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O różnicy pomiędzy poetą a grafomanem

			Konkursy	poetyckie,	w	tym	tzw.	turnieje	jednego	wiersza,	mają	w	
dziejach	literatury	swoją	tradycję.	Od	starożytnych	zmagań	w	Gre-
cji	i	Rzymie	o	wieniec	laurowy	(wawrzynowy),	nagrodę	władcy	za	
najpiękniejszy	utwór	poetycki,	aż	po	współczesne,	rozmaite	konkursy	
dla	autorów	różnych	kategorii,	trwa	przez	stulecia	tradycja	zawodów	
literackich	o	zdobycie	zaszczytnego	tytułu poeta laureatus.	Dawniej	
na	zwycięzcę	czekał	wieniec	laurowy,	często	przetykany	prawdziwym	
złotem,	jeśli	władca	był	bardzo	hojny,	a	obecnie,	na	wzór	zwyczajów	
w	zawodach	sportowych,	autorzy	walczą	o	puchar	lub	o	miejsce	na	
podium,	pierwsze,	drugie	albo	trzecie,	a	nawet	o	wyróżnienie	dla	tych,	
którzy	na	owym	symbolicznym	podium	już	nie	pomieścili	się	z	róż-
nych	względów,	a	ich	wiersze	zasługują	jednak	na	uznanie.	Szlachet-
na	idea	współzawodnictwa	w	dziedzinie	poezji,	w	szczególności	w	
zakresie	liryki,	z	pewnością	jest	godna	uznania.	Do	zawodów	o	miano	
najlepszego	stają	rozmaici	zawodnicy,	jedni	bardziej	przygotowani,	
inni	-	mniej,	ale	łączy	ich	wszystkich	walka	w	stylu fair play.	Kon-
kursy	poetyckie,	dla	uniknięcia	nadużyć,	często	odbywają	się	współ-
cześnie	z	zachowaniem	zasady	anonimowości	na	pierwszym	etapie,	tj.	
przy	czytaniu	wierszy	przez	jury.	Jurorzy	otrzymują	do	oceny	wiersze	
podpisane	tylko	tzw.	„godłem”,	czyli	umowną	nazwą	autora,	a	nie	
jego	prawdziwym	imieniem	i	nazwiskiem.	Zasada	anonimowości	
ma	swoje	dobre	strony,	pozwala	na	obiektywizm	spojrzenia.	Wiersze	
są	kodowane,	tak	jak	prace	maturalne,	a	dopiero	po	ich	ocenie	-	są	
rozkodowywane.	Dopiero	po	wyłonieniu	zwycięzców,	nagrodzonych	
i	wyróżnionych,	sędziowie	otwierają	koperty	z	‘godłem’,	w	których	
zawarta	jest	pełna	infomacja	o	autorze,	jego	imieniu	i	nazwisku,	wie-
ku,	adresie	itd.	Wszystko	czyni	się	po	to,	aby	zachować	sprawiedliwe	
zasady	podziału	nagród,	tj.	aby	o	nagrodzie	decydował	rzeczywisty,	
wysoki	poziom	danego	utworu,	a	nie	-	znajomość	jurora	z	autorem	lub	
inne	względy	pozamerytoryczne.
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			Konkursy	poetyckie,	tzw.	turnieje	jednego	wiersza,	mają	w	Polsce	
pewną	tradycję	od	czasów	średniowiecza	i	renesansu,	a	tytuł	poeta 
laureatus przyznawany	zwycięzcom	przez	władcę	bywał	przepustką	
na	komnaty	królewskie	czy	książęce.	Przedwojenna	Akademia	Lite-
ratury	także	przyznawała	swoje	nagrody	wybitnym	poetom	polskim.	
Z	nowszych	doświadczeń	konkursowych	w	zakresie	poezji	warto	
chociażby	wspomnieć	w	tym	kontekście	Turnieje	Jednego	Wiersza	„O	
Jaszczurowy	Laur”,	które	od	lat	60.	XX	w.	z	przerwami	funkcjono-
wały	w	Krakowie,	gromadząc	jako	uczestników	ówczesnych	poetów	
‘Nowofalowych’	(lata	60.	i	70.),	później	‘Brulionowych’	i	„Fixowych”	
(2	poł.	lat	80.),	obecnie	natomiast,	po	ich	wznowieniu	przez	tzw.	
Akademię	Sztuki,	turnieje	„Jaszczurowe”	gromadzą	młodych	twórców	
różnego	pokroju.	Dziesiątki	konkursów	na	wiersz,	które	są	organi-
zowane	w	Polsce	co	roku,	świadczą	o	istnieniu	zapotrzebowania	na	
animację	życia	literackiego	w	zakresie	poezji.	Fakt,	że	owe	konkursy	
cieszą	się	niezmierną	popularnością	wśród	autorów,	świadczy	o	ist-
nieniu	środowisk	osób	zainteresowanych	udziałem	w	tego	typu	przed-
siewzięciach	literackich.	Nikt	wszak	nie	zmusza	nikogo	do	udziału	w	
konkursie	literackim,	w	turniejach	poetyckich.	Autorzy	zgłaszają	się	
sami	na	publiczne	anonse	w	prasie	lub	w	internecie	albo	dobrowolnie	
odpowiadają	na	indywidualnie	wysyłane	przez	organizatorów	zapro-
szenia,	kierowane	rozmaitymi	drogami	(pocztą	tradycyjną,	e-mailem,	
poprzez	blogi	lub	inne,	elektroniczne	komunikatory).	Świadczy	to	o	
wolności	autorów,	przemawia	za	istnieniem	ludzkiej	potrzeby	skon-
frontowania	się	z	innymi	poetami	i	poetkami.	Twórcy	(twórczynie)	są	
zainteresowani	(zaintersowane)	udziałem	w	turniejach	jednego	wier-
sza	oraz	w	innych	tego	typu	konkursach	literackich	nie	tylko	dlatego,	
że	motywuje	ich	nagroda	(finansowa,	rzeczowa	lub	symboliczna	w	
postaci	dyplomu),	ale	także	z	powodu	chęci	zaistnienia	w	środowisku:	
jestem,	istnieję,	tworzę,	posłuchajcie,	poczytajcie	sobie,	co	mam	wam	
do	powiedzenia.	Z	reguły	stroną	najbardziej	zaintersowaną	są	twórcy-
amatorzy,	początkujący	adepci	pióra,	stąd	do	nich	także	najczęściej	
skierowane	są	zaproszenia-oferty	wzięcia	udziału	w	turnieju	na	naj-
lepszy	wiersz.	Osobną	kategorią	są	różne	konkursy	na	najlepszy	utwór	
pisany	prozą	albo	dramat,	ale	tu	pomijamy	ten	wątek,	koncentrując	się	
na	rodzaju	literackim	zwanym	liryką,	bo	liryka	z	reguły	jest	najbliższa	
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poecie	(poetce),	który	(która)	stara	się	wypowiedzieć	swoje	własne	
„ja”,	wnętrze	swojej	‘duszy’,	poprzez	„ja	liryczne”.	Obrazowo	rzecz	
przedstawiając,	mówi	się	o	tym,	co	komuś	„w	duszy	gra”.	Człowiek	
wrażliwy,	właściwie	usposobiony,	obdarzony	darem	pisania,	chwyta	
za	pióro,	współcześnie	zaś	-	za	długopis	lub	klawiaturę	komputera	i	
pisze	o	tym,	co	jego	wnętrze	mu	dyktuje,	jak	jego	„dusza”	mu	pod-
powiada.	Pisze	o	tym,	co	go	boli,	czym	się	cieszy,	jak	widzi	świat,	
jak	wyraża	swoją	miłość	itd.	Tematyka	wypowiedzi	jest	tu	nieograni-
czona.	Każdy	może	pisać	o	tym,	o	czym	tylko	chce,	i	jak	tylko	chce,	
wszak	nie	ma	ograniczeń	w	pisaniu,	bo	zgodnie	z	powiedzeniem,	
‘papier	wszystko	przyjmie’.	Jednak	nie	pisze	się	dla	przysłowiowego	
‘papieru’,	ale	dla	kogoś	innego,	kto	to	kiedyś	przeczyta,	kto	wgłębi	się	
w	komunikaty	zapisane	na	papierze	dla	odbiorcy	poezji.	Pisać	każ-
dy	może,	ale	nie	każdy	pisze	w	taki	sposób,	że	powstaje	poezja.	Nie	
wszystko	napisane	sprawia	innym	osobom	satysfakcję	przy	czytaniu.	
Poezja	natomiast	jest	takim	rodzajem	pisania,	które	zalicza	się	do	
literatury	pięknej,	a	więc	powinna	sprawiać	osobom	czytającym	jakieś	
doznania	estetyczne,	związane	z	pięknem,	z	tzw.	wartościami	este-
tycznymi.
			Jak	napisał	prof.	Stefan	Szuman	(1889-1972)	w	swojej	książce	
pt.	Pochwała dyletantów	(1947),	amatorskie	uprawianie	literatury	
sprawia,	że	człowiek	piszący	uwrażliwia	się	z	czasem	coraz	bardziej	
na	tzw.	„wartości	estetyczne”,	jeśli	zaczyna	czytać	dobrą	literaturę,	
pragnąc	poznać	wzorce	literackie	i	naśladować	je.	Dyletantyzm,	czyli	
amatorstwo	sztuki,	w	pozytywnym	sensie	tego	słowa,	jest	zjawiskiem	
znanym	od	tysięcy	lat.	Twórcy	nieprofesjonalni,	miłujący	sztukę	czy	
miłośnicy	literatury	starają	się	czynnie	uczestniczyć	w	„życiu	sztuki”,	
chcą	zaistnieć,	zaznaczyć	swoją	obecność.	Prawdopodobnie	tylko	
nieliczni,	bardzo	nieśmiali	autorzy-amatorzy	piszą	tylko	i	wyłącznie	
do	szuflady,	nikomu	nie	pokazując	swoich	wierszy	albo	niszcząc	je	po	
jakimś	czasie.	Jeśli	znajdzie	się	jakaś	zaufana	osoba,	której	owi	au-
torzy-amatorzy	byliby	skłonni	pokazać	swoją	twórczość,	to	należy	w	
takich	sytuacjach	postępować	bardzo	ostrożnie,	delikatnie,	taktownie,	
ponieważ	literaci	są	z	reguły	bardzo	czuli	na	swoim	punkcie,	łatwo	się	
obrażają,	kierowani	emocjami	i	fałszywie	rozumianą	dumą,	a	czasem	-	
nieskromnością	i	pychą.
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			Jeśli	więc	czyta	się	utwory,	które	są	ewidentną	grafomanią,	to	trzeba	
zachęcić	autora	owej	grafomanii	do	pracy	nad	sobą,	nad	swoją	wła-
sną	twórczością,	nad	literackim	warsztatem,	a	nie	-	gromić	go,	oce-
niając	negatywnie	szczere	wytwory	jego	umysłu,	często	dyktowane	
sercem,	ale	nie	poparte	formalnymi	umiejętnościami,	gdy	wychodzą	
tzw.	elementarne	braki	warsztatowe.	Trzeba	w	takiej	sytuacji	zachę-
cać	autora	do	poprawienia	stylu,	okiełznania	potoku	bezładnej	mowy,	
uporządkowania	wypowiedzi,	uchwycenia	w	karby	rygorystycznej	
formy	strumienia	własnej	świadomości,	aby	to,	co	się	pisze,	dało	
się	później	również	dobrze	czytać.	U	autorów-amatorów,	zwłaszcza	
początkujących,	pojawia	się	pewien	syndrom	utożsamienia	siebie	z	
własnymi	wierszami,	dlatego	wszelką	krytykę	owych	wierszy	wła-
snych,	nawet	słuszną	w	sensie	formalnym,	odbierają	oni	jako	osobisty,	
indywidualny	atak	na	siebie		samych,	jako	negację	ich	osoby.	Tym-
czasem	nie	o	negację	osoby	autora	chodzi	w	krytyce	danego	wier-
sza,	ale	o	sprawienie,	że	forma	wierszu	ulegnie	poprawie,	czyli	tzw.	
ulepszeniu.	Rzeczowa	krytyka	nie	powinna	być	osobista,	nie	powinna	
dotykać	osobistych	cech	autora	(osoby),	a	tylko	danych	cech	rzeczy	
(pisanego	utworu).	Z	reguły	grafoman	nie	przyjmuje	do	wiadomości,	
że	jest	grafomanem,	lecz	uznaje	się	w	swojej	nieskromności	i	pysze	
za	bardzo	utalentowanego,	tylko	niedocenionego	poetę.	Bywają	też	
poeci	wybitni,	którzy	wskutek	różnych	okoliczności	tracą	z	czasem	
swój	wysoki	poziom	literacki	i	stają	się	grafomanami.	Granica	pomię-
dzy	grafomanią	i	poezją	wydaje	się	czasem	niejednoznaczna,	trudna	
do	uchwycenia.	Gdzie	kończy	się	poezja	a	gdzie	zaczyna	grafomania?	
Gdzie	kończy	się	grafomania	a	zaczyna	poezja?	Czy	istnieje	ciągłość	
przejścia,	czyli	swoiste	continuum,	pomiędzy	grafomanią	a	poezją,	
czy	też	raczej	obie	te	sfery	pisania	oddzielone	są	od	siebie	przepaścią	
trudną	do	przebycia?	
			Praca	nad	wierszem,	praca	nad	formą	i	treścią	jest	autorom	dana	
i	zadana.	Poezja	to	dar	i	zadanie	do	wykonania,	zatem,	jeśli	jest	to	
zadanie,	to	wówczas	należy	podjąć	trud	i	je	wykonać	dla	dobra	spra-
wy,	czyli	dla	poezji	rozumianej	jako	sztuka.	Rzecz	idzie	o	osiągnięcie	
wysokiego	poziomu	formalnego	i	treściowego,	aby	to,	co	się	pisze	i	
to,	jak	się	pisze,	było	uświadomione,	zrozumiane	i	wyjaśnione.	Chęć	
sławy,	pragnienie	zaistnienia	w	środowisku,	czasem	za	wszelką	cenę,
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są	niejednokroć	tak	duże,	że	czasem	autorzy,	nie	mając	zdrowego	
dystansu	do	swojej	twórczości,	narażają	się	na	ośmieszenie	żenują-
cym	poziomem	swoich	„dzieł”.	Z	drugiej	jednak	strony,	zdarza	się,	
że	wśród	amatorów	bywają	twórcy	niepospolici,	oryginalni,	którzy	
wprowadzają	„świeży	oddech”	do	sztuki	jako	takiej.	Znane	są	liczne	
przykłady	artystów	samorodnych,	dyletantów,	którzy	zajęli	swoją	
twórczością	poczesne	miejsce	na	Parnasie.	Można	wymienić	dla	przy-
kładu	malarzy-amatorów	Henri’ego	Rousseau	zwanego	‘Celnikiem’,	
czy	Epifaniusza	Drowniaka	zwanego	‘Nikiforem	Krynickim’.	Jednak	
takie	odkrycia	są	rzadkością	na	skalę	światową.	W	literaturze	pięknej	
amatorom	trudniej	o	artykulację	swojej	odrębności,	indywidualności,	
skoro	za	słowem	stoi	kultura,	umysłowość,	a	nie	tylko	umiejętności	
formalne	poprawnego	pisania,	jak	chcieliby	to	widzieć	niektórzy	
krytycy.	Trzeba	mieć	naprawdę	o	czymś	wiele	do	powiedzenia,	żeby	
rzetelnie	o	tym	napisać,	bo	samo	pisanie	dla	pisania,	bez	znajomości	
rzeczy,	tematu,	formy,	nie	wystarczy.	Pisarz	to	człowiek	o	bogatym	
wnętrzu,	zmyśle	obserwacji	świata,	który	potrafi	owo	wewnętrzne	
doświadczenie	i	obserwację	świata	przelać	w	sposób	zgodny	z	wymo-
gami	formalnymi,	na	papier.	Z	drugiej	strony	należy	powiedzieć,	że	
istnieją	także	filolodzy,	którzy	znają	wiele	języków,	ale	w	żadnym	z	
tych	języków	nie	mają	nic	ważnego	do	powiedzenia.	Sama	znajomość	
języków	obcych	albo	sama	znajomość	formalnego	‘języka’	literatury	
nie	sprawią	jeszcze,	że	ktoś	stanie	się	pisarzem,	poetą,	twórcą	słowa.	
Człowiek	piszący	musi	wpierw	odkryć	swoje	wewnętrzne	powołanie	
do	pisania,	poczuć	pewną	misję	do	spełnienia,	aby	miał	siłę	trwania	
przez	wiele	lat	i	dziesięcioleci	na	drodze	pisania	dla	innych,	mimo	
przeszkód.	Najpierw	powinien	jednak	zwalczyć	przeszkody	w	samym	
sobie,	takie	jak	np.	własne	lenistwo	do	ciągłego	udoskonalania	formy,	
niechęć	do	dojrzewania	wewnętrznego	w	zakresie	przekazywanych	
innym	treści	itd.	Dojrzałość	utworu	literackiego	mierzy	się	także	
miarą	dojrzałości	osoby	piszącego,	głębokością	jego	duchowości,	jego	
rozeznaniem	w	świecie,	wrażliwością	i	wyobraźnią.		Największym	
wrogiem	autora	jest	on	sam,	kiedy	uważa,	że	niczego	nie	potrzeba	
już	poprawiać	w	jego	własnej	twórczości,	bo	stał	się	rzekomo	już	tak	
„doskonały”,	że	niby	już	to	osiągnął	szczyt	ludzkich	możliwości.	
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Owo	złudne	poczucie	doskonałości	jest	megalomańską	pychą	i	ni-
czym	więcej	u	każdego	twórcy.	
			Z	drugiej	strony	nie	można	popadać	w	inną	skrajność,	twierdząc,	
że	u	danego	autora	niczego	nie	da	się	już	w	pisaniu	poprawić,	bo	ów	
twórca	jest	niby	już	tak	‘beznadziejny’,	że	wcale	nie	rokuje	na	przy-
szłość	odnośnie	do	rozwoju	literackiego.	Częstym	wrogiem	autora	
jest	tzw.	„słomiany	zapał”,	czyli	łatwe	zniechęcanie	się	do	pracy	nad	
własnymi	utworami,	do	pracy	nad	własnym,	literackim	warsztatem	
formalnym.	Autor	staje	się	zniechęcony,	jeśli	nie	osiąga	sukcesu,	a	nie	
osiąga	owego	sukcesu,	bo	jego	wiersze	są	np.	słabe	formalnie,	a	on	
nie	przyjmuje	do	wiadomości,	że	treść,	którą	chce	przekazać,	można	
zawrzeć	na	wiele	sposóbów	w	rozmaitej	formie,	dużo	lepszej,	bardziej	
zwartej,	skondensowanej,	a	przez	to	‘mocnej’,	wyrazistszej.	Roz-
wlekłości,	nieciekawe	dłużyzny	przegadanego	tekstu	dadzą	się	łatwo	
zastąpić	formą	zwartą,	krótszą,	w	sposób	skondesowany,	syntetyczny,	
ciekawy,	zaskakujący	wyrażającą	o	wiele	lepiej	to,	co	autor	chciał	
powiedzieć	czytelnikowi.	W	przypadku	pracy	nad	formą	rezultaty	są	
widoczne,	rozpoznawalne	dla	wprawnego	oka	od	razu.	Doświadczenie	
duchowe,	wewnętrzny	świat	autora,	jego	wrażliwość	i	wyobraźnia	
muszą	być	poddane	pewnym	ostrym	rygorom	formalnym,	aby	utwór	
był	akceptowalny	literacko	i	nadawał	się	do	druku.
			Czytając	wiersze	nadsyłane	na	konkursy,	dotykamy	w	szczególności	
problemu	mieszczącego	się	pomiędzy	literaturą	piękną	a	grafomanią.	
Co	jest	już	poezją,	a	co	jeszcze	jest	grafomanią?	Pytanie	o	meryto-
ryczną	różnicę	generuje	pytanie	następne:	o	kryteria	obiektywne,	za	
pomocą	których	jesteśmy	w	stanie	rozpoznać	czy	to	już	jest	poezja	
czy	jeszcze	grafomania?	Często	w	naszej	ocenie	utworu	kierujemy	
się	tzw.	intuicją,	„wyczuciem”,	staramy	się	w	sposób	pozaracjonalny	
uchwycić	rzecz,	tj.	stwierdzić,	np.	czy	coś	zasługuje	na	miano	poezji	
czy	nie?	Czy	jednak	słusznie	intuicja,	wzruszenie,	emocja	chwilowo	
wzbudzona	przez	wiersz	-	są	wystaraczającymi	kryteriami	na	to,	aby	
uznać	dany	utwór	za	wartościowy?
			Sztuka	jest	to	jednak	recta ratio factibile	(rozumną	wiedzą	o	rzeczy	
wykonanej,	właściwym	rozumem	zdolnym	do	wykonania	rzeczy),	a	to	
znaczy,	że	czynnik	rozumowy	jest	istotny	w	konstrukcji	dzieła,	także	
dzieła	poetyckiego.	Woluntarystyczna	koncepcja	sztuki	(„wola	artysty	
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jest	prawem”,	według	stwierdzenia	C.	D.	Friedricha)	kompromituje	
się	szybko,	kiedy	autor,	kierując	się	nieograniczoną	(do)wolnością,	a	
nawet	formalną	swawolą,	zapomina	o	rozumnych	zasadach	rządzą-
cych	tekstem	literackim,	czyli	o	zasadach	formalnych,	organizujących	
utwór	w	określony	sposób	„naddany”	ponad	zwykły	tekst.	Bez	logicz-
nej	konstrukcji,	bez	formalnej	sprawności	wykonania	-	dane	dzieło	nie	
może	być	zaliczone	do	zbioru	dzieł	sztuki,	w	tym	wypadku	do	dzieł	
literatury	pięknej.	Owszem,	życiowe	doświadczenie	własne,	wrażli-
wość,	wyobraźnia,	pamięć,	inteligencja	itd.	-	są	ważne	dla	błyskotli-
wości	skojarzeń,	dla	uzyskania	ekspresji	utworu,	ale	wszystkie	zdol-
ności,	sprawności	wewnętrzne	człowieka,	jeśli	są	niepoparte	rozumnie	
logiczną	konstrukcją,	prawidłową	formą	-	nie	prowadzą	do	osiągnięcia	
artyzmu.
			Utwory	powstałe	wskutek	woli	autora,	ale	niepoparte	jego	rozumem,	
pozbawione	rozumnych	zasad,	prowadzą	do	powstania	kiczu,	grafo-
manii.	Teza	o	tym,	że	mania,	jako	‘boski	szał’,	wystarczy	do	powsta-
nia	poezji,	bez	użycia	rozumnych	zasad,	jest	błędna.	W	wyniku	użycia	
bezrozumnej,	czysto	wolitywnej,	przypadkowej	(skazanej	na	przypa-
dek	w	tworzeniu)	manii	otrzymuje	się	na	ogół	wynik	w	postaci	bez-
ładnej	‘pisaniny’,	zwanej	adekwatnie	do	źródłosłowu	greckiego	-	gra-
fomanią	(manią	pisania,	szałem	pisania).	Proces	powstawania	wierszy	
grafomańskich	cechuje	się	na	ogół	brakiem	użycia	rozumnych	zasad	
w	procesie	tworzenia,	brakiem	kontroli	rozumu	nad	formą	i	treścią,	co	
wynika	z	braku	wiedzy	autora	o	rozumnych	zasadach	formy	w	sztuce,	
formy	literackiej	o	sposobach	kreowania	świata	przedstawionego	w	
szczególności.	Brak	wiedzy	jest	przyczyną	braku	dystansu	autora-
grafomana	do	samego	siebie	i	do	swojej	twórczości.	Twórca	samo-
świadomy	stara	się	zdobywać	wiedzę	o	dziedzinie,	którą	uprawia,	np.	
o	formach	literackich,	o	sposobach	kreacji	przekazu	poetyckiego	itd.	
Wiersze	grafomańskie,	które	powstają	w	wyniku	procesu	uzewnętrz-
nienia	się	manii	pisania	(grafomanii),	cechują	się	zazwyczaj	przegada-
niem,	‘wszystkoizmem’	(brakiem	skupienia	na	temacie,	na	fragmencie	
opisanej	rzeczywistości),	brakuje	im	tzw.	myśli	przewodniej,	wokół	
której	koncentruje	się	prezentacja	świata	przedstawionego	w	utworze.	
Wiersze	grafomańskie	cechują	się	także	nieporadnością	językową	
(stylistyczną,	gramatyczną,	interpunkcyjną,	czasem	ortograficzną),	
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dużą	obecnością	zbędnych	słów,	tzw.	„watą	słowną”.	Grafomani	
charakteryzują	się	brakiem	pewnego,	elementarnego	obycia	literac-
kiego,	zakorzenienia	siebie	w	konkretnej	tradycji	literackiej,	ogłady	
językowej,	stąd	ich	wiersze	nacechowane	są	szorstkością,	topornością,	
pretensjonalizmem	i	banalnością	ujęcia,	nieposkromionym	wielosło-
wiem	czy	pustosłowiem	‘drętwych’	fraz.	Zdarza	się,	że	tzw.	„słuszne”	
czy	modne	aktualnie	tematy	traktowane	są	przez	grafomanów	jako	
jedyne alibi	dla	zaistnienia	utworu.	Tymczasem	żaden	temat,	nawet	
najbardziej	wzniosły,	taki	jak	np.	‘Bóg’,	‘Ojczyzna’,	‘Honor’,	‘Mi-
łość’,	‘Śmierć’	itd.,	nie	obroni	się	w	sytuacji,	kiedy	forma	wiersza	jest	
słaba,	a	utwór	lichy.	Forma	utworu	musi	współgrać	z	treścią.	Forma	
powinna	być	bezbłędna,	zwarta,	wyrazista,	bez	usterek,	jednocześnie	
zaś	powinno	się	unikać	banalnych,	pretensjonalnych	ujęć	tematu,	
pokrywających	tzw.	‘tanim	sentymentalizmem’,	‘czułostkowością’	
czy	‘cukierkowatością’	ogólnego	tonu	-	brak	podstawowego	warsztatu	
literackiego	u	danego	autora.
			Warsztat	literacki	jest	istotny	dla	twórcy,	który	powinien	stale	pod-
nosić	swoje	umiejętności	warsztatowe	i	‘szlifować’	formę.	Stałe	udo-
skonalanie	formy,	poszukiwanie	nowych	rozwiązań	w	zakresie	formy	
albo	sięganie	do	sprawdzonych	wzorców	ma	na	celu	znalezienie	
własnego	sposobu	wyrazu	(ekspresji).	Ignacy	Jan	Paderewski,	znany,	
polski	kompozytor,	mówił	mniej,	więcej	tyle	o	komponowaniu,	że	w	
twórczości	liczy	się	nie	tylko	sam	talent,	ale	przede	wszystkim	praca	
nad	tworzeniem	(komponowaniem),	praca	nad	formą.	Taki	był	sens	
jednej	z	jego	wypowiedzi	o	muzyce.	Można	to	spróbować	odnieść	
również	do	literatury	pięknej	i	stwierdzić,	że	w	twórczości	poetyckiej	
tylko	w	małej	części	liczy	się	talent,	który	jest	oczywiście	potrzebny,	
ale	w	większej	części	liczy	się	praca	nad	pisaniem,	praca	nad	formą	
dzieł	literackich	i	nad	ich	treścią.	Sam	twórczy	pomysł	na	wiersz	jest	
ważny	jako	początkowa	inspiracja,	ale	trzeba	go	umieć	w	sposób	
formalny	i	treściowy,	w	sposób	prawidłowy	‘przeprowadzić’	logicznie	
od	początku	aż	do	końca,	a	nad	logiką	i	konstrukcją	struktury	wypo-
wiedzi	trzeba	rzetelnie	popracować,	aby	wyeliminować	tzw.	‘zbędne’	
wątki,	‘zbędne’	pomysły,	motywy	itd.	Sam	pomysł	to	zaledwie	kilka	
procent	w	procesie	powstawania	wierszy,	reszta	to	praca	nad	owym	
pomysłem,	nad	formą	tekstu,	nad	zapisaną	już	strukturą	tekstową.
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			Prof.	UJ	Bogusław	Żurakowski,	literaturoznawca,	krytyk	literac-
ki,	poeta	i	dydaktyk	w	jednej	osobie,	zwykł	był	mawiać	do	młodych	
adeptów	literatury	podczas	spotkań	Koła	Młodych	przy	Stowarzy-
szeniu	Pisarzy	Polskich,	którego	był	i	jest	nadal	długoletnim	opieku-
nem	od	1.	poł.	lat	90.	XX	w.,	idąc	za	określoną	tradycją	literacką,	że	
sztuka	pisania	jest	także	sztuką	skreślania.	Należy	więc	swoje	teksty	
po	napisaniu	poddać	weryfikacji	i	po	pewnym	czasie	wrócić	do	nich,	
skreślając	wszelkie,	z	reguły	niepotrzebne	powtórzenia,	tzw.	„watę	
słowną”,	zbędne	wątki	poboczne,	które	niczego	nie	wnoszą	do	roz-
wijanego	wątku	głównego.	Trzeba	więc,	używając	przyboru	do	skre-
ślania,	zlikwidować	wszelkie	‘dłużyzny’,	słabe	miejsca,	‘zapychane’	
na	siłę	‘watą	słowną’,	np.	sztucznymi	rymami,	aby	utrzymać	np.	rytm	
itd.	Należy	usunąć	zwłaszcza	rymy	częstochowskie	(„dziadowskie”),	
które	są	rymami	‘oklepanymi’,	zużytymi	całkowicie	w	tradycji	lite-
rackiej,	nadto	warto	usunąć	zużyte	rymy	gramatyczne,	rymy	męskie,							
z	których	zrezygnowali	już	romantycy,	a	które	obecnie	charakteryzują	
co	najwyżej	teksty	niewyszukanych,	popularnych	piosenek.	Należy	
oczyścić	banalne	sposoby	wypowiedzi	z	elementów	„niskich”,	obni-
żających	poziom	utworów.	Trzeba	„złamać”	wiersze	rytmiczne,	które	
powstały	na	zasadzie	„katarynki”,	aby	zlikwidować	ich	pretensjonal-
ną,	rażącą	dla	ucha	‘katarynkowość’,	tandentność,	lichość	konstrukcji,	
banalność	rymów,	jak	zalecał	to	czynić	prof.	B.	Żurakowski.
			„Lepiej	mniej,	ale	lepiej”	-	w	myśl	tej	zasady	lepiej	jest	napisać	
krótszy,	ale	za	to	bardziej	skondensowany,	zwięzły,	pełen	dodatko-
wych	znaczeń	metaforycznych,	sensów	i	tajemniczy,	niedopowiedzia-
ny	do	końca	utwór	poetycki,	niż	za	długi,	rozwlekły,	słaby	formalnie,	
jednoznaczeniowy,	dosadny,	publicystyczny	twór	grafomański.	Na-
leży	każdy	wiersz	poddać	wewnętrznej	krytyce,	zanim	się	go	puści	
w	świat.	A	jeśli	brak	danemu	autorowi	dystansu	do	samego	siebie,	
do	własnej	twórczości	i	jeśli	brakuje	mu	obeznania	z	literaturą,	to	
niechaj	znajdzie	sobie	kogoś	zaufanego,	profesjonalnego	znawcę	
literatury	pięknej,	który	z	życzliwością	pomoże	mu	przezwyciężyć	
banał	i	pretensjonalność	jego	wierszy.	Znajomy	i	życzliwy	polonista	
lub	doświadczony	pisarz	-	mogą	podpowiedzieć	sposoby	rozwiązań	
formalnych	w	danym	wierszu.	Grafoman	nie	ma	dystansu	do	owoców	
swojej	twórczości,	posyła	na	konkurs	np.	wiersze	‘nieobrobione’	
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i	‘niedorobione’	formalnie,	z	oklepanymi	rymami	częstochowskimi,	
katarynkowe	(np.	ośmiozgłoskowce),	nieudolne	językowo,	formalnie,	
niezakorzenione	w	kulturze	literackiej,	a	potem	dziwi	się,	że	znalazł	
się	w	tzw.	„salonie	odrzuconych”.	Każde	szanujące	się	jury	nie	wska-
że	wierszy	słabych	formalnie	jako	wierszy	nadających	się	do	przy-
znania	nagrody	czy	wyróżnienia.	Lepiej	zatem	nie	przyznać	w	ogóle	
jakiemukolwiek	utworowi	pierwszej	czy	drugiej	nagrody	w	danym	
konkursie	poetyckim,	niż	przyznawać	owe	nagrody	wierszom	słabym	
formalnie,	aby	tylko	uczynić	zadość	zwyczajowi	i	dać	trzy	kolejne	
nagrody	dla	samych	nagród.	Taki	werdykt	także	daje	do	myślenia	
uczestnikom	turnieju	poetyckiego,	którzy	zastanawiają	się:	dlaczego	
nikt	nie	wygrał?
			Pisać	każdy	może,	ale	nie	wszystko	jest	poezją.	Wbrew	temu,	
co	myślą	niektórzy,	błędnie	rozumiejąc	zdanie	Edwarda	Stachury:	
„Wszystko	jest	poezja”.	Świat,	jako	księga	natury,	jest	piękny,	z	na-
tury	rzeczy,	a	kultura	jako	owa	druga	księga,	stworzona	przez	czło-
wieka,	także	posiłkuje	się	określonymi	formami,	jeśli	chce	osiągnąć	
piękno.	Formy	kulturowe,	oczywiście,	ewoluują,	bywają	zmieniane,	
przekraczane,	ale	owa	transgresja	odbywa	się	w	jakichś	ramach	kon-
wencji,	np.	konwencji	literackiej.	Przekraczanie	(transgresja)	odbywa	
się	w	ramach	zmiennej	obyczajowości	ludzkiej,	ale	w	pisaniu	‘wy-
sokim’	kierujemy	się	zwykłą,	ludzką	przyzwoitością,	broniąc	dobra,	
a	przeciwstawiając	się	złu	pod	rozmaitymi	postaciami	wciskającemu	
się	do	literatury.	Nieporadna	forma	językowa	nie	jest	rzeczą	dobrą,	to	
jasne,	dlatego	należy	ją	poprawić.	
			Pisarz	jest	człowiekiem	misji,	czuje	wewnętrzną	potrzebę	podziele-
nia	się	własnym	doświadczeniem	życiowym,	kulturowym,	duchowym	
z	innymi.	Tak	rodzi	się	impuls	do	pisania.	Uwewnętrznione	wartości	
kultury	lub	natury	zostają	przyjęte	za	swoje	i	wykorzystane	w	twór-
czości	danego	autora.	Podobnie	rzecz	biorąc,	formy	zastane	w	kultu-
rze,	w	literaturze,	pisarz	tylko	wykorzystuje,	w	taki	czy	inny	sposób,	
dla	osiągnięcia	planowanego	efektu	u	odbiorcy.
			Dzieło,	w	myśl	zasady	teorii	komunikacji	Romana	Jakobsona,	jest	
to	komunikat	napisany	w	pewnym kodzie językowym	przez	nadaw-
cę	(autora)	dla	odbiorcy	(tu:	czytelnika),	przy	czym	komunikat	jest	
przedstawiony	w	pewnym	kontekście	(kulturowym,	literackim	itd.).	
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Komunikatem	jest	np.	wiersz	jako	utwór	literacki.	Wiersz	jako	komu-
nikat	językowy	funkcjonuje	w	określonym	kontekście.	W	przypadku	
poezji	jest	to	np.	kontekst	polskiej	tradycji	literackiej	od	średniowie-
cza	po	czasy	współczesne	albo	kontekst	jednej	epoki	literackiej	czy	
jednego	stylu	pisania,	albo	kontekst	obranej	formy	poetyckiej,	takiej	
jak	np.	oda,	hymn,	sonet	czy	tzw.	‘wiersz	wolny’.	Filolodzy	polscy	
wiedzą,	że	tradycja	polskiej	literatury	pięknej	jest	przebogata,	a	tylko	
ktoś,	kto	nie	zna	chociażby	podstaw	literatury,	kto	nie	czyta	albo	czyta	
za	mało	literatury	pięknej,	pisząc	wiersz,	wyobraża	sobie	np.,	że	oto	
on	jakoby	otwiera	nowe	drzwi	w	twórczości	literackiej.	Realnie	jed-
nak	biorąc,	ktoś	taki	podąża	utartymi	szlakami	literatury,	‘wyważając	
otwarte	drzwi’,	co	więcej,	często	tworząc	rzeczy	całkowicie	wtórne,	
epigońskie,	liche	formalnie	i	miałkie	w	treści,	banalne	i	pretensjonal-
ne.	Taka	megalomańska	postawa	charakteryzuje	wielu	grafomanów.
			Pisarz	powinien	mieć	więcej	pokory	i	skromności,	starać	się	czytać	
innych,	bardzo	dobrych	pisarzy,	tu:	mistrzów	polskiej	i	obcej	literatury	
pięknej,	polskiej	i	obcej	poezji.	Trzeba	czytać	arcydzieła	poetyckie,	
ale	nie	po	to,	aby	je	kopiować,	naśladować	ich	język,	sformułowania	
(frazy),	rymy	czy	rytmy,	lecz	po	to,	aby	móc	z	większym	dystansem	
spojrzeć	na	własną	twórczość.	Autor	taki,	patrząc	na	wzory	prze-
szłości,	które	zawarte	są	w	skarbnicy	literatury	pięknej,	w	pewnym	
momencie	może	z	większym	dystansem	spojrzeć	na	siebie	samego,	
na	własną	pracę	i	jej	owoce	w	postaci	wierszy.	Patrząc	na	to,	co	sam	
stworzył,	w	pewnym	momencie	powie	sobie	np.,	że	to	czy	owo	już	
w	literaturze	było,	ten	lub	ów	rym	został	już	użyty,	jest	więc	rymem	
zużytym,	banalnym,	nie	ma	sensu	i	potrzeby	go	używać	w	moim	
wierszu,	jeśli	chcę	być	oryginalny,	nowatorski,	ciekawy	dla	innych.	
Lepiej	zatem	zrezygnować	z	rymów	na	rzecz	wiersza	białego	lub	
na	rzecz	tzw.	wiersza	wolnego,	za	to	‘gęstego’	od	znaczeń,	symbo-
li,	metafor,	niż	na	siłę	rymować,	aby	osiągnąć,	najzupełniej	mylnie	
zresztą	pojmowaną,	tzw.	„poetyckość”.	Rym	nie	stanowi	warunku	sine 
qua non	poezji.	Rym	nie	jest	konieczny	dla	tworzenia	poezji,	czasem	
bywa	zbędnym	balastem,	przeszkadzając	w	jasnym	prowadzeniu	toku	
pięknych	poetycko	obrazów,	skojarzeń	symbolicznych,	metafor	itd.	
Podobnie	rytm,	regularna	ilość	sylab	w	wersie	czy	zwrotkowość	-	nie	
stanowią	już	warunku sine qua non poezji.	Istnieją	wszak	wiersze-ar-
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cydzieła,	np.	autorstwa	Zbigniewa	Herberta,	które	obywają	się	bez	
rymów,	bez	zwrotek,	bez	sylabiczności,	bez	sylabotoniczności	czy	
systemu	tonicznego	etc.	
			Twórca	poezji	powinien	pamiętać	o	poprzedzającej	go	tradycji	lite-
rackiej.	Każdy	oczytany	Polak		(każda	oczytana	Polka),	który	(która)	
ma	za	sobą	szkołę	średnią,	wie,	a	przynajmniej	wiedzieć	powinien	
(powinna),	o	czym	mowa.	Znać	własną	tradycję	literacką	w	stopniu	
elementarnym	to	jednak	za	mało,	trzeba	czytać	więcej	dobrej	poezji,	
szukać	w	kanonie	literatury	pięknej	arcydzieł	liryki	czy	epiki,	zaczy-
tywać	się	z	własnej	potrzeby,	a	nie	z	przymusu,	w	mistrzach	poezji.	
Im	więcej	lektur	poetyckich	za	nami,	tym	lepiej	dla	naszej	twórczości.	
Czytać	każdy	może,	dlatego	warto	czytać	klasykę	polskiej	poezji	i	
najcelniejsze	tłumaczenia	poezji	z	języków	obcych	na	polszczyznę	li-
teracką,	czytać	różnorodne	utwory,	najlepiej	w	oryginale,	dobrych	au-
torów	pochodzących	z	różnych	epok	literackich,	aby	poznać	rozmaite	
sposoby	obrazowania	słowem.	Niekoniecznie	jednak	należy	czytać	to,	
co	aktualnie	‘modne’,	‘trendy’,	co	usiłuje	być	wyznacznikiem	współ-
czesnej	poezji,	a	bywa	narzucane	przez	mass	media.	Pewne	zjawiska,	
nagłaśniane	w	prasie	czy	w	innych	mediach,	okazują	się	często	z	cza-
sem	‘sztucznie	nadmuchanymi	balonami’,	które	pękają	przy	bliższym	
dotknięciu,	pozostawiając	pustkę,	zamiast	anonsowanych	arcydzieł.
			Nagłaśniana	przez	środowiska	liberałów	agresywna,	‘modna’	twór-
czość	wielu	autorów	„bruLionu”	(sic!)	okazała	się	na	ogół	z	czasem	
miałka	treściowo	i	słaba	formalnie,	ubrana	jednak	w	krzykliwe	i	
skandalizujące	opakowanie	zdawała	się,	nie	wiadomo	jaką,	‘rewolu-
cją’	w	literaturze.	Przykłady	grafomanii	zdarzają	się	nawet	w	niektó-
rych	czasopismach	literackich	i	almanachach	literackich,	gdzie	pod	
pozorem	‘awangardowości’	drukuje	się	czasem	utwory	grafomańskie	
o	żenująco	niskim	poziomie,	a	decydują	o	tym	względy	pozameryto-
ryczne,	przynależność	do	określonej	koterii	czyli	tzw.	„salonu”,	bycie	
„celebrytą”	czy	‘poprawnym	politycznie’	autorem.
			Polska	jest	krajem,	gdzie	istnieje	bardzo	duża	liczba	osób	piszą-
cych.	Polacy,	generalnie	rzecz	biorąc,	wiele	piszą,	mimo	spadającego	
ostatnio	wskaźnika	czytelnictwa	(w	2009	r.	tylko	ok.	39%	Polaków	
sięgnęło	po	przynajmniej	jedną	książkę	w	ciągu	roku	i	przeczytało	ją	
w	wersji	papierowej	lub	elektronicznej).	Dawniej	przeważały	listy	
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tradycyjne,	obecnie	natomiast	zaczynają	pojawiać	się	coraz	częściej	
różnego	rodzaju	komunikatory	elektronczne:	sms-y,	mms-y,	blogi,	
e-maile,	gadu-gadu,	inne	formy	elektronicznego	zapisu,	coraz	bardziej	
uproszczonego		i	sprymitywizowanego,	choć	nie	jest	to	tak	jedno-
znaczna	tendencja.	Jakość	pisania	zawsze	była	zróżnicowana.	Czy	
częstość	pisania	sms-ów	wpłynie	na	polepszenie	się	jakości	pisania	
poezji	w	Polsce,	to	bardzo	wątpliwe	i	raczej	nieprawdopodobne.	For-
my	użytkowe	(np.	listy)	nie	zawsze	przekładają	się	na	formy	poetyc-
kie	(lirykę),	aczkolwiek	sztuka	pisania	eleganckich	i	kulturalnych	li-
stów,	utrzymanych	w	dodatku	w	pewnej,	wysokiej	konwencji,	zawsze	
przydaje	się	poecie	jako	rodzaj	umiejętności	czy	ogłady	towarzyskiej.	
Savoir vivre, bon ton	zawsze	są	przydatne,	przy	czym	poezja	rządzi	
się	nieco	innymi	prawami,	niż	list,	e-mail	czy	sms.	
			Można,	oczywiście,	stylizować	utwór	poetycki	na	owe	formy,	ale	to	
nie	wystarczy,	aby	powstała	poezja.	Byli	tacy	twórcy	Nowej	Fali,	któ-
rzy	przepisywali	tekst	z	gazety	lub	z	instrukcji	obsługi	czegoś	i	chcieli	
uczynić	z	tego	poezję,	ale	to	jest	raczej	przykład	manowców,	pewnego	
prestidigitatorstwa,	przedrzeźniania	języka,	satyry	na	język	nowomo-
wy,	a	nie	poezja sensu stricto.	Pisanie	pisaniu	nie	jest	równe.	Grafo-
mania	różni	się	od	poezji,	tj.	poezja	różni	się	od	grafomanii.	Czesław	
Miłosz	i		Żagaryści	traktowali	autorów	z	tzw.	Awangardy	Krakowskiej	
niemal	jak	grafomanów,	a	byli	wśród	owych	„awangardystów”	np.	Ju-
lian	Przyboś	czy	Tadeusz	Peiper.	Gdzie	jest	zatem	granica	poezji?	Kto	
ją	wyznacza?	Czy	każde	pisanie	może	być	poezją?	Czy	samo	pisanie	
wystarczy,	aby	powstała	poezja?	Pisanie	użytkowe,	np.	teksty	publicy-
styczne	w	gazecie,	z	pewnością	nie	są	poezją.
			W	poezji	natomiast	nie	chodzi	o	tzw.	pisanie,	ale	także	o	tzw.	„upo-
rządkowanie	naddane”,	tzn.	tekst	poetycki	jest	specjalnie,	w	sposób	
formalny,	tak	napisany,	aby	był	rodzajem	„języka	w	języku”,	„komu-
nikatem	w	komunikacie”,	„kodem	w	kodzie”,	„kontekstem	w	kontek-
ście”	i	aby	samoistnie	generował	przy	czytaniu	dodatkowe,	rozmaite	
możliwości	odczytań,	czyli	chodzi	o	to,	aby	tekst	wiersza	nie	ograni-
czał	się	tylko	do	dosłowności,	jednoznaczeniowości.	Poezja	jest	spe-
cjalnym	kodem	obrazów,	przenośni,	symboli,	zestawień,	stosownym	
nagromadzeniem	tzw.	chwytów	literackich,	takim	układem	rozmaitych	
tropów	artystycznych,	aby	całość	stała	się	nie	tylko	komunikatem	
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napisanym	zwykłym	językiem,	ale	językiem	specjalnie	kształtowa-
nym,	gęstym	od	znaczeń	dodatkowych,	wieloznaczeniowym,	zwar-
tym,	a	zarazem	pełnym	niedopowiedzeń	i	tajemnic,	tzw.	‘miejsc	
niedookreślonych’	(termin	prof.	Romana	Ingardena).	
			Czytelnik	ma	owe	„miejsca	niedookreślone”	uzupełnić	w	pew-
nych	granicach	własną	treścią,	tzn.	ma	konkretyzować,	aktualizować	
wiersz.	Konkretyzacja,	aktualizacja	wiersza	przez	czytelnika	(odbior-
cę)	jest	procesem	przewidzianym	przez	autora	(nadawcę)	i	charak-
teryzuje	się	pewnym	wachlarzem	rozmaitych	możliwości	odczytań	
komunikatu	(utworu	poetyckiego),	ale	nie	jest	całkowicie	dowolna,	
ponieważ	cały	czas	odbiorca	porusza	się	w	sferze	pewnego	kodu	
(języka)	i	kontekstu	(kultury).	Czytelnik,	kiedy	czyta	wiersz,	wypełnia	
tekst	we	własnym	umyśle	własną	treścią,	swoimi	obrazami	uzupełnia	
wszystko	to,	co	autor	napisał	w	tekście,	bo	konkretyzacja	może	mieć	
odmienne	modele	u	różnych	osób,	w	zależności	od	stopnia	kultury	
literackiej,	którą	reprezentują	odbiorcy.	Ktoś,	kto	nie	zna	literatury	
pięknej,	kiedy	usłyszy	lub	przeczyta	jakąś	frazę,	nie	będzie	w	stanie	
umieścić	jej	w	określonym	kontekście	kulturowym,	a	zatem	podjęta	
gra	z	tradycją	nie	skonkretyzuje	się	w	umyśle	tego-oto-tu-odbiorcy,	
którego	kultura	literacka	jest	niska	albo	całkowicie	mu	jej	brak.	Każdy	
czytelnik	konkretyzuje	nieco	inaczej,	przez	pryzmat	jego	własnych	
doświadczeń	i	znajomości	kultury.	Po	Diltheyowsku	oraz	po	Ingarde-
nowsku	mówiąc,	dlatego	każdorazowa	aktualizacja	i	konkretyzacja	
poprzez	poznanie	i	przeżycie	tzw.	wartości	obecnych	w	danym	utwo-
rze	literackim	jest	nieco	inna	w	szczegółach	u	różnych	odbiorców.	
Każdorazowa	aktualizacja	utworu	poetyckiego	w	umyśle	odbiorcy	jest	
zarazem	przeżyciem	i	poznaniem	(działaniem	uczuciowym	i	rozu-
mowym	-	odkodowaniem	komunikatu	w	określonym	kontekście),	bo	
przeżycie	angażuje	uczucie,	a	poznanie	angażuje	rozum.	Przeżycie	i	
poznanie	umożliwiają	powstanie	w	umyśle	czytelnika	wyobrażenia	
danej	sytuacji	lirycznej	czy	danego	świata	przedstawionego	w	utwo-
rze,	co	prowadzi	do	indywidualnych	odczytań	generalnego	przesłania	
danego	wiersza.	Poezja	jest	zatem	w	sposób	szczególny	kształtowaną	
mową	‘naddaną’,	zwykle	wiązaną,	a	nadto	związaną	z	określoną	kul-
turą,	daną	religią,	konkretnymi,	określonymi	obyczajami	(zwyczaja-
mi),	sztuką,	moralnością,	wiedzą	o	życiu,	o	literaturze	itd.	
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			Poezja	nie	tworzy	się	w	próżni,	a	poeta,	pisząc,	ubogaca	swoim	
utworem	zastaną	kulturę.	Z	drugiej	strony	jednak	rzecz	biorąc,	poeta	
jest	kształtowany,	wychowywany	przez	zastaną	kulturę	(także	kulturę	
literacką),	ponieważ	kultura	i	wychowanie	to	jedno	i	to	samo,	zgodnie	
z	greckim	źródłosłowem	(grec. paideia oznacza	zarówno	‘kulturę’,	jak	
i	‘wychowanie’).	Poeta	jest	wychowywany	przez	kulturę,	jeśli	np.	czy-
ta	utwory	poetyckie	przynależne	do	kanonu	danej	kultury	(arcydzieła	
literackie).	Wychowanie	literackie,	wychowanie	przez	literaturę	to	
działanie	literatury,	kultury	literackiej	na	człowieka.	Poeta	zatem,	czy	
wie	o	tym,	czy	nie	wie,	jest	wpierw	wychowywany	a	następnie	-	staje	
się	wychowującym	przez	literaturę,	którą	sam	tworzy.	Grafomania	nie	
wychowuje,	bo	grafomania	jest	kiczem,	a	kicze	nie	wychowują,	jak	
pisał	o	tym	prof.	Stefan	Szuman,	natomiast	wychowują	tylko	arcy-
dzieła,	dzieła	bardzo	dobre	formalnie	i	treściowo,	dzieła	wybitne.	Aby	
dany	utwór	poetycki	mógł	wychowywać,	tzn.	formować	innych	pod	
względem	moralnym	czy	estetycznym,	kszałtować	smak	estetyczny,	
wyrabiać	wrażliwość	na	słowo,	musi	być	sam	dziełem	nienagannym	
formalnie	i	treściowo.	Formacyjny	aspekt	utworów	literackich	jest	nie	
do	przecenienia,	ponieważ	literatura	piękna	pociąga	ku	sobie	wyso-
kimi	wartościami,	a	nie	zmusza	nikogo	do	przyjęcia	wartości,	które	
sama	sobą	reprezentuje.	Forma	i	treść	powinny	być	wartościowe,	czyli	
dobre,	odpowiednie	do	tematu.
			Forma	i	treść	wiersza	powinny	respektować	zasadę	decorum,	czy-
li	zasadę	odpowiedniości	formy	do	treści,	ponieważ	w	razie	użycia	
nieodpowiedniej	formy	do	konkretnie	przekazywanej	treści	-	powstaje	
zgrzyt,	efekt	często	politowania	godny,	żałosny,	lichy.	Nieodpowied-
nia	forma,	np.	forma	wzniosłego	hymnu,	użyta	do	błahej	treści,	czyli	
złamanie	zasady	decorum,	naraża	autora	na	zarzut	groteskowości,	
śmieszności.	Grafoman	nie	dysponuje	na	ogół	znajomością	form	
literackich,	nie	zna	podstawowych	zasad	estetyki,	wskutek	czego	nie	
może	rozumnie	przewidzieć	skutku	własnego	pisania,	postępuje	‘intu-
icyjnie’,	‘na	wyczucie’	i	często	efekt	jego	‘intuicji’	czy	‘wyczucia’	jest	
pożałowania	godny.
			Każdy	człowiek	piszący	powinien	nieustannie,	wytrwale	pracować	
nad	własnym	‘pisaniem’,	być	coraz	bardziej	świadomy	swoich	kre-
atywnych	czynów,	aby	wydoskonalić	twórczość	w	sensie	formalnym		
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i	treściowym,	tj.	odrzucić	to,	co	liche,	a	wybrać	to,	co	lepsze.	Każdy	
autor	powinien	starać	się	segregować	pomysły,	iść	za	radą	arcymi-
strzów	pióra,	przy	czym	obecnie	panująca	konwencja	wierszy	wol-
nych,	tj.	post-Różewiczowskich,	daje	paradoksalnie	nie	tylko	większe	
możliwości	kształtowania	formy	utworu	poetyckiego,	ale	i	więcej	
możliwości	popadnięcia	w	tzw.	‘łatwiznę’,	pójścia	na	skróty,	ku	grafo-
manii.
			Poezja,	a	w	szczególności	‘poezja	czysta’	nie	jest	‘publicystyką’,	tj.	
nie	jest	tekstem	publicystycznym,	poszatkowanym	na	poszczególne	
wersy.	Poezja	nie	jest	wszak	prozą	ułożoną	w	osobne	linijki.	Nie	jest	
poezją	także	pisanie	niby	to	w	sposób	‘pseudouczony’,	wydumany,	z	
użyciem	wielu	‘naukowych’	terminów,	trudnych	słów,	w	sposób	nie-
zrozumiały,	aż	do	granicy	pseudouczonego	bełkotu,	skoro	grafoman	
nie	zna	właściwego	owym	słowom	kontekstu	i	ich	genezy	językowej.	
Nie	jest	także	poezją	pisanie	samymi	tylko	wersalikami	(majuskułą,	
dużymi	literami)	czy	samymi	tylko	małymi	literami	(minuskułą).	Sam	
sposób	zapisu	tekstu	(minuskuła,	majuskuła)	nie	decyduje	wcale	o	
tym,	czy	coś	jest	poezją	czy	nie	jest?	Podobnie	nie	decyduje	o	zali-
czeniu	lub	niezaliczeniu	do	poezji	-	kryterium	użycia	lub	nieużywania	
pełnej	interpunkcji.	Nie	to	decyduje	o	zaliczeniu	lub	niezaliczeniu	
danego	tworu	do	poezji.
			Poezję,	poza	czysto	formalnymi	wymogami,	ma	charakteryzować	
owo	‘uporządkowanie	naddane’,	czyli	dodatkowy	porządek	znacze-
niowy.	Owo	dodatkowe,	specjalnie	ukształtowane	chwytami	literac-
kimi,	tropami	artystycznymi,	uporządkowanie	naddane,	czyli	upo-
rządkowanie	‘dane’	‘ponad’	(‘nad’)	zwykłym	znaczeniem	tekstu	(nad	
tekstem	albo	„między	wersami”,	w	sposób	ukryty),	ponad	zwykłymi	
zasadami	języka,	powoduje,	że	mamy	do	czynienia	z	utworem	lite-
rackim,	a	nie	z	tekstem	jednoznacznym,	publicystycznym	albo	czysto	
użytkowym.	Nawet	wiersze	niektórych	„Nowofalowców”,	którzy	usi-
łowali	przedrzeźniać	język	publicystyki	czy	język	użytkowy	(instruk-
cje	obsługi,	nowomowę	mass	mediów	itd.),	posiadały	specjalną	formę	
literacką,	dodatkowe	sensy	pojawiające	„między	wersami”,	upo-
rządkowanie	‘naddane’,	które	sprawiało,	że	podczas	czytania,	dzięki	
np.	użytym	‘kontaminacjom’	słownym	(popularny	chwyt	literacki	u	
poetów	Nowej	Fali),	tekst	stawał	się	wieloznaczeniowy,	odsłaniał
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dodatkowe	sensy	metaforyczne,	a	nie	był	dosadny	w	swojej	jedno-
znaczności,	tj.	‘migotał’	wieloma	sensami,	odsyłał	do	różnych	rzeczy-
wistości	poprzez	aluzje	i	niedopowiedzenia,	anakoluty,	przenośnie,	
kontaminacje	słowne,	hiperbole,	parabole,	symbole,	synekdochy	
(metonimie),	metafory	obrazowe	etc.	W	poezji	w	ogóle	język	metafor,	
metonimii,	alegorii,	symboli,	onomatopei,	wszelkich	środków	styli-
stycznych,	dostępnych	w	bogatej	poetyce	współczesnej,	powinien	jed-
nak	służyć	określonej	treści,	odpowiedniemu	przedstawieniu	danego	
tematu,	w	myśl	zasady	decorum.
			Jak	mawiał	Cyprian	Norwid,	poeta	powinien	„odpowiednie	dać	
rzeczy	słowo”.	Każde	słowo	ma	swoją	wagę,	swoją	jakość,	ważność,	
wartość.	Cała	sztuka	poetycka	polega	właśnie	na	używaniu	odpowied-
nich	słów,	na	„wygrywaniu”	rozmaitych	znaczeń	dodatkowych	wsku-
tek	zaskakujących	zestawień	różnych	słów	obok	siebie	w	rozmaitych	
relacjach,	układach.	Język	polski	jest	nieskończony	w	swoim	bogac-
twie	wyrazowym,	tj.	ma	nieskończoną	ilość	możliwości	kreacyjnych.	
Język	nasz,	jako	naturalny,	narodowy,	ukształtowany	przez	kulturę	
rodzimą,	jest	przebogatą	skarbnicą	możliwych	do	użycia	ekspresyj-
nych	zestawień	znaczeniowych.	Nieskończoność	języka	polskiego	
powoduje,	że	polska	poezja	może	czerpać	w	sposób	nieograniczony	z	
owej	skarbnicy	mowy,	składając	z	pięknych	wyrazów	coraz	to	now-
sze,	niepowtarzalne	w	swojej	istocie,	twórcze	dzieła	poetyckie.	Język	
polski,	jako	wspólne	dobro	Narodu	Polskiego,	jest	otwarty	na	mody-
fikacje	oraz	otwarty	na	użycie	nowych	leksemów,	zapożyczonych	z	
języków	obcych,	ale	najpiękniejszy	staje	się	wtedy,	kiedy	porusza	się	
na	gruncie	rodzimym,	zbytnio	nie	przeładowując	ciągu	wypowiedzi	
obcymi	wtrętami,	np.	makaronizmami,	germanizmami,	anglicyzmami,	
romanizmami,	rusycyzmami	etc.
			Konkursy	poetyckie,	organizowane	dla	wszystkich,	są	okazją,	aby	
przypomnieć	tę	oczywistą	rzecz,	że	poezja	nie	jest	grafomanią,	a	
grafoman	nie	jest	poetą.	Jednak	należy	rozróżnić	sytuację	spotykaną	
w	rzeczywistości:	młodzi	ludzie	lub	twórcy	początkujący,	niezależnie	
od	wieku,	nie	wiedzą,	jak	pisać,	a	mają	gwałtowną	potrzebę	pisania,	
wyrażenia	samych	siebie	na	piśmie.	Trzeba	im	powiedzieć	wprost:	
poza	samym	pisaniem	czytajcie	ponadto	nieustannie	dobrych	poetów,	
mistrzów	arcydzieł	poetyckich,	czytajcie	książki	o	poetyce,	czyli	na	

84



temat	teorii	literatury,	wertujcie	słowniki	literaturoznawcze,	gdzie	
opisano	definicyjnie,	na	czym	polega	dany	chwyt	literacki,	podano	
przykłady.	Jeśli	w	szkole	was	tego	nie	nauczono,	powinniście	do-
kształcić	się	sami.	Księgarnie	i	biblioteki	w	Polsce	stoją	otworem	
dla	każdego,	wystarczy	skorzystać	i	poszukać.	Nie	brak	poradników	
typu:	„jak	napisać	powieść?”	itd.	Sama	wiedza	teoretyczna	jednak	nie	
wystarczy,	aby	stać	się	poetą.	Istnieją	liczni	znawcy	poetyki,	nawet	
z	tytułami	profesorskimi,	którzy	nie	napisali	w	życiu	ani	jednego	
utworu	poetyckiego,	literackiego.	Poeta	to	człowiek	nie	tylko	znający	
formy,	nie	tylko	mający	coś	istotnego,	interesującego	do	powiedzenia	
innym,	ale	także	człowiek	praktycznie	umiejący	zbudować	wiersz,	
w	sensie	konstrukcyjnym,	strukturalnym,	logicznym,	‘obrazowym’,	
językowym	wraz	z	zastosowaniem	tropów	poetyckich.
			Sztuka	tworzenia	poezji	jest	połączeniem	wielu	aspektów	człowie-
czeństwa:	rozumu,	woli,	uczucia.	Trzeba	umieć	swoją	bogatą	wrażli-
wość	na	piękno,	bujną	wyobraźnię	i	pamięć	kulturową	uzewnętrznić,	
tj.	przelać	na	papier	w	postaci	poezji,	formalnie	bez	zarzutu,	bez	
jakichkolwiek	usterek	technicznych.	Akt	twórczy	jest	momentem	
ekspresji	treści	własnego	wnętrza,	wyrażenia	siebie	poprzez	formę.	
Ponieważ	jednak	nasze	wnętrze	(duchowość)	jest	ukształtowane	przez	
kulturę,	skoro	jesteśmy	ludźmi	wychowanymi	w	określonej	kulturze	
narodowej,	religijnej,	w	tym	-	kulturze	literackiej,	artystycznej	etc.,	
zatem	wyrażamy	pewien	komunikat	(utwór	poetycki)	w	oparciu	o	
nagromadzone,	własne	doświadczenie	kulturowe.		Doświadczenie	
kulturowe	danego	człowieka	sięga	do	rodzimej	tradycji,	żywi	się	
pamięcią	przeszłości	narodowej	kultury.	Nie	jest	prawdą	powiedzenie,	
że	wszystko	zaczyna	się	w	kulturze	dopiero	teraz,	że	kultura	nie	ma	
przeszłości,	że	każde	pokolenie	zaczyna	tworzyć	kulturę	‘od	zera’.	
Każdy	człowiek	kształtowany	jest	poprzez	kulturę	zastaną,	zatem	nikt	
nie	rodzi	się	poetą,	a	proces	stawania	się	poetą	rozciągnięty	jest	w	cza-
sie.	Chodzi	o	proces	stopniowego	dojrzewania	do	twórczości	poprzez	
kolejne	impulsy	zewnętrzne	(natura,	kultura)	i	wewnętrzne	(własna	
duchowość	kształtowana	przez	kulturę	i	naturę).	
			Pedagogika	twórczości	zna	rozmaite	sposoby	inspirowania	twór-
czości,	jednak	sami	twórcy	i	bez	inspiracji	teoriami	pedagogicznymi	
radzą	sobie	w	owym	samoistnym	dojrzewaniu	do	wysokiego	poziomu	
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swojej	twórczości.	Twórcy	radzą	sobie	w	dojrzewaniu	do	bycia	poetą	
poprzez	lata	własnego	pisania	i	pracy	nad	pisaniem.	Można	powie-
dzieć,	że	proces	dojrzewania	do	poezji	jest	długi,	czasem	trwa	całe	
życie,	czasem	wystarczy	mu	kilka	lat	intensywnej	pracy	własnej.	
Warto	sobie	samemu	pomóc,	czytając	uważnie	arcydzielną	poezję	mi-
strzów,	ze	zwróceniem	uwagi	na	to,	jakie	tropy	artystystyczne	zostały	
w	danym	utworze	użyte?	Warto	czytać	słowniki	literaturoznawcze,	
aby	nauczyć	się	rozróżniać	i	nazywać	po	imieniu	wszystkie	tropy	po-
etyckie,	w	celu	zwiększenia	samoświadomości	literackiej	jako	twórca	
literatury.	Wszak	warto	pisać	ze	zrozumieniem	tego,	co	się	pisze	i	jak	
się	pisze?	Samoświadoma	twórczość	z	pewnością	nie	jest	grafomanią,	
bo	człowiek	samoświadomy,	dobrze	znający	warsztat	literacki,	zarów-
no	w	teorii,	jak	i	w	praktyce,	nie	pozwoli	sobie	na	jakąkolwiek	‘fu-
szerkę’,	ale	będzie	dążył	do	udoskonalenia	własnego	sposobu	wyrazu,	
tj.	ekspresji	w	danym	wierszu,	aby	nie	kopiować	niewolniczo	tego,	co	
kiedyś	już	było,	co	już	stworzono	w	kulturze.
			W	przypadku	czytania	poezji	odczuwamy	satysfakcję	wewnętrzną,	
zwaną	‘przeżyciem	estetycznym’,	czyli	pozytywne	doświadczenie	du-
chowe,	związane	z	wartościami	estetycznymi,	np.	pięknem,	przy	czym	
wrażenie	‘uczty	duchowej’	jest	tym	większe	u	czytelnika,	im	więcej	
rozumnej	pracy	w	dany	utwór	włożył	sam	autor,	im	więcej	tajem-
nic	do	odkrycia	pozostawił	czytelnikowi	w	swoim	komunikacie,	im	
bardziej	chciał	ubogacić	czytelnika	swoją	twórczością	w	konkretnym	
dziele.	Aby	stworzyć	piękno	w	utworze	literackim,	potrzeba	wielu	
czynników,	niewątpliwie	jednak	utwór	pozbawiony	tzw.	‘wartości	
estetycznych’	nie	jest	poezją.	Można	by	z	pewnością	wiele	napisać	o	
warunkach	tworzenia	poezji	i	to	dobrej	poezji,	bo	kryteria	jej	są	wie-
lowarstwowe	i	nie	zamykają	się	w	prostych	formułach	i	zaleceniach.	
Ogólnie	mówiąc,	są	zatem	dwa	sposoby	tworzenia:	pierwszy	sposób	
to	tworzyć,	a	drugi	-	to	pracować	nad	tworzeniem,	dodajmy:	pracować	
rozumnie,	wprzęgając	uczucie	i	wolę	w	działania	rozumu	ludzkiego	w	
zakresie	piękna,	przy	jednoczesnym	użyciu	swojej	wyobraźni,	pamięci	
i	wrażliwości	zmysłowej	oraz	duchowej.	Powyższą,	rozszerzoną	pa-
rafrazą	słów	Ignacego	Paderewskiego	można	by	spointować	kwestię:	
jak	tworzyć,	aby	powstało	piękno,	a	nie	kicz,	lichota,	dzieło	słabe	for-
malnie	i	treściowo?	Pracę	nad	tworzeniem,	pracę	nad	formą	literacką			
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i	nad	treścią	literacką	należałoby	polecić	młodym	adeptom	literatury,	
początkującym	twórcom	mającym	ambicje	doskonalenia	warsztatu	
i	dosięgnięcia	wyżyn	literatury	pięknej.	Tylko	arcydzieła	są	warte	
polecenia	jako	wzorce	literackie	do	studiowania,	bo	tylko	arcydzie-
ła	wychowują,	a	kicze	deterioryzują,	psują	dobry	smak	u	odbiorcy	i	
adepta	pióra.	Kiczów	należy	się	wystrzegać	zatem,	bo	nie	pozwalają	
się	wykształcić	dobremu	smakowi,	nie	stanowią	dobrego	wzorca	pisa-
nia	poezji.	Nie	tworzyć	kiczów,	ale	mieć	ambicję,	aby	kreować	dzieła	
dobre,	godne,	a	nawet,	o	ile	talent	pozwoli,	arcydzieła,	oto	generalne	
przesłanie	dla	autorów.	Trzeba	pisać	tak,	aby	się	owoców	tego	pisania	
nie	wstydzić	pod	względem	moralnym	i	estetycznym.	Dzieła	literac-
kie	powinny	być	na	przyzwoitym	poziomie	artystycznym	i	moralnym,	
bo	nie	tylko	sama	forma,	ale	i	ludzkie	przesłanie,	ludzka	treść	zawarta	
w	utworze,	przemawiają	do	odbiorcy.
			Czytelnik,	gdy	może	się	zidentyfikować	z	bohaterem	wiersza	czy	z	
podmiotem	lirycznym	utworu,	jest	w	stanie	lepiej	zrozumieć	i	przeżyć	
intencję	autora,	utożsamić	się	z	intencją	poety	i	wtedy	właśnie	dane	
dzieło	ma	nań	wpływ	wychowawczy,	jeśli	pociąga,	wabi,	nęci,	kusi	
-	jak	formułował	to	prof.	Stefan	Szuman	w	książce	pt.	O kunszcie i 
istocie poezji lirycznej	(1947).	Każda	konwencja	literacka	ma	swoje	
prawa,	rządzi	się	swoimi	zasadami.	To,	co	pojawia	się	np.	w	literatu-
rze	łotrzykowskiej,	przygodowej,	nie	jest	z	kolei	dobrze	widziane	w	
poezji	lirycznej,	która	dysponuje	odmiennymi	środkami	wyrazu.	Te	
zasady	czasem	można	przełamywać,	ale	trzeba	wiedzieć,	czemu	to	ma	
służyć?	Zasady	tworzenia	literatury,	w	sensie	użycia	środków	arty-
stycznych,	są	znane	literaturoznawstwu,	trzeba	je	znać,	przynajmniej	
w	stopniu	elementarnym.	Zamiast	banalnych,	oklepanych,	do	cna	
zużytych	rymów	„częstochowskich”	(typu:	słońca-końca,	dróg-Bóg,	
zorze-morze	itd.),	lepiej	stosować	asonanse,	konsonanse,	rymy	rzad-
kie,	niedokładne,	dalekie,	egzotyczne,	albo	całkowicie	zrezygnować	
z	rymowania,	jeśli	się	nie	jest	na	tyle	oryginalnym	(oryginalną),	aby	
wymyślić	coś	całkowicie	nowego	w	trudnej	materii	rymotwórczej,	
gdzie	prawie	„wszystko	już	było”	i	gdzie	bardzo	trudno	o	coś	napraw-
dę	nowego,	twórczego.
			Tworzenie	dobrej	poezji	jest	sztuką,	a	sztuka	to	zestaw	umiejętności,	
ukształtowanych	zdolności,	nabytej	wiedzy,	umożliwiających	twór-
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czość.	Sztuka	nie	jest	ograniczona	do	czynnika	czysto	rozumowego,	
to	jasne,	ale	bez	tego	czynnika	dzieło	sztuki	nie	powstanie	wskutek	
jakiejś	‘ogólnej	ekspresji’	samej	woli	czy	samych	uczuć,	bez	formy.	
Podobnie,	jak	krzyk	czy	bełkot,	jako	ekspresja	pozbawiona	zrozumia-
łej	formy,	różnią	się	od	śpiewu,	tak	samo	także	bezładny,	nieuporząd-
kowany	tekst,	pozbawiony	formy	i	zasady	rozumnej,	nie	będzie	nigdy	
poezją,	a	jedynie	ekspresją,	nieukształtowanym	tworem,	tworzywem,	
nieobrobionym	surowcem,	bezładną	materią	słowa,	nieuformowanym	
słowem.	Forma	decyduje	w	materii	słowa	o	tym,	że	dany	tekst	jest	
piękny.	Sama	treść	słowa	nie	decyduje	jeszcze	o	pięknie.
			Poezja	jest	także	narzędziem	ludzkiej	duchowości,	czyli	instrumen-
tem	służącym	do	ukazania	ludzkiego	wnętrza	duchowego,	człowieczej	
‘duszy’,	jej	niepowtarzalności	w	kulturze,	indywidualności	osoby,	
odmienności	osobowości.	Każdy	człowiek	jest	inny,	nie	ma	dwóch	
takich	samych	osób	na	świecie,	identycznych,	dlatego	warto,	aby	
nad	każdym	twórcą	się	pochylić	i	spróbować	mu	pomóc,	jeśli	tego	
wymaga	i	chce.	Praca	nad	twórcą	jest	niezbędna	tam,	gdzie	brakuje	
warsztatu	formalnego,	obycia	literackiego,	kultury	literackiej.	Temu	
służy	wychowanie	literackie,	wychowanie	przez	literaturę	i	wycho-
wanie	do	literatury.	Kultura	literacka	jako	część	kultury	artystycznej	
przynależy	do	kultury	danego	narodu	i	do	rodziny	kultur	istniejących	
i	zrodzonych	w	ramach	danej	cywilizacji.	Kultura	polska,	jako	kultura	
zrodzona	na	gruncie	cywilizacji	łacińskiej,	zachodniochrześcijańskiej,	
ma	określony	profil,	który	rzutuje	także	na	charakter	naszej	literatury	
pięknej.	Pokrewieństwo	kultur	jest	ważne,	np.	kultura	literacka	na-
rodów	słowiańskich	nosi	pewne	cechy	wspólne,	zaśpiewność	poezji,	
wynikającą	z	języków	słowiańskich.	Owa	‘zaśpiewność’	cechuje	
poezję	słowiańską,	np.	szczególnie	silnie	uwydatnia	się	w	poezji	
rosyjskiej,	białoruskiej	czy	ukraińskiej,	ale	także	obecna	jest	w	poezji	
polskiej.	Wszystkie	te	czynniki	oraz	inne	jeszcze,	kształtują	daną,	na-
rodową	kulturę	literacką,	którą	trzeba	poznać,	aby	móc	swobodnie	się	
poruszać	w	jej	kontekstach,	aby	swobodnie	tworzyć	w	jej	kodach.	
			Nad	każdym	twórcą	warto	się	pochylić	i	popracować	nad	jego	
twórczością	poprzez	cenne,	merytoryczne	wskazówki,	czasem	drobne	
sugestie	warsztatowe,	a	nawet	ingerencje	formalne	w	tekst	utworu,	
jeśli	pojawią	się	tam	ewidentne	usterki	techniczne	i	rozmaite	błędy	
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językowe	(gramatyczne,	ortograficzne,	interpunkcyjne,	stylistyczne,	
merytoryczne,	logiczne).	Znaną	jest	rzeczą,	że	przyjaciele	po	piórze	
uszlachetniali	swoimi	pomysłami	utwory	swoich	kolegów.	Powszech-
nie	znana	jest	np.	historia	frazy	„Kobieto,	puchu	marny”	w	jednym	
z	utworów	Adama	Mickiewicza	(1798-1855).	Fraza	ta	powstała	jako	
koncept	autorstwa	Jana	Czeczota,	bo	wiadomo,	że	pierwotnie	wieszcz	
napisał:	„Kobieto,	boski	diable”.	Niektórzy	autorzy	wierszy	obruszają	
się	na	krytyczną	ingerencję	z	zewnątrz	(nie	mylić	z	ingerencją	cenzora	
w	systemie	totalitarnym),	inni	są	zadowoleni	z	poprawek,	które	uszla-
chetniły	ich	twórczość.
			Pedagogika	zna	nie	tylko	pojęcia	‘wychowania	przez	literaturę’,	
‘wychowania	literackiego’,	‘wychowania	do	literatury’,	ale	także	
ponadto	terminy	‘autowychowania	przez	literaturę’,	‘autowychowania	
literackiego’,	‘autowychowania	do	literatury’,	czyli	własnej	eduka-
cji	w	zakresie	wzrastania	w	kulturę	literacką.	(Auto)wychowanie	to	
wzrastanie,	dojrzewanie,	uformowanie	człowieka	do	kultury,	a	samo-
wychowanie	w	zakresie	literatury	polega	na	pogłębieniu	przez	danego	
człowieka,	w	rozmaity	sposób,	swojej	kultury	literackiej,	swojego	
obycia	z	literaturą,	swojej	dojrzałości	literackiej	poprzez	nieustanny,	
całożyciowy	proces	czytania,	studiowania	literatury	pięknej,	naucze-
nia	się	form	i	gatunków	literackich,	sposóbów	wyrazu,	środków	arty-
stycznych,	doskonalenia	warsztatu	literackiego.
			Całość	owych	czynności,	które	służą	podniesieniu	poziomu	kultury	
literackiej	danego	człowieka	nazywamy	‘wychowaniem	literackim’,	a	
jeśli	to	on	sam	jest	sprawcą	owego	wychowania,	to	mamy	do	czynie-
nia	z	‘autowychowaniem	literackim’.	Każdy	twórca	literatury	pięknej	
proces	takowy	przechodzi,	aby	osiągnąć	wyższy	poziom	twórczy,	a	
w	konsekwencji	-	lepszej	jakości	utwory	własne.	Ten,	kto	nie	pracuje	
nad	sobą,	niczego	godnego	uwagi	w	literaturze	nie	osiągnie.	Twór-
ca	pracuje	nad	sobą,	czyli	wychowuje	siebie	samego	dwojako:	pod	
względem	moralnym	(nie	tylko	czyste	sumienie,	ale	miłość	do	Boga	i	
człowieka)	i	pod	względem	estetycznym	(nie	tylko	warsztat	literacki,	
ale	kultura	literacka	jako	całość	w	ramach	kultury	w	ogóle).	Cóż	z	
tego,	że	ktoś	będzie	znał	warsztat	literacki,	ale	będzie	z	gruntu	zepsu-
tym,	złym,	niegodziwym	człowiekiem,	bez	sumienia?	Czy	ktoś	taki	
może	być	dobrym	pisarzem	lub	dobrym	poetą?	Jakie	wzorce	zostawi	
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potomnym	zły	pisarz	i	niegodziwy	poeta?	Czy	zły	pisarz	może	być	
wiarygodny	jako	dobry	wzorzec	do	naśladowania?	Czy	dzieła	literac-
kie	złego,	zepsutego	moralnie,	niegodziwego	pisarza	są	wiarygodne	i	
czy	mogą	rodzić	dobre	owoce	w	czytelnikach,	którzy	owe	dzieła	sobie	
w	dobrej	wierze	przyswajają?
			Pisanie	utworów	literackich	jest	procesem,	który	oddziałuje	na	
samego	twórcę.	Pisane	i	wtórnie	czytane	utwory	własne	także	kształ-
tują	twórcę,	autora	danego	dzieła,	bo	pomagają	mu	zrozumieć	samego	
siebie,	skoro	każdy	utwór	jest	uzewnętrznieniem	się	wnętrza	osoby	
ludzkiej,	jej	wyobraźni,	jej	doświadczeń,	jej	pamięci,	poczucia	toż-
samości.	Popularne	porzekadło	ludowe	mówi:	„Poznać	po	mowie,	
co	u	kogo	w	głowie”.	W	tym	sensie	mądrość	ludowa	rozpoznaje	w	
komunikacie	językowym	treść	aktów	świadomości	danej	osoby	ludz-
kiej,	autora	wypowiedzi.	Jednak	byłby	to	mylny	trop,	gdyby	poezję	
traktować	tylko	jako	twór	terapeutyczny	sensu stricto,	w	myśl	zasad	
psychologizmu.	Poezja	jest	wszak	celowo	ukształtowaną	(uformo-
waną)	materią	słowa,	a	jej	tropy	mogą	być	maską	psychiki	autora,	tj.	
autor	może	w	sposób	sztuczny	wykreować	bohatera,	który	wcale	nie	
jest	jego porte-parole.	Liryka	maski,	liryka	roli,	liryka	negatywna	
(opisywane	w	teorii	w	kontekście	poetyki	maski,	poetyki	roli,	po-
etyki	negatywnej)	-	to	są	przykłady	poezji	lirycznej,	która	nie	mówi	
wprost.	Poezja	szczera,	mówiąca	wprost,	staje	się	często	konfesyjna,	
czasem	ekshibicjonistyczna,	wiwisekcyjna,	naraża	autora	na	zarzuty	
braku	formy	literackiej,	braku	dystansu	do	świata	przedstawionego,	
jeśli,	oczywiście,	tekst	jest	samym	tylko	wyznaniem	wprost	i	niczym	
więcej.	Taki	bezpośredni,	szczery	‘aż	do	bólu’	tekst	osobisty,	który	w	
postaci	‘surowej’	liryki	bezpośredniej	jest	przedstawiony	na	forum pu-
blicum,	zwykle	nie	niesie	ze	sobą	niczego	więcej,	jak	skandalizującą	
ekspresję,	brak	w	nim	na	ogół	np.	jakiegoś	moralnego	czy	religijnego	
przesłania,	jakiejś	głębszej	refleksji	o	człowieku,	o	kondycji	ludzkiej,	
nie	ma	w	owym	utworze	tzw.	‘drugiego	dna’,	metaforycznego	obrazu,	
odesłania	do	sfery	sacrum,	ku	Tajemnicy,	ku	Bogu.	
			Stosownie	przetworzona	poezja	konfesyjna	w	szczególności	jest	
odpowiednia	w	poezji	religijnej,	w	modlitwie,	gdzie	„ja”	liryczne	bez-
pośrednio	zwraca	się	do	Boga,	do	transcendentnego	„Ty”	lirycznego.	
Jednak	tego	typu	kontemplacyjna,	religijna	poezja	także	rządzi	się	
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swoimi	odrębnymi	prawami,	np.	powinna	być	oszczędna	w	słowach,	
nieprzegadana,	pełna	prostoty,	autentyzmu	relacji	międzyosobowej,	
bogata	w	dodatkowe	sensy	metaforyczne.	W	poezji	religijnej,	jak	w	
każdej	poezji,	występują	pewne	słowa	‘znaczące’,	wywodzące	się	z	
określonego	źródła,	znane	np.	z	Biblii	czy	Tradycji	Kościoła.	Jednak	
samo	posługiwanie	się	tymi	słowami	nie	tworzy	jeszcze	poezji.	Poezja	
religijna,	podobnie	jak	i	poezja	miłosna,	a	w	zasadzie,		jak	każda	
poezja,	nie	znosi	abstrakcji,	lecz	żywi	się	konkretem,	tj.	konkretnym	
obrazem.	Ezra	Pound	wyróżniał	trzy	rodzaje	metafor,	które	odpowied-
nio	nazywał,	chodzi	o	logopeję,	melopeję	oraz	imagopeję.	Logopeja	to	
metafora	wyrozumowana,	konstrukcyjna	np.	o	typie	symbolu,	melo-
peja	to	metafora	dźwiękowa	np.	o	typie	onomatopei,	natomiast	ima-
gopeja	czy	ikonopeja	to	metafora	o	typie	obrazu,	ciągu	obrazów,	czyli	
przenośnia	obrazowa.	To	tylko	jeden	z	przykładowych	podziałów	
funkcjonujących	wśród	poetów-teoretyków	i	poetów-praktyków.	Ist-
nieje	wiele	rozmaitych	ujęć	typów	metaforyki,	ale	z	pewnością	obraz,	
dźwięk	i	symbol	są	tymi	najważniejszymi	budulcami	poezji	lirycznej,	
którą	tworzy	się	w	słowie,	w	języku,	gdy	w	sposób	niepowtarzalny	
„rzeźbi	się”	postać	wiersza,	„obrabia”	jego	poszczególne	strony,	jak	
drewno	w	pracy	snycerskiej.
			Poezja	rozumiana	jako	komunikat	złożony	z	konkretnych	słów-
obrazów,	ewokujących	pewną	rzeczywistość,	przywołujących	jakąś	
relację	międzyosobową,	sugerujących	jakąś	sytuację	liryczną,	przed-
stawiających	jakieś	konkretne	rzeczy,	krajobrazy	przyrody	itd.,	spełnia	
w	kulturze	istotną	funkcję	samopoznawczą,	ekspresyjną,	symbolicz-
ną,	przeżyciową	(doświadczeniową).	Sztuką	jest	przełożyć	własne,	
osobiste	przeżycie,	własne	doświadczenie	indywidualne,	własną	
wrażliwość	i	swoje	wyobrażenia,	zachowane	w	osobowej	pamięci	-	na	
język	uniwersalny,	tj.	na	powszechnie	zrozumiały	język	symboliczny,	
ekwiwalentną	mowę	poetycką,	specjalnie	uporządkowaną,	zorganizo-
waną	wewnętrznie,	ukształtowaną	według	pewnego	klucza	kulturowe-
go,	ukazującą	człowieczeństwo	w	relacji	egzystencjalnej:	do	Boga,	do	
innego	człowieka,	do	świata	natury,	do	sfery	kultury.	Poezję	charakte-
ryzuje	pewna	lekkość,	ulotność,	zwiewność,	a	zarazem	ukonkretnienie	
i	osadzenie	w	rzeczywistości	przedstawionej,	przestrzeni	sugerowanej.	
Poezję	charakteryzuje	pewna	właściwość	„skoku	w	przestrzeń”.
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			Należy	unikać	jednak	grubiaństwa,	nieprzyzwoitości,	wulgaryzmów,	
naturalizmu,	fotograficzności,	bo	człowiek	nie	odwzorowuje	świata	
w	poezji	w	sposób	mechaniczny,	dosłowny,	jak	kamera	filmowa,	jak	
magnetofon	czy	aparat	zdjęciowy.	Poezja	jest	pewną	kreacją	słowną,	
opartą	o	doświadczenie	wewnętrzne	i	zewnętrzne	autora,	ale	jedno-
cześnie	owa	kreacja	staje	się	„światem	samym	w	sobie”,	„światem	
sztuki”,	czyli	sztuczną	kreacją,	będącą	artystycznym	odpowiednikiem	
autentycznego,	ludzkiego	doświadczenia	życiowego.	Poezja	nie	może	
być	li	tylko	bladym	konceptem,	wykoncypowaną	abstrakcją	oderwaną	
od	człowieczego	losu,	od	życia.	W	gruncie	rzeczy	w	poezji	szukamy	
samych	siebie,	szukamy	człowieka,	szukamy	świata	człowieka,	pró-
bujemy	poprzez	przenośnię	obrazów	i	symboli	zrozumieć	dogłębnie	
samych	siebie	jako	ludzie.	Poezja	staje	się	praktyczną	‘antropologią	
stosowaną’,	bo	mówi	o	człowieku	nie	tylko	o	takim,	jakim	jest,	ale	i	o	
takim,	jakim	być	pragnie	i	jakim	być	powinien.	Poezja	rzutuje	czło-
wieka	w	świat	wartości	wysokich,	w	świat	duchowy,	kulturowy,	stara	
się,	jak	mawiał	wieszcz	J.Słowacki,	tak	pracować	nad	człowiekiem	
„Aż	was,	zjadacze	chleba	-	w	aniołów	przerobi”	(Testament mój).
			Dzieło	sztuki,	w	tym	-	dzieło	poetyckie,	wymaga	precyzji,	nic	nie	
jest	w	nim	zbędne.	Nic	nie	powstaje	jako	przypadkowe	w	danym	
komunikacie	artysty,	wszystko	staje	się	nośnikiem	znaczeń	symbolicz-
nych,	metaforycznych,	naddanych,	dodatkowych,	poza	dosłownymi	
sposobami	odczytań.	Dosłowność	i	dosadność,	jako	werystycznie	
wulgarne,	zabijają	w	istocie	poezję,	rugują	z	niej	element	ekwiwa-
lentności	uczuć,	zastępowania	czegoś	przez	coś	innego.	Nie	można	
także	nonszalancko	żonglować	słowami	na	sposób	probabilistyczny,	
dadaistyczny,	bo	z	losowania	słów	nie	powstał	nigdy	żaden	arcydziel-
ny	poemat,	jakiekolwiek	arcydzieło	poezji	na	świecie.	Probabilizm	w	
poezji	prowadzi	w	dłuższej	perspektywie	donikąd.	Czy	probabilizm,	
oparcie	się	o	zupełny	chaos,	losowy	przypadek,	spowodowało	kiedy-
kolwiek,	że	powstało	jakiekolwiek	arcydzieło	literackie?	Przez	czyste	
losowanie	słów	nie	otrzymano	jak	dotąd	jakiegokolwiek	wartościo-
wego	utworu.	Nawet	surrealiści,	którzy	lansowali	tzw.	ideę	‘pisma	
automatycznego’,	stwierdzili	po	latach,	ustami	André	Bretona,	że	w	
rzeczywistości	to,	co	tworzyli,	nie	było	jakimkolwiek	pismem	auto-
matycznym,	ale	poprawianą	wielokrotnie	konstrukcją,	zatem	widzimy	
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element	rozumowy,	strukturowo-konstrukcyjny	w	pozornie	antyrozu-
mowym,	probabilistycznym	surrealizmie	w	poezji.	Bezrozumny	przy-
padek	nie	tworzy	poezji,	ale	rozum	wspomagany	przez	inne	władze	
duchowe	człowieka	(uczucie,	wolę,	wyobraźnię,	pamięć,	wrażliwość,	
inteligencję	etc.).	W	kreacji	pojawia	się	zatem	element	rozumny	i	
poznawczy	w	człowieku	połączony	z	przeżyciem,	czyli	z	elemen-
tem	uczuciowym,	nadto	konieczna	jest	wola	(akt	twórczy,	wola	aktu	
tworzenia).	Człowiek,	tworząc,	angażuje	całego	siebie,	swoją	pamięć,	
wyobraźnię,	wrażliwość,	doświadczenie	wewnętrzne,	tzw.	‘serce’,	itd.	
Cała	umysłowość	ludzka	skupia	się	na	akcie	tworzenia,	służy	temu	
aktowi,	dlatego	tak	ważne	staje	się	pielęgnowanie	własnej	kultury	
umysłowej,	czyli	metaforycznie	mówiąc,	staranne	‘uprawianie’	swo-
jego	umysłu,	jego	porządkowanie,	odchwaszczanie	z	kąkolu	błędów,	
szpetoty,	zła,	niegodziwości,	zakłamania,	profanacji,	a	nawożenie	go	
tym,	co	dobre,	piękne,	prawdziwe,	godne,	święte,	sianie	dobra,	dąże-
nie	do	doskonałości.
			Przypadek	może	być,	owszem,	inspirujący,	na	przykład	zestawienie	
dwóch	różnych	rzeczy	w	czasie,	w	przestrzeni,	obok	siebie,	jak	to	
czynili	surrealiści,	ale	cała	obróbka	literacka,	konstruowanie	ostatecz-
ne	przemyślanej	struktury	tekstu	nie	jest	przypadkowe,	dlatego	tak	
istotna	jest	właściwa	kultura	umysłowa,	w	tym	stosowna	kultura	lite-
racka,	aby	móc	dobrze	zestawić	ze	sobą	słowa,	dopasować	odpowied-
nio	konteksty	kulturowe,	przekształcić	znaczenia	poprzez	właściwą	
metaforę	obrazową	itd.	Dekonstrukcja,	niszczenie	znaczeń,	prowadzi	
donikąd.	Kontrukcja	prowadzi	do	nieskończoności	możliwości	sztuki	
poprzez	nieskończoną	możliwość	tworzenia,	potencjalnie	zawartą	w	
każdym	człowieku.	Chodzi	tylko	o	wypracowanie	odpowiedniej	kul-
tury	umysłowej	w	danej	osobie	ludzkiej	poprzez	wychowanie	i	kształ-
cenie,	aby	dany	autor	zyskał	sprawne	narzędzie	twórczości	w	postaci	
własnej,	sprawnej	umysłowości,	zdolnej	do	twórczego,	ekwiwalent-
nego	uchwycenia	rzeczywistości	poznawanej	i	przeżywanej.	To	nie	
ręka	tworzy	poezję,	ale	umysł,	ręka	tylko	zapisuje	na	papierze	to,	co	
pragnie	stworzyć	umysł,	dlatego	trzeba	pracować	(auto)wychowawczo	
nad	własną	umysłowością,	aby	stać	się	dobrym	poetą,	dobrym	twórcą.	
Autor,	zainspirowany	jakimś	wątkiem	czy	‘skojarzeniem’,	ciągnie	
dany	motyw,	prowadzi	go	od	sytuacji	wyjściowej,	czyli	skojarzenia	
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początkowego,	będącego	pierwszym	impulsem,	pierwszą	impresją,	do	
pewnego,	logicznego	(w	sensie	poetyckim)	finału	w	postaci	takiego,	
a	nie	innego	sformułowania,	przy	czym	kolejne	motywy	lub	obrazy	
wynikają	z	siebie,	zazębiają	się,	łączą	się	ze	sobą	jasno	i	logicznie.	W	
poezji	jest	jak	w	filmie,	tj.	jeśli	np.	w	filmie	pojawia	się	w	pierwszej	
scenie	fortepian,	to	ten	fortepian	ukazano	tam	w	jakimś	określonym	
celu.	Bezcelowe	pokazanie	fortepianu	nie	miałoby	sensu.	W	toku	
rozwoju	akcji	filmowej	np.	ktoś	na	tym	fortepianie	zagra,	albo	coś	się	
stanie	w	związku	z	tym	fortepianem.	Podobnie	dzieje	się	w	poezji.	Je-
śli	dany	motyw,	wątek,	rekwizyt,	ciąg	skojarzeń	słownych	pojawia	się	
na	początku	wiersza,	to	ulegnie	on	pewnej	obróbce	w	toku	tworzenia,	
aż	do	uzyskania	końcowego	efektu	w	postaci	zaskakującej	pointy.	
			Zaskoczenie,	nagła	zmiana	perspektywy,	odwrócenie	sytuacji,	para-
doks	itd.	są	twórcze	w	poezji.	Podobnie	zestawienie	paralelne	dwóch	
różnych	rzeczywistości	ze	sobą	(np.	teatru	i	życia,	filmu	i	literatury,	
malarstwa	i	muzyki	itd.),	odpowiednie	kombinacje	paralelne	terminów	
z	dwóch	lub	trzech	rzeczywistości	(np.	kultury,	natury,	religii	itd.)	
mogą	być	bardzo	twórcze	w	poezji.	Neleży	jednak	konsekwentnie	
przeprowadzić	owe	paralelne	wątki	przez	dany	wiersz,	systematycz-
nie,	jasno,	z	użyciem	tropów	poetyckich,	aby	uzyskać	pożądany	efekt	
artystyczny.	Zaskoczenie	nie	może	się	jednak	odbywać	na	zasadzie	
„Deus	ex	machina”,	tj.	w	sposób	nieumotywowany,	w	sposób	bez	
jakiegokolwiek	związku	z	tym,	co	poprzednio	wystąpiło	już	w	wier-
szu.	Podobnie	jak	wariacje	muzyczne	w	barokowej	fudze,	przepro-
wadzane	przez	kompozytora	na	dany	temat	w	konkretnym	utworze,	
tak	i	w	poezji	twórca	krąży	wokół	danej	kwestii,	„obudowuje”	ją	z	
różnych	stron,	oświetla	coraz	to	nowym	światłem,	składa	z	różnych	
słów	kolejnymi	obrazami,	symbolami,	stwarza	nastrój,	zmierza	do	
ostatecznej	cody,	spiętrzającej	na	końcu	wszystkie	wątki	wariacyjne	w	
jedno,	w	sposob	zaskakujący,	wiążący	to,	co	wystąpiło	dotychczas	w	
toku	wiersza.	Jak	wariacje	w	muzyce,	tak	i	w	poezji,	którą	w	sposób	
świadomy	buduje	się	jako	słowną,	konsekwentną	konstrukcję	obrazo-
wo-symboliczno-przenośną	w	umyśle	twórcy,	a	następnie	odtwarza	
wariantywnie	w	umyśle	odbiorcy	podczas	tzw.	konkretyzacji,	aktuali-
zacji	dzieła	literatury.
			Poeta	jest	świadomy	użytych	środków	literackich,	grafoman	-	nie.	
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Poeta	działa	celowo,	grafoman	-	niecelowo.	Poeta	zna	materię	wier-
sza,	jego	formę	i	cel	jako	samoświadomy	sprawca	owej	konstrukcji	
(łac.	auctor).	Grafoman	nie	zna	materii	wiersza	ani	formy,	nie	wie	
ponadto,	jaki	był	cel	powstania	jego	utworu,	bo	nie	działa	jako	sa-
moświadomy	sprawca	dzieła.	Aby	być	samoświadomym	autorem	
(łac.	auctor),	trzeba	pracować	nad	wierszem,	nad	sobą,	eliminować	w	
tekście	to,	co	słabe,	liche,	oklepane,	banalne,	powtarzalne,	epigońskie,	
pretensjonalne,	nietwórcze,	kiczowate,	prymitywne,	płaskie,	podłe	
formalnie	i	moralnie,	wulgarne,	grubiańskie,	nieprzyzwoite.	
			Człowiek	jest	istotą	wolną,	może	robić,	co	chce,	jednak	„Wszystko	
mi	wolno,	ale	nie	wszystko	przynosi	korzyść”	(1 Kor	6,12).	W	pisaniu	
wierszy	zatem	wszystko	wolno,	ale	nie	wszystko	przynosi	korzyść	
moralną,	obyczajową,	estetyczną,	artystyczną,	poznawczą,	religijną	
itd.	Trzeba	zatem	dbać	o	to,	aby	utwory	poetyckie	przynosiły	korzyść	
estetyczną,	moralną,	religijną	(duchową)	itd.	Należy	więc	podcho-
dzić	do	swojej	wolności	twórczej	z	dystansem,	aby	nie	ulec	pysze,	
zadufaniu,	megalomanii,	nieskromności,	pokusie	sławy.	Miarą	dobrej	
twórczości,	dobrej	poezji	nie	jest	dobre	samopoczucie	piszącego	przy	
pisaniu,	tworzeniu,	bo	to	samopoczucie	często	bywa	złudne,	ale	satys-
fakcja	wyrobionego	czytelnika,	odbiorcy,	który	odnajduje	w	danym	
utworze	bogactwo	odniesień	kulturowych,	feerię	barw,	obrazów,	żywe	
relacje	międzyosobowe,	muzykę	ducha,	a	nie	martwą	literę	tekstu,	
którą	autor	usiłuje	na	siłę	powiązać	ze	sobą	częstochowskim	rymem,	
katarynkowym	rytmem,	powtarzalnymi,	aż	do	znudzenia	inwokacja-
mi,	banalnymi	sformułowaniami,	„watą”	słów,	itd.	Poezja	jest	czymś	
niepowtarzalnym,	dlatego	w	każdym	utworze	należy	zadbać	o	to,	aby	
nic	się	nie	powtarzało	w	koncepcie,	by	nie	zanudzać	czytelnika	wciąż	
tym	samym,	„odgrzewanym”	daniem,	bo	takie	powtórki	nie	prowadzą	
do	uczty	duchowej,	a	tylko	zniechęcają	do	czytania.	Dobry	efekt	za-
ciekawiania	czytelnika,	nęcenia	go,	wabienia	kolejnymi	obrazami	czy	
frazami	metafor	można	osiągnąć,	np.	zastępując	jedne	słowa	innymi,	
bliskoznacznymi,	synonimami,	aby	nic	nie	wystąpiło	w	danym	utwo-
rze	dwukrotnie,	na	zasadzie	nudnej	repetycji,	bo,	jak	mawiali	starożyt-
ni, varietas delectat	(różnorodność	sprawia	przyjemność,	rożnorod-
ność	delektuje).	
			Bogactwo	języka	polskiego	umożliwia	tworzenie	z	kilkuset	tysięcy	
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słów	obecnych	w	naszym	słowniku	ojczystym	nieskończonej	ilości	
kombinacji	w	wierszu,	zatem	indywidualne	bogactwo	języka	danego	
autora	jest	istotne	w	akcie	kreacji	poezji.	Należy	poszerzać,	ubogacać	
nieustannie	własną	leksykę	poprzez	czytanie	słowników.	Chodzi	o	
to,	aby	nieustannie	wzbogacać	zasób	słów,	zwłaszcza	tych	z	zakresu	
kultury	humanistycznej,	nie-technicznej,	aby	móc	giętko	i	elegancko	
wyrażać	własne	myśli	w	materii	słowa.	Wszak	„Chodzi	mi	o	to,	aby	
język	giętki	Powiedział	wszystko,	co	pomyśli	głowa”	(Juliusz	Słowac-
ki,	Pieśń V).	Rozum	wyraża	się	w	języku,	także	języku	poezji.	Utwór	
poetycki	powinien	być	formułowany	z	pewnym	polotem	ducha,	fine-
zją	materii	słowa,	w	elegancji	i	dostojeństwie	języka,	w	poczuciu	do-
brego	smaku	artystycznego,	który	wynika	z	wyrobienia	w	dziedzinie	
doświadczenia	kulturowego,	w	szczególności	z	biegłej,	praktycznej	
znajomości	gramatyki	języka	ojczystego	i	literatury	ojczystej.	Należy	
dbać	o	niepowtarzalny	przebieg	poetycki	w	utworze,	a	jeśli	już	coś	
się	powtarza	na	zasadzie	refrenu,	to	trzeba	pomyśleć	o	urozmaiceniu	
wariancji	obrazowej,	bo varietas delectat.	W	poezji	różnorodność	me-
taforyki,	obrazowania,	symbolizacji	sprawia	szczególną	przyjemność,	
delektuje	zwłaszcza	smakoszy	i	znawców	sztuki	literackiej.	Poczucie	
dobrego	smaku	u	poetów	jest	sprawą	istotną,	bo	bez	odpowiedniej	
wrażliwości	na	język	można	„zepsuć”	wiersz	użyciem	niewłaściwego	
słowa,	które	nie	pasuje	do	kontekstu	albo	w	sposób	nieodpowiedni,	
np.	przy	nieprzestrzeganiu	zasady decorum.
			Klasyczność	i	romantyczność	w	poezji	przewijają	się	jako	posta-
wy	poetyckie	w	kulturze	przez	kolejne	stulecia,	jednak	niezależnie	
od	tego,	czy	współcześnie	chcemy	pisać	na	sposób	romantyczny	czy	
klasyczny,	zawsze,	w	gruncie	rzeczy,	chodzi	o	to	samo,	mianowicie	o	
to,	aby	„Odpowiednie	dać	rzeczy	-	słowo”	(Cyprian	Norwid,	Ogólni-
ki),	czyli	aby	rzecz	stosownie	nazwać,	opisać,	zwłaszcza	zasugerować	
malarsko	wygląd	czegoś	czy	dane	zjawisko.	Nie	jest	istotne	przy	tym,	
czy	bardziej	„klasycznie”	w	sensie	formy,	czy	bardziej	„romantycz-
nie”	podejdziemy	do	danego	tematu,	ważne	staje	się	to,	aby	rzecz	była	
prawidłowo	ujęta,	spójna	wewnętrznie,	piękna,	prawdziwa	i	dobra,	
godziwa,	aby	nie	sprawiała	złego	wrażenia,	nie	tchnęła	fałszem,	złem,	
odrazą	dla	samej	odrazy,	szpetotą	dla	szpetoty.	Nie	chodzi	o	epatowa-
nie	czytelnika	złem	ani	o	skandalizujące	wulgaryzmy	etc.,	jak	to	
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czynią	pseudoartyści.	Wartości	estetyczne	są	w	pewien	sposób	uwa-
runkowane	formą.Pewne	formy	ułatwiają	przekaz	takich,	a	nie	in-
nych,	estetycznych	wartości	kreowanych	w	danym	utworze.	Świat	
przedstawiony	w	poezji	jest	zwykle	światem	„ja”	lirycznego,	liryką	
‘czystą’,	czasem	podmiot	liryczny	i	bohater	liryczny	to	dwie	różne	
osoby	w	wierszu.	Przyjęto	jednak,	że	liryka	jest	tą	dziedziną	literatu-
ry	pięknej,	która	odwierciedla	najbardziej	porte-parole	duchowości	
autora,	dlatego	tak	ważne	jest	stosowne	kształtowanie	duchowości	
poetów	i	poetek.	Utwory	liryczne	i	poezja	epicka	mogą	być	tworzone	
w	rozmaity	sposób,	ilość	kombinacji	formalnych	w	języku	artystycz-
nym	w	pewnym	sensie	jest	nieograniczona,	nieskończona,	tak	samo	
jak	nieograniczone,	nieskończone	są	możliwości	języka	naturalnego	
np.	polszczyzny	literackiej,	czy	(w	mniejszym	stopniu)	polszczyzny	
potocznej	lub	poszczególnych	dialektów	języka	polskiego.	W	pięknej	
i	bogatej	polszczyźnie	literackiej	wszystko	można	wyrazić,	wypowie-
dzieć,	„odpowiednie	dać	rzeczy	słowo”,	dlatego	poeta,	jako	ten,	który	
pracuje	„w	języku”,	powinien	w	sposób	szczególny	dbać	o	pielęgnację	
języka,	zwłaszcza	o	kulturę	żywego	słowa.	Także	amatorzy-poeci,	po-
przez	swoją	twórczość	literacką,	duchową,	w	wyniku	pracy	nad	sobą,	
nad	duchowością	indywidualną,	w	celu	osiągnięcia	własnej,	wysokiej	
kultury	literackiej	i	udoskonalenia	warsztatu	formalnego,	dojrzało-
ści	twórczej,	czasem	przekraczają	samych	siebie,	stają	się	uznanymi	
pisarzami,	a	to	dzięki	osobistemu	trudowi,	długoletniemu	wysiłkowi,	
nieustannym	ćwiczeniu	formy	i	udoskonalaniu	przekazu	treści,	uboga-
ceniu	kulturowemu	własnej	osobowości,	co	osiąga	się	przez	rozumne	
czytanie	odpowiedniego	kanonu	literatury	pięknej,	arcydzieł	i	powta-
rzane	próby	literackie	pod	kierunkiem	mistrza,	tutora.	Oczywiście,	
nikt	nie	przekroczy	możliwości	własnego	organizmu,	własnej	umy-
słowości,	dlatego	utwory	poetyckie	zawsze	będą	kreowane	„na	miarę”	
danej	osoby,	bo	transgresja	poza	własną	umysłowość	nie	jest	wszak	
możliwa.
			Jeszcze	raz	należy	stanowczo	podkreślić,	że	w	literaturze	pięknej	nie	
chodzi	jednak	o	epatowanie	złem,	przemocą,	agresją,	skandalem,	wul-
garnością,	ekshibicjonizmem,	opisami	czynności	fizjologicznych,	bo	
tego	typu	skandalizujący	ersatz-twórcy	nie	są	wartościowymi	poetami,	
pisarzami,	nie	reprezentują	swoją	twórczością	sfery	artyzmu	literac-
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kiego.	Sfera	artystyczna	ma	to	do	siebie,	że	różni	się	od	grubiaństwa	
i	wulgaryzmów	poprzez	użycie	stosownych,	odpowiednio	stonowa-
nych	środków	w	stosownym	celu.	Od	Poetyki	Arystotelesa,	poprzez	
nowożytne	podręczniki	teorii	poezji,	aż	po	współczesne	monografie	
z	zakresu	teorii	literatury	(poetyki),	można	powiedzieć	„narastają”	
klasyczne	i	romantyczne	postawy	w	literaturze,	odkrywane	są	kolejne	
„zasady	literackie”,	choć	nigdy	nie	brakowało	poetów,	którzy	w	danej	
epoce	łamali	obowiązujące	wówczas	reguły	pisania,	ustanowiene	
przez	swoich	poprzedników	i	na	sposób	romantyczny,	antyklasyczny	
pokazywali	nowe	sposoby	tworzenia.	Romantycy	łamali	prawidła	
neoklasyków,	ale	zawsze	obowiązywały	pewne	minimalne	standardy,	
które	pozwalały	odróżnić	od	siebie	aktualnie	powstające	utwory	pod	
względem	jakości	literackiej:	arcydzieła	od	kiczu,	rzeczy	doskonałe	
od	lichych,	marnych.	W	każdej	epoce	nie	brakowało	tabunu	grafo-
manów,	którzy	byli	epigonami	aktualnie	modnych	poetów.	Czasem	
jednak	to,	co	było	uznawane	za	poezję	złego	smaku,	np.	barokowość	
wierszy	ks.J.Baki,	zostało	w	indywidualnym	przypadku	docenione	
i	później	zrehabilitowane.	Współczesnych	naśladowców	ks.	Józefa	
Baki	możemy	jednak	już	tylko	nazwać	epigonami	czy	grafomanami.	
Nie	można	zatem	liczyć	na	to,	że	pisząc	źle,	bez	konceptu,	bez	planu,	
bez	celu,	w	sposób	formalnie	słaby,	kiczowaty,	pretensjonalny,	banal-
ny,	wulgarny,	‘rozchełstany’,	nonszalancki	itd.,	osiągnie	się	pożądane	
efekty	w	postaci	dzieł	literackich	zajmujących	poczesne	miejsce	w	
literaturze	pięknej,	zwłaszcza	w	poezji.	Wysoką	pozycję	w	literaturze	
pięknej	osiąga	się	poprzez	pracę	nad	sobą	i	nad	swoją	twórczością.	
Niewątpliwie	istnieje	różnica	pomiędzy	poezją	a	grafomanią,	trzeba	
to	dostrzec	i	jasno	o	tym	powiedzieć.	Grafomani	nie	pracują	nad	sobą	
wytrwale,	nie	pracują	także	nad	swoimi	wierszami	w	sposób	należyty,	
zadufani	w	sobie,	zapatrzeni	we	własne ego,	wcale	nie	chcą	słuchać	
rad	mistrzów,	dlatego	nie	osiągają	dobrych	wyników	w	swojej	twór-
czości.
			Dobry	wiersz	jest	dobrym	uczynkiem,	który	darowujemy	innym,	
bliźnim,	a	więc	musi	to	być	rzecz	rzeczywiście	dobra,	pozbawio-
na	usterek,	aby	jako	dar	została	dobrze	przyjęta	przez	wyrobionych	
czytelników.	Dobro	należy	czynić	dobrze,	a	cel	nie	uświęca	środków,	
nawet	środków	literackich.	Makiawelizm	w	poezji	nie	opłaca	się	
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w	ostatecznym	rozrachunku	nigdy,	bo	złe	środki	nie	uświęcą	nigdy	
dobrego	celu.	Nie	każdy	więc	środek	literacki	prowadzi	do	celu,	nie	
każdy	wiersz	(tekst)	stanie	się	poezją,	odpowiednio	także:	nie	każdy	
piszący	autor	stanie	się	poetą,	nie	każda	pisząca	autorka	zostanie	poet-
ką.	Wiele	tekstów	słabych,	razem	wziętych,	nie	zrównoważy	jednego,	
dobrego	utworu	poetyckiego,	bo	nie	ma	zasady	mówiącej,	że	ilość	
przechodzi	w	jakość.	Jednak	w	wyniku	intensywnej	pracy	nad	sobą,	
nad	własnym	wnętrzem,	duchowością,	nad	językiem,	którego	uboga-
canie	w	środki	wyrazu	o	kolejne	leksemy	(słowa)	jest	obowiązkiem	
podstawowym	poety	(poetki),	można	osiągnąć	upragniony	cel.	„Cier-
pliwą	pracą	można	zawsze	osiągnąć	upragniony	cel	-	powodzenia”	
(Alfred	Szklarski)1.
			Autorom	i	autorkom	wierszy	oraz	organizatorom	konkursu	poetyc-
kiego	należy	życzyć,	aby	poziom	literacki	z	roku	na	rok	systema-
tycznie,	stale	wzrastał,	natomiast	twórcom	i	twórczyniom	zaprezen-
towanych	tekstów	trzeba	życzyć,	aby	osiągali	(osiągały)	coraz	lepsze	
wyniki	literackie,	by	móc	zasłużyć	swoją	dojrzałą,	bogatą	duchowo					
i	formalnie	twórczością	odpowiednio	na	godne	miano	poety	(poetki),	
jeśli	nie	obecnie,	to	w	przyszłości.

Marek	Mariusz	Tytko

Kraków,	8	marca	2011	r.

1		Alfred	Szklarski,	Katowice,	dnia	12	grudnia	1981,	zapis	zdania	powieścio-
pisarza,	autograf	w	zbiorach	autora	artykułu.	
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