za tom zamykający ten rozdział poe
tyckiej twórczości Barańczaka należy uznać zbiór wierszy Bo tylko ten świat
bólu, opublikowany przez ״Niezależne Wydawnictwo” we Wrocławiu w roku
1982. Ważny tom pt. Atlantyda i inne wiersze z lat 1981-1985 (Londyn 1986)
otwiera jej następny, emigracyjny rozdział, który będzie nas interesował prze
de wszystkim. Do okresu tego należy również Widokówka z tego świata i inne
rymy z lat 1986-1988 (Paryż 1988). Takie natomiast tomy, jak Podróż zimowa.
Wiersze do muzyki Franza Schuberta (Poznań 1994), Chirurgiczna precyzja.
Elegie i piosenki z lat 1995-1997 (Kraków 1998), to książki poetyckie napisane
przez autora w innym okresie. Po roku 1989, jak przyjmują niektórzy histo
rycy literatury współczesnej, dobiegł bowiem kresu proces scalania dawnej
 ״literatury emigracyjnej” z  ״literaturą krajową”, rozpoczęty w 1976 roku. Tak
przynajmniej wygląda to w teorii, bo w praktyce trudno się zgodzić z tak ar
bitralnym w aspekcie merytorycznym ujęciem zagadnienia; literatury te po
wstawały przecież w skrajnie odmiennych warunkach społecznych i politycz
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nych. Niełatwo jest jednak wspom niane powyżej tomy Barańczaka zaliczyć do
stricte emigracyjnego okresu twórczości pisarza. Za Chirurgiczną precyzję...
poeta otrzymał zresztą w roku 1999 prestiżową krajową literacką Nagrodę
״Nike”, już w roli nie pisarza emigranta, lecz polskiego pisarza, tworzącego
z własnego wyboru na obczyźnie. Te ścisłe rozróżnienia są bardzo istotne, bo
również w okresie krajowym w niektórych wypadkach, jak wynika z zestawio
nych tu wyżej tytułów, poeta wyłamywał się ze schematów, tworząc w Polsce,
lecz ze względów cenzuralnych i politycznych publikując za granicą.
Liryka S. Barańczaka z lat 1975-1981 była wsparta eseistycznym świadec
twem samego autora. Takimi książkami, jak Nieufni i zadufani. Romantyzm
i klasycyzm w młodej poezji lat sześćdziesiątych (1971), Ironia i harmonia.
Szkice o najnowszej literaturze polskiej (1973), Etyka i poetyka, zbiór szkiców
z lat 1970-1978, opublikowany najpierw w Paryżu w roku 1979. Dotyczyło to
również programowych Paru przypuszczeń na temat poezji współczesnej, za
mieszczonych już w roku 1970 w tomie poetyckim Jednym tchem, rozpoczy
nających się od słynnego zdania na tem at liryki:  ״Powinna być nieufnością”1.
Jednakże w wymienionych tu wydawanych wtedy tom ach poetyckich, jak
również w niektórych tekstach dotyczących literatury, nie ustrzegł się Ba
rańczak (może poza Sztucznym oddychaniem, a wcześniej Jednym tchem
i Dziennikiem porannym), z dzisiejszego punktu widzenia, politycznych
schematów, czasem nadmiernej dawki poetyckiej publicystyki i arbitralne
go radykalizmu, osłabiających niekiedy ostateczną wymowę utworów z tego
okresu twórczości poety2. Powody takiej sytuacji były aż nadto zrozumiałe.
M imetyzm ówczesnej liryki Barańczaka, jej emocjonalny ton wynikał przede
wszystkim z konkretnego zaangażowania twórcy po stronie ówczesnej opo
zycji demokratycznej. Uwarunkowany był następnie światopoglądowymi
wyborami pisarza, okolicznościami natury biograficznej (np. udział poety
w pracach poznańskiego KOR-u, utrata pracy na Uniwersytecie Poznańskim,
zakaz druku i inne represje). To etyka określała poetykę wierszy, decydowała
o jej ostatecznym kształcie, więc nie wszystkie motywy, wątki i obsesje tej li
ryki z ówczesnego okresu m ożna z aktualnej perspektywy zuniwersalizować.
Sytuacja uległa zmianie dopiero po wyjeździe pisarza z Polski i po wyda
niu przez niego w latach osiemdziesiątych dwóch tomów wierszy, napisanych
już na emigracji. Według Dariusza Pawelca łączyła te tomy:
1 S. Barańczak, Parę przypuszczeń na tem at poezji współczesnej [w:] tenże, Jednym tchem,
Warszawa 1970, s. 3.
2 Por. M. Stala, M iędzy tym światem a światem łaski [w:] tenże, Chwile pewności, Kraków
1991, s. 181: ״Może dlatego w spom niane wiersze Barańczaka (Sztuczne oddychanie, Ja wiem, że
to niesłuszne) przedstawiane najpierw jako wzór odwagi, jako źródło siły płynącej ze świadcze
nia zagrożonym wartościom etycznym - wydają się niektórym po upływie lat wierszami «niestety słusznymi». «Niestety» - bo szlachetność idei nie jest jedynym czynnikiem, decydującym
o wielkości poezji”.

[...] perspektyw a odd alen ia tw órcy [...] od to talitarnego zniew olenia jed n o stk i, od ję 
zyka polityki, od persw azji agresywnej k u ltu ry masow ej, [...] o d podkreślanej przecież
w w ierszach pokoleniow ej w spólnoty, od w łasnego m iejsca w życiu społecznym , od
języka polskiego, i, rzecz jasna, od ojczyzny.[...] M am y do czynienia z perspektyw ą em ig ran ta3.

M oim zdaniem, to jednak ten właśnie rodzaj  ״emigracyjnej perspektywy”
uratował poezję autora Jednym tchem przed zagrażającym jej pod koniec lat
siedemdziesiątych skostnieniem, ״chorobą powtórek” i swego rodzaju (groź
nym dla każdej liryki) myślowym schematyzmem w służbie  ״dobrej sprawy”.
W świecie przedstawionym Atlantydy..., Widokówki..., a później Podróży zi
mowej zaszły bowiem w obrębie dom inanty stylistycznej i kompozycyjnej
znaczące zmiany. Najpierw dominująca wcześniej, w poprzednim wcieleniu,
arbitralna postawa podm iotu lirycznego - pewnego swoich, przede wszyst
kim etycznych i ideowych racji - ustąpiła zwątpieniu bohatera lirycznego
w wyłącznie jednoznaczny sens rzeczywistości oraz w porządkującą sferę re
alnych faktów funkcję poezji. Uwaga ta mogłaby nie dotyczyć jedynie poe
m atu Przywracanie porządku, napisanego w Stanach, zamieszczonego przez
autora w tomie Atlantyda..., a odnoszącego się do wprowadzenia w Polsce
w roku 1981 stanu wojennego. Następną konsekwencją tego rodzaju zmian
były również wątpliwości twórcy, dotyczące ontologicznego statusu poezji i jej
kreacyjnej mocy, a także mocno akcentowane przez Barańczaka w tym okresie
motywy i wątki egzystencjalne, tym razem nie przede wszystkim w kontekście
politycznym, lecz, jakkolwiek by go rozumieć, w kontekście metafizycznym
(np. poszukiwanie Boga oraz trwoga przed przemijaniem i śmiercią, jak w Po
dróży zimowej). Pisali zresztą na ten temat Krzysztof Biedrzycki i Dariusz Pa
welec, autorzy książek monograficznych o twórczości pisarza4.
W emigracyjnym okresie twórczości poety jego - jak zwykle wirtuozerska i wyrafinowana pod względem formalnym - liryka wypełniła się nową
treścią. Stało się tak na skutek częściowego uwolnienia się Barańczaka od po 
winności wynikających z jednoznacznie przez niego samego wcześniej defi
niowanej społecznej roli artysty dysydenta, tworzącego w warunkach opresyjnego zniewolenia społeczeństwa. W okresie emigracyjnym, nacechowanym
uwolnieniem się twórcy w w arunkach wolności demokratycznego Zachodu
od obowiązków wobec zbiorowości, obszar programowej nieufności zaczyna
dotyczyć nie tylko rzeczywistości, lecz także samej poezji i podejmowanej
przez twórcę nowej problematyki na nowym gruncie. Z perspektywy czasu
wydaje się bowiem, że w emigracyjnym okresie twórczości najważniejszym
zagadnieniem dla Barańczaka poety stało się mozolne budowanie przez p o d 

3 D. Pawelec, Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty, Katowice 1992, s. 151.
4 Por. K. Biedrzycki, Świat poezji Stanisława Barańczaka, Kraków 1995; D. Pawelec, dz.cyt.

m iot mówiący jego wierszy nowej, migotliwej, płynnej tożsamości bohatera
lirycznego em igranta (imigranta? wygnańca? obywatela świata?)5.  ״Innego”,
rozdartego pom iędzy ״tym” a ״tamtym”, ״tamtym” a ״tym” światem? I ten
problem oraz związane z nim poznawcze komplikacje będą głównym tem a
tem dalszych rozważań, ale najpierw kilka refleksji metodologicznych, które
w szerszym kontekście wiążą się z tytułowym zagadnieniem.
Tzvetan Todorov w książce Podbój Ameryki. Problem Innego, dotyczącej
dyskursu kolonialnego, towarzyszącego podbojowi tego kontynentu na prze
łomie XV i XVI wieku, zawarł następującą typologię postaw wobec Innego:
I. Plan aksjologiczny: sąd w artościujący - In n y jest d o b ry lub zły, k o ch am go lub nie,
jest w obec m n ie równy, albo w czymś m i ustępuje. II. Plan prakseologiczny: d o ch o 
dzi do zbliżenia do Innego lub o d dalenia o d niego, przejm uję w artości tego drugiego,
utożsam iam się z n im , albo też dostosow uję go do siebie, projektuję swój w łasny obraz
na niego lub zachow uję n eu traln o ść albo obojętność. III. Plan epistem iczny: tożsam ość
tego Innego jest m i zn an a lub n ie6.

Z kolei Ryszard Kapuściński w roli reportera, pisarza i podróżnika p o d 
kreślił, że funkcjonujące określenia dotyczące Innego czy Innych, w celu roz
różnienia płci, narodowości, religii czy poszczególnych pokoleń, mogą wy
stępować w różnych kontekstach. Autor Hebanu powiada:
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W m o im p rzy p ad k u używ am tego określenia, głów nie aby odróżnić Europejczyków,
ludzi Z achodu, białych, od tych, k tó ry ch nazyw am In n y m i - to znaczy nie-Europejczyków, niebiałych, św iadom , że dla tych o statn ich ci pierw si są rów nież In n y m i7.

Według Kapuścińskiego, europocentryzm podsuwa w takich wypadkach
łatwą matrycę. Ilekroć bowiem piszemy lub wypowiadamy się na tem at sto
sunku do Innych, na przykład o konflikcie z nimi, bezrefleksyjnie przyjm u
jemy, że chodzi o spór Europejczyków z nie-Europejczykami8. Tymczasem
w zglobalizowanym świecie współczesnym:
5 Por. charakterystyczną refleksję Barańczaka na ten tem at, zawartą w szkicu pt. E.E. przy
bysz z innego świata [w:] tenże, Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dla
czego się pisze, Londyn 1990, s. 195:  ״Lata spędzone «tam», dziedzictwo kulturalnych stereoty
pów, znaczeniowe różnice, rozróżnienia narzucane przez rodzim y język - wszystko to wytwarza
w nas zespół przyzwyczajeń, który w swojej naiwności bierzemy za wierny obraz świata. W ystar
czy stanąć na amerykańskiej ziemi, aby to złudzenie pękło jak przekłuty balon. Nie chodzi tylko
0 to, że Nowy Świat jest barwniejszy, większy, odm ienny od tego, czegośmy się spodziewali.
W schodnioeuropejskiego przybysza wytrąca z równowagi to, że system znaczeń wbudowany
w jego umysł coraz to rozmija się z amerykańską rzeczywistością”.
6 T. Todorow, Podbój Ameryki. Problem innego, przeł. J. Wojcieszak, Warszawa 1996, s. 205.
7 R. Kapuściński, Ten Inny, Kraków 2007, s. 9.
8 Tamże, s. 15. Por. tamże, s. 29:  ״Levinas mówi o Innym, który jest z tej samej białej rasy
1 z tego samego zachodniego kręgu kulturowego. Nie mówi o sytuacji, kiedy biały spotyka się
z Innym, który m a inny kolor skóry, wierzy w innych bogów i mówi językiem dla niego niezro
zumiałym”.

[...] - dla C hińczyka In n i to b ęd ą M alajczycy i H indusi, dla A raba - Latynosi
i Kongijczycy - liczba kom b in acji jest wielka. N arodził się now y In n y - nie-E uropejczyk, k tó ry jest In n y w obec drugiego nie-E uropejczyka9.

Pisarz trafnie podkreślił, że warunkiem dialogu pomiędzy nim i musi być
wzajemna wola poznania. W praktyce okazuje się to bardzo trudne, a do
świadczenie wskazuje, że w pierwszym odruchu indywiduum reaguje na In
nego z rezerwą, nieufnie, czasem wręcz niechętnie i wrogo10.
Na ukształtowanie się w literaturze problem u Innego znaczny wpływ m ia
ła filozofia dialogu, co nie znaczy, że m ożna by obronić tezę o genetycznym
związku dyskursu postkolonialnego z tego rodzaju filozofią. Chociaż, jedno
cześnie, ״Ty” to inny kształt Innego, a według M artina Bubera, ״Człowiek
staje się w kontakcie z Ty”11. Pisze wcześniej filozof:
Ty spotyka m n ie, ale to ja w chodzę w b ezp o śred n ią relację z nim . Staję się Ja w zetk n ię
ciu z Ty. Stając się Ja, m ów ię Ty. Każde praw dziw e życie jest sp o tk an ie m 12.

Tego rodzaju relacja oznacza zatem status podm iotu jako jednocześnie
będącego wybranym i wybierającym, doznającym i działającym13. Jest on
uwikłany w jeszcze inną siatkę zależności. Buber podkreśla:
M ów isz do niego Ty i dajesz m u siebie, on m ów i do ciebie Ty i daje ci siebie. N ie m ożesz
p o ro zu m ieć się z in n y m i n a jego tem at, jesteś tylko Ty i on. Ale uczy cię on spotykać
in n y ch i w ytrzym yw ać spotkanie z n im i14.

Dzieje się to w trzech strefach. W pierwszej, gdzie nasze Ty skierowane do
przyrody zatrzymuje się na progu języka. W drugiej, w życiu z ludźmi, gdzie
relacja w kształcie słownym jest jawna, możemy tu dawać i przyjmować Ty.
Trzecia relacja m a charakter skryty i oznacza życie z istnościami duchowymi,
odsłania się w sposób bierny, lecz językowo twórczy15.
Zdaniem Emanuela Levinasa natomiast, relacja z innym człowiekiem,
(roz)mowa kwestionuje wolność podm iotu, wzywa go przez Innego do od
powiedzialności, jest także kazaniem, upom inaniem , mową profetyczną16.
Twarz Innego sądzi podm iot. Uobecniony w niej byt przychodzi z wym iaru

9 Tamże, s. 34.
10 Tamże, s. 59.
11 M. Buber, Ja i Ty. W ybór pism filozoficznych, wybrał i opracował, przeł. i wstęp napisał
J. Doktór, Warszawa 1992, s. 56.
12 Tamże, s. 45.
13 Tamże, s. 86.
14 Tamże, s. 59.
15 Tamże, s. 41.
16 E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, Warszawa
2002, s. 253.

transcendencji, objawia się jako obcy, ale nie przeciwstawia się podm ioto
wi jako przeszkoda albo wróg. Pozycja podm iotu (״Ja”) pozwala mu odpo
wiedzieć na istotową nędzę Innego, znaleźć sposób, aby zaradzić jego nędzy.
Inny, panujący nad podm iotem w swojej transcendencji, jest również obcym,
wdową, sierotą - tym, wobec kogo ״Ja” m a obowiązki. Różnice pom iędzy In
nym a podm iotem nie są wynikiem odm iennych ״właściwości”, przysługują
cych z jednej strony ״Ja”, a z drugiej strony Innem u. Nie są związane z różni
cą dyspozycji psychologicznych, jakie mogłyby się ujawnić w umysłach obu
stron w trakcie spotkania. Jak dobitnie stwierdza filozof:
W iążą się z istotą u k ład u Ja - Inny, z n ieu c h ro n n y m u k ieru n k o w an iem bytu, k tó ry
w ychodzi  ״od siebie” k u  ״In n e m u ”17.

Zdaniem kom entatorki Levinasa, Barbary Skargi, nie jest jednak nigdy do
końca jasne, kim jest ten Inny. Levinas raz mówi  ״inne”, raz  ״inny”, niekie
dy pisze  ״Innego” dużą literą. Na pewno nie jest to ktoś, kto uczestniczy we
wspólnej całości, w tym, co m i znane. Jest poza horyzontem , w którym ״Ja”
żyje i tworzy. Innego nie m ożna objąć ani przeniknąć. Autorka pisze:
Może to być in n y człow iek [...] także Bóg, gdy tylko w epifanii tw arzy innego człowieka
wzywa nas, kw estionuje n asz egoizm 18.
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Ten Inny nakazuje podm iotowi wyzbyć się samolubstwa i samozadowolenia, zrozumieć, że nikt nie może być zwolniony z odpowiedzialności za
zło wyrządzone drugiem u. Taki Inny symbolizuje nakaz etyki heroicznej19,
a sam w sobie (dodam od siebie - S.S.) stanowi dla podm iotu wezwanie
i wyzwanie.
Także Józef Tischner - kom entujący w Filozofii dramatu myśl E. Levinasa
- podkreśla, że doświadczenie Innego nie może być traktowane jako tylko
jedno z wielu doświadczeń tego, co znajduje się poza człowiekiem. Jest ono
doświadczeniem kluczowym i od niego zależy sens świata20. Otwarcie na in
nego człowieka - według tegoż autora - na ״Ty”, ״On”, na  ״My”, ״Wy” i ״Oni”
musi być otwarciem dialogicznym. Dopiero w nim inny człowiek obecny jest
dla podm iotu, a podm iot dla Innego. Tego rodzaju otwarcie różni się od ot
warcia intencjonalnego, w którym obydwie strony postrzegają się jako przed
mioty. Pisał Tischner:

17
18
19
20

Tamże, s. 256.
B. Skarga, Wstęp [w:] E. Levinas, Całość i nieskończoność..., s. XX.
Tamże, s. XXI.
J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 1996, s. 27.

In n y człow iek jest obecny przy m n ie p o p rzez to, co trzeba, abym dla niego uczynił, i ja
jestem p rzy n im obecny p o p rzez to, co trzeba, aby on uczynił dla m nie. W ięź, któ ra
m iędzy n a m i pow staje, jest w ięzią zobow iązania21.

Z pozostałych koncepcji Innego m ożna by zasygnalizować na zakończe
nie tego wątku moich rozważań psychoanalityczny projekt Jacques’a Lacana22. Również w tym projekcie podm iot jest jedynie podm iotem w swym
poprzednim wychyleniu się na zewnątrz, ku Innem u. Jednakże Lacanowski
Inny jest brakiem nie do usunięcia, nie jest współmierny z podm iotem , a od
owego podm iotu dzieli go przedział niepodlegający redukcji23. W formule
 ״Pragnienie Innego” Inny, będący brakiem, utożsamiany jest z innym, który
pragnie24. Jak pisał P. Dybel relacjonujący myśli Lacana, takiego innego nie
sposób poddać procesowi obiektywizacji ani zrozumieć. Brak doświadczany
wprost, bez wyobrażeniowych  ״zapośredniczeń”, poraża i obezwładnia tym
właśnie, że jest nie-do-pojęcia.
Taki Inny-B rak to odnaw iający się n ieu stan n ie w m ow ie ślad swojej w łasnej nieo b ec
ności, k tó ry [...] pozw ala w niej w ypow iedzieć p o d m io to w i cokolw iek  ״pozytyw nego”
n a tem at siebie, innych i św iata25.

Postać Innego w ״Nowym Świecie”, obecna w emigracyjnej poezji Barań
czaka, nie jest jednak dokładną ilustracją żadnej z zasygnalizowanych tu teo
rii ani metodologii. Stanowi odzwierciedlenie ich kolejnego wariantu w wer
sji poetyckiej. W opisie owego wariantu poszczególne elementy tych teorii
m ogą się jednak okazać nader przydatne.
Dram at Innego, bohatera wierszy Barańczaka z okresu emigracyjnego,
rozgrywa się w realiach ״Nowego Świata”, którego geograficzna nazwa i od
powiadające jej pojęcie pojawia się już w XV wieku w związku z wyprawami
Krzysztofa Kolumba zakończonymi odkryciem Am eryki26. W tekstach poe-

21 Tamże, s. 17-18. Por. tamże, s. 54: ״Twarz innego jest twarzą ludzkiej biedy. Levinas wy
m ienia trzy przypadki, które odgrywają rolę symbolu [...] Ludzka bieda wzywa ratunku. Jej we
zwanie nie zna wymówek. Jest w nim coś absolutnego, m im o że nie unicestwia wolności, lecz ją
wręcz uświadamia”.
22 P. Dybel, Hieroglify w psychoanalizie Lacana [w:] Inny, Inna, Inne. O inności w kulturze,
po d red. M. Janion, C. Snochowskiej-Gonzalez, K. Szczuki, Warszawa 2004, s. 20:  ״Podm iot jest
podm iotem Innego”,  ״Inny Innego nie istnieje”, ״Nieświadomość to dyskurs Innego”, ״kobieta
jest Innym mężczyzny”, ״pragnienie jest pragnieniem Innego”,  ״znaczące braku w Innym”,  ״duży
Inny (In) i m ały inny (in)”, ״porządek symboliczny jako Inny” (język) - oto kilka najbardziej
znanych Lacanowskich form uł  ״Innego”.
23 Tamże, s. 21, 23.
24 Tamże, s. 24.
25 Tamże, s. 28.
26 Hasło: ״Nowy Świat” [w:] W. Kopaliński, dz.cyt., s. 765: Nazwa na oznaczenie konty
nentów Półkuli Zachodniej (Ameryka Północna, Środkowa i Południowa), ukazała się prawdo-
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tyckich autora Atlantydy... ów ״Nowy Świat” staje się jednak wieloznaczną
(czasem dwuznaczną, jeżeli chodzi o jego wartościowanie) metaforą. Na migotliwość znaczeń ״Nowego Świata” w liryce autora Atlantydy... zwrócił już
uwagę jeden z jego pierwszych monografistów, cytowany już K. Biedrzyc
ki. Jego zdaniem, z punktu widzenia podm iotu lirycznego takich wierszy
z okresu krajowego, jak np. Przeglądając czasopismo  ״Home & Garden” (W Z,
s. 185)27, 21.12.79: But why? (W Z, s. 239), ״tam ten świat” to Zachód po
strzegany z perspektywy mieszkańca Europy W schodniej, dla którego tam 
te regiony były długo, w konsekwencji  ״zimnej wojny” XX wieku, światem
mitycznym i na ogół niedostępnym. Am eryka jako ״drugi świat” to klasycz
ne pars pro toto, przeciwstawiane ״tem u”, wschodnioeuropejskiem u światu
- a zatem w przeciwstawieniu ״tego” i ״tamtego świata” zawarta była kon
frontacja rzeczywistości polskiej i rzeczywistości amerykańskiej. Zdaniem
Biedrzyckiego, tytuł tom u Widokówka z tego świata... jest również niejedno
znaczny. Poeta sugerował w nim wprawdzie odczytanie ״tego świata” - ziemi
naszego świata ludzi żyjących, w perspektywie metafizycznej, lecz w tomie
tym zawarta była także perspektywa geograficznej konfrontacji Zachodu ze
W schodem , szczególnie w takich utworach, jak Podnosząc z progu niedziel
ną gazetę ( WZ, s. 342)28. Problem komplikuje się w owym metafizycznym
aspekcie, gdyż, zdaniem monografisty, w wypadku polaryzacji ziemski padół
- raj, bieguny się zamieniają. Rajem może być zarówno ״ten”, jak i ״tam ten
świat” z pierwotnego przeciwstawienia 29. Następnie konfrontacja tych dwóch
światów przenosi się na wyższą płaszczyznę. ״Tamten świat” to sfera sacrum,
a rozmówcą podm iotu lirycznego okazuje się Bóg. ״Ten świat” empiryczny,
egzystujący w opozycji do dalekiego ״tam”, istnieje równocześnie w konflik
cie z duchową sferą ״tamtego świata”30.
Umieszczając ״tam ten świat” w geograficznej Ameryce, Barańczak - pod
kreśla Biedrzycki - posługuje się takim i peryfrazami, oprócz już tutaj wym ie
nionych, jak  ״nowy ląd”,  ״inny kontynent”31. Zdaniem tego badacza, w liryce
Barańczaka z perspektywy polskiej (״tego świata”) nie ulega wątpliwości, że
 ״raj” jest jedynie w idealizowanej przez bohatera lirycznego amerykańskiej
rzeczywistości ״tamtego świata”. Jednak po zdobyciu tego  ״raju” przez boha
tera lirycznego ogarniają go wątpliwości z nowej perspektywy: który świat

podobnie po raz pierwszy w tym sensie na dewizie herbowej, nadanej Kolumbowi przez króla
hiszpańskiego Ferdynanda V w 1443 r.:  ״Dla Kastylii i Leonu Kolumb znalazł Nowy Świat”.
27 W szystkie cytaty wierszy pochodzą z tomu: S. Barańczak, Wiersze zebrane, Kraków 2007,
w nawiasie skrót WZ, następnie tytuł wiersza i strona.
28 K. Biedrzycki, Świat poezji Stanisława Barańczaka, s. 161-163.
29 Tamże, s. 162.
30 Tamże, s. 163.
31 Tamże, s. 167.

jest ״tym”, a który ״tamtym”?  ״Raj” jest wprawdzie ״tu”, na emigracji, myśli
bohater Barańczaka, ale ten prawdziwy pozostał ״tam”, w Sierakowie z wier
sza Druga natura (W Z, s. 302). Przykładem ambiwalencji poety w ocenie
dwóch światów jest, zdaniem Biedrzyckiego, utwór Nowy Świat (W Z, s. 297),
zawierający dwuznaczność już w samym tytule, dotyczącym Ameryki jako
״Nowego Świata” i ulicy w Warszawie tak samo urzędowo nazwanej, która
z  ״odwróconej” perspektywy nostalgii bohatera lirycznego staje się, pom im o
represji w ojczyźnie dotykających jego przyjaciela, synonim em ״tam” i sym
bolem raju utraconego32.
Jednocześnie podm iot zdaje sobie sprawę, że nie m ożna mieć pretensji do
״tego świata” (amerykańskiego), iż nie rozumie ״tamtego” (środkowoeuro
pejskiego). Ktoś bowiem jest już  ״stąd”, na nowo zakorzeniony (z Ameryki)
i do ״tamtego świata” (polskiego, europejskiego) zachowuje dystans33.
Podobnie ujął ten problem Tadeusz Kom endant w obszernym szkicu
dotyczącym Widokówki z tego świata...34. Pisał w nim, że ״ten świat” nie
oznacza tego samego co  ״nowy świat”, który w opozycji do  ״starego świata”
określał przestrzeń Atlantydy... ״Nowy Świat” był w tym tomie synonimem
Ameryki, miejscem, gdzie bohater wszystkiego mógł być pewien. Warszaw
ski Nowy Świat pozostał bezpowrotnie w starym świecie. Obydwa światy  ״stary” i Nowy warszawski, jak i  ״stary” i  ״nowy” amerykański - są nie do
pogodzenia. Pomiędzy nim i może już istnieć tylko więź korespondencyjna.
 ״Aktualność zaś poczty przypom ina szyderczy grymas «nowego wspaniałe
go świata»”35. W perspektywie metafizycznej ״ten świat” oznacza cały świat,
stary i nowy, umieszczony w opozycji do ״tamtego świata”. Kom endant pisał:
Jest to perspektyw a najwyższego A dresata. W idoków ka z tego świata - a ten św iat to
przecież cały świat, n ieobjęty - zostaje w ysłana [...] do Kogoś, o k im nie m o ż n a naw et
pow iedzieć, że jest36.

32 Tamże, s. 171.
33 Tamże, s. 172.
34 T. Komendant, Hic Master’s Voice, ״Twórczość” 1989, n r 5, s. 96.
35 Tamże.
36 Tamże. Por. T. Nyczek, Jakieś Ty,  ״Zeszyty Literackie”, Paryż 1989, n r 27, s. 140:  ״Między
świtem a nocą wysyłane są pocztówki z tego świata - w tam ten świat. W książeczce poprzedniej,
Atlantydzie, Barańczak wysyłał pocztówki z tej strony świata w tam tą, po prostu z Ameryki do
Polski, zatem wszystko jeszcze w obrębie tego świata [...] Sprawa N.N. była sprawą egzysten
cjalną i moralną. Sprawa narratora Widokówki jest sprawą metafizyczną, cokolwiek by ten ter
m in oznaczał”. Por. Z. Zarębianka, Aspekty metafizyczne w emigracyjnej poezji pokolenia „Nowej
Fali”. Stanisław Barańczak. A dam Zagajewski [w:] tejże, Czytanie sacrum, Kraków-Rzym 2008,
s. 72-83.
Autorka zamieściła w tym szkicu obszerną analizę i interpretację wiersza S. Barańczaka
pt. Widokówka z tego świata, pisząc w konkluzji swoich rozważań:  ״Barańczakowy tytuł wier
sza i tom u Widokówka z tego świata zdaje się sugerować powstanie pewnej szczeliny dla sfery
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Ta skomplikowana, ambiwalentna siatka wykluczających się (uzupełniają
cych się?) nawzajem pojęć ״tego” i ״tamtego świata”, uzależniona za każdym ra
zem od znaczeniowego kontekstu, wyznacza granice obcości i inności Innego
Barańczaka w lirycznej przestrzeni nowego świata. Jest on ״Inny” w spojrzeniu
swojego  ״alter ego”, bo obcy ״Nowemu Światu”,  ״Inny” w oczach rdzennych
i  ״Innych” mieszkańców amerykańskiego ״Nowego Świata”, w konsekwencji
 ״Inny” wykorzeniony oraz  ״Inny” w oczach swoich etnicznych pobratymców
(emigrantów, wygnańców), podobnie jak on ״Nowy Świat” zamieszkujących.
Według przytoczonej tu wcześniej klasyfikacji Kapuścińskiego, bohater lirycz
ny Barańczaka to Europejczyk, człowiek Zachodu, odróżniony od nie-Europejczyków. W ten sposób można z Atlantydy... i Widokówki z tego świata...
wyodrębnić grupy tekstów odnoszących się do wyszczególnionych powyżej
rodzajów Innego. Pisał Barańczak w Tablicy z Macondo:
Poezja m ów i bow iem o Innych, Świecie i tran scen d en cji, ale jest także dialogiem z nim i.
Jest skierow ana do n ic h 37.
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pytań z dziedziny nadprzyrodzonego, szczeliny konstytuującej się przez wprowadzenie dychotomicznego podziału na świat «ten» oraz «tamten». Podział ten mógłby odpowiadać innem u
- na sacrum i profanum. W brew jednak oczekiwaniom, wprowadzonej delimitacji przestrzeni
na «tu» i «tam» nie odpowiada bynajmniej tradycyjna waloryzacja sfery świętej i świeckiej. Nie
tyle zostaje ona przesunięta - świat «tu» nie pretenduje do m iana sacrum, ile uchylona, czy
zawieszona”.
Stwierdzając wcześniej fakt ewolucji problem atyki podejmowanej przez dwóch wybitnych
poetów  ״Nowej Fali”, autorka kontynuowała:  ״Potwierdza tę intuicję zmiany także Chirurgiczna
precyzja z najbardziej p o d tym względem ważnym wierszem Rozmowa duszy z ciałem [S. Ba
rańczaka - S.S.] [...] Bohater prezentuje się jako agnostyk, z niedowierzaniem podejrzewający,
iż wbrew racjonalnej logice, być może, należy dopuścić myśl o istnieniu rzeczywistości przekra
czającej ziemski wymiar. Jest to, bez wątpienia, znaczna różnica w stosunku do etapu wcześniej
szego, kiedy to sfera pytań metafizyczno-eschatologicznych w ogóle nie manifestowała się w tej
poezji, pozostającej, m im o nieznacznego wychylenia «poza widzialność», widokówką z «tego
świata»”.
Por. Z. Zarębianka, Bóg konieczny i niemożliwy: Stanisław Barańczak - dwa wiersze [w:]
tejże, Czytanie sacrum, s. 83-87. Przedm iotem interpretacji były w tym przypadku dwa wier
sze S. Barańczaka: N N usiłuje przypomnieć sobie słowa modlitwy z tom u Sztuczne oddychanie
(1974) i Problem nadawcy z tom u Chirurgiczna precyzja (1998). ״Te bardzo odległe od siebie
czasowo wiersze - pisała badaczka - okazują się jednak zadziwiająco spójne, gdy spojrzeć na
nie od strony kreowanej w nich koncepcji Boga. [...] Spostrzeżenie o spójności obrazów Boga
występujących w obydwu wierszach nie oznacza [...] ich identyczności. Pozwala jednak, przy
wszystkich różnicach, uchwycić logikę wewnętrznej ewolucji, rządzącej metafizycznymi prze
konaniam i bohatera twórczości Stanisława Barańczaka, sytuując je [...] raczej po stronie zwąt
pienia niźli wiary. Raczej [...] po stronie sceptycyzmu, jeśli nie agnostycyzmu, niż systemów
teistycznych” (s. 83). Autorka pisze w konkluzji: ״Oba wiersze dają się więc także traktować
jako wyraz przeświadczenia o niem ożności porozum ienia między człowiekiem a Bogiem [...]
wynikającej z braku języka adekwatnego dla komunikacji. [...] Potwierdzenie tej [...] intuicji
przynosi, jak się wydaje, również Widokówka z tego świata” (s. 87).
37 S. Barańczak, Tablica z Macondo, s. 232.

Janusz Drzewucki, recenzując wydany w kraju w roku 1990 tom wierszy
poety, wybór pod tytułem 159 wierszy, pisał o występującej w nich relacji ״ja”
-  ״on”. Na pytanie,  ״Kim jest on?” - dawał, w pierwszej kolejności, standar
dową odpowiedź: ״on to oczywiście Bóg”. Ale w tym samym tekście znalazły
się stwierdzenia, że  ״on” to również alter ego autora, lustrzane odbicie ״Ja”,
twój obserwator, fachowy psychoterapeuta, sobowtór - określenia zaczerp
nięte przez autora recenzji z wiersza Jakieś Ty (W Z, s. 347)38.
Szczególnie kategoria alter ego i sobowtóra nadają się w kontekście m oje
go tem atu do sfunkcjonalizowania, np. w ״Nowym Świecie” bohater liryczny
pod okiem alter ego nie może się przyzwyczaić do stabilności i stabilizacji
nowej rzeczywistości, w której się znalazł:
Jedyny p ro b lem - znaleźć m iejsce do parkow ania
w szystkiego poza ty m m ogę być m niej więcej pew ny
(W Z, s. 297)

W Resume kwalifikacje nabyte przez podm iot w  ״starym świecie”, takie
jak np. odm owa zeznań, mówienie między wierszami, znoszenie udręk co
dziennej egzystencji, nie zdadzą się w nowym świecie na nic:
jakże się to m arn u je tutaj, gdzie w olność i gdzie w szystko gra
jak w kw arcow ym zegarku
(W Z, s. 298)
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W Drugiej naturze przeszłość bierze górę nad teraźniejszością aktualnego
״tego świata”, czyli ״Nowego Świata”:
Po p a ru m iesiącach naw et język um ie u kładać się w ustach
Po p a ru latach śni się sen:
stoisz przy zlewie w k u c h n i leśniczów ki
w pobliżu m iejscow ości Sieraków, gdzie po m aturze, nieszczęśliwie
/zak o ch an y spędzałeś w akacje,
tw oja lewa d ło ń u nosi czajnik, praw a k ieruje się w stronę gałki
/k ran u .
(W Z, s. 302)

Podobnie dzieje się w utworach Nie używać słowa ״wygnanie”(WZ, s. 303),
Atlantyda (PZ, s. 305) i w tekstach z Widokówki... W takich jak Grudzień
1976 (W Z, s. 363) lub Wynosząc przed dom kubły ze śmieciami (W Z, s. 378),
w którym w szczególnie przejmujący sposób reminiscencje ze  ״starego świa
ta”, pamięć i obraz tamtej tragicznej rzeczywistości zwyciężają w pojedynku
z amerykańskim optymizmem. Bo też, w gruncie rzeczy, ta nowa rzeczywi
38 J. Drzewucki, St. Barańczak i ten drugi, ״Twórczość” 1991, n r 3, s. 90.
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stość pozostaje bohaterowi lirycznemu m entalnie obca, chociaż stara się on
przez cały czas zbliżyć do niej, przełamując barierę kulturową, w celu przeję
cia wartości  ״drugiego” i utożsam ienia się z nim, jak pisał Todorov.
Jednak w takich tekstach, jak Poczta (W Z, s. 318), Pan Elliot Tischler (W Z,
s. 350), Yard sale (W Z, s. 352), Drogi kąciku porad (W Z, s. 376), Obserwatorzy
ptaków (W Z, s. 367), podm iot czuje się zaskakiwany niektórymi formami
obyczajowości i życia w nowym świecie, np. nachalnym, handlowym m ar
ketingiem, częstą zm ianą miejsc zamieszkania i związaną z tym wyprzedażą
części posiadanych przez właścicieli rzeczy, ale i towarzyszącym tej wolności
nom adów konform izm em grupowym i społecznym oraz uległością zbioro
wości wobec presji mediów i ideologicznych treści ich przekazu, bezkrytycz
nym wchłanianiem masowej kultury, m odnych idei ekologicznych itd. Takie
odczucia, pojawiające się pod nadzorem Sobowtóra - Fachowego Psychotera
peuty, są wystarczającym powodem do uświadomienia sobie przez bohatera
lirycznego jego obcości i inności w ״Nowym Świecie” oraz podświadomego
poczucia winy z tego powodu. O odczuwanym przez em igranta dyskomfor
cie egzystencji w nowej rzeczywistości świadczy również wiersz Cap Cod,
poświęcony oku szpiegowskiej kam ery satelity (chociaż, według ironiczne
go podm iotu, mogłoby to być także oko Boga), wyławiającego kogoś, kto
wcześniej zamieszkały ״był w pewnym kraju, wstrząsanym to czkawką, to
zamieszkami, / to szlochem, to rechotem wisielczym” (WZ, s. 358), będącymi
obrazem  ״starego świata”. W tym samym utworze jest mowa o ״ubrukanych,
obcych, którzy nie wywodzą się z czystych, spłukanych / muszel czy konty
nentów, którzy nie mają praw” ( WZ, s. 359). W tak często interpretowanym
przez krytykę wierszu Podnosząc z progu niedzielną gazetę afirmowana bez
reszty przez bohatera lirycznego rzeczywistość wspaniałego  ״nowego świata”
oceniana jest przecież - o paradoksie - w porównaniu z ״tam tym światem”
- to on stanowi bowiem punkt odniesienia, oddzielony od podm iotu przez
strefy czasu i sześć południków:
Przyznaj się, tylko nie kręć, tylko nie kłam :
tam , gdzie żyjesz, n ie m acie p o dobnej gazety.
i przyznaj, tylko nie kręć, nie fantazjuj:
kiedy żyłeś, nie m ieliście takiej gazety.
(W Z, s. 342-343)

To poetycka ilustracja problem u w szerszym, bardziej uniwersalnym, eg
zystencjalnym wymiarze - dylematów związanych z komplikacjami zakorze
nienia się jednostki w każdej nowej rzeczywistości, do której tak naprawdę
ona nie przystaje. Zagadnienie, które np. Jacques Derrida, także częściowo
odnosząc je do swojej biografii, interpretował w następujący sposób:

O byw atelstw o, ja k w iadom o, nie określa uczestnictw a kulturow ego, językow ego czy h i
storycznego w ogóle. N ie p okryw a tych w szystkich przynależności. [...] Zwłaszcza gdy
owo obyw atelstw o jest n a w skroś n ietrw ałe, świeże, zagrożone, bardziej sztuczne niż
kiedykolw iek. [...] O byw atelstw o, w swojej esencji, nie w yrasta ot ta k sobie. To n ie jest
coś n atu raln eg o 39.

W przypadku bohatera Barańczaka jego poczucie obcości i inności, świa
dom ość kruchości owego dopiero co nabytego, przede wszystkim kulturowe
go obywatelstwa, zamyka mu drogę do autentycznego porozum ienia z nową
wspólnotą40. Tym bardziej że spod maski politycznej poprawności i spoza
zasłony powierzchownych kontaktów patrzy ona nieufnie na przybysza. Dialogiczna relacja ״Ja” - ״Ty” spod znaku M artina Bubera zamienia się w tych
warunkach w samozwrotną, pogłębioną, spotęgowaną przez wzajemne nie
zrozum ienie relację  ״Inny” -  ״Inny”:  ״Przechodzisz obok niego, a naród znad
ramy roweru / ogarnia cię pojemnym, nie czyniącym różnicy Uśmiechem”
( WZ, Naród, któremu się lepiej powiodło, s. 300). W zorcowy motyw sam otno
ści Innego Barańczaka w ״Nowym Świecie” - relacji, w której  ״Inny” staje się
wzajemnie jeszcze bardziej ״Obcy” w odczuciu obydwóch partnerów pozo
rowanego dialogu - zawarty jest szczególnie w trzech utworach z Atlantydy...
To Okno (W Z, s. 316), Small talk (W Z, s. 309) i Garden party (W Z, s. 301)
- w takiej właśnie kolejności zacytowano tu ich fragmenty, składające się na
uderzającą, logiczną całość.
Utwór pierwszy:
gardłow y głos sąsiada z naprzeciw ka
pozdrow i po im ien iu przybysza, w języku,
w k tó ry m  ״sąsiad” i ״b liźn i” to jed n o i to sam o
słowo, w języku, k tó ry nie byłby twój w łasny
naw et gdyby, naw et gdyby był twój.
I opuszczenie będzie odpuszczeniem .
(W Z, s. 316)

Drugi utwór:
że wszystko, co odpow iem , i ta k nie b ędzie m ieć większej
wagi, że n ie jest przyjęte, aby się zbytnio w yw nętrzać
w w ym ianie zdań ze zn an y m o d ta k nied aw n a św iatem ,

39 J. Derrida, Jednojęzyczność innego, czyli proteza oryginalna, przeł. A. Siemek,  ״Literatura
na Świecie” 1996, n r 11-12, s. 39-40.
40 Por. J. Drzewucki, dz.cyt., s. 92: ״Z wierszy zawartych w emigracyjnych zbiorach poety
Atlantyda... i Widokówka z tego świata, takich jak: Garden party, Small talk, Ze wstępu do rozmó
wek wyczytamy powody, dla których podm iot Barańczaka nie przeistoczy się w Amerykanina,
nie będzie gorączkowo zabiegał o amerykańską akceptację. Bynajmniej nie z patriotycznych
względów, chociaż wykluczyć tego się nie da, ale ze względów egzystencjalnych”.
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że zresztą, choćbym naw et chciał, i ta k n ie zdążę
wyjść w tej krótkiej rozm ow ie poza I Jak Tam, N iezgorzej
(W Z, s. 309)

Trzeci utwór:
Przepraszam , nie dosłyszałam nazwiska?... Banaczek?...
Czy to czeskie nazw isko? A, polskie!
 ״Hej, w y tam , skończcie w reszcie, co za fatalny
obyczaj - dyskutow ać p rzy w inie, zakąsce
n a pow ażne tem aty ” - ״Więc? co słychać w Polsce?”
(W Z, s. 301)

To klasyczna, retoryczna figura  ״Innego” w oczach  ״Innych”. Bohater Ba
rańczaka będzie bowiem dla nich - m im o wszystkich okoliczności (znajo
mość imienia) - postacią anonimową. Przymuszoną w dodatku przez  ״Innych” do respektowania podyktowanych przez nowy świat reguł językowej
i społecznej komunikacji oraz poprawności. Postacią, której problemów
(w tym także etnicznych) i tragedii wygnania tak naprawdę wcale nie chce się
przyswoić ani zrozumieć, podobnie jak natury ״tamtego świata”. W tego ro
dzaju tekstach Barańczak dekonstruuje m it Zachodu przyjaznego  ״Innem u”.
W Strofie z Roberta Frosta jest mowa wręcz o odrzuceniu przybysza:
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a szczęk k ajd an e k za plecam i po u cza m n ie przepisow o i płynnie,
że m a m praw o zachow ać m ilczenie, że wszystko,
co pow iem , m oże obrócić się przeciw ko m n ie
(W Z, s. 315)

W Locie do Seattle mamy motyw uzewnętrznienia przez podm iot bariery
dzielącej go od  ״Innych”:
Trzy p a ry rów noległych stóp, p o d n im i w olno
przesuw a się w spólny k o n ty n en t. Tak w ielka i czuła bliskość,
ta k całkow icie jesteś o d n ic h oddzielony.
(W Z, s. 317)

W wierszach tych przeważa wizja braku kontaktu  ״Innego” z  ״Innym” oraz
motyw osamotnienia podm iotu lirycznego. Podobnie jest w takich utworach,
jak Wrzesień i Po przejściu huraganu ״Gloria” z Atlantydy (W Z, s. 299, 320).
W pierwszym z tych tekstów bohater liryczny wprowadza w zawiłości M ic
kiewiczowskiej frazy Mulata, Japonkę, dwoje Anglosasów, nowojorskiego
Żyda i kalifornijską Irlandkę. Relacja zwrotna zanotowana w tym wierszu to
 ״Inny” w oczach  ״Innych”, ale nie wszystkich pochodzących z ״Nowego Świa
ta”.  ״Inny” Europejczyk konfrontowany jest tutaj częściowo według podzia
łu zaproponowanego przez Kapuścińskiego z  ״Innym” nie-Europejczykiem.

Inaczej ten problem wygląda w drugim utworze. Jego bohaterowie to pani
Aaron, która podczas II wojny światowej przeżyła Zagładę ukrywana przez
zakonnice. Następnie Litwin, pan Yitutalis, który karczując tajgę, cudem prze
żył Gułag. Trzeci z trójki bohaterów to ״Nhu czy Ngu”, jeden z przedstawicieli
people boat, wyłowiony po dwudziestu dziewięciu dniach dryfowania przez
frachtowiec z Norwegii. Tych nowych mieszkańców ״Nowego Świata”, em i
grantów politycznych, uchodźców, na krótko połączą powierzchowne, pom i
mo ich podobnej przeszłości, więzy zadzierzgnięte w trakcie usuwania szkód
po przejściu huraganu. W tym wyjątkowym przypadku, chociażby ze względu
na podobieństwo losów,  ״Inny” mógłby otworzyć się na  ״Innych” lub na  ״Innego”. Jednak sformalizowany charakter międzypodmiotowej więzi uniem oż
liwia wzajemne, głębsze porozum ienie nawet w takiej szczególnej sytuacji.
Ten brak um iejętności dialogicznego otwarcia się na innego człowieka,
na innego ״Ty”, ״On”,  ״My”, ״Wy”, ״Oni”, jak pisał cytowany tu J. Tischner, ma
charakter językowy. ״Celem jest mówić płynnie, choć w języku, który / do
końca będzie obcy”, mówi bohater Ze wstępu do rozmówek (W Z, s. 310). Tutaj
 ״Inny” obsesyjnie odczuwa swoją obcość, to słowo staje się dla niego wręcz
 ״słowem kluczem”:
- choćbyś ja k najbieglej
w ió d ł go przez ciem ne głębie, zawsze w dole zblednie
odstraszająco piaszczyste i biedne
d no obcości, przybyszu. G odzisz się? To mów.
(W Z, s. 310)

 ״Piaszczyste i biedne dno obcości” to przecież pamięć i portret  ״starego
świata”, ״tamtego świata”. Owe językowe gry i wym iana znaczeń, uprawiane
przez Barańczaka nie tylko zresztą w tym wierszu, mają głębszy sens poetycki
i poznawczy. Dotyczą one przede wszystkim rozchwianej, niestabilnej tożsa
mości em igranta/im igranta - nigdy już nie będzie on tym samym człowie
kiem, który kiedyś opuścił ojczyznę. Scenariusz jego niemożliwej do końca
akulturacji w ״Nowym Świecie” staje się scenariuszem indywidualnej trage
dii. Pisał Derrida:
T rzeba je d n a k najpierw w iedzieć, w jak im języku ja siebie w ypow iadam , ja w ypow ia
d am m nie. C ho d zi tu zarów no o ja myślę, ja k o ja gram atyczne czy lingw istyczne i o ja
lub m y w ich statusie utożsam iaj ącym - tak im , w jak im go kształtuj ą figury kulturow e,
sym boliczne, socjokulturow e. Z każdego p u n k tu w idzenia - nie tylko gram atycznego,
logicznego, filozoficznego - jest rzeczą w iadom ą, że ja anam nezy zwanej au tobiogra
ficzną, ja - sobie z ja sobie p rzy p o m in am tw orzy się i w ypow iada różnie w różnych
językach41.

41 J. Derrida, dz.cyt., s. 53. Por. tamże, s. 49:  ״Każdy może więc oświadczyć p o d przysięgą:
m am tylko jeden język i nie jest to mój język, mój «własny» język jest dla m nie językiem nie-

187

188

Opisanych tu doświadczeń  ״Innego”, nie tylko jego stanowiącego alter
ego samego Barańczaka, nie m ożna więc zinterpretować w całej rozciągło
ści według koncepcji Levinasa. Ani transcendentalnie, ani realnie rozumiany
 ״Inny” nie stają się tu bowiem dla podm iotu szansą, wezwaniem i wyzwa
niem. W emigracyjnej liryce poety uobecniony w epifanii Twarzy Innego
byt nie sądzi podm iotu. ״Ja” nie odpowiada na istotową nędzę  ״Innego”, nie
troszczy się, aby jej zaradzić. Wraz z etyką heroiczną odrzuca swoje obowiąz
ki wobec  ״Innego”, kreśląc mapę wzajemnego nie-porozum ienia. Jednocześ
nie Inny Barańczaka to Lacanowski  ״Inny, który pragnie” Innego, porozu
m ienia i kontaktu z nim 42.
Zarówno Barbara Skarga, komentując myśl Levinasa, jak i Paweł Dybel,
interpretując teorię Lacana, stwierdzili, że  ״Innym” może być także Bóg.
Skomplikowanej i ważnej kwestii obecności ukrytego Boga w poezji Barań
czaka poświęcił także obszerne fragmenty swojej monografii Krzysztof Biedrzycki43. Jednak jego dyskurs, sformułowany w kategoriach sacrum, profanum, Bóg absconditus, będzie tu punktem wyjścia do innej refleksji. Otóż
monografista trafnie zauważył w wielu tekstach Barańczaka - takich jak ty
tułowa Widokówka z tego świata, Podnosząc z progu niedzielną gazetę, D łu
gowieczność oprawców, Jakieś Ty, Prześwietlenie, Yard sale, Ustawienie głosu,
Wynosząc przed dom kubły ze śmieciami - istnienie rozmówcy (adresata?)
zawartego w gramatycznej formie drugiej osoby liczby pojedynczej.  ״Za
każdym razem - powiada dalej autor - jest to wielkie, niewiadome, niezna
ne Ty”44. Biedrzycki, m im o wielu zastrzeżeń, identyfikował owo ״Ty” raczej
przyswajalnym. Mój język - jedyny, który słyszę, gdy mówię, i jedyny, którym się porozum ie
wam - to język innego”.
42 P. Dybel, Hieroglify w psychoanalizie Lacana, s. 26:  ״Inny to sam brak, którego z założenia
nie sposób zobiektywizować i «zrozumieć», bo nie m a w nim nic do zrozumienia. Bo brak, któ
ry doświadczony wprost bez wyobrażeniowych «zapośredniczeń», przeraża i obezwładnia tym
właśnie, że jest nie do pojęcia. Taki Inny - Brak to odnawiający się nieustannie w mowie ślad
swojej własnej nieobecności, który [...] pozwala w niej wypowiedzieć podm iotow i cokolwiek
pozytywnego na tem at siebie, innych i świata”.
43 K. Biedrzycki,  ״Bóg” [w:] tenże, Świat poezji Stanisława Barańczaka, s. 264-277.
Por. s. 264: ״Świat poezji Barańczaka długo obchodził się bez Boga. [...] Elementy sakralne za
wsze były w nim obecne. [...] Nie był to świat bez Boga, jakkolwiek Bóg został w nim zapom nia
ny. Nie pojawiał się jako On, istniał tylko poprzez utrwalone w kulturze znaki. [...] W pewnym
mom encie jednak Bóg zaczął pojawiać się coraz częściej w rozważaniach bohaterów. [...] Trzeba
jednak od razu zadać pytanie: kim On jest? Jakie nosi imię? jakie określają go atrybuty? jaki jest
jego status ontologiczny? kto to jest Bóg?”. J. Kandziora, Obserwacja z zaświatów, ״W Drodze”
1990, n r 1, s. 97, 99: ״W dyskursach Stanisława Barańczaka o Bogu dwa wątki obecne są najczęś
ciej: darem ność prób skom unikowania się ze Stwórcą oraz problem stopnia odpowiedzialności
Boga za oblicze tego świata i kondycję wrzuconego w świat pojedynczego człowieka. Konse
kwencją takiej filozofii jest konfrontacja Barańczaka z ostateczną instancją, architektem wszech
rzeczy, szafarzem istnienia - Bogiem, o którym do końca nie wiadomo, czy naprawdę istnieje”.
44 Tamże, s. 266.

z Bogiem. Dla m nie natom iast jest to sygnał pragnienia przez  ״Innego” in
nego ״Ty”. Figura Boga mogłaby być w tej sytuacji uogólnionym substytu
tem owego  ״Innego - Ty”, a nie zawierać wyłącznie sens sakralny, religijny.
Utwierdza m nie w tym przekonaniu dwuznaczna, językowa, frazeologiczna
gra Barańczaka. Oto kilka przykładów:
Ale dosyć ju ż o m nie. Mów, ja k Ty się czujesz
z m o im b ólem - ja k boli
Ciebie Twój człowiek.
(W Z, s. 362)
p okaż m i ekran
z ty m m n ą, zn an y m n a w ylot
jedynie Tobie; chwilą
w iedzy n iech m n ie prześw ietla
(W Z, s. 349)
w ynoszę za próg, prag n ąc w zam ian tylko k rzty
wiary, że u d a m i się zm ieścić
siebie
w tak im m n ie - tu , n a razie - jak im chcesz m n ie Ty.
(W Z, s. 379)

Boskie adresy nie są tu, wbrew pozorom, zupełnie jednoznaczne, m ożna
by je interpretować równie dobrze w kategoriach filozofii dialogu, nie tylko
komunikacji z sacrum. Podobnie m a się sprawa z owymi atrybutam i i poję
ciami Ty?/Boga? wyliczonymi już przez Drzewuckiego w jego recenzji, na
podstawie wiersza Jakieś Ty, już tutaj zacytowanymi. Do problem u miejsca
Boga w poezji Barańczaka m ożna by także podejść jeszcze inaczej, w katego
riach teorii Levinasa. Otóż, zdaniem Skargi, według tego filozofa ułomnym
językiem ontologii w ogóle o Bogu mówić się nie da. To sfera inności nie
do wypowiedzenia. Radykalnie inny Bóg jest pozytywnością, nie poddaje się
jednak tematyzacji45. Pisał Levinas:
W ty m sensie nasze prag n ien ie Boga jest b ez k resu i b ez granic, jest bezkresne i n ie
skończone, poniew aż Bóg objaw ia się raczej w swej nieobecności n iż obecności46.

Bóg wycofuje się ze świata, pozostawiając swój ślad. Jego nieobecność nie
m a charakteru m om entu historycznego. On, Inny, niedający się zrozumieć,
jest na zawsze w diachronii. Swój ślad pozostawia w epifanii twarzy, wzywając
podm iot przez cierpienia bliźniego.

45 B. Skarga, Wstęp [w:] E. Levinas, Całość i nieskończoność..., s. XXVII.
46 E. Levinas, De la phenomenologie a letique, ״Esprit” 1997, lipiec, s. 199 [za:] B. Skarga,
Wstęp, [w:] E. Levinas, Całość i nieskończoność..., s. XVII.

Pisała Skarga, komentując Levinasa:
Ja zbliżam się do nieskończoności, pośw ięcając się Tobie, m o jem u bliźniem u. Relacja
z B ogiem nie jest p ojm ow aniem , lecz zbliżaniem się po śladzie. [...] nigdy nie zaspoko
jo n y m aż po śm ierć, jest b ezinteresow nym p rag n ien iem dobra47.

Językowe, znaczeniowe, frazeologiczne gry  ״Innego” Barańczaka, zacie
ranie przez niego jednoznacznego sensu ״Ty” byłoby zatem wędrówką p o d 
m iotu i bohatera lirycznego po Levinasowskich  ״śladach?”. A Barańczakowy
 ״Inny” byłby, w kolejnej perspektywie, Lacanowskim  ״Innym”, który ״pragnie” - Boga?
Jednak obecność tak czy inaczej rozumianego ״Ty” nie chroniła bohate
ra Barańczaka przed dojmującym poczuciem wykorzenienia. W obu zbio
rach jest ono aż nadto widoczne. Takie utwory, jak Ziemia usuwała się spod
nóg (W Z, s. 304) czy cytowane wyżej Lot do Seattle, Po przejściu huraganu
״Gloria”, to tylko przykłady. Najważniejszy pod tym względem jest tekst Na
pustym parkingu za miastem, zaciągając ręczny hamulec z tom u Atlantyda...
(W Z, s. 322). Jest to poetyckie studium egzystencjalnej samotności i obcości
nie tylko w ״Nowym Świecie”, ale przede wszystkim w Kosmosie, w pust
ce bytu, wszędzie i w każdej sytuacji naznaczonego tym samym znużeniem
i rozczarowaniem co do sensu życia:
Co go w łaściwie tu jeszcze
Trzym a, u n ieru ch am ia, co go zam yka w obw odzie
tej, a n ie innej skóry, planety, p ark in g u za m iastem .
I skąd to urojone, uroszczone praw o do w ygnania.
(W Z, s. 322)

Uroszczone, bo każdy przecież ״jest wygnany” i w każdej sekundzie na
bezradną wobec metaforycznego ״wygnania” na całym globie  ״Inność” ska
zany. Ten ontologiczny pesymizm, będący świadectwem i symbolem świado
mości tragizm u istnienia, jest na wagę artystycznej i życiowej, pozbawionej
już doktrynerstwa i arbitralności, dojrzałości bohatera Barańczaka48.

47 Tamże, s. XXIX.
48 Por. M. Baran, Autoterapia Barańczaka,  ״Res Publica” 1988, n r 4, s. 122-123: ״O d m o
m entu unieważnienia samego pojęcia «wygnania» czy «emigracji» jego poezji przywrócona
zostaje ostrość widzenia tak charakterystyczna dla jego wcześniejszej twórczości. W trzeciej
części tom iku [w A tlantydzie - przyp. S.S.] wraca do wierszy nieufność, pozwalająca stworzyć
wyważony i prawdziwy obraz tego, co widzialne, a także wprowadzić do wierszy pierwiastek
niewyrażalnego”. T. Łubieński, Świat podwójny, ״W ięź” 1989, n r 7/8, s. 185: ״Jakkolwiek m ocno
poczuwa się poeta do związku z polskim światem, znalazł się w świecie całkiem innym i żyje
w nim naprawdę. Stąd szczególne napięcie, chwilami emocjonalne rozdarcie większości utw o
rów Atlantydy czy Widokówki z tego świata [...] I tak oto [...] niebezpieczna dla intelektualisty

Zanim jednak podm iot liryczny Barańczaka zaakceptował ten nowy ontologiczny status, musiał się zmierzyć z jeszcze jedną próbą obcości:  ״Innego”
w oczach  ״swoich”, zamieszkujących ״Nowy Świat”. Janusz Drzewucki pisał
o trzech rodzajach  ״my” ważnych w twórczości poety. O  ״my” pokolenio
wym, wspólnotowym i emigracyjnym49. Kwestia rymu (W Z, s. 292) i Msza
za Polskę w St. Paul’s Church, grudzień 1984 (W Z, s. 293) - dwa utwory z A t
lantydy... - są poetycką ilustracją nie do końca udanej próby utożsam ienia się
 ״Innego” z przedstawicielami macierzystej wspólnoty etnicznej i narodowej,
również przebywającymi na emigracji. W pierwszym z tych wierszy bohater,
uczestnicząc w narodowo-katolickim obrzędzie integrującym zbiorowość,
uświadamia sobie z przerażeniem, że nie um ie się przeżegnać:
W szyscy w okół w ykonują ten gest, jednocześnie i płynnie, ja k w balecie,
teraz m o żn a by to naśladow ać, ale jest o sekundę za późno,
jego nieprzynależność byłaby jeszcze bardziej w idoczna
(W Z, s. 292)

Wydaje mu się w tej sytuacji, że wzrok obecnych w świątyni skierowany
jest tylko na niego.  ״Inny” podejm uje więc rozpaczliwą próbę zamarkowania śpiewu pieśni razem z innymi, ponieważ m im o odczuwanej wobec nich
 ״osobności” i obcości pragnie być z nimi, po stronie tych, którzy mogliby
zagwarantować mu zdecydowaną, uwalniającą od rozterek tożsamość oraz
poczucie bezpieczeństwa w gromadzie. W drugim z tych utworów, na mszy
w intencji spokoju duszy zakatowanego w  ״starym świecie” przez policję
polityczną księdza,  ״Inny” Barańczaka, aby znieść swój dystans do  ״Innych”
- a więc do etnicznej, narodowej i emigracyjnej wspólnoty - gotów jest zinternalizować ten rodzaj stereotypów, które utwierdzają religijną i narodową
więź oraz odpowiadającą im tożsamość:
tylko tak im i m ożesz nas objąć, pojąć i m ieć
ze w szystkim , ze zdrętw iałym k olanem , spłow iałą chorągw ią,
nielogiczną m iłością do tych, a nie innych m iejsc,
twarzy, skrzypiących dźw ięków ; z nieuleczalną cho ro b ą nadziei;
(W Z, s. 294)

W ten sposób bohater ten gotów jest zrezygnować z części swojej indywi
dualności, poglądów oraz osobistej, duchowej wolności na rzecz wspólnoto
wego etosu.

ukształtowanego po europejsku A meryka pozwala, czy też każe poecie skupić się na sobie, wgłę
bić się w swój własny los”.
49 J. Drzewucki, St. Barańczak i ten drugi, s. 92.

Ale jak zauważył już w roku 1991 Aleksander Fiut, recenzując tom esejów
poety50, kto raz opuścił ״tam ten świat” (dodajmy - ów środkowoeuropejski
padół przemocy, cierpienia i krwi), na zawsze już pozostanie odmieniony,
 ״Inny” i obcy dla siebie oraz świata - nawet gdyby w odruchu obronnym
wybrał bycie ״pomiędzy” ״językami, kulturami, narodam i, systemami p o 
litycznymi, kontynentam i”51. Będzie patrzył z dystansem na Stary i ״Nowy
Świat”, nigdy do końca nie będąc już w żadnym miejscu ״u siebie”. Oddalił
się bowiem - jak pisał Fiut - zarówno od kraju swego dzieciństwa i górnej,
i chmurnej młodości, jak i od kraju emigracji, gdzie już na zawsze, z wyroku
bogów i losu, pozostanie cudzoziemcem52.  ״Innym” pośród  ״Innych”,  ״obcym” pośród ״Obcych”, niemym i samotnym wobec śmierci i przeznaczenia.
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50 A. Fiut, Przybysz z tego świata, ״Tygodnik Powszechny” 1991, n r 34, s. 8 (rec. z Breathing
under water and other east European essays, Cambridge 1990).
51 Tamże.
52 Tamże.

 ״Odys zakorzeniony"
- o poezji Józefa Barana

W roku 1974, po ukazaniu się debiutanckiego tom u utworów poety, Zbi
gniew Bieńkowski napisał: ״Nie wspierając się ani program em , ani taktyką
żadnej z istniejących szkół, Józef Baran zbiorem wierszy Nasze najszczersze
rozmowy dał wyrazisty obraz świata”1.
W recenzji znanego z surowych kryteriów oceny poezji Jerzego Kwiat
kowskiego znalazło się w tymże samym 1974 roku następujące stwierdze
nie: ״Józefa Barana Nasze najszczersze rozmowy to prawdziwie udany - ładny
debiut. Aczkolwiek [...] nie jest to poezja o wielkich ambicjach: awangardo
wych, filozoficznych, politycznych. Jest tu natom iast sporo rzetelnej, dobrej
roboty poetyckiej”2.
W trakcie późniejszej twórczości Barana takie ambicje pojawiły się, na
przykład, w cyklu Żalnik polski (1984) - jakiejkolwiek by do nich nie przy
kładać miary. Już w roku 1976 natom iast A rtur Sandauer, po wydaniu przez
poetę tom u Dopóki jeszcze, w ten sposób łagodził zbyt surową opinię Jerzego
Kwiatkowskiego: ״Obznajomiony z kunsztem poezji współczesnej, nie upra
wia go jednak pokazowo. Posiada bowiem kunszt cenniejszy: um ie trafić bez
pośrednio do serc ludzkich”3.
W ten sposób trzech nieżyjących już wybitnych krytyków literatury pol
skiej XX wieku sformułowało w latach siedemdziesiątych charakterystykę liry
ki Barana obowiązującą i aktualną w jakimś sensie do dzisiaj. Wskazano także
trzydzieści parę lat temu, na progu debiutu autora Na tyłach świata (1977), kie-

1 Z. Bieńkowski, Głos,  ״Kierunki” 1974, n r 47.
2 J. Kwiatkowski, Ładny debiut [w:] tenże, Felietony poetyckie, Kraków 1982, s. 36.
3 A. Sandauer, Poezja niepokazowa [w:] tenże, Zebrane pisma krytyczne, Warszawa 1981,
t. 3, s. 130.
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runek refleksji krytycznej dotyczącej dzieła poety, wzbogacającego się w trzech
następnych dziesięcioleciach o kilkanaście tomików 4i wyborów jego wierszy,
uhonorowanych najbardziej prestiżowymi nagrodami literackimi5.
Zarówno data debiutu Józefa Barana, jak i rok jego urodzenia - 1947, sy
tuują z historycznoliterackiego punktu widzenia początki twórczości pisarza,
między innymi, w kontekście działalności i program u nowofalowej krakow
skiej grupy literackiej ״Teraz” (np. Julian Kornhauser, Adam Zagajewski),
a także krakowskiej grupy ״Tylicz” (np. Andrzej Warzecha, Adam Ziemianin,
Jerzy Gizella). J. Baran, o czym dzisiaj nie zawsze się pamięta, był bowiem
przez krótki czas, chociażby z powodu metrykalnej przynależności do gene
racji ״Nowej Fali”, na samym początku działalności grupy ״Teraz”, czyli po
roku 1968, jej członkiem. Następnie z powodów artystycznych i socjologicz
nych program u ״Teraz” nie zaakceptował i grupę opuścił6.
Z perspektywy jego późniejszej twórczości, sformułowane przez K orn
hausera na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych tezy progra
mowe:  ״Nie piszemy kołysanek, poezją ingerujemy w konkretną teraźniej
szość, a naszą postawę określamy jako realizm nienaiwny. [...] Chcemy być
współcześni, a nie poetyccy ”7 - musiały być Baranowi obce. Podobnie jak
 ״interwencyjna” wizja poezji zawarta w dwóch innych programowych książ
kach tej generacji: Nieufni i zadufani. Rom antyzm i klasycyzm w młodej poezji
lat sześćdziesiątych (1971) Stanisława Barańczaka i Świat nie przedstawiony
(1974) Juliana Kornhausera i Adama Zagajewskiego. Dostrzegł ten fakt przy
okazji recenzji z Wierszy wybranych Barana w roku 1992 Jan Pieszczachowicz, tak pisząc o poetyce autora Skargi:

4 Oprócz tom ów już tu wymienionych były to: W błysku zapałki, Warszawa 1979 ( WBZ);
Pędy i pęta, Kraków 1984 (PIP); Skarga, Szczecin 1986 (Sk); Czułość, Kraków 1988 (Cz); Ziel
nik miłosny, Kraków 1996 (Zm); Dom z otwartymi ścianami, Warszawa 2001 (Dzo); Najdłuższa
podróż, Warszawa 2002 (Np); Zielnik miłosny i inne liryki, Kraków 2005; Rondo. Wiersze z lat
2006-2009, Poznań 2009 (R). Z najważniejszych wyborów wierszy: Wiersze wybrane, Warszawa
1984 (Ww); 115 wierszy, Tarnów 1994 (115w); Epifania Słoneczna, Poznań 1997 (Ep.sł.); Pod
zielonym drzewem życia, Kraków 2000 (Pzdrz.ż). W nawiasach podaję tytuł cytowanego utworu,
skrót tytułu tom u oraz stronę.
5 1975 - Nagroda im. Andrzeja Bursy, 1977 - Nagroda im. Stanisława Piętaka, 1980 - N a
groda Fundacji im. Kościelskich w Genewie, 1985 - Nagroda Funduszu Literatury.
6 Por. J. Baran, Na miarę człowieka. Rozmowa z Piotrem Duninem,  ״Poezja” 1989, n r 8, s. 18:
״G rupa «Teraz» była m i programowo obca, choć przez rok do niej należałem, wciągnięty przez
W ita Jaworskiego [...] Do grupy «Tylicz» jednak nie należałem dlatego, że nie podpisałbym się
p o d żadnym program em żadnej grupy czy orientacji. Ja sam, skłócony ze sobą, z wielkimi opo
ram i podpisuję się p o d własnymi m anifestami”.
7 J. Kornhauser, Posłowie [w:] J. Piątkowski, S. Stabro, J. Kornhauser, A. Zagajewski, J. Kronhold, W. Jaworski, Teraz, suplement do publikacji:  ״Kronika Kulturalna” - lata 1950-1970 Zrzeszenie Studentów Polskich, Warszawa 1971, s. 30.

Z am iast  ״m ów ienia w p ro st” czy bezpośredniej m etaforyzacji stosuje poetykę paraboli,
unoszącej się p o n a d d o raźnością polityczną, p o n a d dosłow nością św iata h isto ry czn e
go, k tó ry jaw i m u się dość irracjo n aln ie8.

Inaczej wyglądał ten problem w odniesieniu do grupy ״Tylicz” (miejsco
wość o tej samej nazwie niedaleko Muszyny, uwiecznionej przez Jerzego H a
rasymowicza, który zresztą wywarł pewien wpływ na lirykę ״poety z Borzę
cina”). Baran nigdy nie był formalnie członkiem tej grupy i od jej program u
poezji potoczności, codzienności, liryki naznaczonej w pewnym sensie wpły
wami autentyzmu, nie tak demaskatorskiej i agresywnej jak ta spod znaku
״Teraz”, także się odcinał. Jednakże, według Piotra Kuncewicza, na próżno,
bowiem - zdaniem tego z kolei krytyka - związki poezji Barana z ״Tyliczem”
na poziomie poetyki imm anentnej były oczywiste:
A utentystyczno-tylicki jest przed e w szystkim to m pierw szy - z pochw ałam i wsi, ro d z i
ny, natury. Ale są to pochw ały p ełn e subtelnego (na ogół) h u m o ru i zawsze znajdzie się
tu jakąś pom ysłow ą m etaforę, jakiś zaskakujący obraz9.

Ze względu na swoją indywidualność natomiast, dobitnie sprecyzowaną
w słowie poetyckim specyficzną problematykę, inność jego bohatera liryczne
go, obcy był Baran również duchowi poezji ״Nowej Prywatności”, reprezen
towanej przez twórców urodzonych mniej więcej w roku 1950, debiutujących
około 1975 (np. K. Lisowski, B. Maj, A. Janko, A. Jurewicz), co przesądzało
o ówczesnej ״osobności” Barana na literackiej giełdzie.
Początkowo - chcąc usytuować twórczość poety urodzonego w roku 1947
we wcześniejszej tradycji problemowej i artystycznej - wiązano go z ״literaturą nurtu chłopskiego” lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, spod krytycznego
znaku Henryka Berezy10, a zatem, między innymi, z ogólnie pojętą proble
matyką powojennego społecznego awansu skrzywdzonych wcześniej przez
historię klas społecznych. I tak, np. Jerzy Kwiatkowski w cytowanej już tutaj
recenzji z roku 1974 pisał, iż analizując wyobraźnię poety, możemy jedno
cześnie odtworzyć jego przypuszczalny życiorys - śledzić jeden z przejawów
 ״masowego zjawiska socjologiczno-demograficznego imigracji młodzieży
miejskiej ze wsi do miasta”11. Cytowany już tutaj Z. Bieńkowski w tym sa
mym czasie podążał śladami podobnego stereotypu: ״Wieś [...] Nowaka, wieś
Ożoga, wieś Piętaka, wieś Przybosia wreszcie odzyskuje znowu w wierszach
Barana przedautentystyczną i przedkonstruktywistyczną świeżość, naiwność

8 J. Pieszczachowicz, Litości godny jest człowiek, ״Nowe Książki” 1992, n r 7-8, s. 60-61.
9 P Kuncewicz, Agonia i nadzieja. Poezja polska od 1956, Warszawa 1993, t. 3, s. 495-496.
10 H. Bereza, N u rt chłopski w prozie [w:] tenże, Związki naturalne. Szkice literackie, W arsza
wa 1972, s. 5-21.
11 J. Kwiatkowski, dz.cyt., s. 39-40.

19 5

i bezpośredniość”12. Jeszcze w roku 1988 Henryk Czubała, jeden z najwnikliwszych interpretatorów poezji Józefa Barana, pisał, że poeta należy do lu
dzi  ״z biografią przepołowioną na miasto i wieś” (określenie Juliana Kawalca)
i że pragnie zrozumieć oraz uporządkować świat na własny rachunek, zapew
ne w tym samym stopniu co Tadeusz Nowak i Wiesław Myśliwski13.
W ograniczonym stopniu uwagi powyższe mogłyby odnosić się jednak
tylko do pierwszej fazy twórczości Barana, to znaczy do pierwszych trzech
tom ów wierszy, w zbiorze W błysku zapałki pojawia się bowiem charaktery
styczna dla późniejszej twórczości poety problematyka egzystencjalna, która
skumuluje się w cyklu wierszy szpitalnych Najdłuższa podróż życia (2002).
Toteż wydaje się, iż sporo racji miał Stanisław Dziedzic, zauważając, że status
autsajdera wpłynął w znaczący sposób na poezję J. Barana, decydując o jej
ewolucji
[... ] o d zabarw ionych groteskow ością arkadyjskich obrazów wsi, po p rzez skom pliko
w ane zag adnienia zw iązane z p ro b lem em ״w ykorzenienia” i aw ansu, aż po pogłębiony
filozoficzną refleksją ogląd św iata, postrzeganego przez p o etę k lerka z dalece szerszej
n iż d o tąd perspektyw y14.

Również Jakub Ciećkiewicz trafnie zauważył, że osobowość autora 115
wierszy ukształtowała się na granicy trzech światów: wiejskiej patriarchalnej rodziny z głęboko zakorzenionymi zasadami etycznymi, robotniczego
środowiska, które patronowało trudnej, szkolno-internatowej, a następnie
kopalnianej młodości poety, inteligenckiego świata literatury i sztuki, do ja
kiego przyszły pisarz aspirował. Ten ostatni - jak pisał krytyk -  ״zdobyty
przez poetę świat stwarzał dystans i perspektywę wobec wsi, a jednocześnie
stanowił zaplecze kulturowe dla pierwszych poetyckich wycieczek w krainę
dzieciństwa”15. Kropką nad  ״i” niech będzie pod tym względem opinia Bole
sława Farona, który umieszczanie poezji autora Zielnika miłosnego w tzw. nur
cie poezji chłopskiej obok T. Nowaka, J. Kawalca czy W. Myśliwskiego uważał
za znaczne uproszczenie. Według tego badacza:
Józef B aran n ie w yrzeka się swojego ro d o w o d u , przodkow ie raz po raz goszczą w jego
poezji, B orzęcin - m iejsce u ro d zen ia - rów nież, ale zarów no zakres jego zainteresow ań

12 Z. Bieńkowski, dz.cyt.
13 H. Czubała, Mała kosmogonia Józefa Barana, ״Życie Literackie” 1988, n r 23.
14 S. Dziedzic, M iędzy afirmacją a niezgodą. Józef Baran [w:] tenże, Ojczyzna myśli mojej.
Studia i szkice literackie, Kraków 1999, s. 182.
15 J. Ciećkiewicz, Prowincjonalna odyseja Józefa Barana,  ״Poezja” 1989, n r 8, s. 25. W arto tu
wymienić najważniejsze role społeczne poety: absolwent Technikum Górniczego w Wałbrzy
chu i pracow nik kopalni ״Victoria”, absolwent studiów filologicznych na SN i WSP w Krakowie,
nauczyciel języka polskiego w Grzechyni, Olszynach i Skawinie, redaktor ״Wieści” (1986-1994)
i od roku 1994  ״Dziennika Polskiego” w Krakowie.

poetyckich, ja k i m etaforyka i leksyka tej poezji daleko w ybiegają poza k rąg d ośw iad
czeń podtarnow skiej wsi. [...] P oeta [...] chętnie sięga do innych propozycji k u ltu ro 
w ych, cyw ilizacyjnych16.

Świadectwem przynależności poezji J. Barana - nie tylko formalnej (obec
ność w podręcznikach szkolnych, w krajowych i zagranicznych antologiach
poezji polskiej XX wieku, tłum aczenia na kilkanaście języków) - do kultu
ry wysokiej mogłaby być opinia J. Kwiatkowskiego, który tę poezję starał się
umieścić w szerszym kontekście na mapie współczesnej poezji polskiej:
Intelektualna raczej (niż w izjonerska), n a koncepcie o p arta w yobraźnia poety, żartobliw ość i ironia, połączone z uw rażliw ieniem na problem atykę psychologiczną i egzysten
cjalną, jasn a p ro sto ta języka - w szystko to zbliża poezję B arana k u te m u nu rto w i, k tó re 
m u p atro n u ją dziś - każde n a in n y sposób - Z bigniew H erb e rt i W isław a Szym borska17.

Sam poeta, konstruując własną wizję swoich związków z tradycją, tw o
rzył intertekstualny ciąg od poezji Jana Kochanowskiego, Bolesława Leśmia
na, Tadeusza Nowaka do prozy Brunona Schulza, zarzekając się, że pragnął
pozostać raczej pierwszym Baranem, a nie drugą Szymborską ani trzecim
Herbertem. M imo pewnych podobieństw, wyrzekał się wpływów poezji Gał
czyńskiego, twierdząc, że w liryce tej ״było za dużo teatru. To były fajerwerki
na pokaz”18. Taka autointepretacja pisarza to, niezależnie od jej subiektywi
zmu, ważny trop w analizie jego poezji.
Cytowany już tutaj J. Ciećkiewicz w Prowincjuszowskiej odysei Józefa Barana zauważył (u schyłku lat osiemdziesiątych), że biografią poety zawładnął
pewien schemat, na podobnych lub tych samych zasadach, co biografiami
innych pisarzy nurtu chłopskiego. Polegał on na poznawaniu przez tych
twórców innych rzeczywistości, nowych kultur i cywilizacji, na próbie od
nalezienia się w nich oraz na pragnieniu uporządkowania i zrozum ienia tego
nowego świata19. Jednak po latach twórczość J. Barana wydaje się pod pew
nymi względami w takim samym stopniu rozwinięciem niektórych wątków
literatury nurtu chłopskiego tworzonej przez drugą i trzecią generację pisa
rzy tej orientacji20, jak i ich przekroczeniem (przezwyciężeniem?) w kontek
ście aksjologicznego ładu obecnego w lirykach autora Słonecznej epifanii. Tę
odm ienność pisarza trafnie dostrzegł Leonard Neuger, pisząc, iż  ״korzenie
chłopskie stanowią zaczątek dram atu tożsamości, nie zaś, jak to się często
poetom chłopskim zdarza, tego dram atu zakończenie i zwieńczenie. Wieś

16
17
18
19
20

B. Faron, Przedsłowie [w:] J. Baran, Pod zielonym drzewem życia, Kraków 2000, s. 8.
J. Kwiatkowski, dz.cyt., s. 40.
J. Baran, Na miarę człowieka..., s. 18. Por. tamże, s. 13.
J. Ciećkiewicz, dz.cyt., s. 24.
Por. H. Bereza, dz.cyt., s. 11.
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jest dla Barana punktem wyjścia w świat”21. Także J. Kwiatkowski podkreślił,
że poezja Barana  ״nie chciała ograniczać się tylko do opisu wiejskiej A rka
dii oraz do odzwierciedlania konfliktu pom iędzy wsią i miastem. Świadoma
jest bowiem, że nie tu kryją się istotne problemy współczesności”22. Według
krakowskiego krytyka, który pisał o tym na progu lat osiemdziesiątych, dra
matyzm poezji Barana podporządkowany zostaje sprawom bardziej uniwer
salnym. Utracony raj wiejskiego dzieciństwa przeistacza się w utracony raj
międzyludzkiej sprawiedliwości, sam otna wędrówka ze wsi do m iasta za
m ienia się w sam otną wędrówkę poety nieumiejącego żyć na komendę, teatr
rodzinnego dom u przekształca się w teatr świata23. Podobnie J. Ciećkiewicz
podkreślał, że charakterystyczny dla XX wieku problem wykorzenienia, niedotyczący jednakże wyłącznie awansu chłopskiego, lecz związany z wszelki
m i rucham i migracyjnymi, stał się jednym z istotnych tematów liryki Barana.
Dla krytyka ״wędrówka”, jedno z kluczowych pojęć koniecznych do właści
wego zrozum ienia wierszy pisarza, ״tak jak ją pojmuje Józef Baran - nie ma
kresu. Wymaga ciągłych zaprzeczeń i stałego podsycania wiary. Przenika się
z biografią poety i abstrahuje od niej - trw a - nadając jego życiu i poezji zna
m ienny sens”24. W podobnym kontekście o statusie autsajdera przyznanym
przez Barana jego bohaterowi lirycznemu pisali również Andrzej Bichta 25
i cytowany tutaj H. Czubała26.
Spośród wielu motywów konstytuujących przestrzeń liryki J. Barana
(przemijanie, symbioza z naturą, relacje bohatera lirycznego ze Stwórcą, Eros
nie tylko jako bóstwo pośredniczące pom iędzy mężczyzną i kobietą, ale także
jako symbol życiodajnej siły) jednym z najistotniejszych jest ów dostrzeżony
przez część krytyki, potraktowany przez poetę w kategoriach archetypicznych27, motyw wędrówki28. W ten sposób ostateczny kształt poezji Barana,

21 L. Neuger, Po zatopieniu Atlantydy. O poezji Józefa Barana [w:] tenże, 115 wierszy, Tarnów
1994, s. 5.
22 J. Kwiatkowski, Na progu dojrzałości [w:] tenże, Felietony poetyckie, s. 113.
23 Tamże.
24 J. Ciećkiewicz, dz.cyt., s. 30.
25 A. Bichta, Z perspektywy outsidera, ״Twórczość” 1991, n r 3, s. 100.
26 H. Czubała, dz.cyt.
27 M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów
literackich, W rocław 1988, s. 39-40. W edług autorów, ״krytyka archetypowa pojm uje interpre
tację jako ujawnienie się w nim obrazów archetypowych. Pojęcie archetypu ulega na tym tere
nie przekształceniom, na przykład w pracach N. Frye’a równa się trwale obecnym w literaturze
motywom, wywodzącym się z m itu i rytuału. Archetypy zostają tu odłączone od problematyki
nieświadomości zbiorowej, kładzie się też nacisk na ich przekształcenie zależnie od przem ian
samej literatury”. Por. N. Frye, Archetypy literatury, przeł. A. Bejska [w:] Współczesna teoria ba
dań literackich za granicą. Antologia, t. 2, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1972, s. 281.
28 W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1991, s. 331:  ״Podróż (Pielgrzymka, W ędrów
ka). Podróż symbolizuje życie, drogę życia, życie intensywne, decydujący, samodzielny krok

co również znalazło odzwierciedlenie w niektórych spośród przytoczonych
tu opinii, jest rezultatem specyficznej gry pom iędzy Sygnaturą a archetypem.
Pisał Lieslie A. Fiedler:
Sygnatura, m ając swe źródło w Ego i Super-ego, przynależy [... ] zarów no do całej sp o 
łeczności, ja k i do każdego pisarza. Sygnatura jest połączonym p ro d u k tem  ״reg u ł”
i  ״konw encji”, oczekiw ań społecznych i indyw idualnych reakcji poety, k tó ry dodaje
w łasny charakterystyczny język i to n do tradycyjnego stylu29.

Obecność wyeksponowanego przez poetę w jego utworach motywu wę
drówki, bo i podróż dla podm iotu lirycznego nabiera takiego właśnie cha
rakteru, wiąże się z jednym z centralnych mitów Śródziemnomorza, czyli
z dziejami Odysa, jednego z bohaterów wojny trojańskiej, króla Itaki, syna
Laertesa, męża Penelopy i ojca Telemacha. Tułacza powracającego po dw u
dziestu latach wojny i niebezpiecznych przygód w trakcie powrotnej podró
ży, do domu. Wprawdzie imię Odysa nie pada w żadnym z liryków Barana,
ale wędrówka bohatera lirycznego jego poezji, bardzo przecież tradycyjnej,
konfesyjnej, pozwalającej w dużym stopniu utożsamiać autora z podm iotem
lirycznym, układa się we wzór Odysei, w przenośni -  ״długiej wędrówki, tu 
łaczki, obfitującej w niebezpieczne a cudowne przygody”30.
Jeżeliby m arszrutę owej odysei bohatera Barana naszkicować w postaci
trzech koncentrycznych kręgów, to pierwszy z nich obejmowałby wieś, czy
li współczesny odpowiednik mitycznej Itaki, w obrębie drugiego znalazłoby
się Miasto, czyli nie zawsze dodatnio przez podm iot liryczny waloryzowane

w życiu; ryzykowne przedsięwzięcie, przygodę, grę, potrzebę poznawania nowych w idnokrę
gów, potrzebę nowych doświadczeń, badanie, studium , naukę, doświadczenie, odkrycie, p o 
szukiwanie duchowych celów. [...] Zmianę, pragnienie zmiany wewnętrznej, niepokój, wieczną
tęsknotę, marzenie, aspirację, pracę wyobraźni, drogę duszy, poszukiwanie swego Ja, niezgodę
na siebie samego, darem ną ucieczkę od siebie, próbę odnalezienia (albo ucieczkę od) Matki,
usiłowanie wyjścia z labiryntu, poszukiwanie porządku mistycznego i psychicznego, oczyszcze
nie”. Por. H. Zaworska, Homo irrequietus [w:] tejże, Sztuka podróżowania. Poetyckie m ity podróży
w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Przybosia i Stanisława Różewicza, Kraków 1960,
s. 5-62.
29 L.A. Fiedler, Archetyp i Sygnatura. Analiza związków między biografią a poezją, przeł.
K. Stamirowska [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 2, s. 311; por.
tamże, s. 308-309: ״Słowo «archetyp» jest bardziej znanym z dwu używanych przeze m nie ter
m inów - używam go zamiast słowa «mit» [...] na oznaczenie każdego odwiecznego wzorca re
akcji na ludzką kondycję w jej najbardziej niezmiennych aspektach, jak śmierć, miłość, rodzina
w sensie biologicznym, stosunek do nieznanego itp., bez względu na to, czy owe wzorce zalicza
my do Jungowskiego świata nieświadomości, czy do Platońskiego świata Idei. [...] Przez term in
«Sygnatura» rozum iem ogólną sumę czynników indywidualizujących zawartych w utworze,
piętno Persony [...] czy Osobowości [...], przez które wyraża się archetyp, a które samo może stać
się zarówno tem atem [...] utworu, jak i środkam i wyrazu [...]. Literatura powstaje w momencie,
kiedy Sygnatura nakłada się na Archetyp”.
30 W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, s. 76.

Polis, a trzeci objąłby swoim zasięgiem bezkresny  ״Świat”. Na trzech zewnętrz
nych granicach owych kręgów, wyznaczających zasadniczą strukturę liryki
Barana, rozgrywa się również doświadczenie wewnętrzne jego bohatera.
Przybiera ono postać wielu wykreowanych przez autora sytuacji lirycznych,
dotyczących wspom nianego już tutaj przemijania, dialogu z naturą i z Bo
giem, doświadczenia miłości i śmierci. W ten sposób Sygnatura poety zawar
ła w sobie także elementy podróży wewnętrznej w głąb jaźni i osobowości
autora - podm iotu lirycznego, jakże odległej od zredukowanego socjologicz
nego wzoru, chociaż początki wędrówki wydawały się dość konwencjonalne:
była to w yspa oblana ze w szystkich stro n m o rzem w id n o k resu
p o d o b n a do placu w ięziennego
po brzegach k o rd o n y św ierków i sosen
w ro g u wycelow any w b rzu c h nieba stał kościół
ta k była to w yspa skazańców
zesłanych n a ciężkie ro b o ty ta k daw no daw no tem u
że n ik t z n ic h ju ż nie p am iętał d okładnie kiedy i za co
(Saga o krainie moich ojców, W w, s. 25)
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Ludowa genealogia bohaterów tego utw oru z debiutanckiego tom u stawa
ła się - w odróżnieniu od wielu późniejszych tekstów poety - przekleństwem
dla nich. Tym bardziej że bohater liryczny Barana czuł się kimś powołanym
do wyższych celów:
p ow iem praw dę
n igdy nie ko ch ałem b ru d n ej
zaślepionej wsi
gdzie uro d ziłem się w chacie dedala
a m y często
w spinaliśm y się z b rate m po schodkach
n a wieżę kościelną
śnił n a m się lot
(Pom nik, Ep.sł., s. 93)

Oczywiście,  ״dachy miasta” obecne w dalszej partii utworu, podobnie jak
i  ״lot”, to synekdocha, wyrażająca w tym wypadku pragnienie szczególnego
rodzaju poznania bytu i świata, wędrówki, podróży, wertykalnego ruchu, ży
wione przez podm iot liryczny. Równocześnie jednak w tej obietnicy kryła
się trwoga podm iotu lirycznego przed przestrzenią, która m iała być przezeń
zdobyta:

a je d n a k m usiałeś
roztrzaskać tę ciasną skorupę
w iejskiego w id n o k ręg u
i nie było dla ciebie
po w ro tu
albow iem drabinę
po której się w spiąłeś
ktoś o d su n ął
n a zawsze
(Drabina, W w, s. 93)

Reprezentowana, odczuwana przez bohatera lirycznego świadomość gro
żących mu konsekwencji w przypadku złamania przez niego ״tabu”, czyli
opuszczenia wspólnoty, a więc bycia przez nią w rezultacie przeklętym, kul
minowała w romantycznej,  ״mickiewiczowskiej” frazie:
Kto tyle razy
ta k ja k ja
w ykraczał z k oła ojcow izny
zakreślonego o p ó łn o cy
św ięconą k red ą przez prad ziad a
ten ju ż n i razu
ten n i razu
nie zazna spokojnego kąta
(Bo kto, W w, s. 109)

Jednakże wędrówka rozpoczęta po przekroczeniu kredowego koła nie
przyniosła Podróżnikowi, pełnem u poczucia winy wobec porzuconej wspól
noty, oczekiwanego przez niego szczęścia i ukojenia. Z jego punktu widzenia
״błyszczące dachy miasta” na horyzoncie drugiego etapu zamierzonej prze
zeń peregrynacji sąsiadowały ze sklepieniem kościoła, pod którym  ״zinstytucjonalizowana” kolejka do spowiedzi sąsiadowała z tą drugą, do ślubów
i pogrzebów (*** [״W miejskim kościele...”], Ww, s. 43) i brakowało tylko
księdza, regulującego ruchem na tym skrzyżowaniu. W mieście obcym wykorzenionem u 31 przybyszowi ginął on w anonim owym tłum ie masowego
społeczeństwa, niepostrzeżony przez nikogo:

31 S. Weil, Myśli, w ybór A. Olędzka-Frybesowa, Warszawa 1985, s. 85:  ״należy również zba
dać inny rodzaj odcięcia [...] od korzeni, które m ożna nazwać geograficznym, to jest dotyczącym
wspólnot, jakie odpowiadają terytoriom . Nawet samo poczucie tych w spólnot prawie zupełnie
znikło z wyjątkiem jednej z nich, narodu. Ale jest i było wiele innych. Czasami są one mniejsze
albo całkiem małe: miasto albo zespół wiosek, prowincja, region”.
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płynę w czapce niew idce
n ik t m n ie nie zauw aża
nie żegna nie zatrzym uje
k iedy odfruw am
piórkiem
z szali obcego m iasta
(Obce m iasto, W w, s. 56)

W tekstach tego rodzaju wyalienowanie podm iotu lirycznego, jego osa
m otnienie w niem oralnym Mieście faryzeuszy (Ww, s. 198) ukazane zostało
wyraźnie w konwencji poetyki katastroficznej, zaś negatywny obraz miasta,
przeciwstawiony przez pisarza obrazowi wsi, przypom inał niektóre ujęcia
tego tem atu z okresu literatury przedwojennej:
i m in ą ł ro k i m ija dwa
a w m ieście w ciąż popielec trw a
sypie się p ro ch n a dachy kam ienic
(M artw a pogoda, W w , s. 60)

O ile jednakże miasto z drugiego kręgu wędrówki bohatera lirycznego
J. Barana, pom im o pewnych sygnałów identyfikacyjnych, było bardziej abs
trakcyjnym pojęciem niż określonym miejscem, o tyle sytuacja w trzecim
kręgu peregrynacji zm ienia się radykalnie. Przestrzeń świata, a z nią sygnatu
ra poety okazują się bardzo konkretne, zakotwiczone w określonej i nazwanej
przez podm iot liryczny przestrzeni. To przede wszystkim obecna Ukraina
i mityczny obszar dawnych polskich Kresów W schodnich, potraktowane
tu przez poetę z niezwykłą, kwestionującą narodowe stereotypy na ten te
mat, historiozoficzną ironią. Utwory poświęcone tem u tematowi to nie tre
ny, lecz manifestacje sarkazmu, skierowane, nota bene, przeciwko ״pańskiej
historii”32. ״Pod Chocimiem kozy filozofki / stoicko skubią / wiosenną wiedzę /
o przem ijaniu” (Kozy pod Chocimiem, Dzo, s. 63), w Zam ku w Podhorcach
hetm an koronny Koniecpolski nazwany jest przez podm iot liryczny  ״złotym
trutniem ”, a w ram ach nie tylko intertekstualnej gry z Mickiewiczowską tra 
dycją słychać w puencie utw oru  ״kołaczący w głowach / m artwy dzwon /
z pękniętym sercem / po upadku najjaśniejszej / - jedźcie / nic tu po was”
(Dzo, s. 67). W Bukolice podolskiej nie m a ani słowa na tem at polskiej historii
tam tych okolic, tylko  ״aż mąci się w głowie / ten widnokresów przekłada

32 Por. J. Pieszczachowicz, dz.cyt., s. 61: ״Warstwa uważana dawniej przez różnych dziejopisów za «niehistoryczną» (w przeciwieństwie do tych, co kształtowali dzieje szablą) m a w prze
konaniu Barana własną historię, zbliżoną do «długiego trwania» w koncepcji Ferdynanda Braudela, związaną z naturą, biologią, a także kulturotwórstwem [...] Jest to stanowisko polemiczne
wobec kultury «wysokiej», arystokratycznej, która zdominowała w ciągu wieków kulturę ludo
wą na Parnasie”.

niec” (Dzo, s. 64). Bohaterka prozy poetyckiej pt. Strażniczka polskich grobów
na Cmentarzu łyczakowskim zostaje w wizji poety celowo zdeheroizowana,
a m it polskości tamtej przestrzeni pośrednio zakwestionowany:
G dy pytam , w czym jej p o m ó c, stara rozk łada ręce i łza spływ a po jej policzku. Nazywa
się R usiecka i znika pom ięd zy grobam i ja k k re t w śród kretow isk. N azyw a się Rusiecka,
lecz nie w iadom o, czy należy jeszcze do św iata żywych, czy ju ż do św iata um arłych?
(D zo , s. 68)

Podobną strategią liryczną opisu obyczajowego i psychologicznego kon
kretu, aczkolwiek połączoną z pewną dozą współczucia dla bohaterów, p o 
służył się Baran w Wyprawie po złote runo, podsumowującej jego szwedzkie
doświadczenia:
i co ja tu właściwie robię
p o d o b n y kosm onaucie
spadłem n a k latki schodow e
z naręczem reklam
prosto z księżyca
(115w, s. 58)

Wracamy promem  ״Pomerania jest wręcz satyrycznym opisem powrotu
polskich gastarbeiterów do rodzimej polskiej biedy, w której będą się prze
mieniać  ״z parobków w pany” (115w, s. 63).
Owa przestrzeń świata została znacznie poszerzona przez poetę w cyklu
Wierszy włoskich o doznanie nieskończoności (Śni mi się mama), o motywy
świeckiej epifanii 33 (Jak motyle, Westchnienie podróżne), o pragnienie boha
tera lirycznego, aby do końca  ״za słońcem / w wodzie falującym / rozpłynąć
się w pogodnym / bezmiarze / nieskończoności” (Ciągnie mnie, Dzo, s. 16,
18, 14). Świat jest bowiem jednością, poetyckim uniwersum, jak w tekście
Przebudzenie nie do wiary:
b u d zą m n ie dzw ony w dalekiej Toskanii
zawalonej A lpam i
oddalone
ode m n ie - śniącego
o m iliony św ietlnych p o ran k ó w
(D zo, s. 17)

33 M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, dz.cyt., s. 121-122:
״Epifania - ukazanie się; term in religioznawczy oznaczający objawienie. Do literatury zastoso
wał go J. Joyce, określając w ten sposób momenty, w których drobne wydarzenia, przedmioty,
rozm owy stają się w świadomości bohatera symbolami i nasiąkają różnorodnym i znaczeniami”.
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lub przemijaniem ludzkich pokoleń i ich cywilizacji:
dopiero co tęd y szli brzegiem
E truskow ie R zym ianie W łosi
zapisali b o se stopy n a piasku
został p o n ic h tylko w ieczny piasek
i w zburzony p o szu m m o rza
(Na p la ży w Forte dei M arm i, D zo, s. 19)

Podobnie w Poemacie cypryjskim. Autoportrecie z opuncją w tle, będącym
w gruncie rzeczy tylko cyklem wierszy związanych z pobytem poety na wy
spie, znanej już dobrze w tradycji literatury europejskiej z Podróży na Cyterę
Charles’a Baudelaire’a, możemy przeczytać we fragmencie zatytułowanym
Piosenka o zatoce w Limasol:
W ięc skąd ten nagły skurcz
serca przy w ejściu n a m olo
gdy św iatła m ilk n ą i
ciem ność otacza p o m o st
(D zo, s. 96)

Przeczucie ciemności z Poematu cypryjskiego, symbolizującej trwogę b o 
hatera lirycznego wobec Istnienia, nieskończoności, Sacrum, ale również
śmierci, pojawiło się także w cyklu Szkice wierszem do Ameryki:
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coraz dalsze pod ró że
za góry
za ch m u ry
za k o n ty nen ty
za W ielkie W ody
n a antypody
aż przyjdzie kiedyś p o d ró ż najdalsza
z której n ik o m u w rócić
nie dozw alasz
N iep rzen ik n io n y M ocny Boże
(Elegia podróżna, D zo, s. 46)

Jest to nader konkretne ze strony autora poszerzenie poetyckiej przestrze
ni  ״świata przedstawionego”, jak i samej Sygnatury. To właśnie w obrębie jej
znaczeń podm iot liryczny staje się  ״drogą ku słońcu / rozwijającą się nie
skończenie”, ״wysokim idahońskim niebem”, wyznając:
albow iem u ro d ziłem się do w olności
i ja k w szyscy ludzie któ rzy nie m ieszczą się w sobie
zawsze tęsk n iłem za
przestrzeniam i
( W drodze. Westchnienie do obłoków, D zo, s. 41)

Ale i w tej przestrzeni wolności, docierając do fizycznej granicy możliwości
dalszej geograficznej wędrówki, powiada, patrząc na rezerwaty Indian okra
dzionych z duszy:
w ich pustych oczach
m ignęły m i przez m o m e n t
p o b ru żd żo n e tw arze
starych borzęckich chłopów
(D zo, s. 39)

Jednakże utworem z tego samego tom u dobitnie wyrażającym uniwersal
ność i jedność doświadczenia, będącego pokłosiem trzech kręgów wędrówki
lirycznego bohatera w zglobalizowanym świecie, był - semantycznie przej
rzysty - mały poem at Barana pt. Wesele córki:
w tę zaczarow aną n o c w szędzie było blisko
kula ziem ska w szam pańskich to astach
kurczyła się m alała
i przew iązana ślubną stułą now ożeńców
przeistaczała w jed n ą p lan etarn ą wioskę
(D zo, s. 7)

Warto tu wspomnieć o jednym z podstawowych chwytów poetyckich, bar
dzo często stosowanym przez autora w konstrukcji świata przedstawionego,
opisanym już przy okazji jego debiutu przez Macieja Chrzanowskiego. Według tego krytyka, to  ״świat”, ״teatr”, teatralizacja  ״świata przedstawionego” bardzo istotna w kontekście motywu wędrówki bohatera. Zabieg taki pozwa
lał udramatyzować przedstawiony świat, rozpisać go na głosy i role, przy czym
funkcje klasycznego chóru kom entatora przejmuje sam podm iot liryczny.
Liryka autora Naszych najszczerszych rozmów jest bowiem liryką sytuacyjną,
a konkretny obraz stanowi w niej punkt wyjścia do uogólniających refleksji34.
Julian Kornhauser, recenzując Dom z otwartymi ścianami, zauważył, że
główną cechą tego tom u było otwarcie się podm iotu lirycznego na świat. ״Już
nie Borzęcin [...] ale Włochy, Stany Zjednoczone, Ukraina, Szwecja, Cypr.
[...] Czego szuka Baran podróżnik w dalekim świecie? [...] Głównym zaję
ciem poety staje się odnajdywanie kosmicznej pełni”35. Odnajduje ją zatem
w tytułowym Domu z otwartymi drzwiami, w Balladzie o turkoczącej plane
cie, w Trąbie powietrznej.
34 M. Chrzanowski, Poeta ludzi nieśmiałych, ״Nowe Książki” 1974, n r 15, s. 10. O teatralizacji świata przedstawionego w poezji Józefa Barana pisał również Jan Pieszczachowicz w cyto
wanym już tutaj artykule.
35 J. Kornhauser, Józef Baran:  ״Dom z otwartymi ścianami” [w:] tenże, Poezja i codzienność,
Kraków 2003, s. 164-166:  ״Kaczeńce podolskie, doliny naddniestrzańskie, cypryjskie promyki
mówią tym samym językiem wieczności. [...] Są to więc ballady o [...] wiecznej podróży”.
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W trakcie posługiwania się przez poetę tego rodzaju strategią lirycz
ną, archetypiczna wędrówka przekształca się w różne warianty Sygnatury.
W wersji egzystencjalnej na końcu każdej podróży bohatera czeka go starość
i śmierć. Wędrówka do Boga przez zboża, lasy i góry, obok chatki na kurzej
stopce i dwojga zagubionych dzieci, wracających od Baby Jagi, doprowadzi
bohatera do bezradnego staruszka, który nic nie um ie powiedzieć zaintere
sowanym o początku i o końcu świata (Ballada o Bogu na emeryturze, Ww,
s. 127-129). W wersji baśniowej z kolei poeta wędrowiec to krasnal Hałabała,
kronikarz, guślarz albo ״podrzutek czyli poeta / który z wierszy buty szyje /
i w tych butach siedem planet / i księżyców przewędruje” (Bajka o podrzut
ku, Ww, s. 184). Motyw wędrówki bohatera lirycznego może też nawiązywać
do literackiego m itu Robinsona i Piętaszka lub odwoływać się do stereotypu
prowincji. Dla Barana archetypiczna wędrówka jest przede wszystkim pa
mięcią przeszłości. Następną jej kanoniczną wersję podm iot liryczny tworzy,
deklarując: ״wędrowcem jesteś tu przecież chwilowym / więc świat zaczyna
się wciąż na nowo” (Hymn poranny, Ep.sł., s. 146), albo dla tegoż podm iotu
lirycznego sam motyw drogi staje się archetypem. W Balladzie o emigrantach
wędrówka przeistacza się w wygnanie, a  ״śmierć jest też emigracją / za ostat
nią granicę ciała” (Ep.sł., s. 196)36. Najważniejsza jednak dla poety podróż
odbywa się w przestrzeni międzyludzkiej:
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i ta w ypraw a do środka św iata
z bieg u n ó w naszych sam otności
okazuje się najdłuższą O dyseją
(G dzieś na biegunach, gdzieś w środku świata, W w, s. 192)

To przydługie - być może - wyliczenie wielości i różnorodności ukształto
wania różnorakich wersji jednego i tego samego archetypu podróży w liryce
J. Barana miało na celu ukazanie, jak dalece niewystarczający jest w analizie
oraz interpretacji jego tekstów li tylko schemat socjologiczny i, w pewnym
sensie, genetyczny. M ożna by się zastanowić nad trafnością tego rodzaju spoj
rzenia na twórczość poety, chociażby na przykładzie dwóch opinii bardzo
życzliwych mu krytyków. Cytowany już tutaj J. Ciećkiewicz pisał w roku 1989:
Zbieg z w yspy nie cieszy się je d n a k [...] w łasną w olnością. Jego sam o tn a w ędrów ka
przez obce światy, pełn a tru d n y c h w yborów m oralnych, m a sens dram atyczny. W olność
w iąże się z w ykorzenieniem . A ktem jed n o razo w y m i ostatecznym . A k arą za odcięcie
się o d korzeni, za dopięcie skrzydeł, jest niekończące się poszukiw anie now ego ładu,
bezskuteczne osw ajanie cudzych światów, konieczność przeciw staw ienia pozornej,

36 Por. J. Baran, Najdłuższa podróż, Warszawa 2002, s. 74: ״bo taki jest nasz prawdziwy los
imigracja z miejsca na miejsce, z czasu do czasu wypędzenie z kraju dzieciństwa, z kraju m łodo
ści. [...] wszyscy jesteśmy podróżnikam i czasu i przestrzeni”.

zafałszowanej rzeczyw istości w łasnego ״ja”. Jest to w d o d atk u odyseja b ez m ożliw ości
p o w ro tu do Itaki37.

Zdaniem Leonarda Neugera, wieś jest (jak już o tym tutaj wspomniałem)
dla pisarza punktem wyjścia w świat, ale - według krytyka - miejscem, do
którego nie m a już powrotu. Zagubioną Arkadią, zatopioną Atlantydą, zagi
nionym światem, wyrzutem sumienia, obszarem, z którego jest się wyobco
wanym. To świat pozbawiony ciągłości, będący fragmentem baśni, kawałka
m i historii. Do takiego świata, z punktu widzenia późniejszych doświadczeń
wychodźcy, według interpretatora, wrócić się nie da i nie trzeba38. Żyjące
w diasporze, ״w świecie”, ״Ja” liryczne poety błąka się po świecie nieautentycz
nym, jest sobie i tem u światu obce. Bywa autsajderem, dzielnym wędrowcem,
próbującym przechytrzyć niezrozumiałą, chaotyczną, agresywną rzeczywi
stość, i to nie zawsze sympatycznym. Według krytyka to ״Ja” nie przystaje do
niczego i do nikogo, jest obce własnej rodzinie, pragnie wpisać się w jakąś
kulturę, przym ierza kostiumy będące dla Neugera znakam i zdrady, dekowa
nia się i obcości, kostiumy Szwejka, Judasza, niefrasobliwego Chrystusa, na
znaczonego stygmatem zdrajcy samotnego wyrzutka. ״Ja” liryczne poety ma
świadomość swojego wyobcowania39.
Tymczasem moja zasadnicza teza, uzasadniająca tytuł niniejszego stu
dium, pozostaje w sprzeczności szczególnie z przytoczonymi tu tezami
L. Neugera. Brzmi ona: bohater liryczny poezji J. Barana to metaforyczny
״Odys zakorzeniony ”40 najpierw w sferze aksjologii, związanej z jego punk
tem wyjścia, następnie w symbiozie z Naturą, w poczuciu przemijania, w m i
łości, w epifanii, w międzybycie, w podróży. Są to równocześnie najważniej
sze składniki, kom ponenty metaxu41, życiodajnej sfery podm iotu lirycznego
J. Barana.  ״Podróż”, ״wędrówka”, ״bycie w Świecie” bohatera lirycznego - to
synonimy ruchu odśrodkowego - na zewnątrz. Powrót owego bohatera

37 J. Ciećkiewicz, dz.cyt., s. 30. Por. tamże, s. 28: ״Józef Baran ustawicznie poszukuje nowych
wartości. [...]. W trakcie wędrówki zm ienia się także optyka bohatera lirycznego tej poezji. Od
magicznej, dziecięcej wyobraźni baśniowej (Nasze najszczersze rozmowy), przez kreację m ło
dzieńczego buntu (Dopóki jeszcze), po nieudane próby zaangażowania społecznego (cykl Zielnik
polski) i trudne, dojrzałe pogodzenie się ze światem (Pędy i pęta, Czułość)”.
38 L. Neuger, dz.cyt., s. 5.
39 Tamże, s. 6.
40 Zakorzenienie (enracinement), rozpatrywane w opozycji do swojego przeciwieństwa,
miało również sens transcendentny. Por. S. Weil, dz.cyt., s. 144:  ״Przede wszystkim jednak dusza
ludzka m usi być zakorzeniona w wielu środowiskach naturalnych i dzięki nim musi nawiązywać
łączność ze wszechświatem [...]”.
41 Por. S. Weil, dz.cyt., s. 145: ״Żadnej istoty ludzkiej nie wolno pozbawiać jej «metaxu»,
to znaczy tego dobra względnego i o niejednolitej wartości (dom rodzinny, ojczyzna, tradycja,
kultura itd.), która daje duszy pokarm i ciepło, bez którego, poza świętością, ludzkie życie nie
jest możliwe”.

z krańców doświadczenia do  ״centrum ”,  ״środka świata”42, to projekt ruchu
dośrodkowego - do wewnątrz. I taka też poetycka dialektyka wyjścia i p o 
wrotu, dychotomia ruchu odśrodkowego i dośrodkowego rządzi światem
przedstawionym liryki autora Skargi. Typowymi utworami, w których obec
ny jest ów motyw wyjścia, są np., łączące w jedną całość motyw wędrówki
i awansu społecznego, Polały się łzy, Syn marnotrawny, w którego poincie po
jawił się równocześnie motyw powrotu, Ballada o dwóch braciach, cytowana
już tutaj przy innej okazji Trąba powietrzna, w której finale
z po w ro tem staw ał się dom
dalekie m iasta odfruw ały
szeregiem do m ap
trębacz
dął n a w ieży mariackiej
(W w, s. 234)
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W Balladzie ogrodowej pragnienie osiadłości walczyło w świadomości
bohatera lirycznego z tęsknotą za wędrówką. Także motyw powrotu poja
wiał się w różnych wersjach - w optymistycznej, przypominającej powrót do
Arkadii, między innym i w lirykach U Pana Boga za piecem, Dom rodzinny,
w którym podm iot liryczny odnajduje rodzinną siedzibę jak szkatułkę ״ukrytą między drzewami ogrodu” ( Ww, s. 108), a także w wierszu Z nie wysłanego
listu, będącym apostrofą do Matki Boskiej Borzęcińskiej, mającej przywrócić
bohaterowi po jego powrocie niewinność (Ww, s. 118).
Temu nurtowi optymistycznemu, bardzo rozbudowanem u w twórczości
Barana, towarzyszy refleksja pesymistyczna, widoczna w takich chociażby
utworach, jak Apokalipsa domowa (*** [״Nie przyjeżdżaj tu gdzie...”]), Po
wrót, M artwy dom. Przeważają w nich motywy przewidywanego przez poetę
rozpadu ukochanego przez niego  ״środka świata”, jego przem ijania z obcymi
już dla bohatera lirycznego pokoleniami następców, co kumuluje w katastro
ficznym, symbolicznym obrazie  ״martwego dom u” i zakończeniu Powrotu:
jeszcze długo stoję przechylony
naw ołując u m arłych
bogów dzieciństw a

42 M. Eliade, Sacrum, mit, historia, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1970, s. 74, 77, 76-79, 61:
 ״...Wokoło osi kosmicznej rozciąga się świat (to jest «nasz świat»), a więc oś znajduje się «w środku» u «pępka» ziemi, ona to jest środkiem świata [...] Chodzi zawsze o kosm os doskonały, ja 
kiekolwiek bądź byłyby jego rozm iary [...]. Jakikolwiek był jego «własny obszar» p o d wzglądem
rozm iarów - kraj, miasto, wieś, dom - człowiek społeczeństw tradycyjnych doznaje potrzeby
istnienia w świecie pełnym i uporządkowanym kosmosie”.

k tó rzy kiedyś wydawali
m i się nieśm ierteln i
(D zo, s. 70)

Najważniejszym punktem przestrzeni poetyckiej w liryce Barana jest bo 
wiem dom, symbolizujący trwałość, niezm ienność bytu, będący rodzajem
Eliadowskiego imago m undi43. Jego metafora pojawia się w omawianej tu
twórczości wielokrotnie i w najróżnorodniejszych kontekstach, np. trwałość
dom u przeciwstawiana jest ustawicznej ״Wielkiej Zmianie” - konsekwencji
polityki i historii:
i choć n a świecie
ustroje zm ieniały się
ja k rękaw iczki
u nas trw ał niezm ien n ie, ustrój ro d zin n y
(D om , Ww, s. 13)

W wielokrotnie komentowanym przez krytykę tekście Sztuka dom, ot
wierającym debiut poety, historia pryw atna bohatera lirycznego, jak również
jego przodków została rozpisana na teatralną partyturę, podkreślającą cią
głość indywidualnej historii dziadów, ojców oraz przedstawicieli najm łod
szego pokolenia, przy otwartej kurtynie dziejów. Podobny motyw ciągłości
pokoleń w chłopskiej rodzinie pojawi się w Spotkaniu, relacjonującym proces
powstawania w ułam ku sekundy więzi pom iędzy umierającym dziadkiem
i przychodzącym na świat wnukiem. W innych utworach Barana dom jest
symbolem ciepła i życiowego bezpieczeństwa (Dom II), ostoją tradycji (Lita
nia do chleba) i związanych z nią cnót ( Wieczerza wigilijna, Chyli się słońce
nad Wawelem stodoły), zostaje także wpisany do nieznanego rytm u przyrody
(Legenda o śpiących domownikach).
Dom oraz otaczający go obszar tworzą  ״środek świata” w serii utworów
zawierających motywy powrotu bohatera, jego istniejącej i wciąż odnawianej
więzi z rodzimym krajobrazem w ujęciu epifanicznym, żywionym przezeń
pragnieniem rozpłynięcia się w przestrzeni ujętej w kategoriach poetyckie
go, czasem transcendentnego kosmosu. Takie motywy spokrewniają zresz
tą poezję Barana z poezją Juliana Przybosia. Towarzyszy tem u zachwyt nad
światem podm iotu lirycznego, jego pokora wobec życia, prawie franciszkań
ska, chciałoby się rzec, pogoda ducha. To raczej - pisał B. Faron - ״pogodna
pieśń o życiu [...] oswojonym. Ma ona w sobie coś ze stoickich wierszy Jana
Kochanowskiego”44. Tak jest w wystylizowanej sielance - Bukolice borzęc43 M. Eliade, dz.cyt., s. 78: ״Człowiek społeczeństw prawspółczesnych stara się żyć jak najbli
żej środka świata. [...] Chce, aby jego własny dom znajdował się w środku i był «imago m undi»”.
44 B. Faron, dz.cyt., s. 8. Por. H. Czubała, dz.cyt.: ״W najlepszych utworach Barana przeżycie
liryczne okazuje się zwykle pogodną i swobodną grą groteskowych lub fantastycznych obrazów”.

209

kiej:  ״- pomilczmy o wieczności - / szepce księżyc [...] przemijają w trawie /
pośpieszne pasikoniki” (115w, s. 87). W Bukolice borzęckiej II podm iot li
ryczny pragnie razem  ״z odbiciem / południeć / popołudnieć / wieczornieć /
wiecznieć na amen” (Dzo, s. 57). W Życiu w zenicie, M ajowym zaklęciu,
w Krajobrazie serdecznym uaktualnia Baran znaną już z poezji dwudziesto
lecia międzywojennego II-Awangardową kategorię ״przymierza z ziemią”
w postaci uwspółcześnionych motywów tellurycznych. Nawiązana ponownie
przez bohatera więź z prywatną, regionalną  ״małą ojczyzną” m a go duchowo
odrodzić i oczyścić zarazem. Wybitnie epifaniczna natomiast, odrywająca się
od nadm iernie eksponowanego czasem przez poetę wiejskiego konkretu, jest
cała seria utworów poszerzających wydatnie poetyckie przestrzenie w wier
szach Barana, ukazująca ów  ״inny świat”. Będą to np. Przechyla się ku jesieni
ziemia, Ballada podjesienna, Ballada upalna, Wspomnienie wieczornej, let
niej burzy, Letni ogrodowy poranek, Nawoływania, Lipcowa noc, Tutaj. Jest to
bardzo duża grupa utworów (tutaj wymieniłem tylko niektóre), decydująca
w znacznym stopniu o tonacji poezji Barana.
Podobną poetycką retorykę dostrzegamy w tekstach Barana sławiących
swojskość, uroki  ״życia człowieka poczciwego” i skłaniającą również do za
korzenienia artystyczną autentyczność jego  ״środka świata”, jak w utworach
Na dom w Olszynach, Pochwała domowego pisania:
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tylko ja p o zo stałem w do m u
znoszę do k o m o ry pękate w o ry z m etaforam i
(Pochwała domowego..., W w, s. 157)

Z takiego punktu widzenia została też zakwestionowana przez poetę sama
idea wędrówki. Traci ona z perspektywy programowego zakorzenienia boha
tera swoją poznawczą funkcję i cel, jak chociażby w Spóźnionej odpowiedzi
na listy Emily Dickinson, amerykańskiej poetki, która w dobrowolnie wybra
nej przez siebie samotności i zapom nieniu ״wyławiała odbicie Wieczności”
(Ep.sł., s. 183). Konkretny  ״środek świata” okazuje się najlepszym rem edium
na ból egzystencji, na złudzenia związane z pierwotnym porzuceniem Domu
- imago mundi. I dzieje się to w kontekście tradycyjnej opozycji Cywilizacja/
Kultura - Natura. N atura okazuje się bliższa bohaterowi lirycznemu:
spadłem tu z odległej planety
gdzie nie m ilknie p ęd ucieczki p ęd p ogoni
przykładam do chorej duszy obłoki
głos turkaw ki i p łatki piw onii
(Ballada ogrodowa, 115w, s. 65)

Bohater poezji Barana zakorzenia się w bycie również dzięki mitowi ro
dzinnem u, konstruowanem u przez podm iot liryczny z fragmentów historii

rodzinnej. Jest to duża grupa wierszy dotyczących dziejów członków fami
lii z różnych pokoleń, np. Siedem pustych kłosów, Bajka o babciach, które,
według lirycznej narracji,  ״rodzą się po raz trzeci [...] i uczą od wnucząt /
stawiania pierwszych kroków” (115w, s. 88), Niedziela brata, żyjącego we
dług tradycyjnego rytm u wiejskiej egzystencji, naznaczonej archetypicznymi, obyczajowymi rytuałami. Najważniejszymi jednak bohateram i owego
mitu, występującymi na scenicznych deskach domu, okazują się dla lirycz
nego narratora symboliczne postaci Matki i Ojca. W kilkunastu utworach na
ich temat, napisanych przez poetę, reprezentują one wartości przekraczające
znacznie granice konkretu historii rodzinnej. Postać Matki symbolizuje tu,
jak nakazuje tradycja, bezwarunkową miłość i poświęcenie. W domowej m i
tologii jest ona swego rodzaju bóstwem opiekuńczym, mającym też swoje
m arzenia znacznie przekraczające granice rzeczywistości (U Pana Boga za
piecem, Kościół mojej matki, Portret mamy). W patriarchalnej kulturze Ojciec
nie tylko pracuje, aby utrzymać rodzinę, ale jest dla bohatera przede wszyst
kim autorytetem, mitycznym przewodnikiem duchowym oraz patronem
jego poszczególnych wtajemniczeń w pracę, życie i ostateczny koniec (Pa
sowanie, Ojciec jest dziś generałem, Dwie twarze ojca, Ballada wielkanocna).
W Lipcowym trenie, żałobnej parafrazie modlitwy, jej bohater liryczny tak
uwewnętrznił Freudowską zasadę ojcowskiego autorytetu, charakterystyczną
dla paternalistycznej kultury:
Pełno cię wszędzie
w ogrodzie zagrodzie
n a furze siana
i n a polnej drodze
w obłokach tw oje tw arze odcisnęły pieczęć
gdzie tylko spojrzę
ślady tw e ta k świeże
Ojcze m ój
k tó ry jesteś we m n ie
(Ep.sł. , s. 190)

Według J. Pieszczachowicza, w poezji J. Barana  ״Arkadia dawnej litera
tury i sztuki odsuwa się poza horyzont żmudnej codzienności, ale nie ozna
cza bynajmniej zaniechania idei pierwotnego piękna świata i harm onijnego
współżycia z Naturą”45. Nieprzypadkowo krytyk pisze ową Naturę z dużej
litery. W wierszach poety jest to siła sprawcza przyjazna jednostce, żyjącej
z nią w zgodzie, a nie wrogości, odzwierciedlająca kosmiczny ład świata, a nie
jego chaos. Owa kosmizacja świata przedstawionego liryki Barana, poświad
czająca poczucie jedności z Wszechświatem doświadczane przez jego boha

45 J. Pieszczachowicz, dz.cyt., s. 60.

tera, jest również widoczna chociażby w takich utworach, jak: Pieśń ślepca
o panowaniu, Ciepły zachód słońca, Letni pastelowy zmierzch. B. Faron pisał
trafnie, że ״przyroda i uczucia w wierszach Barana zespalają się w jedno, tw o
rzą nierozerwalną całość”46. Jednak nie do końca m iał rację, stwierdzając:
A utor p rzy ty m m o cn o stąpa po ziem i, nie ucieka w kosm os, nie odw ołuje się do w y
im aginow anych lasów i łąk, lecz do k rajobrazów zapam iętanych z dzieciństw a, z k tó ry 
m i w spółżyje do d n ia dzisiejszego47.

W wielu utworach to kosmiczna właśnie więź z przyrodą, poram i roku, od
radzaniem się wewnętrznym bohatera, związanym z owym uniwersalnym
rytm em , mitem, rytem, wysuwa się na plan pierwszy. Wieczór na wsi, Maj
z charakterystyczną frazą:  ״strudzonem u pielgrzymką / ulżyj dodaj wiary” /
 ״Zwózka nieba / sierpień”, Ballada o złotojesiennych dniach, Wielkanoc
ne pola,  ״Mijanie / się / przemijanie trwanie”, M ała kosmogonia majowa to
utw ory będące świadectwem takiej właśnie strategii. Nie mówiąc już o tych
wyraźnie epifanicznych: H ymn poranny (II), Pada pierwszy śnieg, Jasnowidze
nie, Godzina słoneczna i innych, zawierających specyficzną filozofię poetycką
Barana spod znaku literatury klasycznej opozycji Cywilizacja - Natura, jak
np. Miasto, w którym to właśnie N atura jest symbolem autentycznego życia:
jesteśm y cieniam i
m ieszkam y w jask in i m iasta
w św iatku zabitym czterem a decham i
o dciętym o d W ielkiego Świata N atu ry
(Ep.sł., s. 203)

W wierszu W górach z kolei N atura staje się pośrednikiem pom iędzy czło
wiekiem i Bogiem, zapewnia łączność z absolutem, odzwierciedlającym Jego
twarz:
Bóg siedział
w konfesjonale Kościelca [...] czyż zachw yt nie jest
najw yższą form ą m odlitw y
przyjm ow ałem ko m u n ię słońca
(Ep.sł., s. 217)

A. Sandauer, recenzując w połowie lat siedemdziesiątych debiut Barana,
pisał, iż poeta należy do formacji posthistorycznej, postideologicznej, może
nawet postreligijnej.  ״Bóg [...], jeśli występuje w wierszach Barana, to przede
wszystkim jako rekwizyt obyczajowy, jako element chłopskiego hum oru”48.
46 B. Faron, dz.cyt., s. 60.
47 Tamże.
48 A. Sandauer, dz.cyt., s. 129-130.

Przyszłość zaprzeczyła tem u rozpoznaniu. M iał zatem rację S. Dziedzic, któ
ry zauważył, że Bóg dla poety nie był wyłącznie figurą retoryczną, nie był
traktowany przez pisarza ani w kategoriach folklorystycznych, ani tylko w ka
tegoriach ״Wielkiego Poruszyciela”. Trudno jednak byłoby traktować Bara
na jako poetę stricte religijnego. Kiedy pojawia się zwątpienie, poszukuje on
w świecie przedustawnego etycznego ładu, sensu i porządku, utożsamiając
ten ład z absolutem, z Bogiem. Postawa podm iotu lirycznego wobec Sanc
tum jest więc wielowarstwowa i zróżnicowana 49 (poeta kiedy indziej znów
przeciwstawia się Boskiemu autorytetowi), aczkolwiek, związana z tradycją
i wiarą przodków, stanowi część metaxu bohatera.
W świecie przedstawionym liryki J. Barana Eros jest następną siłą spraw
czą decydującą o losach jego bohatera. Motywy tego rodzaju znalazły się
w bloku kilkudziesięciu utworów z różnych okresów twórczości, zgrom adzo
nych przez autora przede wszystkim w tomie Zielnik miłosny. Zwraca uwagę
ich wewnętrzne zróżnicowanie, dające w wyniku końcowym opis różnych
odcieni miłości, utożsamianej przez podm iot liryczny z miłością małżeńską,
kiedy indziej z agape, z namiętnością, z zaspokajanym przez bohatera pożą
daniem w trakcie przygody miłosnej. Takie utwory, jak np. Powietrze, Biblia
lasu, Twoja miłość, Godzina wieczorna, dedykowane żonie poety, są hym nem
na cześć miłości małżeńskiej, bliskości, poczucia bezpieczeństwa, które ona
daje. Ale już List do żony zamieszkałej w tym samym pokoju, Małżeństwo, Zło
te wesele odzwierciedlają gorycze małżeńskiego pożycia, wzajemną obcość
i niezrozumienie małżonków. Choć ze względu na brak miejsca nie możemy
tu szerzej rozwinąć tego wątku, podkreślić trzeba, że są to jedne z najbardziej
interesujących erotyków we współczesnej poezji polskiej.
Miłość jednak to nie tylko symbol Erosa, pośredniczącego między m ęż
czyzną a kobietą, lecz także uczucie zwrócone do bliskich i świata, Freudow
ska siła stwarzająca życie. W wielu tekstach Barana pojawia się zatem motyw
ojcowskiej miłości do córek, do rodziny, w której bohater znajduje oparcie
i zakorzenienie (Joasia, Bajka, Ballada o parasolkach, Ballada o zim owym rej
sie, Kuszenie). W niektórych z nich ta miłość łączy się w świadomości pod
m iotu lirycznego z pragnieniem zachowania przez jego córki jak najdłużej
ufnego, niewinnego dzieciństwa, gdyż owoc życiowego doświadczenia jest
gorzki i w przyszłości ״wszystko okaże się / o niebo mniej doskonałe / niż to
wam się wydawało / przez tajemniczo uchyloną szparę” (*** [ ״nie spieszcie
się tak moje małe”], 115w, s. 98). Podobnie w utworze Córki wybierają się
w góry, w którym pragnienie zdobycia metaforycznych i dosłownych szczy
tów, żywione przez córki poety, sąsiaduje z refleksją podm iotu lirycznego na

49 S. Dziedzic, dz.cyt., s. 190. Por. Z. Zarębianka, Poezja wymiaru Sanctum. Kamieńska, Jan
kowski, Twardowski, Lublin 1992, s. 183.
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tem at jego schodzenia z życiowych wierzchołków: ״poezja ulata / pozostaje
gorzki owoc spełnienia” (Ep.sł., s. 191).
Archetypiczność w liryce Barana 50 likwiduje Historię, toteż jego bohater
nie czuje się w niej zakorzeniony. Poetycka historiozofia autora Skargi jest
ironiczna, sceptyczna, nie ulega masowym emocjom i stereotypom przyno
szącym łatwą pociechę. Chciałbym wspom nieć o niej chociaż na marginesie
mojego głównego tematu. Ten który poległ jest wierszem w pewnym sensie
o darem ności ofiary. Oddający życie  ״za sprawę” nigdy z drugiej strony śm ier
ci nie zobaczy już rezultatów swojego poświęcenia, chociażby pośm iertnie
ogłoszono go zwycięzcą. W Końcu legendy ci, którzy wreszcie są wolni -  ״ludzieńkowie mali”, zawłaszczający czyn herosa - nie dorastają w warunkach
wolności do wielkości rycerzy z legendy, po zwycięskim bowiem buncie ״odtąd maszeruje na oślep / w zwartym szeregu / organizm zbiorowy” (Bajka
0 rewolucji, 115w). Tym bardziej więc zaskakuje czytelnika Sen o człowieku
z żelaza 1980, w którym  ״moc truchleje złotouści cichną / a my zaczynamy
widzieć i mówić” (115w, s. 81). Na co dzień jednakże bohater liryczny Bara
na przeciwstawia wielkiej historii indywidualne istnienie Poszczególne oraz
urodę Natury, dobitnie stwierdzając:  ״naprawdę Wielkie Wydarzenia / to
nie rozwrzaskliwe / przechwałki epoki” (Spóźniona odpowiedź na listy Emily
Dickinson). Najkonsekwentniej głęboko pesymistyczna historiozofia Barana
odzwierciedliła się w takich utworach, jak np. Psalm o historii, która toczy się
kołem:  ״na cokoły wskoczą poniżeni [...] ...i w człowieku / nic się nie zmieni”
(115w, s. 83).
Podobna postawa poety podyktowała jego bohaterowi, lirycznemu wę
drowcowi, zaprawioną ironią, konsekwentną krytykę współczesnej cywiliza
cji za jej bezduszność, okrucieństwo, brak wyobraźni, zbiorową bezmyślność
1 hipokryzję masowych społeczeństw (np. Człowiek z Heysel, Oppenheimer
trzyma się za głowę, Walka o pokój, Wyścig, Władcy końca X X wieku, Dwa
rzuty z bliska i wysoka na cywilizację). Poezja Barana jest pod tym wzglę
dem wyrazem dążenia do zachowania tradycyjnego sensu poezji i jest także
polem iką z projektem postm odernistycznym, a nie jego przew rotną styli
zacją, jak uważał H. Czubała51. Dla poety takiego jak Baran, posiadającego
niepowtarzalny, prywatny świat i styl pozwalający go wyrazić, twórczość jest
nadal kwestią osobowości i uczuć metafizycznych, talent zaś nie sprowadza
się wyłącznie do um iejętności kombinatoryjnych i konsumpcyjnych oraz do
sprawności serfowania po obrazach, stylach i tekstach52. Staje się to szczegól50 J. Pieszczachowicz, dz.cyt., s. 60:  ״Powtarzalność rytm u prowadzi ku archetypom.
W szystko istniało już illo tempore, w czasie i miejscu sakralnym”.
51 H. Czubała, Podglądanie świata,  ״Konspekt. Pismo Akademii Pedagogicznej w Krako
wie”, wiosna 2001, s. 120-121.
52 Tamże, s. 121.

nie widoczne w poetyckiej relacji Odysa z jego najdalszej podróży na wyspę
operacyjnego stołu, z Piosenką chemioterapeutyczną w tle. Są jednak takie
rodzaje cierpienia oraz ich świadectwa w literaturze, przed którym i cofa się
pióro interpretatora.
Celowo, a także ze względu na brak miejsca, pom inąłem tu w szerszym
zakresie zagadnienia związane z analizą języka, stylu, poetyki i formy poezji
J. Barana, szczególnie w kontekście genologicznym ballady, bajki, piosenki
- nazw gatunkowych często pojawiających się w tytułach wierszy poety. Nie
poruszyłem w głębszym ujęciu także kwestii intertekstualnych związanych
z twórczością poety, wpływów nań określonej tradycji literackiej, poszcze
gólnych pisarzy (jak np. Bolesława Leśmiana). Nie pisałem o kategoriach
magiczności jego  ״świata przedstawionego”, o sowizdrzalskim, pikarejskim
typie jego bohatera, o charakterystycznej poetyckiej ironii i autoironii. O tych
problem ach krytyka zajmująca się twórczością Barana już wielokrotnie pisała53. Podobnie i o przekroczeniu przez tego pisarza kręgu literatury nurtu
chłopskiego54. Interesowało m nie głównie manifestacyjnie indywidualistycz
ne przesłanie podm iotu lirycznego:
będziesz chodził ja k k o t
w łasnym i ścieżkam i
nigdy nie w ystarczą ci
gotow e biblie
ani żadne cudze pism a święte
podczas przydrożnych postojów
spisywał będziesz
w pocie w yobraźni
p ry w atn ą Ewangelię Życia

53 Pisali o tych problemach między innym i wszyscy cytowani tu przeze m nie autorzy.
54 Por. J. Kwiatkowski, Ładny debiut, s. 29-40: ״Twórcą ziemi przypisanym nie zostanie.
Zwłaszcza, że poezja jego nie jest głęboko zanurzona w świecie w yobraźni i tradycji ludowej”.
Tenże, Na progu dojrzałości, s. 112: ״W spółczesny n u rt mitologizacji żartobliwo-lirycznej repre
zentują poeci i ogrom nie blisko z wsią związani, i - już - patrzący na nią z dystansem. Należą tu
tacy autorzy, jak [...]Adam Ziem ianin i właśnie Józef Baran. Kultura wsi polskiej, krąg wierzeń
i wyobrażeń ludowych nie w arunkują ich w yobraźni w sposób tak przemożny, jak dzieje się to
na przykład u Tadeusza Nowaka. Ich wiejskość, ich ludowość wydają się mniej poezjotwórcze,
nie dość głęboko osadzone w psychice, by mogły dostarczyć tworzywa na wielkie dzieło ży
cia”. Pisał o tym problemie również H. Czubała, dz.cyt.:  ״Dla poety dopiero świat przem ieniony
w komedię posiada pełną wartość estetyczną, dopiero wówczas poetyckie obrazy ujawniają swój
poznawczy i liryczny walor. [...] Śmiech skłania do porównywania. Toteż niekiedy wydaje się,
jakby właściwym przedm iotem i źródłem lirycznego przeżycia w utworach Barana była właśnie
sytuacja porównywania, w której podm iot liryczny odczuwa śmieszność, a nie smutek, nie ma
więc tego poczucia winy i grzechu, którym Tadeusz Nowak dał tak znakom ity wyraz w swojej
twórczości”.
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n a swoją obronę
będziesz m iał jedynie
w ariackie p apiery
poezji
(P rzykazania, Ep.sł., s. 50)

Podsumowując główne cechy liryki J. Barana, należy jeszcze raz podkre
ślić, że opiewa on świat ludzi prostych, a symboliczne postaci M atki i Ojca
tkwią w centrum domowej, rodzinnej Kosmogonii kreowanej przez poetę.
To poezja nieufna w stosunku do ideologii, sceptyczna wobec historii, nasy
cona elegijnymi tonam i, charakterystycznymi dla świadomości przemijania
podm iotu, jak i duchowego oraz fizycznego odchodzenia najbliższych. Jej
bohater liryczny doświadcza przyrodzonej, egzystencjalnej samotności w ob
liczu bytu i śmierci, dąży do transcendencji, do specyficznej metafizyczności
w odczuwaniu świata, odwołując się przy tym czasem do tonów religijnych.
Ale jednocześnie jest to liryka naznaczona wewnętrzną pogodą jej podm io
tu lirycznego, autoironią, groteskowością, dystansem do świata. Jest, mimo
wszystko, ״poezją zakorzenienia”, nieco nostalgiczną, dram atyczną i będącą
w nieustannej wędrówce w poszukiwaniu nieistniejącej mitycznej Arkadii.
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W ojna postu z karnaw ałem
- Jacek Kaczmarski

Twórczość Jacka Kaczmarskiego, podobnie jak jego biografia, należą już do
zamkniętej epoki, której początki sięgają przełomu lat sześćdziesiątych i sie
demdziesiątych XX wieku, a koniec przypada na pierwszą dekadę wieku XXI.
Odeszły już bowiem w historyczną przeszłość heroiczna legenda roku 1968,
rewolucyjna aura lat siedemdziesiątych zwieńczona powstaniem pierwszej
 ״Solidarności” w 1980 roku, dzieje ówczesnej opozycji demokratycznej i tra 
gedia stanu wojennego w Polsce w 1981. Od kulminacyjnego punktu współ
czesnej polskiej historii, jakim było odzyskanie niepodległości w roku 1989,
upłynęły już dwie dekady. Okoliczności te skłaniają do spojrzenia na twór
czość autora Obławy z szerszej perspektywy, uwzględniającej nie tylko - jak
dotychczas - związki jego dzieła z tam tą rzeczywistością, lecz także specy
ficzne cechy języka, stylu i świata przedstawionego, jak również świata wy
obraźni autora Encore. Tym bardziej że jest to już dzisiaj dzieło zamknięte.
Biogram autora Murów, poety i pieśniarza1, dowodzi najlepiej typowości biografii jego bohatera w kontekście zasygnalizowanych powyżej wyda

1 K. Gajda, Jacek Kaczmarski w świecie tekstów, Poznań 2003, s. 171: ״Twórczość Jacka Kacz
marskiego stanowi przykład zjawiska, dla którego właściwszym term inem wydaje się określenie
«piosenka literacka». [...] «Literackość», która nie przekreśla «poetyckości» (wszak głównym
wyróżnikiem jest tutaj nadorganizacja języka - obok obrazowości i fikcji), nade wszystko ak
centuje literackie tworzywo piosenki, «mówienie literaturą». Nawiązania do tradycji literackiej
i kulturowej obejmują w twórczości Kaczmarskiego tematy, wątki oraz konkretne dzieła sztuki
przynależne kulturze wysokiej. [...] W całym swym dorobku piosenkarskim bardzo rygorystycz
nie przestrzega zasady, by śpiewać tylko swoje teksty, tworzące pełny, autorski w izerunek śpie
wającego poety, a nie piosenkarza, wykonującego cudze utw ory”. Tamże, s. 213:  ״Kaczmarskiego
zresztą określa się z taką samą łatwością jako autora ballad, jak i piosenek, songów politycznych,
a nawet wierszy. W iąże się to ze stopniowym rozmywaniem definicji gatunkowych w praktyce”.
Por. tenże, To moja droga... Biografia Jacka Kaczmarskiego, W rocław 2009.
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rzeń historycznych. Jacek Kaczmarski urodził się w Warszawie w roku 1957.
W 1980 ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutował
na estradzie w roku 1977. W latach 1977-1980 był laureatem wielu nagród na
festiwalach piosenki kabaretowej i poetyckiej oraz na cyklicznym Festiwalu
Piosenki Studenckiej w Krakowie. W latach siedemdziesiątych, ze względu
na obostrzenia cenzuralne, znany był jako pieśniarz jedynie w środowiskach
studenckich, elitarnych kręgach inteligencji oraz w kabarecie  ״Pod Egidą”
Jana Pietrzaka. W roku 1981 artysta otrzym ał Nagrodę Literacką M łodych
im. W łodzim ierza Pietrzaka. W październiku tego samego roku Kaczmarski
wyjechał do Francji, gdzie w grudniu zastało go ogłoszenie stanu wojenne
go w Polsce. Został więc członkiem założycielem paryskiego Komitetu So
lidarności z  ״Solidarnością” (co w satyrycznym zwierciadle opisał, między
innym i wydarzeniami, w swojej powieści pt. Autoportret z kanalią, 1994). Te
działania, jak i wcześniejsza twórczość artystyczna w kraju, a raczej sposób
jej odczytania przez publiczność, już w roku 1977 zyskały m u m iano ״barda opozycji”2, a po sierpniu 1980 roku - ״barda «Solidarności»”. W okre
sie 1984-1994 autor Zbroi pracował jako redaktor Rozgłośni Polskiej Radia
W olna Europa w M onachium, prowadząc tam cykliczną audycję pt.  ״Kwadrans Jacka Kaczmarskiego”. W tymże okresie koncertował w skupiskach po 
lonijnych na Zachodzie. W kraju występował ponownie w trakcie dłuższych
tu regularnych pobytów od roku 1990, dzieląc swoje życie pom iędzy M ona
chium i Warszawę. Wtedy został również członkiem Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich. W roku 1995, po tym jak w 1994 Radio W olna Europa zakończyło
swoją działalność, wraz z rodziną wyjechał z Polski do Australii i zamiesz
kał w miejscowości Two Rocks. Przyjeżdżał jednakże w tym okresie często
do kraju, występując w różnych miastach. W roku 1998 artysta rozwiódł się
z Ewą Wolny, a w 2002 definitywnie powrócił do Polski i zamieszkał w G dań
sku, gdzie zm arł w 2004 roku3.
2 K. Gajda, Jacek Kaczmarski..., dz.cyt., s. 12, 20-21, 22: [ ״...] W krajach celtyckich, na
dworach Irlandii, Szkocji, Walii i Bretanii bardowie opiewali bohaterskie czyny i przełomowe
wydarzenia z historii w formie ballad, śpiewanych najczęściej z towarzyszeniem instrum entu
strunowego [...] Jednak duchowa sfera działalności barda wykracza poza definicję śpiewaka,
pieśniarza czy nawet poety. [...] Obejmuje też artystyczne (najczęściej za sprawą połączenia śpie
w u i sztuki słowa) wyrażanie wolnościowych, buntowniczych dążeń ogółu. Niejednorodność
w definiowaniu pojęcia pozwala nazywać bardam i poetów, którzy uzyskali specyficzny status
w danej społeczności”. Por. G. Preder, Pożegnanie barda, z Jackiem Kaczmarskim rozmawia Gra
żyna Preder, Koszalin 1995; K. Sykulska, Jacek Kaczmarski - szkic do portretu [w:] Bardowie, pod
red. J. Sawickiej i E. Paczoskiej, Łódź 2001, s. 123-132.
3 Jacek Kaczmarski wydał m.in. takie tom iki poetyckie, jak: M uzeum , Warszawa 1981; Zbro
ja, Warszawa 1982; Wiersze i piosenki, Paryż 1983; M ury, Warszawa 1983; Mój zodiak, Lund
1985; Przejście Polaków przez Morze Czerwone, Warszawa 1987; Rozbite oddziały. Wiersze i pio
senki 1985-1988, Paryż 1988; A śpiewak także był sam, Warszawa 1998; A źródło wciąż bije...
Wiersze i piosenki, G dańsk 2002. Przemysław Gintrowski i Zbigniew Łapiński byli współauto-

W szystkie te nader dramatyczne biograficzne i historyczne okoliczności
miały ogromny wpływ na utwory J. Kaczmarskiego i przez autora zostały od
zwierciedlone w bardzo specyficzny sposób. Z kolei bez uświadomienia sobie
i prawidłowego odczytania przez odbiorcę tych sytuacji, wierszom, piosen
kom i pieśniom autora Naszej klasy grozi niepełne zrozumienie. Niezależnie
bowiem od przeważających, m oim zdaniem, w twórczości Kaczmarskiego
wątków egzystencjalnych i uniwersalnych, jest ona klasycznym przykładem
kreacji m ocno osadzonej w realiach społecznych swojego czasu. Zanim jed
nak przejdziemy do analizy poszczególnych motywów, składających się na
״wojnę postu z karnawałem”, obecną w tekstach Kaczmarskiego, warto się
jeszcze przez m om ent zastanowić nad prehistorią owych niebezpiecznych
związków pisarza z dziejami ojczystymi.
Autor Obławy, urodzony w rok po październikowych i później zaprze
paszczonych,  ״odwilżowych”, społecznych nadziejach, był bowiem spadko
biercą tego program u demokratycznego otwarcia się polskiej kultury, który
później odżywać będzie z różną siłą w latach sześćdziesiątych i siedemdzie
siątych XX wieku w działaniach polskiej opozycji politycznej. Artystyczne
pokolenie Jacka Kaczmarskiego, na którego tle był on wyjątkiem, ukształto
wane w większości przez lata siedemdziesiąte, charakteryzowało się szcze
gólnymi cechami. Konfrontowane na zasadzie pokoleniowej logiki przede
wszystkim z generacją ״Nowej Fali”, czyli, między innymi, Stanisława Barań
czaka, Ryszarda Krynickiego, Adama Zagajewskiego, dla której Marzec 1968
roku był klasycznym ״przeżyciem generacyjnym”, wybierało z reguły różne
formy artystycznego i społecznego eskapizmu zamiast bardziej zaangażowa
nej postawy. Uwaga ta dotyczy głównie poetyckiego nurtu tzw. nowej pry
watności (reprezentowanej przez twórczość, między innymi, popularnych
wtedy Urszuli Benki, Anny Janko, Aleksandra Jurewicza, W łodzimierza Za
wistowskiego, Roberta Chojnackiego, urodzonych pom iędzy rokiem 1952
a 1957). Ich dzieciństwo upłynęło w cieniu lat sześćdziesiątych, w atmosferze
zbliżającego się Marca 1968 roku, rozgrywek władzy z inteligencją, ukrytych
dla szerszego ogółu, a także narastającego antysemityzmu. Pierwszą ofiarą
ubezwłasnowolnienia padała wtedy społeczna myśl, a w drugiej kolejności
- literatura. Poezja, zawierająca w sobie pierwiastki zapowiadające tragedię

rami, jako kompozytorzy, takich spektakli poetyckich i widowisk oratoryjnych, powstałych na
podstawie tekstów Kaczmarskiego, jak: M ury (1979), Raj (1981), M uzeum (1981), Wojna postu
z karnawałem (1992), Sarmatia (1994). Do dorobku artystycznego pieśniarza i poety należały
także powieści: w spom niany już powyżej Autoportret z kanalią, Łódź 1994; Plaża dla psów, War
szawa 1998; O aniołach innym razem. Ballada łotrzykowska, Warszawa 1999; Napój Ananków,
Warszawa 2000; Tunel, G dańsk 2004. W spółautorką natom iast wydanego w roku 1997 Życia
do góry nogami. Opowieści dla dzieci była córka poety, Patrycja Wolny. Proza Kaczmarskiego
wymagałaby jednak osobnego opracowania.
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 ״marcowego pokolenia”, nastawiona przede wszystkim na analizę położenia
i świadomości urodzonej już po wojnie młodej inteligencji, sytuowała się
wówczas na marginesach rzeczywistości. O rozwijającej się w tym okresie
zachodniej  ״kontrkulturze” polskie mass m edia donosiły wyłącznie w nega
tywnym i zniesławiającym ją kontekście.
Pokolenie Jacka Kaczmarskiego, dziecka epoki  ״naszej małej stabilizacji”
lat sześćdziesiątych, nie przeczuwało nadchodzących wypadków. Rocznik au
tora Raju miał w roku 1968 jedenaście lat, a w 1970 - naznaczonym piętnem
tragedii na polskim Wybrzeżu - trzynaście, więc wydarzenia z przeszłości, do
których, między innymi, intuicyjnie nawiązywała twórczość Kaczmarskiego
(a przynajmniej jej znacząca część), pozostały głęboko ukryte w niepamięci
dzieciństwa tej generacji. W większości przypadków te dwa bardzo ważne
wydarzenia historyczne, które na innym planie i w innej sytuacji mogłyby
spełnić rolę klasycznego katalizatora ״przeżycia generacyjnego”, były wtedy
dla wielu rówieśników Kaczmarskiego - co zrozumiałe - ״bajką o żelaznym
wilku”. Nie zm ienił tego stanu rzeczy fakt, że ci nowi ״piękni dwudziestolet
ni” wkraczali już w dorosłe i dojrzałe życie w drugiej połowie lat siedemdzie
siątych, w okresie, kiedy pojawił się opozycyjny  ״drugi obieg literatury poza
zasięgiem cenzury”, z ״NOW-ą” i  ״Zapisem” na czele. Literatura, nie tylko
z przyczyn politycznych, lecz także ze względu na zróżnicowanie postaw spo
łecznych, podzieliła się wtedy na dwie strefy: kultury oficjalnej i opozycyjnej.
Był to czas powstania Komitetu Obrony Robotników w brzem iennym w wy
darzenia roku 1976, okres odkłamywania historii i życia społecznego oraz
zwrotu do różnorako interpretowanej tradycji narodowej.
Patrząc zatem z dzisiejszego punktu widzenia na twórczość J. Kacz
marskiego i pamiętając o powyżej zasygnalizowanych faktach, dostrzega
my w niej co najmniej cztery typy odwołań do przeszłości na płaszczyźnie
estetycznej, moralnej i historiozoficznej. Spotykają się tutaj bowiem różne
nurty myślowe i artystyczne. Pierwszy - inspirowany niewątpliwie etosem
dawnej, w tym także konspiracyjnej,  ״Solidarności”. Drugi był początkowo
własnością wyłącznie  ״marcowego pokolenia”, dojrzewającego od połowy lat
sześćdziesiątych - ״pokolenia studenckiej czapki”, jak śpiewał o nim niegdyś
Jacek Kleyff w ״Salonie Niezależnych”. Później nurt ten zamanifestował swoją
żywotność w dojrzałej twórczości generacji polskiej kontestacji w latach sie
demdziesiątych. Jako trzeci nurt pojawiły się, zaskakujące w kontekście daty
urodzenia Kaczmarskiego, motywy związane z tego rodzaju krytyczną i libe
ralną postawą, która była charakterystyczna dla rewizjonistycznej ideologii
״pokolenia 56” i polskiego października. Czwarty typ inspiracji to niektó
re wątki zaczerpnięte z problemowej i artystycznej tradycji pokolenia  ״Kolumbów rocznik 20”, czyli cała sfera odwołań niepodległościowych. I bardzo
ważny, osobny nurt odwołań do szeroko pojętej przez twórcę tradycji na-

rodowej oraz kulturowej w wymiarze uniwersalnym. Należałoby tu podkre
ślić, że takie synchroniczne przenikanie się różnych tradycji - swego rodzaju
intertekstualność - jest jednym z najbardziej pasjonujących problemów za
wartych w utworach J. Kaczmarskiego4. Być może wynikało to stąd, że jego
generalna postawa wobec tradycji i historii była wyraźnie związana z etosem
polskiej inteligencji i ten właśnie fakt, przemyślany oraz artystycznie prze
tworzony przez autora Źródła, zapewnił mu odrębne i oryginalne miejsce na
tle twórczości nie tylko jego generacji.
W jednym z krajowych wywiadów w latach siedemdziesiątych Kaczmar
ski mówił:
N ie uw ażam siebie za poetę. N ie szanuję słów tak, ja k n a to zasługują. N ie jestem także
tekściarzem . N ie składam wersów, nie szukam m ęskich ry m ó w po to tylko, żeby n a p i
sać p iosenkę5.

Teksty tego autora, zebrane w tomie A śpiewak także był sam, świadczą jed
nak o czymś innym. W idoczna jest w nich bowiem wyraźna ewolucja gatun
kowa od klasycznej piosenki jako utw oru słowno-muzycznego, przeznaczo
nego do wykonywania przez śpiewaka solistę lub zespół - wyodrębnionego
na przełomie XIX i XX wieku, aż do pieśni (song, chanson) jako najstarszego
i najbardziej rozpowszechnionego gatunku poezji lirycznej, związanego ge
netycznie z muzyką, a także samodzielnego utw oru wokalno-muzycznego do
tekstu poetyckiego6. Z jednej strony Encore, jeszcze raz, z drugiej trawestacja
pieśni J. Kochanowskiego: Jan Kochanowski. Gatunkiem chętnie uprawianym
4 K. Gajda, Jacek Kaczmarski..., s. 15:  ״Do typowo literackich cech twórczości Kaczmarskie
go zaliczam sposoby nawiązywania dialogu z innym i tekstam i kultury. Na gruncie literatury
poświęcam sporo uwagi intertekstualnem u dialogowi z poezją Cypriana Kamila Norwida i Zbi
gniewa Herberta, [...] B runona Jasieńskiego oraz Adama Mickiewicza. Autor [...] przetwarza za
stane formy poetyckie i wykorzystuje cechy stylistyczne utrwalonych poprzez tradycję tekstów.
Czyni tak po to, by stworzyć nową literacką wartość: utw ór o zaktualizowanej treści, noszący
indywidualne cechy słowno-muzycznego dzieła sztuki”. Tamże, s. 143-144: ״Specyfika m etody
twórczej Kaczmarskiego polega jednak na konsekwentnym deklarowaniu intertekstualnej świa
domości, co wyraża się poprzez budowę tytułów, dookreśleń źródłowych (dopisek przy tytule:
Za albo Według), także w zapowiedziach piosenek w trakcie koncertów ”. Tamże, s. 172:  ״Koncepcja twórcza Kaczmarskiego jest ściśle związana z literackim, wysoko artystycznym m ode
lem intersemiotyczności i intertekstualności”. W arto przytoczyć tu cytat z jednego z wywiadów
z samym Kaczmarskim:  ״Sztuka karm i się sztuką, kultura - kulturą. Podkreślenie faktu, że to
jest ciągły dialog z czymś, co już zostało stworzone. To refleksja na tem at już gotowych refleksji,
rzeczywistości przetworzonej”. K. Gajda, Zaśpiewaj Mury, bo na to czekają, rozmowa z Jackiem
Kaczmarskim [w:] tenże, Jacek Kaczmarski..., s. 343. Por. Zostały jeszcze pieśni... Jacek Kaczmar
ski wobec tradycji, p o d red. K. Gajdy i M. Traczyka, Kraków 2010.
5 Kaczmarski, wywiad z artystą przeprowadzony przez Stanisława Stabro,  ״Student” 1978,
n r 24.
6 Hasło:  ״Piosenka” [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sła
wiński, Słownik terminów literackich, s. 357.
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przez Kaczmarskiego była także ballada artystyczna, znana w literaturze an
gielskiej, francuskiej i niemieckiej jako utwór o charakterze epicko-lirycznym, nasycony elementami dramatycznymi, opowiadający o niezwykłych
wydarzeniach legendarnych lub historycznych7. Autor Ballady o powitaniu
oraz Ballady o ubocznych skutkach alkoholizmu, podejmując tematykę cha
rakterystyczną dla tego gatunku, odwoływał się często do tradycyjnej balla
dy ludowej. Posługiwał się przy tym odpowiednią strofiką. Związane to było
z dążeniem poety do zachowania regularnego, pełnego (także jeżeli chodzi
o rymy) m etrum . Takie cykle utworów, jak: Niewolnicy, Mój zodiak, Notatnik
australijski, Pięć sonetów o umieraniu komunizmu, M uzeum - Aneks, Z baśni
dzieciństwa, Erotyki dla Ewy - to zbiory wierszy utrzym anych w tradycyjnej,
postskamandryckiej poetyce z jej charakterystycznymi cechami, takim i jak
anegdotyczność, dążenie do uchwycenia społecznego, obyczajowego i psy
chologicznego konkretu, pointylizm oraz tożsamość podm iotu lirycznego
z osobą autora8.
Taka strategia liryczna Kaczmarskiego miała cechy przemyślanego - wbrew
zacytowanej tu wcześniej enuncjacji samego artysty - programu, podobnie
jak czytelne nawiązania do głębszej tradycji. W piosenkach, pieśniach i wier
szach warszawskiego twórcy wyczuwalne są wpływy poetyki Słowackiego, np.
czytelne odwołanie się do tradycji poem atu dygresyjnego w Kosmopolakach
z Poematów, w Widzeniach na temat końca świata, jak również do idei poem atu opisowego w Petersburgu - Dostojewskim. Słychać tu także frazę Adama
Mickiewicza oraz wyraźne nawiązania stylistyczne i wersyfikacyjne do poe
zji C.K. Norwida (Koncert fortepianowy, Ostatnie dni Norwida, Parafraza)9.
Z późniejszych inspiracji warto natomiast wymienić Kazimierza W ierzyń
skiego, Juliana Tuwima oraz M ariana Hemara, szczególnie wtedy, gdy Kacz
marski bierze na warsztat temat publicystyczny. Za dowód mogą posłużyć,
między innymi, teksty, które weszły w skład napisanej na emigracji agitacyjnej
Zbroi. M ożna by także wziąć pod uwagę wpływ  ״śpiewanych felietonów” i pio
senek Wojciecha Młynarskiego, ale wydaje mi się on, w kontekście powyż
szych wpływów, mniej istotny, niżby się to wydawało na pierwszy rzut oka.
Okoliczności te skłaniają do rozpatrywania twórczości J. Kaczmarskiego także
w kategoriach literackich. Przemawiają za tym również inne względy. Teksty
tego autora oparte są przecież często na persyflażu, chętnie posługują się, obok
motywów realistycznych, m aterią mitu oraz kulturowej anegdoty, swoistych
wyznaczników literackości. Jako takie nie mogą więc być odbierane wyłącznie
7 Hasło:  ״Ballada”, tamże, s. 53-54.
8 K. Gajda, Jacek Kaczmarski..., s. 273: ״Utwory Jacka Kaczmarskiego stanowią szczególny
rodzaj poezji, w identycznym zresztą stopniu, co szczególny rodzaj piosenki - sytuując się na
pograniczu obu tych dosyć różnych, a jednak bliskich sobie sztuk”.
9 Tamże, s. 172.

w sytuacji komunikacyjnej charakterystycznej dla kultury masowej, jak rów
nież nie sposób postrzegać ich jedynie w kategoriach jej konkurentki, czyli
polskiej odmiany kontrkultury.
Poważnym problemem, aktualnym do dzisiaj, jest usytuowanie twórczo
ści i samej postaci J. Kaczmarskiego w polskiej kulturze współczesnej. Do
którego jej piętra należy? Czy do tego typu kultury, którą badacze określają
jako ״wysoką”? Czy m ożna go zaliczyć do rodzimej odm iany zhomogenizowanej kultury masowej, wchłaniającej kulturę elitarną na zasadzie  ״najniższego podstawowego mianownika”, flirtującą również z kulturą  ״niską”? Ze
względu na istniejący do śmierci artysty sposób odbioru twórczości Kacz
marskiego - poeta to czy showman? Artysta estradowy czy prorok? Kapłan
czy błazen? Piszemy tu o literackich konotacjach jego tekstów, przyjmując
właśnie taką perspektywę ich odbioru, ale przecież były one przede wszyst
kim  ״słuchane”, a w drugiej kolejności dopiero  ״czytane”. I w każdym z tych
przypadków pełniły nieco inne funkcje. Jeśli się jednak weźmie pod uwagę
szczegółowe źródła i inspiracje jego twórczości, to wydaje się, że Kaczmarski
był klasycznym bardem , a więc kimś łączącym - jak już zauważyła to krytyka
- cechy poety i pieśniarza. Pracował, a raczej śpiewał na pograniczu kultu
ry wysokiej i niskiej,  ״oswajającej” w masowych mediach tradycje miłości,
śmierci i bohaterskich legend. Kultura masowa jest bowiem ״wszystkożerna”: kultura ״wielkiego przem iału” (Z. Bauman) - pochłania i przerabia na
swój sposób mity z kręgu  ״kultury wysokiej”, począwszy od m itu greckiego,
przez postać Don Kichota, a na twórczości i postaci Witkacego skończywszy,
odbierając jednocześnie spontaniczność i autentyzm społecznemu buntowi
każdego nowego pokolenia. Szczególnie z tych wartości z upodobaniem czy
ni towar i gadżet, zamieniając je na kolorową papkę medialną. Wydaje się po
latach, że utwory Kaczmarskiego były spontaniczną próbą obrony pewnych
wartości z kręgu  ״kultury wysokiej”, wrzuconych w mare nostrum kultury
masowej. Ale ową obronę przeprowadzał Kaczmarski, posługując się częścio
wo językiem i wyobrażeniami tej właśnie kultury.
Inną sferą jego inspiracji literackich była twórczość zachodnich artystów,
popularnych w drugiej połowie XX wieku, takich jak Georges Brassens,
Jacques Brell, Pete Seeger, Johnny Cash, Tim Rice, których utwory Kaczmar
ski tłumaczył. Teksty twórcy Ze sceny różniły się jednak od wierszy i piosenek
wymienionych autorów. Kaczmarski bowiem posiadł um iejętność nasycania
kameralnych, wydawałoby się, zdarzeń i sytuacji - nawet tych najbardziej
prywatnych i intymnych - pewnym rodzajem społecznej wrażliwości. Jego
bohater liryczny był nie tylko zbuntowany, ale i współczujący ofiarom każdej
społecznej, historycznej i politycznej niesprawiedliwości. Wrażliwość stawała
się dla bohaterów pieśni Kaczmarskiego i dla niego osobiście nie tylko kate
gorią emocjonalną, ale wręcz estetyczną. Szczęśliwie poetyka protest songu
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tego autora podlegała programowej komplikacji, jak w przypadku Murów,
odczytanych kiedyś przez publiczność w epoce  ״Solidarności” nader jed
noznacznie, jako pieśń o walce10. Tymczasem w wersji Kaczmarskiego była
to pieśń o uniwersalnej, ontologicznej samotności i odosobnieniu w każdej
epoce i w trakcie każdej rewolucji, nie tylko artysty, ale też wrażliwego indy
widuum. Tę wrażliwość i szerokie spojrzenie na świat, odróżniające go od
skądinąd ciekawych i oryginalnych artystów Zachodu, zawdzięczał poeta
tragicznemu dziedzictwu swego narodu i naznaczonej piętnem dramatyzmu
historii Europy Środkowo-W schodniej.
Nie zaskakiwała więc fascynacja pieśniarza sztuką i biografią W. Wysoc
kiego, którem u Kaczmarski poświęcił w hołdzie słynne Epitafium... Nie dzi
wił wyodrębniony w tomie A śpiewak także był sam, pod lapidarnym tytułem
Wysocki, cykl wierszy, będących (oprócz Epitafium)  ״niezbyt wiernym, do
wolnym tłumaczeniem” pieśni rosyjskiego barda, jak ujął to sam Kaczmar
ski. Nie budził zdum ienia fakt, że w utworach: Ze sceny, Nie lubię, Obława,
Obława II znajdziemy lakoniczny dopisek: ״wg Wysockiego”, i że Linosko
czek dedykowany został ״W łodzimierzowi Wysockiemu”. Istnieje niewąt
pliwa wspólność obu artystów w sensualnym, ekstrawertycznym przeżyciu
świata, we wstręcie do przem ocy i jej odrzuceniu, w reakcji na pohańbioną
przez świat i ludzi indywidualną wrażliwość. Bunt Wysockiego nie był prze
cież wyłącznie buntem politycznym. Miał w sobie także coś z postawy poete
maudite. Sygnalizował problematykę roli artysty we współczesnym świecie,
skądinąd tak bliską Kaczmarskiemu. Wydaje się zatem, że m it Wysockiego,
jako jednego z czołowych artystycznych i politycznych dysydentów Europy
W schodniej, odegrał u Kaczmarskiego nieco mniejszą rolę, niż się ogólnie
przypuszcza. Mówił poeta w cytowanym już tutaj wywiadzie:
Czuję się ja k o d b io rn ik w ędrujących tem ató w i nastro jó w em itow anych przez ludzi,
sytuacje, przedm ioty, w ydarzenia i czas, k tó ry form u łu ją we m n ie m yśli i p o glądy w ar
tościujące. W szystko, co u d a m i się napisać, to dla m n ie arg u m en t istn ien ia i działania
powyższego p ro cesu 11.

Te bez mała pięćset tekstów zawartych w książce A śpiewak także był sam,
ze względu na wewnętrzne zależności pom iędzy nim i o charakterze intertekstualnym, tworzyło nową całość, odm ienną od tej wyłaniającej się z pio
senek, pieśni i ballad wykonywanych przez artystę w trakcie poszczególnych

10 G. Preder, dz.cyt., s. 43-44. Genezę powstania Murów wyjaśnia tu sam Kaczmarski. Polski
pieśniarz napisał tę pieśń zainspirowany utworem Luisa Llacha, utrwalonym na płycie, zawiera
jącej koncertowe nagrania z występu na rzecz uzyskania autonom ii przez Katalonię. Do muzyki
Katalończyka Kaczmarski napisał swój tekst, czyli słowa do istniejącej już melodii,  ״mówiące
o tym, jak utw ór przestaje być własnością autora, stając się własnością tłum u”.
11 Kaczmarski, dz.cyt.

program ów estradowych. Uwaga ta dotyczy także publikacji książkowych
w postaci odrębnych tomików utworów wchodzących w skład osobnych
programów. W tak rozumianej i skomponowanej przez autora z dwudziestu
sześciu cyklów całości pojawiło się dwanaście dom inant, czyli wewnętrznych
opozycji, przenikających się nawzajem. W tym kontekście, ponieważ tekst
oddziałuje na tekst (hipotekst na hipertekst, według G erarda Genette’a)12,
nabierają one nowych, wcześniej niedostrzeżonych, nieprzeczuwanych przez
odbiorcę znaczeń.
Pierwsza dom inanta to bardzo ważny wątek pokoleniowy od Ballady
o powitaniu, obrazu zniewolonego przez ideologię polityczną dzieciństwa,
przez dojmujący smutek Poczekalni, w której ״przesiedziało swoje szanse”
pokolenie autora, do rozpaczliwego buntu Obławy na m łode wilki. To M ło
dy las wycinany przez drwali stanu wojennego, Nasza klasa, liżąca rany na
przymusowej najczęściej emigracji, lecz także ״profetyzm pokolenia” z roku
1977. Druga dom inanta, częściowo opozycyjna wobec pokoleniowej, ale i ko
respondująca z nią w jakiś sposób, to historia widziana przez artystę od lat
siedemdziesiątych XX wieku in statu nascendi. Pojawia się ona w dziesięciu
cyklach, których tytuły ze względu na wagę zagadnienia musimy tu przyto
czyć: Krzyk, 90 dni spokoju, Zbroja, Przejście Polaków przez Morze Czerwone,
Kosmopolak, Pięć sonetów o umieraniu komunizmu, Pochwała łotrostwa, Va
ria 1972-1981, Varia 1982-1994, Poematy. W części tych tekstów pojawiły
się akcenty publicystyczne, np. w poetyce Zbroi były one związane z buntem
autora wobec systemu komunistycznego, w innych stanowiły rodzaj strate
gii artystycznej. Bunt Kaczmarskiego dotyczył zresztą nie tylko tzw. komuny.
Metaforyczny obraz emigracji, wyłaniający się z Piosenki dla Mikołaja, Lotu,
Epitafium dla emigrantów z Kosmopolaka, Poematów i Widzenia na temat
końca świata, dowodził krytycyzmu ich autora także wobec tego środowiska.
Z tymi dwiema dom inantam i koresponduje trzecia: obraz historii, ale
odniesiony do przeszłości w cyklu M uzeum , inspirowanym głównie przez
tradycję malarstwa figuratywnego od Matejki do Gielniaka. W twórczości
Kaczmarskiego, poczętej z romantycznego ducha, odwołującej się w analizie
współczesności do znaków i dylematów tej właśnie epoki, problem kulturo
wej ciągłości i tożsamości oraz głęboko przeżyty tragizm zbiorowego losu
był jednym z podstawowych motywów. Ujawnił się on ze szczególną siłą
w tekstach charakteryzowanego tu cyklu. Była to wizja tragicznej i zarazem
szyderczej historii. Poetyckie obrazy Stańczyka, dram atu Rejtana, wieszania
zdrajców podczas insurekcji kościuszkowskiej w roku 1749, zesłania studen
tów i Wigilii na Syberii z obrazów Jacka Malczewskiego, skontrapunktowane

12 A. Pilch, Intertekstualność Michaela Riffaterrea [w:] tejże, Kierunki interpretacji tekstu
poetyckiego, Kraków 2003, s. 100.

zostały tu przez polemiczną w stosunku do tradycyjnego, bogoojczyźnianego
wzorca wizję szarży w hiszpańskim wąwozie (Somosierra). Nie jest to jedyny
przykład charakterystycznej dla Kaczmarskiego polemiki z tradycją, polega
jącej na nadawaniu nowych znaczeń odziedziczonym po przeszłości znakom.
To integralny chwyt jego literackiej strategii. W wielu tego typu utworach
wielkość bohaterów podszyta jest małością, powaga - błazeństwem, z deko
racji Wielkiej Historii sypie się próchno lub okazuje się, że były one spo
rządzone z papier mache. Dystansująca się od przedm iotu swojej fascynacji
ironia poety przeciwdziałała groźbie nieznośnego patosu, który łatwo w tej
sytuacji mógłby skazić całe autorskie przedsięwzięcie. Bo to przecież ironia
właśnie ocala w finale tkwiącą w Historii i jej dekoracjach autentyczną wiel
kość, ciągłość indywidualnego i narodowego cierpienia oraz tragizm zbio
rowego losu. Podobnego typu motywy, związane z tradycyjnymi archetypa
m i kultury romantycznej, powracają w licznych utworach artysty. Są próbą
współczesnego jej określenia. Autor, aktualizując przeszłość, dokonywał nie
tylko ponowienia konwencjonalnego wzoru, ale nasycał go nowymi treś
ciami. Były one bezpośrednio związane ze współczesnością, z rozterkami
i tragediam i nie tylko jego generacji. Przeszłość i teraźniejszość odsłaniały
swoje nieprzeczuwane przez współczesnych powiązania - ale także obiek
tywne, dramatyczne konsekwencje długoletniego zniewolenia, jak te zapisa
ne w Hymnie z cyklu Mury:
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Kto w tw ierdzy w yrósł po co m u ogrody
Kto k rew m a w oczach n ie zniesie b łękitu
Sytość zabije naw ykłych do g ło d u
Myśl u p o d lo n a n ie dźw ignie zaszczytów
Z ra n zadaw anych kto krzyczał w agonii
N a m ęki dając ciało b y myśl pieścić
N ie w idzi sensu w nauce h a rm o n ii
A n i nie um ie śpiewać o ty m p ieśn i13
(s. 31)

Ten mniej spektakularny aspekt postawy heroicznej (prawie w ogóle niedostrzeżony w szerokim odbiorze dzieła poety) pojawiał się u Kaczmarskie
go bardzo często, będąc synonim em trudnych pytań zadawanych spersonifikowanej historii, a także symbolem jego autoironii, sceptycyzmu, dystansu,
zwątpienia oraz krytyki wad narodowych:

13 W szystkie cytaty poetyckie pochodzą z tomu: J. Kaczmarski, A śpiewak także był sam ,
przedm ową opatrzył S. Stabro, Warszawa 1998, s. 518. W nawiasie podaję tytuł utw oru oraz
num er strony tego wydania.

Zwycięskie piersi obciążą ord ery
I w stęgi spłyną z ra m io n sytych chwały
C i co polegli - id ą w b o h atery
C i co przeżyli - id ą w generały
(Somosierra, s. 53-5 4 )

Pewne więc zaskoczenie może budzić kolejna, czwarta już dom inanta, za
w arta w cyklu Sarmatia, będąca owocem fascynacji poety wiekiem XVII. To
wiele pastiszów (a władał tym gatunkiem Kaczmarski bardzo dobrze, vide
gdzie indziej Testament, jak z Villona) i trawestacji literatury staropolskiej
oraz barokowej. Wprawdzie z lekka archaizowanych i na wpół ironicznych,
ale wskrzeszających przecież popularny w kulturze polskiej m it Sarmatii jako
Terra Felix. Już niektóre tytuły, takie jak np. Drzewo genealogiczne, Pana Re
jowe gadanie, Warchoł, Z pasa słuckiego pożytek, Rokosz, Kniazia Jaremy na
wrócenie, O zachowaniu przy stole, świadczą, że ich autor poszukiwał swoich
najgłębszych korzeni, pom im o pewnych akcentów satyrycznych, w sferze
kultury szlacheckiej. W świetle ideologii artystycznej Kaczmarskiego p o 
chwała tego rodzaju  ״rodzimości” może wydawać się czymś zaskakującym.
Pozostałe dom inanty odnosiły się przede wszystkim do uniwersalnych
treści zawartych w piosenkach i w pieśniach J. Kaczmarskiego. To cykle Raj
oraz Szukamy stajenki. W pierwszym pojawiła się problematyka biblijna,
staro- i nowotestamentowa, połączona z uniwersalnym sensem przywoływa
nych przez autora sytuacji i znaków pochodzących z tej tradycji. Wygnanie
z Raju i Wieża Babel opisują właściwie współczesne sytuacje, podobnie jak
Chrystus i kupcy oraz Sąd ostateczny. Alegoryczna, biblijna tematyka była
tutaj przeciwwagą dla treści potraktowanych przez autora kiedy indziej zbyt
dosłownie. Nie miała ona jednakże nic wspólnego z ״wyznaniem wiary”, np.
w Raju Biblia traci swój wyłącznie religijny sens. Wydarzenia biblijne, do któ
rych odwołuje się autor, są w pierwszym rzędzie symbolami ludzkiego do
świadczenia. Podobnie dzieje się w drugim cyklu, który jest po prostu zbiorem
unowocześnionych, współczesnych kolęd. Nawiązuje tu autor do wydarzeń
znanych z Nowego Testamentu, ale czyni to w języku, którym posługujemy
się dzisiaj. Kaczmarski wyeksponował przede wszystkim dram at Jezusa, przy
chodzącego na świat po to, aby później ponieść męczeńską śmierć za dobro
i prawdę. Nad m isterium narodzenia Pana unosi się przeczucie Krzyża.
Uniwersalna problem atyka egzystencjalna stanowi szóstą, kto wie czy
nie najważniejszą, dom inantę całości. Została ona wyeksponowana w na
stępujących cyklach: M ury, Mój zodiak, Notatnik australijski, Wojna postu
z karnawałem, M uzeum-Aneks, Bankiet i, częściowo, Varia 1972-1981. Do
szczegółowej charakterystyki tych cykli wypadnie tu jeszcze powrócić, ale na
razie wym ieńm y pozostałych sześć dom inant, także sytuujących się na planie
treści uniwersalnych.
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Pierwsza z nich to parabole, alegorie niewoli zawarte w cyklu Niewolni
cy, druga to trawestacje motywów baśniowych oraz bajkowych archetypów
w cyklu Baśni dzieciństwa. Trzecia, istotna, gdyż odzwierciedlił się w niej sto
sunek Kaczmarskiego do m aterii kulturowego mitu, to cykl Lektury szkolne,
zawierający trawestacje i nowe interpretacje znanych motywów z literatury
klasycznej, światowej i polskiej, zainspirowane konkretnym i dziełami. Mamy
tu więc, z jednej strony, odwołania do Ewangelii, mitów greckich, do dzieł
Cervantesa, Defoe, Melville’a, a z drugiej - do lektur Reja, Norwida, P ru
sa, Sienkiewicza. Strategia pisarza polegała głównie na polemice z utartym i
schematami odczytania i odbioru tych dzieł, na poszukiwaniu ich nowych
znaczeń, na odczytywaniu w języku poezji idei tych autorów w kontekście
współczesności. Poeta odwoływał się do pierwotnych znaczeń poszczegól
nych znaków (lub występujących w ich roli literackich tekstów) dobrze już
ustabilizowanych w tradycyjnym przekazie.
Podobną technikę zastosował twórca wobec malarstwa. Znaczna część
utworów zawartych w cyklach Wojna postu z karnawałem oraz M uzeum Aneks zainspirowana została przez tę dziedzinę sztuki z różnych epok. Od
dzieł Michała Anioła, Dürera, Boscha, przez Bruegla, Rembrandta, Caravaggia, do Maneta, Klee i Dalego. Roli inspiracji malarskimi tem atam i w sztuce
Kaczmarskiego (stoi za nim i także tradycja rodzinna - rodzice artysty Janusz
Kaczmarski i A nna Trojanowska byli również malarzami) nie sposób przecenić ze względu na funkcję, jaką odgrywały one w kompozycji większości
utworów. Odwołania do tych dzieł i ich znakowa transpozycja stanowiły ro
dzaj języka, w którym poeta porozum iewał się nie tylko z literacką publicz
nością. Są także dobrą egzemplifikacją owego przenoszenia wzorów z  ״kultury wysokiej” do kultury popularnej.
W zbliżony sposób postępował Kaczmarski z biografiami wielkich arty
stów XX wieku. Pod jego piórem nabierały one walorów żywotów symbolicz
nych, nie tylko - co ważne - w odniesieniu do polityki, ale przede wszystkim
do życia. Była to cała galeria postaci, trudno więc tu wyliczyć wszystkie utw o
ry. Bohaterowie poszczególnych tekstów to np. W itkacy (trzykrotnie), Bruno
Jasieński, Osip Mandelsztam, Aleksander Wat. Z odległej przeszłości wydo
byte zostały tragedie Owidiusza, Casanovy, Joanny D’A rc, nie wspominając
już o polskim Norwidzie. Wszystkie te biografie - niezależnie od ich uwikłań
politycznych w różnych epokach - łączył egzystencjalny, a pod piórem autora
Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego symboliczny tragizm osobistych lo
sów, który w materii kultury przekształcał się w inspirujący artystę archetyp.
Ostatnie trzy dom inanty to cykl erotyków dedykowanych żonie twórcy,
następnie opisany już tutaj zbiór Wysocki oraz zasygnalizowane Tłumaczenia
i adaptacje, dokumentujące wpływ na Kaczmarskiego innych współczesnych
pieśniarzy i balladzistów. Wszystkie te dom inanty są obecne w całej twór-

czości Kaczmarskiego równocześnie, synchronicznie na jednej płaszczyźnie.
Każdy utwór jest stopem różnorodnych, wyliczonych tu pierwiastków.
Przy lekturze całości utworów J. Kaczmarskiego okazuje się, że nurt u n i
wersalnej problematyki egzystencjalnej co najmniej równoważy, o ile nie wy
piera wątków politycznych obecnych w twórczości poety. Jest to o tyle istot
ne, że z artysty uczyniono niegdyś barda jednej sprawy, czyli niepodległości
i wolności, podczas gdy jego bohater jest w gruncie rzeczy kimś ״wątłym,
niebacznym, rozdwojonym w sobie”, przeżywającym przede wszystkim dra
matyczne przypadłości ludzkiej kondycji.
Są to różne rodzaje osam otnienia artysty (Ze sceny, M ury) oraz ontologicznej samotności człowieka wobec bytu. Jego pragnienie wyrwania się
z oków życia do metafizycznie naznaczonego  ״innego świata” (Encore, jesz
cze raz). To także samotność poszczególnych pokoleń i ich bezradność wo
bec historii (Starzy ludzie w autobusie, Poczekalnia) oraz gorycz tych, którzy
w walce o najwznioślejsze ideały zatracili um iejętność dostrzegania piękna
życia, pozostając nadal - cóż z tego, że wyzwolonymi - duchowymi niewol
nikam i (H ym n). W wierszach i pieśniach Kaczmarskiego powracają m oty
wy przem ijania (Pompeja), nędzy i heroizmu istnienia (1788, Blues Odyssa,
Przypowieść o ślepcach, Dzieci Hioba). Pijaństwo lirycznego bohatera nabie
ra metaforycznego, bo zarazem poniżającego i wywyższającego swoje ofia
ry sensu, jak to w przyzwoitej bohem ie bywało (cały cykl Bankiet oraz Bar
Folies Bergeres), stając się w tym układzie synonimem, a raczej substytutem
״przeżycia metafizycznego” spod znaku Witkacego. Świat przedstawio
ny poety nie przypom ina katechetycznej czytanki. Dobro i prawda są naj
częściej bezbronne w starciu ze złem i m am oną (Pejzaż z trzema krzyżami,
M istrz Hieronimus van Aeken...). Cierpienie staje się dla jednostki ciężarem
nie do udźwignięcia (Stary Michał Anioł i pieta Rondanini), a świat pełen
jest bezinteresownego okrucieństwa, wynikającego z czystej przyjemności
czynienia zła żywym istotom (Zaszlachtowany wół). Tchórzostwo jest czymś
najpospolitszym i występuje nie tylko w historii świętej (Zaparcie się Piotra
Apostoła). Rozkosz zmysłowa graniczy ze śmiercią (Song o rozkoszy, Pom
peja II, Opowiedz mi), a wszystko kończy się w jedyny nieuchronny sposób
(Ballada o umieraniu). W związku z takim przesłaniem zarzucano niekiedy
poecie program owy nihilizm (również przy okazji prem iery śpiewogry jego
autorstwa pt. Kuglarze i wisielcy według Człowieka śmiechu W iktora Hugo,
w Poznaniu w 1994 roku). Ale przecież w tego typu utworach Kaczmarskiego
zawarte zostało także przesłanie heroizmu, nakazujące człowiekowi wydobyć
się z każdej klęski i upodlenia:
Cóż n a m zostało, k iedy św iata zabrakło dookoła?
Kije i sakw y i k ap o ty i palce w oczodołach!
Pow iew y w iatru, słońca p ro m ień n a chciwe tw arze brać,

Padać i w staw ać, padać i w staw ać, padać i w staw ać, p ad ać i
W staw ać
I wstać!
(Przypowieść o ślepcach, s. 322)

W Karze Barabasza natom iast autorskie przesłanie uwypukla w ocaleniu
ewangelicznego łotra mękę ludzkiego serca i sumienia:
W karczm ie z w idokiem n a Golgotę
Blask św itu po sk orupkach skacze,
G o sp o d arz przeg n ał precz hołotę
i liczy zysk. B arabasz płacze.
Żyjemy! D o b ra nasza!
Co z życia chcesz za życia bierz!
Pijm y za Barabasza!
B arabasz człow iek też!
(s. 359)
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W tekstach Kaczmarskiego bowiem jednostka nie jest istotą jednowy
miarową. W świadomości, postawach i uczuciach jego bohaterów dobro p o 
mieszane jest ze złem, a obydwie te wartości wyzwalane są przez konkretne
okoliczności i oddzielone od siebie cienką granicą. Tylko w mniej udanych
utworach artysty - bardziej publicystycznych i dotyczących tematów współ
czesnej historii - spotykamy niekiedy ów czarno-biały schemat kata i ofiary.
Reszta jest, po Norwidowemu mówiąc,  ״światło-cieniem”. Nie m a to nic wspól
nego z pochwałą zła, a jest tylko uwypukleniem dram atu istnienia lirycznych
bohaterów, zdolnych także i do bohaterstwa (np. Epitafium dla księdza Jerzego,
Barykada, Śmierć Baczyńskiego, Epitafium dla Brunona Jasieńskiego).
Ta nieco manichejska wizja relacji pom iędzy substancjalnymi pierwiast
kami dobra i zła, konstytuującymi materię rzeczywistości, związana jest
z licznymi motywami ״wojny postu z karnawałem” (bo nie tylko o jeden cykl
tak zatytułowany chodzi), obecnymi w twórczości artysty. Pełnią tam one
szczególną funkcję. W najważniejszym tekście tego nurtu, na swój sposób
programowym, bohater Kaczmarskiego powiada:  ״Dusza m oja - pragnie
postu, ciało - karnawału” (Wojna postu z karnawałem, s. 213). Tutaj, podob
nie jak i w innych utworach Kaczmarskiego, post staje się symbolem ducho
wości, dążenia do ascezy, walki z pokusami ciała i różnorako rozumianym
upadkiem:  ״Idą na Londyn! / Idą purytanie! / Siłą ich czystość, czyli lęk przed
grzechem!” (Cromwell, s. 218). Karnawał natom iast to okres zimowych ba
lów, maskarad, pochodów, zabawa od Trzech Króli do Środy Popielcowej,
mięsopust, zapusty. Inne jego znaczenie ״to wóz w kształcie okrętu, uczest
niczący w procesjach świątecznych ku czci Dionizosa i Izydy”14. Karnawał
14 Hasło:  ״Karnawał” [w:] W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, s. 467.

w tekstach Kaczmarskiego także staje się symbolem dionizyjskiego zapamię
tania, upojenia urokam i życia, pędu, rozpasania, znoszącego ograniczenia
kultury. Przywołany wcześniej cytat jest sygnałem wewnętrznego rozdarcia
bohatera stworzonego przez poetę. Pozostaje on w stanie duchowego zamętu:
״Oszalało miasto całe, / Nie wie starzec ni wyrostek, / Czy to post jest karna
wałem, / Czy karnawał postem! (Wojna postu...).
M etafory postu i karnawału są w normalnych w arunkach synonim ami
oddzielonych od siebie duszy i ciała. W tekstach Kaczmarskiego dusza i ciało,
podobnie jak ich metafory, pozostają z sobą w ustawicznej wojnie. Są nacie
rającymi na siebie żywiołami w czasie, który wypadł z kolein:  ״Praca stała
się zabawą, a zabawa - pracą”, wojna postu z karnawałem m a bowiem cha
rakter ludyczny. Jako szczególna kategoria poznawcza, może ona służyć do
interpretacji całej twórczości J. Kaczmarskiego. Ciało, jak w Lekcji anatomii
Doktora Tulpa, zna już przecież takie wady, jak Pychę, Chciwość, nieczyste
Ciągoty. Pragnie się z nich wyzwolić, ale wie, że zawsze - w każdej epoce
- żyje w ״czasie przejściowym” i w chaosie (Astrolog). Dusza M arcina Lu
tra zdaje sobie sprawę z faktu, że ״Tak jest, było i będzie, / Zło i dobro jest
wieczne”. Porte-parole samego autora mówi do czytelnika: ״Jestem egzem
plarz człowieka / A to znaczy - diabli, czyśćcowy i boski”, ponieważ posiadł
już świadomość barokowego nieledwie rozdarcia, wzajemnego wykluczania
się sprzecznych żywiołów. A przede wszystkim zdał sobie sprawę z tego, że
świadomość wyostrzona cierpieniem otchłani otwierającej się w człowieku
jest autentycznym nieszczęściem (Pejzaż zimowy), podobnie jak przeciwstawność duchowych i cielesnych pożądań oraz dążeń jednostki, a także nie
m ożność zrzucenia przez nią zafałszowuj ących jej istnienie i duszę masek
(Kuglarze). Twórczość Kaczmarskiego była jednym ze świadectw tego egzy
stencjalnego dram atu, istniejącego w każdej epoce.
W przypadku piosenek i wierszy warszawskiego barda mamy do czynie
nia z jeszcze jednym sensem pojęcia karnawalizacji, którego nie sposób tu
pominąć. M ichaił Bachtin w Twórczości Franciszka Rabelaisego pisał:
K arnaw ału się nie ogląda - w n im się żyje. Żyją w n im wszyscy, p o niew aż ju ż z zało
żenia jest on pow szechny. [...] W czasie k arn aw ału gra w ięc życie i ta g ra n a m o m en t
staje się życiem. N a ty m polega specyficzna n a tu ra k arnaw ału, szczególny rodzaj jego
istn ie n ia 15.

Żywiołowa reakcja publiczności na estradowych koncertach Kaczmar
skiego dowodziła, że w jego sztuce istniał znaczący pierwiastek ludycznej gry,
z pełnym rozmysłem wprowadzony do niej przez artystę i związany z ideą

15 M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelaisgo a kultura ludowa średniowiecza i renesansu,
przeł. A. i A. Goreniowie, Kraków 1975, s. 64, 65.

karnawału. W tej grze świadomie sytuował się raz jako jej podm iot, innym
razem jako jej przedm iot. Sądzę, że spostrzeżenia Bachtina, odniesione do
twórczości pisarza odległego o kilka wieków, mogą także w dużym stopniu
dotyczyć postawy wobec rzeczywistości oraz zasadniczej ideologii utworów
warszawskiego twórcy, rozpatrywanych jako całość. Dokonywał on bowiem
w swojej twórczości świadomej karnawalizacji świata i karnawalizacji literac
kiej wyobraźni. Bachtin zauważył:
W przeciw ieństw ie do św ięta oficjalnego k arn aw ał triu m faln ie o b chodził chwilowe
uw olnienie o d panującej praw dy i istniejącego ustroju, chwilowe zniesienie w szystkich
hierarchicznych stosunków , przyw ilejów i n o rm , zakazów. Był on autentycznym św ię
tem czasu i św iętem staw ania się zm ian i odnow ienia. W rogi był uw iecznieniu, spełnie
n iu i finałowi. Spoglądał w nieskończoną przyszłość16.

Twórczość Kaczmarskiego ze względu na swoje cechy była w latach sie
demdziesiątych takim uwolnieniem się od panującej prawdy i obowiązujące
go wówczas politycznego ustroju. Atakowała ówczesne hierarchie, a w swo
jej generalnej poetyce i typie m etafory realizowała postulat karnawalizacji
świata. Tego rodzaju światopogląd, jak zauważył Bachtin, był wrogi wszyst
kiemu, co gotowe i ukształtowane. Odrzucał wszelkie aspiracje do stałości
i wieczności. Wyrażał się w dynamicznych i zmiennych,  ״Proteuszowych”,
migotliwych i chwiejnych formach. Podobnie jak inne symbole karnawało
wego języka, były one przeniknięte patosem zmiany i odnowienia, poczu
ciem względności panujących stosunków społecznych oraz panującej wła
dzy. Śmiech karnawałowy był śmiechem ambiwalentnym: wesołym, pełnym
radości i równocześnie szyderczym - negującym i aprobującym, grzebiącym
i odradzającym. W utworach Kaczmarskiego, obok ich Proteuszowej, gatun
kowej różnorodności i zmienności (dotyczy to także zawartej w nich aury),
odnajdziemy prawie wszystkie zacytowane przez Bachtina pierwiastki karna
wałowego światopoglądu. I szczególny rodzaj karnawałowego języka, który,
według rosyjskiego uczonego, pojawiał się zawsze w wyjątkowych m om en
tach przesilenia:
Pierw iastek śm iechu o raz św iatopogląd karnaw ałow y [...] wyzwalają ludzką św iado
m ość, myśli i w yobraźnię, stwarzając inne, now e możliw ości. O to dlaczego wielkie prze
w roty [...] zawsze poprzedza i przygotow uje określona karnaw alizacja św iadom ości17.

Twórczość Kaczmarskiego, od m om entu jego debiutu do początku lat
dziewięćdziesiątych, przypadała na taki właśnie okres poprzedzający wielki
przewrót historyczny.

16 Tamże, s. 67.
17 Tamże, s. 69.

Język piosenek, pieśni, wierszy i ballad autora Murów odzwierciedlał ów
przewrót najpierw zbliżający się, a później dokonany. Idiom poetycki Kacz
marskiego naznaczony był, w o wiele większym stopniu, niż pragnie tego
heroiczna legenda artysty, ironią, kolokwializmami, żartem, niepowagą, b ru 
talnością i dosadnością metafory. W dwubiegunowym modelu języka poety
funkcjonowały one w ścisłym związku z patosem, wzniosłością, z obszarami
mowy zagarnianymi przez idiom konwencjonalny18. Z jednej strony, suro
we przesłanie Obławy lub Czerwonego autobusu, z drugiej Starość Owidiu
sza i Ostatnie dni Norwida. Ta językowa gra pom iędzy ״wysokim” i  ״niskim”
stylem wypowiedzi jest również semantycznym odzwierciedleniem ״wojny
postu z karnawałem”. Jeden z tych języków jest synonim em wzniosłości, du
chowej ascezy, dojrzałej refleksji intelektualnej, drugi zbliża się do życia w ca
łym bogactwie jego nieobliczalności, braku logiki, przypadkowości wreszcie.
Tak skonstruowany przekaz językowy uświadamia nam wagę innego chwytu
artystycznego, bardzo ważnego w poetyce Kaczmarskiego, czyli parodii.
W wersji średniowiecznej operowała ona przeciwstawieniem w aspekcie
kosmicznym  ״góry” - nieba i  ״dołu” - ziemi. W sensie dosłownie cielesnym,
nigdy wyraźnie nieodgraniczonym od kosmicznego,  ״góra” - to twarz (gło
wa), a ״dół” - to narządy płciowe, brzuch, zad. Średniowieczna parodia funk
cjonowała na podstawie takich względnych topograficznych znaczeń  ״góry”
i ״dołu”. Degradacja oznaczała w niej także włączenie w sferę życia dolnej
części ciała, czyli brzucha, narządów płciowych oraz takich aktów, jak spółkowanie, poczęcie, brzemienność, poród, pożeranie, defekacja. Kaczmarski
na podobnej zasadzie, z jednej strony, sprowadzał bogactwo współczesnego
życia do poziom u np. Bankietu, a z drugiej - tę samą przyziemność i fizjo
logię uszlachetniał. Podnosił do rangi motywu, który w skarnawalizowanej
sztuce jest w art tyle samo, co tem at zaczerpnięty z  ״kultury wysokiej”. Wizja
świata wyłaniająca się z takich antytez (także językowych) przeradzała się
więc w parodię wszystkich uświęconych na wieki, różnych  ״nie-naruszalnych
porządków” duchowych i politycznych. Na tym przecież polegała istota kar
nawałowego światopoglądu. Kaczmarski wchodził tu, w najlepszym sensie
tego słowa, w rolę błazna, szyderczo przenoszącego ״wysokie” ceremoniały
i obrzędy nie tylko naszej epoki na plan materialno-cielesny. W kręgu takich
tradycji istnieją także degradacje i liczne sprowadzania na ziemię rycerskiej
ideologii, np. w Don Kichocie. U Kaczmarskiego ten wątek został kapitalnie
powtórzony w grupie utworów z cyklu pt. Lektury szkolne. Przede wszyst
kim w Tezie Don Kichota i w Tezie Sancho-Pansy. Trawestacja Kaczmarskiego

18 Analizie poetyki i stylu utworów Jacka Kaczmarskiego Krzysztof Gajda poświęcił ósmy,
obszerny rozdział swojej monografii, zatytułowany Język poetycki piosenek Jacka Kaczmarskiego,
s. 212-275.

podejm uje jednak główny wątek pierwowzoru w przewrotny sposób. ״Tak
wędrujem y przez epoki, / Sancho marzyciel i ja praktyk” - powiada Don Ki
chot. Plan materialno-cielesny weryfikuje bowiem w paradoksalny sposób
najwznioślejsze idee:
D lategom obcy p o śró d ludzi
Co z prag n ień tw orzą ideały,
A z ideałów zbrodnie
(Teza D on Kichota, s. 361)

- powiada główny bohater Cervantesa i Kaczmarskiego, z rozbawieniem spo
glądając na chytrze kalkulującego Sancho Pansę:
N iech stary garn ek będzie przyłbicą,
W ór kości - bojow ym ru m ak iem ,
K urw a przy d ro d ze czystą dziewicą,
Łyk w ody am brozji kułakiem ,
W iatrak - olbrzym em ? C hętn ie dow iodę,
Stóg siana - sm oczym potw orem ,
Pustać Kastylii - rajskim o g ro d em Bylem ja był G ubernatorem .
(Teza Sancho Pansy, s. 361)
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W ostatecznym rozrachunku poeta jest po stronie Don Kichota, ale to
idealizm, który najpierw przeszedł przez próbę materii, ciała. Przepuszczony
został przez filtr pragm atyzm u Sancho Pansy, będącego symbolem nie tyle
przyziemności, ile ״oporu materii”. To idealizm sceptyczny, świadomy za
grożenia wartości przez ich relatywizację. Także i taka figura retoryczna nie
m a nic wspólnego z nihilizmem. Przejawia się w niej świadomość trudnej
drogi, na której realizują się w każdej sytuacji ideały dobra, prawdy i piękna.
Podobnie jak przekonanie pisarza wyrażone w innych utworach (np. Wróż
ba, Antylitania na czasy przejściowe, Artyści), że wartości tych nie sposób
zadekretować, bo istnieje coś takiego jak sceptycyzm, chwiejność i zło na
tury ludzkiej - wieczne i ponadczasowe. Karnawałowa świadomość broniła
bowiem bohatera lirycznego poety przed doktrynerstwem, ugrzęźnięciem
w jedynie słusznych schematach myślowych, uzależnionych najczęściej od
chwilowych, społecznych i politycznych koniunktur.
Twórczość J. Kaczmarskiego zostanie teraz na progu drugiej dekady
XXI wieku skonfrontowana z nową sytuacją społeczną i historyczną. Nie mieli
bowiem racji ci, którzy autora egzystencjalnych Starych ludzi w autobusie, m e
taforycznego Przedszkola i Poczekalni usiłowali w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych XX wieku widzieć wyłącznie w kategoriach proroka poli
tycznej opozycji. To samo dotyczy tych, którzy zarówno pisarza jak i artyzm
jego utworów rozpatrywali w kategoriach nie do końca sprecyzowanej  ״kon-

testacji”. Utworów Kaczmarskiego nie można tymczasem redukować ani do
״pieśni o walce”, ani do powierzchownie rozumianego w kategoriach kultury
masowej społecznego sprzeciwu. Wiersze i pieśni autora Epitafium dla W łodzi
mierza Wysockiego zawierały motywy kwestionujące łatwy, bezkrytyczny i in
cydentalny bunt, przypisywany zresztą nie tylko biologicznej kategorii m łodo
ści. Była w nich obecna idea, że ów etos sprzeciwu, którym sztuka posługuje się
tak chętnie, traktując o historii i nie tylko o niej, jest w pewnym sensie wartoś
cią relatywną. Pod groźbą utraty swojej filozoficznej i moralnej wiarygodności
musi się on odnawiać w każdej epoce, w każdej sytuacji i w każdym pokoleniu.
Przykładem tego rodzaju przeświadczenia o buncie, który nigdy nie powinien
się ״ustatecznić”, był strawestowany przez Kaczmarskiego kataloński protest
song pt. Mury, sprzeciwiający się społecznym stereotypom buntu:
Patrzył n a rów ny tłu m ó w m arsz,
M ilczał w słuchany w kro k ó w huk,
A m u ry rosły, rosły, rosły,
Ł ańcuch kołysał się u nóg.

Wielu słuchaczy i czytelników poety mogło być zaskoczonych tego rodza
ju pointą. Sprowadzenie wartości, które wcześniej istniały wyłącznie w sferze
ideału, na grunt praktyki mogłoby się okazać, zdaniem polskiego autora M u
rów, katastrofą wolności rodzącej nowe tyranie. Pointa tego utworu - sprzecz
na z duchem jakiegokolwiek kolektywizmu, w tym także rewolucyjnego - jest
przez część odbiorców sztuki Kaczmarskiego ignorowana do dzisiaj.
Jego twórczość rozum iana w taki sposób, jak zaproponowałem, odsłania
swoje nowe sensy jako zbiór tekstów zawierających uniwersalne przesłanie.
Zm ienione okoliczności dziejowe unieważniły przecież na naszych oczach
część historycznych dylematów, którym dawały wyraz wiersze poety. Na
pierwszy plan odbioru w w arunkach odzyskanej wolności będą się więc m o
gły teraz wysunąć wartości estetyczne jego utworów i owe motywy nędzy
kondycji ludzkiej, uwikłanej na wieki w walkę ״postu z karnawałem”. Prze
szkodą natom iast dla tradycyjnego odbioru piosenek, pieśni, ballad i wier
szy Kaczmarskiego może być odrzucenie przez postm odernistyczną epokę
znacznej części kategorii historyzm u w myśleniu i w sztuce. Historyzm ten
był fundam entem tradycyjnej narodowej i indywidualnej tożsamości, co
również odzwierciedliło się w dziele poety. Postm odernizm ten zakwestiono
wał też w jakimś sensie dotychczasowe ideały sprawiedliwości, prawdy, do
bra i piękna w artystycznych językach współczesności. Obecność tych war
tości w twórczości dawnego ״barda  ״Solidarności” może utrudnić jej odbiór
w oczach nowej publiczności19. Publiczność medialnej, zglobalizowanej ery
19 Tamże, s. 272-273:  ״Autorowi Dwóch skał przyświeca przy konstruow aniu świata poe
tyckiego przekonanie, iż najistotniejsze sprawy zostały dawno już wypowiedziane. To postm o-

m a już zupełnie odm ienne nawyki kulturowe (w tym inny stosunek do lite
ratury, kiedyś najważniejszego środka przekazu) niż wcześniejsze pokolenia,
dla których Kaczmarski stał się kiedyś idolem.
Zm ieniła się także w Polsce pozycja społeczna pisarzy i poetów, jako ״budzicieli sumień”, związana kiedyś z mito- i ideowotwórczą rolą inteligencji.
Dziś, dwadzieścia lat po odzyskaniu niepodległości, obserwujemy odcho
dzenie od tej tradycji i upadek prestiżu tych wszystkich artystów i twórców,
którzy chcieliby wpływać na świadomość społeczną w imię określonych
ideałów. Romantyczny kod, którym posługiwaliśmy się przez lata w kręgu
narodowej wspólnoty, utracił część swojej znaczeniowej nośności i atrakcyj
ności. W związku z obecną ekspansją kultury masowej i zróżnicowaniem no
wych mediów zmienia się w Polsce język współczesnej sztuki, w tym przede
wszystkim literatury. Zaczyna ona funkcjonować w nowych, nieznanych do
tąd sobie sytuacjach komunikacyjnych społecznego odbioru, nietolerujących
patosu, napięcia emocjonalnego oraz tego, co m ożna by nazwać postawą
 ״serio” wobec świata, historii, rzeczywistości... Nie wiadomo zatem, w jakim
stopniu świat imponderabiliów, w którym zamieszkał kiedyś ten pieśniarz
i poeta, będzie dla nowej publiczności atrakcyjny i w jakim stopniu zechce
ona odczytać w dziele J. Kaczmarskiego również jego uniwersalną treść. Ale
z takim i pytaniami musi się liczyć każdy artysta, związany mocnymi więzami
z m inioną epoką.
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dernistyczne z gruntu założenie nie jest jednak pretekstem do mówienia o «kulturowym więzieniu», w które wpisany jest artysta. Bogactwo tradycji przypom ina u Kaczmarskiego literacki raj,
w którym nie m a owoców zakazanych”.

Jacek Podsiadło a kontrkultura

W roku 1990 na łamach krakowskiego ״NaGłosu” Jan Błoński zaanonsował
nową  ״zmianę warty” w literaturze polskiej, podkreślając przemianę, jaka
dokonała się w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, ale umysłami za
władnęła dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku.  ״I dlatego - pisał zapowiadają już one całkiem nową literaturę, całkiem nową epokę kulturalną.
Rok 1989 jest zapewne, pod tym względem - równie ważny co 1918”1. W cią
gu następnych lat sam Błoński, jak i rzeczywistość skorygowali pochopność
owego sądu zrodzonego, między innymi, z ówczesnego oczekiwania krytyki
na literacki przełom, który dorównałby politycznemu. Krzysztof Koehler pi
sał na łamach ״bruLionu”:
Po 1918 ro k u ław ą w kroczyli do poezji polskiej poeci, któ rzy zaczęli sobie bim bać z eto 
su służby i p o w inności w literaturze; fascynow ał ich w italizm , sw oboda, n iesk ręp o 
w anie ekspresji, praw da przeżycia. Jak d o b ry duch, u n o sił się n a d tam tą p oezją cień
am erykańskiego p o ety W alta W hitm an a. [...] W sześćdziesiąt lat p o te m in n y d u ch też
w yrażający się w języku A lbionu: F ran k O ’H ara, (i jem u bliscy), fascynuje p oetów 2.

Pominę tu, jako niewiążące się z tem atem mojego studium , rozważania
dotyczące zasadności tego rodzaju porównań (poeci ״bruLionu” to nowi
 ״Skamandryci”), jak również problematykę wewnątrzgeneracyjnych sporów
pom iędzy  ״o’harystam i” - ״barbarzyńcam i” a klasykami3. Tylko z tytułu za
sygnalizowania podstawowych rozróżnień przytoczę tu typologię zapropo
nowaną przez Karola Maliszewskiego, w postaci światopoglądowych i este
tycznych kryteriów, według których m ożna było rozpoznać funkcjonujące
w młodej poezji lat dziewięćdziesiątych XX wieku modele liryki spod znaku
״barbaryzm u” i  ״klasycyzmu”. Znakiem pierwszego miałaby być negatywna
1 J. Błoński, Rok 1989 jest równie ważny co 1918, ״NaGłos” 1990, n r 1, s. 60-61.
2 K. Koehler, Nowi  ״Skamandryci”, ״bruLion” 1990, n r 16, s. 23.
3 Por. K. Koehler, O H aryzm , ״bruLion” 1990, n r 14-15; M. Świetlicki, Koehleryzm,  ״bruLion” 1990, n r 16.

postawa wobec świata, nieufność wobec historii, traktowanej jako fikcja, re
alizm, sensualizm, imperatyw nowości, turpizm , kolokwializm,  ״negatywna
metafizyka”, a także nieufność wobec wzoru. Znakiem  ״klasycyzmu” były
by, według Maliszewskiego, pozytywna postawa wobec świata, ufność i wia
ra wobec historii, antyrealizm, prym at formy i tradycji, paseizm, język jako
m edium konserwujące ponadczasowo-symboliczną całość, obiektywizm za
m iast emocjonalizmu, wiara w autorytet, we wzór,  ״ewokacja ponadczasowej
wspólnoty”, pulchryzm, metafizyka pozytywna4.
Według, między innymi, takich kryteriów funkcjonował przez długi czas
podział poetów urodzonych, generalnie rzecz biorąc, po roku 1960, na dwie
grupy: np. M arcin Świetlicki (1961-), Jacek Podsiadło (1964-), M arcin Sendecki (1967-), M arcin Baran (1963-), Miłosz Biedrzycki (1967-), Dariusz
Foks (1966-), Mariusz Grzebalski (1969-), Karol Maliszewski (1960-)  ״o’haryści”; Andrzej Sosnowski (1959-), Krzysztof Koehler (1963-), A rtur
Szlosarek (1968-), Dariusz Sośnicki (1969-), Andrzej Niewiadomski (1965-)
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (1962-), Wojciech Wencel (1972-), Jarosław
Klejnocki (1963-), M arzanna Kielar (1963-), M arzena Broda (1966-) -  ״klasycy”. Ze względów metodologicznych przyjmuję ten nie do końca precyzyj
ny podział z całym dobrodziejstwem inwentarza; rezygnuję jednocześnie, bo
nie taki jest mój główny cel, z opisu i charakterystyki poezji J. Podsiadły na
tle liryki zarówno formacji literackiej, do której przynależy, jak i na tle liryki
lat dziewięćdziesiątych.
Spośród około dwudziestu wydanych dotąd przez poetę tomów na uwagę
zasługują debiutanckie: Nieszczęście doskonałe (1987), Kompot z orangutana
(1989), Odmowa współudziału (1989), W lunaparkach smutny, w lunaparkach
śmieszny (1990), Arytm ia (1993), Dobra ziemia dla murarzy (1994), Języki
ognia (1994), Niczyje, boskie (1998), Wychwyt Grahama (1999), I ja pobie
głem w tę mgłę (2000). Debiut Podsiadły, jak i pierwszy okres jego twórczości
przypadły na czas swoistej międzyepoki drugiej połowy lat osiemdziesiątych,
w których zmieniał się - między innymi za sprawą pisarzy skupionych wokół
poznańskiego ״Czasu Kultury” i krakowskiego ״bruLionu” - od roku 1989
status literatury, jej język oraz sposób istnienia i relacja pom iędzy nadawcą
a odbiorcą. Jarosław Klejnocki i Jerzy Sosnowski pisali:
N arodziły się art-zin y tw orzące III obieg - o d m ien n y od opozycyjnego, lecz rów nie,
a m oże naw et bardziej krytyczny w obec rzeczyw istości. N iektórzy pisarze pokolenia
״b ru L io n u ” ta m w łaśnie stawiali pierw sze kroki, w tej liczbie jed en z najw ybitniejszych
p oetów swojej generacji, Jacek P odsiadło5.

4 K. Maliszewski, Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji, Bydgoszcz 1999,
s. 90.
5 J. Klejnocki, J. Sosnowski, Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia  ״bruLionu” (1986-1996), Warszawa 1996, s. 27:  ״Konfliktowość jego antycywilizacyjnych wierszy,

Znaczny wpływ na poezję Podsiadły wywarły upowszechniane w tym krę
gu idee awangardy początku wieku (np. dadaizm, surrealizm), neoawangardy
lat sześćdziesiątych, współczesnej kultury masowej nasyconej hedonizm em ,
urzeczowieniem oraz nacechowanej wpływami postm odernizm u. Były one
w opozycji do symplifikującego rzeczywistość, antykomunistycznego języka
literatury drugiego obiegu poza zasięgiem cenzury i stawały się w drugiej
połowie lat osiemdziesiątych w specyficznej polskiej sytuacji zaczynem lite
rackiej rewolucji.
Charakterystyczny idiom poetycki wypracowany przez Podsiadłę został
dość wcześnie dostrzeżony i doceniony przez krytykę. ״Gdybym podążał
tropem nowych wzorów wrażliwości, nowych tonów mówienia - wym ienił
bym wiersze Jacka Podsiadły i M arcina Świetlickiego” - pisał M arian Stala
w 1997 roku6. Siedem lat wcześniej ten autor na łamach ״bruLionu” zauwa
żył, iż Podsiadle obce są
[...] h ierachie w artości, któ re obow iązyw ały w ku ltu rze i w iązały się z jej po d ziałam i n a
n ad ziem n ą i p o d ziem n ą, oficjalną i niezależną, w ysoką i niską. O bca m u też jest w ięk
szość poetyckich języków istotnych dla m inionej epoki”7.

M. Świetlicki na łamach tego samego num eru ״bruLionu” podkreślił, że
 ״dobra - lub zła - poezja Jacka Podsiadły jest zdecydowanie różna od tego,
co było dotąd uznawane w salonach - krakowskim, warszawskim, gdańskim
- za kanon”8. Autor Zimnych krajów podkreślał, że Podsiadło nie jest konty
nuatorem linii ani Miłosza, ani Herberta. Że nie przejawia w tym kierunku
żadnych ambicji, podobnie jak w przypadku pisania w imieniu ״udręczonej
ojczyzny”: ״To pewne, że ujawniać się będzie w najbliższym czasie coraz wię
cej nowych, nieskrępowanych żadnymi obowiązkami wobec narodu i litera
tury poetów”9.
Ów fenomen w porę uchwyconej przez krytykę  ״samoswojości” poezji
Podsiadły generuje problem osadzenia jej w głębszej tradycji problemowej
i artystycznej. Na nawiązania do baroku (śmierć i kopulacja, czułość i zim 
no rozpaczy, rym, rytm , paradoks, oksymoron, konceptualizm) wskazywali,
między innymi, Krzysztof Koehler 10 i Paweł Marcinkiewicz, konstatujący
również, że:

deklarowany anarchizm, stosunek do religii i zbiorowej symboliki oraz wspólnotowych o d ru 
chów, poetyka wierszy Podsiadły (autobiografizm, konfesyjność, kolokwializmy, konkret czaso
przestrzenny) sytuuje go [...] jednoznacznie po stronie o’haryzm u”.
6 M. Stala, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997, s. 177.
7 Tenże, Nowi  ״Skamandryci”, ״bruLion” 1990, n r 16, s. 26.
8 M. Świetlicki, Nowi  ״Skamandryci”, ״bruLion” 1990, n r 16, s. 24-25.
9 Tamże.
10 K. Koehler, Barok nasza epoka, ״Czas Krakowski” 1994, n r 36, s. 8.

[...] stylistycznie p oezja Podsiadły przechodzi drogę od w czesnych n aśladow nictw
Staffa i G ałczyńskiego [...] po p rzez parafrazy am erykańskiej poezji lat sześćdziesiątych
i brytyjskiej p o p -p o e try [...] do rozw inięcia poszukiw ań M iłosza i B arańczaka11.

Piotr Bratkowski z kolei zauważył w kontekście rozważań o Podsiadle, iż
 ״ślady Miłosza, Barańczaka odnaleźć m ożna u większości polskich poetów
młodszej generacji”12, ale już M ichał Cichy określił Podsiadłę jako  ״mistrza
wielu rejestrów - od relacji z potocznej codzienności do poezji metafizyczne
go zdziwienia”, która każe w poecie widzieć  ״może jedynego, samodzielnego
ucznia Miłosza”13. Tu krytyk nieco przesadził, ale Jarosław Klejnocki i Jerzy
Sosnowski również przywołali w swojej książce patronat Miłosza i Edwarda
Stachury14.
Jedno z najtrafniejszych ujęć odnajdujemy w recenzji A. Legeżyńskiej
w wydanych w 1998 roku Wierszach zebranych:
Podsiadło łączy dośw iadczenia p o ety -tra m p a (np. S tachury czy am erykańskich bitników ) z realistycznym i don o sam i późno-peerelow skiej rzeczyw istości (niczym
Białoszewski) i tro ch ę R óżew iczow skim ty p em w rażliw ości postkatastroficznej.
W szystko to w ypow iada najpierw nieco m an iery czn y m językiem  ״Nowej Fali” [...],
a n astęp n ie coraz bardziej zindyw idualizow anym , m etafo ry czn o -rep o rtersk im id io 
m e m p o ety poszukującego m ożliw ości sojuszu m iędzy K onkretem a M etafizyką. [...]
C hcę [... ] podkreślić, że m im o gestów kontestacji, tw órczo tę tradycję przekształca,
ochrania, ale i pokonuje”15.
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Na amerykańskie i brytyjskie inspiracje liryki Podsiadły (twórcy liverpoolscy: Roger Mc Gough, Adrian Henri, Mike Ewans, Spike Hawkins, Pe
ter Brown) zwróciło uwagę wielu krytyków, komentujących twórczość poety,
np. M arian Stala pisał o ״wielu Amerykanach od W hitm ana do Roberta Bly,
nie mówiąc o brytyjskiej pop-poetry, zwłaszcza Brianie Pattenie i o całej
sztuce pop z właściwymi jej motywami, stanowiącej kontekst liryki polskiego
twórcy”. Zdaniem krakowskiego krytyka, Podsiadło zawdzięczał tym wpły
wom skłonność do wydłużonej frazy, składniowych powtórzeń, paralelizmów, nagromadzeń, a także  ״konkretność, sensualność obrazowania, kolokwialność, dominację behawioralnego opisu nad psychologicznym i swoisty
aintelektualizm”16.

11 P. Marcinkiewicz, I ja pobiegłem w tę mgłę: o poezji Jacka Podsiadły [w:] I ja pobiegłem
w tę mgłę, Kraków 2000, s. 5.
12 P. Bratkowski, Pion odzyskany, ״Gazeta Wyborcza” 2000, dod.  ״Książki”, n r 10, s. 7.
13 M. Cichy, B unt nostalgiczny, ״Gazeta Wyborcza” 1998, n r 236.
14 J. Klejnocki, J. Sosnowski, dz.cyt., s. 134-135.
15 A. Legeżyńska, Wiersze do plecaka,  ״Polonistyka” 1998, n r 8, s. 566.
16 M. Stala, Nowi  ״Skamandryci”, s. 26-27. Por. J. Jarniewicz, Klisza i spektakl, czyli jeszcze
raz o poezji liverpoolskiej, ״NaGłos” 1993, n r 2 -3, s. 229: [ ״...] Patten powraca w wierszach Jacka

M aria Cyranowicz, stosując kryterium tematyczne związane z poetyką
poszczególnych utworów Podsiadły, wyróżniła w jego dorobku, między in
nymi, wiersze:
[... ] am erykańskie, anarchistyczne, autotem atyczne, buntow nicze, ekologiczne, ekofizyczne, im itacje listów sław nych mężów, ko nceptualne, litanijne, listy, w iersze m iłosne,
m istyczne, podróżnicze, popkulturow e, protestacyjne, quasi-religijne, sam otnicze, sen 
tym en taln e, w łóczęgow skie17.

W arto też dodać, że związki J. Podsiadły z kontrkulturą były również bio
graficznej natury i wyraziły się w pełnieniu przez poetę różnych - wyklucza
jących się w świetle kultury oficjalnej, ustabilizowanej, mieszczańskiej - ról
społecznych: hakowego w hucie ״Ostrowiec”, stróża na budowach w Warsza
wie, anarchisty, aktywisty ruchu ״Wolność i Pokój”, dziennikarza radia ״Opole”, ״wolnego człowieka”, żyjącego na łonie Natury we wsi pod Opolem. Fakty
związane z takim sposobem życia znalazły następnie odzwierciedlenie w jego
autobiograficznej poezji18.
Związki liryki J. Podsiadły z tradycją kontrkultury wyraziły się w próbach
wskrzeszenia w świecie przedstawionym poezji autora Arytm ii kontrkulturowej utopii. Jerzy Szacki pisał:
Słow em utopia określa się [...] wszelkie wizje lepszego społeczeństw a niezależnie od
tego, jakie były czy też są szanse n a ich realizację. U topiam i [...] będą więc wszelkie sy
stem y poglądów ugruntow ane n a sprzeciwie w obec aktualnie istniejących stosunków
i przeciw staw ieniu im propozycji stosunków innych, bardziej odpow iadających isto t
n y m po trzeb o m ludzkim . [...] U topia staje się tutaj synonim em m oralnego i społecznego
ideału, utopistą zaś jest każdy, ktokolw iek dostrzega zło i szuka środków zaradczych19.

Według Aldony Jawłowskiej:
[...] przez utopię ro zu m iem y zabarw iony em ocjonalnie o braz rzeczyw istości nie istn ie
jącej w m om encie, gdy obraz ten pow staje. [...] W izje utopijne zaw ierają zawsze ocenę
zastanego świata, w yrażają i b u d zą em ocjonalne zaangażow anie. [...] Rzeczywistość
zaw arta w utopii, będąc obiektyw izacją m arzeń, p rag n ień , obaw, istnieje potencjalnie.
[...] k ategoriam i w yznaczającym i głów ne tem aty kontestacyjnych utopii są: w olność,
autentyczność, w sp ó ln o ta20.

Podsiadły, może tym razem bardziej jako symbol, jako możliwość ożywczej inspiracji dla zm ę
czonych różewiczowsko-herbertowsko-miłoszowską form ułą poetów młodej generacji”.
17 M. Cyranowicz, Celowe, święte, http//:service.dm u.edu.pl./am u/filologia/proarte/nr. 12thm2.
18 P. Czapliński, P. Śliwiński, Inni, inni [w:] tychże, Literatura polska 1976-1978, Kraków
1999, s. 316:  ״Rejestruje - podobnie jak Świetlicki - i lirycznie przetwarza treści codziennego
doświadczenia [...] Jego wiersze układają się w dziennik”.
19 J. Szacki, Spotkania z Utopią, Warszawa 1980, s. 14, 21. Por. tamże, s. 28-31.
20 A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975, s. 264. Por. T. Paleczny, B unt nadnormalnych, Kraków 1998, s. 120: ״Jedynym ograniczeniem tw órcy kontestacyjnego staje się tylko
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Szacki podzielił utopie na eskapistyczne (miejsca, czasu, ładu wiecznego
- poza sferą ziemskiej egzystencji: Bóg, Natura, Rozum) i heroiczne (pro
spektywne). Zaliczył do nich utopie zakonu (wewnątrz potępianego społe
czeństwa) i utopie polityki21.
Wydaje się, że przykładem pierwszego rodzaju utopii mogłaby być kom una
hipisów, a drugiej - amerykańska Nowa Lewica lat sześćdziesiątych XX wieku.
W pewnym aspekcie utopie heroiczne m ożna by zaliczyć do kontrkulturowych. Jawłowska z kolei rozróżnia utopie realizowane, przeżywane i społeczne22. Do cech utopii kontrkulturowej autorka zaliczyła ״poczucie realności
utopii i nierealności świata”; poza nią - ״utopie kontestacyjne są zestawami
sytuacji, haseł i wartości, które zawierają nakaz natychmiastowej realizacji ich perm anentność oraz anonimowość, jeżeli chodzi o autorstwo”23.
Kontestacji nie należy jednak do końca utożsamiać z kontrkulturą. We
dług A. Jawłowskiej, kontestacja oznaczała:
[...] zespół zjaw isk społecznych lub w ydarzeń [...] w określonym czasie (1960-1970)
[...] N asilenie konfliktów, w zm ocnienie opozycji w obec aparatu władzy. N azw a ״k ontestacja” przyjęła się w języku p o to czn y m i literaturze socjologicznej n a określenie w y ra
żonej przez m ło d zież odm ow y uczestnictw a w zastanej rzeczyw istości [...] C hw iejności
sem antycznej te rm in u o d pow iada w ielorakość oznaczonego n im m yślenia i działania,
w której zacierają się granice p om iędzy św iatem realnym i w yobrażonym , a niszczenie
i ko n stru k cje łączą się w niero zerw aln ą całość24.
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Podobnie ujmował ten problem Jerzy W ertenstein-Żuławski, podkreślając
fakt, że:
[...] k ontestacja kierow ała niezadow olenie z dostrzeganych w ym iarów życia społeczne
go w istotę ideologii i działań politycznych, upatrując w polityczno-ideologicznej re 
w olucji (najczęściej opartej n a odnow ionej tradycji lewicowej) rozw iązania problem ów
społecznych i ludzkich epoki przem ysłow ej i społeczeństw a m asow ego25.

zbiór nieuporządkowanych wartości, haseł, słów, symboli - znaczeń, za pom ocą których buduje
on swoją wizję świata”.
21 J. Szacki, dz.cyt., s. 48-56. Por. R. Tokarczyk, Utopia Nowej Lewicy amerykańskiej, W ar
szawa 1979, s. 232, 234, 235, 243-244: ״Głównymi tem atam i, wokół których koncentrowała się
myśl utopijna «Nowej Lewicy», były zagadnienia ludzkiej autentyczności, wolności, w spólnoty
i równości społecznej”.
22 A. Jawłowska, dz.cyt., s. 267.
23 Tamże.
24 A. Jawłowska, dz.cyt., s. 6-7, 10-11: ״W aktualnych rozum ieniach słowa kontestacja co
raz wyraźniej występuje podwójność sensu; zawiera się w nim zaprzeczenie, będące jednocześ
nie potwierdzeniem wartości, w im ieniu których się zaprzecza. [...] Jest zakwestionowaniem
wszystkiego: kultury, polityki, organizacji społecznej, oczywistych form codziennej egzystencji,
n orm etycznych, wzorów i standardów zachowania”.
25 J. W ertenstein-Żuławski, Postmodernizm i dziedzictwo kontrkultury [w:] Oblicza postmo
derny. Teoria i praktyka uczestnictwa w kulturze współczesnej, p o d red. A. Zeidler-Janiszewskiej,
Warszawa 1992, s. 128.

Zakres znaczeniowy pojęcia  ״kontrkultury” był bowiem znacznie szerszy
niż pojęcia  ״kontestacji”. Jak pisała A. Jawłowska, kontrkultura to
[...] kry ty k a kultury, traktow anej jako krzyw e zw ierciadło zniekształcające rzeczyw i
stość. K ontestacja k u ltu ry o garnia w szelkie m ożliw e jej obszary: naukę, form y p rz e 
kazyw ania wiedzy, ideologie i św iatopoglądy, w zory i stan d ard y zachow ania, style
życia, św iat w artości uprzedm iotow ionych: sztukę, literaturę, architekturę, naw et ję 
zyk. Realizacje różnych fo rm k o n trk u ltu ry w idoczne są w różnych ro dzajach życia we
w spólnotach, m uzyce i w teatrze26.

W zbliżonych kategoriach analizował ten problem Wertenstein-Żuławski:
K o n trk u ltu ra odsuw ała całościow e rozw iązania system ow e, uważając za najw ażniejszy
p lan bliski - stosunki pom ięd zy ludźm i i sto su n ek do sam ego siebie. P rzem iana w łas
nej osobow ości, w łasnego p o stępow ania w sto su n k u do ludzi, społeczeństw a, n atu ry
p lan eta Z iem ia, m iało doprow adzić o d tran sfo rm acji je d n o stk i przez w ykształcenie się
now ych fo rm w sp ó ln o ty ludzkiej do m ak ro zm ian w skali świata. Tu p o d m io tem była
zawsze jed n o stk a, a nie system: św iadom ość a nie form acja ek onom iczna27.

Tadeusz Paleczny natomiast, określając w swojej książce współczes
ną awangardę jako szczególny rodzaj ״kontestacji twórczo-innowacyjnej28,
znacznie poszerzył jej zakres znaczeniowy. Awangardą nazwał bowiem nurt,
orientację lub formę sztuki, grupę intelektualistów, zespół zachowań, działań,
czynności twórczych, twórczość indywidualną jednostek, zespół wytworów
artystycznych danej grupy, orientacji czy jednostki. Według Palecznego, atrybutam i awangardy były i są: krytycyzm wobec istniejącej rzeczywistości spo
łeczno-kulturowej, nonkonform izm w sferze zachowań, czynności i działań
twórczych, alternatywizm, autentyczność, naturalność reakcji i przedstawień
rzeczywistości, wolność aktu twórczego, orientacja na przyszłość, alienacja elit
awangardy, orientacja wspólnotowa, utopijność29. Założenia ideowe kontesta
cji awangardy to, według tego samego autora, pluralizm, anarchizm, pacyfizm,
rewolucjonizm i nowatorstwo, panlogizm, uniwersalizm, zasada holizmu30:
K ontestatorzy innow acyjno-tw órczy poprzestają n a przyjęciu teo rii jed n o ści świata,
k tó ra prow adzi do zacierania granic pom ięd zy tym , co cielesne, a tym , co duchow e,

26 A. Jawłowska, dz.cyt., s. 14. Por. B. Dobroczyński, Buddowie free ja zzu i Chrystus roze
śmiany, ״NaGłos” 1993, n r 2-3, s. 132-133.
27 J. W ertenstein-Żuławski, dz.cyt., s. 128. Por. T. Paleczny, dz.cyt., s. 124: ״W [...] dłuższej
perspektywie czasowej awangarda amerykańska stanowi [...] najbardziej zaawansowaną postać
realizacji utopii liberalnego, demokratycznego, pluralistycznego, alternatywnego, wolnego, opar
tego na zasadach wspólnotowości społeczeństwa, złożonego nie z kategorii społecznych i wiel
kich grup - elementów struktury, lecz z pojedynczych ludzi”.
28 T. Paleczny, dz.cyt., s. 11.
29 Tamże, s. 17-53.
30 Tamże, s. 70-81.
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sądu o p rzen ik an iu się m arzeń sennych i racjonalnych, rozum ow ych spostrzeżeń,
o rów now artości insty n k tó w i intelektu. [...] W szelkie form y eksploracji pozazm ysłowej: intuicja, m arzenia, w yobraźnia, podśw iadom ość, olśnienie, m ajak senny, trans
narkotyczny, m edytacja, h ipnoza, stru m ień św iadom ości posiadają tak ą sam ą albo
w iększą w artość n iż p oddaw anie w łasnych sądów w rażen io m w zroku czy słuchu31.

Akceptując tego rodzaju siatkę pojęciową, wypada więc podkreślić, że
utopia kontestacyjna będzie w powyższym ujęciu fragm entem utopii kontrkulturowej, a ta znów stanowić będzie jedną z odm ian utopii awangardowej.
Charakterystyczny dla utopii kontestacyjnej anarchizm w wierszach Pod
siadły niejedno miał imię. Jedno z jego wcieleń to wersja ludyczna: ״Obudził
ją wybuch wojny. Wyskoczyła spod kołdry / naga roześmiana. Z radością
pomyślała, / że znów upadnie jakieś państwo” (Zabity żołnierz wspomina
anarchistkę mającą tyle seksu, że wręcz musiała go sprzedawać, W Z , t. 1,
s. 176)32. Ale ów Bakuninowski trop przeistacza się gdzie indziej w czystą
lirykę:  ״Słońce-anarchista, wbrew prawom / natury, wbiło swe srebrne drzaz
gi w szyby okien, okryło nas w zimnym pokoju / niewidzialnym śpiworem”
(Przedwczesny koniec pory śniegu, którego nie było, W Z , t. 2, s. 126). Istotą
anarchizm u bohatera lirycznego J. Podsiadły nie jest jednak tylko nagrom a
dzenie przez autora w wierszu odpowiednich rekwizytów, lecz potraktowanie
indywidualizmu jako konstytutywnej wartości33, w imię której zaprzecza się
światu oraz każdej zbiorowości, w tym także anarchistycznej:
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31 Tamże, s. 78-79. Na marginesie przypisu T. Palecznego warto tu wspomnieć o oddziały
w aniu na J. Podsiadłę niektórych, inspirujących go, idei szeroko pojętego ״New Age Movement”
( ״Ruchu Nowej Ery” -  ״R.N.E.”), które to idee częściowo odzwierciedliły się w fenom enie kontrkultury. Do przejawów funkcjonowania  ״R.N.E.” zaliczały się więc m.in. tak różne zjawiska kul
turowe, jak: ״przynależność do tzw. grup samopomocy, pogłębione zainteresowanie własnym
zdrowiem oraz wysoką jakością życia, przynależność do w spólnot zajmujących się różnym i od
m ianam i praktyk okultystycznych i parapsychologicznych, w zakres których w chodzą między
innymi: biała i czarna magia, alchemia, czarnoksięstwo [...] rozszerzanie możliwości umysłu,
a także wszelkie zjawiska z zakresu tzw. percepcji pozazmysłowej”. Następnie ״fascynacja m i
stycyzmem oraz kultywowaniem jednej z licznych «tajemnych» tradycji W schodu lub Zachodu,
rozbudzenie świadomości ekologicznej, specyficznie pojm owany feminizm, którego zasadniczą
treścią zdają się być [...] kwestie poszanowania kobiecej duchowości i m ądrości oraz fundam en
talna rola kobiet w budowie przyszłego społeczeństwa”. ״New Age” odrzucał atomistyczną i zdo
minow aną przez farmakologię medycynę, opartą na paliwach kopalnych gospodarkę, utylitarną
psychologię i psychoterapię, jak również materializm społeczeństw dobrobytu oraz niewrażliwość na innych i wynikającą z tego pustkę duchową jednostek. Akceptował natom iast dwa
rodzaje duchowości, odwołującej się poprzez cielesność do seksualizmu oraz związku z Ziemią
i Kosmosem (por. B. Dobroczyński, New Age, Kraków 1997, s. 8-10, 95-97). Światopogląd b o 
hatera twórczości J. Podsiadły wpisywał się mocno w te idee.
32 J. Podsiadło, Wiersze zebrane, Warszawa 1998, t. 1 i 2. W dalszym ciągu posługiwać się
będę tytułem utworu, skrótem W Z i num erem tom u oraz num erem strony.
33 R. Tokarczyk, dz.cyt., s. 93.

m ów iłem nie chcę iść z w am i
m ów iłem to m o ja przepaść strzegę jej
m ów iłem ani ten ani tam ten n ie jest m o im św iatem
m ów iłem jeszcze k iedy szli bezpiecznie ja k przez m o st
po m o im tru p ie
(*** [ ״M ów iłem nie chcę iść z wami...”], W Z , t. 1, s. 197)

Dla kontestacyjnej i kontrkulturowej utopii jednym z zasadniczych pojęć
było pojęcie  ״zmiany”, rozum iane nieco po Bakuninowsku jako imperatyw
budowania wspólnoty i społeczności ״od dołu”:
Świat, cudow ny skarb dany ludziom
nie m oże być sk arb em państw a [...]
Tak, system y m uszą się zm ienić.
Przedtem je d n a k
m usisz się zm ienić i ty,
ja
(Sistem us m ust change, W Z , t. 1. s. 162)

- powiada w pewnym momencie bohater Podsiadły. Historia cywilizacji jest
bowiem dla niego ״historią złodziejstwa” (***, WZ, t. 1, s. 155) oraz bezsen
sownego, opresywnego systemu.
Państwo takie w ram ach przyjętej przez poetę strategii równoczesne
go niszczenia i konstrukcji, prowadzących do utopijnej wolności34, zo
stało, jako wyalienowany twór ludzkich działań, odrzucone przez poetę
w serii Ośmiu wierszy przeciw Państwu. Szczególnie charakterystyczny był
drugi z nich, w którym wróciła w poetyckiej wersji dawna teza Alexisa de
Tocqueville’a o demokratycznej tyranii większości35:
D em o n dem okracji, m aszkara racji stanu,
tw arda w ola w iększości, zbiorow e w idzim isię,
wszyscy do u rn w yborczych, do urynałów , n a łów
dzikiego zw ierza władzy, krzyczm y, kołaczm y, huczm y, bijm y pałką o pałkę,
w ym achujm y szm atam i.
(W Z , t. 2, s. 375)

W tym samym tekście zakwestionowane zostają przez podm iot liryczny nie
tylko idee liberalnej przedstawicielskiej demokracji, ale i współczesna cywili
zacja, jej standardy oraz ustanowione przez nią pojęcie społecznej zbiorowości:

34 Tamże, s. 98, 108: ״W olność rozum iana jako proces polegający na ciągłym poszukiwaniu
i praktykowaniu ludzkiej autentyczności rozciągała się na całe życie człowieka, nie zaś tylko na
okres jego m łodości”.
35 A. de Tocqueville, O wszechwładzy większości w Stanach Zjednoczonych oraz o jej skut
kach [w:] tenże, O demokracji w Ameryce, przeł. M. Król, Warszawa 1976, s. 189-190: ״W samej
istocie demokratycznych rządów leży to, że władza większości jest bezwzględna”.
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Z am ienić rad io n a bęb en , odkurzacz n a w iązkę gałęzi,
w ciem ności posługiw ać się dotykiem zam iast żarów ki,
nie m usieć płacić podatków , słów n a papierze n ie więzić.
A kam ień celnie w ypuścić w pierw szego dem okratę,
co szukałby podob n eg o do siebie, by m ówić: my.

To wizja utopii regresywnej, która w Trzecim wierszu przeciw Państwu
zm ienia się w autentyczną nienawiść wyalienowanego bohatera lirycznego
do rzeczywistości:
N a koniec ju ż tylko używ am , choć nie w iem przeciw ko kom u,
m nogiej liczby słów tak ich jak  ״kurw a”, ״plugaw iec” czy  ״chuj”
(W Z, t. 2, s. 376)

Według kryteriów anarchistycznej kontestacji, obecnych w tych tekstach,
państwo stwarzające przede wszystkim wirtualny, sztuczny świat, przesłonę
pomiędzy doznającym podm iotem a istotą rzeczy, staje się dla indywiduum
śmiertelnym zagrożeniem:
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Zwoje labiryntów , pogm atw ane spirale
leżą p o m ięd zy m n ą a sed n em każdej rzeczy, jąd rem
atom u, któ re chce rozbić w iersz. Ż al m i n u k learnych
m o carstw zajm ujących się w tajnych lab oratoriach, n a atolach, n a p ustyniach
tw orzeniem ciem nych, nieu d an y ch poezji
(Piąty w iersz przeciw Państw u, W Z , t. 2, s. 391)

Wizje te przypom inają pod pewnymi względami katastroficzne projekcje
przedwojennej II Awangardy, spod znaku np. Jerzego Zagórskiego. O dniesio
ne natom iast do współczesności, są podobne do pesymistycznej wizji kultury
i cywilizacji Tadeusza Różewicza:
Z w odnicze m ow y księży. N iejasne intencje
dyplom atów o jaśniejących tw arzach. C iem nolica M aryja
d w ukrotnie skaleczona bezbożnym szw edzkim m ieczem .
I śm ierć w ciąż o d now a p rzynoszona n a ro d o m
n a u śm iechniętych tw arzach zdobywców. C oraz więcej śm ierci.
(Ó sm y w iersz przeciw P aństw u, W Z , t. 2, s. 92)

Zdehum anizowana współczesna technologiczna rzeczywistość, pielęg
nująca idee nicości, nieszczery, m anipulatorski i perswazyjny (Orwellowski)
język dyplomacji i Kościoła, zło zakłamanej na punkcie szlachetnych ideałów
cywilizacji, lokalne wojny i etniczne czystki drugiej połowy XX wieku, prze
m oc w życiu społecznym skłaniają bohatera Podsiadły do wyboru postawy
znanej w języku kontrkultury jako  ״odpadanie od systemu”:

W ojna n a d A driatykiem . N acjonalistyczne szaleństwo.
W odzow ie narodów , m ędrcy, generałow ie m niej realn i n iż K oziołek M atołek
Z abytki D ub ro w n ik a i kościoły V ukow aru obrócone w gruz.
Leżałem w sło ń cu o b o k pszczoły i ważki, k iedy była w ojna.
Mało przestaw ałem z lu d źm i i K oziołek M atołek był m o im idolem .
(Szósty w iersz przeciw P aństw u, W Z , t. 2, s. 392)

Manifestacyjne wycofywanie się podm iotu lirycznego do utopijnej krainy 36pierwotnych wzruszeń i doznań, prawie jak z dzieciństwa, przekorny,
upozowany infantylizm, odm owa odpowiedzialności za zło współczesnego
świata szły w parze z atakiem poety na skonformizowane społeczeństwo:
społeczeństw o w staje codziennie m iędzy p iątą a szóstą
w śród w rzasku m ilio n a budzików [...]
społeczeństw o jest zdrow e p ełn e zapału do pracy
i nigdy się n ie od m ien i
czuw ają n a d n im budziki
(Społeczeństwo, W Z , t. 1, s. 117)

Gdzie indziej charakteryzowane jest ono poprzez nadm ierną skłonność
do konsumpcji hamburgerów i frytek: ״Nędza cywilizacji / widoczna jak na
dłoni. Wchodzą, zjadają, wychodzą” (Hamburgery, frytki, W Z, t. 2, s. 403),
aby przeistoczyć się w Tłuszcz (W Z, t. 1, s. 345). To wizja z zewnątrz stero
wanego Riesmanowskiego  ״samotnego tłum u”, o tyle interesująca, że świadcząca o ambiwalentnym stosunku Podsiadły do kultury masowej - z jednej
strony branej przez autora w ironiczny nawias, ale jednak w jakiś sposób go
fascynującej. J. Szacki pisał:
U to p ijn a reto ry k a ru c h u kontestatorskiego lat sześćdziesiątych była skierow ana
w pierw szym rzędzie przeciw technicznie d o sk o n ałem u społeczeństw u, w k tó ry m na
skutek p rzero stu organizacji zabrakło m iejsca n a ludzką spontaniczność. [...] M am y
tu do czynienia z d ru g im b ieg u n em w spółczesnego utopizm u. N azw iem y go utopią
ludzkiej sam orealizacji37.

W wielu utworach Podsiadły wraca motyw odrzucenia przez jego boha
tera ról społecznych w tak zorganizowanej zbiorowości, rezygnacji z kariery
życiowej polegającej na dom inacji nad innymi - jak to kiedyś określali człon
kowie ruchu hippies - ״wyścigu szczurów”:  ״Sądzisz, że ludzie w mieście się
kochają / Mąż posiada swój urząd, pnie się do zaszczytów... / Światowy zgiełk
wdziera się w ich życie od rana” (Heinrich Von Kleist pisze a potem drze na
strzępy list do Wilhelminy Von Zenge, W Z, t. 2, s. 387). Owa odm owa udziału

36 R. Tokarczyk, dz.cyt., s. 234.
37 J. Szacki, dz.cyt., s. 191.
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dotyczy nie tylko konkretnych ról pełnionych przez poszczególne podm ioty
w silnie ustratyfikowanym społeczeństwie. Dotyczy to także niektórych nur
tów współczesnej duchowości, obracających się przeciwko naturze i ideom
Życia. W wierszu pod znam iennym tytułem Odmawiam współudziału, dedy
kowanym  ״kontestatorom”, Podsiadło deklarował:
O dm aw iam w spółudziału
w zabiciu sosny [...]
odm aw iam w spółudziału
w zam o rd o w an iu k u rczaka [...]
odm aw iam zeznań
p ow iem tylko
że śm ierć C hrystusa
p o w in n a była w ystarczyć n am
n a więcej n iż tylko tysiąc dziew ięćset osiem dziesiąt sześć lat
(W Z, t. 1, s. 207)

Również pacyfizm takich utworów, jak np. List do Zombiego, W cudownie
osobowym i nocnym pociągu, zgodnie z kontestacyjną kulturową utopią, skie
rowany był przeciwko przem ocy Państwa oraz jego wszelkiej maści um undu
rowanych służb. Obiektem pogardy lirycznego ״ja” była także bierna, zakła
m ana  ״milcząca większość”:
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W y któ rzy n ie potrafilibyście żyć
b ez wojenki,
wy, któ rzy pełnicie w arty
przy grobach nieznanego żołnierza,
nieznanego zam achow ca,
w y zabijaliście
ich po kolei
Sokratesa, Jezusa, G andhiego,
Kinga, K ennedy’ego, A llende
L ennona, B arreta, Tosha...
jest m i sm utno
(M iało być: nigdy więcej, W Z , t. 1, s. 310)

W arto zwrócić uwagę na fakt, że większość wymienionych tu - jednak
autorytetów - to intelektualiści lub przedstawiciele świata polityki, w tym
filozofii non violence, kojarzonej w legendzie kontrkultury z hipisowskimi
 ״dziećmi kwiatami”. Istotne są również ekologiczne i wegetariańskie motywy
w Odmawiam współudziału.
Nie wszystkie jednak współczesne autorytety znalazły uznanie w oczach
bohatera lirycznego Podsiadły. Jedne z najgłośniejszych tego typu jego teks
tów to List do Papieża Jana Pawła Drugiego pocztą niedyplomatyczną (W Z,
t. 2, s. 23) oraz W odpowiedzi na wiersz Czesława Miłosza  ״Sarajewo” a także

w obronie własnej (W Z, t. 1, s. 44). Pierwszy z tych utworów jest bezpośrednią
polem iką z urzędem nauczycielskim Kościoła instytucjonalnego, kierującym
się poczuciem misji w stosunku do społeczeństwa. Jest gwałtowną w stosunku
do adresata obroną wewnętrznej suwerenności jednostki poddanej w życiu
społecznym presji symbolu:  ״Za pacyfistów nikt was nie uważa. / Pokoju nie
czyni się strojeniem min”. Brzmi to jak odległa parafraza hipisowskiego hasła:
, ״Make love, not war”38. Drugi z tych tekstów m a większy ciężar gatunkowy
- jako przykład polemiki z klerkiem, według poety buntownika, należącym
do establishmentu intelektu i władzy. Miłosz jest tu oczywiście tylko sym bo
lem (także oficjalnej kultury). Zarzuca Podsiadło bohaterowi nobliście swego
rodzaju hipokryzję m oralną i artystyczną, zbytnią estetyzację etycznej p o 
stawy, szczególnego rodzaju niekonsekwencję i kwietystyczny konformizm:
״W nicość będącą fundam entem Europy wmurowany zostanie kam ień także
i z twoim imieniem. / Nie nazywałeś skurwielami skurwieli, którzy znaczyli
karty narodów i praw, / wzięli więc śmiało, bez obaw / stokrotne hołdy m i
lionów, ster władzy, okręcik państwa, wymyślone ordery, niezasłużone na
grody, / najlepiej pokojowe, noszące imię na przykład / wynalazcy dynamitu.
Chociaż kwestię apetytu / zagłuszyła kwestia smaku, pięknem swoich wier
szy mogłeś strącać tiary z łbów bandytów, / ale nie sięgałeś podstaw, choć
nieraz sięgnąłeś szczytów”. Dla ״ja” lirycznego Podsiadły i Papież, i Miłosz
------------------------------------------38 Utwór ten analizowała i interpretowała, raczej z katolickiego p unktu widzenia, Z. Zarębianka w tekście Nowa metafizyczność na nowe tysiąclecie, ״Topos” 2001, n r 6, s. 44-55, przedr.
[w:] tejże, Tropy sacrum w literaturze X X wieku, Bydgoszcz 2001. Podkreśliła w nim , że reto
ryczna strategia kontestacji przechodzącej w strategię prowokacji i odwrotnie to preferowana
m etoda twórcza J. Podsiadły. W utworze tym, odrzucającym autorytet religijny, podm iot m ó 
wiący zwraca się do papieża p er Pan, zarzucając głowie Kościoła katolickiego faryzeizm. Być
może - powiada badaczka - ״wiersz ten miał być protestem przeciw wszelkim autorytetom”,
ale ośmieszanie osoby papieża ośmieszyło samego autora, który w swoim utworze ujawnił ig
norancję teologiczną. W dodatku, podkreśliła interpretatorka, nie m ożna słownego zamachu
na autorytet papieski i osobę papieża traktować jako skutecznego kwestionowania sacrum jako
takiego. ״Niestosowność” wiersza Podsiadły funkcjonowała, według Z. Zarębianki, na innej niż
obrazoburcza płaszczyźnie. Wpisywała się w kategorie socjologiczne i obyczajowe spod znaku
dyskredytującej niektóre wartości anarchii (tamże, s. 167-168).
Por. Z. Zarębianka, Rzeczywistość i duchowość w nowej poezji na przykładzie twórczości p o 
kolenia  ״bruLionu” [w:] tejże, Czytanie sacrum, s. 90-91. Autorka złagodziła swoje wcześniejsze
osądy poezji Podsiadły, odnajdując w niej ״pewien nowy, charakterystyczny dla najnowszej lite
ratury typ duchowości”. Sygnalizowała, iż ״prowokacyjna kontestacja «duchowego», a zwłaszcza
«religijnego», dokonywana w wielu wierszach poety, pełni zróżnicowane funkcje semantyczne,
nie m a jednak na celu zanegowania sacrum jako takiego. [...] Zazwyczaj chodzi też pisarzowi
o przywrócenie sacrum jego absolutnych i metafizycznych sensów. W iersze te będą więc nie
kiedy bolesnym krzykiem, wyrażającym protest przeciwko instrum entalizacji sfery duchowej.
[...] Tego rodzaju strategia artystyczna służyć m a prom ocji duchowości o zabarwieniu anar
chistycznym, pozakonfesyjnej i w dużym stopniu demaskatorskiej wobec oficjalnych struktur
instytucjonalnego Kościoła”.
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byli w tych utworach, zgodnie z kontrkulturową normą, przedstawicielami
 ״systemu”, który należało konsekwentnie ignorować.
Kontestacyjny anarchizm J. Podsiadły zakorzeniony był bardzo m ocno
w myśli dziewiętnastowiecznych amerykańskich transcendentalistów. Jak
pisał T. Paleczny:
H en ry D avid T horeau i R alph Valdo E m erson zainicjow ali w szystkie m ożliw e o rie n ta 
cje ideologiczne kontestacji: o d społeczno-obyw atelskiej, pacyfistycznej, ekologicznej
p o p rzez ku ltu ro w ą - innow acyjno-tw órczą po u topijno-sym boliczną39.

Pod tym względem znany wiersz Podsiadły Henry David Thoreau pisze
a potem drze na strzępy list do Ellen Sewal (W Z, t. 2, s. 220-222) może być bez
obawy pomyłki uznany za tekst programowy. Zawiera on w poetyckim ujęciu
niektóre idee autora Obywatelskiego nieposłuszeństwa (1849)40 oraz książki
Walden, czyli życie w lesie (1854). Wiersz ten, w którym jego bohater lirycz
ny neguje społeczeństwo, państwo, cywilizację przemysłową jako opresywne
struktury, głosi pochwałę skrajnego indywidualizmu, mistycyzmu, skrom ne
go życia w przym ierzu z naturą i na jej łonie, deprecjonuje poznanie racjonal
ne na rzecz intuicyjnego dążenia do pełnego autentyzmu osobowej ekspresji
w doznaniu - bezpośrednim - rzeczywistości, przywołuje właściwie katalog
podstawowych, utopijnych mitów amerykańskiego transcendentalizm u41:
zew sząd naw oływ ania, w yścigi do prac najem nych,
doglądanie swych w łości, długie w ieczory n a d księgą
rachunkow ą. Tak niechaj ludzkie spraw y
ograniczą się do dw óch trzecich a nie stu czy tysiąca;
zam iast do m iliona, człow iek pow inien liczyć
do dw unastu, a rach u n k i prow adzić n a p aznokciu kciuka.
W czoraj złow iłem rybę lecz zaraz p uściłem ją wolno.
D obroć jest jed y n ą inw estycją, k tó ra nigdy nie zawodzi.

39 T. Paleczny, dz.cyt., s. 126, 125-126:  ״Kontestacja transcendentalistów amerykańskich
miała o wiele szersze - niż tylko estetyczno-artystyczne - podłoże. [...] Podnieśli oni przy tym
znacznie wcześniej niż europejscy anarchiści zwątpienie w racjonalność i skuteczność rządów
politycznych i instytucji społecznych”.
40 H. Cieplińska, Przedmowa [w:] H.D. Thoreau, Życie bez zasad. Eseje, wybrała, przełożyła,
przedm ową i przypisami opatrzyła H. Cieplińska, Warszawa 1983, s. 12-13: ״Życie obywatela,
według Thoreau, pow inno być ham ulcem powstrzymującym m achinę administracji. Obywatel
m a prawo do nieposłuszeństwa. Thoreau, zgodnie z ideam i transcendentalnego indywiduali
zmu, widział w państwie, narodzie czy społeczeństwie jedynie indywidualnych ludzi, żyjących
w zorganizowanej gromadzie”.
41 Tamże, s. 5-6. W edług autorki Przedmowy, było pięć źródeł transcendentalizm u: neoplatonizm , niem iecki idealizm, mistyczna filozofia W schodu, francuskie doktryny utopijne, trady
cja purytańska, szkocka i kwakierska. Charakteryzował się on przekonaniem o wyższości ducha
nad materią, wiarą w absolutne Dobro, Prawdę i Piękno. Chciał pogodzić skrajny indyw idua
lizm z odpowiedzialnością społeczną.

W idoczny w tych wersach idealizujący stosunek podm iotu lirycznego do
przyrody i natury (również nie bez wpływów Rousseau) - przeciwstawianych
przez przywiązanego do etycznych wartości bohatera, wcielonego tu w rolę
Thoreau, mieszczańskiej, kapitalistycznej cywilizacji - został wyeksponowa
ny wcześniej jako specyficzna filozofia człowieka, będącego jedynie nie naj
ważniejszą częścią kosmosu:
Jak m ógłbym nie odczuw ać p o ro zu m ien ia z ziem ią
sam em u będ ąc po części zlepkiem liści i roślin?
śm ieje się nur, kw ili lelek, w nierów nych odstęp ach czasu
kleń w yskakuje z w ody ja k k u k u łk a zegara. Tak,
czas to jedynie stru m ień , z którego w yciągam ryby.

Ów strum ień jest również strum ieniem życia, bezrefleksyjnego trwania,
w którym: ״Jadam skromnie, wdziewam znoszony ubiór, nie nabywam dóbr
[...] Zapasik fasoli, / kilka ksiąg, garść ususzonych jagód i m ożna dobrze prze
trw ać najsurowszą zimę”. Motyw Thoreau jako symbol określonych antykonsumpcjonistycznych wartości powraca zresztą kilkakrotnie w poezji Pod
siadły. I z reguły w takich kontekstach Thoreau jest dla bohatera lirycznego
symbolem jego ״przymierza z ziemią” oraz, w akcie najgłębszej introwersji,
״przymierza z sobą”. Jak pisała Halina Cieplińska:
Transcendentaliści nie rozgraniczali sztuki od życia [...] Poszukiwanie cudow ności
w przyrodzie, w każdym źdźble traw y czy w liściu, w najm niejszych kontaktach z naturą,
zapoczątkow ane przez Em ersona, Thoreau, W hitm ana, stało się n u rte m obecnym w tw ór
czości zarów no Emily D ickinson [...] jak i D reisera, Londona, D os Passosa i U pdike’a42.

Identyczną strategię obiera bohater Podsiadły: ״Nim wszedłem do stru
m ienia zdjąłem buty, by ich nie zamoczyć [...] Nim wszedłem do strum ienia
zdjąłem buty, by go nie zabrudzić [...] Nim wszedłem do strum ienia zdjąłem
buty, by woda, piasek i moje ciało stanowiły jedno” (Ósmy wiersz ekofizyczny,
W Z , t. 2, s. 363). W świadomości współczesnych czcicieli  ״Matki Gai czło
wiek stanowi bowiem sakralną jedność z Ziemią i N aturą w obrębie jednego,
kosmicznego Bytu”:
Święty jest ogień n a w ietrze i p o p ió ł w m o ich w łosach.
Święta czapla przepływ a p o n a d naszą polaną.
Św iętym głosem przem aw ia niezw ykła w ty m m iejscu rzeka,
Święte są nasze ciała zm agające się z prądem .
(Długie ram iona C hrystusa, W Z , t. 2, s. 181)

42 H. Cieplińska, Przedmowa [w:] H.D. Thoreau, Walden, czyli życie w lesie, przełożyła,
przedm ową i przypisam i opatrzyła H. Cieplińska, Warszawa 1991, s. 12-13.
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Ślady podobnej utopii odnajdziemy w Teraz mam swoje pięć minut, gdy
bohater utw oru wymyka się z przyjęcia, porzucając przeintelektualizowane towarzystwo i równie przeintelektualizowany dyskurs biesiadników, aby
kontemplować urodę przyrody. W Powitaniu miasta, gdzie bohater liryczny,
wspominając ostatni spacer po lesie, pragnie zesłać na Polis wszelkie możli
we plagi. W Rytuałach owa identyczność bytów przybierze szczególną formę:
 ״Rozmowy rozbrojeniowe, prawa mniejszości, kółka anarchistyczne - tak. /
Nade wszystko lubię jednak pachnieć dymem, / jeść czosnek i mieć pod do
statkiem kobiety” (WZ, t. 2, s. 168). W Ekosystemie, systemie miłości ten indy
widualny hedonizm przerodził się w akceptację wszechświata i przekonanie
narratora o własnej wraz z kosmosem nieśmiertelności (WZ, t. 2, s. 164).
Miłość, jako podstawowa wartość kontestacyjnego światopoglądu, była je
dyną drogą przezwyciężania samotności i pojednania człowieka ze światem.
W liryce Podsiadły ogarniała ona wszystkie kręgi egzystencji - począwszy od
sensualistycznych doznań indywiduum aż po perspektywę nieskończoności,
w której ocalone zostanie, zgodnie z wolą poety, podm iotowe istnienie. Anna
M aria powraca w wielu spośród tych tekstów najpierw jako idealizowana,
romantyczna, kontrkulturowa Egeria, towarzyszka Drogi, później, po rozsta
niu z partnerem , zamieniająca się w jego świadomości w miłosny mit. To,
między innymi, poem at miłosny Jadąc do Ciebie, przypominający nieco poe
m at Cendrarsa o kolei transsyberyjskiej i małej Żannie z Francji, oraz wiele
erotyków, jak np. List do Anny Marii - pocztą podziemną, List do Anny Marii
z równiny z trzema niewiadomymi i inne.
Kontrkulturowa utopia, tak jak ją rozumieli Jawłowska i W ertenstein-Żuławski (krytyka kultury, zm iana stosunku do siebie i do otoczenia), re
alizowała się w liryce Podsiadły jednak w bardzo szczególnej formie, nieco
odbiegającej od zachodniego wzorca. Była ona kształtowana przez poetę
w ram ach strategii przechodzącej od zanegowania oficjalnej kultury wyso
kiej, poprzez m imowolną fascynację kulturą masową, do - bezkrytycznej
chwilami - apologii popularnej kultury amerykańskiej. W klasycznej za
chodniej kontrkulturze  ״świńskie media” oraz eksponowane przez nie treści
były przedm iotem zdecydowanego ataku ze strony twórców kultury alter
natywnej. Podsiadło wobec tych treści, pełniących w stosunku do odbiorcy
represyjną i m anipulatorską funkcję, przyjmuje dość ambiwalentną postawę,
co może dziwić w kontekście jego anarchistycznej i kontestacyjnej świado
mości. Najpierw tacy ״kultowi” bohaterowie kontrkultury lat sześćdziesią
tych, jak np. Tim Leary, Jack Kerouac, Judith Malina, są opisywani w języku
zapożyczonym przez poetę z kontekstu kultury masowej (Znacznie bogatsza
od skargi oferta dla dziewczyny kowboja, List do Pawki Marcinkiewicza). N a
stępnie ten sam los spotyka pieśniarzy, poetów kontrkultury: Boba Dylana,
bardzo często pojawiającego się w wierszach Podsiadły, Johna Lennona,

Jima M orrisona, Garyego Snydera, Richarda Brautigana, Briana Pattena
(Plastry miodu w piersiach, Pociągi towarowe, Nie zostawiaj mnie, Umarłem,
Tonik i inne). Chcąc wyrazić bunt wobec kanonów kultury wysokiej, stosuje
Podsiadło poetycką technikę  ״kulturowego synkretyzmu”, w ram ach której
wartości z różnych poziomów kultury brane są przez niego w postm oderni
styczny nawias i specyficznie  ״miksowane”, niekiedy na ryzykownej granicy
״pop-poetry”. W Obecnym nieobecnym - na przykład Pocahontas, bohater
ka kultury masowej, sąsiaduje z van Goghiem, Alice Liddell z Janis Joplin,
a podm iot liryczny, disc jockey ״w nie bardzo podłym mieście”, przeprowa
dza wywiad z M aksymilianem Kolbe w komorze śmierci i stoi ze Stachurą
״przed słońcem na kolanach” (WZ, t. 1, s. 136).
Seria jedenastu epistolograficznych wierszy, wykorzystujących konse
kwentnie w tytułach motyw ״pisania i darcia na strzępy listu do...” przez
wielkie postacie kultury europejskiej, była próbą zastosowania homogenizacyjnej strategii charakterystycznej dla kultury masowej, w owym postm o
dernistycznym kontekście gry z czytelnikiem. Takie utwory, jak np. Vincent
van Gogh pisze a potem drze na strzępy list do K., Franz Kafka pisze a potem
drze na strzępy list do Mileny Jesseńskiej, były współczesną próbą ożywienia
przez Podsiadłę tradycyjnej  ״liryki roli” i próbą adaptacji treści kultury wy
sokiej (dram at egzystencji, tragedia losu) do kultury popularnej ״wielkiego
przem iału” (np. cytaty, kryptocytaty, sentencje z dzieł oryginalnych Thoreau,
przekształcane na współczesny dyskurs poetycki).
Dekonstrukcja kultury w wierszu Pożegnanie hipisa wyraziła się w zesta
wieniu przez bohatera lirycznego na jednej płaszczyźnie - jako symbolu Praw
dy - Księgi Psalmów, legendarnej potencji Rasputina i liverpoolskiej szkoły
poezji (WZ, t. 1, s. 323). To samo dotyczy utw oru Marylin Monroe całująca
się z Adolfem Hitlerem Zuzanny Valadon z tak  ״dowcipnym” dystychem, jak:
 ״doktorzy Korczak i Mengele będą się opiekować czeladką naszych dzieci /
urządzim y wielkie szwalnie w których leniwe Żydówki będą haftować / swa
styki na kołderkach i jaśkach” (WZ, t. 2, s. 260). Gdzie indziej dram at i nędza
bardziej nam współczesnej dwudziestowiecznej historii zostają sprowadzone
do wątpliwych, nie tylko językowych, dowcipów:  ״Rżnęło m nie sześciu. Wy
piłam cztery piwa. Jestem nieżywa” (Yoko Ono przemawia na Zgromadzeniu
Ogólnym ONZ referując sytuację kobiet w Bośni, W Z , t. 2, s. 73) lub:  ״Rżnęło
m nie ośmiu, wypiłam cztery wina. Hercegowina” (Yoko Ono, choć nikt jej nie
pytał, wskazuje kto winien jest łamania praw kobiet w Bośni, W Z , t. 2, s. 74).
Nawet gdyby przyjąć, że Podsiadło uprawiał tu z odbiorcą wyrafinowaną,
w pełni świadomą, przemyślaną grę, stosując z rozmysłem poetykę artystycz
nej prowokacji i skandalu, aby  ״zdekonstruować” zaangażowaną konwencję
literatury, to nie budzi wątpliwości fakt, że ulegał on w tym m omencie języko
wi wspomnianego już tutaj ״wielkiego przem iału”, jak nazywała kontestacja
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lat sześćdziesiątych medialne mechanizmy urzeczowiające idee społecznego
protestu i zamieniające je w świadomości publiczności w zironizowany obiekt
do nabycia. Jak zauważył T. Paleczny:  ״Awangarda, kontestacja innowacyj
na, sztuka alternatywna dokonały w kulturze amerykańskiej tego, co wyda
wałoby się nieprawdopodobne. Sprawiły, że stała się towarem masowym”43.
Podobnie zresztą stało się z poetam i szkoły liverpoolskiej44, z której wpły
wami łączy Podsiadłę część krytyki. Tak więc dziedzictwo kontrkultury lat
sześćdziesiątych, będące początkowo synonim em buntu, zostało następnie
wchłonięte i zmistyfikowane przez oficjalną kulturę masową jako jeden z jej
najbardziej atrakcyjnych,  ״kolorowych” składników45.
Do takiego właśnie zmistyfikowanego języka kultury popularnej odwo
ływał się Podsiadło w serii utworów wyrażających fascynację kulturą am ery
kańską. Bunt jego polskiego pokolenia (lub formacji46) lat osiemdziesiątych
pragnął poeta wyrazić w  ״zapożyczonym języku ”47 chociażby takich utw o
rów, jak This land is your land, this land is my land, Powiedz im, że Willie
Boy był tutaj, Życie Alpha Blondyego, Sorrow. Odwoływały się te teksty do
rekwizytorni i postaci popularnych filmów amerykańskich, do realiów tam 
tej rzeczywistości, odzwierciedlonej w popkulturze Stanów Zjednoczonych.
Najbardziej charakterystyczny pod tym względem był wiersz bez tytułu,
rozpoczynający się od incipitu  ״Dobre lata siedemdziesiąte...”. Zawierał on
poetycką wizję wczesnej m łodości pokolenia Podsiadły. Jego bohaterowi li
rycznemu  ״Solidarność” wydawała się naonczas  ״Sprzysiężeniem Czarnej
W ydry”, a Andy Warhol kojarzył się z warchołami z Radomia i Ursusa. Uto
pia kontrkultury zamanifestowała się tutaj w serii - wyeksponowanych przez
autora - amerykańskich stereotypów, mitów kulturowych (Jodie Foster, Cat
Stevens, James Dean, Jackie Coogan), lekturowych odniesień, rekwizytów
obyczajowych (bananowa spódnica siostrzenicy bohatera), związanych prze
de wszystkim z mityczną wersją Kalifornii, aprobowaną przez podm iot li
ryczny bez najmniejszych zastrzeżeń, w bałwochwalczym uniesieniu:

43 T. Paleczny, dz.cyt., s. 144-145.
44 J. Jarniewicz, dz.cyt., s. 224.
45 Tamże, s. 223: ״W twórczości Henriego, Mc Gougha i Pattena widać [...], popartowską
w swoim rodowodzie, fascynację kulturą masową, zarówno tem atem , jak i środkiem”.
46 J. Klejnocki, J. Sosnowski, dz.cyt., s. 29-30:  ״Rozsądniej jest mówić nie o pokoleniu, lecz
formacji «bruLionu»: formacji najczęściej rozpowszechnionej w rocznikach 1960-1969, spojo
nej, wypowiadaną w prost lub tylko wpisaną w teksty literackie i krytyczne, wizją kultury”.
47 Tamże, s. 30: ״W idać w tym punkcie, że formacja «bruLionu» pożyczyła i zmitologizowała doświadczenie starszego rodzeństwa. W okresie najżywszego rozwoju kontrkultury pisarze
urodzeni po roku 1960 chodzili przecież do przedszkola. Ale uważnie obejrzeli później Hair
Milosa Form ana i wyświetlany w latach 80. po DKF-ach Woodstock Michaela Wadleigha”.

Zawsze ju ż b ęd ę w ędrow ał
do jakiejś A m eryki. Z a chlebem
i W olnością. I nigdy nie znajdę szlaku wiodącego
z p o w ro tem n a tam te prerie. W iem , G olden G ate otw ierają się
tylko dla sam obójców . Lecz fascynuj m n ie, A m eryko
Fascynuj m nie. N ad W ielkim i Jezioram i mojej w yobraźni
ludzie m ają złote serca, rzeki p łyną m lekiem .
(W Z, t. 1, s. 236)

To typowy przykład utopii eskapistycznej: cała Ameryka staje się dla b o 
hatera wyobrażeniem Wyspy Utopii i Krainy Wiecznej Szczęśliwości, zrea
lizowanego ideału, w którym nie m a miejsca na przeznaczenie, los, nędzę
kondycji ludzkiej, niesprawiedliwość i przem oc również w wymiarze spo
łecznym. Odległym echem tego rodzaju fascynacji był angielski tytuł jednego
z tomów wierszy Podsiadły: To all the whales i’d love before. W takiej optyce,
organizowany w latach osiemdziesiątych w Jarocinie festiwal rockowy pełnił
podobne funkcje, jak niegdyś mityczny ״Woodstock” w stanie Nowy Jork.
W świadomości bohatera Podsiadły są to analogie nie tylko muzyczne, lecz
przede wszystkim kulturowe:  ״Pamiętny Jarocin osiemdziesiąt / pięć, rok
wiary w ziszczenie utopii” (Elegia dla Marcina Kaczyńskiego, W Z, t. 2, s. 111).
Jednym z najważniejszych elementów owej utopii miała być ״wspólnota” jej
uczestników. Bardzo rzadko pojawia się ona w liryce Podsiadły w wersji p o 
pulistycznej (np. Zjednoczeni, W Z, t. 1, s. 246). O wiele częściej jest to wspól
nota kontrkulturowa. J. Klejnocki i J. Sosnowski pisali o  ״redukcji socjosfery”,
o wierszach wyrażających postawę autsajdera, którego relacje z innymi ludź
m i sprowadzały się do kręgu rodziny i najbliższych przyjaciół48. Niestety, ze
względu na brak miejsca nie mogę tu omówić szerzej tego ważnego wątku.
W edług przytoczonych tu wcześniej podziałów utopii na rodzaje, doko
nanych przez Szackiego i Jawłowską, utopię kontrkultury rekonstruowaną
w wierszach Podsiadły zaliczyć możemy do utopii heroicznych, ze szczegól
nym uwzględnieniem ״utopii zakonu”. Utopie takie sąsiadują z eskapistycznymi i są realizowane przez wspólnotę zamykającą się we własnym gronie,
aby chronić w ten sposób wartości bezcenne. Według Szackiego, może to być
klasztor, odizolowana od otoczenia kolonia sekciarzy itp. ״Najczęściej jed
nak w grę wchodzi wyodrębnienie nie tyle przestrzenne, ile duchowe”. Jako
przykłady podaje Szacki dekadentów, bitników, hipisów, demonstrujących
poprzez swój styl życia odrębność własnego systemu wartości od powszech
nie przyjętych w danym społeczeństwie. Utopiści zakonu nie starają się jed
nak zmieniać świata. Tworzą w nim wyspę49. Według Aldony Jawłowskiej,
48 Tamże, s. 61.
49 J. Szacki, dz.cyt., s. 53-54.

״utopie przeżywane” (a do takich należy zaliczyć utopię Podsiadły) dążyły
do pojednania człowieka i świata, likwidacji rozdźwięku pomiędzy tym, co
wewnętrzne i zewnętrzne na wyższym piętrze poznania, zacierającym owe
granice w akcie integracji. Dobro osiągnięte poprzez pozaracjonalne pozna
nie oraz Pokój i Miłość miały wyprzeć zło. Taki rodzaj utopii zawierał
[...] w spólne dla ru c h u k o n trk u ltu ry w artości: egalitaryzm u, w olności i braterstw a oraz
silnie zinternalizow any i rygorystycznie w ypełniany nakaz: nieagresji, ogólnoludzkiej
solidarności, o d rzu cen ia po zo rno ści rzeczy i dom in acji n a d in n y m i ludźm i i całą żywą
p rzy ro d ą50.
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W aspekcie ideowym przytoczone tu charakterystyki dwóch rodzajów
utopii mogłyby być opisem świata przedstawionego liryki J. Podsiadły, której
bohater dążył przede wszystkim do samorealizacji.
Inne idee zawarte w poezji polskiego twórcy korespondowały z wątkami
kontrkulturowej utopii zawartymi w Człowieku jednowymiarowym Herberta
Marcusego i Zieleni się Am eryka Charlesa Reicha. W wypadku książki M ar
cusego był to sprzeciw jej autora wobec jednowymiarowego człowieka, p o d 
danego dyktatowi produkcji i konsumpcji, imperatywowi nabywania i posia
dania coraz to nowych rzeczy, całkowicie zmaterializowanego, wypierającego
potrzeby wyższe, duchowe jako nieużyteczne i niepraktyczne - poddanego
presji rynku i władzy społecznych instytucji51. Reich, wyróżniając trzy wzory
osobowe Am erykanina i trzy typy jego świadomości, pisał o czasach, kiedy
Am eryka powstawała, czasach rewolucji naukowo-technicznej po II wojnie
światowej i o dodatnio przez niego waloryzowanym wzorze osobowym, za
akceptowanym przez zrewoltowaną młodzież amerykańską lat sześćdziesią
tych. Pierwszy z tych wzorów zawierał, zdaniem Reicha, pierwiastki przed
siębiorczości, uczciwości, pracowitości, ale też towarzyszące im elementy
egoizmu, konkurencji, podejrzliwości wobec innych. W drugim wzorze sens
życia określały funkcje spełniane przez jednostkę w społeczeństwie. Reich
odnosił się do tych wzorów krytycznie. Dopiero ״trzecia świadomość” nakie
rowana była na pielęgnowanie osobowości, więzi z innymi, realizację takich
wartości, jak szczerość, uczciwość, lojalność, wierność własnym poglądom.
Jednostka realizująca ten wzór odrzucała rywalizację społeczną, nie chciała
dominować nad innymi, nie ceniła myślenia analitycznego, a życie pojm o
wała jako zbiór doświadczeń, a nie drogę do celu52. W podobny sposób po

50 A. Jawłowska, dz.cyt., s. 270, 272-273.
51 H. Marcuse, One-Dimensional Man, Boston 1964 [za:] J. Brach-Czaina, Etos nowej sztuki,
Warszawa 1984, s. 150.
52 Ch. Reich, Zieleni się Ameryka, Warszawa 1976, s. 42 [za:] J. Brach-Czaina, dz.cyt., s. 148
-151.

stępował bohater liryczny wierszy Podsiadły, kierujący się przede wszystkim
intuicją.
Czynnikiem przesądzającym o dużej popularności tej poezji w pewnym
okresie, w kręgach specyficznej, młodszej publiczności literackiej, był sposób
jej istnienia w przestrzeni nadawca - odbiorca. A. Legeżyńska scharakteryzo
wała lirykę Podsiadły jako ״pop-poezję”, adresowaną do nowej już generacji,
której obce były mitologie narodowych powstań i antykomunistyczny etos53.
Temu celowi służyło również sięgnięcie przez Podsiadłę do zużytej już nieco
koncepcji  ״Życiopisania”, sformułowanej kiedyś przez H enryka Berezę przy
okazji jego studiów nad twórczością Edwarda Stachury54. Jednakże dysonan
sem w stosunku do często kunsztownej stylistyki i zawartości wierszy Pod
siadły była deklarowana przez ich autora expressis verbis filozofia literatury:
Ja jestem n aturszczyk i pisząc w iersze, nie m yślę o w ierszach. [...] Myślę o tym , co p i
szę, ale nie o tym , ja k to napisać [...] Ja n ie piszę dlatego, żeby o świecie orzekać albo
go poznaw ać, choć pew nie m im ow olnie w iersze w ykorzystuję i do tego. Ale przede
w szystkim są one n arzędziem , in stru m e n te m służącym celom zbyt ogólnym , zbyt cało
ściow ym , aby były dla m n ie definiow alne55.

Są w tym dyskursie elementy autokreacji, gry z czytelnikiem, ale też
projekt literatury ״totalnej”, ogarniającej sferę ״ja” i  ״nie-ja”, uwolnionej od
obowiązku rozpoznania rzeczywistości i prawie zupełnie pozbawionej od
niesień do Historii, będącej raczej czystą ekspresją osobowości, spowiedzią
dziecięcia wieku, które już wie, że  ״Era W odnika jest kartą pustą jak wszyst
kie w kalendarzu dziejów”. Stąd zapewne obecna w wierszach Podsiadły owa
gniewna poetyka, retoryka anarchii i buntu, łącząca styl wysoki i niski, mowę
świętą i mowę wulgarną. Poezja ta, będąc w tórną i spóźnioną w stosunku do
zachodnich pierwowzorów, na gruncie polskim odegrała pewną pozytywną
rolę w dziedzinie m odernizacji języka i dość tradycyjnej (chciałoby się p o 
wiedzieć - modernistycznej) tematyki polskiej liryki. Sama w sobie była rów
nież swoistym rezultatem aktualnych procesów kulturowej globalizacji. Jej
generalne przesłanie i oddziaływanie może być jednak narażone na szwank
przez żywotny, bałwochwalczy stosunek w Polsce do tych kapitalistycznych
wartości (to między innymi wolny rynek, ״wyścig szczurów”,  ״świńskie m e
dia”, masowa kultura zniwelowanego, masowego społeczeństwa), które już
przecież dawno, pół wieku temu, zostały zakwestionowane i przenicowane

53 A. Legeżyńska, Wiersze do plecaka.
54 H. Bereza, Życiopisanie [w:] E. Stachura,

Tabula rasa. Z wypowiedzi rozproszonych, W ar
szawa 1982, s. 456.
55 Heroiczny obciach. Z Jackiem Podsiadłą rozmawia Tomasz Majeran, ״Odra” 1997, n r 1,
s. 72.

przez amerykańską kontrkulturę lat sześćdziesiątych XX wieku oraz kulturę
alternatywną, będące już dzisiaj zjawiskiem historycznym:
W idziałem najlepsze um ysły m ego pokolenia zniszczone szaleństw em , g ło d n e h iste
ryczne nagie,
w łóczące się o świcie po m u rzy ń sk ich dzielnicach w p oszukiw aniu wściekłej dawki
haszu,
anielogłow ych hip steró w spragnionych pradaw nego niebiańskiego podłączenia do
gw iezdnej p rąd n icy w m aszynerii nocy,
(Allen G insberg, Skow yt)
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Brautigan Richard 253
Brell Jacques 223
Bruegel Pieter 228
Broda Marzena 238
Brodzka Alina 11, 33
Broniewski W ładysław 99
Brown Peter 240
Bruno Giordano 28
Bryll Ernest 13, 140
Brzękowski Jan 100
Buber M artin 177, 185

Bujnicki Teodor 11-12, 259
Burek Tomasz 33-35, 50, 60-61
Burkot Stanisław 140-142
Bursa Andrzej 194
Byrd Richard Ewelyn 21
Bystroń Jan Stanisław 62
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Camus Albert 109, 152
Caravaggio Michelangelo Merisi da 228
Casanova Giovanni Giacomo 228
Cash Johnny 223
Casirrer Ernst 14, 16-18, 24
Cedro Adam 84, 96
Celan Paul 81
C endrars Blaise 252
Cervantes Miguel de 228, 234
Chałasiński Józef 62
Chojnacki Robert 219
Chojnowski Zbigniew 45
Chopin Fryderyk 46, 101, 102
Chrzanowski Maciej 205
Cicha M agdalena 68
Cichowicz Stanisław 16
Cichy Michał 240
Ciećkiewicz Jakub 196-198, 206-207
Cieplińska Halina 250-251
Cieślak Tomasz 150, 259
Cieśla-Korytowska Maria 17
C onrad Korzeniowski Józef 12
Coogan Jackie 254
Cook James 21
Corres Joseph 15
Cortez H erm an 86
Cyranowicz Maria 241
Czapliński Przemysław 241
Czarnecka Ewa zob. Gorczyńska Renata
Czechowicz Józef 15, 26, 31, 55
Czerniawski Adam 55
Czubała H enryk 196, 198, 209, 214-215
D’A rc Joanna 228
Dali Salvador 228
Damokles 152
Dan Stanisław 140, 142
Dancygier Józef 14
Danek-W ojnowska Bożena 171
Dąbrowska Elżbieta 150
Dean James 254
Defoe Daniel 228
Dejmek Kazimierz 79

Dembiński H enryk 12
D errida Jacques 184-185, 187
Dębicki Zdzisław 39, 106
Dickinson Emily 210, 214, 251
Dobroczyński Bartłomiej 243-244
Doktór Jan 177
Dreiser Theodore 251
Drozdowski Bohdan 13, 124
Drzewucki Janusz 183, 185, 189, 191
D unin Piotr 194
D ürer Albrecht 228
Duszka W anda 97
Dybciak Krzysztof 161
Dybel Paweł 179, 188
Dylan Bob 252
Dziedzic Stanisław 196, 213
Dżugaszwili zob. Stalin Józef
Einstein Albert 86
Eliade Mircea 14, 17, 24, 27-28, 208-209
Emerson Ralph Valdo 250-251
Ewans Mike 240
Faron Bolesław 196, 197, 209, 212
Ferdynand V 180
Ferenc Teresa 128
Fidiasz 86
Fiedler Lieslie A. 199
Fiut Aleksander 55-56, 73, 75, 192
Foks Dariusz 149, 238
Forman Milos 254
Foster Jodie 254
Franaszek Andrzej 29
Franklin John 21
Franko Iwan 99
Frazer James George 14, 23
Freud Zygmunt 94, 152, 211, 213
Fromm Erich 170
Frost Robert 186
Frye N orthrop 14, 17, 198
Fukuyama Francis 148
Gajcy Tadeusz 13, 172
Gajda Krzysztof 217-218, 221-222, 233
Gałczyński Konstanty Ildefons 31, 197, 240
G andhi M ahatm a 248
Gawliński Stanisław 170
Gawor Zdzisław 170
Gąsowski Tomasz 78-80
Gelberg Andrzej 74

Gellner Ernest 70
Genette Gerard 225
Georg Stefan 47
Giedroyc Jerzy 100
Gielniak Józef 225
Ginsberg Allen 258
Gintrowski Przemysław 218
Gizella Jerzy 131-133, 194
Głowiński Michał 14, 18, 26, 46, 198, 203, 221
Goethe Johann Wolfgang 28, 38, 42, 105
Gogh Vincent van 253
Gołubiew Antoni 11
Gombrowicz W itold 33, 96-97
Gondowicz Jan 103
Gorczyńska Renata 61
Goreniow Andrzej 231
Goreniow A nna 231
Gorlach Krzysztof 62
Grądziel Joanna 147
Grochowiak Stanisław 13, 140
Grzebalski Mariusz 149, 238
Guercine (właśc. Barbieri Giovanni France
sco) 40
Gumplowicz Ludwik 62
Gutowski Wojciech 30
Harasymowicz Jerzy 140, 195
Hartwig Julia 50, 113
Hawkins Spike 240
Hegel Georg W ilhelm Friedrich 145
Heidegger M artin 102, 116
Heine H einrich 42
H em ar M arian 222
H enri Adrian 240, 254
H erbert Katarzyna 75
H erbert Zbigniew 7, 15, 33-34, 50, 53-76,
100, 106, 112-114, 139, 169, 197, 221,
239, 256, 259
Herling-G rudziński Gustaw 35, 101, 106
Hillar Małgorzata 128
Hiob 96, 229
Hobsbawm Eric John 70
Holloway John 14
H om er 20, 151
Horacy 20
Hordyński Jerzy 8, 42, 99-121, 259
Hugo W iktor 229
Ibsen H enryk 42
Iwasiów Inga 34

Iwaszkiewicz Jarosław 7, 33-51, 106, 113, 115,
117-118, 128, 199, 259
Jan Paweł II 129, 248-249
Jan św. 29
Janion M aria 38, 47, 113, 179
Janko A nna 195, 219
Jankowski Zbigniew 213
Jarniewicz Jerzy 240, 254
Jasieński Bruno 221, 228, 230
Jaspers Karl 166
Jastrun Tomasz 35, 142
Jastrzębski Zdzisław 170
Jawłowska Aldona 241-243, 252, 255-266
Jaworski Stanisław 19-20, 141-142
Jaworski W it 194
Jerzy św. 30
Jesseńska Milena 253
Jezus Chrystus 28-30, 85, 138, 207, 227, 243,
248, 251
Jędrychowski Stefan 11-12
Joplin Janis 253
Joyce James 203
Jung Karl Gustav 15, 27-28, 199
Jurewicz Aleksander 195, 219
Jurkowski Stefan 123
Kaczmarski Jacek 7, 135, 217-236, 259
Kaczyński Marcin 255
Kafka Franz 253
Kajtoch Jacek 141
Kaliszewski Andrzej 55, 61, 70, 104, 108-109,
114
Kamieńska A nna 86, 94-95, 213
Kandziora Jerzy 188
Kaniewska Bogumiła 14, 16
Kant Im manuel 86
Kantor Tadeusz 120-121
Kapuściński Ryszard 176, 182, 186
Karasek Krzysztof 124
Karpiński Wojciech 55
Kawalec Julian 196
Kerouac Jack 252
Kielar M arzanna 238
King M artin Luther 248
Kinga królowa św. 13
Kisielewski Stefan 35
Klee Paul 228
Klejnocki Jarosław 238, 240, 254-255
Kleyff Jacek 220
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Kłak Tadeusz 12, 26
Kłoskowska A ntonina 73
Kochanowski Jan 36, 94, 142, 197, 209, 221
Kochowski Wespazjan 94
Koehler Krzysztof 237, 238-239
Kolbe Maksymilian 253
Kolumb Krzysztof 179-180
Kołakowski Leszek 79
Komendant Tadeusz 181
Koniecpolski Stanisław 202
Konopnicka Maria 39, 106
Konwicki Tadeusz 33
Kopacki Andrzej 34
Kopaliński W ładysław 20, 23-24, 168, 179,
198-199, 230
Korczak Janusz 253
K ornhauser Julian 194, 205
Kostkiewiczowa Teresa 14, 26, 46, 198, 203,
223
Kotlicki Mieczysław 12
Kowalska M ałgorzata 144-146, 155, 159, 177
Kozioł Urszula 7, 139-160, 259
Krakowiak M ałgorzata 170
Krasiński Zygmunt 41, 117
Krauze Tadeusz 62
K ronhold Jerzy 194
Kroński Tadeusz 62
Król Marcin 245
Krynicka Krystyna 161
Krynicki Ryszard 142, 161, 219
Kryszak Janusz 18, 170
Krzeczkowski H enryk 14
Kuczera-Chachulska Bernadetta 86, 96
Kulawik Adam 25-26
Kuncewicz Piotr 35, 79, 124, 195
Kunda Bogusław Sławomir 104
Kuzańczyk Mikołaj 28
Kuźma Erazm 14-16, 24
Kwiatkowski Jerzy 26, 35-37, 40, 44, 47, 57,
59-60, 103-104, 116, 140-141, 164-165,
193, 195, 197-198, 215
Lacan Jacques 179, 188, 190
Lautremonte Comte de 31
Leary Tim 252
Lechoń Jan 36
Legeżyńska A nna 240, 257
Lenartowicz Teofil 39, 106
Lenin W łodzim ierz 34
Lennon John 248, 252

Leśmian Bolesław 15, 55, 84, 140, 142, 197,
215
Levinas Emanuel 176-179, 188-190
Levi-Strauss Claude 16
Lewicki Zbigniew 148
Liddell Alice 253
Ligęza Wojciech 68, 92-94, 104, 109-110,
121, 259
Limanowski Bolesław 62
Lisowski Krzysztof 130, 134, 136, 138, 148
-149, 156, 195
Llach Luis 224
London Jack 251
Lubomirski Stanisław Herakliusz 164
Luter Marcin 231
Lyotard Jean Franęois 144-146, 149, 155, 158
-159
Łapiński Zbigniew 218
Łebkowska A nna 165
Łubieński Tomasz 190
Lukasiewicz Jacek 69, 141-142, 147, 163, 167
-169
Maciejewska Irena 12, 37
Maciejewski Janusz 67-68, 74-75
Mackiewicz Stanisław 11
Madejski Jerzy 34
M adonna zob. Maria
M ahler Gustav 105
Maj Bronisław 123, 195
Majeran Tomasz 149, 257
Malczewski Jacek 225
Malina Judith 252
Maliszewski Karol 149-140, 237-238
M andelsztam Osip 228
M anet Edouard 228
M ann Thomas 115
Marcinkiewicz Paweł 239-240, 252
Marcuse H erbert 256
M arek św. 115-116
M aria 30, 39, 57, 91, 208, 246
Markiewicz H enryk 198
Markowski Michał Paweł 158
Marks Karol 62
Marx Jan 35
Maśliński Józef 12
Matejko Jan 225
Matka Boska zob. M aria
Matuszewski Ryszard 31, 83, 103, 110, 142

Mc Gough Roger 240, 254
Melecki Maciej 149
Melkowski Stefan 34
Melville H erm an 228
Mengele Josef 253
M ichał Anioł 228-229
M ichnik Adam 60, 75
M iciński Tadeusz 36
Mickiewicz Adam 25, 36, 43, 70, 79, 94, 105,
186, 202, 221-222
M ieletinski Eleazar 14, 16, 18, 22
Międzyrzecki A rtur 58, 95, 113
Migasiński Jacek 144
Mikołajczak Marcin 147, 153
Mikułko Anatol 12
M iller Hillis James 151
Miłosz Czesław 7, 12, 18, 26, 29, 31, 33-35,
44, 49-51, 53-76, 85, 89, 91, 113, 139,
155, 239-240, 248-249, 259
M itzner Piotr 45
M łynarski Wojciech 222
Moczarski Kazimierz 58
Mojżesz 89
Montaigne Michel de 133
M ontezum a 86
M orrison Jim 253
Morsztyn Hieronim 164
Morsztyn Jan Andrzej 164
Musil Robert 153
Myśliwski Wiesław 14, 16, 196
N ansen Fridtjof 21
Napierski Stanisław 49
Neuger Leonard 197-198, 207
Nietzsche Fryderyk 49
Niewiadomski Andrzej 238
N orw id Cyprian Kamil 105, 142, 221-222,
228, 230, 233
Nowak Tadeusz 14-16, 195-197, 215,
Nowicki Stanisław 18, 24-25, 30, 34, 170
Nycz Ryszard Jan 150-151, 157-159
Nyczek Tadeusz 181
O’Hara Frank 237
Obrębski Józef 62
Ochab M aria 16
Okopień-Sławińska Aleksandra 14, 26, 46,
198, 203, 221
Okulicz Kazimierz 11
Olędzka-Frybesowa Aleksandra 201

Olszewska-Dyoniziak Barbara 64, 70-71
Ono Yoko 253
Orwell George 246
Ossowski Stanisław 62, 64
Owidiusz 228, 233
Ożóg Zenon 259
Ożóg Jan Bolesław 195
Paczoska Ewa 218
Paleczny Tadeusz 241, 243-244, 250, 254
Panas W ładysław 77
Pascal Blaise 42, 44
Passos Dos 251
Patten Brian 240, 253, 254
Pavese Cesare 148
Pawelec Dariusz 164, 167, 169, 175
Paweł św. 86
Peiper Tadeusz 99, 165
Pessoa Fernando 153
Piątkowski Jerzy 194
Pieszczachowicz Jan 11-12, 31, 103-104, 108,
116, 140, 142, 194-195, 202, 205, 211, 214,
Pietrych Krystyna 150, 259
Pietrzak Jan 218
Pietrzak W łodzim ierz 218
Piętak Stanisław 194-195
Piłsudski Józef 27
Piotr św. 117, 229
Platon 44, 199
Pociej Bohdan 105
Podraza-Kwiatkowska M aria 30, 165
Podsiadło Jacek 7, 237-257, 259
Poe Edgar Allan 86
Pollak Seweryn 98
Poppek A nna 74
Poświatowska Halina 128-129
Pound Ezra 86
Poussin Nicolas 40
Preder Grażyna 218, 224
Prescott Frederick Clarke 17
Prokop-Janiec Eugenia 70, 80
Prus Bolesław 228
Przyboś Julian 38, 91, 103, 106, 116, 140, 142,
164, 195, 199, 209
Przybylski Ryszard 38, 40, 42, 47, 113
Putram ent Jerzy 12
Rabelais Franciszek 231
Rasputin Grigorij 253
Raszka Helena 128

Redliński Edward 14, 16
Reich Charles 256
Rej Mikołaj 227-228
Rem brandt 228
Rice Tim 223
Ricoeur Paul 16
Riesman David 247
Riffaterre Michael 61, 225
Rim baud A rtur 36, 153
Ritz Germ an 34-35, 37, 50-51
Rodowska Krystyna 147
Rogoziński Julian 22, 25, 27
Ross James Clark 21
Rousseau Jean Jacques 251
Różewicz Tadeusz 38, 42, 50, 101, 103, 106,
110, 120, 128, 139, 141, 199, 240, 246
Rudnicki Adolf 81
Rymkiewicz Aleksander 12, 31
Rymkiewicz Jarosław Marek 49-50, 84, 113
-114, 140
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Safona 141, 150, 151, 152, 153
Sandauer A rtur 193, 212
Sartre Jean-Paul 86
Sawicka Jadwiga 86, 218
Schmidt Joel 20
Schmidt-Henkel G erdhart 15, 24
Schopenhauer A rtur 49
Schubert Franz 105, 173
Schulz Bruno 15, 31, 197
Seeger Pete 223
Sendecki Marcin 238
Sexton Anne 130
Sęp-Szarzyński Mikołaj 23
Siemek Andrzej 185
Sienkiewicz H enryk 228
Sierocka Krystyna 11
Siomkajło Alina 95
Sito Jerzy Stanisław 113-114
Skalmowski Wojciech 35
Skarga Barbara 178, 188-190
Skoczylas A nna 8, 123-138
Skórnicki Jerzy 141
Skwarnicki Marek 55
Sławiński Janusz 14, 18, 26, 46, 124, 198, 203,
221
Słonimski A ntoni 35
Słowacki Juliusz 17, 42, 106, 222
Słucki A rnold 8, 77-98, 259
Smart Barry 144-146, 155, 159

Smith A nthony D. 70
Smolka Iwona 95
Snochowska-Gonzalez Claudia 179
Snyder Gary 253
Sobolewska A nna 35
Sokrates 92, 248
Sosnowski Andrzej 238
Sosnowski Jerzy 238, 240, 254-255
Sośnicki Dariusz 149, 238
Spengler Oswald 19
Spinoza Baruch 86
Sprusiński Michał 83-84, 97
Stabro Stanisław 12, 194, 221, 226
Stachura Edward 240, 253, 257
Staff Leopold 36, 124, 142, 240
Stala Marian 165, 174, 239-240
Stalin Józef 27
Stamirowska Krystyna 199
Staniewska A nna 14
Steinlauf Michael C. 78
Sterna-Wachowiak Sergiusz 103
Stevens Cat 254
Stryjkowski Julian 78
Suckewer Abraham 81
Sverdrup O tton 21
Swedenborg Emanuel 28
Sykulska Karolina 218
Szacki Jerzy 62, 70, 241-242, 247, 255
Szaruga Leszek 86, 91
Szczepański Jan Józef 58, 101
Szczuka Kazimiera 179
Szekspir William 59
Szewc Piotr 82
Szlosarek A rtur 238
Szpakowska Małgorzata 168, 170
Szreder Leon 12
Szymański Wiesław Paweł 141, 166
Szymborska Wisława 50, 60, 139-140, 142, 197
Śliwiński Piotr 34, 37, 50, 241
Śpiewak Jan 84, 93
Świetlicki Marcin 237-239, 241
Święch Jerzy 84
Świrczyńska A nna 128
Tatarkiewicz A nna 14, 208
Thoreau H enry David 250-251, 253
Tischner Józef 178, 187
Tkaczyszyn-Dycki E. 238
Tocquevill Alexis de 245

Todorov Tzvetan 176, 184
Tokarczyk Roman 242, 244, 247
Tomkowski Jan 35
Tosh Peter (właść. McIntosh W inston Hubert)
248
Traczyk Michał 221
Trojanowska A nna 228
Trznadel Jacek 75, 97
Tulp Nicolaes 231
Turaj-Kalińska Katarzyna 137
Tuwim Julian 36, 84, 222
Twardowski Jan 213
Tyrm and Leopold 35
Tytus Flawiusz 88
Updike John 251
Urbankowski Bohdan 124
Urbanowski Maciej 50
W adleigh Michael 254
Walc Jan 34
W arhol Andy 254
W arzecha Andrzej 194
Wasilewski Maciej 144
Wasilewski Zygmunt 70
W at Aleksander 31, 33, 35, 78, 84, 87, 93, 99,
228
Wawrzyszko Paweł 151
Ważyk Adam 35, 86
Weil Simone 87, 120, 201, 207
W eiman Robert 14
Wencel Wojciech 238
W ertenstein-Żuławski Jerzy 242-243, 252
W hitm an W alt 237, 240, 251
W ierzbiński Maciej R 39
W ierzyński Kazimierz 222
W ilde Oskar 39, 48-49
W ilkoń Aleksander 107
W inckelm ann Johann Joachim 38, 105

W irpsza W itold 79, 83-84, 86, 97
Wiśniewski Jacek 148
W itkacy (Stanisław Ignacy Witkiewicz) 30
-31, 90, 168, 171, 223, 228-229
W ittlin Józef 85, 91
Wojaczek Rafał Mikołaj 124
Wojciechowski Piotr 130-131, 134-135, 137
Wojcieszak Janusz 176
Wolny Ewa 218
Wolny Patrycja 219
Wolski Jan 259
Wójcik Tomasz 34
W roczyński Tomasz 34
Wygodzki Stanisław 94
Wyka Kazimierz 55, 170
W ysłouch Seweryn 259
Wysocki W łodzim ierz 224, 228, 235
Zagajewski Adam 142, 181, 194, 219
Zagórski Jerzy 7, 11-31, 246, 259
Zaleski Bohdan 39, 106
Zaleski Marek 18
Zarębianka Zofia 68-70, 75, 181-182, 213,
249
Zawada Andrzej 35-37, 47, 103, 114
Zawistowski W łodzim ierz 219
Zaworska Helena 38, 40-41, 104-105, 113, 199
Zdziechowski Marian 19
Zechenter-Spławińska Elżbieta 133, 137
Zeidler-Janiszewska A nna 242
Ziem ianin Adam 194, 215
Zieniewicz Andrzej 18, 20, 22, 24
Znaniecki Florian 19, 62, 64
Żakowski Jacek 75
Żółkiewski Stefan 11
Żurakowski Bogusław 109
Żurek Sławomir Jacek 77, 80-81, 84, 97
Żyd W ieczny Tułacz (Ahaswer) 77, 91
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