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„Maleńka czcionka czułości”: 
intymność w kilku wierszach Ewy Lipskiej

W poezji, a przede wszystkim w prozie Ewy Lipskiej niewiele jest przykładów 
opisu bliskości dwojga osób. O podmiocie jej tekstów nie bez przyczyny pisa-
no, że jest dotknięty „chorobą wstydliwości uczuć”1. Zestawienie nielicznych 
wierszy, w których poetka w sposób zawoalowany i nie wprost pisze o intym-
ności2, rzuca jednak na tę twórczość nowe światło. Śledząc relację bliskości 
„Ja”–„Ty” u Lipskiej, interpretator zawsze porusza się po śliskiej powierzchni, 
bowiem sygnały, że w tekście mówi się o tym, co prywatne, są często niewy-
raźne, starannie zacierane. Miłość dla Lipskiej to temat najistotniejszy3, ale 
równocześnie poetka nie chce albo obawia się o nim pisać wprost. Jeśli zaś 
zgodzimy się z Erazmem Kuźmą, że „to nie intymność chce się wyrazić, to 
wyraz wywołuje intymność”4, nie ulega wątpliwości, iż konstrukcja wierszy 
o bliskości została poprowadzona w podobny sposób i sugeruje zwykle ten 
sam nastrój. Tak jak w wypadku innych tematów stale wracających w twórczo-
ści Lipskiej, wydaje się, że opowiadając o bliskości, poetka również porusza się 
w przestrzeni wyznaczonej już w debiutanckich Wierszach, od czasu do czasu 
lekko cieniując znaczenia, dodając nowe akcenty.

Najwięcej wierszy, które można podejrzewać o to, że opowiadają o miłości 
dwojga ludzi, zawiera zbiór Gdzie Indziej. Znajdziemy w nim między innymi 
wyznanie:

1 T. Polanowski, To we mnie dom spalono, „Kamena” 1979, nr 10, s. 12.
2 „Intymność” będę rozumieć głównie jako bliskość „Ja”–„Ty”, mężczyzny i kobiety. Inne, szersze 

defi nicje tego słowa zawiera Intymność wyrażona, red. M. Kisiel, M. Tramer, Katowice 2006. Zob. również 
Intymność wyrażona (2), red. M. Tramer, A. Nęcka, Katowice 2007.

3 Między czosnkiem a wiecznością. Rozmawiali Ewa Lipska i Stanisław Lem, „Gazeta Wyborcza” nr 
190, 16.08. 2003–17.08.2003, s. 10–12.

4 Kuźma podąża tutaj śladem Jacques’a Derridy. Zob. E. Kuźma, Od wyrazu do intymności [w:] 
Intymność wyrażona, dz. cyt., s. 18.
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Zawdzięczam życiu

że kochała się we mnie miłość.

  (Zawdzięczam życiu, GI5, 43)

Można je traktować jako osobistą wypowiedź poetki, uprawniającą do poszu-
kiwania w jej twórczości śladów miłości spełnionej.

Erotyk Ciasto ze śliwkami z Gdzie Indziej najwyraźniej, jak mi się zdaje, uka-
zuje pomysł poetki na mówienie o miłości. Opisana w nim sytuacja – strzep-
nięcie okruchu ciasta z twarzy drugiej osoby – przydarza się wielokrotnie. 
Codzienna i banalna bynajmniej nie kojarzy się z bliskością. Dopowiedzenie 
w kolejnym wersie przemienia jednak zwykły gest w intymny: 

Zdejmuję z twojej twarzy

Okruszek kruchego ciasta ze śliwkami.

Maleńka czcionka czułości.

          (Ciasto ze śliwkami, GI, 15)

Dzieje się tak zarówno przez bezpośrednie nazwanie uczucia, które towarzyszy 
tej sytuacji, jak i poprzez wprowadzanie zdrobnienia („maleńka”). Metafora 
zbliżająca ten gest do czynności pisania komplikuje jednak sprawę. Z jednej 
strony bowiem pisanie to czynność bliska poetce, co uprawniałoby wprowa-
dzanie jej w przestrzeń intymną, z drugiej – niebezpiecznie przypomina o sy-
stemowości języka, wspólnego dla wszystkich, co bez wątpienia burzy prywat-
ność spotkania „Ja” z „Ty”. Chodzi tu jednak nie o to, że czytelnik występuje 
w roli podglądacza, przenośnia sugeruje bowiem raczej zapamiętanie – zapi-
sanie w pamięci.

Z dala od wszystkich pomysłów

Kładę go na starej porcelanie kartki.

Niech się zapisze na zawsze.

        (GI, 15)

Metaforyka związana z pisaniem nie musi oznaczać rozbicia intymności także 
dlatego, że słowo nierozdzielnie jest związane z ciałem. Jak pisze Enzo Paci:

Nie istnieje słowo oddzielone od ciała i jego historii. Nie istnieje słowo napisane: 

kiedy je czytamy, sprawiamy, że następuje jego nowe wcielenie, wcielenie się w nas 

[...]. Słowo oddzielone od ciała nie miałoby sensu6.

5 Tytuły zbiorów wierszy poetki podaję w skrócie: W – Wiersze, cyt. za: E. Lipska, Wakacje mizantro-
pa. Utwory wybrane, Kraków 1993, GI – Gdzie Indziej, Kraków 2005.

6 E. Paci, Związki i znaczenia, przeł. S. Kasprzysiak, Warszawa 1980, s. 38–39.
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Metaforyka związana z pisaniem, prócz tego, że zwraca uwagę na to, iż 
erotyk Lipskiej funkcjonuje w przestrzeni uczęszczanej przez użytkowników 
języka, zbliża do ciała „Ja”, a zatem paradoksalnie buduje również nastrój in-
tymności – zarówno pomiędzy bohaterami Ciasta ze śliwkami, jaki i w pew-
nym stopniu z czytelnikiem.

Choć opisana w wierszu sytuacja rozgrywa się w czasie teraźniejszym, nie-
mal na naszych oczach, to wkrótce okazuje się, że tak naprawdę należy już do 
przeszłości. W czasie teraźniejszym istnieje nadal tylko w umyśle „ja” lirycznego.

Nie wiadomo kiedy

zdmuchnął wszystko przeciąg. 

Ktoś otworzył okno. Ktoś otworzył drzwi.

Po latach wciąż 

spaceruję po cukierniach.

      (GI, 15)

Ciasto ze śliwkami to opis bliskości z nieobecnym „Ty”. Ta nieobecność jest 
częstym składnikiem sytuacji intymnych u Lipskiej, przy czym granice istnie-
nia „Ty” są nieostre. Nie można z całą pewnością stwierdzić, że „Ty” istnieje 
we wspomnieniu, w wyobraźni podmiotu lirycznego:

Mam żal że mi się tylko zdajesz.

I nawet noc się nie domyśla

kiedy jesteśmy razem.

 (Ciasto ze śliwkami, GI, 15)

Opis nieobecności „Ty” w Cieście ze śliwkami w zestawieniu z innymi tekstami 
poetki, w których pojawia się ten motyw, jest wyjątkiem. Zakończenie, choć 
dramatyczne, nie burzy bezpieczeństwa, nie wprowadza grozy pojawiającej się 
w innych opisach bliskości u Lipskiej pod postacią śmierci.

Jedzenie stanowiące w tym wierszu bardzo istotny kontekst to również 
przykład chwytu często stosowanego w innych tekstach Lipskiej. Nie dzieje 
się tak przez przypadek. Znawca „smakoszostwa”7, Anthelme Brillat-Savarin, 
pisze, że jedzenie „przyczynia rozkoszy miłości i pogłębia ufną przyjaźń”8. 
W wielu przypadkach właśnie ono służy do wykreowania nastroju intymno-

7 „«Smakoszostwo» jest to namiętna, wyrozumowana i przyzwyczajeniem utwierdzona skłonność 
do przyznawania pierwszeństwa rzeczom dogadzającym smakowi” (A. Brillat-Savarin, Fizjologia smaku, 
przeł. J. Guze, Warszawa 1973, s. 97).

8 A. Brillat-Savarin, dz. cyt., s. 18. Na to, jak istotne jest jedzenie w myśleniu Lipskiej, w jej postrze-
ganiu świata, miejsc oraz w formułowaniu myśli o świecie, wskazuje choćby wywiad Między czosnkiem 
a wiecznością, dz. cyt. Znajdziemy tam między innymi wspomnienie wiedeńskich śliwek z ogrodu, mar-
cepanu i grylażowych poduszeczek.
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ści. Jak twierdzą znawcy, jedzenie jest formą wyrażania emocji i elementem 
sztuki uwodzenia9. Poprzez zmysł smaku, zapachu, poprzez kolor prostych, 
najczęściej niewyszukanych potraw „Ja” w twórczości Lipskiej zbliża się do 
„Ty” we wczesnych i znacznie późniejszych tekstach.

Przekomarzaliśmy się z losem.

Sprana plama nieba nad nami. 

Jedliśmy naleśniki z serem

z wytrawnym sopranem wina.

 (Naleśniki z serem, GI, 39)

W poezji Lipskiej, tak w wierszu Naleśniki z serem, jedzenie zjawia się rów-
nież ubrane w metafory związane z muzyką, którą Roland Barthes uważa za 
pole signifi ance, gdzie desygnatem jest ciało. Bliska dyskursowi miłosnemu 
muzyka to, według niego, właściwość mowy uznająca to, co niewyartykuło-
wane. „W owym niewypowiedzianym znajduje sobie miejsce rozkosz, czułość, 
delikatność, pełnia, oraz wszystkie najsubtelniejsze wartości Wyobraźni”10. 
Przyjemność widzi Barthes również w pisaniu11, co dodatkowo uzasadnia uży-
cie literackiej metafory w Cieście ze śliwkami.

Jedzenie nie tylko stwarza nastrój bezpieczeństwa. W trakcie spożywania 
pokarmów najbliżej jest „Ja” i „Ty” do prawdziwego spotkania, które odbywa 
się na poziomie ciała, na poziomie zmysłów najmniej podatnych na zafałszo-
wanie. Jedzenie, wyraźnie u Lipskiej wpisane w kulturę, a więc skojarzone z pi-
saniem, czytaniem czy muzyką może też być rozumiane jako swego rodzaju 
rozmowa12. „Ja” i „Ty” są do siebie „zwróceni”, potwierdzają siebie nawzajem13 
i nawiązują dialog, którego warunkiem jest, wedle Martina Bubera „wzajem-
ność wewnętrznego działania”14. Jedzenie w erotykach Lipskiej pomaga też 
w ćwiczeniu uważności15, która niewątpliwie jest warunkiem bliskości.

9 „Zaproszenie na obiad, a tym bardziej na kolację, jest pierwszym krokiem wspólnego smakowania, 
delektowania się” (Eichelberger, cyt. [za:] I. Niewiadomska, A. Kulik, A. Hajduk, Jedzenie, Lublin 2005, 
s. 22–25).

10 R. Barthes, Muzyka głos, język, przeł. K. Kłosiński, „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2, s. 9. 
11 „We wszystkich analizach socjo-ideologicznych zapomina się [...] o cudownym zapleczu pisania: 

o rozkoszy. Rozkoszy, która eksploduje przez wieki, wbrew pewnym tekstom pisanym tymczasem na cześć 
najsmutniejszej, najbardziej przygnębiającej fi lozofi i” (R. Barthes, Przyjemność tekstu, przeł. A. Lewańska, 
Warszawa 1997, s. 49).

12 Zob.: U. Śmietana, Między jedzeniem a istnieniem. Kulinaria w dyskursie feministycznym [w:] Co-
dzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX wieku, red. H. Gosk, 
Warszawa 2002. Jedzenie jest traktowane przez autorkę jako sztuka konwersacji.

13 M. Buber, Pradystans i relacja [w:] Ja i Ty. Wybór pism fi lozofi cznych, przeł. J. Doktór, Warszawa 
1992, s. 137.

14 M. Buber, Dialog [w:] Ja i Ty. Wybór pism fi lozofi cznych, s. 214.
15 „Uważność to nie jest uwaga. [...] Na czym ona polega? Na tym, że jestem tym, co właśnie robię, 

widzę to, na co właśnie patrzę, umiem się maksymalnie skupić na tym, co w tej chwili, co jest tu i teraz 
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Wspólne jedzenie w wierszach poetki wprowadza również znaczenia, które 
Lipska znała z powieści Marcela Prousta16. Nie bez przyczyny zjedzenie mag-
dalenki autor W poszukiwaniu straconego czasu utożsamia właśnie z miłością:

[...] w tej samej chwili, kiedy łyk [herbaty] pomieszany z okruchami ciasta do-

tknął mego podniebienia, zadrżałem, czując że się we mnie dzieje coś niezwykłego. 

Owładnęła mną rozkoszna słodycz, odosobniona, nieumotywowana. Sprawiła, że 

w jednej chwili koleje życia stały mi się obojętne, klęski jego błahe, krótkość złudna; 

działała w ten sam sposób, w jaki działa miłość, wypełniając mnie kosztowną esencją; 

lub raczej ta esencja nie była we mnie, była mną. Przestałem czuć się miernym, przy-

padkowym, śmiertelnym17.

Jedzenie w erotykach Lipskiej w pewien sposób zbliża się również do „roz-
koszowania się” w ujęciu Emmanuela Lévinasa. Jest radością używania, ekspre-
sją życia i warunkiem każdego działania, a także „najwyższą świadomością”18. 
Dzięki „rozkoszowaniu się” podmiot równocześnie ucieka i zmierza do sie-
bie. Ten dobry egoizm tworzy „ja”19 i jest warunkiem spotkania z Innym20. 
Według autora Czasu i tego co inne, pokarmy naznaczają naszą egzystencję 
w świecie, czyniąc ją ekstatyczną – pozwalając być poza sobą.

Wszelkie rozkoszowanie się jest sposobem bycia, ale zarazem doznawaniem, to 

znaczy światłem i poznaniem; przyswajaniem przedmiotu, ale też dystansem wzglę-

dem przedmiotu. Do rozkoszowania się należy z istoty pewna wiedza, pewna jasność. 

[...] Podmiot oddziela się od samego siebie. Światło jest warunkiem tej możliwości. 

W tym sensie nasze codzienne życie jest już pewnym sposobem wyzwalania się z po-

czątkowej materialności, dzięki której urzeczywistnia się podmiot. Już ono niesie 

zapomnienie o sobie. Moralność doczesnych pokarmów jest pierwszą moralnością, 

pierwszym zaparciem się siebie21.

przedmiotem mojej uwagi” (S. Balbus [w:] Kornel Filipowicz. Szkice do portretu, red. naukowa S. Burkot, 
J.S. Ossowski, J. Rozmus, Kraków 2000).

16 Świadczą o tym nie tylko wiersze poetki, ale również wspomnienie młodości Lipskiej: „Pierwsze 
lektury, przez które brnęłam czasami jak przez gęste, niezrozumiałe zarośla. Tak czytałam Doktora Faustu-
sa Manna czy W poszukiwaniu straconego czasu Prousta”. Por. Ogon jaszczurki. Z Ewą Lipską rozmawiała 
Aneta Piech, „Gazeta w Krakowie” 29.05.2000, s. 8.

17 M. Proust, W stronę Swanna, przeł. T. Boy-Żeleński, Kraków 2004, s. 57.
18 E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998, 

s. 120, 121. Wśród innych treści, z którymi relacja składa się na „umiłowanie życia”, poza jedzeniem 
Lévinas wymienia myślenie, czytanie, pracę i grzanie się w słońcu.

19 O pożywieniu pisze Lévinas: „jako środek dostarczający energii jest przekształcaniem czegoś inne-
go w Toż-samego i to właśnie stanowi istotę używania życia: inna energia, energia uznawana za inną [...] 
staje się w używaniu moją własną energią, moją siłą, mną” (tamże, s. 118–119).

20 Zob. również M. Adamiak, O kobiecie, która nawiedza myśl. Kobieta jako fi gura inności w koncepcji 
podmiotu Emmanuela Lévinasa, Warszwa 2007, s. 96–103.

21 E. Lévinas, Czas i to co inne, przeł. J. Migasiński, Warszawa 1999, s. 56–57.
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Owo „zaparcie się siebie” w Cieście ze śliwkami, jest, jak można przypuszczać, 
warunkiem otwarcia na drugiego, buberowskiego „zwrócenia się” w jego kie-
runku, staje się podstawą spotkania, a w szczególności zaś bliskości.

Zestawienie muśnięcia twarzy kochanka w Cieście ze śliwkami z czułością 
mogłoby się wydawać nadużyciem, w wierszu Lipskiej tak naprawdę nie znaj-
dziemy bowiem opisu gestu, który można utożsamić z tą emocją. Czułość, 
subtelna pieszczota jest jednak tu rozumiana szerzej niż sam dotyk. Lévinas 
rozumie ją jako „rozkoszowanie się współodczuwaniem”22. Pieszczota przekra-
cza doznania zmysłowe, bowiem:

To, co podlega pieszczocie, nie jest, właściwie mówiąc, dotykane. Pieszczota nie 

szuka jedwabistości czy ciepła tej oto dłoni dostępnej mi przez dotyk. Poszukiwanie 

pieszczoty stanowi jej istotę o tyle, o ile pieszczota nie wie, czego szuka. Najistotniejsze 

jest w niej to nie wiem, owo zasadnicze nieukierunkowanie. Jest ona jakby grą z czymś, 

co się wymyka, i to grą zupełnie bez projektu ani planu, gra nie z tym, co może się stać 

nasze czy też nami, lecz z czymś innym, zawsze innym, zawsze niedostępnym, zawsze 

dopiero nadchodzącym23.

Pieszczota określona jest przez Lévinasa przede wszystkim negatywnie, bo też 
jedynie zbliża się do czegoś (do „Ty”), które stale się wymyka, zmierzając ku przy-
szłości, jej celem nie jest zawładnięcie drugim, kieruje się ku czemuś ukrytemu. 

„Rozkoszownie się” jest u Lévinasa również „wydarzaniem się przyszłości”24, 
wejściem w tajemnicę czasu przyszłego. Jak wspomniałam, wiersze Lipskiej 
– możemy to obserwować między innymi w Cieście ze śliwkami – nie wyklu-
czają tej perspektywy, ale są równocześnie wejściem w relację z przeszłością. 
Jeśli dalej podążymy tropem powieści Prousta, okaże się, że jedzenie nie tylko 
znosi na chwilę poczucie śmiertelności „Ja”, ale do pewnego stopnia redukuje 

22 E. Lévinas, Całość..., s. 310.
23 E. Lévinas, Czas i to co inne, s. 101–102. W interpretacji pomijam istotną w fi lozofi i Lévinasa 

kwestię mizoginizmu, wiążącą się z rozumieniem Ukochanej, właściwie niebędącej podmiotem, jako bytu 
słabego, którego „jeszcze-nie-ma”, który „zmierza ku niewidzialnemu”. Zob. M. Adamiak, dz. cyt. Mi-
zoginizm Lévinasa, u którego źródeł leży tradycja judaistyczna, niewątpliwie wpływa na znaczenie pojęć 
wykorzystanych w moim tekście, niewiele jednak wnosi w interpretację wierszy Lipskiej. „W fi lozofi i 
Lévinasa, kobieta z jednej strony jakby bardziej jest niż mężczyzna, który jako toż-samy ewoluuje (bo po-
winien) ku etycznym wezwaniom. W tym kontekście kobiecość nie jest tutaj drugą płcią czy inną płcią, 
ale płcią po prostu. Z jednej strony – jak pisze Lévinas – kobieta jeszcze nie jest. Bo jest negatywnością. 
Nie ma twarzy. Nie wyrywa podmiotu z anonimowości, rozkoszowania się czy przemocy. Nie ma mocy 
sprawczych w kulturowym sensie, nawet rola symbolicznej matki Izraelitów przypada w udziale Eliaszowi. 
Kobieta, jak pisze Adamiak, przebywa w szarej strefi e, między tożsamością a innością. Tak skonstruowana 
fi gura kobiety kwestionuje, w jej przekonaniu, Lévinasa projekt etyczny, jeśli bowiem etyka opiera się na 
spotkaniu z Innym, na otwarciu i transcendencji, a kobieta nie może w tym spotkaniu wziąć udziału ani 
jako podmiot ani jako Inny we właściwym sensie, to pozostaje wykluczona z tego, co Lévinas nazywa 
najbardziej podstawową fi lozofi ą człowieka” (M. Środa, wstęp do: M. Adamiak, dz. cyt., s. 13).

24 E. Lévinas, Czas i to co inne, s. 103.
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również nieobecność „Ty”. Konkret wspomnienia, za którym stoją wrażenia 
zmysłowe, w pewnym sensie przezwycięża bowiem jego śmierć:

Ale kiedy, po śmierci osób, po zniszczeniu rzeczy z dawnej przeszłości nic nie 

istnieje, wówczas jedynie zapach i smak, wątlejsze, ale żywsze, bardziej niematerialne, 

trwalsze, wierniejsze, długo jeszcze, jak dusze, przypominają sobie, czego – spodzie-

wają się – na ruinie wszystkiego i dźwigają niestrudzenie na swojej znikomej kropelce 

olbrzymią budowlę wspomnienia25.

Jedzenie przywoływane w erotykach Lipskiej to najczęściej niewyszukane, 
znane potrawy. Dzięki temu niewiele trzeba, żeby czytelnik miał przed ocza-
mi na przykład kolory ciasta ze śliwkami, mógł sobie wyobrazić jego smak, 
niemal poczuć zapach. Jedzenie umożliwia jednak również spotkanie zmy-
słów bohaterów wiersza poprzez to, co cielesne i wspólne. Jak bowiem dopo-
wiada do myśli Lévinasa Barbara Skarga, bez tego, co wspólne, przynajmniej 
na najbardziej podstawowym poziomie, możliwość spotkania w ogóle by nie 
zaistniała26. W opowieści o miłości, którą znajdziemy w Cieście ze śliwkami, 
podmiot liryczny starannie unika najskromniejszego choćby opisu tego, co 
łączy/łączyło „Ja” i „Ty”. Ślad tego, co dla nich „wspólne”, odnajdujemy tylko 
w tym, co zmysłowe – w bliskości bohaterów wiersza podczas jedzenia, a także 
delikatnym dotyku dłoni.

Ciasto ze śliwkami można czytać jako kontynuację tekstu z debiutanckiego 
tomu Lipskiej. Choć z początku wydaje się, że bohaterami wiersza Za tyle lat 
są inni, których z dystansem obserwuje podmiot mówiący, wkrótce okazuje 
się, że ich dom jest domem „ja”.

Za tyle lat na ile będą wyglądać

o ile dojrzeją do mówienia o nich

za tyle lat powrócę popatrzeć na chwilę

dom mój krokiem skończonym przypomnieć.

           (W, 57)

Tak jak w Cieście ze śliwkami przyczyną zmian – rozstania (?) – były niedo-
mknięte drzwi. Otwarcie domu na zewnątrz sprawia, że to, co jest tajemnicą 
bliskości dwojga, ulatuje:

25 M. Proust, dz. cyt., s. 59.
26 „Zwróćmy także uwagę na znaczenie wyrazu Inny lub drugi, tak jak nas poucza o nim język. Otóż 

są to pojęcia relatywne: inny, a więc odmienny, różniący się od czegoś lub kogoś, inny, drugi nie występują 
w języku samodzielnie, wskazują na stosunek, na różnicę. Różnica ma zaś tylko tam sens, gdzie jest i po-
dobieństwo. Nie zrównujemy człowieka z rzeczą martwą, chyba że metaforycznie, antropomorfi zując ową 
rzecz. Nie powiem, że leżący na stole ołówek jest dla mnie tym drugim. A więc Inny musi mieć ze mną 
coś wspólnego, musi mnie łączyć z nim coś, co jest Tym Samym. Gdyby nie było Tego-Samego, nie na-
stąpiłoby spotkanie” (B. Skarga, Emmanuel Lévinas [w:] tejże, Tożsamość i różnica, Kraków 1997, s. 108).
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Drzwi otwarte. Och przeciąg! Nie zamknąłeś mój drogi

i rozmowy nasze uleciały.

Teraz świat je podsłucha. Teraz świat je rozniesie. 

Będą jeszcze raz umierały.

Jak niewiele się zmienia. 

Pokój godny zaproszeń na herbatę. 

W krzesłach lekko wytartych drżą jeszcze nasze cienie. 

Już półcienie. Wypełzły przez lato.

    (Za tyle lat, W, 57)

Otwarcie tego, co intymne, na świat, na innych, musi się skończyć źle. Relacja 
bliskości „Ja” i „Ty” nie dopuszcza bowiem obecności nikogo z zewnątrz; 
aby przetrwała, trzeba ją chronić. W wierszach poetki bliskość rozgrywa się 
w miejscu szczególnym, własnej, sekretnej przestrzeni kochanków („kocha-
liśmy się / na skrawkach sekretów”, Po latach, PN). W tomie Gdzie Indziej, 
w którym poetka opisuje krainę, w jakiej chciałaby przebywać, znajduje dla 
nich miejsce nazwane „Gdzieś Tam”:

Staliśmy Gdzieś Tam.

Na peryferii miłości.

 (Gdzieś Tam, GI, 45)

Podobnie jak przestrzeń „Gdzie Indziej”, miejsce to znajduje się z daleka od 
zgiełku miasta, wojny, ludzi. Ponieważ bliskość u Lipskiej jest tajemnicą, lubi 
szept i milczenie.

Podaj mi swój szept.

Dzisiaj rezygnuję z kolacji.

          (Sprawy miłości intymnej, GI, 47)

Między nami stół kwadratowy. 

Zasiedliśmy na patrzenie wieczne. 

W milczeniu wszystko staje się świąteczne: 

nawet uśmiechy z inspektu 

podane przez stół kwadratowy

smakują zapachem lata.

          (Między nami, W, 50)

Milczenie – jak pisze Rokoszowa27 – ma mnóstwo znaczeń. W tym wypad-
ku „świąteczne” milczenie i szept, co sprawia, że podmiot rezygnuje z przyjem-

27 „Sfera zakresowa zjawisk obejmowanych pojęciem milczenia wydaje się być co najmniej tak 
ogromna jak sfera językowa [...]. Koncepcja tła zawsze obecnego stałą się podstawą dla rozróżnienia mil-
czenia transcendentnego, identyfi kowanego w pewnych swoich zakresach z ciszą i tym, co niewyrażalne, 
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ności wieczornego posiłku, nie rozdzielają „Ja” i „Ty”, jak to się często dzieje 
w wierszach poetki o nieudanej miłości. O ile w wierszach Lipskiej o chy-
bionych spotkaniach najbliższych cisza nabrzmiała niepokojem, niechęcią czy 
choćby tylko obojętnością budziła grozę, a nawet chęć ucieczki, o tyle w przy-
toczonych przykładach milczenie jest czymś, co łączy „Ja” i „Ty”, wspólną 
tajemnicą, którą słowa łatwo mogą zniszczyć. Jest ono istotnym składnikiem 
sytuacji intymnej, bowiem jedynie w ciszy mamy dostęp do tego, co w „Ty” 
najistotniejsze. Najtrafniej ujął to chyba Maurycy Maeterlinck, twierdząc: 

Za pomocą ust i języka można wyrazić duszę tak jak cyfra lub numer może wyra-

zić na przykład malowidło Memlincka, lecz skoro mamy rzeczywiście powiedzieć coś 

o sobie, musimy milczeć i jeśli w chwili takiej oprzemy się niewidzialnym a naglącym 

rozkazom milczenia, poniesiemy wieczystą stratę, której wszystkie skarby mądrości 

ludzkiej nie potrafi ą naprawić, bo upuściliśmy sposobność, w której moglibyśmy 
posłyszeć drugą duszę, a swojej dać chwilę istnienia28.

Według autora Skarbu pokornych mówimy w chwili, kiedy naprawdę nie chce-
my zobaczyć drugiego. Zawracając uwagę na to, że „zamykają się wtedy jakieś 
boskie drzwi”, Maeterlinck ma również na myśli rodzaj transcendencji w mil-
czącym spotkaniu „Ja” i „Ty”. To rodzaj ciszy29, która nie może być zastąpiona 
przez język. Zdaniem Rokoszowej, z takiego milczenia, określonego mianem 
transcendentnego, wyłaniają się zmiany wprowadzające ład w chaos świata30.

W odróżnieniu do relacji charakteryzującej w twórczości Lipskiej miłość, 
która z prawdziwą bliskością niewiele ma wspólnego – gdy kochankowie za-
miast uznać odrębność „Ty” usiłują sobą nawzajem zawładnąć, podporządko-
wać sobie drugiego i uczynić z niego swoje zastępcze „Ja” – w tekstach o miłości 
rozumianej jako intymne spotkanie, drugi człowiek jest zawsze Tajemnicą31. 
„Ja” nie próbuje wchłonąć tego, co inne, by nie dopuścić do rozbicia siebie, ale 

od milczenia znaczącego, wymownego, dającego się przełożyć na język” (J. Rokoszowa, Język a milczenie, 
„Biuletyn PTJ”, XL, s. 129–137, cyt. ze s. 131 i 132. Zob. również Semantyka milczenia, red. K. Handke, 
Warszawa 1999 oraz Semantyka milczenia 2, red. K. Handke, Warszawa 2002).

28 M. Maeterlinck, Skarb pokornych, przeł. W. Dalecka, Lwów–Warszawa, 1903, s. 9–11, cyt. za: 
J. Waligóra, O milczeniu w dramacie Młodej Polski [w:] W kręgu Młodej Polski. Prace ofi arowane Marii 
Podrazie-Kwiatkowskiej, Kraków 2001, s. 246–247 (podkreślenie A.P.-K.). 

29 Nie odróżniam „milczenia” od „ciszy”, jak czyni to głównie Anna Krajewska, bowiem, jak mi się 
zdaje, również Lipska używa ich synonimicznie. Zob. A. Krajewska, Milczenie w dramacie, „Teksty” 1978, 
nr 5, s. 140–152, a także defi nicje w Semantyka milczenia 1 i Semantyka milczenia 2, dz. cyt.

30 J. Rokoszowa, Język, czas, milczenie, Kraków 1999, s. 228.
31 Zob. E. Lévinas, Czas i to co inne, s. 79 oraz rozdział Erotyzm w książce M. Murawskiej, Problem 

innego. Analiza porównawcza koncepcji intersubiektywności Maurice’a Merleau-Ponty’ego i Emmanuela Lévi-
nasa, Warszawa 2005, s. 63–66.
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uważa odrębność „Ty” za warunek bliskości. Młodzi bohaterowie wczesnego 
wiersza poetki obiecywali sobie:

nie wolno nam przyrzekać wspólnych drzwi

wspólnego klucza

wspólnych ust

   (Zaręczyny, W, 25).

W wierszu Gdzie Indziej kolejną metaforę, ufundowaną na tym, co związane 
z literaturą, interpretowałabym właśnie jako potwierdzenie tego warunku:

Miłość. Nieprzytomny rozdział. 

Przewracałby nam szeptem kartki w sercach.

        (GI, 7) 

Miłość w ujęciu Lipskiej nie jest zatem, jak u Platona, poszukiwaniem scale-
nia. Metaforyka zmierzająca w stronę utekstowienia miłości podkreśla rów-
nież, że osobność w chwilach bliskości traktuje Lipska jako coś istotnego. Rolą 
„roz-działu” jest rozdzielanie, a że w tym wierszu „rozdział” ma znaczenie po-
zytywne, potwierdza oksymoron „szczęśliwie samotni”. W Gdzie Indziej, kra-
inie, w której podmiot tego wiersza chciałby zamieszkać, „Ja” i „Ty”: „Byliby 
wreszcie szczęśliwie samotni”. Paradoks w tym wierszu to nie tylko chwyt 
poetycki32, ale próba wyrażenia sprzecznej natury miłości, gdzie warunkiem 
jest osobność, relacja z drugim, który „wymyka się na zawsze”33.

Delikatny, niemal nieśmiały gest podmiotu Ciasta ze śliwkami, strzepują-
cego z twarzy drugiego okruszek, przemienia się w „czcionkę czułości” jedynie 
wtedy, gdy założymy, że „Ty”, do którego zbliża się dłoń „Ja”, jest tajemnicą. 
Tej tajemnicy, osobności, inności, której „Ja” nie pojmuje, należy się szacunek. 

Pieszczota w Cieście ze śliwkami to właśnie gra – spotkanie z czymś, co się 
wymyka. 

Dotknięcie twarzy „Ty” budzi wzruszenie, czułość, bowiem podmiot li-
ryczny zbliża dłoń do skóry drugiego, która jest tym, co w człowieku najbar-

32 Paradoksy jako cechę świata przedstawionego, który odsłania swoją niepewność, pozorność 
i sprzeczności analizował K. Biedrzycki, Zob. tegoż, Oswajanie paradoksu, „Tygodnik Powszechny” 1987, 
nr 15, s. 6.

33 „Patos miłości polega na nieprzekraczalnej dwoistości bytów. Jest to relacja z tym, co wymyka się na 
zawsze. Ta relacja nie neutralizuje ipso facto inności, lecz ją zachowuje. Patos rozkoszy zawiera się w fakcie 
bycia dwojgiem. Ktoś inny jako inny nie jest tu przedmiotem, który staje się czymś naszym czy też który 
staje się nami; przeciwnie, wycofuje się on w swoją tajemnicę” (E. Lévinas, Czas i to co inne, s. 96–97). 
Komentując tę myśl Lévinasa, Monika Murawska podkreśla, że w późniejszych pracach fi lozof przyjmuje, iż 
w relacjach z innym kierujemy się nawet nie ku jakiejś indywidualnej jednostce, ale ku oności. Nie zgadzając 
się z koncepcją Bubera, według którego do dialogu dochodzi między równym „ja” i „ty”, Lévinas twierdzi, że 
w relacji z innym (z onością) ujawnia się ślad Nieskończoności (M. Murawska, dz. cyt., s. 62). 
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dziej wrażliwe, najbardziej podatne na zranienie34. Pieszczota rozumiana w ten 
sposób przekracza zmysłowość.

Nie tylko „Ty”, nie tylko to, co w tym „Ty” nieuchwytne, w Cieście ze 
śliwkami ukrywa się i wymyka. Również „ja” liryczne, tak jak się to często 
u Lipskiej zdarza, stoi w cieniu. Nie wiemy o nim nic, nawet tego, jaką ma 
płeć. W wierszu znajdziemy jedynie opis czynności, które wykonuje. W przy-
padku tego wiersza, jak również innych tekstów Lipskiej o miłości, nie chodzi 
jedynie o niewyrażalność, która ma być sposobem na odbanalizowanie prze-
ciętności35. Można powiedzieć, że w tekstach poetki o intymności charaktery-
styczna dla niej „wstydliwość uczuć” przybiera postać jeszcze bardziej wyraźną. 
Skłaniałoby to do przypuszczenia, że „ja” liryczne jest kobietą w sensie, o jakim 
pisał Lévinas. Podmiot Ciasta ze śliwkami „wymyka się światłu”36. Ukrycie to 
można też rozumieć jako „stworzenie przestrzeni, w którą można się cofnąć”37. 
Podobnie jak poetka, o której przyjaciele mówią, że jest jak znikający punkt38, 
tajemnica „ja” w jej tekstach polega na przemilczaniu siebie, na „znikliwości” 
– umykaniu. Najwyraźniej widać to właśnie w tekstach o bliskości, w których 
– jak można przypuszczać – najłatwiej byłoby „ja” liryczne przyłapać.

34 „Skóra twarzy pozostaje najbardziej nagą, najbardziej obnażoną. [...] w twarzy jest bowiem pewne 
podstawowe ubóstwo; dowodem jest to, że usiłujemy maskować to ubóstwo, przyjmując różne pozy 
i miny. Twarz jest wystawiona, zagrożona, jak gdyby zapraszała nas do przemocy. Równocześnie jednak 
twarz jest tym, co zabrania nam zabijać” (E. Lévinas, Etyka i Nieskończony. Rozmowy z Philipp’em Nemo, 
przeł. B. Opolska-Kokoszka, Kraków 1991, s. 45–67).

35 „Jak się wydaje, niekomunikowalność została wynaleziona po to, aby odbanalizować przeciętność. 
Dzięki niej okazuje się, że także najnormalniejsi ludzie tworzą pewną interesującą dla innych historię” 
(N. Luhmann, Semantyka miłości. O kodowaniu intymności, przeł. J. Łoziński, Warszawa 2003, s. 150).

36 „To, co dla mnie najważniejsze w owym pojęciu kobiecości, to nie tylko jej niepoznawalność, 
lecz pewien sposób bycia polegający na wymykaniu się światłu. Kobiecość jest w istnieniu wydarzeniem 
różnym od wydarzenia transcendencji przestrzennej, czy od ekspresji, które dążą ku światłu. To ucieczka 
przed światłem. Sposobem istnienia kobiecości jest skrywanie się i właśnie ów fakt skrywania się jest 
wstydem”, E. Lévinas, Czas i to co inne, s. 98. Potwierdza to również doświadczenie Ellyn Kaschack: „Pro-
wadząc terapię zauważyłam, że najrozmaitsze kobiety doświadczają siebie jako niewidzialnych w świecie 
i w związkach, co daje im poczucie zarówno bezpieczeństwa, jak i umniejszenia. Nie chodzi tutaj o uży-
wanie specyfi cznych przenośni albo o zachowania psychotyczne; są to zwykłe kobiety i jako takie pragną 
afi rmacji, ale jednocześnie czują się zagrożone rzucaniem w oczy” (E. Kaschack, Nowa psychologia kobiety. 
Podejście feministyczne, przeł. J. Węgrodzka, Gdańsk 1996, s. 82. Zob. również krytyczną interpretację 
takiej wizji kobiecości Lévinasa [w:] M. Adamiak, dz. cyt.).

37 J. Starobinski, „Jak bramy Hadesu mi wstrętny...” [w:] Maski, wybór i oprac. M. Janion, S. Rosiek, 
t. 2, Gdańsk, 1986, s. 99.

38 O Lipskiej – przede wszystkim w związku z jej podróżami – przyjaciele mówią, że jest znikliwa. 
„Jestem podobno jak znikający punkt. Tak twierdzą pracownicy naukowi – powiedziała Ewa Lipska, 
zapowiadając wystąpienie prof. Teresy Walas. Badaczka przedstawiała fragmenty traktatu O znikliwości 
bytu. Fikcyjny autor tekstu dokonał przewrotu w dziedzinie ontologii, przeciwstawiając pojęciu «trwania» 
pojęcie «znikliwości». Egzemplifi kacji wywodu służyły między innymi cytaty: «Przyjechałam, ale zaraz 
znikam, Dzwonię, ale tak naprawdę to mnie już tu nie ma»”. Zob. A. Piech, Poetki byt zniklliwy. „Parape-
tówa” Ewy Lipskiej, „Gazeta w Krakowie” 21–22.12.2002, s. 6.


