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„Z obu jej stron przywarł świat”... 
O Szybie Stanisława Barańczaka

Szyba – ten prosty tytuł wiersza Stanisława Barańczaka prowadzi nas ku przed-
miotowi ze szkła posiadającemu zdolność tyle odbijania, ileż dzielenia na pół 
otaczającej go z dwu stron przestrzeni. Towarzyszą temu niezliczone asocja-
cje i skojarzenia, bo przecież szyba może być okienna, sklepowa, wystawowa, 
mleczna, matowa, kolorowa, kuloodporna, można ją myć, przecierać, stłuc, 
wybić, wstawić, można też przez nią patrzeć i wyglądać1. Konotacje związane 
z szybą, z czynnościami na niej lub przez nią wykonywanymi można mnożyć 
i mnożyć. Tylko po co? Szyba ma już przecież swoją mocno ugruntowaną 
i bezpieczną pozycję w tradycji i kulturze. Jest symbolem granicy, czegoś, co 
oddziela i odgradza. Związana z kategorią widzenia czy też patrzenia, pozwala 
na obserwowanie bez przymusu (czy może lepiej możliwości) uczestniczenia 
bezpośredniego, pozwala na dystans i obiektywizm. Może pełnić funkcję po-
znawczą, ale ostrożnie! – może też zniekształcać. Wiersz Szyba Barańczaka 
z tomu Jednym tchem stanowi swoisty dialog między zakorzenionym w trady-
cji sposobem myślenia o szybie a nowatorskim ujęciem tego motywu zapro-
ponowanym przez poetę. Inaczej mówiąc: stanowi pomost między tym, co 
konkretne i realne, a tym, co symboliczne i znaczeniowo nieuchwytne. 

Prostota formy wiersza Szyby zmyliła i zniechęciła badaczy. Większość kry-
tyków i recenzentów pominęła ten utwór milczeniem lub wyraziła się o nim 
niezbyt pochlebnie2. Zdaje się, że nie całkiem słusznie. Utwory o regularnej 
budowie strofi cznej i dokładnych rymach, do których z pewnością można za-

1 Słownik języka polskiego PWN, z zasobów online.
2 Mam tu na myśli recenzję Dziennika porannego autorstwa Zbigniewa Bieńkowskiego, który napisał 

między innymi: „Znajdują się w zbiorze utwory o odmiennej i to niepokojąco odmiennej poetyce, takie 
jak Szyba czy Przechowywać w chłodnym miejscu. Niech mnie autor nie posądzi o złośliwość, ale są to 
utwory pisane w konwencji wierszy dla dzieci, i to konwencji bardzo przestarzałej”, „Tygodnik Kultural-
ny” 1990.01.12.



Anna Zientała

144

liczyć Szybę, są wprawdzie pisane w konwencji wierszy dla dzieci, konwencja 
ta jednak nigdy nie służy autorowi tylko jako możliwość wpisania się w trady-
cję. Ucieczka w formę piosenki

pełni w tej poezji tę samą rolę co parafrazowanie politycznych sloganów. Wiersze takie 

podejmują walkę ze skostniałym szablonem, nie oszczędzając przy tym najbardziej 

tradycyjnych, zakotwiczonych w świadomości kultury masowej, wzorców3.

Barańczak nie tylko liczy na demaskację pewnych norm, ale, może przede 
wszystkim, na moment zaskoczenia czytelnika, który przebiwszy się przez dość 
banalną formę utworu, staje się odkrywcą poważnej i niejednokrotnie gorzkiej 
refl eksji. W Szybie właśnie problematyka i głębia zostają zakamufl owane przez 
regularność rytmiczną i pozorną prostotę treści. Co więcej, ukrycie się za tra-
dycyjną konstrukcją wierszową pozwala poecie na przyjęcie roli przeciętnego 
obserwatora, przyglądającego się z boku widza4, co w kontekście tytułu zdaje 
się nabierać jeszcze większego znaczenia. Użycie tak skonwencjonalizowanej 
formy gatunkowej może być odczytane jako postawienie własnej osoby za szy-
bą właśnie, jako usprawiedliwione bycie po drugiej stronie.

„Rzeczy nam kłamią” – oto mocna konstatacja rozpoczynająca wiersz 
Barańczaka, która powinna raczej zniechęcić do jakichkolwiek dyskusji z teks-
tem (czy też o tekście) i zmusić interpretatora do kapitulacji. A jednak. W tym 
jednym krótkim zdaniu poeta nie tylko stawia pod znakiem zapytania sta-
tus ontologiczny rzeczywistości i wszystkich jej składników, ale także celowo 
wprowadza element antagonizmu między człowiekiem i rzeczą (rzeczy nie 
kłamią w ogóle, kłamią nam, ludziom). Pojawiające się w kolejnych wersach 
wyjaśnienie, coś na kształt usprawiedliwienia:

[...] przecież

szyby przejrzysta gładź

umie najchytrzej na świecie

maskować się i łgać

       (Wz, 72)5

każe przyjrzeć się bliżej i wnikliwiej temu z pozoru banalnemu utworowi6.

3 M.A. Szulc Packalén, Pokolenie 68. Studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych, Warszawa 1997, 
s. 165.

4 Tamże, s. 166.
5 S. Barańczak, Wiersze zebrane, Kraków 2007. Stosuję dalej skrót Wz.
6 Zarówno pierwszy wers wiersza, w którym pojawia się wyraz „rzeczy”, jak i sama tematyka – swoi-

sty opis szyby, każe wpisywać utwór Barańczaka w nurt poezji rzeczy. W szczególności zastanawiać może 
owa „przezroczystość” szyby, zarówno traktowana metaforycznie, jak i najbardziej dosłownie.
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Szyba może zatem, jak sugeruje autor, być grą pozoru i prawdy. Grą, w któ-
rą mimowolnie zostaje wciągnięty obserwator, a także my wszyscy. Albowiem 
(z pozoru!) dzieli na wnętrze i zewnętrze, stanowi nieprzepuszczalną granicę, 
dzięki której przestrzeń prywatna zostaje odcięta od tego, co wspólne, ogól-
nodostępne (ale czy mamy pewność, że nie zostaje przy tym zniekształco-
na obserwowana rzeczywistość?). Oddzielenie jest ściśle związane z brakiem 
bezpośredniego uczestniczenia w tym, co się widzi. Do wątku tego powrócę 
jednak jeszcze, żeby wykazać, iż ten pozornie oczywisty podział zostaje przez 
Barańczaka przełamany i celowo zaburzony.

Funkcje poznawcze szyby być może są tu zmarginalizowane. Dla odczy-
tania wiersza nie jest ważne, że dzięki kawałkowi szkła możliwe staje się po-
znanie, widzenie czy obserwacja. Mając w pamięci choćby Pasaże Waltera 
Benjamina, warto przywołać czasy, w których patrzenie przez szybę urosło 
do rangi nowej rozrywki7, bez różnicy, czy akurat oglądało się wnętrze czy 
też zewnętrze. „Po którejkolwiek staniemy stronie, zapatrzeni w pokoje, sale, 
komnaty skryte za szybami czy – odwrotnie – z ich wnętrza zapatrzeni w ulice, 
domy, niebo, czeka nas nieokreślona tęsknota [...]” – pisze Bieńczyk w swojej 
Przezroczystości8. Błędne jest jednak przekonanie, jakoby poeta był zupełnie 
nieczuły na możliwości, które daje przezroczystość szyby. W innym swym 
utworze z tomu Dziennik poranny powraca do kwestii patrzenia, przyglądania 
się światu, a nawet narzucania się rzeczywistości patrzącemu:

Całym wzrokiem po drugiej

stronie szyby; niech już

w oko jedno i drugie

wbije się ostrzem długim

skrwawionych ulic nóż,

 (Całym sercem po stronie, Wz, 62)9

Co ciekawe, we wczesnych wierszach Barańczaka często pojawia się właśnie 
szyba – nie ściana, nie szkło i nie lustro. Konwencja, czy też szerzej: trady-
cja, uwzględnia wprawdzie opozycje pomiędzy lustrem i szybą (lustro jako 
potencjalna przestrzeń innych, tajemniczych światów, szyba jako przedmiot 
odbijający wyłącznie szarą rzeczywistość), ale rzadko zostają one uwydatnio-
ne i zaakcentowane. Lustro Jamesa Merrilla (tłumaczonego przez Barańczaka) 
stwierdza swą pozorną wyższość nad szybą, zwracając się do okna: „[...] ty, 
/ Otwarte na oścież, pełne słońca i konkretnych przykładów / Obejmujesz 

7 Por.: M. Bieńczyk, Przezroczystość, Kraków 2007, s. 99.
8 Tamże, s. 17.
9 Z czynnością patrzenia związuje poeta, co wydaje się naturalne, oczy. Są to jednak oczy kobiety, 

więcej: są to oczy, których już nie ma: „Szyba z siecią pęknięć, gdzie były twoje oczy” (Pajęczyna, Wz, 79).
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cały świat, nie dbając / O porządek”10. Jednak u Barańczaka między tymi 
przedmiotami nieoczekiwanie pojawia się analogia. Po pierwsze, w szybie tak-
że może zaistnieć jakaś rzeczywistość: albo jest to przyklejone do niej wnętrze 
i zewnętrze naszego świata, albo też zupełnie inna, alternatywna przestrzeń, 
która może egzystować tylko pomiędzy „Tym” i „Tamtym”, tylko w zieleni 
szkła. Po drugie, być może szyba Barańczaka nabrała samoistnie właściwości 
przypisywanych lustrom, które nie tylko odbijały świat, ale także (według wie-
rzeń ludowych wielu krajów) niejednokrotnie wchłaniały go i zatrzymywały 
w swym wnętrzu. Niemniej jednak zwykła szyba, cienka „jak noża ostrze”, 
staje się nagle jakimś niezwykłym przedmiotem o cudownych właściwościach. 
Jest nośnikiem świata, który skurczył się i spłaszczył, przywierając do niej 
ściśle. Tym samym jego „barwy, czasy, przestrzenie, zwierzęta, ptaki, ryby”, 
zgniecione, istnieją w miniaturze. Skondensowany świat umieszczony na kra-
wędzi szkła staje się jakąś alternatywna rzeczywistością11:

Mało kto z nas to dostrzegł:

dlatego tylko szyba

jest cienka jak noża ostrze,

że z obu jej stron przywarł

nierozerwalnym parciem

dwu magdeburskich półkul

świat, w niesłyszalnym huku [...]

          (Wz, 72–73)

Co ciekawe, wnętrze szyby nie jest nieruchome, przeciwnie – porusza się 
i pulsuje. Poetyka przestrzeni zaproponowana przez autora Chirurgicznej pre-
cyzji ujawnia nie tylko potencjalność bytu, ale i niemożność jego uchwycenia. 
Świat rozrasta się bowiem poza ramy szyby, rozsadza ją od środka, uniemoż-
liwiając poznanie: 

[Szyba] Z pozoru jest czymś, co dzieli

na ulice i wnętrze

na skwar zakurzonych zmęczeń

i rzekę chłodnej pościeli, [...]

        (Wz, 72)

I my się w tę pułapkę pozoru raz po raz dajemy złapać. 

10 J. Merrill, Wybór poezji, przeł. S. Barańczak, Kraków 2001.
11 Poezja XX wieku zna rozmaite alternatywne światy, tworzone na wzór naszego, umieszczane choć-

by „na ziarnku maku”, jak u Miłosza. 
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Co więcej, jak zauważa Krzysztof Biedrzycki, „lśniąca zielonością jaskrawą” 
szyba kryje w sobie świat „zgniatany do utraty kolorów”. Przez zagęszczenie 
żyjących w szkle bytów następuje zupełne wytracanie barw, totalna rezygnacja 
z „przymiotów zewnętrznych i cech akcydentalnych”12.

Szyba Barańczaka oscyluje między konkretem a symbolem, zdaje się stać 
mocno na granicy tego, co rzeczywiste, i tego, co potencjalne: przedmiotu 
realnego, zakotwiczonego w codzienności, zwykle banalnego i prostego z ta-
jemniczym, czy może lepiej: nie do końca określonym. Mimo to do ostatniej 
strofy wiersza niejako gwałtem wdziera się realność. W odpowiedzi na pytanie 
o widok świata schwycony w ramę okna, pojawiają się brukowane ulice i wy-
sokie domy. Ale nie tylko. Budzące jednoznaczne skojarzenia czołgi wkraczają 
nagle w szklany świat, burząc tym samym jego porządek, jakiś odgórnie usta-
nowiony ład. Gospodyni również zostaje zmuszona do stanięcia oko w oko 
z ponurą rzeczywistością, do ratowania szyby jedynymi dostępnymi sobie 
środkami – paskami papieru:

[...] czasami tylko drżenie

szybę znienacka przeszyje,

gdy na ulicy wystrzał tryśnie fontanną huku

ponad domy najwyższe

a po zmartwiałym bruku

czołgów zadudni horda;

lecz wtedy gospodyni

okleja szybę, przezorna

paskami papierowymi.

  (Wz, 73–74)

Samo drżenie szyby można zresztą rozumieć na dwóch co najmniej pozio-
mach – jako zabieg antropomorfi zacyjny (szyba drży, gdyż się boi) lub jako 
symbol kruchości szkła i tego, co ona w swym wnętrzu może kryć. Szyba 
dygoce także, co znamienne, w innym wierszu poety:

Strzał strącił mnie na ziemię;

strzał w ciemnej przecznicy,

ciemne przeczenie za dygotem szyby 

 (Strzał strącił mnie na ziemię, Wz, 100)

Szyba – to jedno ze słów kluczy wczesnych wierszy Barańczaka „jest tym, 
co rozdziela, ale jednocześnie i odbija, przez co zdarzenia i rzeczy zyskują 

12 K. Biedrzycki, Świat poezji Stanisława Barańczaka, Kraków 1995, s. 40.
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podwójny wymiar: pozornie rzeczywisty i ten odbity w krzywym zwierciad-
le13. Odbywa się tu proces ujarzmiania przestrzeni. Wtłaczania jej w ramy, 
w szklaną „głęboką jamę”. Pozorna zdaje się bowiem nie tylko funkcja szyby 
(„Naprawdę szyba nie jest / podziałem”), ale i sama opozycja mieszkania i uli-
cy14. Pozorna jest także sakralizacja wnętrza, jako azylu, miejsca, do którego 
zewnętrzna rzeczywistość nie ma dostępu, i które pozwala na bezpieczną egzy-
stencję. Dokonywany przez szybę podział na Tu i Tam szybko ulega przewar-
tościowaniu. Początkowo opozycje układają się zgodnie z tradycją – pozytyw-
nie kojarzone jest wnętrze i to, co do niego przynależy:

[Szyba] z pozoru jest czymś, co dzieli:

Na ulice i wnętrze,

Na skwar zakurzonych zmęczeń

I rzekę chłodnej pościeli

         (Wz, 72)

Jednak już w kolejnej strofi e sytuacja diametralnie się zmienia. „Mieszkanie 
staje się rodzajem więzienia, przestrzenią klaustrofobiczną”15:

na świat drzew i świat mebli

na otwarty przestrzał

wiatr i na martwy sześcian

powietrza wbitego w cegły

      (Wz, 72)

Wnętrze zostaje nazwane martwym sześcianem, stanowi rodzaj mogiły 
przeciwstawiony naturze i pełni życia16. Człowieka pozbawia się prawdziwego 
powietrza, które tu zostaje siłą wtłoczone w ściany mieszkania. Dalsze upor-
czywe wyliczanie opozycji tego, co w środku, i tego, co na zewnątrz, ciąg 
przeciwieństw pochodzących z tych samych rejestrów doznań wskazuje na 
chwiejność dokonanych podziałów, a co za tym idzie – niejednoznaczność 
opisywanych przestrzeni. Ważna staje się ta cecha szyby, która jest związana 
nie z przezroczystością, ale z oddzielaniem właśnie (mimo że, jak już wiemy, 
jest to wyłącznie funkcja pozorna). 

W wierszu zostaje wyeksponowana również charakterystyczna dla autora 
możliwość przeistaczania się jednego przedmiotu w inny. Tu tytułowa szyba, 

13 Tamże, s. 201.
14 Kwestią podziału na wnętrze i zewnętrze zajmuje się na przykład Tadeusz Sławek w swej książ-

ce Wnętrze: z problemów doświadczenia przestrzeni w poezji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego”, 
nr 527, Katowice 1984.

15 K. Biedrzycki, dz. cyt., s. 93.
16 Zob. tamże.



149

„Z obu jej stron przywarł świat”... O Szybie Stanisława Barańczaka

zwyczajny kawałek szkła, przemienia się w rzecz niezwykłą, mieszczącą w so-
bie inną rzeczywistość. Metamorfoza ta dokonuje się za sprawą świadomości 
jakiegoś bliżej nieokreślonego podmiotu, który wydobywa na powierzchnię 
ukryte sensy i znaczenia rzeczy17. Paradoksalnie szyba, w którą wtłoczono 
przestrzeń, staje się tej przestrzeni źródłem, innymi słowy: bycie wychodzi na 
jaw nie tylko poprzez szkło, ale i w nim samym.

Moja mapa lekturowa prowadzi do pierwszych trzech tomów Barańczaka, 
w których szyba odgrywa jedną z kluczowych ról i pojawia się zaskakująco 
często. W wierszu Wchodząc, tracimy na przeczuciach tyle z tomu Korekta twa-
rzy czytamy:

Wokoło nas gruba pewność (...)

szyba wielkiej witryny z zaporowym dymem,

co, jak kurtyna, jest tylko powietrzem

gęstym na moment

       (Wz, 32)

Szyba, czy też szkło lub witryna u tego poety ma właściwości dzielenia 
(pozornego i autentycznego), daje możliwość patrzenia, obserwowania, nawet 
niczym lustro odbija rzeczywistość. Może także stawać się bezkształtną lawą, 
gdyż w wierszu Jej włosy, skrzydło bramy i ciężki pęk kluczy pojawia się określe-
nie: „Wzwyż rozlane szkło”. 

Cały utwór poświęcony szybie nie pojawi się u Barańczaka już nigdy, ale 
przecież odłamków szkła, szklanych tropów i odniesień jest w jego poezji 
znacznie więcej. W późniejszych zbiorach można odnaleźć jedynie akwarium 
i słoik z ogórkami... Zastanawiające... Zainteresowania pewnymi motywami 
mogą być jednak charakterystyczne dla większości poetów Pokolenia ’68. 
Szyba pojawia się przecież także u wczesnej Lipskiej. W jej debiutanckim to-
mie Wiersze z 1967 roku można odnaleźć utwór zatytułowany właśnie Szyby. 
Początkowe słowa: „Jak ciężko jest patrzyć w te szyby podłużne” są wprowa-
dzeniem w sytuację liryczną, w której podmiot – obserwator opisuje czy też 
relacjonuje oglądane przez szybę zdarzenia. Patrzenie nie jest jednak podszyte 
ani ciekawością, ani też swoiście rozumianą przyjemnością podglądania. Jest 
natomiast rodzajem przymusu albo powinności. Niemniej kilkukrotnie po-
wtórzone słowa: „ciężko jest patrzyć” naznaczają obserwatora piętnem trudu 
i cierpienia, a sama szyba staje się przedmiotem, przez który można zoba-
czyć więcej niż tylko to, co się widzi. Poetyka obserwacji pojawia się również 
w wierszu Stanisława Barańczaka Śnieg IV, w którym to sytuacja patrzenia 
staje się kluczowa dla całego utworu, a nastawienie podmiotu można ściśle 

17 Zob. M.A. Szulc Packalén, dz. cyt., s. 197.
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powiązać z poetyką epifanii. Codzienne i prozaiczne sytuacje zostają najpierw 
precyzyjnie zaobserwowane, a następnie dochodzi do „nagłego, wizyjnego 
wybuchu sensu”18. „Śnieg «wywyższa się nad ziemię», powoduje przez swą 
olśniewającą biel ból w oczach. Lepiej więc patrzeć na nią przez szybę, zwłasz-
cza jeżeli okno – jak w starych autobusach jelcz – nie jest całkiem czyste”19. 
Brudna szyba okienna staje się jedną ze ścieżek wiodących ku niezwykłym 
przeżyciom metafi zycznym.

Na koniec przytoczę cytat z innego wiersza Barańczaka, który nie mógł 
w tym miejscu nie zostać przywołany i wyeksponowany. Fragment Podróży 
zimowej stanowi bodaj najlepsze podsumowanie moich rozważań o „szkla-
nych” wierszach autora Chirurgicznej precyzji, stanowi ponadto jedno z tych 
kluczowych miejsc, w których linia symboliki szyby i lustra się przecina. Ja 
odbite w witrynie sklepowej staje się Ty, Ty z kolei zaczyna posiadać jakieś Ja. 
Symbolika szyby zatacza zatem swoiste koło:

Stojąc przed witryną, w jej lustrzanym tle

widzę kątem oka kubek w kubek mnie.

[...]

Więc to prawda bracie w zwierciadlanym szkle

Mam jakiegoś ciebie, masz jakiegoś mnie?

  (Podróż zimowa XXIV, Wz, 416)

18 A. van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafi zyczna w kontekście an-
glosaskiego modernizmu, Kraków 1998, s. 351.

19 Tamże, s. 317.


