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MARIAN STALA

„Ogromny zamek”, „prosta szopa”  
i „kwatera czaszki”. 
Wokół jednego wiersza Adama zagajewskiego

1.

W pierwszym z emigracyjnych tomów Adama Zagajewskiego można zna-
leźć wiersz, którego tytuł – Kierkegaard o Heglu – apeluje raczej do filozo-
ficznej wrażliwości niż do poetyckiej wyobraźni:

Kierkegaard mówił o Heglu: przypomina kogoś
Kto wznosi ogromny zamek, sam jednak mieszka
W prostej szopie, stojącej w pobliżu budowy.
Tak samo inteligencja mieszka w skromnej
Kwaterze czaszki, a te wspaniałe państwa,
Które nam obiecywano, zaciągnięte są
Pajęczynami, na razie musimy się zadowolić
Ciasną celą aresztu, piosenką więźnia,
Dobrym humorem celnika, pięścią policjanta.
Mieszkamy w tęsknocie. W snach otwierają się
Rygle i zamki. Kto nie znalazł schronienia
W wielkim, szuka małego. Najmniejszym ziarnem
Maku na świecie jest Bóg. Rozsadza
Go wielkość1.

1 A. Zagajewski, List. Oda do wielości. Poezje, Paryż 1983, s. 38.
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2.

Już sam tytuł wiersza pozwala umieścić go pośród drobnych świadectw 
zaciekawienia Kierkegaardem, znamiennego dla lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych zeszłego wieku, a wywołanego pierwszym polskim wy-
daniem Bojaźni i drżenia oraz Choroby na śmierć2. Ujmując rzecz ściślej: 
źródłem wypowiedzi poety jest w tym konkretnym przypadku jedno rozbu-
dowane zdanie filozofa3:

Myśliciel tworzy potężną budowlę, cały system obejmujący istnienie i histo-
rię świata, obejmujący wszystkie tym podobne rzeczy, a kiedy się przyjrzeć 
jego osobistemu życiu, odkrywamy ku naszemu wielkiemu zdziwieniu okrop-
ne i śmieszne zjawisko: on sam osobiście bynajmniej nie zamieszkuje w tym 
ogromnym, wyniosłym pałacu, ale w szopie obok albo w psiej budzie, albo co 
najwyżej w stróżówce4.

3.

Co zastanawiające: ten sam urywek Choroby na śmierć pojawił się w ostat-
niej książce Antoniego Kępińskiego, dyktowanej przez niego w szpitalu od 
5 marca do 6 maja 1972 roku, a ogłoszonej drukiem pięć lat później5. Jest 
prawie niemożliwe, by Zagajewski nie czytał wówczas Psychopatii6. Zatem 

2 Zob.: S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, tłum. i wstęp J. Iwaszkiewicz, 
Warszawa 1969 (dobrze pamiętam własną, młodzieńczą lekturę tej książki). Zaintere-
sowanie duńskim myślicielem wzmocniła późniejsza o kilka lat edycja Albo – albo.

3 Na tytułowej stronie Choroby na śmierć możemy przeczytać, iż te „chrześcijańsko- 
-psychologiczne rozważania dla zbudowania i pobudzenia” napisał Anti-Climacus, 
a wydał S. Kierkegaard. Kępiński i Zagajewski (jak większość czytelników) pomijają 
wywołany przez tę informację problem wkładanej przez autora maski, czyli posługiwa-
nia się wykreowanym podmiotem. Aby nie demonizować tej kwestii, widocznej głów-
nie dla literaturoznawców, tylko sygnalizuję jej istnienie.

4 S. Kierkegaard, Choroba na śmierć, dz. cyt., s. 183.
5 Zob. A. Kępiński, Psychopatie, wyd. II, Warszawa 1988, s. 18; informacje o czasie po-

wstania książki pochodzą z posłowia J. Masłowskiego (tamże, s. 139).
6 Kolejne książki Kępińskiego, ukazujące się po śmierci autora, należały w latach sie-

demdziesiątych do obowiązkowych lektur ludzi literatury i uniwersytetu (także ten fakt 
tkwi mocno w mojej pamięci).
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być może to właśnie charyzmatyczny psychiatra przypomniał (albo podpo-
wiedział) poecie słowa Kierkegaarda.

4.

Tak Kępiński, jak Zagajewski traktują przywołane powyżej zdanie Kierkega-
arda jako autonomiczną wypowiedź, mogącą funkcjonować poza macierzy-
stym kontekstem. Zgodnie z tym przekonaniem przenoszą zdanie filozofa 
do własnych tekstów, podporządkowując je zarazem swoim wypowiedziom 
i ich logice7.

5.

O ile Kępiński po prostu cytuje zdanie Kierkegaarda, o tyle Zagajewski po-
prawia je – delikatnie, ale zdecydowanie. „Myśliciel”, o którym mowa w Cho-
robie na śmierć, zostaje utożsamiony z „Heglem”; w tej sytuacji zbędne staje 
się aluzyjne napomknienie o „systemie obejmującym istnienie i historię 
świata”; znika również natrętne i dosłowne przeciwstawienie sposobu my-
ślenia autora Fenomenologii ducha i jego „osobistego życia”; dalej: „ogrom-
ny, wyniosły pałac” (jako metaforyczny ekwiwalent heglizmu) zostaje zastą-
piony przez właściwszy w tym kontekście8 „ogromny zamek”; wreszcie zaś: 
z listy trzech obrazowych równoważników sposobu życia niemieckiego filo-
zofa pozostawia poeta tylko „prostą szopę”. Rezultat tych zabiegów? Zdanie 
Kierkegaarda poprawione przez Zagajewskiego jest bardziej zwarte (a więc: 
ostrzejsze, mocniej atakujące świadomość i wyobraźnię dzisiejszego od-
biorcy) niż jego pierwowzór. Polski poeta wyraźnie akcentuje polemiczno- 
-krytyczny sens wypowiedzi duńskiego filozofa, podkreśla personalny 

7 To podporzadkowanie jest bardziej widoczne w Psychopatiach. Mówiąc najkrócej: Kę-
piński sięga po słowa Kierkegaarda, aby wzmocnić tezę głoszącą, iż każdą ludzką de-
cyzję poprzedza napięcie między idealną a rzeczywistą hierarchią wartości. Zdaniem 
psychiatry hierarchia pierwsza jest świadoma i odpowiada temu, jak człowiek widzi sa-
mego siebie; hierarchia druga jest podświadoma i odpowiada widzeniu tegoż człowieka 
przez jego otoczenie. Zdaniem autora Psychopatii druga hierarchia mocniej wpływa na 
podejmowane decyzje, dlatego można budować wyniosły zamek, a samemu mieszkać 
w szopie. Takie użycie słów Kierkegaarda niewątpliwie modyfikuje ich sens wynikający 
z pierwotnego kontekstu.

8 Właściwszy, bo budzący skojarzenia z budowlą obronną, niedostępną dla wrogów.
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charakter sporu Kierkegaarda z Heglem, jest świadomy siły przestrzenno-
-architektonicznych metafor, pojawiających się w rozważanym tutaj urywku 
z Choroby na śmierć... 

6.

Czy Zagajewski interesował się w latach siedemdziesiątych poprzedniego 
stulecia dziewiętnastowieczną filozofią? Czy czytał Kierkegaarda, by lepiej 
poznać jego myśl? Czy zajmował go spór duńskiego filozofa z heglizmem? 
Czy któraś ze stron tego sporu była mu bliższa? Takie i podobne pytania 
z pewnością warto formułować, nie warto jednak zbyt długo myśleć o od-
powiedziach. Nie warto, gdyż odwołanie do krytycznego sądu Kierkegaarda 
o Heglu (a zwłaszcza: do używanej przez duńskiego filozofa metaforyki) ma 
przede wszystkim cel praktyczny: dostarcza poecie języka pozwalającego 
zwięźle i precyzyjnie ocenić polityczną rzeczywistość końca lat siedemdzie-
siątych. Krótko mówiąc: o ile w pierwszym zdaniu analizowanego wiersza 
autor Bojaźni i drżenia mówi o autorze Fenomenologii ducha, o tyle w zda-
niach następnych, od wersu czwartego do jedenastego, władzę, znaną poecie 
z własnego doświadczenia, oceniają jej przeciwnicy9, nazywani w tamtych 
latach dysydentami10.

7.

Portret panującego systemu malowany jest w wierszu Zagajewskiego czar-
ną farbą. Po stronie rządzących można znaleźć puste, zasnute pajęczyną 
obietnice „wspaniałych państw”, a także „ciasną celę aresztu”, „dobry humor 
celnika”, „pięść policjanta”... Krótko mówiąc: realny socjalizm (jak wówczas 
nazywano ustrój PRL) jawi się tutaj jako połączenie martwej, utopijnej ideo-
logii i nagiej siły.

9 Zagajewski posługuje się w tej części wiersza liczbą mnogą, mówi w imieniu wspólnoty.
10 Spór dysydentów z władzą nie jest, rzecz jasna, prostym odpowiednikiem sporu Kier-

kegaarda z Heglem. Inaczej mówiąc: budowana przez poetę analogia nie jest ani całko-
wicie ścisła, ani konsekwentna.
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8.

Wyłaniający się z wiersza portret (autoportret?) dysydentów nie jest tak 
jednoznaczny. Ich domem jest „kwatera czaszki”11; oni sami mówią o sobie: 
„Mieszkamy w tęsknocie. W snach otwierają się / Rygle i zamki”. Te samo-
określenia można rozumieć jako pochwałę istnienia odważnego, swobodne-
go wewnętrznie, skoncentrowanego na myśleniu; ale też można w nich do-
strzec odwrócenie się od realnego świata i głębokie poczucie bezradności...

9.

Trzy końcowe zdania wiersza Zagajewskiego – „Kto nie znalazł schronienia 
/ W wielkim, szuka małego. Najmniejszym ziarnem / Maku na świecie jest 
Bóg. Rozsadza / Go wielkość” – napisane są w języku paradoksalnej religijnej 
medytacji. Można w tych zdaniach dosłyszeć echa przypowieści o ziarnku 
gorczycy z Ewangelii według św. Mateusza12 albo uwag o koincydencji Naj-
większego i Najmniejszego z dzieła De docta ignorantia Mikołaja z Kuzy13, 
albo Wróżb niewinności Williama Blake’a14, albo Świata Czesława Miłosza15. 
Można szukać związku tych zdań z religijnym tonem myśli Kierkegaarda...

10.

Zwrot w stronę Najmniejszego, które jest Największym, ziarnka maku, któ-
re jest Bogiem, może być równoznaczny z ostatecznym wycofaniem się ze 
świata zewnętrznego i zamknięciem się w „kwaterze czaszki”, w kręgu we-
wnętrznego doświadczenia. Ale może też być przeczuciem takiego życia du-
chowego, które swą energią gruntownie zmienia świat.

11 „Kwatera czaszki” odpowiada „prostej szopie” z pierwszej części wiersza; poświadcza to 
nawiązujący charakter zdania: „Tak samo inteligencja mieszka w skromnej / Kwaterze 
czaszki”. Zwracam uwagę, iż słowo „inteligencja” odsyła w tym przypadku zarówno do 
szczególnej właściwości umysłu, jak i do ludzi obdarzonych tą właściwością oraz do 
grupy społecznej zwanej niegdyś „klasą umysłową”.

12 Zob.: Mt XIII, 31–32.
13 Zob.: Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, tłum. I. Kania, Kraków 1997, s. 52–53.
14 Zob.: W. Blake, Poezje wybrane, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1972, s. 104.
15 Zob.: Cz. Miłosz, Świat. Poema naiwne, Kraków 1999, s. 11.
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Pomieszanie tego, co filozoficzne, z tym, co polityczne i co religijne, może 
się wydać niepokojące. Zdarzało się jednak, że takie pomieszanie wzmac-
niało życie wewnętrzne i poezję jako jego szczególną odmianę. Wiersz Ada-
ma Zagajewskiego, utrwalający atmosferę przełomu lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych, niech będzie przykładem tego właśnie zjawiska.


