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 konstytuowaniu się świata poetyckiego Janusza Szubera istotną 
rolę odgrywa przestrzeń, co wynika między innymi z obrazowego 
i nasyconego sensualnym konkretem charakteru jego wierszy. To 

niekoniecznie muszą być powidła i drewniana kopyść do ich mieszania1. To 
może być śliwka, jak w Pianiu kogutów, albo pilotka przywoływana po latach 
z pamięci2. Pierogi z czereśniami lub schody na strych, szaflik z brudną wodą po 
myciu podłogi3, rodzinna fotografia4 albo slipy, nagle stające przed oczyma, gdy 
spocone w upalnym słońcu przylegały do ciała, wystawionego na działanie jego 
promieni w tamten, przypomniany ni stąd, ni zowąd letni dzień5. Stopień nasy-
cenia wierszy Janusza Szubera sensualnym konkretem każe postawić pytanie 
o cel tego rodzaju strategii twórczej, urastającej u tego poety do rangi zasadni-
czej metody poetyckiej. Z jednej strony wokół przedmiotów często buduje się 
w utworach Szubera sytuacja liryczna, z drugiej, stanowią one swoistego rodzaju 
detonatory wspomnień, dostarczają impulsów dla pamięci, która dzięki nim 
ożywa i kreuje światy odległe od aktualności ja mówiącego, odległe – tak czaso-

                                                                 
1  Por. J. Szuber, O chłopcu mieszającym powidła, [w:] Pianie kogutów. Wiersze wybrane, Kraków 

2008, s. 41. 
2  Por. tenże, 
3  Por. tenże, Trzecie przykazanie, tamże, s. 62. 
4  Por. tenże, Jeszcze, tamże, s. 58. 
5  Por. tenże, Patrząc w obłoki, tamże, s. 52. 
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wo, jak i przestrzennie, choć zarazem zawsze bliskie we wspomnieniu, prze-
kształcającym jakoś ową aktualność „ja” i dopełniającą ją o doświadczenie mi-
nionego. 

Najbardziej elementarnym żywiołem wierszy Janusza Szubera pozostaje też 
zazwyczaj przeszłość, zarówno osobista, odsyłająca do czasów dzieciństwa, jak 
i przeszłość rodowa, współtworząca pewien mit rodzinny, wreszcie przeszłość 
dotycząca większych zbiorowości, a więc – historia. We wszystkich wymienio-
nych obszarach przeszłości uruchomiona zostaje pamięć, bez której niemożliwa 
by była kreacja czy ewokowanie lub wręcz odtwarzanie obrazów „dawnego” – 
czy to indywidualnego, czy to wspólnotowego. 

Wynika z powyższego, iż możliwe w odniesieniu do tej poezji określenie 
„przestrzeń pamięci” nie ma bynajmniej charakteru metaforycznego. Każda bo-
wiem z dwu przywołanych kategorii potraktowana osobno i autonomicznie oka-
zuje się niesłychanie ważnym składnikiem poetyckiego świata sanockiego twór-
cy, a więc taką kategorią, przy pomocy której można by opisywać specyfikę świa-
toodczucia danego w rzeczonych wierszach. Połączenie obydwu członów „prze-
strzeni” oraz „pamięci” w jednym wyrażeniu wskazuje natomiast na istotną ce-
chę samej Szuberowej pamięci, którą to uznać trzeba skądinąd za podstawową 
jego władzę poezjotwórczą. 

Podobny mechanizm, dodajmy, daje się także zaobserwować w poezji Jana 
Polkowskiego6. Mechanizmy funkcjonowania pamięci w poezji Janusza Szubera 
oraz jej szczególne właściwości nabierają zatem z uwagi na ich rolę w tworzeniu 
światoodczucia tej twórczości niebagatelnego znaczenia interpretacyjnego. Sta-
nowią zatem, czy też – mogą stanowić – swoistą soczewkę, skupiającą ten jedyny 
i niepowtarzalny promień, którego odbicie i kąt załamania przesądza o własnym 
i osobliwym świetle, charakteryzującym poetycką dykcję autora Piania kogutów. 

Sądzę, iż pośród innych, dających się niewątpliwie wskazać, składników 
odrębności tej poezji, istotna, o ile wręcz nie najistotniejsza, rola przypada spe-
cyficznej właściwości pamięci, występującej niemal zawsze w postaci przestrzen-
nej. 

                                                                 
6  Wydaje się, iż pokrewieństwa pomiędzy tymi twórczościami są głębokie, a zasadą analogii 

wydaje się rola przypisywana przez obydwu poetów pamięci jako czynnikowi generującemu 
doświadczenie wewnętrzne. Każdy z twórców porusza tu, rzecz jasna, odmienne obszary 
i czyni to w sobie właściwy sposób, jednak sam mechanizm pozostaje w obu przypadkach 
bardzo podobny. Zwraca też uwagę sięganie po podone motywy w kreacji świata przedsta-
wionego obydwu poszyj. Temat zbieżności i pokrewieństw między twórczością Szubera 
i Polkowskiego domagałby się osobnego, wnikliwego i całościowego opracowania. 
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Przestrzenny charakter pamięci w jego poezji wydaje się przeto jej differen-
tia specifica i stanowi czynnik odrębności poetyckiej dykcji autora Piania kogu-
tów. 

Występująca w utworach Szubera przestrzeń, daje się podzielić na dwa za-
sadnicze i występujące w całej twórczości rodzaje: przestrzeń zewnętrzną i prze-
strzeń wewnętrzną, w obrębie których funkcjonują jeszcze dalsze, bardziej zróż-
nicowane warianty. 

Zajmująca nas tutaj przestrzeń pamięci stanowi w swym podstawowym 
wydaniu przestrzeń o charakterze wewnętrznym i należy tym samym do psy-
chicznego wyposażenia bohatera lirycznego, stając się, co istotne, jednym z wy-
kładników jego tożsamości: „Czy dalej tamtym chłopcem z jego ja niepew-
nym,// Z bliznami na policzku po szumnej szlichtadzie// Tunelami powietrza 
pędzącym na oślep// Aby nazwać to jednym ostatecznym zdaniem?”7. Pytania 
o tożsamość, o identyczność siebie i z sobą samym w czasie, o granice „ja” i nie 
„ja”: „granic na mgnienie nie otworzą.// Są. On jest także. Z kim tożsamy?8; o 
swoją substancjalność: „I pragnie posiąść ich esencję// i nie być odtrącony od 
nich”9 – należą do konstytutywnych zagadnień twórczości Janusza Szubera, wy-
znaczając jedną z głównych jej problemowych linii. 

W poszukiwaniu źródeł oraz istoty własnej tożsamości znacząca rola przy-
pada przestrzeni, dzięki której liryczne ja po pierwsze zyskuje orientację w świe-
cie: „Piszę rzekę San i las bukowy,// Piszę góry i dębowo-ziemne wały,// Maj-
dan piszę10, po drugie, wobec której dookreśla siebie, jak w poniższym wierszu: 
„Być sobą. Tu i teraz.// Bez zbędnych dodatków. Sobą//opowiadającym oponę 
na żwirze // i żwir. Nad sklepionymi piwnicami”11. 

Warto zwrócić uwagę, iż obydwa powyższe cytaty odsłaniają jeszcze jedną 
odmianę przestrzeni, mianowicie … przestrzeń wiersza. Z pewnością wprowa-
dza to odkrycie dodatkową komplikację we wzajemne relacje pomiędzy poszcze-
gólnymi wariantami przestrzeni występującymi w tych wierszach. Wyodrębnie-
nie jeszcze jednego rodzaju przestrzeni nie dającej się zaklasyfikować ani jako 
przestrzeń zewnętrzna, ani jako przestrzeń wewnętrzna, przenosi bowiem roz-
ważania na poziom tekstu i czyni zeń zasadniczą płaszczyznę dla bytowania 
lirycznego „ja”: „Dopiero dzięki pisaniu wierszy//poczułem nareszcie twardy// 

                                                                 
7  J. Szuber, Pędzący na oślep, [w:] tenże, Pianie kogutów, Kraków 2008, s. 69. 
8  J. Szuber, Na przykład szklanka, [w:] tenże, tamże, s. 22. 
9  Tamże. 
10  J. Szuber, Narracje, [w:] Czerteż, Kraków 2006, s. 24. 
11  J. Szuber, Opona i żwir, [w:] tamże, s. 57. 
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grunt pod nogami”12, ukazując tekst oraz samą czynność pisania – rozciągniętą 
w czasie i umiejscowioną w przestrzeni – tymi elementami, dzięki którym pod-
miot odzyskuje, a przynajmniej próbuje odzyskać, własną identyczność z samym 
sobą: „W gramatyce «mego» szukałem argumentu// na rzecz rzeczy pierwszych 
i ostatecznych zarazem//Inaczej po co pisać?”13. Przestrzeń wiersza jawi się w ten 
sposób jako w pewnym sensie nadrzędna w stosunku do wszystkich poprzednio 
wymienionych, przynajmniej w kontekście faktu, iż wszystkie te przestrzenie 
egzystują wszak na sposób tekstowy. Kategoria przestrzeni wiersza zyskuje zna-
czenie, zwłaszcza jeśli uwzględnic ujawnianą w wielu utworach autoświadomość 
podmiotu mówiącego: „zdanie po zdaniu// krok po kroku. Substytut tego tutaj 
jestem//inaczej niźli on i oni,//chociaż tak samo niekoniecznie”14. 

Trzeba też zauważyć, iż to przy pomocy, czy za pośrednictwem tekstu, do-
konuje się utrwalenie przestrzeni ewokowanych przez pamięć: „Jednorazowy. 
Skłon, półobrót.// Że byłeś – w akcie zgonu dowód.// A na dyskietce wiersz nie 
wiersz// Jak dawny za kominem świerszcz”15. Bez zapisania przestrzenie pamięci 
nie mogłyby się bowiem w żaden sposób unaocznić, nie uzyskałyby żadnej ma-
terialnej czy raczej – wyobrażeniowej ilustracji. Unaocznienie, przedstawienie 
wizualne staje się więc w tym wypadku pewną formą materializacji: Moje „było” 
wraca znowu w „jest”16, stając się substytutem rzeczywistego i niejako zrównując 
status przestrzeni rzeczywistych i przestrzeni wywiedzionych z pamięci, skoro 
obydwie dla podmiotu funkcjonują na planie tekstowym, w wierszu, poprzez 
wysiłek twórczy, odsyłając zarazem gdzieś dalej, ponieważ wiersz jest przez Szu-
bera traktowany nie tylko jako specyficzna metoda ucieleśnienia zapamiętanego 
i pomyślanego, ale także jako namiastka metafizyki, być może jedynie w ten 
sposób jeszcze możliwej: „Bo skoro jest, jak jest, bez Jest wiekuistego,//To trze-
ba nam produkować na obraz i na miarę// jakiś substytut metafizyki”17. 

Jeżeli więc, jak powiemy niżej, to pamięci przypada istotna rola w rozstrzy-
ganiu dylematów tożsamości, to nie można nie zauważyć, iż jest to prawdą 
o tyle, o ile owa pamięć znajduje unieruchomienie i uwiecznienie w wierszu, 
pełniącym tym samym rolę swoistego odwzorowywania treści wspomnień i ich 
przekładu na język i za jego pośrednictwem na obraz. Niezależnie od tych kon-

                                                                 
12  J. Szuber, Refreny dzieciństwa, [w:] Wpis do ksiąg wieczystych, dz. cyt., s. 26, 27. 
13  J. Szuber, Oby, [w:] Czerteż, dz. cyt., s. 23. 
14  J. Szuber, Epilog, [w:] Wpis do ksiąg wieczystych, dz. cyt., s. 59. 
15  J. Szuber, Tymczasem tak to wytłumaczę, [w:] Wpis do ksiąg wieczystych, dz. cyt., s. 39. 
16  J. Szuber, Narracje, [w:] Czerteż, dz. cyt., s. 24. 
17  J. Szuber, Patrząc przez uchylone żaluzje, [w:] Czerteż, dz. cyt. s. 25. 
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statacji, sprowadzających się do stwierdzenia czegoś w rodzaju dwu, a nawet 
trójstopniowości przestrzeni w twórczości Szubera, gdzie na poziomie zerowym 
umieścić by należało przestrzeń rzeczywistą, na poziomie pierwszym przestrzeń 
pamięci, a na najwyższym, prymarną wobec nich przestrzeń wiersza. 

Niezależnie więc od owej semantycznej hierarchizacji wskazanych odmian 
przestrzeni, powiedzieć trzeba, iż to właśnie pamięć okazuje się najważniejszą 
i nieocenioną pomocą w zrozumieniu przez liryczne „ja” dręczących je dylema-
tów tożsamości, przynosząc odpowiedź każdorazowo precyzującą się w konfron-
tacji z przestrzenią: „skąd mogłem patrzeć na spory fragment // Panoramy mo-
jego powiatu i wychodzić z siebie// w przestrzeń”18 – daną w różny sposób jako 
zapamiętana we wspomnieniu, ewokowana we śnie, uwieczniona na fotografii 
i dzięki niej ożywiana, czy wręcz wskrzeszana, wreszcie, konstytuująca się jako 
tu i teraz lirycznego „ja”: „bo wspomnienie to drugi czas teraźniejszy”19. 

Okazuje się przeto, iż problematyka przestrzeni ma w tej poezji związek nie 
tylko z kwestią sposobów obrazowania, odnosi się zatem nie tylko do struktury 
wyobraźni artystycznej, lecz sięga do centralnych zagadnień z obszaru znaczeń, 
dla którego zagadnienia tożsamości wydają się tymi, które sytuują się w seman-
tycznym jądrze analizowanej twórczości. 

Wyodrębnione wyżej opcje przestrzenne stanowią najczęściej wykorzysty-
wane przez Szubera warianty przestrzeni pamięci, ukazując zarazem ciekawy 
mechanizm jej powstawania, w którym istotną rolę odgrywa pośrednictwo róż-
norakich kanałów transmisji: wspomnień, snu, obrazu, fotografii rodzinnej, 
wreszcie teraźniejszości. Zagadnienie przestrzeni pamięci ujawnia także intere-
sujący mechanizm jej funkcjonowania polegający na dwukierunkowości impul-
sów kreacyjnych: od przestrzeni rzeczywistej do pamięci oraz od pamięci ku 
przestrzeni realnej. Wszystko to zaś, nie zapominajmy, dzieje się na planie wier-
sza, bez którego ani fizyczne przestrzenie zewnętrzne, ani przestrzenie we-
wnętrzne nie mogłyby znaleźć odzwierciedlenia. Zarówno imitowanie prze-
strzeni teraźniejszych i rzeczywistych, prezentujących aktualność lirycznego „ja”, 
jak i odtwarzanie zapamiętanego ma miejsce poprzez twórczy akt pisania: „Pra-
wie pół wieku po tamtym//Próbuje dokonać transfuzji tamtej krwi// w tamte 
domowe słowa”20. 

                                                                 
18  J. Szuber, Głogi, [w:] Pianie kogutów, dz. cyt., s. 45. 
19  J. Szuber, Korporacja umarłych poetów, [w:] Wpis do ksiąg wieczystych, s. 44. 
20  J. Szuber, Nihil esse. Za Zenonem z Elei, [w:] J. Szuber, Czerteż, s. 61. 
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Przestrzeń wiersza wydaje się zatem swego rodzaju łącznikiem pomiędzy 
wszystkimi typami przestrzeni – czy to przywoływanej, czy to kreowanej przez 
Szubera. Pamiętając o prymarnym charakterze owej przestrzeni wiersza, prze-
śledźmy mechanizmy ewokowania przestrzeni w wierszach sanockiego twórcy 
oraz wzajemne uwarunkowania pomiędzy rozmaitymi jej wariantami. 

Często bowiem dzieje się w wierszach Szubera tak, że to konkretna, fizycz-
na przestrzeń, w której przebywa liryczne „ja” uruchamia nagle obszar pamięci, 
prowadząc ku przestrzeniom zapamiętanym, istniejącym w jakimś kiedyś, daw-
niej, bytującym zatem w przeszłości, a zachowanym jedynie w przeżyciu bohate-
ra. Przykład ruchu od rzeczywistego, aktualnego momentu „tu i teraz” ku 
wspomnieniu ewokującemu przestrzeń „kiedyś” i „dawniej” przynoszą między 
innymi wiersze Dziura w serze, pustka21. Obserwacja prac wyburzeniowych, 
prowadzonych przy budynku dawnej szkoły staje się dla bohatera impulsem do 
wyrazistych wspomnień, których elementem pozostaje fotograficzne odwzoro-
wanie przechowanego przez pamięć układu przestrzennego fragmentu miasta, 
widzianego – jak na filmie – w kolejnych odsłonach mijającego czasu. „Od lipy 
i tych macew, nie dalej niż na dobry rzut// kamieniem, ponad miarę masywny 
dawny pałac Rylskich, siedziba Gestapo, po wojnie od razu Urząd Bezpieczeń-
stwa”22. 

Z podobną metodą kreacji mamy do czynienia w utworze Czepiec pani Bo-
rówczyny23, w którym to odbywana przez lirycznego bohatera w rzeczywistym 
czasie wycieczka do Żarnowca, daje impuls dla wspomnień, ewokujących prze-
strzeń zapamiętaną sprzed lat. W tym wypadku interesujące jest, iż obydwie te 
przestrzenie są tożsame. Dorosły bohater zwiedza po czterdziestu latach miej-
sce, w którym po raz pierwszy przebywał jako mały chłopiec. Ten wariant – od 
przestrzeni fizycznej ku przestrzeni zapamiętanej wydaje się stosunkowo naj-
mniej skomplikowany i chętnie jest przez poetę wykorzystywany. Jednoznaczne 
ustalenie kierunku przestrzennych ewokacji niekiedy nastręczać może pewnych 
trudności. W wierszu O chłopcu mieszającym powidła pojawiająca się w pierw-
szym wersie „drewniana łyzka do mieszania powideł” równie dobrze może nale-
żeć do planu teraźniejszości lirycznego „ja”, co odnosić się do planu wspomnień. 
W pierwszym wypadku stanowiłaby swego rodzaju detonator dla pamięci, od-
słaniającej się poprzez kolejne obrazy utworu. 

                                                                 
21  J. Szuber, Dziura w serze, pustka, [w:] Wpis do ksiąg wieczystych, dz. cyt., s. 48-49. 
22  Tamże. 
23  Por. J. Szuber, Czepiec pani Borówczyny, [w:] tamże, s. 7-9. 
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Jeśliby tak rozstrzygać, drewniana kopyść zyskiwałaby rangę Proustowskiej 
magdalenki, za sprawą której uruchamia się sentymentalna wędrówka ku minio-
nemu, w przeszłość. Przyjęcie tego rodzaju założenia interpretacyjnego skutkuje 
przyporządkowaniem wspomnianego utworu do omawianego właśnie modelu: 
od rzeczywistości realnej do wspomnienia. Można wszak w odniesieniu do tego 
wiersza założyć, iż drewniana łyżka do mieszania powideł od początku mieszka 
w „dawniej”, należy do świata pamięci, pracowicie odbudowującej ze skrawków 
wspomnień przestrzenie dzieciństwa. Przy takiej hipotezie interpretacyjnej 
utwór O chłopcu mieszającym powidła realizowałby drugi ze stosowanych przez 
Szubera wariantów ewokowania przestrzeni. Analogiczny problem dotyczy 
wiersza Gorzkie prowincje, w którym nie do końca wiadomo, do jakiej przestrze-
ni i do którego porządku czasowego należy „talerz dymiącej ugotowanej ka-
szy”24. 

Bywa bowiem też w tej poezji odwrotnie, kiedy to właśnie przeszłość 
i przestrzeń z przeszłości, istniejąca jedynie w czułej pamięci bohatera i w niej 
pielęgnowana, wpływa na sposób widzenia jego „tu” i „teraz”, stając się swego 
rodzaju zwornikiem percepcji świata i usprawiedliwieniem dla czułości wobec 
rzeczy i ludzi, nietrwałych i przemijających. 

Instrumentem uruchamiającym przestrzenie pamięci bywa też u Szubera 
fotografia oraz sen. W przypadku fotografii, można by uznać, iż jest to zmody-
fikowany wariant Proustowski, zbliżony do tego, który występuje choćby 
w przywoływanym już wierszu O chłopcu mieszającym powidła. Ze względu jed-
nak na szczególne nacechowanie fotografii, sądzę, iż trzeba ten typ ewokowania 
przeszłości, za pomocą obrazów utrwalonych na zdjęciach, wyodrębnić 
w osobny typ. Przykładu tego sposobu budowania przestrzeni dostarcza między 
innymi wiersz Małżonkowie w bieli i czerni25 czy utwór Jeszcze26. W obydwu 
punktem wyjścia sytuacji lirycznej jest opis dawnego zdjęcia rodzinnego, które 
staje się katalizatorem wspomnień. W ten sposób przestrzeń zdjęcia, odtworzo-
na ze szczegółami w wierszu, wypełnia przestrzeń pamięci lirycznego „ja”, po-
zwalając, dzięki pośrednictwu zdjęcia, na ujawnienie się stosunku bohatera do 
wydarzeń i postaci uwiecznionych na fotografii, a potem niejako po raz wtóry, 
utrwalonych w słowie27. 

                                                                 
24  Por. J. Szuber, Gorzkie prowincje, [w:] Pianie kogutów, s. 33. 
25  J. Szuber, Małżonkowie w bieli i czerni, [w:] Czerteż, s. 40. 
26  J. Szuber, Jeszcze, [w:] Czerteż, s. 62. 
27  Na prawach dygresji warto wspomnieć o podobnym wykorzystywaniu fotografii w twórczo-

ści Andrzeja Stasiuka, szczególnie w esejach Wschód oraz w podróżniczych opowieściach Ja-
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Z równie ciekawym wariantem ewokowania przestrzeni pamięci mamy do 
czynienia w utworach, w których instrumentem „wywoływania” przestrzeni 
i narzędziem stymulowania pamięci jest sen. Jednym z najbardziej poruszających 
wierszy wykorzystujących mechanizmy oniryczne do budowania przestrzeni jest 
wielopłaszczyznowy tekst Śniąc siebie w obcym domu28, albo Sen – mara29. Oby-
dwa dowodzą przestrzennego charakteru wyobraźni Szubera, przywołującej 
z niezwykłą dokładnością i precyzją topografię miejsc, w których przebywa – lub 
przebywał – liryczny bohater jego wierszy. 

Zaobserwować też można interesujące zjawisko poszerzania penetrowanych 
przez pamięć obszarów. Pamięć więc ewokuje najpierw przestrzeń ograniczoną, 
bliską, przestrzeń domu „Wyprawa na strych wysypany żółtą //pylistą glinką, 
z szaflikiem upranej// bielizny; przekraczanie wysokiego progu, //okraczanie 
desek, w zapachu jakby tabaki// głowę schyliwszy, aby nie //Zawadzała o sznu-
ry”30, by w następnej sekwencji wiersza zderzyć tę znajomą, oswojoną przestrzeń 
z nieograniczoną, otwartą perspektywą historyczną. Jest to też zarazem zderze-
nie tego, co jednostkowe i prywatne, z tym, co należy do wymiaru wspólnoty 
kulturowej i historycznej. 

W efekcie omówionych wyżej różnorakich mechanizmów działania po-
wstaje niezmiernie interesujące zjawisko wzajemnego przenikania się „dawnego” 
z „aktualnym”, prywatnego ze społecznym, przestrzeni pamięci z przestrzenią 
rzeczywistą (i na odwrót) oraz w konsekwencji wzajemnego nakładania się na 
siebie obydwu wymiarów przestrzeni: wewnętrznej, związanej ściśle z tym, co 
minione, z pamięcią i uruchamianymi przez nią wspomnieniami lirycznego „ja” 
i przestrzennymi projekcjami zapamiętanego oraz przestrzeni zewnętrznej, rze-
czywistej, wyznaczającej aktualny status „ja”. „Kiedy «tam i wtedy» było ciągle 
jeszcze tym samym «Tu i teraz»”31. Rozmaite konfiguracje przestrzeni – ze-
wnętrznej i wewnętrznej, ich przenikanie się i nakładanie na siebie współtworzą 
gęstą sieć zależności, wskazując na topograficzną złożoność poetyckiego labiryn-
tu, którego ośrodkiem pozostaje zawsze liryczne ja i jego aktywność myślowa 
i może przede wszystkim – emocjonalna, przekładana na aktywność twórczą, 

                                                                 
dąc do Babadag. Oczywiście, mamy tu do czynienia z inną narracją, z inną formą gatunkową; 
analogia dotyczy więc tylko samego mechanizmu wykorzystania fotografii w ewokowaniu 
przestrzeni zamkniętej we wspomnieniu. 

28  J. Szuber, Śniąc siebie w obcym domu, [w:] Pianie kogutów, s. 42. 
29  J. Szuber, Sen – mara, [w:] tamże, s. 93. 
30  J. Szuber, Przekraczanie progu, [w:] Pianie kogutów, dz. cyt., s. 11. 
31  J. Szuber, Będąc ciągle tym samym, [w:] Czerteż, s. 34. 
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usprawiedliwiającą istnienie: „Sobie opowiadać siebie.//Jakby się było bielą, 
brązem, błękitem i czernią,// smakując słodycz i cierpkość dźwięków,// przyj-
mując ból i miłość, i umieranie.// Nie – sobie opowiadać nie – siebie.//Albo śnić 
się sobie. Być śnionym.// Z nie-sobą w sobie”32. 
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MEMORY, SPACE AND TIME IN THE POEMS OF JANUSZ SZUBER 
 

Summary 
 
This essay analyzes the poetry of Janusz Szuber in the context of the status of 

space, its typology and the ways of evoking space in texts. Attention is drawn to the 
spatial character of memory in this poetry and its fundamental role in the creation 
of the world-feeling that applies to the whole of this work. These reflections are 
supplemented with a text exemplification, through which particular types of spaces 
created by Szuber are shown. A vital place in this typology is taken by the space of 
text, on the level of which all the other types of space appearing in these poems have 
their foundation. Attention is also paid to the close relationship between time and 
space categories in the analyzed poems. 
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32  J. Szuber, Mgła, [w:] Pianie kogutów, s. 86. 


