
� 359 �

Mateusz Antoniuk

Stół poety. O jednej fi gurze metapoetyckiej

Kochany Panie!
Stolarz Andrzej Sydor [...] zapewne już skończył robotę około 2 stołów (dla mnie jeden, 
dla Pana drugi).

S. Wyspiański, list do A. Chmiela, 16 lipca 1903

Cieszę się, że stół już Pan posiada i że na tym stole miejsca jest dużo.
jw., 21 lipca 1903

Co tam słychać na stole u Pana?
jw., 23 lipca 19031

Był rok 1948, gdy w stolicy Stanów Zjednoczonych Czesław Miłosz układał odę do poety 
młodszego o lat dziesięć, przebywającego w kraju:

Zgodne w radości są wszystkie instrumenty,
Kiedy poeta wchodzi w ogród ziemi.
Czterysta rzek błękitnych pracowało
Na jego narodziny i jedwabnik
Dla niego snuł błyszczące swoje gniazda.
Korsarskie skrzydło muchy, pysk motyla
Uformowały się z myślą o nim
I wielopiętrowy gmach łubinu
Jemu rozjaśniał noc na skraju pola.
Więc się radują wszystkie instrumenty
Zamknięte w pudłach i dzbanach zieleni,
Czekając, aby dotknął i aby zabrzmiały.

Chwała stronie świata, która wydaje poetę!
Wieść o tym biegnie po wodach przybrzeżnych,
Gdzie na tafl i we mgłach śpiąc pływają mewy
I dalej, tam gdzie wznoszą się i opadają okręty.

1 S. Wyspiański, Listy zebrane, Kraków 1998, t. 4, s. 194–196. 
W roku 2002, podczas prezentacji 3 numeru „Kwartalnika Teatralnego” Pani Profesor Ewa Miodońska wygłosiła 
prelekcję, właściwie mówiony esej, poświęcony twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Miałem przyjemność uczest-
niczyć w tym wydarzeniu. Pani Profesor pokazała, jak w wyobraźni krakowskiego artysty stół okazuje się skonden-
sowaną pracownią, przestrzenią twórczego działania. Prezentowany szkic czerpie z tamtej inspiracji, jest próbą kilku 
spojrzeń na symboliczne stoły polskich poetów XX wieku. 
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Wieść o tym biegnie pod górskim księżycem
I ukazuje poetę za stołem
W zimnym pokoju, w mało znanym mieście,
Kiedy zegar na wieży wybija godzinę. 
   (Do Tadeusza Różewicza, poety, tom Światło dzienne)2

Dalsze wersy przynoszą istotną wypowiedź o roli poety w ludzkiej społeczności, mnie 
jednak interesuje to, co dzieje się na przestrzeni dwu strof zacytowanych. Z każdą pona-
wianą lekturą coraz silniej wyczuwalne staje się w ich obrębie napięcie między dwoma 
biegunami. Spróbuję je nazwać. Pierwszy to całość dana poecie jako prawowite dziedzi-
ctwo, przeznaczenie, domena. Drugi to bezpośrednie, fi zyczne umiejscowienie poety. 
Całość określić można pojęciami takimi, jak: świat, natura, byt. Sugerują one istnienie 
jakiejś ontologicznej pełni, niedającej się objąć jednym zmysłowym postrzeżeniem, lecz 
wyobrażalnej, uchwytnej intuicyjnie, pomyślanej. Umiejscowienie to pokój, a w nim stół, 
przy którym poeta siedzi. Jeżeli całość wiąże się z bujną wizualnością poetyckiego przed-
stawienia, bogactwem, wielobarwnością i różnorodnością, a także ruchem, umiejscowie-
nie znamionują takie cechy, jak statyczność, zamknięcie, wyraźnie odczuwalne zuboże-
nie plastyki obrazowania. Bo zobaczmy: całość ujawnia się zarazem w ogromie (ogród 
ziemi, wielopiętrowy gmach łubinu) i w kontemplowanym detalu (anatomia owada), jest 
mnogością czterystu rzek, koncertem kolorów, spektaklem świateł (błękit, błyszczenie, 
jasność, księżyc, zieleń). A umiejscowienie? Tylko stół, prosty, dany w wierszu bez asysty 
dookreślających epitetów, oraz zimny pokój. Właśnie, zimny...

Opisywany kontrast różnie może być przez interpretatora waloryzowany. W duchu 
optymistycznym: poeta to ktoś zwyczajny, zanurzony w troskach codzienności. Do speł-
nienia wysokiego powołania starczają mu proste środki techniczne. Najzwyklejszy stół 
okazuje się tajemnym centrum rzeczy stworzonej, a siedzący przy nim człowiek przedsta-
wiony zostaje jako wielki oczekiwany. On bowiem, poeta, ma wydobyć brzmienie z każ-
dej rzeczy świata, z kokonu jedwabnika, skrzydła muchy, z całego, tęskniącego za swym 
wysłowicielem ogrodu ziemi.

Tak, ale istnieje również możliwość odczytania bardziej dramatycznego, wydobywa-
jącego ze świadomości mówiącego „ja” ostry dysonans. Stół i pokój to realność doświad-
czana przez poetę. Oczekujący ogród natury – to tylko marzenie, kojąca fantazja, kom-
pensacyjny mit. Dwie strefy rozdzielone. Przy takim odczytaniu szczególnej aktywizacji 
sensotwórczej dostępuje epitet „zimny”, który staje się nagle bezpośrednim nazwaniem 
świata doświadczanego i myślanego przez poetę. Jaki to świat? Czy określenie „tempera-
turowe” nie ujawnia jego pustki, lęku, rozpaczy? Można przytomnie wtrącić: lekcja pesy-
mistyczna prowadzona jest wbrew utworowi, w którym tonacja ekstatycznego zachwytu, 
tyleż nad poetą, co światem, jest władcza, niezachwiana. Tak, ale... Wiersz napisany w roku 
1948 skierowany został Do Tadeusza Różewicza, poety. Zaledwie rok wcześniej autor ten 
ogłosił swój debiutancki tomik, zawierający (między innymi) wiersze mówiące o okru-
cieństwie świata i bezwartościowości słowa. Miłosz z pewnością wyczuwał sprzeczność 

2 Cz. Miłosz, Dzieła zebrane. Wiersze, Kraków 2002, t. 2, s. 68. Wszystkie cytaty z wierszy Miłosza podaję 
według niniejszego wydania.
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zachodzącą między nastrojem wygłoszonej laudacji a tonem, od którego zaczynał włas-
ne poezjowanie jej adresat3. Zastanawia również data pierwodruku waszyngtońskiej ody 
w prasie krajowej: rok 1950. Zaiste, niedobry był to czas dla młodego polskiego poety, 
jeszcze gorszy dla „strony świata”, która go „wydała”. Nie sposób uwierzyć, aby ekstatycz-
na pochwała wygłoszona przez Miłosza była naiwnie, bezpośrednio „szczera”. Apoteoza 
samej instytucji poety (bo przecie nie tylko jednego, choćby znakomitego jej przedsta-
wiciela) w okresie głębokiego, moralno-intelektualnego kryzysu sztuki słowa (i szerzej: 
słowa) zakrawa na szaleństwo albo wieloznaczny gest (prowokacji, obrony, protestu), wy-
mierzony przeciwko rozpaczy i zwątpieniu. Wolno przypuszczać: także przeciw własnej 
rozpaczy i własnemu zwątpieniu. 

Reasumując, omawiany poprzednio kontrast całości i umiejscowienia, ontologicz-
nego bogactwa danego poecie do kontemplacji i wysłowienia oraz bezpośrednio odczu-
wanej, ubogiej kondycji poety, można potraktować jako znaczący element interpretowa-
nego tekstu. Stwierdzając to, z uporem wracam do obrazu stołu w zimnym pokoju, gdyż 
ten rodzaj sensualnego dookreślenia pracowni poetyckiej jest naprawdę zastanawiający. 
Miłosz, gdy chciał, potrafi ł opisać stół pracy poetyckiej w krańcowo odmiennej tonacji 
sensualnej.

A prace jakie są? O ciebie czeka
jodłowa góra, na niej tylko zarys
wielkich budowli, dolina gdzie zboże
wzrosnąć powinno, stół i biała karta,
na której może poemat powstanie,
radość i trud. (Wiersze, t. 1, s. 93)

To Powolna rzeka z Trzech zim. Obiecany stół poety nie został tu, jak w odzie z roku 1948, 
odseparowany od ogrodu ziemi. Przeciwnie, jest jego częścią, stanowi, wraz z górskim 
szczytem i dnem doliny, grunt gotowy do przyjęcia ludzkiego aktu twórczego. Jeszcze na 
początku okupacji w wizyjno-onirycznym wierszu pt. W malignie 1939, włączonym póź-
niej do Ocalenia, stworzył Miłosz wspaniały i kojący obraz stołu jako miejsca działania 
i odpoczynku:

I jest tam jakiś prosty biały stół,
Na którym można piękne rzeczy tworzyć,
I jest tam ręka, zmieniona przez ból,
Aby w niej głowę po dniu pracy złożyć. (Wiersze, t. 1, s. 158–159)

Stół w zimnym pokoju to jednak coś innego niż prosty biały stół – sam układ słów, kon-
fi guracja epitetów, dobór określeń sensualnych stwarza zasadniczą odmienność aury 
emocjonalno-znaczeniowej. Dopiero na tle Powolnej rzeki oraz W malignie 1939 można 

3 Uwypuklił tę kwestię S. Balbus, który w analizowanym wierszu Miłosza dostrzegł chyba dyskretne, acz wy-
mowne napomnienie skierowane do młodszego poety, radykalnie zrywającego „z prymatem muzycznego rytmu”. 
Taką sugestię interpretacyjną odczytuję przynajmniej ze sformułowań badacza; por. S. Balbus, Pierwszy ruch jest 
śpiewanie (O wierszu Miłosza – rozpoznanie wstępne) [w:] Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, red. 
J. Kwiatkowski, Kraków 1985, s. 476–477. 



� 362 �

Mateusz Antoniuk

w pełni odczuć jak surowe, niepokojące, ostre jest przedstawienie miejsca twórczej pracy 
poety w wierszu ze Światła dziennego. 

Waszyngtońska, zaoceaniczna perspektywa pozwoliła Miłoszowi na zobaczenie Ró-
żewicza siedzącego za stołem w zimnym pokoju, w mało znanym mieście. Rzecz ciekawa: 
w podobnej scenerii zobaczył się kilkukrotnie sam Różewicz. Jednym z możliwych przy-
kładów jest tekst zatytułowany Komentarz, zamieszczony w tomie Formy (1958, dziesięć 
lat po uroczystej laudacji wygłoszonej przez Miłosza):

Nie pozwalam wchodzić do mojej „pracowni” dzieciom. Ci dwaj chłopcy są wysłannikami życia. 
[...] Stoją za drzwiami i naradzają się. Słyszę szepty. Skrobanie w drzwi. Po chwili porusza się 
klamka. Pytają: „Czy już można? Czy już nie pracujesz?”. Co mam im odpowiedzieć? [...] Już sama 
moja pracownia jest podejrzana. Jak jest urządzona? Co się w niej dzieje, kiedy drzwi są zamknię-
te? Nie ma tu materiału, ani narzędzi. Kiedy dziecko wchodzi do warsztatu szewca, stolarza, kraw-
ca, fotografa, do gabinetu dentysty, do pracowni zegarmistrza... ile tam narzędzi, każde jest na 
swoim miejscu, ma swoje przeznaczenie, wartość. Ale pokój, w którym „tworzy się poezję”, to 
nieciekawy pokój. Książki. Trochę byle jakich mebli. Gazety. Jakieś drobiazgi. Tu się robi poezję. 
Z czego? Jak? Widocznie materiał, surowiec ukryty jest w twórcy jak w szafi e. Ukryty jest w tym 
człowieku, co siedzi przy stole i patrzy w ścianę, w okno. Ale nie otwierajmy go, nie zaglądajmy 
do wnętrza4. 

Czy mieszkaniec tego nieciekawego pokoju zdoła uwierzyć, że czterysta rzek błękitnych 
pracowało na jego narodziny, czy wie, że instrumenty zamknięte w pudłach i dzbanach zie-
leni czekają, aby ich dotknął, czy naprawdę potężny jest jego szept wspierający ludzi? 

– Nie wolno – mówię do chłopców – nie wolno teraz wchodzić. Jak skończę, przyjdę do was. Sia-
dam do stołu, żeby tworzyć poezję. Tworzyć poezję?5.

* * *

Półwieczna już przeszło rozmowa autora Ocalenia z autorem Niepokoju należy do naj-
ciekawszych i najświetniejszych wątków dialogowych w dziejach polskiej poezji i zapew-
ne nieraz jeszcze historyk literatury pochyli się, by śledzić jej jawny i ukryty przebieg. 
Wzajemne oświetlanie dwu tekstów wyżej omawianych jest tej rozmowy cząstką. Za-
pewne pisząc swój Komentarz, Tadeusz Różewicz nie szukał możliwości nawiązania do 
pochwalnej ody z roku 1948. Nie zmienia to jednak faktu, iż cytowany wiersz oraz mała 
proza układają się w dwugłos o wielorakiej kondycji poety: moralnej, psychicznej, spo-
łeczno-politycznej, poznawczej, wreszcie ontologicznej. W obu utworach wyczuwalna 
staje się obecność pytań – jawnych u Różewicza, jakby ukrytych, przyczajonych u Miło-
sza. Czym może stać się pracownia poety, miejsce nieciekawe, zimny pokój, co może się 
wydarzyć na poetyckim stole? Czyżby naprawdę możliwe było tu poświadczenie w słowie 
jakiejś istotnej prawdy o świecie i człowieku? Czytelnik wierszy Miłosza i Różewicza wie 
doskonale, iż ani jeden, ani drugi autor nie udziela na takie pytania jednej, niezachwianie 
twierdzącej, łatwo optymistycznej odpowiedzi. 

4 T. Różewicz, Utwory zebrane. Poezja, Wrocław 2006, t. 2, s. 111–112.
5 Ibidem, s. 113.



� 363 �

Stół poety. O jednej fi gurze metapoetyckiej

Tematem niniejszego szkicu nie jest wszelako twórczość żadnego z cytowanych au-
torów. Pora zatem na sformułowanie pytania najistotniejszego: czym jest motyw „stołu 
poety”, jaką potencję znaczeniową może uzyskać, pojawiając się w wierszu? Byłbym skłon-
ny odpowiedzieć: staje się szansą fi gury metapoetyckiej, znakiem zdolnym wyrazić samo-
rozumienie poety, jego własne–o–sobie myślenie. Co prawda, niektórzy poeci odżegny-
wali się od przypisywania nadmiernych znaczeń przedmiotom domowym, w tym meblom 
i sprzętom. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku Jerzy Harasymowicz zapewniał, że 
„stoły chcą być/ wreszcie/ tylko stołami/ chcą aby na nich/ szły dymy z waz”. Wyśmiewał 
liryka piszącego o „szufl adach pełnych mistyki”6. Ale temu zdroworozsądkowemu empi-
riokrytycyzmowi sam przy innych okazjach zaprzeczał, choćby pisząc tak oto: 

nakryty derką wierszy
siedziałem przy stole
[...] 
I wszystko na tym stole 
miało do mnie pretensje
Głodne talerze
porykiwały w kredensie 
   (Noc lipcowa, tom Budowanie lasu)7

Cytowany wiersz opowiada o nocy, w której poeta kończy trzydzieści lat, jest zapisem sa-
mopoczucia obniżonego, doznania indolencji, frustracji – egzystencjalnej oraz twórczej. 
Toteż i stół poety jawi się tu jako przestrzeń zabałaganiona, wyjałowiona, zniechęcająca 
(„na stole leżało wezwanie/ w sprawie uszkodzenia plastyka/ I kartka z elektrowni/ że 
w razie/ I kartka od wierzyciela/ że gdyby”)8. Być może środkiem duchowej rekonwale-
scencji dla artysty działającego w języku powinno być zagospodarowanie blatu, literalne 
i symboliczne zarazem przemienienie stołowego pejzażu? Już kilkanaście lat przed Bu-
dowaniem lasu Harasymowicza o takim właśnie geście myślał chyba inny polski poeta, 
samotny „w bieli zim amerykańskich”.

Pracownia poety

Wynieśliśmy z żoną stół pod drzewa,
Bo nagle przyszło mi do głowy,
Że łatwiej byłoby wprost
Z powietrza przepisać jak śpiewa
Nad srebrną kałużą drozd
I las jak pachnie sosnowy.

Jak z klonu liście zębate,
Szkliste z wierzchu a ciemne pod spodem,
Rzucają na trawę liliowy cień,

6 Cytuję wiersz pt. Rzeczy z tomu Podsumowanie zieleni (1964), będący wyraźną satyrą na nurt „poezji przed-
miotów”.  „Opisywacz podług [...] Modli się do podłogi/ całuje podłogi/ muzułmanin podłóg” – to oczywiście aluzja 
do Mirona Białoszewskiego. 

7 J. Harasymowicz, Wybór wierszy, Warszawa 1967, s. 257–258.
8 Ibidem, s. 257.
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Przepisać to cudo świata,
Przepisać ten boski dzień
Ociekający jeszcze wschodem9. 

Cytowany wiersz Kazimierza Wierzyńskiego został umieszczony w ważnym tomie z roku 
1951, zatytułowanym Korzec maku. Ważnym, bo jak dowodzą znawcy tematu, właśnie od 
tej książki poetyckiej datuje się nowy, bodaj najświetniejszy okres w twórczości artysty10. 
Jednym z wyznaczników poetyckiego renesansu Wierzyńskiego okazał się zwrot w stronę 
świata natury, gdzie liryczne ja (poety – wygnańca – człowieka starego, chorego), udrę-
czone historią i pamięcią, próbowało znaleźć (ustanowić?) sferę konsolacji, uspokojenia, 
rewitalizacji. I właśnie to dążenie zostaje jakby streszczone, ujęte w symbolicznym skrócie 
dwu pierwszych strof Pracowni poety. Motyw „stołu pracy twórczej” okazuje się czułym 
wskaźnikiem, informującym o tym, jak poeta rozumie samego siebie, własną kondycję – 
tę realną i tę projektowaną, wymarzoną. Stół wyniesiony z pokoju na wolną przestrzeń jest 
znakiem szerokiego otwarcia na doświadczenie kontaktu z pięknem i harmonią świata. 
Poeta zasiadający i pracujący pod koroną klonu usiłuje wyciszyć dysonans, tak wyraźnie 
odczuwalny w waszyngtońskiej odzie Miłosza: napięcie między wielobarwną i wielokształ-
tną pełnią bytu a „zimnym pokojem”. Innymi słowy, stół pod drzewami jedna pracownię 
poety z ogrodem ziemi, ustanawia ścisłą tożsamość obydwu sfer.

Tak, ale... Ale cóż po stole wyniesionym do ogrodu? Niegdysiejszy adorator wiosny 
i wina w roku 1951 był już twórcą zbyt dojrzałym i zbyt doświadczonym, aby naiwnie 
uwierzyć w moc symboliczno-magicznego gestu przenosin mebla. W ostatniej strofi e czy-
tamy opis działań artystycznych, podejmowanych przez poetę w odnowionej pracowni:

Więc piszę. Rysuję drzewa,
Ptaka, co skacze (scilicet: śpiewa)
I sosny i klony wysokie i duże,
I drę to wszystko, raz, drugi i trzeci,
Sosny wciąż pachną, liść każdy świeci,
A ja papierem zaśmiecam kałużę11. 

Idylla tożsamości pracowni i natury, sielanka przyległości słowa i świata zostaje obró-
cona w gorzki żart. Przyrastająca sterta podartego papieru nie pozostawia złudzeń, jest 
ironicznym komentarzem do rzeczywistej kondycji poety. Pozajęzykowe („cudo świata”, 
„boski dzień”) nie pozwala się utekstowić („przepisać”). Stół, pomimo swej symbolicznej 
lokalizacji, okazuje się miejscem narodzin ułomnego, fałszywego „niepoświadczającego 
świadectwa” poetyckiej mowy12.

9 K. Wierzyński, Poezja i proza, wybór i posłowie M. Sprusiński, Kraków 1981, t. 1, s. 405.
10 Zob. J. Dudek, Liryka Kazimierza Wierzyńskiego z lat 1951–1969, Wrocław 1975. 
11 Ibidem, s. 405.
12 Nieziszczone marzenie o symbolicznym stole w plenerze pojawia się także w Traktacie poetyckim: „Czemuż 

na wiejskim, chropowatym stole/ Po staroświecku nie pisać nam ody/ Na chwałę gwiazdom poddanych sezonów,  
Spędzając z liter żuka ostrzem pióra?”. W poemacie Miłosza taka wizja stołu pracy poetyckiej wiąże się z pokusą 
ucieczki od historyczności (dziejowości) do Ogrodu Natury. Rozwiązanie to jednak pozorne, w istocie niemożliwe. 
„Duchy powietrza i ognia i wody,/ Bądźcie więc przy nas, ale nie za blisko” – powie w końcu gospodarz traktatu. 
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Miłosz, Różewicz, Harasymowicz, Wierzyński... Do Tadeusza Różewicza, poety, Ko-
mentarz, Noc lipcowa, Pracownia poety... Sądzę, że już ta sekwencja utworów pozwoli-
ła zobaczyć „stół poety” jako ważny, czuły punkt wiersza, zdolny do ukazania ruchów 
przebiegających w samoświadomości autorów. A przecież sekwencję tę można wydłu-
żać o przykłady inne, równie wymowne i ciekawe. Dość wskazać dwa wiersze o stołach 
poetyckich, napisane w latach trzydziestych. Będą to utwory najznakomitszych Julianów 
polskiej poezji, Przybosia i Tuwima. Równoległe żywoty tych autorów układały się co-
kolwiek ironicznie. Był czas, gdy Julian od Biblii cygańskiej pełnił obowiązki „literackie-
go boga Warszawy”, rzecz jasna, tej okropnej Warszawy „Wiadomości Literackich”, tak 
szczerze znienawidzonej przez młodych, dwudziestokilkuletnich awangardzistów13. Dla 
nich to autor Sponad stanowił punkt odniesienia, a bywało, że najwyższy autorytet. Mi-
jały dziesięciolecia i ani „awangardzista”, ani „paseista” nie ominęli literackich czyśćców. 
Widziani przez pryzmat swoich stołów, Przyboś i Tuwim potwierdzają zasadnicze od-
mienności, dzielące tworzone przez nich poetyckie światy. 

Autor Równania serca dbał o godność i dostojeństwo stołu pracy twórczej. Bardzo 
znamienny jest w tym względzie kazus dyskusji interpretacyjnej o wierszu Z dłoni, pub-
likowanym w tomie W głąb las (1932). Jest w tym liryku ciekawe zdanie: „Jak rok stół 
nad krzesłem upłynął”. Karol Irzykowski, wytrwały, przenikliwy, ale i niepozbawiony 
uprzedzeń komentator przygód polskiej awangardy uznał tę frazę za kliniczny przykład 
„niezrozumialstwa”, maskującego banalną treść.

Trzeba wiedzieć – pisał wybitny krytyk – [...] że Przyboś jest profesorem w gimnazjum. Otóż 
„Jak rok stół nad krzesłem upłynął” oznacza pracę jednoroczną przy stole, na krześle. Zdawkowy 
zwrot brzmi: rok upłynął jak z bicza trzasł; więc proces upływu czasu przerzuca się z roku na stół, 
a „jak” przyczepia się do roku. I słusznie, ponieważ nie rok, lecz stół dał mu się we znaki. Jeżeli się 
mylę, to niech się autor wstydzi, nie ja14.

Niestety, muszę się zawstydzić – ironizował dotknięty tą uwagą autor. I wyjaśniał:

W wierszu nie ma bynajmniej mowy o szkole. Nie jest to stół profesorski, lecz stół poetycki, serce 
tego domu, o którym wspominam w poemacie. Poza tym to zdanie („Jak rok stół nad krzesłem upły-
nął”) nie jest rezultatem mechanicznego „przerzutu” – ma ono wartość wizyjną i wzruszeniową15. 

Autor korygujący podaną przez krytyka interpretację utworu nie zawsze zasługuje na 
absolutne zaufanie, lecz w omawianym przypadku ironia Irzykowskiego zdaje się istot-
nie chybiona. Bo pomyślmy: „Jak rok stół nad krzesłem upłynął” to zdanie niezwykle 
skondensowane, w przemyślany sposób harmonizujące efekty porównania, metafory 
i metonimii. Stół upływający nad krzesłem oznacza chyba ciągłość procesu twórczego, 
przyrastanie kolejnych wierszy, a zarazem szybkie następowanie wzruszeń, przeżyć, do-
znań i natchnień, rodzących się w człowieku zasiadającym na krześle. „Jak rok” – to znów 
przypomnienie, że akcja twórcza przebiegała w czasie zewnętrznym, obiektywizującym, 

13 Por. T. Kłak, Stolik Tadeusza Peipera. O strategiach Awangardy, Kraków 1993, s. 197–199.
14 Zob. Polska krytyka literacka (1919–1939). Materiały, red. J.Z. Jakubowski, Warszawa 1966, s. 568. 
15 Ibidem, s. 297.
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w rytmie przemian otaczającego świata. Stół upłynął jak rok, wypełnił się cykl twórczego 
(i egzystencjalnego) doświadczenia. Kolejny może się rozpocząć. 

Obraz „upłynnionego” stołu powrócił w poezji Przybosia ledwie kilka lat później, ale 
już w odmienionej konfi guracji. Tytułowy wiersz arcyważnego tomu Równanie serca roz-
poczyna się opisem stołu, który nie „upłynął jak rok”, lecz „wezbrał”. Operacja poetycka 
jest więc innego rodzaju, można ją określić mianem kreacyjnej dynamizacji przedmiotu. 
Czytamy w wersie pierwszym i drugim:

Stół pod moim piórem wezbrawszy do samych krawędzi
przebiera swą miarę16.

O meblu mówi się jak o rwącej rzece, osiągającej gwałtownie coraz wyższy poziom wody, 
wreszcie występującej z brzegów. Przy tym delimitacja wersowa znakomicie wspiera linię 
rozwijających się znaczeń. Wers mówiący o „wzbieraniu” jest wyraźnie odczuwalny jako 
wydłużony; słowo „krawędź” przypada na klauzulę. Tak jak wzbierająca fala przewyż-
szy w końcu brzeg rzeki, jak krawędź stołu nie może zatrzymać gwałtownego przyboru 
„stołowości”, tak klauzula wersu zostaje przełamana i rozpędzone zdanie przelewa się 
zamaszystą przerzutnią – do kolejnej linii.

Czytając Równanie serca, można stwierdzić, że w tym awangardowym wierszu późnego 
Dwudziestolecia spełnia się dyrektywa, którą papież awangardy kreślił już w roku 1922:

Personifi kacja czy też vivifi kacja poezji dzisiejszej nie uznaje przedmiotów wybranych. Nada-
je ona życie lub osobowość przedmiotom wszelakiego rodzaju, często zaś nawet przedmiotom, 
których gruba materialność wzbudza w przeciętnym człowieku wyraźne tropizmy negatywne. 
To życiorództwo metaforyczne, to nadawanie wyższej rangi istnienia materii często najbardziej 
pospolitej, ma w sobie coś z apologii materii, coś z ewangelii zbratania i zrównania wszystkich 
dziedzin istnienia17. 

Dynamizacja przedmiotu w widzeniu i przedstawieniu poetyckim należy do najbardziej 
charakterystycznych chwytów Przybosia. Znakomici interpretatorzy (myślę tu zwłasz-
cza o Arturze Sandauerze i Jerzym Kwiatkowskim) przenikliwie zaobserwowali, iż świat 
Przybosiowy jest światem nadmiaru. „Figura eksplozywna”, tak często stosowana, ujawnia 
immanentną energię istnienia18. Z drugiej strony źródłem energii dynamizującej materię 
jest poznający i stwarzający podmiot, Przybosiowy „człowiek nad rzeczami”. W rezultacie 
relacja człowiek – świat staje się, jak powiada Kwiatkowski, relacją dwu nadmiarów, wza-
jemnie się dopingujących i potęgujących19. Z taką właśnie, swoiście ambiwalentną sytuacją 
mamy do czynienia w cytowanych dwu wersach Równania serca. Predykacja formułowa-
na z subiektywnej perspektywy – stół pod moim piórem wzbiera, przebiera miarę – jest 
dwuznaczna. Daje się zrozumieć: w stole budzi się jakieś odśrodkowe dążenie energetycz-
ne, którego ja jestem świadkiem. Ale też: ja swoim działaniem wzbudzam ruch w stole. 

16 J. Przyboś, Pisma zebrane, oprac. R. Skręt, Kraków 1984, t. 1, s. 109.
17 T. Peiper, Metafora teraźniejszości [w:] Pisma wybrane, Wrocław 1979, s. 43.
18 Por. A. Sandauer, Esteta czy Scyta? Albo robotnik wyobraźni. (Rzecz o Julianie Przybosiu) [w:] Poeci czterech 

pokoleń, Kraków 1977, s. 158–159; J. Kwiatkowski, Świat poetycki Juliana Przybosia, Warszawa 1972, s. 92.
19 Zob. J. Kwiatkowski, ibidem, s. 93. 
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W przypadku pierwszym związek frazeologiczny „pod moim piórem” pełni rolę okolicz-
nika miejsca, w przypadku drugim – okolicznika przyczyny. Czytamy: pod moim piórem, 
czyli w moim opisie rzecz ulega dynamizującemu przeistoczeniu. Równanie serca staje się 
wówczas tekstem silnie autotematycznym, jakimś awangardowym metawierszem20. 

Tak czy inaczej, dynamika wzbierającego stołu jest jeszcze przedmiotem uwagi w ko-
lejnym wersie: 

Stół pod moim piórem wezbrawszy do samych krawędzi
przebiera swą miarę
jak czołg, gdy ma ruszyć do ataku

Wprowadzone w trzecim wersie porównanie inicjuje trop prowadzony z konsekwencją 
już do końca utworu, a dający się określić mianem militaryzacji świata przedstawionego. 
Trop ów będzie zresztą wyczuwalny także w innych wierszach z tomu Równanie serca. 
Dość przypomnieć sekwencję metaforycznych zdań: „Z rudej trawy zjeżyły żebra pole-
głych darń”, „Żywy idę miastem będącym, a już tylko byłym”, „pospolite ruszenie furma-
nek”... Tak przemawia „radosny katastrofi zm”, o którym ciekawie pisał Edward Balcerzan21. 
Bo też Równanie serca, tom z roku 1938, przepełnione jest niespokojnym oczekiwaniem 
na jakiś, bliżej nieokreślony, przewrót, wstrząs, wybuch. A w tym oczekiwaniu podniece-
nie przeważa nad przerażeniem, ciekawość podporządkowuje sobie lęk22. 

Takie były zabawy i spory w one lata wokół Przybosiowego stołu. Nieco tylko wcześniej-
szy stół Juliana Tuwima jest meblem wykonanym z innego tworzywa wyobraźniowego: 

Ciężkim żałobnym sześcianem,
Jak z krepowego drzewa,
Przydębiony do muru
Stoi mój makabryczny stół.
Brak mu tylko kół
A byłby karawanem,
Brak mu tylko strun
A byłby fortepianem.
Ponure zwierzę
Z szerokim pyskiem – szufl adą.
Kładzie się tam i kładzie
Kwitki, sznurki, papierki, recepty,
Odpadki umarłych zdarzeń,
Resztki doczesnej nudy,
Kładnie się kładnie

20 Taką możliwość interpretacyjną wskazuje B. Sienkiewicz. Por. Poznawanie i nazywanie. Refl eksja cywilizacyj-
na i epistemologiczna w polskiej poezji modernistycznej, Kraków 2007, s. 384. 

21 E. Balcerzan, Wstęp do: J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji, Wrocław 1989, s. LIII–LXVII.
22 Teza Balcerzana o „radosnym katastrofi zmie” została niedawno poddana krytyce w pracy B. Sienkiewicz (op.

cit., s. 384–391. Autorka przekonuje, iż w tomie Równanie serca mamy do czynienia z artykulacją rzeczywistego 
przerażenia cywilizacyjną katastrofą. Sądzę jednak, że w świetle dokładnej, niespiesznej analizy Przybosiowej leksy-
ki, frazeologii i metaforyki „stara” koncepcja poznańskiego badacza broni się lepiej od swej kontrpropozycji. W tym 
miejscu mogę tylko poprzestać na wyrażeniu tego przekonania; argumentacja wymaga dłuższego wywodu i wnikli-
wej analizy cytatów. 
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Śmiertelne czyjeś trudy,
I trwają w szufl adzie,
Szelesty cudzych marzeń,
Przykre wspomnień szepty:
Że to... że tamto... że owo,
Bratnia mogiła Nieboszczyków Faktów,
Stole ciemny, zastygły pogrzebie
Siedzę, piszę, wrastam w ciebie.
A wy, rzeczy martwe,
Wróćcie do siebie, wróćcie do siebie!23

Widzieliśmy już, jak majster awangardy wykorzystał wersyfi kacyjno-syntaktyczną 
strukturę tekstu dla oddania zdynamizowanego statusu opisywanego przedmiotu. Lo-
gofag – skamandryta opanował takie sztuczki warsztatowe niemniej sprawnie. Sposób 
prowadzenia intonacyjnej linii wiersza odzwierciedla dosadną materialność, ciężkość 
tytułowego sprzętu. Dokładne, gramatyczne, posunięte aż do pokracznej niezgrabności 
rymy męskie są brzmieniowo ociężałe: wół – stół – kół. To rymy – hipopotamy. Inna 
sprawa, że ciężki stół poety nie jest utrzymywany w całkowitym bezruchu. Już pierw-
sze wersy mówią o możliwej, czy raczej warunkowej metamorfozie przedmiotu. Gdyby 
tylko opisywany mebel posiadał struny, byłby fortepianem, gdyby koła – przeistoczyłby 
się w pojazd niczym stół Przybosia, choć nie czołgiem stałby się, a karawanem. W ko-
lejnych wersach metamorfozy nie mają już nawet charakteru probabilistycznego. Do-
mowy przedmiot jest ponurym zwierzem, mogiłą Nieboszczyków Faktów, zastygłym 
pogrzebem. Taki rodzaj widzenia stołu pracy twórczej na pewno nie sugeruje postawy 
witalistycznej i optymistycznej. Przypomina natomiast liczne utwory Tuwima, znane co 
najmniej od publikacji Czwartego tomu wierszy (1923), a wyrażające odczucie niesamo-
witości świata codziennego. Przy uważniejszym wejrzeniu owa niesamowitość okazuje 
się niemal zawsze językiem metafi zycznej grozy. Tak dzieje się w wierszu Meble, gdzie 
tytułowe sprzęty, przedmioty „kanciaste, spiczaste, skrzypiące”, są podejrzewane o za-
wiązanie niebezpiecznego spisku przeciw mówiącemu „ja”: „Zmówią się, zejdą, zamkną 
mnie,/ Zrosną się w zwierzę drewniane krzyczące”. Tak właśnie podmiot Tuwima ujaw-
nia swą wrażliwość na horror vivendi. Rozpoznawalna w nagłym, przenikliwym spojrze-
niu monstrualność rzeczy to tyleż wyraz wewnętrznych lęków patrzącego, co bezsłowny 
komunikat świata: jesteś śmiertelnie zagrożony. I bezbronny. 

Stół Przybosia pod piórem piszącego kipiał energią i wzbierał życiem. Jeśli nawet wy-
łaniał się z niego czołg – maszyna służąca przecież do zabijania – to i tak proces niszczenia 
zakrzepłych form rzeczywistości odczuwany był w tomie Równanie serca jako realizacja 
jakiejś przemożnej elan vital. Człowiek siedzący przy stole Tuwima (może to być, choć nie 
musi, poeta) wrasta w „mogiłę” i „zastygły pogrzeb”. „Siedzę, piszę, wrastam w ciebie” – 
powiada. A więc sama czynność pisania (również poetyckiego) przybliża do dziwnej 
sfery doświadczeń, dającej się charakteryzować takimi pojęciami, jak unieruchomienie 
i śmierć. Jeden stół mówi tedy o ideale poezji optymistycznej, zdobywczej, za którą stoi 
podmiot utwierdzony w poczuciu własnej witalności, panujący nad światem, patrzący 

23 J. Tuwim, Pisma zebrane. Wiersze 2, oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1986, s. 103.
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na rzeczy spojrzeniem poznającym i stwarzającym. Stół drugi ujawnia rozumienie poe-
zji jako przeczuwania i poświadczania w słowie metafi zycznego horroru. Za taką poezją 
można się domyślać obecności podmiotu, dla którego rzeczy pozostaną zawsze czymś nie-
przenikalnym, odmawiającym uczłowieczenia, niebezpiecznym. Finałowe wersy „A wy, 
rzeczy martwe,/ Wróćcie do siebie, wróćcie do siebie!” brzmią jak gorączkowe zaklinanie. 
Świecie osaczający, świecie niosący (w sobie, ku mnie) śmierć – nie zbliżaj się do mnie24. 

Zarazem oba te meble i ukryte w nich sposoby rozumienia poezji wydają się równie 
dalekie od Różewiczowskiej fenomenologii poetyckiego stołu. Cóż, byli szczęśliwi daw-
niejsi poeci, powiedziałby może autor Czerwonej rękawiczki. Stół pod ich piórem mógł 
wzbierać aż do samych krawędzi, a nawet przebierać miarę. Ale czy coś takiego ma szansę 
wydarzyć się w nieciekawym pokoju, gdzie „tworzy się poezję”? Meblowe bestiaria Tuwi-
ma – czy mogą „niepokoić dziwem”, kogoś, kto swoje poezjowanie zaczyna od deklaracji: 
„Widziałem furgony porąbanych ludzi”? Taki poeta ma do opowiedzenia inną historię: 

Pisałem
chwilę albo godzinę
wieczór noc
ogarniał mnie gniew
drżałem albo niemy
siedziałem obok siebie
oczy zachodziły mi łzami
pisałem już bardzo długo
nagle spostrzegłem
że nie mam w ręku pióra
   (Pisałem, tom Zielona róża)25

* * *

„Co tam słychać na stole u Pana?” – pytał w roku 1903 autor Wesela. Pytanie skiero-
wane zostało do Adama Chmiela. Odpowiedzi nie znamy, gdyż (ogromna szkoda!) nie 
zachowała się korespondencja zwrotna Wyspiańskiego. Chmiel był historykiem, rozmi-
łowanym w dawnym Krakowie, stąd przypuszczenie, że jego stół, wykonany w pracowni 
Sydora, interesował autora Skałki jako miejsce studiów nad przeszłością. Pytanie „Co 
słychać na stole?”, wyjęte z rytmu prywatnej korespondencji, dochodzące z początku stu-
lecia XX, można sobie wyobrazić jako skierowane do cytowanych w tym szkicu polskich 
poetów... Ich odpowiedzi są głęboko różne. Ale przecież wszystkie krążą wokół tematu 
pracy poetyckiej, jej godności i wartości. Nawet wówczas, gdy oczywistość owej wartości 
i godności zostaje zakwestionowana, stając się niejasną, niepewną. 

W gruncie rzeczy stół nie jest przedmiotem, bez którego poeta byłby niemożliwy. 
Poetę łatwo pomyśleć, przedstawić w wyobraźni inaczej niż siedzącego za stołem, w za-
mkniętym pokoju. Poeta wsparty na Judahu skale (zużyte za sprawą tylekroć reproduko-
wanego obrazu Walentego Wańkowicza), poeta w podróży, na ruinach, na barykadzie, 

24 Szerokim kontekstem dla omawianego wiersza Tuwima jest niewątpliwie charakterystyczna „meblofobia” 
Skamandrytów. Por. jej syntetyczne omówienie (wraz z analizą fi lozofi czno-światopoglądowych motywacji) w książ-
ce A. Nawareckiego Rzeczy i marzenia. Studia o wyobraźni poetyckiej skamandrytów, Katowice 1993, s. 43–46. 

25 T. Różewicz, Utwory zebrane. Poezja, t. 2, s. 238.
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poeta emeritus (na parkowej ławeczce)... To jednak mniej lub bardziej spetryfi kowane 
emblematy natchnienia, kontemplacji, postaw moralnych, faz życia. Gdy zaś chcemy 
przedstawić poetę pracującego, trudzącego się nad tworzywem, wówczas obraz stołu wy-
daje się najwłaściwszy. I rzecz ciekawa, wszyscy cytowani w niniejszym szkicu autorzy 
trzymają się jednej preferencji leksykalnej. Poeta siedzi za stołem, a nie przy biurku, bar-
dziej stosownym dla urzędnika w godzinach pracy. Wydaje się, że stół nosi w sobie pewną 
godność, dostojność – przynajmniej potencjalną. Może być centrum domu i rodziny; 
jako stół wigilijny dostępuje uniezwyklenia w wyobraźni i pamięci dziecka, jako stół Pań-
ski jest nazwaniem ołtarza, miejsca sakralnego. Praca poety, pochylenie nad kartką i ruch 
pióra, okazuje się jeszcze jedną ludzką czynnością, wykonywaną w kręgu stołu. Nie jest 
to okoliczność bez znaczenia.

I stało się s tó ł  słowo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sadzają do stołu 
 w koła, w prostokąty
 swoje sprawy
 swoje wyglądy

– stół to wół – 

podnoszą się od stołu
na wagach
 śniadań
 rozmów
 min
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

W stole
tłum dłoni czyhających też na chiromantę
naczynia słojowate z fermentem przestrzeni
i ten sam co w nich płyn
   (Stołowa piosenka prawie o wszechbycie, tom Obroty rzeczy)26

Mironowi Białoszewskiemu warto zaufać, bo, powszechnie wiadomo, uważny to i cierpliwy 
obserwator rzeczy. A jego myślom o ludzkiej wspólnocie, tworzącej się na dobre i złe wokół 
stołu, przyznają słuszność uwagi zapisane trzydzieści lat później przez Czesława Miłosza:

Tylko ten stół jest pewny. Ciężki. Z masywnego drzewa.
Przy którym ucztujemy jak inni przed nami,
Zgadując pod werniksem dotyki ich palców.
Wszystko inne wątpliwe.
   (Stół I, tom Nieobjęta ziemia)

I, jak skała warowna pośrodku odmętu,
Wygładzony na połysk, stół z ciężkiego drzewa. 
     (Stół II, jw.)

26 M. Białoszewski, Utwory zebrane, Warszawa 1987, t. 1, s. 63–64.


