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W poszukiwaniu krainy szczęścia 
Przestrzeń reminiscencji i teraźniejszości 

w poezji Jerzego Harasymowicza

Wstępne ustalenia

Przestrzeniami, które w swojej poezji szczególnie upodobał sobie Jerzy Ha
rasymowicz, są Bieszczady, Karpaty, zakola Popradu; są to wszystkie te 
miejsca, w których do głosu dochodzi (szeroko rozumiana) natura wraz ze swoi
mi pejzażami. Opisywane krainy stanowią wyobrażenie spokoju i szczęścia, 
to w nich autor Wieży melancholii odnajdował wewnętrzną harmonię. Prze
strzenność wyobraźni poetyckiej ewokuje tematykę czasu, egzystencji i piękna. 
Poprzez obrazy tych terytoriów Harasymowicz buduje literacką wizję świa
ta, widzianą z perspektywy czasu teraźniejszego, w którym powraca do 
przeszłych chwil. Poeta tworzy swoiste miejsca szczęśliwe, które utożsamia 
z obszarami natury.

Spośród wspomnianych terytoriów, opisywanych w badanej poezji, warto 
zwrócić uwagę na te z wiersza Zima (s. 9)1, znajdującego się w tomie poetyc
kim Cuda. Utwór ten posłuży jako materiał egzemplifikacyjny poniższych 
rozważań. Wiersz brzmi następująco:

1 Cytaty lokalizuję według wydania: J. Harasymowicz, Wybór liryków, Warszawa 1999, 
Sami Swoi. Po tytule w nawiasie podaję numer strony, z której pochodzi dany wiersz.

Świat cały leży schowany
we wnętrzu białej, ciepłej rękawicy.
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Pies na budzie, w kryzie ze śniegu, przybrany.
Na gałązkach gawrony-kanonicy.

A granatowe lasy są osiodłane
polan jaskrawym blaskiem.
Trzy świerki, przed las na zwiady wysłane, 
chyboczą srebrnym kaskiem.

A w mieście błoto, błoto.
A ja za twymi, zimo, włosami 
tęsknię nocami.
I w niedziele dopiero wyjeżdżam za miasto
pociągiem, rozpędzoną gwiazdą,
aby cię objąć, zimo,
popatrzeć, jak twój diadem świeci,
i niech nasz pocałunek
gilem w lasy uleci...

Miasto - przestrzeń nieszczęśliwa

Harasymowicz kreuje przestrzeń2 pozytywną poprzez opisy niej samej, 
ale - co warto podkreślić - również poprzez obrazy terytoriów pejoratywnie 
nacechowanych, jako jej opozycji. Dlatego też rozważania dotyczące krainy 
szczęścia warto rozpocząć od ustalenia przestrzeni antytetycznej wobec 
niej. Jej realizacją w omawianej twórczości jest obszar miasta3. Przebywający 
w nim bohater liryczny nie utożsamia się z miejską przestrzenią, odczuwa ją 

2 O przestrzeni i jej znaczeniach w utworze literackim por. między innymi: M. Głowiński 
[et al.|, Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wroclaw-Warszawa-Kraków 2002, 
s. 449, Vademécum Polonisty; Przestrzeń i literatura. Tom poświęcony VIII kongresowi slawistów. 
Studia, red. M. Głowiński, A. Okopień - Sławińska, Wrocław 1978, Z Dziejów Form Arty
stycznych w Literaturze Polskiej, t. 51; G. Bachelard, Ziemia, spoczynek i marzenia, (w:) idem. 
Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, przel. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, Warszawa 1975.

’ Miasto jako przestrzeń obca i wroga człowiekowi zostaje opisana przez Wojciecha Gu
towskiego, por. W. Gutowski, Symbolika urbanistyczna w literaturze polskiego modernizmu, 
[w:] idem, Mit, Eros, sacrum. Sytuacje młodopolskie, Bydgoszcz 1999, s. 71-96.
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jako obcą, wręcz wrogą. Widać to szczególnie dobrze w trzeciej strofie cyto
wanego wiersza Zima, rozpoczynającego się od słów: „A w mieście błoto, 
błoto”; fragment ten stanowi przeciwieństwo dla dwóch pierwszych wersów 
utworu przedstawiających krainę szczęścia. Ta antyteza podkreślona zo- 
staje poprzez przejście pomiędzy dwoma pierwszymi zwrotkami a trzecią 
strofą liryku, w którym dochodzi do nagłego zderzenia wyidealizowanego 
obszaru świata z przestrzenią miasta. Takie zestawienie potęguje jego nega
tywny odbiór, który staje w wyraźnej opozycji do krainy szczęścia. Prze
ciwieństwo obszarów zostaje wyeksponowane poprzez ekonomię języka 
zastosowaną w opisach - o ile przestrzeń pozytywna zostaje przedstawiona 
ze szczegółami (pies na budzie, gawrony na gałązkach, lasy są granatowe, 
a świerki trzy), o tyle obszar zły reprezentuje jedno słowo - błoto. Ewokuje 
ono negatywne skojarzenia dotyczące brudu, szarości i brzydoty. Błoto ko- 
notuje również wyobrażenie jednolitego terytorium, bez znaków szczegól
nych, rozpoznawalnych przez podmiot liryczny. Zauważalny jest brak epi
tetów, które nie pojawiają się w opisie miasta, a którymi przesycone są 
pierwsze dwie strofy. Dopełnieniem miejskiego obrazu i tym samym jego 
nieprzychylnego odbioru jest powtórzenie słowa błoto, intensyfikujące 
wszystkie złe cechy opisywanej przestrzeni. Zastąpienie śniegu obrazem błota 
i porównanie go z opisem przestrzeni z pierwszej i drugiej zwrotki wiersza ma 
wywołać estetycznie pejoratywne odczucia.

Podobny opis przestrzeni urbanistycznej i obszaru szczęścia można od
naleźć w wierszu Nie było już śniegu (s. 97). W rozpoczynających go wer
sach można przeczytać:

W mieście
nie było już zimy 
tu w górach 
śnieg wskazuje mi jeszcze 
twe błękitne ślady 
i tropię cię jak sarnę 

(...)

Zacytowany fragment wskazuje na wyraźną opozycyjność przestrzeni mia
sta i gór; jest ona ukazana poprzez różnicę zjawisk pogodowych przypisanych 
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obu obszarom. Śnieg staje się najważniejszym czynnikiem różnicującym i wpły
wającym na charakter obu przestrzeni.

Jednak jego rola nie ogranicza się jedynie do wskazywania antynomii 
między opisywanymi terytoriami. Pozostawione w śniegu ślady wyznaczają 
drogę, którą podąża bohater liryczny; obraz ten przywołuje motyw wędrów
ki4 i utraty, jest symbolem poszukiwania, próby odnalezienia tej, której ślady 
widzi w śniegu. „Śnieg wskazuje mi jeszcze / twe błękitne ślady / i tropię cię 
jak sarnę”. Zostawione ślady stanowią punkt rozpoznania, orientacji, unie
możliwiający zgubienie się, co sprawia, że obszar ten ma charakter przestrze
ni bezpiecznej. Pozostawione znaki są jednak delikatne i łatwe do zatarcia, 
więc owo bezpieczeństwo również nie jest trwale. Stanowią one także sym
bol szczęścia - bohater tropi ukochaną (choć to określenie nie pojawia się w 
tym, skądinąd miłosnym, wierszu ani razu, to właśnie jej szuka), jej ślady 
wyznaczają kierunek wędrówki. Górski krajobraz ze śladami na śniegu 
tworzy rodzaj zamkniętego, intymnego świata, terytorium szczęścia. Tak 
przedstawiona bezpieczna przestrzeń gór pozwala lepiej zrozumieć, z czym 
wiąże się brak śniegu w mieście. W takim ujęciu obszar urbanistyczny staje 
się terytorium niebezpiecznym, jest labiryntem, w którym łatwo zgubić 
drogę. Labirynt5 ze swej natury jest przestrzenią obcą człowiekowi, w niej 
zamieszkuje potwór, do labiryntu wchodzi się z zewnątrz, człowiek do niego 
nie przynależy. Podobnie jest z terytorium miejskim u Harasymowicza - to 
przestrzeń obca człowiekowi.

1 Por. J. Abramowska, Peregrynacja, [w:| Przestrzeń i literatura..., s. 125-158.
5 Na temat przestrzeni labiryntu pisze P. Santarcangeli, Księga labiryntu, przel. 1. Bu

kowski, Warszawa 1982, s. 263-266 oraz M. Głowiński, Labirynt, przestrzeń obcości, [w:] 
idem, Mity przebrane: Dionizos, Narcyz, Prometeusz, Marchołt, labirynt, Kraków 1990, s. 129- 
-216.

Wyraźną niechęć do obszarów urbanistycznych można odnaleźć także 
we fragmencie wiersza Przyjazd (s. 166), który rozpoczyna się następują
cym opisem:

W zagon maków wjechałem 
Prosto z zaczadziałych miast 
(...)
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„Ucieczka w góry i lasy od codzienności miasta (jako symbolu zła, fał
szu, kiczu, uniformizacji) ma u Harasymowicza szersze znaczenie. To kry
tyka modelu życia i sztuki zurbanizowanych i stechnicyzowanych społe
czeństw XX wieku”6. Autor tomu Ma się pod jesień często w swojej poezji 
zaznaczał, że podmiot liryczny jego wierszy nie utożsamia się z miastem, 
które go unieszczęśliwia. Miasto jest synonimem przestrzeni strasznej, tru- 
jącej, toksycznej, osaczającej człowieka. W wierszu Botaniczny w zimie II 
(s. 333) można znaleźć fragment:

6 A. Kaliszewski, Książę z Kraju Łagodności (O twórczości Jerzego Harasymowicza), Kra
ków 1988, s. 134.

Bo nie lubię miasta
nawet tak pięknego jak Kraków

wrzawy nicości

Niechęć skonkretyzowana (zhiperbolizowana przez określenie „nawet”) 
jest symptomem niechęci ogólnej i całościowej do przestrzeni miasta. Przy 
czym należy wyraźnie zaznaczyć, że nie jest to całkowite zanegowanie mia
sta. Jest to wyraz smutku, bezsilności człowieka skazanego na współistnie
nie z miastem. Jest to wreszcie wyraz tęsknoty za tą przestrzenią, która 
współistnieje z obszarem miejskim na zasadzie zaprzeczenia, której piękno 
potęguje paradoksalnie obraz miasta; z perspektywy bycia w mieście zbu
dowane zostaje przemożne pragnienie bycia w innym miejscu.

Tęsknota za locus amoenus

Przebywanie w mieście wywołuje w bohaterze lirycznym negatywne 
uczucia. To, że podmiot liryczny mówi z wnętrza tej przestrzeni, wyraźnie 
wpływa na sposób postrzegania przez niego świata. Opisywana przestrzeń 
miasta, będąca dla niego teraźniejszością, ma charakter pejoratywny, a trwa
nie w tym obszarze podkreśla nieszczęście człowieka oraz jego uwięzienie. 
Może o tym świadczyć słowo „tęsknię”, będące pierwszym czasownikiem 
odnoszącym się do sytuacji podmiotu lirycznego. Zostaje ono użyte po 
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dwóch zwrotkach, w których opisany był wyidealizowany obszar szczęścia, 
dlatego jego pojawienie się jest wyraźnie zaakcentowane. Odczuwana przez 
podmiot liryczny tęsknota wynika z przywołania obrazu świata, który moż
na utożsamiać z przestrzenią Arkadii7, której już nie ma.

7 Szerzej na ten temat pisze: A. Kaliszewski, Karpaty - między Arkadią i Apokalipsą, 
|w:] idem, Książę z Kraju Łagodności..., s. 97-172. Temat Arkadii w literaturze zostaje podjęty 
między innymi przez Ryszarda Przybylskiego, por. R. Przybylski, Et in Arcadia ego. Esej 
o tęsknotach poetów. Warszawa 1966.

Opis tej przestrzeni wydaje się bardzo interesujący i wymaga poświęcenia 
mu większej uwagi. Podmiot liryczny zaczyna od bardzo ogólnego opisu: 
„Świat cały leży schowany / we wnętrzu białej, ciepłej rękawicy”, przecho
dząc do coraz to bardziej szczegółowego: „Pies na budzie, w kryzie ze śnie
gu, przybrany”. Przykuwa uwagę duża liczba pojawiających się przedmio
tów oraz szczegółowość ich obrazowania. Prowadzony w ten sposób opis 
przestrzeni może sugerować, że podmiot liryczny tworzy jakby fotografię, 
pocztówkę, obraz z przeszłości. Wspomnienia zawarte w przywoływanych 
wizjach otwierają przestrzeń reminiscencji, która stanowi terytorium po
wrotu do krainy utraconego szczęścia. We wspomnianym opisie ciekawie 
przedstawia się dynamika omawianego obszaru, bowiem określają go dwa 
czasowniki: „leży” i „chyboczą”. Cechą tej krainy jest brak gwałtownego ru
chu, spokój, zatrzymanie, zastygnięcie - wszystko jakby wyhamowuje, za
miera, żeby trwać (można by dodać - trwać we wspomnieniu). Anihilacja 
czasu wynosi tę przestrzeń w wieczne „teraz”, w którym partycypuje pod
miot liryczny.

W stworzeniu obrazu wyidealizowanej, baśniowej krainy szczęścia ma 
pomóc, odnosząca się do zimy, metafora białej, ciepłej rękawicy. Ręka
wica jest rekwizytem symbolizującym ochronę przed czynnikami zewnętrz
nymi. W omawianych fragmentach oznacza rodzaj azylu, bezpiecznego 
schronienia przed tym, co znajduje się poza jej obszarem. Dodać można, że 
bezpieczeństwo jest wzmocnione przez panujące w jej wnętrzu ciepło, to spra
wia, że przestrzeń ta staje się przyjazna i przytulna. Stwierdzenie, że świat 
znajduje się w ciepłej rękawicy, jest niczym innym, jak oksymoronicznym 
wyrażeniem (ciepła zima). Jego zastosowanie sprawia, że opisywany obszar 
jest terytorium bezpieczeństwa, wyizolowanym z innego - w domyśle - złe
go świata. Elementy rzeczywistości, której granice zostają wyznaczone przez 
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białą rękawicę, tworzą świat zamknięty, immanentny - to, co się w nim 
znajduje, wszechobecna biel, harmonijność i spokój opisywanego krajobra
zu, tworzą baśniową krainę, której przygląda się podmiot liryczny, pragną
cy być w jej środku, powrócić i trwać w białej, ciepłej rękawicy.

Przywołanie wyidealizowanego obrazu świata z przestrzeni miasta, 
w której uwięziony jest podmiot liryczny, wywołuje u niego ogromny smu
tek. Zamknięty w tym terytorium, tęskni za wolnością, którą utożsamia 
z przyrodą. Bohater pragnie uciec z obszaru urbanistycznego. Jednak do
piero w niedzielę - jak można przeczytać w wierszu - wyjedzie za miasto, 
do tego czasu będzie pozostawał w jego terytorium; dlatego tak ważne w ni
niejszych rozważaniach stają się wszystkie te utwory, w których pojawia się 
przestrzeń ogrodu botanicznego. „Ogród to przestrzeń, w której przyroda 
występuje jako ujarzmiona, wyselekcjonowana, ogrodzona”8 9. Zwracam na 
to uwagę, ponieważ obszar ten tworzy rodzaj enklawy w przestrzeni miasta. Dla 
podmiotu lirycznego ogród botaniczny staje się substytutem locus amoenus3, 
odskocznią od terytorium miasta.

8 J. E. Cirlot, Słownik symboli, przeł. I. Kania, Kraków 2012, s. 283; W. Kopaliński, 
Słownik symboli, Warszawa 1997, s. 270-271; M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, 
przeł. K. Romaniuk, Poznań 1989, s. 151-152.

9E. R. Curtius, Krajobraz idealny, [w:] idem, Literatura europejska i łacińskie średniowie
cze, przeł. A. Borowski, Kraków 1997, s. 191-209.

Siedzę na ławce
dziewczyna grabi liście

Boże jak ja jej zazdroszczę 
wziąć do rąk grabie grabić liście

Chciałbym pisać grabiami
I żeby wiatr unosił do góry 
wszystkie zgrabione liście

I żeby cała praca była na nic
o tym marzę

(Grabienie liści. Botaniczny, s. 297)
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Przebywanie podmiotu lirycznego w ogrodzie botanicznym zaspokaja 
w nim potrzebę zbliżenia się do natury. Jest ona schronieniem przed toksycz
nym miastem, z którego stale ucieka; obszarem, w którym może napawać 
się pięknem otaczającej go przyrody. W jego przestrzeni może zapomnieć 
o mieście i przez czas przebywania w nim poczuć się wolnym. Jego szczęście 
realizuje się przez obserwację pracy grabiącej liście dziewczyny. Prostota tej 
czynności, apoteoza pracy jako czynności zbliżającej człowieka do natury 
oraz sielskość sceny wzmacniają idylliczność terytorium. Jednak, mimo że 
przebywanie na terenie ogrodu botanicznego wywołuje radość bohatera li
rycznego, to jest to uczucie chwilowe, nietrwałe. Ogród botaniczny10 jest 
bowiem sztucznym tworem, to namiastka, imitacja świata, który znajduje 
się poza przestrzenią urbanistyczną. Dopiero opuściwszy miasto, można 
poczuć pełną wolność, swobodę, wkraczając w krainę szczęścia.

10 Na lemat ogrodu w literaturze pisze: J. M. Rymkiewicz, Myśli różne o ogrodach. Dzieje 
jednego toposu. Warszawa 1968, Z Prac Instytutu Badań Literackich PAN. Należy przy okazji 
zwrócić uwagę, że dla wspomnianego autora, zwłaszcza w jego późnych tomach poetyckich 
Zachód słońca w Milanówku oraz Do widzenia gawrony, ogród stanowi jedną z najważniej
szych przestrzeni w kreowanym przez niego poetyckim świecie wyobraźni.

Wyjeżdżam za miasto

„I w niedziele dopiero wyjeżdżam za miasto / pociągiem, rozpędzoną 
gwiazdą”. Słowa te opisują możliwe doświadczanie przestrzeni pozytywnej, 
powrotu do niej. Są one istotne, ponieważ sytuują bohatera lirycznego na 
styku czasoprzestrzeni miasta, z którego chce wyjechać, i nie-miasta, w któ
re zmierza. Przekroczenie granicy miasta ma charakter symboliczny; jego 
opuszczenie wiąże się z wyzwoleniem i tym samym z dotarciem do krainy 
szczęścia. Niedziele, w które bohater liryczny ma wyjechać za miasto, jako 
czas święty, sakralizują jego podróż i miejsce, do którego zmierza. Wyjazd 
w tym dniu staje się czymś wyjątkowym, podniesione zostaje jego znaczenie 
i wartość. Rangę tego wydarzenia buduje (również) oczekiwanie na nadejś
cie tego czasu: „I w niedziele dopiero wyjeżdżam za miasto” [podkreślenie - 
D. L.]. Widać w tym fragmencie zniecierpliwienie w oczekiwaniu na nadej
ście chwili, w której będzie mógł opuścić obszar miasta.
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Nie bez znaczenia w przedstawianej sytuacji jest obraz pociągu, którym 
bohater liryczny wyjeżdża z miejskiej przestrzeni - może on bowiem ozna
czać dłuższą podróż. Idąc tym tropem i łącząc pociąg z dalekim wyjazdem, 
należy powiedzieć, że krainę szczęścia można sytuować na „ostatniej stacji”, 
to Ultima Utulę, do której zmierza bohater. Im dalej od miasta, tym locus 
amoenus jest pełniejsze. Dopiero na peryferiach można odnaleźć wolność 
i szczęście zatopione w przyrodzie. Obszary oddalone od miasta są więc 
krainami szczęścia, z którymi utożsamia się bohater liryczny wierszy Hara
symowicza. Widać to przede wszystkim w wierszu W górach (s. 50). Jego 
fragmenty brzmią następująco:

W górach jest wszystko co kocham 
Wszystkie wiersze są w bukach 
Zawsze kiedy tam wracam 
Biorą mnie klony za wnuka

Zawsze kiedy tam wracam 
Siedzę na ławce z księżycem 
I szumią brzóz kropidła 
Dalekie miasta są niczem 
(...)

Utwór ten stanowi poetycką realizację motywu powrotu. Przyjazd pod
miotu lirycznego w obszar gór, będący dla niego krainą szczęścia, zostaje 
pokazany jako powrót do rodzinnego domu. Można powiedzieć, że góry 
zostają utożsamione z przestrzenią domowego ogniska, przez co wzmoc
nione zostaje poczucie bezpieczeństwa terytorium. Utożsamianie się pod
miotu lirycznego z tą przestrzenią wiąże się z jego miejscem urodzenia. 
Mówi: „Ja się tam urodziłem w piśmie”, podkreślając w ten sposób swoją 
przynależność do tego obszaru. Przestrzeń, w której się wychował, wy
kształciła w nim świadomość, wyobrażenie krainy szczęścia. Warto zwrócić 
uwagę, że jego przybycie w góry jest zarazem powrotem w przestrzeń dzie
ciństwa. Na teraźniejszość podmiotu lirycznego nakłada się przestrzeń 
dzieciństwa, która zaczyna współistnieć z nią w czasie. Wpływ ma na to 
również personifikacja drzew, które biorą podmiot liryczny za swojego 
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wnuka, przyjmując tym samym rolę dziadka, dziadków. Takie familijne na
wiązanie przywołują wspomnienia i przenoszą bohatera w krainę dzieciń
stwa11, będącej tożsamą z obszarem szczęścia. W takim ujęciu przestrzeń 
gór staje się katalizatorem reminiscencji i teraźniejszości.

11 Na powrót w przestrzeń dzieciństwa zwraca uwagę A. Kaliszewski, który widzi w nim 
„kompensacyjną funkcję wspomnienia”, por. A. Kaliszewski, Książę z Kraju Łagodności..., 
s. 41 i n.

12 H. Dubowik, Nadrealizm w polskiej literaturze współczesnej, Poznań-Bydgoszcz 1971, 
s. 48-49, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych. Seria B / Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 
nr 5.

13 Swoją drogą - warto byłoby przywołać jedną z najbardziej znanych personifikacji zimy 
z baśni Andersena.

Personifikacja przyrody w poezji Harasymowicza jest zjawiskiem czę
stym, pojawia się ona w cytowanym utworze, w którym klony zostają poka
zane jako dziadkowie (rodzina) podmiotu lirycznego. Jej zastosowanie ma 
przede wszystkim pokazać, że „ludzie są więc częścią natury”12, ale również 
to, że natura jest bliska człowiekowi. Przyroda, przypisane jej zjawiska, części 
roku są traktowane jako bliskie osoby. W interpretowanym wierszu Zima 
tytułowa pora roku jest spersonifikowana, przedstawiona jako ukochana. 
Język, jakim zostaje opisana, jest językiem miłosnym. Zima ma włosy, za któ
rymi podmiot liryczny tęskni, chce on objąć i ucałować tę specyficzną ko
bietę13. Taki zabieg metaforyzujący sprawia, że wyeksponowane zostaje 
uczucie tęsknoty za zimą jako synonimem przestrzeni szczęścia, przestrze
ni, która łączy się z baśniowością.

Zakończenie

Mówienie o krainie szczęścia, jej poszukiwanie w poezji Jerzego Harasy
mowicza nie kończy się tylko w przestrzeni gór. To tylko jedna z możliwych 
realizacji locus amoenus. Ważne wydaje się jednak przedstawienie opozycji, 
miasta, wobec którego budowana jest przestrzeń, w której podmiot liryczny 
tych wierszy odnajduje szczęście. Oczywiście uwadze nie może ujść fakt 
pojawiania się takich obszarów, jak na przykład ogród botaniczny, który staje 
się rodzajem substytutu locus amoenus, a który może być tematem osobne
go artykułu.
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Przestrzenie kojarzone ze szczęściem często przywołują wspomnienia 
podmiotu lirycznego, nakładając się tym samym na czas teraźniejszy, w któ
rym znalazł się bohater wierszy. Reminiscencję wywołują przedmioty, miejsca, 
określone zdarzenia, jednak trzeba zauważyć, że wszystkie one mają charakter 
przestrzenny. Czas również można rozpatrywać w kategoriach specjalnych 
- teraźniejszość jest przestrzenią, w której podmiot liryczny trwa, z której 
opisuje przeszłość, która budowana jest w przestrzeni reminiscencji utraco
nego szczęścia. Bohater wierszy Harasymowicza trwa w zawieszeniu pomię
dzy tymi obszarami, by na moment - w wierszu i poprzez wiersz - w czasie 
poetyckiego wyznania - powrócić do krainy szczęścia, powrócić do siebie.
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In the search of the land of happiness 
The area of reminiscence and the present 

in Jerzy Harasymowicz’s poetry

The subject which we will consider here is the concept of a broadly conceived idea 
of area in the poetry of Jerzy Harasymowicz, with particular reference to happy 
places. The notion of area will be discussed in several of its aspects, that is to say as 
a territory of the aforementioned lands of happiness which ought to be recognized 
as one of the key images in the creation and understanding of the world in the lite
rary output of the author of Samotny jastrząb. It will be necessary to pay attention to 
the way of the realization of the locus amoenus topos by the author. The research of 
antithetical areas will be essential, i.e of the unhappy places, someone else’s places 
with which the lyrical subject does not identify, and thus longs for those spaces that 
are his, the ones that he identifies with happiness.

Harasymowicz’s poetic imagination seems to be steeped in the lost image of 
happiness that is spatial in nature. Therefore, the concept of space is predominant in 
the given reflection. In this category, also the issue of time may be analyzed - the 
past and the present are found in the given literary output in images of places that 
the lyrical subject has already experienced and still experiences. Therefore, the area 
of reminiscence and of the present will be discussed. Attention will be focused on 
the means of the metaphorization of memories, of a sense of the characteristic loss 
of the poetic “now”, and on the poetic mythizations; the resulting visualizations of 
space will also be discussed.

The issue of the location of the poems’ protagonist in the created world will be 
connected with the discussed issues. In the centre of consideration will be the issue 
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of the ontology of a man suspended between memory and the present. Therefore, it 
will be necessary to determine the lyrical subjects condition, his problems with 
identity, with an attempt to name himself, to indicate his subjectivity through the 
described territories.

Jerzy Harasymowicz’s poetry presented in such a way will enable a new reading 
and interpretation, an examination of the way in which the authors imagination 
works in Wesele rusatek, showing his peculiar way of depicting things. It will also 
enable to define his place on the map of modern Polish poetry, and his literary out
put as a very interesting phenomenon.

Key words: area, space, happy places, unhappy places, identity




