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Kamień, popiół. 
Figury pamięci w poezji Ryszarda Krynickiego

Najnowszy tom poetycki Ryszarda Krynickiego Kamień, szron (2004, 2005), 
wydany po kilkunastoletnim okresie milczenia, przerywanego jedynie trze-
ma autorskimi wyborami wierszy oraz działalnością redaktorską, translatorską 
i wydawniczą, skłonił krytyków i badaczy do kilku istotnych przewartościo-
wań odnośnie do poetyki autora Magnetycznego punktu. Mam na myśli próby 
odejścia od dominującego sposobu odczytania tej poezji – skupiającego się na 
kwestiach stricte lingwistycznych (zasadniczo zaś na analizie charakterystycz-
nych dla wczesnej twórczości poetów Pokolenia ’68 mechanizmów języko-
wych, takich jak cytat, aluzja czy parodia, służących demaskacji i deprecjacji 
ideologicznej nowomowy)1 oraz na problemach formalnych i genologicznych 
(przede wszystkim badaniu ewolucji form wierszowych i jej uwarunkowań)2. 
Próby te można było dostrzec już w pierwszych recenzjach tomu, autorstwa 
Tomasza Fiałkowskiego, Mariana Stali i Tomasza Cieślaka-Sokołowskiego3, 
w których zwrócono uwagę na tak istotny element twórczości Krynickiego, 
jak uporczywość i perseweracyjność pewnych kluczowych motywów i obra-
zów. O dostrzeżenie tej specyfi ki jako pierwszy, na długo przed wydaniem 
Kamienia, szronu, dopominał się Marian Stala, później zaś Jacek Gutorow, 
który zwracał uwagę na obecność w poezji autora Podróży pośmiertnej trzech 
istotnych, powtarzających się w różnorodnych wariantach obrazów: pło-
mienia, popiołu i bieli4. Wspomniani recenzenci wskazywali zaś przede 

1 Por. M.A. Szulc Packalén, Pokolenie 68. Studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych, Warszawa 
1997.

2 Por. A. Świeściak, Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego, Kraków 2004.
3 Por. T. Fiałkowski, Wewnątrz kamienia, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 52; M. Stala, Niepojęte: 

Jest, „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 8; T. Cieślak-Sokołowski, Pytania o Jest, „Dekada Literacka” 2005, 
nr 3–4.

4 Por. J. Gutorow, Krynicki [w:] tegoż, Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku, 
Kraków 2003.
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wszystkim na, kluczowy dla najnowszego tomu, tytułowy motyw kamienia. 
Dowartościowano również, zaniedbywany do tej pory, intertekstualny aspekt 
poezji Krynickiego, dopatrując się powiązań z twórczością, przekładanych 
przez niego od wielu lat, poetów niemieckojęzycznych, w tym zwłaszcza Paula 
Celana.

Wydaje się jednak, iż Kamień, szron, rozpatrywany zarówno z perspek-
tywy tematyczno-intertekstualnej, jak i formalnej, nie stanowi momentu 
przełomowego w twórczości autora Podróży pośmiertnych, dostrzegalne są 
bowiem elementy ściśle wiążące najnowszy tom nie tylko z opublikowanym 
w Magnetycznym punkcie cyklem Szron, ale również – co już mniej oczywiste – 
z pierwszym zbiorem poety, Akt urodzenia z roku 1969 (wraz z włączonym weń 
arkuszem Pęd pogoni, pęd ucieczki). Za tego rodzaju kontynuanty można uznać, 
jak sądzę, między innymi: ewokujące problematykę funeralną i komemoratyw-
ną oraz topikę milczenia motywy kamienia i popiołu oraz, co się z tym wiąże, 
nieprzerwany, mniej lub bardziej czytelny – przy czym znamienna i intrygują-
ca wydaje się również owa zmienna częstotliwość – wpływ poetyki Celana na 
twórczość Krynickiego. Na istotność owej perseweracyjności poetyckich moty-
wów zwraca zresztą uwagę sam autor w rozmowie z Magdaleną Rybak:

Gdybym był malarzem – stwierdzał – należałbym prawdopodobnie do tych, któ-

rzy zakradają się do muzeum, żeby coś poprawić w swoim dziele, albo do tych, którzy 

malują cykle obrazów, w których jeden motyw pojawia się w różnych wariantach5.

Krynicki wskazuje tu jednocześnie na drugi bardzo ważny mechanizm 
determinujący diachroniczny wymiar jego poetyckiego dzieła, a mianowi-
cie „poprawianie” go; prze-pisywanie tekstów w formach zmodyfi kowanych, 
często w sposób bardzo znaczny i znaczący. Analizując najobszerniejsze, jak 
dotąd, zbiorowe wydanie jego wierszy, Magnetyczny punkt, można zauważyć 
– obok zmian w delimitacji tekstu – powtarzalny zabieg skracania, minimali-
zowania utworów, ścisłej selekcji i odrzucania całych fragmentów. Można tu 
zauważyć ciekawą analogię między strategią Krynickiego a niedawnymi zabie-
gami Tadeusza Różewicza, który – przygotowując „czerwoną” edycję swoich 
utworów zebranych, opublikowanych w Wydawnictwie Dolnośląskim w la-
tach 2003–2006 – radykalnie ingerował w swoje wcześniejsze teksty poety-
ckie, czego rezultatem okazał się choćby prze-pisany na nowo tom Niepokój6.

5 R. Krynicki, Chodzenie z wierszami [w:] Rozbiórka. Wiersze, rozmowy i portrety 26 poetów, rozma-
wiała M. Rybak, fot. E. Lempp, Wrocław 2007, s. 35.

6 Na ten temat zob. między innymi: A. Skrendo, Przepisywanie Różewicza [w:] Przekraczanie granic. 
O twórczości Tadeusza Różewicza, red. W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa, Kraków 2007, s. 32–45.
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Z kolei w rozmowie z Katarzyną Janowską i Piotrem Mucharskim autor 
Kamienia, szronu wypowiada się na temat odmienności swego pierwszego to-
miku na tle poezji Pokolenia ’68 oraz nieprzedawnienia obecnej w nim prob-
lematyki i związanej z tym potrzebie kontynuacji:

Obawiam się, że pozostanę już na zawsze w szufl adce z napisem: Nowa Fala, poe-

zja publicystyczna. Tymczasem ja zacząłem pisać na kilka lat przed Nową Falą i nie 

zaczynałem od wierszy publicystycznych, tylko bardzo osobistych, co widać chyba 

w mojej debiutanckiej książeczce, nieprzypadkowo zatytułowanej Akt urodzenia. [...] 

Jeżeli mówię, że próbuję wracać do swoich początków, do siebie z Aktu urodzenia, to 

przecież wiem, że taki powrót jest niemożliwy. Ale tym, co mnie naprawdę zmusza 

i do pisania, i do milczenia, pozostaje to samo elementarne pytanie o sens, a raczej 

o istotę istnienia7.

Tym, co łączy Akt urodzenia z najnowszym zbiorkiem poety, wydaje się właś-
nie ów osobisty, quasi-autobiografi czny czy konfesyjny ton. W wywiadzie 
udzielonym Dorocie Kozickiej już po ukazaniu się Kamienia, szronu Krynicki 
wyznaje, że na ów tom – w którym „dają się słyszeć – po raz pierwszy tak wy-
raźne, choć oczywiście ściszone i przefi ltrowane przez poetycką wizję – echa 
dzieciństwa, strachu, samotności” – składają się między innymi fragmenty 
przygotowywanej, lecz zaniechanej już „książki, nie tyle wspomnieniowej, ile 
«przywołującej» jego własną przeszłość – zarówno to, co w niej wydaje mu 
się dziś najważniejsze, jak i to, czego nie można wypowiedzieć”. Poeta określa 
Kamień, szron jako próbę „«wyrwania się» z poetyckiej konieczności milcze-
nia” i „poszukiwania odpowiedniego języka dla oddania tego, co z dzisiejszej 
perspektywy da się powiedzieć”8 o własnych – dawnych, utajonych, z trudem 
wyrażalnych – doświadczeniach. Podkreślając, iż to właśnie potrzeba wyna-
lezienia adekwatnej formy ich reprezentacji przesądziła o fragmentarycznym 
i hybrydycznym, prozatorsko-poetyckim charakterze książki. Fakt, że mamy 
w tym wypadku do czynienia z przeszłością bolesną i utajoną, powracającą 
po długim czasie i domagającą się odpomnienia, ujawnienia i przepraco-
wania, uprawnia, jak sądzę, do mówienia o jej traumatycznym charakterze. 
Wskazane powyżej motywy można by wówczas odczytywać, z jednej strony 
– i ze względu na ich uporczywą, obsesyjną wręcz redundantność – jako „sieć 
metafor obsesyjnych”9, będących, zdaniem Charles’a Maurona, symptomami 

7 O milczeniu, z Ryszardem Krynickim rozmawiają Katarzyna Janowska i Piotr Mucharski [w:] Roz-
mowy na koniec wieku, t. 2, Kraków 2002, s. 144.

8 Zapamiętane z... rozmowy z Ryszardem Krynickim, która odbyła się w majowe późne popołudnie 
w domu poety na krakowskim Podgórzu, spisała D. Kozicka, „Dekada Literacka” 2005, nr 3/4, s. 83.

9 Ch. Mauron, Wprowadzenie do psychokrytyki, przeł. W. Błońska [w:] Współczesna teoria badań lite-
rackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, t. II, Kraków 1976, s. 367.
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nieuświadomionych, lecz niedających się zapomnieć, doświadczeń, które skła-
dają się na „mit osobisty” autora. Z drugiej zaś strony – biorąc pod uwagę ich 
intertekstualny charakter – można je odczytywać jako elementy przynależące 
do paradoksalnej, bo zrywającej z tradycyjną topiką kulturową lub zasadniczo 
ją modyfi kującej, swego rodzaju topiki poezji holokaustowej, czyli stałej kon-
fi guracji obrazów, charakterystycznych dla takich autorów, jak właśnie Paul 
Celan, Nelly Sachs, a także Rose Ausländer, Gertrud Kolmar, Jerzy Ficowski 
czy Tadeusz Różewicz10.

Szczególnej precyzji wymaga tu operowanie kategorią traumy. Wybierając 
literaturę Zagłady jako interpretacyjny kontekst poezji Ryszarda Krynickiego 
i poszukując w niej Celanowskich intertekstów, pozwalam sobie na określenie 
ich mianem „deszyfrującego kodu”, który może otworzyć pewne chronicz-
nie niejasne, lecz uporczywie powtarzane wątki w twórczości polskiego poety. 
Nie chodzi mi jednak bynajmniej o porównywanie czy wręcz zrównywanie 
egzystencjalnych doświadczeń obu twórców: Celana – bukowińskiego Żyda 
urodzonego w oku 1920, ocalonego z Szoa, zawsze już bezdomnego emigran-
ta – i Krynickiego – jednego z „urodzonych później”11 (1943, w Austrii), 
niedotkniętego bezpośrednio przez doświadczenie Zagłady. Znamienny dla 
Krynickiego wydaje się fenomen „post-pamięci”, który Marianne Hirsch de-
fi niuje w sposób następujący:

[...] post-pamięć odróżnia od pamięci dystans pokoleniowy, zaś od historii – głęboko 

osobiste zabarwienie. Post-pamięć to niezwykle silna i bardzo szczególna forma pa-

mięci, właśnie dlatego, że z jej przedmiotem lub źródłem nie łączy nas wspomnienie 

doświadczonych zdarzeń, lecz inwestycja wyobraźni, kreacja12.

Post-pamięć, jak podkreśla Hirsch, nie odnosi się do indywidualnego do-
świadczenia straumatyzowanej jednostki, lecz jest zapośredniczona poprzez 
kulturowe reprezentacje, odnosząc się do traum nieprzepracowanych przez 
daną społeczność. LaCapra nazywa to zjawisko „kulturą post-traumatyczną”, 
dostrzegając w nim niebezpieczny potencjał autowiktymizacji, mistyfi ka-

10 Por. A. Ubertowska, Świadectwo – trauma – głos. Literackie reprezentacje Holokaustu, Kraków 
2007, s. 141, 320 (autorka pisze tu o „miejscach wspólnych”); A. Rosenfeld, Podwójna śmierć. Rozważa-
nia o literaturze Holocaustu, przeł. B. Krawcowicz, Warszawa 2003.

11 D. LaCapra, Psychoanaliza, pamięć i zwrot etyczny, przeł. M. Zapędowska [w:] Pamięć, etyka i hi-
storia. Anglo-amerykańska teoria historiografi i lat dziewięćdziesiątych, red. E. Domańska, Poznań 2002, 
s. 128.

12 M. Hirsch, Family Frazes: Photography, Narrative and Postmemory, Cambridge Massachusetts–
–London 1997, s. 22, cyt. za: T. Basiuk, A. Graff , Fałszerstwo Wilkomirskiego: trauma jako konwencja kul-
turowa i narracyjna [w:] Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie, red. M. Głowiński i in., Kraków 
2005, s. 392.
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cji i wytwarzania „sztucznej pamięci”13. Niekoniecznie jednak musi tak być. 
Poezja Krynickiego i jej Celanowskie interteksty wydają mi się przykładem 
głębokiej refl eksji nad traumą Szoa i jej opóźnionego przepracowywania, 
a także próbą zmierzenia się z etycznym wyzwaniem i wezwaniem, jakie sta-
nowi twórczość autora Atemwende. W tej perspektywie okazuje się ona zaska-
kująco bliska poezji Tadeusza Różewicza, dla której dialog z Celanem również 
pozostaje kluczowy.

Aby jednak możliwe stało się rozwinięcie i uprawomocnienie powyższego 
sądu, konieczna jest uprzednia analiza kilku wybranych przykładów tego ro-
dzaju perseweracyjnego obrazowania w poezji Krynickiego, paralelnych wo-
bec twórczości Celana. Motyw popiołu pojawia się już w jednym z najwcześ-
niejszych wierszy, o incipicie spróbujmy więc jeszcze raz..., który – co należy 
podkreślić – w Magnetycznym punkcie prze-pisany został w postaci diametral-
nie zmienionej, przy czym zmiany te polegają zasadniczo na minimalizacji 
i kondensacji znaczeń. Utwór cytuję w całości, w wersji zmodyfi kowanej:

spróbujmy więc jeszcze raz zagrać w otwarte

drzwi, w dwa ognie: dzieciństwa i wojny, scalające się

w popiół. Popiół dzieciństwa za nami, przed nami dwojaki płomień

nie do odczytania; niemniej, czytajmy z ognia, z tej

wygasłej

linii życia, czytajmy, obumarli w sobie jak języki

przepadłych pokoleń. Języku płomieni, nieprawe dziecko

dwu ogni, co nam pozostało,

linio bezpotomna, książko z popiołu, niema

odpowiedzi na tyle niepewna, że mogę ci wierzyć. I tobie

nie uciec przed

sobą, słowo bezpotomne, inicjale płomienia nie

do odczytania z klinowego pisma

śladów

na polarnych śniegach,

na piaskach pustyni. Dziecko pośmiertne, dziecko

nadaremne: ledwo wstałeś z klęczek,

w klątwę się obracasz

                (MP, 31)14

13 J. Baudrillard, Holocaust [w:] tegoż, Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005, s. 65.
14 Utwory Ryszarda Krynickiego cytuję według wydań: Akt urodzenia, Poznań 1969 (AU); Organizm 

zbiorowy, Kraków 1975 (OZ); Nasze życie rośnie, Paryż 1978 (NŻR); Magnetyczny punkt. Wybrane wiersze 
i przekłady, Warszawa 1996 (MP) oraz Kamień, szron, Kraków 2005 (KS), lokalizując cytaty bezpo-
średnio w tekście głównym, z podaniem strony. Przyjmuję następującą zasadę: uznaję autorską strategię 
„poprawiania” tekstów, dlatego wersję kanoniczną stanowią dla mnie utwory z tomu Magnetyczny punkt. 
Jeśli obie wersje znacząco od siebie odbiegają, podaję dla porównania obie. Tak jest w wypadku wiersza 
*** (spróbujmy więc jeszcze raz...). Warto prześledzić proces jego kondensacji, przywołując oryginał: „spró-
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W wierszu tym zostały skumulowane niemal wszystkie znamienne dla 
Krynickiego obrazy, a więc ogień i płomień, związane z centralnym dla tej 
poezji, wielokontekstowym motywem języka, łączącym się zarówno ze sfe-
rą somatyczną, jak i z polem semantycznym pisma, poezji, książki; ponadto 
motyw piasku i pustyni, ewokujący atmosferę spustoszenia i martwoty, oraz 
motywy śniegu i bieli o podobnych konotacjach. Warto już w tym miejscu 
nadmienić, że pustynny (pojawiający się w wierszu o incipicie Ponieważ 
znalazłeś ratunkową skorupę...) i zaśnieżony lub zlodowaciały (jak w wierszu 
Śnieżne łoże) pejzaż to jeden z najważniejszych obrazów organizujących wy-
obraźnię poetycką autora Fugi śmierci. Jak trafnie zauważa Gutorow, ogień to 
w poezji Krynickiego żywioł ambiwalentny, wiążący się zarówno z inspiracją, 
„zarzewiem poezji” i „szaleństwem pisma”15, jak i wyniszczeniem, destrukcją, 
pozostawiający po sobie pustkę i popiół. W metaforze „gry w dwa ognie” zo-
stają scalone dwa fundamentalne minione doświadczenia: dzieciństwo i woj-
na, przeszłość jawi się jako martwa, przepadła, spopielona. Zaktualizowana 
i wzmocniona za pomocą przerzutni16 zostaje istotna dla semantyki wiersza 
dwuznaczność słowa „wygasły”, oznaczającego – metaforycznie – brak suk-
cesorów danego rodu, bezpotomność, dosłownie zaś – wypalenie, wygaśnię-
cie ognia. Oba te znaczenia konotują jałowość, bezpłodność, ostateczność. 
Kluczowy dla całego wiersza wydaje się ponadto motyw lektury: z płomienia, 
z ognia, z „wygasłej / linii życia”, z „klinowego pisma / śladów”. Pismo prze-
szłości okazuje się nieczytelne, niemożliwe do rozszyfrowania, na zawsze za-
przepaszczone, podobnie jak w późniejszym wierszu Drzwi z tomu Organizm 
zbiorowy (1975; cytuję po zabiegu prze-pisania, polegającym tu zasadniczo 
na zmianie delimitacji i interpunkcji), w którym owa topika „odczytywania 
z popiołów” powtarza się w formie niemal identycznej:

bujmy więc jeszcze raz zagrać w otwarte / drzwi, w dwa ognie: dzieciństwa i bezdzietności, scalające się w / 
popiół. Popiół dzieciństwa za nami; przed nami dwojaki płomień / nie do odczytania; niemniej, czytajmy 
z ognia, z tego podręcznego księgozbioru; z tej / wygasłej / linii / życia, czytajmy, obumarli w sobie jako 
języki / odczytane na nowo. Języku płomienia, nieprawe dziecko wojny, dziecko dwu ogni, co / nam zo-
stało, linio bezpotomna, stosie książek niedatowanych, jedyna odpowiedzi / na tyle niepewna, że mogę ci 
wierzyć uwierzyć. Bowiem i tobie / nie uciec / uciec / przed sobą, słowo napalmu, o, palmo pierwszeństwa 
/ w męczeństwie, cierniowa korono lasu zajmującego się ogniem, zadaniem nie do / rozwiązania i nie do 
spełnienia, inicjale płomienia nie do odczytania z klinowego pisma / śladów / na falach pustyni. Tuberkulo-
za we mnie jest rozlewna: pochód / gruźlicy (Był to wspaniały pochód / pogrzebowy) Dzieło / pośmiertne: 
pochód pogrobowców. Z klęczek powstałeś / w klątwę / się obrócisz” (AU 47). Krynicki przede wszystkim 
oczyścił wiersz z redundancji semantycznych oraz skoncentrował krąg tematyczny wokół motywu wojny 
(znacząca zamiana „bezdzietności” na „wojnę” w drugim wersie), która jawi się tu jako totalny kataklizm, 
pozostawiający po sobie spustoszenie, popiół. Dzięki tym dwóm operacjom wzmocnił wymowę utworu 
i jego kontekst historyczny. Podobny zabieg prześledzę na przykładzie wiersza Jakie to szczęście.

15 J. Gutorow, dz. cyt., s. 38, 39.
16 Na temat znaczeniotwórczej roli przerzutni w poezji Krynickiego zob. A.M. Szulc Packalén, 

dz. cyt., s. 102–103.
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Czcze słowo, słowo nie do wymówienia: czas. Oto

nie przypomniałeś sobie w porę tego języka i zostałeś

w cieniu drzewa

drzwi. W lesie popiołu, w puszczy popielcowej

spotkałeś przyjaciół

o oczach drzew. W drzwiach otwierających rysy

twarzy. Kobieta nocy wcieliła się w siebie. W lesie

umarłych, w lesie martwych języków

zginął twój rękopis,

nie odnalazłeś go jednak: ta strona

świata, karta świeżo wydarta,

była już nie do odczytania. To, co pozostało, czcze

słowo: czas,

nieczytelna strona

w akcie oskarżenia.

              (MP, 57)

Niezwykle charakterystyczne jest dla Krynickiego budowanie obrazów poe-
tyckich na zasadzie syntezy fragmentów ciała ludzkiego oraz elementów nie-
ożywionego krajobrazu. W cytowanym utworze czytamy o „oczach drzew” 
i „drzwiach otwierających rysy / twarzy”; w korespondującym z nim wierszu 
o incipicie Rozewrzeć morzu powiekę..., w którym również mamy do czynie-
nia z toposem eksploracji dzieciństwa, pojawiają się „wydmy oczu”, „krwotok 
powietrza i pustynny pióropusz cudzoswoich źrenic”, „łódź powieki, mej pla-
nety” czy „bezludne źrenice dróg” (MP, 15). I tu można by się doszukiwać 
proweniencji lub inspiracji Celanowskich, z podobnym zabiegiem spotykamy 
się bowiem w licznych wierszach autora Atemwende, u którego łączy się on 
z potworną fragmentaryzacją i dehumanizacją ciała, jawiącego się już tylko 
pod postacią synekdoch, pozostałości17.

Najwyraźniejsza i najbardziej intrygująca paralela wydaje się jednak zacho-
dzić między – jednym z najważniejszych z perspektywy rozważanej przez mnie 
problematyki – wierszem Krynickiego Jakie to szczęście z tomu Nasze życie 
rośnie (1978) i obecną w nim topiką popiołu, a kilkoma wierszami Celana, 
w tym zwłaszcza Fugą śmierci. U Krynickiego czytamy (zaznaczam, że chodzi 
o najnowszy wariant tekstu):

17 Por. S. Gubar, Prozopopeja a poezja Zagłady w języku angielskim: Sylvia Plath i jej współcześni, 
przeł. K. Bojarska. „Literatura na Świecie” 2005, nr 9–10, s. 312. Najczęstszym motywem (podobnie 
jak u Krynickiego) jest tu oko, zwykle oślepłe; znamienne jest również transponowanie motywu ślepoty 
na inne zmysły (stąd: ślepe słowo, ślepe usta (zob. wiersze Les globes, Śnieżne łoże, Kwiat, Tybinga styczeń, 
Oko czasu, Słowo o zstępowaniu do głębi), pojawiają się także ręka, dłoń, policzek jako pars pro toto twarzy 
(zob.*** (Do nikogo przytulony...), Zbocze).
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Jakie to szczęście: dwaj ocaleńcy z Warszawy,

Betar, drohobyckiego getta,

spotykamy się na dworcu centralnym

wzniesionym na popiołach i prochach umarłych,

pomordowanych, bezimiennych, zaginionych bez wieści,

i wspominamy milcząc nasze martwe,

zamordowane, bezimienne, zaginione bez wieści sprawy,

nieśmiertelne niebo i martwe pejzaże,

wolność, równość, braterstwo, współczucie,

alfę i omegę dymu płytko pogrzebane w przesiedlonym powietrzu,

strzępy spalonego papieru, widma listów i książek,

      (MP, 135)

Po pierwsze, utwór ten jest niezwykle znaczący z punktu widzenia wielowarian-
towości tekstów Krynickiego, jego „poprawienie” modyfi kuje bowiem zasad-
niczo sens wiersza. W wersji z roku 1978 zamiast „Warszawy” mamy „Niniwę”, 
a zamiast „Betar” – „Pompeje”. Pierwsza zmiana polega na uwspółcześnieniu 
kontekstu historycznego, druga zaś – na wprowadzeniu wątku judaistyczne-
go. Warszawa – Betar (ostatnia żydowska twierdza w powstaniu Bar Kochby 
w II wieku n.e.) – drohobyckie getto układają się w ciąg miejsc znaczących 
i naznaczonych, tragicznie związanych z historią Żydów. Utwór ten wpisuje 
się w nurt hermeneutyki „miejsc pamięci” związanych z Zagładą, reprezento-
wany w literaturze polskiej przez esej Umschlagplatz Jarosława Rymkiewicza 
czy Przewodnik po nieistniejącym mieście Jacka Leociaka i Barbary Engelking, 
w najnowszym tomie Krynickiego zaś przez lapidarny wiersz Miasto oraz pro-
zę Kamień z Nowego Światu. 

Ponadto w wierszu pojawia się, trudne do przeoczenia, podobieństwo mię-
dzy wizją „powietrznego” pochówku a kluczowym, trzykrotnie powtórzonym 
obrazem „grobu w powietrzu” z Celanowskiej Todesfuge:

Czarne mleko poranku pijemy je wieczór

Pijemy w południe o świcie pijemy je nocą

Pijemy pijemy

Grób kopiemy w powietrzu tam się nie leży ciasno

(...)

Krzyczy ciemniej ciągnijcie po skrzypkach a z dymem wzlecicie 

w powietrze

Grób wtedy macie w chmurach tam się nie leży ciasno

(...)

Psy swoje na nas poszczuje grobem obdarzy w powietrzu18

18 P. Celan, Fuga śmierci, przeł. S.J. Lec [w:] tegoż, Utwory wybrane / Ausgewählte Gedichte und Pro-
sa, wybór i oprac. R. Krynicki, Kraków 2003, s. 25–27. Fragment ten w oryginale brzmi następująco: 
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Obraz ten wielokrotnie jeszcze będzie się pojawiał w poezji Celana, między 
innymi w wierszach Ucieśnienie, * * * (Stanięcie...) czy * * * (W powietrzu...). 
Nie sposób oczywiście wyczerpać tu wszystkich paralel między poetykami obu 
autorów, zdaję sobie również sprawę z tego, że takie wyliczanie miałoby cha-
rakter powierzchowny i redukcyjny. Pragnę jedynie w tym miejscu podkreślić, 
iż motyw „powietrznego” grobu oraz dymu, wiatru i popiołu w twórczości 
niemieckojęzycznego autora ewokuje zawsze wizję śmierci okrutnej i zde-
humanizowanej, pozbawionej indywidualnego charakteru i godności, a na-
wet materialnego śladu w postaci nagrobka, i tym bardziej domagającej się 
poetyckiego zaświadczenia i upamiętnienia. Tym bowiem, co wydaje mi się 
szczególnie istotne, jest wiążące obu poetów silne przekonanie o etycznych 
powinnościach poezji, która ma stanowić swego rodzaju pomnik, upamiętnia-
jący pustkę po Szoa i strzegący jej zarówno przed zapomnieniem, jak i przed 
estetycznymi uzurpacjami.

Związana jest z tym, z jednej strony, wyraźna ewolucja form wierszowych, 
od rozbudowanych pod względem metaforyki i obszernych utworów (w wy-
padku Celana i Krynickiego nierzadko zbliżających się do objętości poema-
tów), do wierszy lapidarnych i gnomicznych. Z drugiej strony zaś wiąże się 
z tym postępująca redukcja metaforyki, znamienna zwłaszcza dla Celana, skraj-
na leksykalna asceza i, mówiąc słowami Philippe’a Lacoue-Labarthe’a, „wy-
czerpanie tropiczne”, „destrukcja metafory [...], dosłowne rozbicie obrazu”19, 
prowadzące aż do swoistej afazji, na skraj samozaprzeczenia. Byłaby to więc 
alternatywna wobec modelu zaproponowanego przez Alinę Świeściak i, jak 
sądzę, możliwa do obronienia, próba wyjaśnienia genologicznych przemian 
poetyki Krynickiego, od rozbudowanych układów rozkwitania, do kilku-
wersowych utworów, porównywanych przez badaczy do haiku, epigramatów 
czy epitafi ów20. Rezultatem owych prób „zbudowania dla pustki schronienia 
w samoograniczającym się języku poezji”21, języku uproszczonym i oczyszczo-
nym, jest, paradoksalnie, tym silniejsza i bardziej dojmująca niezrozumiałość 
i hermetyczność tych wierszy22. Warto w tym miejscu przypomnieć niezwykle 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken się abends / wir trinken się mittags und Mogens wir trinken się nachts 
/ wir trinken und trinken / wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nich eng (...) // er ruft streicht 
dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft / dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man 
nich eng (...) / er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft (tamże, s. 24–26).

19 Ph. Lacoue-Labarthe, Pamięć dat [w:] tegoż, Poezja jako doświadczenie, przeł. J. Margański, 
Gdańsk 2004, s. 55.

20 Por. A. Świeściak, dz. cyt.; T. Nyczek, Dziesięć portretów, „NaGłos” 1991, nr 4, s. 147–148.
21 E. Rewers, Pustka i forma, „Teksty Drugie” 2003, nr 2/3, s. 305.
22 O gnomiczności i hermetyczności poezji Celana pisze również George Steiner: „Tajemniczość 

tekstu nie wynika z ezoterycznej wiedzy, z hermetyczności zawartej w wierszu fi lozofi cznej argumentacji. 
Uderza wręcz naga prostota tych słów, których jednak nie sposób wyjaśnić przy pomocy publicznego 
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celną charakterystykę Adorna, który określał poezję Celana jako nowoczes-
ną realizację poezji hermetycznej, wskazując zarazem na jej odmienność od 
XIX-wiecznego wzorca hermetyzmu i poetyki negatywnej, owej odmienności 
upatrywał zaś w jej motywacji etycznej:

Tę lirykę przenika wstyd sztuki w obliczu cierpienia uchylającego się tak przed 

doświadczeniem, jak i przed wysublimowaniem. Wiersze Celana chcą wypowiedzieć 

największą zgrozę przez przemilczanie. Sama zawartość ich prawdy staje się czymś 

negatywnym. Naśladują one mowę poniżej mowy bezradnego człowieka, a nawet 

wszelkiej organicznej, mowę tego, co umarłe w kamieniu czy gwieździe. Usuwane 

są ostatnie rudymenty organiczności [...]. Mowa czegoś pozbawionego życia staje się 

ostatnią pociechą w obliczu śmierci pozbawionej wszelkiego sensu. Można nie tyl-

ko prześledzić przejście ku anorganiczności w wątkach tworzywa, ale w zamkniętych 

utworach zrekonstruować drogę prowadzącą od zgrozy do zamilknięcia23.

Dla owej poetyki anorganicznej czy anestetycznej doskonale reprezentatywny 
wydaje się zarówno motyw popiołu, który, implikując całkowite unicestwie-
nie ciała, symbolizuje „«instynkt śmierci» bądź jakąkolwiek sytuację niosącą 
groźbę powrotu do stanu nieorganicznego”24, jak i wiążący się z nim motyw 
pyłu, prochu i piasku, ewokujący rozbicie, dezintegrację i rozproszenie. Kamień 
zaś, będący centralnym, najczęściej powtarzającym się Celanowskim toposem, 
występuje pod dwiema zasadniczymi postaciami: albo jako kamyki i okruchy 
– znaki rozpadu, dezintegracji psychicznej i nieuchronnego zaniku – albo też 
jako nieprzenikniona, zasklepiona w sobie, całość – głaz, ściana, monument 
– niosąca z sobą walor komemoratywny, związana również z topiką milczenia.

W poezji Krynickiego, zwłaszcza zaś w najnowszym tomie, kamień poja-
wia się we wszystkich tych wariantach. Swego rodzaju zapowiedź rozwiniętej 
w pełni w Kamieniu, szronie problematyki komemoratywnej stanowi wiersz 
Będę o tym pamiętał z tomu Nasze życie rośnie:

Pamiętaj,

że jestem twoim przyjacielem:

mnie możesz wszystko powiedzieć.

I ty możesz mi wszystko powiedzieć.

odniesienia. Nie sposób też jednoznacznie sparafrazować całego wiersza. Nie jest wcale oczywiste, że 
Celan chce «być zrozumiany, że nasze zrozumienie ma jakiekolwiek znaczenie dla przyczyn i konieczności 
jego wiersza». W najlepszym razie, wiersz wyznacza coś w rodzaju orbity lub konstelacji możliwych reak-
cji, zbieżnych odczytań i «rozprysków echa»” (tegoż, Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, przeł. 
O. i W. Kubińscy, Kraków 2000, s. 261).

23 Th .W. Adorno, Teoria estetyczna, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994, s. 585.
24 J.E. Cirlot, Słownik symboli, przeł. I. Kania, Kraków 2001, s. 325.
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Będę o tym pamiętać,

kamieniu.

(MP, 146)

Powtarzająca się w tytule i w konkluzji utworu fraza wydaje się przy tym za-
równo odpowiedzią w dialogu z upersonifi kowanym kamieniem, jak i mocną 
etyczną deklaracją, zobowiązaniem się do niezapominania. Przyświeca ono 
również ważnej, tytułowej prozie inicjalnego cyklu Kamień z Nowego Światu 
z ostatniego tomu poety, będącej medytacją nad zdolnością i powinnością 
poezji do odczytywania „okaleczonych inskrypcji” przeszłości i ocalania pa-
mięci o niej. Tomasz Cieślak-Sokołowski trafnie, jak sądzę, dopatruje się 
tu projektu etycznego Kamienia, szronu, a być może nawet całej twórczości 
poety25. Wskazuje on również na Celanowską proweniencję motywu kamy-
ka w ustach z wiersza Fragmenty z roku 1989. Warto dodać, że jest to jeden 
z nielicznych utworów Krynickiego, w których odwołania zarówno do tematu 
Zagłady, jak i do twórczości i biografi i autora Południka są tak czytelne i jed-
noznaczne. Porównajmy Fragmenty z fi nalnym passusem, przełożonego przez 
Krynickiego, wiersza Syberyjsko Celana:

.....    (...)

niemy,    Mała, leżąca

z zakrytą głową,   w lodowatym wietrze

stoję z kamykiem w ustach  łupina

przed murem z ognia   z twoim

i zapomnienia   białym krzemykiem w ustach:

policzony    mnie też

do pomocników    stoi w gardle kamień

śmierci    o barwach tysiącleci, kamień serca,

     mnie też

..........................    osadza się śniedź

zdejmij ze mnie popiół,  na wardze.

zdejmij ze mnie ciężar nie

mojej winy, daj mi przenieść  Tędy, przez pola gruzu,

na drugi brzeg   przez morze turzycy

     prowadzi dzisiaj nasza

rany: pokutę,   droga – z brązu.

     Tu leżę i mówię do ciebie

Żal    odartym ze skóry

     palcem26.

25 T. Cieślak-Sokołowski, dz. cyt., s. 113–114.
26 P. Celan, Syberyjsko, przeł. R. Krynicki [w:] tegoż, Utwory wybrane..., dz. cyt., s. 149. W oryginal-

nym brzmieniu: [...] Kleine, im Eiswind / liegengebliebene / Schelle / mit deinem / weißen Kiesel im Mund: 
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............................

świt, koloru Sekwany,

koloru piołunu i żółci

............................

twoje niczyje już ciało

płynące znikąd do nikąd

............................

świat okaleczony świat

(KS, 19–20)

Zapytany niegdyś o znaczenie własnej działalności translatorskiej i kryteria 
doboru tłumaczonej poezji, Krynicki odpowiedział: „nie tłumaczę na zamówie-
nie, robię to z własnej potrzeby i wybieram bliskie i ważne dla mnie utwory, 
często takie, które sam chciałbym napisać. Naturalnie nie wszystkie dadzą się 
przetłumaczyć”27. Twórczość Paula Celana w pełni odpowiada powyższej cha-
rakterystyce. W wypadku autora Niepodległych nicości wydaje się ona stanowić 
coś, co nazwałam „deszyfrującym kodem”. Ów translatorski i poetycki „kryp-
togram” Krynickiego umożliwił mu w pewnym momencie zarówno stopniowe 
odkrywanie własnej biografi i, naznaczonej – wciąż niejasną, nie do końca ujaw-
nioną – traumą, jak i refl eksję nad nieprzepracowanym historycznym urazem 
europejskiej kultury. Omawiane przeze mnie motywy, w środkowym okresie 
twórczości poety pojawiają się w nielicznych wierszach, częstotliwość ich wy-
stępowania rośnie jednak z biegiem czasu, by kulminować w tomie ostatnim. 
Owa niewczesność jest konstytutywna dla doświadczenia traumatycznego, jako 
takie, ma ono bowiem charakter diachroniczny i retroaktywny; „nie może zo-
stać przyswojone w tym samym momencie, z którym to, co niewyrażalne miało 
miejsce”28, trwa więc w utajeniu, oddziałując na psychikę na zasadzie swoiste-
go rezonansu29. „Trauma – pisze Frank Ankersmit – powoduje zatem pewnego 
rodzaju zawieszenie doświadczenia [...]; podmiot doświadczeń traumatycznych 
utrzymuje przeszłość jako taką w nieprzyswojonej, «skamieniałej» formie”30, 
której rozbicie możliwe jest zawsze w opóźnieniu, dopiero poniewczasie.

// Auch mir / steht der tausendjahrfarbene / Stein in der Kehle, der Herzstein, auch ich / setze Grünspan an 
/ an der Lippe. // Über die Schuttfl ur hier, / durch das Seggenmeer heute / führt sie, unsere / Bronze-Straße. / 
Da lieg ich und rede zu dir / mit abgehäutetem / Finger (tamże, s. 148).

27 O milczeniu..., dz. cyt., s. 155.
28 F. Ankersmit, Język i doświadczenie historyczne, przeł. S. Sikora [w:] tegoż, Narracja, reprezentacja, 

doświadczenie. Studia z teorii historiografi i, red. E. Domańska, Kraków 2004, s. 243.
29 Por. C. Caruth, Trauma and Experience. Introduction [w:] Trauma. Explorations in Memory, ed. and 

introduced by C. Caruth, Baltimore–London 1995; tejże, Unclaimed Experience. Trauma, Narrative, and 
Memory, Baltimore–London 1996.

30 F. Ankersmit, dz. cyt., s. 243.


