
171

Maria Tadel

„Szyba” Stanisława Barańczaka 
w świetle myśli Martina Heideggera  
i Bjørnara Olsena

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Elaine Freedgood we wstępie do swojej książki The Ideas in Things. Fugitive Meaning 
in the Victorian Novel pisze, że rzeczy „przytłaczają nas często, przynajmniej w jakimś 
stopniu, ponieważ nauczyliśmy się traktować je jako w  dużej mierze pozbawione 
znaczenia”1. Konstatacja ta stanowi punkt wyjścia dla tego, co można nazwać oswa-
janiem rzeczy, czyli nadawaniem jej znaczenia. Pierwszym i najbardziej intuicyjnym 
krokiem jest patrzenie na rzeczy z punktu widzenia ich użyteczności. Na tym etapie 
jednak od samej rzeczy ważniejsza jest funkcja, jaką spełnia ona w przestrzeni za-
gospodarowanej przez człowieka. Namysł nad rzeczą jako istniejącą samą w  sobie 
rozpoczyna się w momencie, w którym przekroczona zostaje bezpieczna granica uży-
teczności i przydatności, a  rzecz zaczyna istnieć jako osobny byt. Dokonuje się to 
w chwili zmiany paradygmatów epistemologicznych, które Erazm Kuźma przypisuje 
dwóm tradycjom greckiej, w której dominuje wzrok i patrzenie oraz judaistycznej, 
w której to słowo jest narzędziem stwarzania rzeczy2. Przestrzenią, w której doko-
nuje się refleksja nad statusem ontologicznym rzeczy, staje się zatem także poezja.

Niniejszy artykuł stanowi próbę prześledzenia tak zarysowanego procesu stawania 
się rzeczy, zaś za punkt wyjścia posłuży interpretacja wiersza Stanisława Barańczaka 
Szyba pochodzącego z wydanego w 1970 roku tomu Jednym tchem. Filozoficzne ujęcie 
kategorii rzeczy zgodne z myślą Martina Heideggera stanie się fundamentem rozwa-
żań o tym, w jaki sposób postrzegana i rozumiana jest rzecz w wierszu poznańskie-
go poety, w jaki sposób istnieje w świecie i co stanowi o jej wyjątkowości. Istotnym 
punktem odniesienia będzie rozumienie rzeczy zaczerpnięte z koncepcji archeologii 
symetrycznej Bjørnara Olsena. Sformułowana w  pracy W  obronie rzeczy. Archeologia 
i ontologia przedmiotów teoria posłuży za narzędzie badawcze i wyznaczy kierunki in-
terpretacji utworu Barańczaka. Punktem wspólnym myśli Olsena i wiersza Szyba jest 
podobne ujęcie rzeczy, które wychodzi od użyteczności i prowadzi do podmiotowości, 
czy precyzyjniej: upodmiotowienia się rzeczy. Metaforyczne konotacje szyby i obrazy 

1 E. Freedgood, Czytając rzeczy, „Pamietnik Literacki” 2009, z. 4, s. 113.
2 Por. E. Kuźma, Język, stwórca rzeczy [w:] Człowiek i  rzecz. O problemach reifikacji w  literaturze, 

filozofii i sztuce, red. S. Wysłouch, B. Kaniewska, Poznań 1999, ss. 15‒16.
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poetyckie, za pomocą których zostaje ona w wierszu ujęta, pozwolą postawić pytanie 
o pozorne i rzeczywiste istnienie rzeczy oraz przyjrzeć się momentowi, w którym rzecz 
zyskuje status podmiotu i jako wyabstrahowana ze zdominowanej przez człowieka rze-
czywistości zaczyna istnieć niezależnie i tworzyć nie-ludzką perspektywę postrzegania.

„Pozbawienie znaczenia”, o którym pisze Freedgood w przytoczonej na począt-
ku obserwacji, wydaje się mieć wiele wspólnego z  rzeczywistością, w której na co 
dzień postrzegamy i znaczymy rzeczy, o tyle, o ile są one funkcjonalne i potrzebne. 
Widzimy więc to, co chcemy: drzewo, mebel, szybę, nic poza tym. Właściwie widzi-
my drzewo, które daje cień, mebel, który porządkuje przestrzeń mieszkania, szybę, 
która oddziela wnętrze od zewnętrza. Człowiek, funkcjonując w znanej i oswojonej 
przestrzeni, widzi więc znacznie mniej, niż się wydaje. Drzewo, mebel i szyba stają 
się niewidzialne, zaś ich status ontologiczny zdaje się wykraczać poza zakres zaintere-
sowania poznającego. Jak pisze Martin Heidegger: 

Rzeczowość rzeczy zostaje skryta, zapomniana. Istota rzeczy nigdy nie wyjdzie na jaw, tzn. 
nie dojdzie do języka. Właśnie to oznacza mówienie o unicestwieniu rzeczy jako rzeczy3. 

Dopiero w momencie, w którym rzecz przestaje wyłącznie pełnić jakąś funkcję, 
gdy spojrzenie na nią wykracza poza jej użycie, zaczyna się ona jawić jako odrębny 
byt. Zwraca na to uwagę Bjørnar Olsen, jeden z fundatorów „zwrotu ku rzeczom”, 
wskazując na źródła postrzegania rzeczy jako przedmiotów rozmyślań:

Przyrodzone i  zróżnicowane właściwości rzeczy decydują też (nie bez ironii) o  tym, 
kiedy ich „służebność” poszerza się o symboliczną i językową sferę: kiedy są pojmowane 
jako przedmioty „dobre do rozmyślań” i  „rozmowy”. Metafory językowe już czekają 
w repertuarze różnicy materialnej i są w pewnym sensie a priori wybrane do odpowied-
niego zastosowania4. 

Jedną z takich metafor jest przeźroczystość szyby. Rzeczy szczególnej, bo swoją „rze-
czowość” zasadzającej na iluzji, swoje istnienie ‒ na udawaniu nie-istnienia, na pozorach. 
To, co przejrzyste, co umożliwia widzenie (taka jest przecież podstawowa funkcja szyby), 
paradoksalnie przejrzyste nie jest – przejrzystość bowiem w warstwie symbolicznej od-
nosi się także do jawności, szczerości i prawdziwości. A, jak pisze Stanisław Barańczak:

Rzeczy nam kłamią: przecież
szyby przejrzysta gładź
umie najchytrzej w świecie
maskować się i łgać5.

3 M. Heidegger, Rzecz, „Principia. Pismo koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej” 1996‒1997, 
t. XVI-XVII, s. 11.

4 B. Olsen, W obronie rzeczy [w:] idem, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, tłum. 
B. Shallcross, Warszawa 2013, ss. 239‒240.

5 S. Barańczak Szyba [w:] idem Wiersze zebrane, Kraków 2007, s. 72. Wszystkie przytoczenia za tym 
wydaniem. W dalszej części pracy w nawiasach podaję tylko tytuł utworu.
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Zanim przystąpię do lektury wiersza poznańskiego poety, pragnę przypomnieć 
dwie istotne dla niniejszej interpretacji metafory, o których pisał Barańczak w eseju 
dotyczącym powieści Daniło Kiša Klepsydra:

Podział, który zachowuje do dziś swoje znaczenie, to raczej opozycja dwóch typów 
literackiego widzenia, którą symbolizuje wzajemny stosunek Okna i Lustra: opozycja 
pomiędzy literaturą ograniczającą się do biernego wchłaniania świata i literaturą „po-
rządkującą” – „porządkującą” poprzez „dokonywanie wyboru”6.

Ciekawe wydaje się to, że w poezji krytyka, który bardziej ceni lustrzane odbicie, 
aż roi się od okien i szyb, przez które oglądana jest rzeczywistość. „Wycinek samego 
świata, w całej jego nieforemności i pozornym bezsensie, taki wycinek, jaki – biernie 
i bez próby dokonywania świadomego wyboru – mieści w swoich ramach pierwsze 
lepsze okno”7 często mówi więcej o  rzeczywistości niż obraz zamknięty ramami 
zwierciadła. Bohaterowie Barańczaka patrzą na świat z perspektywy uczestnika i ob-
serwatora8, precyzyjnie i uważnie rejestrując to, co widzą: zakurzone skwery, drzewa 
targane przez wiatr (Szyba), sąsiadów koszących trawniki (Okno), budzący się dzień 
(Gdzie się zbudziłem), wychodzący z kina tłum i  stojące na rogu ulicy prostytutki 
(N.N staje przed oknem). Rezygnacja z perspektywy lustra na rzecz perspektywy okna 
wynika z przekonania poety o tym, że „poezja jest takim niewygodnym świadkiem 
wszystkiego, czego dopuszcza się na nas świat”9.

Niniejszy artykuł koncentruje się jednak na innym wymiarze szyby ‒ na jej postrze-
ganiu jako elementu rzeczywistości nie tyle funkcjonalnego, ile istniejącego, odrębnego, 
rzeczy, która nie jest świadkiem, a po prostu jest. Takie ujęcie pozwala, zgodnie z myślą 
cytowanego już tutaj Olsena, zapomnieć o relacyjnych koncepcjach teoretycznych ba-
dających znaczenie rzeczy (od strukturalizmu, przez marksizm aż do teorii aktora-sieci 
Johna Lawa)10 i „zamiast myśleć o nich [o rzeczach – przyp. M. T.] jako powstałych 
w relacjach, możemy uważać je za to, co czyni te relacje możliwymi”11. 

W poezji autora Jednym tchem szyba jest tym, co pozwala obserwować rzeczy-
wistość, często integralnym elementem okna, przez które bohaterowie jego wierszy 
patrzą na świat albo go doświadczają. I tak śnieg należy „oglądać z autobusu »Jelcz« 
/ starego typu, w którym okna całkiem czyste/nie są nigdy, z zasady” (30.1.80: Śnieg 
IV), po przebudzeniu widać „okno, a zanim świt” (Gdzie się zbudziłem), w środku 
nocy ze snu wyrywa nie płacz, ale „wiatr, dygot szyby, obce sprawom ludzi” (Płakała 
w nocy), w oczekiwaniu na zielone światło na skrzyżowaniu kierowca dostrzega „za 
okienkiem bocznym hondy ‒ / w drzwiach wciśnięty zamka spust/ […] włosy blond 
6 S. Barańczak, Okno i Lustro. Daniło Kis, „Klepsydra” [w:] idem, Poezja i duch Uogólnienia, Kraków 

1996, s. 182.
7 Ibidem, s. 181.
8 O tych dwóch perspektywach pisze Barańczak w eseju poświęconym twórczości Ryszarda Krynic-

kiego ‒ por. S. Barańczak, Nie podlegać nicości [w:] idem, Etyka i poetyka, Kraków 2009, passim.
9 Idem, Posłowie [w:] Wybór wierszy i przekładów, Warszawa 1997, s. 619.
10 Por. B. Olsen, W obronie…, ss. 236‒237.
11 Ibidem, s. 241.
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i profil chłodny” (XX Stojąc na czerwonym świetle), szyba wystawowa pozwala do-
strzec swoje odbicie własne odbicie (XXIV Stojąc przed witryną), a w samo południe, 
w kuchni, dotykając słoika z ogórkami małosolnymi „wolno ci sprawdzić / tę mgiełkę 
na szkle słoja, krwotok tej szyby, puls gwiazdy, / sprawdzać życie, własne, na przegu-
bach świata kładąc półślepe palce” (Za szkłem). 

Przytoczone tu przykłady nie wyczerpują znaczeń motywu szyby w poezji Barań-
czaka, pozwalają jednak dostrzec istotną jej funkcję: umożliwianie kontaktu z rze-
czywistością, za sprawą wzroku, słuchu czy dotyku. Szyba, jej przeźroczystość, kru-
chość i chłód pozwalają upewnić się o swoim istnieniu ‒ czy też o istnieniu świata 
‒ dostrzec to, co poza nami, albo swoje własne odbicie, zobaczyć siebie jako Innego. 
Rzecz służy więc wyznaczeniu granic pomiędzy „ja” a nie „ja”. Taka poezja stanowi, 
jak pisał Radosław Sioma o wierszu O rzeczach Jerzego Liberta 

poetyckie studium wyalienowania świadomości ze sfery rzeczy, zapis lęku, który przenika 
„ja”, gdy uświadamia sobie ich bytową odrębność i niezależność, ale również zapis nie tyle 
pogodzenia się, co uznania tej odmienności. Właśnie uznania, bowiem dokonuje się ono 
w poczuciu wyobcowania ze sfery, która wydawała się do tej pory swojska i bezpieczna12. 

Wyabstrahowanie rzeczy ‒ szyby ‒ z kontekstu rzeczywistości, umieszczenie jej w ję-
zyku, a co za tym idzie: postawienie w centrum zainteresowania jako samej w sobie, 
nie zaś jako elementu przestrzeni życia, wymaga odarcia jej ze złudzeń, dekonstrukcji 
podstawowych znaczeń, wymaga wpatrzenia się „w to, co zezna na niej / pyłek, rysa 
szkła” (Powiedz, że wkrótce). To zadanie podejmuje poeta w pierwszej części wiersza 
Szyba, opisując to, co widoczne na pierwszy rzut oka:

Z pozoru jest czymś, co dzieli: 
na ulicę i wnętrze, 
na swar zakurzonych zmęczeń 
i rzekę chłodnej pościeli,

na świat drzew i świat mebli, 
na otwarty na przestrzał 
wiatr i na martwy sześcian 
powietrza wbitego w cegły,

na parkiety i bruki, 
na ogrzewanie i mrozy, 
na chmury i na sufit: 
ale to tylko pozór.
(Szyba)

Szyba stanowi zatem specyficzną granicę, oś symetrii, po obu stronach której 
znajdują się dwa światy: wewnętrzny i zewnętrzny, ulice i wnętrza, drzewa i meble, 

12 R. Sioma, Skończoność przedmiotów i niegotowość człowieka. Alienacje Zbigniewa Herberta i Jerzego 
Liberta [w:] Dialog i spór. Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści, red. J. Ruszara, Lublin 2006, s. 69.
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parkiety i bruki. Paradoksalnie to, co w środku, a więc mieszkanie, w twórczości Ba-
rańczaka funkcjonujące jako zamknięta przestrzeń (Mieszkać i inne utwory z cyklu 
Kątem u siebie. Wiersze mieszkalniane z tomu Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu), 
nie stanowi wycinka świata zewnętrznego, ale jego równoprawne dopełnienie, stąd 
metafora „dwu magdeburskich półkul” przywierających z obu stron do szyby. 

Podział wprowadzony przez szybę jest zatem podziałem na swoje i obce, bliskie 
i dalekie. Odległości te jednak ‒ tak jak u Heideggera ‒ kurczą się, są iluzoryczne. 
Znamienne jest powtórzenie słowa „pozór” w pierwszym i ostatnim wersie zacytowa-
nego wyżej fragmentu. Dystans dzielący „skwar zakurzonych zmęczeń / i rzekę chłod-
nej pościeli” to tylko cienka, krucha i przeźroczysta szyba. To, co na zewnątrz, jest na 
wyciągnięcie ręki. Jednak nawet owa bliskość jest pozorna. Bowiem świat wewnętrzny 
od zewnętrznego nie jest oddzielony oknem, które można otworzyć, jak w  innych 
wierszach Barańczaka (Okno, N.N. staje przed oknem), ale szybą, która takiej możli-
wości nie implikuje. Zasadne staje się w tym miejscu pytanie Heideggera o bliskość:

Czym jest bliskość, skoro, pomimo zmniejszania najdłuższych odległości do najkrót-
szych dystansów, jest ona nieobecna? Czym jest bliskość, skoro wraz z jej nieobecnością 
znika także dal? Co się tu dzieje, skoro przez usuwanie dużych odległości wszystko znaj-
duje się równie daleko i równie blisko? Czym jest ta równomierność, w której wszystko 
nie jest ani daleko ani blisko, lecz jest poniekąd pozbawione dystansu? Wszystko razem 
pławi się w równomiernym braku dystansu. Jak? Czy zsunięcie w brak dystansu nie jest 
bardziej jeszcze niesamowite niż rozpęknięcie się wszystkiego?13

W wierszu Barańczaka szyba staje się rzeczą, a nie tylko przedmiotem w momen-
cie, w którym owa bliskość, precyzyjniej – brak dystansu, sprawia, że uwaga koncen-
truje się nie na mieszkaniu i mieście, ale na niej samej. Konstytutywna dla wiersza 
opozycja wnętrza i zewnętrza zmienia swoje znaczenie:

I tylko stąd wiadomo, 
że wewnątrz coś się dzieje, 
że wewnątrz szyby toną 
zmiażdżone epopeje,

Bo szklany świat, zgniatany 
do utraty kolorów 
przez świat, który my znamy -  
zrezygnował z oporu.
(Szyba)

Mieszkanie znalazło się na zewnątrz światów ukrytych w  szybie. Wnętrze przesta-
ło być oswojoną i zamkniętą przestrzenią, stało się rzeczywistością wymykającą się 
poznaniu. Rzecz zyskała odrębny ontologiczny status, podmiotowość, a co za tym 
idzie stała się niedostępna dla człowieka. Jak pisał Heidegger, rzeczy „nigdy nie da się 

13 M. Heidegger, op. cit., s. 8.
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doświadczyć – nie mówiąc już o dorzecznym myśleniu – od strony wyglądu”14. Tym, 
co ogranicza poznanie, jest światło, tworzące kolejną iluzję:

Ten świat skondensowany, 
gdy spojrzeć na szkła krawędź, 
zielonością jaskrawą 
lśni jak toń oceanu
(Szyba)

oraz rzeczywistość, w której zanurzony jest człowiek:

bo szklany świat, zgniatany 
do utraty kolorów 
przez świat, który my znamy -  
zrezygnował z oporu.
(Szyba)

Ów „świat, który my znamy” jest tym światem, który sytuuje rzecz w kontekście 
funkcji, jakie spełnia. To przestrzeń, w której, jak pisze Olsen

Rzeczy zajmują jakieś miejsce, co wystarczy, aby nasza egzystencja była przewidywalna 
i  bezpieczna. Gdy budzimy się rano, łóżko, pokój i  dom znajdują się w  tym samym 
miejscu. Tak samo nasze rzeczy osobiste, inne domy i ulice i łączące je rurociągi, autobusy 
i samochody, sklepy i fabryki, ogrody, góry i drzewa. Stanowią one nasz bezpieczny naby-
tek. Nie budzimy się codziennie rano w nowym świecie, zaczynając wszystko od nowa15. 

W momencie, w której rzecz przestaje być sprawą przestrzeni, a zaczyna istnieć 
w języku – jest zatem sama w sobie poddawana refleksji – komplikuje się jej status 
ontologiczny. Zaczyna istnieć niezależnie, w oderwaniu od człowieka, a więc przesta-
je być służebna. Ten proces można zaobserwować w poezji Barańczaka. Do pewnego 
momentu rzeczy w niej opisywane pozwalają uporządkować i oswoić obcy i wrogi 
świat. Taką funkcję spełniają drzewa, meble, parkiety i bruki w cytowanym już tutaj 
fragmencie Szyby czy skatalogowane i uporządkowane sprzęty i elementy rzeczywi-
stości w wierszu Gdzie się zbudziłem:

Pode mną prześcieradło, materac, podłoga, 
nade mną kołdra i sufit; po lewej  
ręce ściana, przedpokój, drzwi, butelka z mlekiem 
stojąca już pod drzwiami, bo po prawej widzę 
okno, a za nim świt; pode mną 
przepaść pięter, piwnica, a w niej hermetycznie 
zamknięte słoje z kompotem na zimę; 
nade mną inne piętra , strych z bielizną 
na sznurach, dach, telewizyjne 

14 Ibidem, s. 10.
15 B. Olsen, W obronie…, s. 242.
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anteny; dalej, po lewej, ulica 
wiodąca na zachodzie n przedmieścia, za nimi 
pola szosy, granice, rzeki, przypływy 
oceanu;
(Gdzie się zbudziłem)

Na uwagę zasługuje fakt, że w  obydwu tekstach rzeczywistość zbudowana jest 
z tych samych rzeczy: ulic, pościeli/prześcieradeł, mebli, sufitu i nieba. Potwierdza się 
więc przytoczone przekonanie Olsena o tym, że „Gdy budzimy się rano, łóżko, pokój 
i dom znajdują się w tym samym miejscu”16. Na uporządkowaniu świata rola rzeczy 
się jednak nie kończy. Podmiot od katalogowania przechodzi do samostanowienia. 
W Gdzie się zbudziłem owo samostanowienie dotyczy wyłącznie podmiotu – czło-
wieka, który budzi się i próbuje zrekonstruować siebie. Znamienne jest to, że części 
swojego ciała ‒ widziane osobno, nie zaś jako integralną całość ‒ traktuje właśnie jak 
rzeczy spełniające określone funkcje:

Spokojnie; spokojnie: to jest moje ciało, 
leżące na wznak, to ręka, w której zwykle 
trzymam widelec, a tą drugą chwytam 
nóż lub wyciągam ją na przywitanie;
(Gdzie się zbudziłem)

W  wierszu Szyba funkcjonalność ustępuje samostanowieniu rzeczy, która pod 
uważnym i wyczulonym spojrzeniem, pozwalającym zobaczyć to, co „mało kto z nas 
dostrzegł” (Szyba), zyskuje podmiotowość oraz integralną właściwość: głos. Szy-
ba przestaje być świadkiem wydarzeń, elementem cudzej opowieści, sama tworzy 
„zmiażdżone epopeje”.

Opowieść ta, jak zauważa Olsen „nie jest snuta w niestabilnym języku, lecz przy-
chodzi do nas pod postacią milczących, dotykalnych, widzialnych i brutalnych mate-
rialnych pozostałości”17. Te dotykalne pozostałości skrywają się przed ludzkim okiem 
podwójnie: pod pozorem szyby i pod pozornym blaskiem światła odbijającego się na 
jej gładkiej powierzchni. 

Trudno więc mówić o materialnej pozostałości opowieści w ścisłym sensie. Ba-
rańczakowa szyba bliższa jest temu, co rozumiał Heidegger pod pojęciem pustki, 
analizując przykład dzbana w studium Rzecz: „Rzeczowość naczynia w żadnym wy-
padku nie tkwi w materiale, z którego ono powstało, lecz w pustce, którą ujmuje”18. 
Podążając dalej za myślą filozofa: rzeczowość tkwi nawet nie w  samej pustce, ale 
w tym, co może ją wypełniać. O tym, czym jest szyba, stanowią w takim ujęciu owe 
16 Ibidem s. 242.
17 B. Olsen, Material Culture after Text: Re-membering things, „Norwegian Archaeological Review” 

2003, t. 36, nr 2, s. 100, cyt. za: J. Kowalewski, W. Piasek W poszukiwaniu utraconej Rzeczywistości. 
Uwagi na marginesie projektu „zwrot ku rzeczom” w historiografii i archeologii [w:] Rzeczy i ludzie. 
Humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn 2008, s. 70. 

18 M. Heidegger, op. cit., s. 11.
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„zmiażdżone epopeje”, które prowadzą do „zjawienia się rzeczy świadomości czy też 
otwarcia się świadomości na inny, niesubiektywny, nie-ludzki wymiar świata”19. 

Istotny wydaje się zmysłowy czy, mówiąc inaczej, fizyczny aspekt tej metafory 
opisującej wewnętrzne światy szyby. Zgniatanie jest brutalnym i ekstremalnym zbli-
żaniem się, procesem bolesnym, prowadzącym do destrukcji i pęknięcia, do momen-
tu w którym rzecz traci swój kontekst, zostaje wyrwana z ustalonego miejsca i – jak 
napisałby Heidegger – wyistacza się. Filozof zaznacza jednak, że żadne przedstawie-
nie nie może dotrzeć do rzeczy jako rzeczy20. Epopeje szyby, jej wewnętrzne światy 
pozostają tylko w sferze domysłu i są postrzegane przez jedyny pełnoprawny i ujaw-
niający się podmiot ‒ człowieka:

Zbyt wielkie tu zagęszczenie 
by mógł dać znać, że żyje; 
czasami tylko drżenie 
szybę znienacka przeszyje
(Szyba)

Jedynym materialnym znakiem potencjalnej podmiotowości rzeczy jest w  tym 
wypadku drżenie, ów „dygot szyby, obcy sprawom ludzi” (Płakała w nocy). Dzieje się 
to, co opisuje cytowany już filozof:

Myśląc rzecz jako rzecz, chronimy istotę rzeczy w obszarze, z którego ona istoczy. Rze-
czenie jest zbliżaniem świata. Bliżenie jest istotą bliskości. O ile chronimy rzecz jako 
rzecz, zamieszkujemy bliskość. Bliżenie bliskości jest właściwym i jedynym wymiarem 
zwierciadlanej gry świata. Nieobecność bliskości we wszelkim usuwania odległości 
sprowadza panowanie braku dystansu. W nieobecności bliskości rzecz w powiedzia-
nym sensie jako rzecz zostaje unicestwiona.21 

Chronienie rzeczy jest strategią podejmowaną nie tylko przez nią samą, ale także przez 
człowieka, szczególnie w  obliczu wydarzeń, które narażają trwałość rzeczy, stabilność 
świata silniej i bardziej intensywnie niż zazwyczaj. To dlatego „gospodyni / okleja szybę, 
przezorna, / paskami papierowymi”. Zagrożenie płynące ze świata przybiera w wierszu 
realną, okrutną i nieuchronną postać. Istotne staje się to, co wprawia szybę w drganie:

gdy na ulicy wystrzał 
tryśnie fontanną huku 
ponad domy najwyższe, 
a po zmartwiałym bruku
czołgów zadudni horda;
(Szyba)

19 R. Sioma, op.cit., s. 70.
20 Por. M. Heidegger, op. cit., s. 10. 
21 Ibidem, s. 21.



MASKA 31/2016

179

Podmiotowość nie zapewnia rzeczom niezniszczalności. Wyabstrahowanie się 
z przestrzeni jest tylko pozorne. Rzecz, nawet gdy zaczyna być sama w sobie i gdy ze 
względu na siebie otoczona jest przez inne rzeczy, i funkcjonuje w świecie człowieka. 
Jej trwanie narażone jest na działanie czasu, czy – precyzyjniej – czasów, w których 
na skwarnej ulicy mogą pojawić się czołgi.

Rzeczy jako takie zmieniają się, starzeją i obumierają, ponieważ świat materialny jest 
też poddany procesowi popadania w ruinę. Toteż pomimo solidności świata material-
nego w jego ramach zachodzą niezliczone zmiany, o różnej skali i w różnym tempie, 
od zawsze w akcji22. 

Obumieranie, o którym pisze Olsen, jest zintensyfikowane, choć pozostaje w sfe-
rze możliwości. Trwanie rzeczy może być uchronione, szyba może przetrwać, może 
stać się śladem, świadectwem. Linia poezji Barańczaka wydaje się prowadzić dalej: 
nawet wtedy, gdy rzeczy nie uda się ocalić, nawet wtedy, gdy patrząc na rzecz, do-
strzega się właśnie możliwość nie przetrwania, ale zniszczenia i utraty, jak w wierszu 
Jeżeli porcelana, to wyłącznie taka, jeśli rzeczom nadaje się charakter przejściowy, to 
stanowiąc o rzeczywistości usiłują się z niej wyabstrahować. Próbują swojego istnienia 
poza „butem tragarza”, „gąsienicą czołgu”, poza „walizką” czy „martwym sześcianem 
powietrza wbitego w cegły”. Wykraczają poza funkcje narzucane im przez człowieka, 
tworząc świat obcy i nieoswojony.

Proces wistaczania i upodmiotowienia się rzeczy, którego prześledzenie i nakreśle-
nie stanowiło główny cel niniejszego artykułu, rozpoczyna się zatem w momencie, 
gdy rzecz zostaje oderwana od swojej funkcji i zaczyna istnieć poza nią. Zakwestio-
nowanie istoty rzeczy wynikającej z jej użyteczności następuje w wierszu Barańczaka 
na samym początku, gdy próba ustalenia tego, czym jest szyba, na pierwszy rzut oka 
zostaje opatrzona słowem pozór. Wyzbywanie się owych pozorów, odzieranie rzeczy 
z  naddanego jej przez człowieka balastu przydatności i  funkcjonalności następuje 
w języku. To za sprawą słowa konstytuującego rzecz staje się ona przedmiotem na-
mysłu i zaczyna istnieć w oderwaniu od zastanego porządku. Jeżeli bowiem przestaje 
istnieć po coś, to konieczne jest postawienie pytania o  to jak istnieje. Przedmiot 
poddany refleksji staje się odrębnym bytem, niedostępnym poznaniu. „Zmiażdżone 
epopeje” dają o  sobie znać tylko drżeniem szyby, opowieść snuta przez rzeczy jest 
skrywana przed człowiekiem. Rzecz przechodzi z porządku doświadczenia do porząd-
ku języka, z empirii do słowa. Nie traci jednak nigdy swojej materialności, w której 
kryje się zagrożenie dla jej istnienia. Szyba może się stłuc, mebel ‒ zużyć. Potencjał 
zniszczalności i obumierania tkwiący w rzeczy każe postawić pytania nie tylko o jej 
miejsce w rzeczywistości. Rzeczy, które w ujęciu funkcjonalnym porządkowały świat 
i sprawiały, że człowiek czuł się w nim swojsko i bezpiecznie, w momencie ustanawia-
nia odrębnego statusu ontologicznego potęgują wyobcowanie człowieka. Bo 

22 B. Olsen, W obronie…, s. 249.
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kto ci powiedział, że wolno ci się przyzwyczajać? 
kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze? 
czy nikt ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy 
w świecie 
czuł się jak u siebie w domu?
(Jeżeli porcelana, to wyłącznie taka)

Bibliografia

Literatura podmiotu

Barańczak S., Szyba [w:] idem, Wiersze zebrane, Kraków 2007.

Literatura podmiotu

Barańczak S., Nie podlegać nicości [w:] idem, Etyka i poetyka, Kraków 2009.
Barańczak S., Okno i Lustro. Daniło Kis, „Klepsydra” [w:] idem, Poezja i duch Uogól-

nienia, Kraków 1996.
Barańczak S., Posłowie [w:] idem, Wybór wierszy i przekładów, Warszawa 1997. 
Człowiek i rzecz. O problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce, red. S. Wysło-

uch i B. Kaniewska, Poznań 1999.
Freedgood F., Czytając rzeczy, „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 4.
Heidegger M., Rzecz, „Principia. Pismo koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycz-

nej” 1996‒1997, t. XVI‒XVII.
Kowalewski J., Piasek W., W poszukiwaniu utraconej Rzeczywistości. Uwagi na marginesie 

projektu „zwrot ku rzeczom” w historiografii i archeologii [w:] Rzeczy i ludzie. Huma-
nistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn 2008.

Olsen B., Material Culture after Text: Re-membering things, „Norwegian Archaeologi-
cal Review” 2003, t. 36, nr 2. 

 Olsen B., W obronie rzeczy [w:] idem, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przed-
miotów, tłum. B. Shallcross, Warszawa 2013.

Sioma R., Skończoność przedmiotów i niegotowość człowieka. Alienacje Zbigniewa Her-
berta i Jerzego Liberta [w:] Dialog i  spór. Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści,  
red. J. Ruszara, Lublin 2006.



MASKA 31/2016

Summary

Stanisław Barańczak’s „Szyba” in context of Martin Heidegger and 
Bjornar Olsen’s philosophy

The article concerns an ontological status of a thing and its connotations with reali-
ty in which it is presented and perceived in the poetry of Stanisław Barańczak. An 
analysis of poem Szyba leads to series of questions which refer to the metaphorical 
view of glass, its status as a thing and ways in which it exists and functions in reality. 
Theoretical background of presented reflection includes understanding of thing in 
philosophy of Martin Heidegger and works of Bjørnar Olsen.


