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1. R O Z P R A W Y

I

A R T Y K U Ł Y

Pamiętnik Literacki CV, 2014, z. 4, PL ISSN 0031-0514

ANNA DZHABAGINA Uniwersytet Warszawski

MŁODOPOLSKI DEBIUT ELEONORY KALKOWSKIEJ W ŚWIETLE NIETZSCHEAŃSKIEJ FILOZOFII ŻYCIA*
moje nastawienie do świata coraz silniej skłaniało się ku stanowi
„nienawistnej miłości” – mieszanki pogardy, odrazy i zgrozy ze
swojego rodzaju podziwem i uwielbieniem – w którym, pomimo
całego przerażenia okrucieństwem dziejów ludzkich i uwikłaniem
człowieka w sytuację bez wyjścia, pełna byłam najczystszego
i najprawdziwszego zachwytu nad każdorazową próbą wyrażenia
siebie czy świata, podejmowaną przez jednostkę1.

W swojej książce Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej Grażyna Borkowska
zwraca uwagę na wyraźny wpływ nietzscheanizmu na polską literaturę kobiecą
przełomu XIX i XX wieku. Friedricha Nietzschego nazywa „ulubionym filozofem
modernistycznych literatek”2, a wśród zainspirowanych jego filozofią pisarek wymienia m.in. Marię Komornicką i Zofię Nałkowską. Do ich grona możemy zaliczyć
również Eleonorę Kalkowską, która w 1904 r. debiutowała zbiorem opowiadań
zatytułowanym Głód życia. W przeciwieństwie do autorek omawianych w Cudzoziemkach jej twórczość – w szczególności młodopolski etap – jest dziś zapomniana.
Tymczasem debiut Kalkowskiej doskonale odzwierciedla występowanie filozofii
życia – a przede wszystkim jej etycznej odmiany, której przedstawicielem był Nietzsche – w twórczości trzeciego pokolenia polskich pisarek3.
Eleonora Kalkowska – Ire ad Sol
W szkicu na temat Eleonory Kalkowskiej, napisanym w latach siedemdziesiątych
XX stulecia, Zbigniew Herbert wspomina o zbliżającej się 35 rocznicy jej śmierci,
dodając uwagę: „niewielu jest takich, których ta informacja mogłaby zelektryzo*

Artykuł powstał w ramach projektu „Polsko-niemiecka twórczość i recepcja Eleonory Kalkowskiej
(1883–1937)” (DI2013 0011443). Na rok 2018 planowana jest monografia pisarki, a wcześniej edycja krytyczna debiutanckiego Głodu życia, przewidywana na 2016 rok.

1

E. K a l k o w s k a, Dlaczego zostałam dramatopisarką? W: Sprawa Jakubowskiego; Doniesienia
drobne. Dramaty. Warszawa 2005, s. 19 (przeł. B. B e r n h a r d t).
G. B o r k o w s k a, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. Warszawa 1996, s. 211.
Trzecim pokoleniem piszących kobiet nazywa B o r k o w s k a (ibidem, s. 201) autorki urodzone
w latach osiemdziesiątych XIX wieku.

2
3
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wać”4. Zaledwie parę lat wcześniej powstała pierwsza praca dotycząca życiorysu
pisarki i całokształtu jej twórczości, autorstwa Stanisława Sierotwińskiego5. Do
osób zaintrygowanych postacią Kalkowskiej należał Jan Koprowski, który pisał:
zjawisko niezwykłe: Polka, ucząca się w rosyjskim Petersburgu w niemieckim gimnazjum, studiująca
francuski w Paryżu, mieszkanka Wiednia i Londynu, występująca w teatrze wrocławskim, pisząca
niemieckie wiersze i dramaty6.

Urodzona w 1883 r. w Warszawie7, pochodząca z polsko-niemieckiej rodziny8,
Kalkowska wczesne dzieciństwo spędza w podwarszawskim majątku swoich rodziców. Po śmierci ojca przeprowadza się wraz z matką do Breslau, skąd w wieku
9 lat wyjeżdża do Petersburga i tam rozpoczyna naukę w Annenschule, niemieckim
gimnazjum dla dziewcząt9. Po ukończeniu szkoły wraca na krótko do Warszawy
i prawdopodobnie w tym okresie zaczyna pracę nad opowiadaniami, które znalazły
się w jej debiutanckim zbiorze, o czym wspomina w swojej rozmowie z „Gazetą
Lwowską”10. Pomijając „nieśmiałe szkice dramatyczne” pisane we wczesnych latach
szkolnych jeszcze we Wrocławiu11, można uznać, że wydany później Głód życia
jest dla niej pierwszą poważną próbą literacką. Około r. 1899 Kalkowska, będąca
wtedy najmłodszą absolwentką Annenschule12, chce rozpocząć studia filozoficzne
na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Jednakże pomimo uzyskania celujących
wyników jej matura nie zostaje uznana przez ówczesnego rektora, Adolfa Harnacka, ze względu na jego nieprzychylny stosunek do studiujących kobiet13. Ostatecznie Kalkowska decyduje się na wyjazd do Paryża, gdzie podejmuje studia
przyrodnicze. We Francji utrzymuje kontakty z kolonią polską14, poznaje Marce-

4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
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Z. H e r b e r t, Eleonora Kalkowska. W: Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948–1998.
Warszawa 2001, s. 524.
S. S i e r o t w i ń s k i, Eleonora Kalkowska (1883–1937). Przyczynek do dziejów kultury polskiej na
obczyźnie. „Przegląd Humanistyczny” 1966, nr 2. Artykuł Sierotwińskiego był zwieńczeniem prawie
dwuletniego śledztwa, które przypominało „rozdział z sensacyjnej powieści”. Swoją pracę autor
określił „aktem sprawiedliwości wobec Polki, zasługującej na włączenie jej nazwiska do rejestru
osób zapisanych w dziejach naszej kultury” (ibidem, s. 145).
J. K o p r o w s k i, Gawędy miesięczne. „Argumenty” 1978, nr 52/53, s. 16.
Informacje biograficzne podaję za: S. S i e r o t w i ń s k i, Kalkowska Eleonora. Hasło w: Polski
słownik biograficzny. T. 11. Wrocław 1965.
Kalkowska była córką poznańskiego architekta, Emila Kałkowskiego, oraz wywodzącej się z kurlandzkiej szlachty Marii von Spitzbarth.
Od tej pory nauki pobiera jedynie w języku niemieckim.
Zob. R. Z., Przed premierą warszawską „Józefa”. Rozmowa z p. Eleonorą Kalkowską. „Gazeta
Lwowska” 1929, nr 209, s. 3: „po ukończeniu gimnazjum, mając lat szesnaście, powróciłam do
Warszawy, próbowałam działalności literackiej w języku polskim. Napisałam wtedy pod
pseudonimem tom nowel [...]”.
Zob. K a l k o w s k a, op. cit., s. 20.
Zob. S i e r o t w i ń s k i, Eleonora Kalkowska (1883–1937), s. 148.
Zob. ibidem.
Motyw kolonii polskiej przewinie się później w jednym z jej opowiadań – zob. I r e a d S o l
[E. K a l k o w s k a], Odwieczne prawo. W: Głód życia. Warszawa 1904, s. 31. Do opowiadań z tego
tomu odsyłam następującymi skrótami: A = A jednak; B = Błaganie; D = Dziecko; M = Morze; O =
Odwieczne prawo; OP = Ostatni promień; Ś = Śmierć; W = Wstęp; Z = Za późno. Liczba po skrócie
wskazuje stronicę. W cytatach zachowuję oryginalną interpunkcję.
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lego Szarotę, publicystę i działacza PPS15, którego poślubia w 1903 roku. Wkrótce
po tym wydaje Głód życia. W roku 1908 opuszcza Polskę – ponownie przeprowadza
się do Breslau, gdzie gra w Zjednoczonych Teatrach Wrocławskich. W tym czasie
podejmuje również studia aktorskie w berlińskiej szkole Maxa Reinhardta16. Według Sierotwińskiego to właśnie kariera aktorska jest powodem, dla którego Kalkowska wraz z rodziną już wkrótce wyprowadza się do Görlitz: „jak się zdaje, ten
żenujący w konserwatywnym środowisku zawód usiłowano zataić przed dziećmi
[...]”17. Wybuch pierwszej wojny światowej zastaje ją w Görlitz, potem w Krakowie
jako pielęgniarka organizacji Samarytanin Polski pisarka opiekuje się legionistami.
Doświadczenia czasu wojny zaowocowały wydanym w 1916 r. tomem poetyckim
zatytułowanym Der Rauch des Opfers. W tym utworze o silnym wydźwięku antywojennym Kalkowska „wystawiła [...] piękny i trwały pomnik nowej kobiecie – kobiecie-Człowiekowi”, jak czytamy w jednej z recenzji18. Utwór odniósł duży sukces
w niemieckich kręgach literackich, a jego fragmenty były cytowane na licznych po
1918 r. demonstracjach antywojennych19.
Ostatecznie Kalkowska w całości poświęca się twórczości dramatycznej. W roku
1929 pisze sztukę Josef20, oparty na faktach dramat o wymowie interwencyjnej,
który jako pierwszy doczekał się inscenizacji21. Z kolei w 1932 r. powstaje utwór
Zeitungsnotizen, który przedstawia falę samobójstw związanych z bezrobociem
i kryzysem gospodarczym w Republice Weimarskiej22. Premiera tego dramatu była
największym sukcesem scenicznym Kalkowskiej. Jednocześnie to właśnie ta sztuka w 1933 r. stała się przyczyną aresztowania pisarki, które miało miejsce po

15
16
17
18

19
20

21
22
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Zob. J. H e r n i k S p a l i ń s k a, Eleonora Kalkowska – przywracanie pamięci. W: K a l k o w s k a,
op. cit., s. 6.
Zob. ibidem, s. 7.
S i e r o t w i ń s k i, Eleonora Kalkowska (1883–1937), s. 154.
H. F i l o c h o w s k a, Na ofiarnym stosie. „Na Posterunku” 1917, nr 28, s. 5. Warto zwrócić uwagę
na fakt, że tekst ten, podobnie jak inne wzmianki dotyczące niemieckojęzycznej twórczości
Kalkowskiej, duży nacisk kładzie na pochodzenie autorki. Recenzja rozpoczyna się od zdań: „Autorka Dymów ofiarnych jest Polką. Krytyka niemiecka, uznając niezwykłe walory artystyczne jej
ostatniego tomu poezji, nie odziera jej z tej polskości, nam zaś, jako rodakom utalentowanej poetki, wypada żałować, że tak piękna książka została napisana w języku obcym” (ibidem, s. 3). Ta
wypowiedź (i inne w tym tonie) zdaje się zawieszać w dyskusji o twórczości Kalkowskiej pewien
spór o jej „polskość”/„niemieckość”, który powraca zwłaszcza przy okazji omawiania Josefa – zob.
R. Z.: op. cit.; Autorka polska laureatką nagrody niemieckiej. „Gazeta Lwowska” 1930, nr 245, s. 3.
Myślę, że warto przytoczyć słowa korespondentki „Wiadomości Literackich”, Z. K r a m s z t y k o w e j
(Eleonora Kalkowska. „Wiadomości Literackie” 1929, nr 19, s. 2), która swoją rozmowę z Kalkowską
po berlińskiej premierze Josefa relacjonuje w ten sposób: „Zapytana o przynależność państwową
i pochodzenie, [Kalkowska] oświadcza mi, że jest Polką, ale podkreśla zarazem swą obcość wszędzie
i zawsze, swą rolę gościa zarówno tutaj w Berlinie, jak i na całym świecie”.
Zob. E. M. S z a r o t a, Pożegnanie z matką i z Niemcami. „Wir” 1995, nr 2, s. 212.
W tym samym roku dramat w tłumaczeniu J. B r o d z k i e g o, opatrzony tytułem Sprawa Jakubowskiego. Tragedia współczesna w 22 obrazach, został wystawiony na inauguracji warszawskiej
sceny robotniczej Ateneum – zob. H e r n i k S p a l i ń s k a, op. cit., s. 10. Więcej na temat Sprawy
Jakubowskiego zob. B. D r e w n i a k, Polsko-niemieckie zbliżenia w kręgu kultury 1919–1939.
Gdańsk 2005, s. 372–377.
W roku 1928 Kalkowska opublikowała już März, dramat opowiadający o Wiośnie Ludów w Berlinie.
Zob. H e r n i k S p a l i ń s k a, op. cit., s. 13.
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dojściu Hitlera do władzy23. Zwolniona dzięki interwencji polskiego posła, Alfreda
Wysockiego, Kalkowska wyjeżdża do Paryża (gdzie po francusku napisze swoją
ostatnią sztukę – L’Arc de Triomphe, tłumaczoną później m.in. na język angielski
i wystawioną w 1938 r. w Phoenix Theatre24), a następnie do Londynu. Przebywając w Wielkiej Brytanii, tworzy jeszcze sceny z życia Benjamina Disraelego dla BBC.
W czerwcu 1937, ze względu na pogarszający się stan zdrowia, wyjeżdża do Berna,
gdzie przechodzi operację tarczycy. Wskutek powikłań pooperacyjnych Eleonora
Kalkowska umiera 21 lipca 1937.
W twórczości pisarki nie sposób nie wyróżnić Głodu życia – nie tylko z powodu
jego znaczenia jako debiutu. Jest to prawdopodobnie najbardziej zapomniany tekst
Kalkowskiej. Zbiór opowiadań, opublikowany w 1904 r. nakładem Księgarni Naukowej w Warszawie pod pseudonimem Ire ad Sol, nie był odnotowany przez bibliografie25 i nie został ponownie wydany. Większość prac poświęconych autorce
kwituje go jednym zdaniem lub podaje błędne informacje26. Debiut Kalkowskiej
doczekał się paru przychylnych recenzji oraz „wzbudził życzliwe zainteresowanie
Żeromskiego”27, jak sama pisarka wspomina w „Gazecie Lwowskiej” przeszło 20 lat
później. W swojej recenzji opowiadań, opublikowanej w „Głosie”, Stanisław Brzozowski nazywa Kalkowską „stającym się, prawdziwym talentem”28. Z kolei w recenzji Aurelego Drogoszewskiego czytamy: „Ogólne [...] wrażenie zbiorku jest bezwarunkowo dodatnie i z pewną otuchą każe myśleć o przyszłości autorki, ukrytej pod
formułą: ire-ad-sol(em?)”29. Głód życia to jedyny utwór Kalkowskiej napisany
w języku polskim30, co ona sama komentuje:
Miałam [...] wrażenie, że z powodu pewnych oporów, które wyczuwałam w języku polskim, nie będę
mogła w tym języku dać dzieł skończonych pod względem artystycznym. [...] Ze względów sumienności
artystycznej zdecydowałam się wobec tego pisywać odtąd w języku niemieckim31.

Sierotwiński dostrzega w debiucie tym nie tylko „znamiona ówczesnej mody
literackiej, potwierdzające przynależność pisarki do pokolenia o typowej postawie
uczuciowej i estetycznej”, lecz także „indywidualne cechy talentu, zainteresowań
i dążeń, [...] szczególnie w zakresie rozwiązań etyczno-światopoglądowych”32. Warto zauważyć, że Głód życia to również jedyny utwór Kalkowskiej napisany prozą.
O ile jednak zmienia się forma wypowiedzi autorki, o tyle niezmienna zdaje się
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
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Sztuka Zeitungsnotizen jeszcze w 1932 r. musiała zostać zdjęta z afisza – ze względu na codzienne
demonstracje nazistowskich bojówek odbywające się przed teatrem. W czasach III Rzeszy dzieła
Kalkowskiej były zakazane przez władze hitlerowskie. Zob. S i e r o t w i ń s k i, Kalkowska Eleonora,
s. 483.
Zob. S z a r o t a, op. cit., s. 213–214.
Zob. S i e r o t w i ń s k i, Kalkowska Eleonora, s. 482.
Przykładowo: w przywołanym już tekście H e r b e r t a (op. cit., s. 524) pojawia się informacja, że
Kalkowska debiutowała w 1912 r. zbiorem wierszy Die Oktave.
Zob. R. Z., Przed premierą warszawską „Józefa”, s. 3.
S. B r z o z o w s k i, Ire ad Sol: „Głód życia”. W: Wczesne prace krytyczne. Warszawa 1988, s. 354.
A. D r o g o s z e w s k i, Ire-Ad-Sol. Głód życia. „Książka” 1904, nr 4, s. 16.
Pomijam tu nigdy nie opublikowany i zaginiony dramat o nieznanym żołnierzu – zob. S i er o t w i ń s k i, Kalkowska Eleonora, s. 483.
R. Z., Przed premierą warszawską „Józefa”, s. 3.
S i e r o t w i ń s k i, Eleonora Kalkowska (1883–1937), s. 149.
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pozostawać jej optyka. Jak stwierdzał Sierotwiński, Głód życia jest „źródłem dynamizmu” pisarstwa Kalkowskiej33. Z kolei wcześnie ujawniona „wrażliwość na silne
napięcia, na wyraźnie zarysowujące się załamania duchowe”, którą zauważa Brzozowski34, nie zniknie już z jej twórczości, a człowiek – uwikłany w tragedię życia
i śmierci – pozostanie w centrum zainteresowania tej autorki.

Afirmacja istnienia
W omówieniu Głodu życia Sierotwiński zwraca uwagę na „obsesyjne” zainteresowanie Kalkowskiej tematyką śmierci35, a także na związany z nim swoisty bunt
młodej pisarki. Swego rodzaju kluczem do ich zrozumienia jest dla badacza opowiadanie A jednak; jego analiza pozwala – według autora – na rekonstrukcję zarówno światopoglądu Kalkowskiej, jak i znamion kryzysu36. W opowiadaniu tym
pojawia się wątek umierającego przyrodnika-filozofa, który poświęcił swoje życie
rozważaniom na temat nowych teorii naukowych i ich stosunku do metafizyki
(A 163). W jednej ze swych rozpraw pisze on:
Wielki rozwój chemii, zarówno jak i darwinizm, zadały cios śmiertelny wszelkim wierzeniom w życie pozagrobowe. [...] badania chemiczne jasno nam pokazują, że z zanikiem tej lub owej formy istnienia, to jest ze śmiercią pewnego jestestwa rozpoczyna się rozkład i przez to samo się rozumie, że ta
fikcyjna całość, którą przedstawia jednostka, przestaje istnieć, podlegając odwiecznym prawom przyrody. [A 163]

W ostatnich chwilach życia bohater rozpaczliwie próbuje nawrócić się na wiarę w życie pozagrobowe, wyrzec się własnych poglądów. Drogi odejścia od swojej
wcześniejszej postawy szuka w religijności. „Sprzecznością nie do pogodzenia wydawało się przeciwstawienie głodu życia z koniecznością śmierci, bez wiary w jakąś
formę nieśmiertelności” – komentuje Sierotwiński37. Lecz ten rozpaczliwy odwrót
umierającego jawi się jako skompromitowany – w oczach partnerki bohatera jego
działanie jest upokarzające, a ona sama nie potrafi okłamać go dla pocieszenia.
„Prawdy” o życiu nie ma po stronie religii. „Prawdy” nie ma również po stronie nauki – w czym można dopatrywać się podjęcia tematyki Nietzscheańskiej krytyki
scjentyzmu. Nietzsche pisał:
Twoja wiedza nie jest spełnieniem natury, lecz zabija twą własną naturę. [...] Twój sposób poru-

33
34
35

36

37
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Ibidem.
B r z o z o w s k i, loc. cit.
Zainteresowanie to wiąże z przedwczesną śmiercią ojca autorki oraz postawą jej owdowiałej matki.
Jak pisze S i e r o t w i ń s k i (Eleonora Kalkowska á1883–1937ñ, s. 151–152): „Po latach pisarka
skarżyła się, że jej pierwsza sukienka była żałobna [...]. Wrażliwa dziewczynka przywykła zbyt
wcześnie i zbyt wiele myśleć o śmierci, a żywa inteligencja i temperament wywoływały zrozumiały
bunt”.
Zob. ibidem, s. 152: „Wiemy o zamiłowaniu Kalkowskiej do filozofii, choć zaledwie domyślać się
możemy ze znajomości ówczesnych prądów, jakie systemy mogły ją pociągać. [...] Z dużym
prawdopodobieństwem wolno przyjąć, że przygotowanie filozoficzne i studia biologiczne dały podstawy materialistycznemu światopoglądowi [...]”.
Ibidem.
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szania się – wspinaczka po szczeblach wiedzy – jest twoją zgubą; [...] twoje życie nie ma w niczym
oparcia, zawisło na pajęczej nici, którą każdy nowy twój chwyt poznawczy rozdziera38.

Umierający bohater właśnie w tej chwili zdaje się rozumieć, że to jego życie
jest pozbawione oparcia, że zawisło na nici, którą „każdy [...] chwyt poznawczy
rozdziera”.
Jednak to nie próba poszukiwania „wiary w jakąś formę nieśmiertelności”, jak
to określił Sierotwiński, wydaje się celem Kalkowskiej. Przedstawiciele filozofii życia
odrzucali wszelkie kategorie, które miałyby nadawać istnieniu jakąkolwiek wartość
nadrzędną wobec życia. U Nietzschego – według Gilles’a Deleuze’a – nauka, podobnie jak moralność i religia, „zmierza ku temu samemu celowi, co one: okroić życie,
okaleczyć je i osądzić”39. To przekonanie zrodziło koncepcję życia jako rzeczywistości ostatecznej, a więc takiej, „w której człowiek jest zakorzeniony całą swą działalnością i całym swym doświadczeniem”40. Ire ad Sol, począwszy od Wstępu w jej
zbiorze opowiadań, napisanego prozą poetycką, przedstawia życie właśnie w ten
sposób. W jednym z akapitów czytamy: „Oczy me błędnie wpatrzone w ciebie, jak
dawnych mnichów w swe wizje, bo wierzę w twą siłę, bo wierzę w twą prawdę,
o życie!” (W 10). Słowa te wydają się dokładną ilustracją postawy krytykującej
metafizykę. Jak pisał Deleuze, w filozofii Nietzschego „bogobojne wartości przeciwstawiają się życiu, potępiają je, prowadzą je ku nicości”41. We Wstępie akcent pada
właśnie na życie. Podmiot liryczny doszukuje się „prawdy” po stronie życia zamiast
próbować ją znaleźć w wizjach „dawnych mnichów”.
U Kalkowskiej życie jako rzeczywistość ostateczna stanowi przedmiot niezłomnej afirmacji. O filozofii Nietzschego Deleuze pisał: „Afirmacja jest najwyższą mocą
woli. Co jednak jest afirmowane? Ziemia, życie”42. Tak też i Wstęp jest wyrazem
pochwały nie tylko życia, lecz także natury i jej witalności. Przejawów „życia” i jego
istoty podmiot liryczny dopatruje się w przyrodzie. Kładzie nacisk na jej cykliczną
nieskończoność43 i moc stwórczą: „Boś ty bez początku, bez miary, bez końca, jedynym stwórcą, jedynym świętym, o życie!” (W 10), i nieco dalej: „wiosenne tchnienie [...] to życie, budzące się, twórcze” (W 11). Przedstawione w ten sposób życie
przywodzi na myśl koncepcję „twórczej ewolucji” Henriego Bergsona, zakładającą,
że przyroda pozostaje w stanie ciągłego rozwoju, którego motorem jest élan vital –
pęd życia, rozumiany jako dynamiczna, kreacyjna siła. Swego rodzaju metaforą élan
vital w utworze może być wiatr, którego motyw przewija się przez cały Wstęp – raz
jest to „wicher” (W 10), innym razem „wiaterek wiosenny” (W 11). „Wicher życia”44

38
39
40
41
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43
44
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F. N i e t z s c h e, Niewczesne rozważania. Przeł. M. Ł u k a s i e w i c z. Posł. K. M i c h a l s k i. Kraków
1996, s. 148–149.
G. D e l e u z e, Nietzsche. Przeł. B. B a n a s i a k. Warszawa 2000, s. 51.
Z. K u d e r o w i c z, Filozofia życia wobec dzieła Kanta. W zb.: Dziedzictwo Kanta. Materiały
z sesji kantowskiej. Red. J. Garewicz. Warszawa 1976, s. 271.
D e l e u z e, op. cit., s. 33.
Ibidem, s. 38.
Cykliczną nieskończoność sygnalizują zarówno bezpośrednie zwroty, jak i analogia do cykliczności
pór roku, które po kolei opisane są w poszczególnych częściach utworu.
W podobny sposób o élan vital wypowiadał się B. L e ś m i a n (Z rozmyślań o Bergsonie. W: Szkice
literackie. Warszawa 1959, s. 35), nazywając ten pęd „wichrem życiowym”.
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to żywioł dziki i nieokiełznany – w jego pieśniach podmiot liryczny dostrzega „hymn
życia pełnego, wielkiego, bez kajdan, w swobodzie!” (W 11). Wiatr, obrazujący pęd
przyrody, może być również metaforą Nietzscheańskiej woli mocy, która jest „przedstawiana jako żywioł dynamiczny, powietrzny, zmienny”45. I właśnie poprzez kontakt z tym żywiołem podmiot liryczny poszukuje łączności z istotą życia, co obrazuje fragment: „I suknię rozdzieram, by targał me ciało, bym czuła tę wielką melodię, co życie śpiewa, to życie bez kajdan, to wybujałe – co kocham” (W 11). Z kolei
wyraźna afirmacja wiosennej siły witalnej i płodnej natury kojarzy się z wywodzącą się z myśli Nietzschego postawą dionizyjską, która w pełni i płodności życia
dopatrywała się najwyższej doskonałości.
Natura utożsamiona z życiem jest motywem przewijającym się również przez
inne opowiadania Kalkowskiej. W Morzu pewne fragmenty opisu wędrówek Asty,
głównej bohaterki, wydają się bezpośrednim przełożeniem sytuacji lirycznej ze
Wstępu na formę prozy: „Wicher pędził ją przez pola, przez lasy, a ona śpiewała
z nim, dawała mu się targać na wszystkie strony, rozdzierała swe suknie, ażeby ją
swobodniej bił, smagał” (M 129). W ucieczce do natury bohaterka poszukuje wolności, tylko obcując z naturą jest w stanie poczuć, że żyje. Małżeństwo, rodzina są
dla niej synonimem zniewolenia: „ja dłużej wytrzymać nie mogę, być związaną z tobą
i dziećmi, bo się zaduszę tu, w klatce” (M 132). Ostatecznie bohaterka porzuca
rodzinę i „powraca” do morza, którego opis wydaje się kolejną metaforą życia i woli
mocy. Krystyna Kralkowska-Gątkowska wspomina w kontekście twórczości Komornickiej, że metaforyka akwatyczna należała do ulubionych obrazowych ekwiwalentów życia w epoce. Dodaje, że topiką morską posługiwał się Nietzsche w celu
symbolicznego przedstawienia życia jako przejawu woli46:
Ten świat – monstrum siły, bez początku i końca, [...] morze w sobie wzburzonych i wzbierających
sił, wiecznie zmiennych, wiecznie się cofających, [...] ten mój dionizyjski świat wiecznego samostwarzania-się, wiecznej autodestrukcji, [...] jest wolą mocy i – niczym innym! I także wy sami jesteście tą wolą
mocy – i niczym innym!47

Obraz ten koresponduje z wypowiedziami upersonifikowanych fal, które śpiewają Aście swoją pieśń morza: „Jam źródło wszechżycia i żywioł największy, pan
istnienia. [...] Jam bezgraniczne i we mnie życie jest wszelkie [...]. Kto chce wielkości i więzów nienawidzi, niech ze mną się złączy” (M 137).
Warto zwrócić uwagę na fakt, że zarówno podmiot liryczny Wstępu, jak i bohaterka Morza poszukują kontaktu z „prawdą życia” poprzez doznania zmysłowe, nie
rozumowe – nacisk położony zostaje na bezpośrednie zetknięcie się nagiego ciała
z wiatrem, będącym metaforą pędu życia. Spełnia to kolejny postulat filozofii życia,
która „podkreśla rolę przeżyć i wiedzy pozaintelektualnej jako dróg nawiązania
kontaktu poznawczego z »życiem«”48. Jest też wyrazem nadrzędnego wartościowa-

45
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48
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D e l e u z e, op. cit., s. 30.
Zob. K. K r a l k o w s k a - G ą t k o w s k a, Maria Komornicka – uczennica Nietzschego. W zb.: Recepcja literacka i proces literacki. O polsko-niemieckich kontaktach literackich od modernizmu po okres
międzywojenny. Red. G. Ritz, G. Matuszek. Kraków 1999, s. 141.
F. N i e t z s c h e, Pisma pozostałe 1876–1889. Cyt. jw.
K u d e r o w i c z, op. cit., s. 272.
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nia „ciała” wobec „rozumu”, zgodnego z myślą filozofów życia49. Tego typu wartościowanie cielesnego, intuicyjnego poznania i jego łączności z istotą życia Kalkowska jedynie sygnalizuje.
Interesującym kontekstem może być tutaj modernistyczna twórczość Nałkowskiej – a zwłaszcza (uważana za prekursorską pod względem wpływów filozofii życia50)
powieść Narcyza z 1910 roku. W Narcyzie pojawia się wyraźny dysonans pomiędzy
tym, co główna bohaterka pomyślała, a tym, co fizycznie odczuła, spotykając przez
przypadek Andrzeja, swojego dawnego kochanka, którego nie widziała od wielu
miesięcy. Znamienne jest, że kobieta początkowo odbiera to spotkanie dosyć neutralnie, by już po chwili doznać swego rodzaju fizycznego szoku: „Przeszła parę
kroków – i dopiero wtedy fizycznie dowiedziała się o tym zdarzeniu [...]. Aż się zachwiała od oszalałego bicia serca, doznała niemocy, przeciekającej do rdzenia”51.
Nieustannie analizująca siebie samą bohaterka jest zdziwiona swoją reakcją, tak
silną – „ściśle fizyczną” – pamięcią swojego ciała. Rozważając (i jednocześnie przeżywając) swój stan, dochodzi do autoironicznego stwierdzenia: „Taka oto wolna
jestem”. Własną cielesność odbiera jako element zniewolenia. Paradoksalnie jednak
– to zniewolenie ceni sobie bardziej niż wolność. Fizyczne odczuwanie pożądania
i tęsknoty jest dla Narcyzy „tryumfalnym wołaniem woli życia”52. A chwile, w których
bohaterka oddaje się we władanie popędom swojego ciała, przyjmuje niemalże
z wdzięcznością. W innym miejscu, w rozmyślaniach nad stosunkiem do Andrzeja,
bohaterka podkreśla, że go nie kocha. Jednakże pociąg fizyczny, który wobec niego odczuwa, jest dla niej przejawem życia: „Tak oto przyszło życie, więc niechaj
będzie pozdrowione”53. Afirmacja cielesnego zniewolenia, pochwała poddaństwa
wobec ciała w zestawieniu z rozumowym dążeniem do wolności koresponduje
w Narcyzie z podejściem Kalkowskiej do kwestii życia i płynącego z niego, nieodłącznego pierwiastka cierpienia. Jedna z osób pojawiających się w powieści, Janina – postać na wskroś pesymistyczna – wypowiada aforystyczną myśl: „Życie jest
metodyką męczeństwa”54. Kalkowska niewątpliwie się z tym zgadza, czego wyrazem
jest jej zamiłowanie do opisywania bohaterów pogrążonych w cierpieniu – umierających, pozbawionych nadziei albo zderzających się z okrucieństwem zdeterminowanego świata. Jednakże również, a może nawet przede wszystkim, to „męczeństwo”
jest dla Kalkowskiej przejawem życia, które tak bezapelacyjnie pochwala, co widać
zwłaszcza w omawianym już Wstępie, którego myśl stanowi swego rodzaju ramę
tematyczną, nadrzędną wobec całego zbioru:
targaj mnie, bij mnie, rzucaj, o życie, lecz ukaż się w całej swej pełni.

49
50

51
52
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Z twej ręki przyjmuję i gorycz i bóle, i jeszcze wśród cierpień nadludzkich do ciebie z rozkoszą przez
łzy się uśmiecham, a usta męczeńskie szepcą spieczone: chwała ci, chwała ci, życie! [W 11]

Pesymistyczny wydźwięk następnych opowiadań zdaje się za każdym razem
rozbijać o to pierwsze założenie. Kalkowska akceptuje i pochwala życie w całej jego
pełni – zarówno w jego rozkoszach, jak i cierpieniu. U Nietzschego:
problemat polega na znaczeniu cierpienia – czy znaczenie chrześcijańskie, czy tragiczne... W pierwszym
wypadku ma być drogą do świątobliwości, w drugim i s t n i e n i e uchodzi z a d o ś ć ś w i ę t e, żeby
usprawiedliwić nawet niezmierną ilość cierpienia55.

I tak jak Nietzscheański „człowiek tragiczny przytakuje nawet najtwardszemu
życiu”56, tak i bohaterka Kalkowskiej „z rozkoszą przez łzy się uśmiecha”, akceptując „nadludzkie cierpienia” (W 11).
Sztuka życioradosna
Nieuleczalnie chora malarka w opowiadaniu Za późno, witając odwiedzającego ją
przyjaciela, stwierdza: „A to wspaniały kontrast teraz: wy i ja! Wy – uosobienie
życiowej siły, a ja, ja – suchotnica w ostatnim stadium” (Z 19). Widoczna tu kontrastowość jest zabiegiem konsekwentnie wykorzystywanym przez Kalkowską;
właściwie w każdym opowiadaniu występuje postać „po stronie śmierci” zestawiona z bohaterem „po stronie życia”. W filozofii Nietzschego ideał człowieka cechowała biologiczna doskonałość i pełnia sił witalnych – tego typu afirmację cielesności
możemy dostrzec w spojrzeniu malarki: „Wpatrywała się [ona] w niego wzrokiem
artysty i zachwycała się tą wielką żywotną siłą i harmonią, która rysowała się w liniach jego postaci” (Z 22). Lecz jeszcze istotniejsza wydaje się optyka tego spojrzenia. Ta „perspektywa artystyczna” należała do kluczowych zagadnień w obrębie
filozofii życia, która dążyła do wyjaśnienia warunków indywidualnego aktu twórczego. Dodatkowo twórczość związana była z problematyką wolności jednostki.
Również w przywoływanej tu już Narcyzie kwestia twórczości i dążenia do wolności
ściśle łączą się w pewnym nakazie autokreacji (czy „samostwarzania się”), który
zdaje się odczuwać główna bohaterka. Ta autokreacja wywodzi się z nieufności Narcyzy. Podejrzliwości zarówno wobec świata i jego prawd, jak i wobec siebie samej.
Narcyza nie potrafi zaufać żadnej wiedzy na swój temat, własną osobowość poddaje wciąż na nowo weryfikacji. Aby móc jej dokonać, stwarza nie tylko siebie, ale
i sytuacje, w których się znajduje:
Pojęła, że nie przeżywa swego życia, ale je z siebie własnowolnie tworzy. Że w niej samej tylko jest
źródło wszelkiej radości i męczarni, wszelkiej rozkoszy i smutku. „Będzie wszystko, jak zechcę ja” [...]57.

Można powiedzieć, że bohaterka kreuje zdarzenia, by móc wypróbować kolejną
tezę na temat własnej jaźni lub ogólnych prawd przyjmowanych w świecie. Ta po55
56
57
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stawa doskonale odzwierciedla występujący w filozofii życia postulat aktywizmu,
a aspekt tworzenia siebie przybliża Narcyzę do Bergsonowskiego pojmowania kreacji artystycznej, w którym wolnością jest możliwość kształtowania własnej osobowości przez jednostkę58.
Tymczasem tematyka kreacji w opowiadaniach Kalkowskiej zbliża się do rozumienia twórczości w niemieckiej filozofii życia. Autorka zdaje się traktować ją podobnie jak Nietzsche, który uważał, że stanowi ona sublimację popędów przyrodniczych59. Potrzeba tworzenia jest dla bohaterów Kalkowskiej odczuwalną, lecz nie
do końca uświadomioną siłą, a sam proces łączy się z fizycznym uniesieniem.
W opowiadaniu Dziecko aktorkę przeszywa na scenie „prąd elektryczny” (D 67).
Umierająca artystka z noweli Za późno, odczuwając potrzebę nadania swojej wizji
materialnych kształtów, nie wie, w jaki sposób znalazła się przed sztalugami – zaczyna malować „drżącą w gorączce ręką” (Z 21). Natchnienie to dla tej bohaterki
„gorączkowe naprężenie siły nerwowej” (Z 22), a to rozgorączkowanie i nieświadomy
przymus tworzenia towarzyszy również innym postaciom (Ś 172). Pojawia się tu
wątek dzieła sztuki jako „ostatniego hymnu życia” (Z 21). Pojęta w ten sposób kreacja artystyczna nie miałaby na celu stworzenia dzieła, które służyłoby społeczeństwu. Malarka mówi: „co mnie ludzie w tej chwili obchodzą, ja sama jeszcze raz
chciałam odżyć w tej wizji, [...] wyśpiewać ostatni hymn mego życia” (Z 21). To
ostatnie natchnienie suchotnicy miało być dla niej „epilogiem [...] działalności artystycznej [...], miało odtworzyć treść [...] [jej] sztuki, tej życioradosnej, którą uwielbiała” (Z 22). I choć bohaterka nie zdoła powrócić do „ż y c i o r a d o s n e j” sztuki,
to jednak do spełnienia artystycznego dąży. Kalkowska przedstawia je jako pewien
ekwiwalent spełnienia egzystencjalnego. Właśnie ono jest drogą do wolności. Bohaterowie Głodu życia w twórczości poszukują ucieczki od choroby, co pokazuje
również opowiadanie Ostatni promień, w którym umierający pisarz postanawia dać
światu swoje pożegnalne dzieło. Już sama myśl o tym jest dla niego „wyzwalająca”
(OP 146), a proces twórczy stanowi w pewnym momencie jedyną przestrzeń egzystencji – co dobitnie podkreśla zakończenie opowiadania: „I przez pozostałe mu
kilka godzin życia nikt już nie usłyszał jego głosu. W tamtej chwili umarł” (OP 153).
Narrator sugeruje, że bohater „umiera” w momencie, gdy jego utwór zostaje odrzucony przez wydawcę. To właśnie dzieło – przedstawione w opowiadaniu w typowo
młodopolski sposób, jako „pokrwawione [...] nagie serce” (OP 147) – jest dla pisarza
ekwiwalentem życia. Dla postaci z utworów Kalkowskiej spełnienie artystyczne to
droga nie tylko do wolności, lecz również do odkrycia egzystencjalnej prawdy.
Twórczość jest nie do końca uświadomionym przymusem i to w niej w całej swojej
pełni przejawia się życie.
Innym związanym z twórczością problemem poruszanym przez Kalkowską jest
pewien immoralizm sztuki. W filozofii życia immoralizm ten objawiał się w przyznawaniu twórczości prymatu nad zasadami moralnymi, rozumianymi jako przejaw
presji społeczeństwa wobec jednostki i jej zniewolenia60. Problem ten zdaje się
podejmować opowiadanie Dziecko, w którym bohaterka musi wybierać między
58
59
60
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opieką nad chorą córką a możliwością rozwijania swojej aktorskiej kariery. Bardzo
wyraźnie zasygnalizowany jest motyw zniewolenia w „ciasnym mieszkaniu przy
cichym chorym dziecku” (D 64) i wolności, odczuwanej na scenie, a tragizm wewnętrznego konfliktu „matki” i „człowieka” stanowi główną oś tematyczną opowiadania. W bohaterce rodzi się myśl, że ma ona prawo do swobodnego rozwijania
swojego talentu, a jej sytuacja to „straszna walka matki z kobietą, rwiącą się do
życia, swobody” (D 64). W wieczór swojego debiutu aktorka musi wybierać między
szansą, jaką stanowi dla niej występ na dużej scenie, a opieką nad córką, która
znowu poczuła się gorzej. Przy czym debiut nie jest dla kobiety jedynie drogą do
kariery. Aktorka „czuje z wielką jasnością, że jeżeli dzisiaj nie pójdzie, to się zamknie
dla niej cała przyszłość sceniczna [...]. A to dla niej jest życiem!” (D 64). I chociaż
uczucie macierzyńskie zwycięża, to jednak nie potrafi ona w pełni zrezygnować
z marzeń, by być „drugą Modrzejewską” (D 63). Ważne, że aktorstwo nie stanowi
dla bohaterki wyłącznie zawodu, ale głównie przestrzeń spełnienia egzystencjalnego. W przededniu swojego debiutu na dużej scenie teatralnej to nie o sławie myśli
bohaterka przede wszystkim. Istotne dla niej jest to, że „dadzą jej teraz role wspaniałe, wielkie, które będzie mogła przeżywać i w które będzie mogła swą bogatą indywidualność przelać” (D 54). To właśnie na scenie, w akcie twórczym, bohaterka
potrafi odczuć pełnię życia.
Wola mocy
Dla filozofii życia istotne było rozumienie rzeczywistości jako procesu nieustannej,
nieskończenie różnorodnej, dynamicznej zmiany. Rzecz równie ważną stanowiły
próby określenia „siły sprawczej”, odpowiedzialnej za tę dynamikę. Tego typu energią był w filozofii Bergsona pęd życia, élan vital. Tymczasem u Nietzschego pojawiła się kategoria „woli mocy” – jako siły napędzającej wszelką działalność jednostki,
której aktywność z kolei jest podstawą całego procesu zmienności, ciągłego stawania się. Kategoria ta wiązała się z dążeniem do przekraczania ludzkich granic,
z pragnieniem zwycięstwa i osiągnięcia twórczej ekstazy. Z poczuciem wewnętrznej
siły. Stanowiła istotę wszelkiego pragnienia. Samo podejmowanie tematu woli mocy
było elementem typowej dla modernizmu nietzscheańskiej retoryki61, której ślady
można dostrzec także w opowiadaniach Kalkowskiej. Zarówno przejawy afirmacji
życia, jak i owa witalna siła uwidaczniają się zwłaszcza w skontrastowaniu postaci „po stronie życia” i „po stronie śmierci”. Podobnie jak afirmacja istnienia w jaskrawy sposób dawała o sobie znać właśnie w konfrontacji z postaciami „uwięzionymi” po stronie śmierci – tak i wola mocy bywa przedstawiona jako swego rodzaju ostatnie przeżywane przez bohaterów doświadczenie. Ten kontrast jeszcze bardziej
uwydatnia poczucie siły płynące z woli mocy. Istotny jest przykład protagonisty
opowiadania Ostatni promień, przytaczany również w kontekście spełnienia egzystencjalnego poprzez spełnienie twórcze. Henryk pisze pod wpływem gorączkowej
energii, a procesowi kreacji towarzyszą symboliczne sny, w których opisie powraca
topika morska i młodopolska wizja dzieła jako „nagiej duszy” artysty. To pożegnal61
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ne dzieło daje bohaterowi poczucie wyższości, jest swego rodzaju obietnicą nieśmiertelności, to w nim wyraża się wola mocy protagonisty – jego pragnienia osiągnięcia wielkości, przekroczenia granic:
Widział przed sobą tłumy ludzi, czołem bijących, czołgających się w prochu przed tym wielkim
sercem [...]. Widział, jak ludzie wkoło padali, ginęli, jak na ich miejsce przychodzili inni, młodzi, ale
serce zakrwawione stało ciągle nieruchome w swym bolesnym majestacie. [OP 147]

Tak jak wcześniej proces pisania, tak i teraz marzenia o wielkości (poprzeplatane chwilami trwogi przed odrzuceniem dzieła przez wydawcę) są przestrzenią,
w której zamyka się egzystencja umierającego pisarza – oczekując na recepcję
swojego utworu, zrywa on wszelkie stosunki ze światem. W fantazjach bohatera
pojawiają się rojenia na temat dziękczynnego wręcz odbioru jego dzieła przez wydawcę: „palące bóle jego będą odżywały na nowo, i rzadki wybuch radości jego
osamotnionej duszy powstanie z popiołów, i wielkie zmęczone jego myśli będą
drgały w innych duszach – na wieki, na wieki” (OP 149). Ta wizja bohatera w pewien
sposób koresponduje również z Nietzscheańską teorią wiecznego powrotu, co może
być kolejnym tropem interpretacyjnym. W opowiadaniu Ostatni promień ponownie
pojawia się topika morska, która również tutaj zdaje się obrazować wolę mocy.
Jednak w koszmarze sennym głównego bohatera przeistacza się ona w chaotyczną,
okrutną siłę. Spośród fal „wynurzają się postaci jedna za drugą, powoli, powoli...”,
które „wyrywają swe włosy w cierpieniu” (OP 143). Siła ta więc może być złudna
albo na tyle potężna, że wręcz niebezpieczna. Dodatkowo to poczucie siły jest jedynie chwilowe, a pragnienie wielkości momentami sprowadza się do absurdu, czego
wyrazem może być wypowiedź malarki z opowiadania Za późno:
gdybym wiedziała, że żyjąc, byłabym tak wielką, jak kiedyś marzyłam, kiedyś w akademii, ale tak,
podczas choroby, podczas bezsennych nocy – to przychodzą takie straszne, zabójcze zwątpienia! Ja
wprost nie mogę myśleć, abym się tym mogła zadowolić, czym się tylu zadowala – wprost się duszę na
samą myśl... [Z 20]

Bohaterka dochodzi do wniosku, że śmierć jest lepsza niż „małość”, niż pogodzenie się z przeciętnością. Ostatecznie w obu opowiadaniach to poczucie siły
przegrywa – w Ostatnim promieniu z odrzuceniem, w utworze Za późno z nieuchronnością śmierci:
Gdy się jest tak samą z tą wielką wiarą w siebie i gdy się cierpi i jest się chorą, to wprawdzie z początku te gorączkowe pragnienia, te wizje entuzjastyczne stają się częstszymi, piękniejszymi, ale potem
pod wpływem analizy to słabnie, pod wpływem choroby człowiek filistrzeje. [Z 20]

Tego typu przedstawienie marzeń o „wielkości” wolno zinterpretować jako polemikę z pozytywnym aspektem woli mocy. Czyżby chodziło o swego rodzaju przestrogę przed bezrefleksyjnym poddaństwem wobec pragnienia wielkości? Wyrazem
tej przestrogi mógł być również apel, który znajdujemy w Błaganiu, zamykającym
jakby klamrą kompozycyjną cały zbiór: podmiot liryczny, z jednej strony, błaga
o „zejście wielkości”, ale z drugiej strony prosi, żeby ta wielkość (życie?) przemówiła do tych, „co utonąwszy w jednej jedynej myśli o sobie, zerwali swą łączność
z ludzkością” (B 188). Owa polemiczność wobec woli mocy poniekąd wpisuje się
w myśl Nietzschego, który zakładał odrzucenie wszelkich dogmatów czy prawd.
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Jednocześnie głosił potrzebę poszukiwania nowych wartości. W tym sensie nadrzędną wartością nie jest cel pewnego rodzaju „poznawczej wędrówki”, lecz właśnie
droga, którą się przebywa, żeby do niego dotrzeć – najważniejszą pozostaje droga
do samorozpoznania.
Próba nadkobiety?
W kontekście modernistycznej twórczości Nałkowskiej i jej powiązań z Nietzscheańską filozofią Magdalena Rembowska-Płuciennik pisze o nowym typie kobiecej
postaci, o kreacji swego rodzaju „nadkobiety”, występującej w młodopolskich powieściach autorki Medalionów. Jest to bohaterka, u której przejawia się „gloryfikacja witalistycznej siły związku z naturą, siły tworzenia i uczestnictwa w największej
tajemnicy życia”. „Nowa” bohaterka Nałkowskiej cechuje się postawą afirmującą
własną kobiecość, walką z podwójnym standardem moralnym (immoralizm „nadkobiety” polegał m.in. na pozytywnym wartościowaniu swobody kobiecego instynktu erotycznego). „Nadkobieta” w twórczości Nałkowskiej ewoluuje – znaczenie
pierwotnie kluczowego zagadnienia kobiecych ograniczeń w sferze wolności osobistej zmniejsza się po pewnym czasie na rzecz psychologii moralności62.
Również w Narcyzie widzimy swego rodzaju próbę wykreowania nadkobiety.
Główna bohaterka jest silna, niezależna, świadoma siebie samej. Broni się przed
tradycyjnie narzucanymi kobiecie rolami społecznymi, broni się także przed miłością, która w każdej postaci wydaje się jej synonimem zniewolenia. Ponad wszystko ceni sobie własny indywidualizm i w nim odnajduje schronienie, ilekroć rozczaruje się prawdą o życiu czy świecie. Interesujące jest zestawienie Narcyzy z bohaterką opowiadania Odwieczne prawo. Kobiety upodabnia przede wszystkich kwestia
miłości – czy zbliżonego do niej uczucia przywiązania, którego jednak nie sposób
określić jednoznacznie, być może ze względu na wymogi stawiane przez życie. Wokół tego problemu skupia się opowiadanie Kalkowskiej i jeden z aspektów relacji
między Narcyzą a Maksem.
W obu przypadkach mamy chorego na gruźlicę mężczyznę63, zakochanego
w kobiecie „po stronie życia”. Z kolei stosunek do chorego zarówno Narcyzy, jak
i bohaterki Odwiecznego prawa jest mieszaniną instynktownego przywiązania,
swego rodzaju próbą zachowania dystansu i litości (obie odczuwają przymus litowania się nad chorym). Zresztą nie tylko analogiczność tych relacji zbliża do siebie
te dwie kobiety. Lekarka64 z opowiadania Kalkowskiej, podobnie jak Narcyza, zdaje się cenić sobie swoją wolność, indywidualizm – to kobieta młoda, samodzielna,
62
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64
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R e m b o w s k a - P ł u c i e n n i k, op. cit., s. 528.
Tragizm bohatera Kalkowskiej przejawia się również w tym, że nie zdaje on sobie sprawy z choroby. Tymczasem umierający Maks u Nałkowskiej jest w pełni świadomy swojego wyroku.
Warto zauważyć, że w tej postaci można dopatrywać się pewnego autobiograficznego rysu: jest to
studiująca we Francji lekarka, a jej kontakty z kolonią polską mogą sugerować polskie pochodzenie. Na jednym z zebrań poznaje Andrzeja, zakochanego w niej bohatera. Sytuacja fabularna
Odwiecznego prawa zdaje się korespondować z młodością Kalkowskiej, która swojego przyszłego
męża spotkała także na zebraniu kolonii polskiej, w czasach studiów przyrodniczych na paryskiej
Sorbonie.
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ambitna, „tak przejęta swymi myślami, dążeniami, że tylko rzadko tęskniła za
kimś” (O 38). O ile Narcyza nie porusza kwestii własnej religijności, o tyle bohaterka Kalkowskiej wprost nazywa siebie ateistką (O 42). Dzięki wykształceniu jest
w stanie rozpoznać symptomy dziedzicznej choroby zakochanego w niej Andrzeja
(„Wiedziała, że był suchotnikiem”, O 36). Ona jednak żywiła wobec niego inne
emocje: „w jej duszy była taka tkliwa, bezgraniczna przyjaźń dla niego, takie czyste współczucie i zrozumienie, ale kochać go nie mogła – nie mogła być jego, nigdy
[...]” (O 36).
Ten opór przed miłością do Andrzeja lekarka odbiera jako coś wręcz fizycznego.
Z jednej strony, ponownie pojawia się afirmacja cielesności i biologicznej siły witalnej – bohaterka jest „nadkobietą” również w sensie fizycznym: jest „młodą, silną,
zdrową, jak myśl życia, która ją napełnia całą” (O 38). Z drugiej strony, Kalkowska
przedstawia płynący z życia biologiczny determinizm. Bo przecież Andrzej jest
„dzieckiem degenerującej się rodziny, noszącej zarodek śmierci w sobie” (O 38).
Bardzo wyraźnie zarysowuje się kontrast między witalnością bohaterki a „wyrokiem”
śmierci ciążącym nad Andrzejem:
Była córką zdrowych przodków [...] z tym większym dążeniem do jednolitości, do prostoty, do życia.
I cała jej zdrowa natura broniła się przeciw połączeniu z tym chorym potomkiem chorych ojców, broniła się, jak się broni instynkt samozachowawczy przed śmiercią. [O 38]

Do konfliktu wewnętrznego lekarki dochodzi również rozdźwięk między odczuwaniem rozkoszy – „tej słodyczy, którą daje cześć bezwzględna, bezgraniczna” (O 43)
– a świadomością, że musi odtrącić to uczucie, na które nie godzi się jej wewnętrzna witalność.
Obie kobiety upodabnia do siebie również pewien instrumentalizm względem
innych osób, dyktowany przez potrzeby życia. Narcyza posługuje się Andrzejem
m.in. po to, by móc uciec od zanurzonej w śmierci rzeczywistości Maksa:
Andrzej nie był wart kochania. Był napotkany i wybrany, aby wypełnić wobec niej obowiązek życia,
był tylko formą jej wyzwolenia od udziału w śmierci Maksa, był drogą [...] wywodzącą z ciemności na
radosny świat65.

Bohaterka Kalkowskiej uświadamia sobie, że nie może być szczera z zakochanym w niej suchotnikiem – potrzeba litowania się nad nim nie pozwala jej wyznać
mu prawdy o chorobie, tak samo jak potrzeba litowania się nad Maksem zmusza
Narcyzę do udawania przed nim miłości. Podejmuje się więc „heroicznego”66 czynu
poniżenia siebie samej w jego oczach – w tym celu wykorzystuje flirt ze znajomym
studentem67. Obie kobiety spełniają postulat nietzscheańskiego aktywizmu. Również ich działania są usprawiedliwione, zgodnie z założeniem Nietzschego, że wła-
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N a ł k o w s k a, op. cit., s. 177.
Jako heroiczna właśnie jawi się bohaterce jej decyzja o ostatecznym odrzuceniu Andrzeja – zob.
O 44.
Jednak instrumentalizm w tym przypadku jest zupełnie pozbawiony aspektu samorealizacji,
widocznego w powieści Nałkowskiej. Dla Narcyzy spełnienie erotyczne stanowi część dążenia do
złączenia się z życiem, tymczasem trywialny flirt dla bohaterki Kalkowskiej jest czymś wręcz obrzydliwym.
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ściwe (moralne?) jest to, czego wymaga życie. Dlaczego więc jest to jedynie „próba
nadkobiety”? W obydwu przypadkach widzimy pewien dysonans pomiędzy tym, co
z założenia mogło być „teorią nadkobiety”, a jej rzeczywistą realizacją. Narcyza
posługuje się Andrzejem i w teorii ich stosunek to dla niej tylko kolejne zdarzenie,
które „wykreowała”. Jednakże pomimo tego władania sobą i otaczającym światem
w bohaterce pozostaje pierwiastek, który sprawia, że w pewnym momencie dochodzi do załamania i utraty kontroli:
Uczucie rozdzierającej, zaciekłej, śmiertelnej rozkoszy przejęło ją nagle w pół ciała. [...] rozparł się
w piersi ból nie do zniesienia, huczący wicher tęsknoty i żalu [...] – – „Taka oto wolna jestem – – –” –
szeptała, płacząc cicho [...]68.

Do podobnego momentu „załamania” dochodzi u bohaterki Kalkowskiej: „w wielkim żalu ona, ateistka, ona konsekwentna, silna, zaczęła jęczeć, jak małe dziecko”
(O 42). Wydawać by się mogło, że fantazmat życia i „nadkobiety” przegrywa w zderzeniu z rzeczywistością. W indywidualnym odczuciu bohaterek ta rzeczywista realizacja jest naznaczona pewnym pierwiastkiem cierpienia i niezgody, a ostateczne
pesymistyczne zrozumienie „całego okrucieństwa praw przyrody” (O 47) przez bohaterkę Odwiecznego prawa zdaje się korespondować z „objawieniem” Narcyzy,
która stwierdza: „czytać będę tę prawdę wiekuistą: że nic nie jest dobre”69.
Również w innych opowiadaniach Kalkowskiej można doszukiwać się kreacji
„nadkobiety”. W galerii jej bohaterek pojawia się – obok „dionizyjskiej” artystki (Za
późno) i aktorki (Dziecko) – Asta, postać ze wspomnianego już Morza, będącego
według Sierotwińskiego utworem „nie przekonywającym tematem”, mówiącym
„o egzaltowanej miłości do morza, dla której młoda kobieta opuszcza męża i rodzinę, znajduje śmierć w przyciągających ją magnetycznie falach”70. Jednakże zarówno „szaleństwo”, jak i utonięcie głównej bohaterki są motywami istotnymi dla interpretacji utworu Kalkowskiej. Opowiadanie zaczyna się od słów: „Nazywali ją
ludzie wariatką” (M 127), a choroba Asty polega na poczuciu zniewolenia, na jej
niespełnionej tęsknocie i pragnieniu powrotu do „morza”. Według Elaine Showalter:
„Dla wielu teoretyków feminizmu kobieta cierpiąca na chorobę psychiczną jest
bohaterką, silną osobowością buntującą się przeciwko instytucji rodziny i porządkowi społecznemu”71. I właśnie w ten schemat, w tę próbę stworzenia „nadkobiety”
wpisuje się Asta. Nie spełnia się ona w przyjętej roli: „Była żoną i matką, ale tylko
z rzadka widziano ją z dziećmi” (M 127). Asta nie znajduje zrozumienia, także
u męża, któremu oświadcza: „Ty przecież wcale nie wiesz, co to jest morze! [...]
muszę być na nim zupełnie sama” (M 133). Jedyną drogą pozostaje więc ucieczka
– początkowo bohaterka szuka wolności po stronie natury (M 132), by ostatecznie
opuścić rodzinę, będącą dla niej przestrzenią zniewolenia. Powraca do morza – jako
ekwiwalentu życia. W cytowanym wcześniej fragmencie morze to „świat wiecznego
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N a ł k o w s k a, op. cit., s. 307.
Ibidem, s. 326.
S i e r o t w i ń s k i, Eleonora Kalkowska (1883–1937), s. 151.
E. S h o w a l t e r, Przedstawiając Ofelię. Kobiety, szaleństwo i zadania krytyki feministycznej. Przeł.
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samostwarzania-się, wiecznej autodestrukcji”72. Również w ten sposób można
odczytać zakończenie opowiadania. Powrót do morza ostatecznie jest przestrzenią
samozniszczenia Asty – bohaterka tonie. Jednak, jak pisała Showalter:
Śmierć przez utonięcie [...] była kojarzona z naturą kobiety, z kobiecą płynnością, [...] jest traktowana w dramatach literackich i życiowych jako śmierć typowa dla kobiety, jako piękne zanurzenie się
i zatopienie w żywiole kobiecości73.

Jest to motyw często powracający w literaturze przełomu XIX i XX wieku. Na
gruncie literatury światowej przykładem mogą być Przebudzenie Kate Chopin i Wiek
niebezpieczny Karin Michaëlis74. Z kolei w polskiej literaturze okresu modernizmu
kobieca tęsknota do morza i pragnienie zjednoczenia się z nim pojawia się m.in.
w twórczości Marii Konopnickiej. Jak zaznacza Lena Magnone:
[...] Freud zauważał, że najsilniejszym ludzkim popędem nie jest wcale, jak sądził wcześniej, Eros,
lecz popęd śmierci, kompulsywne pragnienie powrotu, właściwe organizmom żywym regresyjne dążenie
do odtwarzania wcześniejszych stanów. W poezjach Konopnickiej morze nieustannie kojarzy się z pragnieniem śmierci, powrotem do łona, które może się dokonać w jedyny sposób – poprzez pieśń75.

I podobnie jak u Konopnickiej – w opowiadaniach Kalkowskiej morze „jest [...]
utożsamiane z muzyką, z pieśnią [...]”76. Choć Asta umiera, to jednak wcześniej
osiąga spełnienie77 – zjednoczenie z morzem, słuchanie jego pieśni powoduje, że
„jakieś dźwięki nadludzkiej rozkoszy wyrywają się z jej duszy” (M 135). Właśnie to
zjednoczenie jest dążeniem Asty, która pragnie „położyć się na dnie łodzi” i słuchać
rozmowy fal: „opowiadają one sobie wielkie tajemnice o życiu, jakie prowadzą bez
początku, o milionach lat, które widziały, o życiu bez granic, bez końca, [...] wtedy
ja staję się cząstką tego morza” (M 132). W tym kontekście jej śmierć można interpretować jako „zatopienie się w żywiole kobiecości”.
Swego rodzaju „bunt”, który w młodopolskim debiucie Kalkowskiej dostrzega Sierotwiński, znajduje rozwiązanie w lirycznym utworze domykającym Głód życia –
w Błaganiu. Według Sierotwińskiego przesłanie Błagania brzmi: „Jeśli śmierć
unicestwia życie, a życie jest pełne cierpienia, to sens nadać mu może tylko jego
wielkość [...]”78. Lecz podmiot liryczny wyjaśnia wprost: „Nie błagam o wielkość”
(B 187). Wynikiem buntu staje się zrozumienie, że nie wielkość, ale samo życie
w swojej istocie jest „d o ś ć ś w i ę t e”, by siebie usprawiedliwić79. Podmiot liryczny,
w imieniu całej ludzkości, prosi:
72
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N i e t z s c h e, Pisma pozostałe 1876–1889. Cyt. za: K r a l k o w s k a - G ą t k o w s k a, op. cit., s. 141.
S h o w a l t e r, op. cit., s. 194.
O zestawieniu bohaterki Wieku niebezpiecznego, Elsie, z panią Latter z Emancypantek B. Prusa pisała E. P a c z o s k a (Niemłodzi i starzy u Prusa. W zb.: Bolesław Prus. Pisarz – publicysta –
myśliciel. Red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita. Lublin 2003, s. 240): „Elsie [...] śni, jak bohaterka Prusa, o zanurzeniu się w wodzie, która pozwoli jej jakby narodzić się na nowo”.
L. M a g n o n e, Maria Konopnicka. Lustra i symptomy. Gdańsk 2011, s. 371.
Ibidem, s. 370.
Z tego powodu nie możemy zestawić jej losu z – chociażby – śmiercią Henryka z opowiadania
Ostatni promień.
S i e r o t w i ń s k i, Eleonora Kalkowska (1883–1937), s. 153.
D e l e u z e, op. cit., s. 107.
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By zrozumieli, dlaczego kochają to życie w namiętnym pragnieniu, by zrozumieli, że gdy je napełniasz, to staje się błogim bez granic.
By ludziom się oczy ślepe rozwarły, by życia pojęli rozkosze, rozkosze bólu, rozkosze radości, gdy
w Tobie są odczuwane. [B 187]

Przeszło 20 lat po wydaniu Głodu życia swoją twórczość Kalkowska komentuje: „Każde z moich dzieł, gdzieś w swym jądrze, jest rezultatem jakiegoś pierwotnego przeżycia, któremu musiałam nadać kształt [...]”80. Do tej „p r z e m i a n y – na
całkiem inny obszar” dochodzi w podświadomości, „w półsnach albo w stanie
transopodobnym”81. To podejście – pewien postulat autentyzmu (modernistyczne
rozumienie dzieła literackiego jako ekspresji „nagiej duszy” autora), przeżywanie
aktu kreacji – jest dobitnym przykładem na przejawianie się filozofii życia nie tylko
w opowiadaniach Kalkowskiej, ale i w samej istocie jej rozumienia twórczości artystycznej. A stan „nienawistnej miłości”, który pisarka odczuwała wobec świata,
i zachwyt nad dziełami jednostki mogą świadczyć o tym, że nietzscheańska afirmacja istnienia, pewien zachłanny witalizm nie były jedynie młodopolskim buntem
Ire ad Sol – były istotnym elementem światopoglądu samej Eleonory Kalkowskiej.
Abstract
ANNA DZHABAGINA University of Warsaw
ELEONORA KALKOWSKA’S modernist DEBUT IN THE LIGHT OF NIETZSCHEAN PHILOSOPHY of LIFE
The author of the article carries out an analysis of a debut collection of Eleonora Kalkowska’s short
stories and evokes the figure of the forgotten Polish-German woman writer. Nietzschean philosophy of
life is a context for her modernist stage of creativity. Kalkowska’s Głód życia (Hunger for Life) published
in 1904 not only contains many discernible tendencies of the epoch, noticed, inter alia, by Grażyna
Borkowska, who calls Nietzsche modernist women writers’ favorite philosopher, but proves to be a predecessor piece for but Zofia Nałkowska’s creativity, the latter on the ground of women’s literature was
attributed to the role. The author of the article analyses Kalkowska’s short stories in the context of
such categories as affirmation of being, the will of power, and also in the context of problems related
to her creativity’s moral aspects. Confronting it with Nałkowska’s modernist novel Narcyza, the author
refers to the notion of Nitzschean “superwoman” described by Magdalena Rembowska-Płuciennik.
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K a l k o w s k a, Dlaczego zostałam dramatopisarką?, s. 20–21.
Ibidem, s. 21.

2014-11-25 10:38:19

I-1.indd 24

2014-11-25 10:38:19

Pamiętnik Literacki CV, 2014, z. 4, PL ISSN 0031-0514

MAGDALENA BAUCHROWICZ-kłodzińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

KSIĄDZ CH. W CIENIU APOKALIPTYCZNYCH ZNAKÓW SENSY I SYMBOLE
POETYCKIEJ WIZJI ESCHATOLOGICZNEJ CZESŁAWA MIŁOSZA
„Obrazy i symbole Apokalipsy zawsze silnie do mnie przemawiały [...]” – wyznawał
Czesław Miłosz w tekście poprzedzającym jego przekład ostatniej księgi Nowego
Testamentu1. Tę fascynację motywami apokaliptycznymi istotnie dostrzec można
w całym dziele poety: od wierszy, przez eseje, aż po tłumaczenie Janowego Objawienia, ze wstępu do którego pochodzi cytowane zdanie2. Właśnie owa fascynacja,
utrwalona w debiutanckim Poemacie o czasie zastygłym (1933) oraz późniejszych
Trzech zimach (1936), a następnie pogłębiona przez lekturę hermeneutyczno-kabalistycznych komentarzy Oskara Miłosza3, na trwałe określiła wrażliwość poznawczą i wyobraźnię przyszłego noblisty4. Apokalipsa jako pewien paradygmat myślenia eschatologicznego, model konceptualizowania relacji między Stwórcą a stworzeniem, Bogiem a człowiekiem, stała się istotnym komponentem światopoglądu
autora Ziemi Ulro5. Zasadnicze jest przy tym, że – z perspektywy studiów historycznoliterackich, uwzględniających całokształt twórczości poety – jego horyzont ideowy
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Cz. M i ł o s z, Słowo wstępne od tłumacza. W: Ewangelia według Marka. Apokalipsa. Przeł. ... Il.
J. L e b e n s t e i n. Lublin 1989, s. 11. Wszystkie przytaczane cytaty biblijne pochodzą z tego wydania.
Miłosz przetłumaczył w sumie 10 ksiąg biblijnych: z pism starotestamentowych – księgi poetycko-sapiencjalne, tj. Eklezjastę, która wraz z Pieśnią nad pieśniami, Księgą Ruth, Trenami oraz Księgą
Estery tworzy tzw. Księgi pięciu megilot (Paris 1982), ponadto Księgę Psalmów, Księgę Hioba i Księgę Mądrości, z Nowego Testamentu zaś – Ewangelię według Marka oraz Apokalipsę św. Jana. Te
dwie ostatnie księgi wydano po raz pierwszy w Paryżu w r. 1984. Warto wspomnieć, że 2 lata
później pallotyńskie wydawnictwo Édition du Dialogue z Paryża dla uczczenia 75 rocznicy urodzin
Miłosza przygotowało bibliofilską edycję Apokalipsy św. Jana w przekładzie poety wraz z ilustracjami J. Lebensteina. Zob. Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych. Oprac. A. K o s i ń s k a.
Współpr. J. B ł a c h, K. K a s p e r e k. Kraków–Warszawa 2009, s. 194, 197.
Interesująco o wpływie francuskiego metafizyka i egzegety, O. Miłosza, na intelektualno-duchowy
rozwój Cz. Miłosza, zwłaszcza w kontekście właściwego im obu zainteresowania Apokalipsą, pisała E . K i ś l a k (Objawienie nadziei. W zb.: Apokalipsa: symbolika – tradycja – egzegeza. Red.
K. Korotkich, J. Ławski. T. 1. Białystok 2006). Ów moment biografii noblisty przedstawia także
A. F r a n a s z e k (Miłosz. Biografia. Kraków 2011, s. 222–225). Zob. też B. G r o d z k i, Tradycja
i transgresja. Od dyskursu do autokreacji w eseistyce i „formach pojemnych” Czesława Miłosza.
Lublin 2002, s. 140–151.
Zob. Cz. M i ł o s z, Zaczynając od moich ulic. Wrocław 1990, s. 387–388.
Taki wniosek – choć wymagający pogłębionych analiz – znajdowałby jednak potwierdzenie w artykułach K i ś l a k (op. cit.) czy M. S i k o r y (Gorzkie rzeki. Wątki apokaliptyczne w poezji Czesława
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przedstawia nie tyle aksjologiczno-poznawczy constans, ile raczej wewnętrznie
ewoluujący kompleks myślowy: poddany dynamice nieustannej proteuszowej
zmienności i sceptycznej autonegacji6. Właśnie ze względu na tę specyficzną cechę
umysłowości Miłosza obiecujące badawczo może być postawienie pytania o ewentualne przemiany w sposobie rozumienia i waloryzowania apokaliptycznych motywów przez poetę. Na zagadnienie to zwróciła uwagę już wcześniej Elżbieta Kiślak,
dokonująca przeglądu sfunkcjonalizowania owej motywiki w twórczości lirycznej
noblisty7. Wydaje się wszakże, iż w obrębie jednego nawet tomu – słynnych Trzech
zim, stanowiących pierwszy dojrzały zbiór Miłosza i jego właściwy „debiut aksjologiczny, nie pokrywający się z bibliograficznym”8 – apokaliptycznej wizyjności przysługuje semantyczna niejednoznaczność. Hipotezę taką oprzeć można na hermeneutycznej problematyczności wiersza Do księdza Ch., który doczekał się krańcowo
różnych, a niekiedy wręcz sprzecznych komentarzy9. Tekst ten wydaje się istotnym
Miłosza. W zb.: Apokalipsa: symbolika – tradycja – egzegeza), którzy wykazali ważność apokaliptycznych inspiracji w całej twórczości poety.
6
Badacze od dawna zwracali uwagę na ów aspekt „wewnętrznego nieskrystalizowania” (J. J a r z ę bs k i, Być wieszczem. W zb.: Poznawanie Miłosza 2. 1980–1998. Red. A. Fiut. Cz. 2. Kraków 2001,
s. 107) czy „wewnętrznej ewolucji” (A. F i u t, Poeta w roli ucznia, świadka i pielgrzyma. „Pismo”
1981, nr 1, s. 42) jako na znamienny rys postawy ideowej Miłosza wobec świata. S. B a r a ń c z a k
(Język poetycki Czesława Miłosza. Wstępne rozpoznanie. „Teksty” 1981, nr 4/5, s. 155–156) światopogląd Miłosza opisywał jako „system dialogujących z sobą przekonań i argumentów”, widząc
w poecie „twórcę, którego dzieło wyrasta z gleby sprzeczności”.
7
K i ś l a k, op. cit.
8	K. D y b c i a k, Pieśń. W: Cz. M i ł o s z, Trzy zimy. – Głosy o wierszach. Red. R. Gorczyńska, P. Kłoczowski. Londyn 1987, s. 66.
9
Wiersz Do księdza Ch. jest omawiany kontekstowo lub tylko cytowany głównie w rozważaniach
dotyczących poetyki przedwojennych tomów Miłosza. W najbardziej reprezentatywnych pracach
tego typu przyjmuje się optymistyczną wykładnię zakończenia owego utworu, upatrując w nim – jak
T. B i l c z e w s k i („W odśrodkowym wirze”. Katastrofizm wierszy Cz. Miłosza i W. B. Yeatsa z lat
trzydziestych w kontekście „Problematyki modernizmu europejskiego” Richarda Shepparda. „Topos”
2000, nr 5/6, s. 90) wizję apokaliptycznej katastrofy, która „wiąże się z odrodzeniem, nadającym
wszystkiemu, co ułomne i kalekie, nowy, idealny wymiar”, a więc otwiera perspektywę zbawienia.
Zob. A. F i u t, Czy tylko katastrofizm? O przedwojennej poezji Czesława Miłosza. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 3, s. 99, 104. – S. B e r e ś, Ostatnia wileńska plejada. Szkice o poezji kręgu Żagarów.
Warszawa 1990, s. 290–291. Do tej grupy interpretacji przynależy także odczytanie J. K r y s z ak a (Prefekt Czesława Miłosza. W: Poeta w poszukiwaniu rzeczywistości. Toruń 2011), który zanalizował interesujący nas utwór, uwzględniając wpisany weń kontekst biograficzny. Prócz artykułu Kryszaka w całości poświęcony refleksji nad wierszem jest także krótki szkic I. S ł a w i ń s k i e j
(Do księdza Ch. W: Cz. M i ł o s z, Trzy zimy. – Głosy o wierszach); nie formułuje ona jednak jasnej
tezy na temat znaczenia apokaliptycznej zagłady w wierszu, akcentując przede wszystkim ironiczno-beznadziejny ton wypowiedzi „ja” lirycznego. Na biegunie przeciwległym względem przedstawionych odczytań sytuują się próby analityczne, prowadzące do mniej lub bardziej dosadnie
sformułowanego wniosku, że apokaliptyczne nawiązania w omawianym tu utworze projektują
pesymistyczny i katastroficzny obraz zagłady – zob. J. Ł u k a s i e w i c z, Przestrzeń „świata naiwnego”. O poemacie Czesława Miłosza „Świat”. W zb.: Poznawanie Miłosza 2, cz. 1 (2000), s. 151.
– K i ś l a k, op. cit., s. 171. Ten kierunek interpretacji podejmuje i rozwija Z. K a ź m i e r c z y k
(Dzieło demiurga. Zapis gnostyckiego doświadczenia egzystencji we wczesnej poezji Czesława Miłosza. Gdańsk 2011, s. 193–198, 277–280), z powodzeniem stosujący do analizy m.in. tego wiersza
koncepcję gnostyckiego doświadczenia egzystencji, ważnego dla młodego Miłosza. Jako ostatnie
wypada wymienić oryginalne, a nawet kontrowersyjne odczytanie D. H e c k (Nietzsche Miłosza.
W zb.: Poznawanie Miłosza 3. 1999–2010. Red. A. Fiut. Kraków 2011, s. 305), która pisząc o sto-
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kluczem do rozumienia poezji Miłosza przede wszystkim jako liryczny zapis intelektualnego (filozoficznego) dojrzewania młodego twórcy, a zarazem jako jedna
z pierwszych odsłon właściwej mu fascynacji manichejską wizją świata i człowieka10,
którą stopniowo łagodzi i równoważy widoczna w późniejszych dziełach Miłosza
zgoda na ekstatyczne przeżywanie materialnego piękna11. Ten dostrzeżony już przez
badaczy literatury12 kierunek ewolucji ideowej autora Trzech zim, pozwalającej się
ująć jako ruch od pewności nieprzekraczalnego fatalizmu filozoficznego do ugruntowanej w wątpieniu postawy metafizycznej nadziei, może zarazem stanowić pewien
model odczytywania i rozumienia cywilizacyjnej refleksji poety, zwłaszcza jako
twórcy okupacyjnych Legend nowoczesności13.
Aby dać czytelnikowi wyobrażenie o wspomnianej rozbieżności hipotez interpretacyjnych dotyczących wiersza Do księdza Ch., warto odwołać się przynajmniej do
sądów najbardziej reprezentatywnych czy też najjaskrawiej odmiennych od siebie.
Aleksander Fiut, podejmujący polemikę z motywowanym historycznie odczytaniem
Trzech zim przez przedwojennych krytyków i udowadniający, że wizja spełnionego
eschatonu otwiera perspektywę odrodzenia świata, wstrzymywał się jednak przed
proponowaniem kategorycznych wykładni obrazów zniszczenia zapisanych w tym
właśnie utworze14. Wątpliwości interpretacyjne badacza, łagodzone przez niego
użyciem retoryki prawdopodobieństwa oraz trybu przypuszczającego, w wypowiedzi
Kiślak zostają zaprezentowane z całą ostrością i bez obawy, że rozbiją główny tok
analiz. Autorka cytowanego studium, uznając poetyckie wizje całego tomu za aktualizujące sens Objawienia św. Jana jako figury „kosmicznej przemiany – pełnego grozy, lecz zbawiennego wstrząsu o niezwykłej energii”15, zarazem odważnie
stwierdza:

sunku Miłosza do koncepcji Nietzschego i tradycji filozoficznego nihilizmu, w tej optyce sytuuje
także sensy kontekstowo potraktowanego wiersza Do księdza Ch. Propozycja interpretacyjna badaczki stanowi tym samym najbardziej jaskrawe zerwanie z tradycją rozumienia zakończenia interesującego nas utworu jako dającego nadzieję na szczęśliwe odrodzenie świata po apokaliptycznej
zagładzie.
10	Konflikt owych sprzecznych postaw wobec świata materialnego– jego ascetycznej negacji oraz
afirmatywnego podziwu wobec niego – wypowiedziany był także w dwóch innych wierszach z Trzech
zim: Pieśni oraz Dialogu, które, jak ustalono, powstały w tym samym roku co interesujący nas
tekst, tj. w 1934 (zob. D y b c i a k, op. cit., s. 65, 68).
11
Cz. Miłosz nie raz – pośrednio lub bezpośrednio – wskazywał na swój szczególny stosunek do tego
właśnie utworu. W prywatnej korespondencji z K. Dedeciusem (Cz. M i ł o s z, list z 1965 r.
W: Dedecius – Miłosz. Listy. 1958–2000. Zebrał, przygot. do druku, przypisy, wstęp P. C h o j n o w s k i. Przeł. L. Q u i n k e n s t e i n. Łódź 2011, s. 21), tłumaczem przygotowującym wybór poezji
autora Trzech zim w języku niemieckim, wymienił wiersz Do księdza Ch. jako jeden z najbliższych
sobie młodzieńczych tekstów. Nie wprost do tego wiersza odsyła także wypowiedź Cz. M i ł o s z a
pochodząca z opublikowanego na łamach „Niedzieli” (1989, nr 9, s. 5) pośmiertnego wspomnienia
ks. L. Chomskiego: „Twórczość moja w wielkim stopniu jest dialogiem z księdzem Chomskim...”
12
Zob. A. F i u t, Moment wieczny. O poezji Czesława Miłosza. Warszawa 1993, s. 168. Zdaniem
K. D y b c i a k a (Drugi, prawdziwy debiut Miłosza. „Odra” 1989, nr 9, s. 41), w efekcie wspomnianej ewolucji w świecie poezji Miłosza możliwe staje się nawet „połączenie pochwały stworzenia
z przeżyciem zjednoczenia się z Osobą stwórczą i odkupicielską”.
13
Cz. M i ł o s z, Legendy nowoczesności. Wstęp J. B ł o ń s k i. Kraków 2009, s. 166, 169–170.
14
F i u t, Czy tylko katastrofizm?, s. 99, 104.
15
K i ś l a k, op. cit., s. 171.
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W Trzech zimach jedynie ksiądz katecheta Chomski [adresat interesującego nas utworu – M. B.-K.],
wieści nadejście straszliwego sądu, ogłaszając z satysfakcją dzień kary dla grzeszników: „miasta strumień
wrzącej lawy zgasi i żaden Noe nie ujdzie na łodzi”16.

Nihilistyczną bez mała tonację zapowiadanej zagłady silniej jeszcze wyjaskrawia
w swym odczytaniu Dorota Heck. Jej zdaniem, wiersz ów „nie dość, że przypomina
Nietzscheańską koncepcję nadczłowieka, [...] [to] jeszcze sugeruje ostateczne zwycięstwo sił zła, materialistycznie pojętą zagładę zamiast zbawienia [...]”17. Nawet
jeśli przyjmiemy, że na każdej interpretacji odciskają się nie tylko stylistyczne „linie
papilarne” pisarza, lecz także fluidy okresu historycznego, w którym żyje dany
badacz, to i tak konstatacja, że krytycy Dwudziestolecia międzywojennego pozostawali wrażliwi wyłącznie na katastroficzne tony biblijnej stylizacji Trzech zim,
podczas gdy ich następcy odkrywali w tej poezji sensy głównie metafizyczne18,
niewiele wyjaśnia. Nie uchyla problemu, który stawia przed nami wiersz Do księdza
Ch. Namysł nad nim wypada zatem rozpocząć od pytania pozornie tylko prostego,
mianowicie: jaką wizję światowej katastrofy kreuje poetyckie słowo tego utworu?
Na czym zasadza się jej specyfika i funkcja?
Dominantę stylistyczną owego wczesnego wiersza, zamykającego tom Trzy
zimy, stanowią – zaznaczone na różnych poziomach organizacji wizji poetyckiej
– dualizm, dysproporcja przeciwieństw oraz ich dynamiczne ścieranie się19, które
zostaje zniwelowane i przekroczone w ostatniej strofie. Wykreowany w niej kulmi-

16
17
18

19
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Ibidem.
H e c k, op. cit., s. 305.
W Przedsłowiu do londyńskiej reedycji Trzech zim (Trzy zimy. – Głosy o wierszach, s. 59), przygotowanej z okazji 50-lecia pierwszego wydania tego tomiku, J. B ł o ń s k i zauważał: „Czytelnicy
z roku 1936 wrażliwsi byli bardziej na proroctwo zagłady niż na pragnienie odrodzenia. Trzy zimy
interpretowali więc raczej katastroficznie niż eschatologicznie...” Zob. też recenzję tego tomu –
M. S t a l a, „Trzy zimy” jesienią ’87. Tekst na stronie: http://www.milosz.pl/napisali-o-mojej-tworczosci/recenzje/marian-stala-trzy-zimy-recenzja (data dostępu: 17 XII 2012). Przeciw uproszczonym odczytaniom swej przedwojennej twórczości protestował po latach sam M i ł o s z (Zaczynając od moich ulic, s. 131–132), potwierdzając przy tym zarówno złożoność symboliki Trzech zim,
jak i rodzaj zaznaczonego w ich poetyce ideowego niesprecyzowania, unikania klarownych podziałów, które – rozpisane na przeciwstawne sobie głosy person lirycznych – niejako ulegają wyraźnemu zawieszeniu. Gwoli ścisłości wypada wspomnieć o wyjątkowej na tle ówczesnych odczytań
Trzech zim przenikliwej recenzji autorstwa J. C z e c h o w i c z a (Uczeń marzenia. Rzecz o poezji
Czesława Miłosza. „Pion” 1937, nr 3, s. 3), który problemowy rdzeń tego zbiorku widział we właściwej Miłoszowi rozchwianej, nieustannie ewoluującej „postawie intelektualnej wobec dwóch
światów: dotykalnego i niewidzialnego”. Powstające w ten sposób napięcie, odciskające się w materii poszczególnych wierszy, miało – zdaniem recenzenta – podłoże religijne, ponieważ poeta był
„bardziej chrześcijański, niż to sam podejrzewa (choć może po protestancku, nie po katolicku)”.
Tę dynamiczną dychotomię niejako projektuje już sam wybór formy listu poetyckiego, jako gatunku prezentującego zderzenie postaw „nadawcy” i „adresata” lirycznego. Wrażenie wewnętrznej
dialogiczności czy sporu jest następnie konsekwentnie budowane przez wykorzystanie w kreacji
lirycznej prefekta metaforyki aktualizującej semantykę „batalistyczną” oraz przez podkreślanie
gwałtowności jego działań (epitety „mściwy” i „fanatyczny”, odnoszące się do samego tylko wzroku
księdza, „burza” jako jego metaforyczny pseudonim, wreszcie wymowne obrazy poetyckie: „kark
przecięty blizną po cielesnych mieczach”, „nienawiścią paliłeś”, „tnąc słowem z dawidowej procy”),
ale także dzięki celowej dwuznaczności, zauważalnej w sposobie waloryzowania pewnych symboli
– do czego jeszcze powrócę.
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nacyjny moment apokaliptycznej zagłady kładzie kres agonistycznym sprzecznościom w bycie, znosi je, przypieczętowując myślowe braterstwo niedawnych wrogów
– „ja” lirycznego oraz tytułowego księdza Ch., fanatycznego proroka zniszczenia.
Na uwagę zasługuje tyleż wizja zapowiadanej przez niego Apokalipsy, ile szczególna relacja łącząca go z „uczniem”, któremu zasadnie przypisać można świadomość
neoficką.
Jaki zatem byłby scenariusz projektowanego w wierszu apokaliptycznego zniszczenia? Znamienne wydaje się już to, że wizję kosmicznej katastrofy aktualizuje
poeta, posługując się symboliką dwóch żywiołów: wody oraz ognia. Nasuwa to, z jednej strony, skojarzenie z obrazem starotestamentowego potopu, interpretowanego
przez hermeneutów Pisma Świętego jako prefiguracja chrztu, z drugiej zaś – obraz
ów ma swe źródło w Janowym Objawieniu, w którym czytamy o „szklanym morzu
zmieszanym z ogniem” (Ap, 15, 2). Miłoszowe wyobrażenie dwoistego żywiołu jest
jednak o tyle różne od biblijnych wzorców, że niesie zniszczenie o wymiarze totalnym:
[...] miasta strumień wrzącej lawy
zgasi i żaden Noe nie ujdzie na łodzi. [D 101]20

Tę ostateczność zagłady, skłaniającą do widzenia w zapowiadanym kataklizmie
wyłącznie karzących wyroków Boga, podkreśla jeszcze figura „wiecznej zatraty”,
o którą gorliwie modlił się podmiot wiersza. Skoro jednak wizja potopu aktualizuje zarazem symbolikę związaną z działaniem ognia, a więc z mocą oczyszczającą,
natomiast w finale wiersza jest mowa o, jakby zamykającym apokaliptyczne zdarzenia, „chrzcie ostatnich pogan”, wypada zapytać, ku czemu prowadzi ów przerażający akt oczyszczenia. Co podlega zniszczeniu, co zaś ma szansę ocaleć?
Chcąc odpowiedzieć na tak postawione pytanie, należy wnikliwie przyjrzeć się
postaci prefekta, właściwość żywiołu ognia jako siły destruującej materię, spalającej ją, wyznacza bowiem symboliczną semantykę aktywności księdza. Jego nienawiść „pali”, zmienia to, co żywe i poddane pokusie, a więc grzeszne, w popiół.
Prefekt przyjmuje wobec ziemskiej rzeczywistości postawę walczącą i, by tak rzec,
misyjną, ponieważ – co znamienne – wykorzystana w jego rysunku biblijna stylizacja aluzyjnie wprowadza w pole symboliki tego bohatera sylwetki Dawida, świętego Jerzego czy archanioła Michała, a więc Boskich wojowników. Zasadnie wolno
wnioskować, że antyświatowy fundamentalizm tej postaci nadaje jej znamiona nie
tyle chrześcijańskiej ortodoksji, ile raczej manichejskiej herezji21. Prefekt jest przecież zwiastunem apokaliptycznego pożaru, w którym zatriumfuje oczyszczający
ogień – właśnie antyświatowy żywioł.

20

21
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Skrótem tym odsyłam do: Cz. M i ł o s z, Do księdza Ch. W: Wiersze wszystkie. Kraków 2011.
Ponadto stosuję skrót K = Cz. M i ł o s z, Ksiądz Ch., po latach. W: jw. Liczby po skrótach wskazują stronice.
W. T a t a r k i e w i c z, Historia filozofii. T. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna. Wyd. 19. Warszawa 2002, s. 179. Z punktu widzenia tego autora to gnoza stanowi genetycznie wcześniejsze,
a zarazem znaczeniowo pojemniejsze pojęcie, w którego ramach należy rozpatrywać manicheizm.
Ona także, właśnie ze względu na silnie podkreślony niepodważalny dualizm ducha i materii,
miałaby być swoistym prototypem wszelkiej herezji.
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Warto przy tym zauważyć, że sfunkcjonalizowanie motywu ognia w całym wierszu podporządkowane zostało wieloznacznej wykładni22. Choć żywioł ów można
traktować przede wszystkim jako atrybut tytułowego „księdza Ch.”, to ogień przynależy zarazem do sfery świata materialnego – przestrzeni codziennego doświadczenia „ja” lirycznego. Ogień ziemski objawia, jak się wydaje, szczególną moc,
właściwą żądzy lub pokusie, wobec których słabnie siła transcendentnych wzlotów,
duchowych porywów katechety – jak czytamy:
[...] wzrok twój fanatyczny jest martwym skowronkiem
zabitym w ogniu świata, któremu zaprzeczał. [D 101]

Słowa prefekta gotują zatem zagładę grzesznego świata, ona zaś – jak projektuje tekst utworu – ma objawić oczyszczającą potęgę ognia, działającego jako
„światło potępienia”, karzący majestat sacrum. Ów oksymoroniczny obraz „światła
potępienia” niesie ładunek semantyczny ukazujący właściwy sens apokaliptycznych
wydarzeń: przemiana sfery profanum, triumf dobra może się dokonać jedynie kosztem totalnego unicestwienia materii, naznaczonej ontologiczną skazą. Tak odczytywana wizja poetycka z wiersza Do księdza Ch. odzwierciedla – jak wolno domniemywać – ujętą w symbolicznych konstruktach wyobraźniowych gnostycko-manichejską ideę kosmologiczną23. Poeta wielokrotnie wspominał o ważności tej
koncepcji dla wykrystalizowania się jego własnej refleksji filozoficzno-teologicznej,
powołując się przy tym na gorliwie czytany w czasach szkolnych podręcznik Roma-

22
23
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O bogatej symbolice żywiołów w całym tomie Trzy zimy w kontekście gnostyckiej „mitologii” interesująco pisze K a ź m i e r c z y k (op. cit., s. 175–228, 233–247).
Fundament gnostyckiej kosmologii – a zatem, uogólniając, także wyrastającej z tej koncepcji idei
manichejskiej („gnostycyzm jest wielką rzeką, która prowadzi od pospolitej pragnozy do manicheizmu [...]” áG. Q u i s p e l, Gnoza. Przeł. B. K i t a. Warszawa 1988, s. 69ñ) – stanowi radykalnie
dualistyczna wizja bytu, w której cała materia (ciało), jako tożsama ze złem i ciemnością, przeciwstawiona została elementowi duchowemu, wcielającemu pozaświatową, Boską zasadę dobra
i światła. Badacz tej problematyki, niemiecki religioznawca K. R u d o l p h (Gnoza. Istota i historia
późnoantycznej formacji religijnej. Przeł. G. S o w i ń s k i. Kraków 1995, s. 294–297) za fundamentalne uznaje następujące założenia gnostyckiej nauki: 1) powstanie świata było efektem zaburzenia
pierwotnego praporządku i zmieszania się światłości z ciemnością; 2) tym samym cała materia,
poszczególne elementy widzialnego świata oraz ciało to siedlisko zła, podlegające władzy demiurga
– upersonifikowanej formie ciemności, której ulega światłość; 3) materialny świat zawiera więc
w sobie pierwiastek Boskiej światłości, który ma szansę w ten sposób ocaleć, oczekując całkowitego wyzwolenia (idea Boskiej duszy uwięzionej w materii jest zatem absolutnie konieczna); 4) dualizm naznacza nawet ludzką duszę, w której współistnieją elementy zły i dobry; 5) celem dziejowego procesu i ludzkim przeznaczeniem ma być wyzwalanie się światła z ciemności albo inaczej:
pierwiastka Boskiego z materii; w tym sensie „kosmologia pełni funkcję służebną względem soteriologii”, człowiek zaś „jest zasadniczym środkiem osiągnięcia tego celu” (ibidem, s. 294). Uzasadnieniem istnienia świata staje się więc perspektywa sukcesywnego pochodu Boskości ku wyzwoleniu z materialnych więzów. Z tez tych wynika, co zrozumiałe, tak znamienne zwłaszcza dla
manichejczyków: nienawiść do ciała i seksualności, wiedza o potędze grzechu, praktyka radykalnych
wyrzeczeń oraz oczekiwanie na moment triumfu dobra i przywrócenia stanu, który panował na
początku. Warto zauważyć, że – jak podkreślają znawcy tego zagadnienia – w systemie gnostycko-manichejskim szczególnie sferę ludzkiej płciowości pojmowano jako opresyjną i niebezpieczną
w tym sensie, że miała ona wprowadzać człowieka w stan odrętwienia i odbierać mu pamięć
o uwięzionej w materii światłości, która winna ostatecznie zatriumfować.
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na Archutowskiego Historia Kościoła katolickiego w zarysie (1919)24. W myśl streszczonych tam gnostyckich nauk materialny świat jest źródłem zła, które usunąć
można jedynie na drodze zniszczenia całej materii25. Ustanowienie panowania
dobra wiąże się zatem z gestem cofnięcia aktu stwórczego i powrotem do stanu
pierwotnego, gdy istniał wyłącznie niematerialny pierwiastek Boski. Stąd też chrzest
z finalnej strofy wiersza traktować wypada jako równoznaczny z unicestwieniem,
anihilacją26. Wizja oczyszczającego chrztu i wyobrażenie ludzkości pochłanianej
przez ziemię sprzęgają się w jedynym obrazie, nakładają się na siebie:
Ziemia usta rozewrze, w jej dudniącej katedrze
chrzest odbiorą ostatni poganie. [D 102]

Być może więc, rzeczywistość po apokaliptycznych wydarzeniach dałoby się
porównać z tą, o której poeta w jednym ze swych późnych wierszy napisał: „Nagle
umilknie warsztat demiurga. Nie do wyobrażenia cisza”27?
Apokaliptyczny scenariusz we wczesnym wierszu Miłosza ma być aktem interwencji sacrum w sferę skażonej materii. Groźną i niszczycielską manifestacją Boskiej
siły, dotąd milczącej, pokonywanej w starciu z ziemską pokusą i materialnym złem,
mającym swe przedstawicielstwo w samym człowieku. Owa interwencja, co ważne,
zostaje niejako sprowokowana i wymodlona przez tych, którzy oczekują „przeanielenia” grzesznego świata, tęskniąc ku mistycznym niebom – prefekta i jego ucznia.
Dla obu oczekiwanie na nadejście Apokalipsy staje się oczekiwaniem na triumf
dobra.
Interpretatorowi tak projektowany triumf może jednak słusznie wydać się
w pewnym sensie niepokojący i trudny do jednoznacznie pozytywnej oceny28. Rodzi
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O znaczącym formotwórczym wpływie lektury tego podręcznika w okresie gimnazjalnym na własną
świadomość poeta wspomina po raz pierwszy w autobiograficznej Rodzinnej Europie (Warszawa
1990, s. 82; zob. też M i ł o s z, Zaczynając od moich ulic, s. 167), w której streszcza najbardziej
interesujące go wówczas fragmenty owej książki, a więc te poświęcone jego „ulubieńcom” – gnostykom, manichejczykom i albigensom. Aluzją do tego lekturowego wtajemniczenia są także strofy z poematu Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada (w: Wiersze wszystkie, s. 673). Dokładny tytuł
podręcznika oraz nazwisko autora Cz. M i ł o s z wymienia w późniejszych wywiadach – zob. Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przepr. A. F i u t. Kraków 1994, s. 203; Moje
związki z Sejnami. Z Czesławem Miłoszem rozmawia młodzież sejneńska. W zb.: Rozmowy polskie 1999–2004. Kraków 2004, s. 525. Wypada zauważyć, że po raz pierwszy „źródło” to w funkcji
istotnego kontekstu dla analizy filozoficzno-religijnych zainteresowań poety wykorzystał K a źm i e r c z y k (op. cit., s. 307, przypis 21; s. 347, przypis 42), przytaczający nawet odpowiednie
fragmenty dzieła ks. Archutowskiego.
Zob. R u d o l p h, op. cit., s. 180: „Manichejczycy zakładają tego rodzaju spalenie trwające bez mała
1500 lat, które ma nie tylko strawić świat materialny, ale i wyzwolić możliwe jeszcze do ocalenia
elementy boskie [...]”.
Zdaniem R u d o l p h a (ibidem, s. 296), typowe dla manichejskich czy, szerzej, gnostyckich wyobrażeń końca dziejów jest przekonanie o mającej nastąpić „likwidacji świata materialnego w wyniku pożogi, która oczyści także ostatnie z pozostających jeszcze w świecie elementów światła”. Będzie
to ostateczny etap uwalniania Boskiej zasady dobra, ukoronowany jej triumfem i powrotem do
stanu pierwotnego.
M i ł o s z, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, s. 682.
K a ź m i e r c z y k (op. cit., s. 278) pisze w tym kontekście o „mściwej wizji Apokalipsy”, wykreowanej w interesującym nas utworze.
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się bowiem pytanie o status jednostki – czy w ogóle: stworzenia – w apokaliptycznej
wizji księdza Ch. Osoba ludzka miałaby stanowić podmiot, a może wyłącznie przedmiot zapowiadanych wydarzeń? Pośrednio kwestię tę rozstrzyga Zbigniew Kaźmierczyk. Trafnie zauważając, że interesujący nas wiersz prezentuje „ujęcie końca
świata bez perspektywy Sądu Ostatecznego”29, badacz stwierdza dalej:
nie woda, lecz ogień symbolizuje wielką przemianę w [...] proroctwie [księdza Ch.]. Nie życzy on bowiem
światu odnowy po potopie. Nie oczekuje przemiany historycznej, „odnawiającej oblicze ziemi”, lecz życzy
zepsutemu światu przemiany eschatologicznej (totalnej), oznaczającej kres ziemskich dziejów30.

Wypada zgodzić się z intuicjami zawartymi w tym cytacie. Odrodzenie, jakie
w poetyckim universum niesie apokaliptyczny pożar świata, dotyczy samej ontologicznej zasady bytu i równa się zniszczeniu całej materii jako źródła zła. Wizja ta
zdaje się w pełni ilustrować skrajny pesymizm kosmologicznej koncepcji gnostyków.
Zdaniem Władysława Tatarkiewicza, starożytna gnoza, mająca za podstawę „przekonanie o znikomości świata materialnego w porównaniu z idealnym”, rodziła
u swych wyznawców przeświadczenie, że skoro ziemska doczesność jest trwale
napiętnowana złem, istnieje tylko jeden sposób, by osiągnąć dobro:
Wyzwolenie od zła pojmowali [gnostycy] jako wyzwolenie z materii, a więc jako uduchowienie
świata. Materię mieli za tak radykalnie złą, że wielu z nich nie chciało dopuścić myśli, iżby Chrystus
mógł rzeczywiście posiadać ciało, i przeto skłaniali się do „d o k e t y z m u”, czyli pojmowali cielesnego
Chrystusa jako zjawisko, a nie realną istotę. Dla tego samego powodu, w przekonaniu, że zetknięcie
z ciałem poniża duszę, odrzucali naukę o zmartwychwstaniu ciał31.

Chrześcijańskie wyobrażenie o końcu czasów także zapowiada zwycięstwo dobra, Boskiego światła, na owym wyższym, istotowym – nie zaś ograniczonym historyczną konkretnością – poziomie istnienia wszelkich bytów32. Jednak oczekiwane
królestwo Baranka, „nowe niebo i nowa ziemia”33 sprawiedliwości oraz wiecznego
szczęścia, jakkolwiek będące przestrzenią idealną, jest zarazem – wedle słów współczesnego hermeneuty Sergia Quinzia – „doskonale ziemskie”:
Ostatnia wizja Apokalipsy stanowi spełnienie się wszystkich proroctw: horyzont, którym dotąd była
niebiańska liturgia, staje się ostatecznie horyzontem ziemskim, Pan zstępuje na ziemię, by świętować
swoje zaślubiny (19, 7; 21, 2; 21, 9) i zamieszkać na zawsze ze swoim ludem (21, 3–4; 22, 5).
[...] Czas nie będzie tam nieobecny, lecz będzie trwać w swoim odwiecznym rytmie (22, 5; 22, 2).
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Ibidem, s. 197.
Ibidem, s. 197–198.
T a t a r k i e w i c z, op. cit., s. 177–178.
Doskonałym tego potwierdzeniem jest niezrozumienie sensu misyjnej działalności Chrystusa,
głoszącego nadejście Królestwa Bożego, przez tych Żydów, którzy starotestamentowe proroctwa
mesjańskie pojmowali dosłownie – jako zapowiedź rychłego odrodzenia ziemskiej, także politycznej,
potęgi Izraela, zjednoczonego ręką Boskiego pomazańca.
Zob. Ap 21, 1–2: „I widziałem nowe niebo i nową ziemię. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia
przeminęły [...]. I widziałem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak narzeczona, która przystroiła się dla swego oblubieńca”. Komentujący te słowa współczesny teolog S. Q u i n z i o (Księga Apokalipsy. Przeł. A . D u d z i ń s k a - F a c c a. „Konteksty”
2011, nr 4, s. 145–146) zwraca w swych komentarzach uwagę na – często opacznie rozumiany
przez interpretatorów – ziemski charakter eschatologicznej Jerozolimy, która zstępuje z nieba,
a więc od Boga, na ziemię.
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Nie będzie żadnego „mistycznego” utożsamienia z Bogiem, Jerozolima jest bowiem „miarą człowieka”
(21, 17). [...] Bóg będzie w doskonały sposób człowiekiem i będzie pocieszony jak człowiek [...]34.

Wyjątkowość judeochrześcijańskiej eschatologii w porównaniu z mitem gnostyckim polegałaby zatem właśnie na traktowaniu człowieka i jego ziemskiej rzeczywistości jako podmiotu apokaliptycznych przemian, ich właściwego celu35.
Niedoskonałe ziemskie formy nie są i nie mogą być uważane jedynie za „środek”,
za przeznaczone do zniszczenia „narzędzie”, umożliwiające triumf abstrakcyjnego,
pozaświatowego dobra36. Różnicę ową jeszcze jaskrawiej oddają słowa samego
Miłosza, który po latach w jednym z esejów pisał o „gnostycznym tudzież manichejskim rozerwaniu więzi między Stworzeniem a Odkupieniem”37.
W świetle nauk prefekta akt unicestwienia, przepalenia antyświatowym ogniem
okazuje się zatem jedyną szansą dla znieprawionej materii i grzesznej ludzkości.
Natomiast figura pożerającej pogan ziemi jako „dudniącej katedry”, miejsca uświęcenia, przekształcenia profanum w sacrum, staje się wymownym, choć w istocie
przerażającym potwierdzeniem absolutnej niezależności i samowystarczalności
porządku Boskiego, transcendentnego. Demiurgiczne u swych początków, a więc
zrodzone z woli Księcia Ciemności, stworzenie – ziemia z jej pięknem, ludzkość wraz
ze swymi namiętnościami – zasługuje wyłącznie na gest unieważnienia, obrócenia
w nicość:
I jest szum, przypływ morza dotychczas nieznanego,
morza nicości. Pod białą pianą jego
utonęły zwierzęta i lądy.
Ciesz się, triumfatorze. Obu przyjęło morze.
W jego głosie zagłady grzmią trąby.
Pogodzeni jesteśmy po długim skłóceniu,
wiedząc, że z szczęścia ludzi kamień na kamieniu
nie zostanie. [D 102]
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Q u i n z i o, op. cit., s. 145–146.
Na tym tle wyraziście widać (heretycką) odmienność i radykalizm gnostyckiego wyrzeczenia się
ziemskiej rzeczywistości, prowadzącego aż do negacji zbawczego sensu śmierci Chrystusa. Zwracał na to uwagę wydawca książki Quispela (Od wydawcy polskiego. W: Q u i s p e l, op. cit., s. 8),
pisząc: „Dla gnostyków zmartwychwstanie było wyzwoleniem z ciała, dla chrześcijan Kościoła
zmartwychwstanie oznaczało dalsze życie całego człowieka”.
Ów szczególny charakter gnozy jako systemu filozoficznego opartego na silnym przeciwstawieniu
sobie złej, „demiurgicznej” materii oraz dobrego, Boskiego pierwiastka duchowego, trafnie ujmuje
M. J. C z a r n e c k i (Człowiek wobec świata. Gnoza nowożytna Erica Voegelina a gnostycyzm
antyczny – próba porównania. „Dialogi Polityczne” 2007, nr 8, s. 166; podkreśl. M. B.-K.), badacz
zainteresowany filozofią polityczną, który zwraca przy tym uwagę na znamienną ewolucję owej
koncepcji. Stwierdza: „o ile gnoza starożytna jest r a d y k a l n ą t r a n s c e n d e n t a l i z a c j ą
pragnień eschatologicznych człowieka, o tyle gnostycyzm nowożytny wyznacza ruch przeciwny:
gnoza jest tu radykalną immanentyzacją pragnień zbawienia. Stanowi więc – z chrześcijańskiej
perspektywy – drugi skrajny objaw tej samej choroby, wyrosłej z nienawiści do świata” i chęci
„ukojenia egzystencjalnych pragnień człowieka [dotyczących] wyjścia poza rzeczywistość”.
Cz. M i ł o s z, Ogród nauk. Lublin 1991, s. 52. Dalsza część zamieszczonej tam refleksji dotyczy
idei prometejskiego samozbawienia jako filozoficznie niebezpiecznej konsekwencji przyjęcia manichejskiej wizji świata. Tym samym poeta daje dowód przenikliwości, rozpoznając w inspiracji
gnostyckiej źródło autorytarnych, totalistycznych i utopijnych dążeń ludzkości.
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Gnostycka idea zbawienia, dokonującego się przez akt totalnej katastrofy
(„z szczęścia ludzi kamień na kamieniu / nie zostanie”), prowadzi – wedle antycznych koncepcji tego systemu filozoficznego – do intronizowania sił światłości,
uwolnienia uwięzionego w materii dobra. Wyłącznie ono, nie zaś człowiek czy reprezentowana przez niego sfera ziemskiej doczesności, stanowi, jako pewien abstrakt, warunek konieczny i zasadniczy cel apokaliptycznych zdarzeń. Osobiste
przeżycie tej prawdy, ugruntowującej manichejską pewność, że zło stanowi przyrodzoną cechę universum, wyznaczało podstawę duchowego porozumienia między
nauczycielem, tym prorokiem skażonej materii, zasługującej na „wieczną zatratę”,
a jego uczniem.
Posłuszna rezygnacja z pogoni za ludzkim szczęściem, poddanie się dyscyplinie
ascetycznego umartwienia zmysłów (waloryzowane są noc i zgon), zgoda na postrzeganie natury w kategoriach nieusuwalnych przeciwieństw to praktyczne
wnioski ucznia z przemyślanej poniewczasie „katechezy” udzielonej mu przez prefekta. Wypowiedź podmiotu lirycznego widziana z tej perspektywy nabierałaby
zatem cech swoistego wyznania wiary38:
Twoje usta śnię często. Ich grymas niesławny
długo uczył pogardy wszystkiego prócz zgonu.
Dziś ja, uczeń, poznałem nicość form powabnych,
i otośmy już obaj z jednego zakonu.
[. . . . . . . . . . . . . . . . ]
Wesele ciał, złączonych z wodami i ogniem,
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
nienawiścią paliłeś, aż sczerniałe głownie
spadły w noc, a noc była dla ciebie – kościołem. [D 101]

Tak radykalne i jednoznaczne odrzucenie zmysłowego świata naprowadza nas
na kontekst, jaki podsuwa utrwalona w korespondencji z tamtego okresu wypowiedź
młodego Miłosza, zwierzającego się w liście z 1930 roku:
Chciałbym być prawowiernym katolikiem. Tak mnie imponuje ten most zawieszony w próżni.
Konstrukcja w sobie zamknięta, samowystarczalna, niekusząca się o uchwycenie prawdy świata zewnętrznego – jakby gotyk39.

Pobrzmiewa tu najprawdopodobniej nie tyle faktyczna tęsknota za jakimś bez
mała wzlotem ku mistycznym niebom, ile może także ironiczno-krytyczna uwaga
na temat idealistycznej utopii, w jakiej zasklepia się myślenie ortodoksyjnych
chrześcijan, posługujących się czarno-białą optyką. W świadomości poety metafo38
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Jeśli – co uzasadnione – utożsamić „ja” liryczne wiersza z osobą samego poety, przytoczony cytat
może stanowić ciekawy kontekst dla myślenia o postawie M i ł o s z a z późnego okresu jego twórczości. Dowodzą tego m.in. następujące rozważania, prezentowane w jednym z utworów Kronik
(1987) – Bryczką o zmierzchu (1930) (w: Wiersze wszystkie, s. 959–960): „kto wie, czy wolno nam
wyrzekać się doraźnych, nietrwałych form w imię absolutnego pragnienia. W młodości nie spodziewałem się, że będę tak zafascynowany ludźmi, ich codziennym istnieniem w czasie, dniem, rokiem
[...]. Nie, nie można patrzeć prosto w słońce”.
Cz. M i ł o s z, list do J. Iwaszkiewicza, z 11 XII 1930. W: Cz. M i ł o s z, J. I w a s z k i e w i c z, Portret
podwójny. Wykonany z listów, wierszy, zapisków intymnych, wywiadów i publikacji. Wybór, układ,
red. B. T o r u ń c z y k. Oprac., przypisy R. P a p i e s k i. Warszawa 2011, s. 12.
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rycznym synonimem tak pojmowanego katolicyzmu stała się forma; swego rodzaju
– jak wskazuje przytoczony cytat – architektoniczna struktura zorientowana wertykalnie i istniejąca niejako sama dla siebie, elitarna, obojętna, wzniosła. Czy
także sztuczna i pusta? Zapewne chroniąca sferę sacrum, ale za cenę utraty kontaktu z ziemską rzeczywistością, jej pogardliwego odepchnięcia. Czy w takiej twierdzy abstrakcyjnego idealizmu istotnie pragnął schronić się dorastający poeta, zawstydzony i przerażony darwinowskim determinizmem biologicznego świata?
Próba odpowiedzi na to pytanie wymaga przede wszystkim ujawnienia osoby
rzeczywistego adresata i zarazem bohatera lirycznego interesującego nas wiersza.
Prototypem tytułowego „księdza Ch.” był ksiądz Leopold Chomski, kanonik honorowy kapituły wileńskiej, wcześniej profesor tamtejszego seminarium duchownego oraz katecheta w I Gimnazjum Męskim im. Króla Zygmunta Augusta. Przyszły
poeta kształcił się tam od 1921 roku. W pamięci autora Trzech zim, ale także we
wspomnieniu jego rówieśników, wileński duchowny zapisał się jako mityczna prawie postać, reprezentująca chrześcijaństwo silnie przeniknięte manichejskim pesymizmem40. Postać Chomskiego, z jednej strony, odpychała Miłosza (poeta odcinał
się od narodowego katolicyzmu opartego na wyuczonych gestach), z drugiej zaś –
bliska mu była właściwa prefektowi ponura wizja nieuleczalnego zła natury ludzkiej
oraz zagrożonego w swym trwaniu sacrum41. Ostatecznie więc przy całej swej niezgodzie na rygory katolicyzmu jako plemiennej pustej obrzędowości (porównywanej
na kartach Rodzinnej Europy do „rzymskiego gorsetu”42) młody poeta zadzierzgnął
z prefektem, jak sam to określał, „nić nieprzyjaznego braterstwa”43, któremu do
końca pozostał wierny, choć więź ta poddana była także znamiennej ewolucji44.
Symboliczny kod manicheizmu stanowi – jak już sugerowałam w toku wcześ-
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Najpełniejszy literacki portret prefekta zawiera rozdział z Rodzinnej Europy pt. Wychowanie katolickie. O postaci tytułowego „księdza Ch.” w kontekście interesującego nas wiersza, a także szerzej
– całej twórczości, zwłaszcza zaś biografii intelektualnej Miłosza, pisali J. S z y m i k (Problem
teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława Miłosza. Katowice 1996, s. 66–70) oraz K r ys z a k (op. cit.). Obie prace koncentrują się na tym, jak rzeczywista biografia katechety z czasów
wileńskiej młodości Miłosza nabiera w jego poetyckich i eseistycznych tekstach znamion literackiej
legendy. Pewne światło na specyfikę Miłoszowskiej „mitologizacji” ks. Chomskiego rzuca rozmowa
A. F i u t a z innym uczniem wileńskiego gimnazjum, nieledwie rówieśnikiem poety – S. S t o m m ą:
O Poecie, masonach i księdzu Chomskim. Rozmowa ze Stanisławem Stommą. W: A. F i u t, Z Miłoszem. Sejny 2011. Biogram ks. Chomskiego – zob. J. O b r ę b s k i, Wspomnienie o ks. Leopoldzie
Chomskim (1885–1982), prefekcie Czesława Miłosza. „Niedziela” 1989, nr 9, s. 5.
Zob. M i ł o s z, Zaczynając od moich ulic, s. 167: „Co do lęku przed Grzechem, nie różniłem się
bardzo od niego, więc istniała między nami wspólność, zwiększająca napięcia”. Zob. też M i ł o s z,
Rodzinna Europa, s. 88–90.
M i ł o s z, Rodzinna Europa, s. 89.
Ibidem, s. 94. Warto zauważyć, że sformułowane tam zarzuty przeciwko źle pojętemu moralnemu
maksymalizmowi polskich katolików, nauczonych posłuszeństwa wobec abstrakcyjnej wspólnoty
zbiorowej, ale niezdolnych do codziennej praktyki cnoty i uczynków miłosierdzia w stosunku do
konkretnego bliźniego, wydać się mogą zbieżne z wierszowanymi sentencjami A. M i c k i e w i c z a
Gdzie niebo lub Kochać ludzkość (w: Myśli, zdania i uwagi. Wstęp, wybór, oprac. K. L e ż e ń s k a.
Warszawa 2000).
Jej punkt dojścia w pełni prezentuje, późniejszy o 50 lat od omawianego, wiersz Ksiądz Ch., po
latach (w: Wiersze wszystkie), włączony zresztą do zbioru o wymownym tytule Nieobjęta ziemia.
Będzie o tym utworze jeszcze mowa.
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niejszych analiz – właściwy horyzont jakości ideowych i artystycznych omawianego
wiersza, co znajduje potwierdzenie w autokomentarzach Miłosza, powracającego
pamięcią do swych młodzieńczych światopoglądowych buntów i fascynacji. Obraz
kształtowania się twórczej indywidualności poety ukazany w eseistycznej Rodzinnej
Europie (1958) dopełniają fragmenty wywiadów, w których odnajdujemy jego portret
z okresu paryskiego spotkania z Oskarem Miłoszem na początku lat trzydziestych
XX wieku. Dla młodego twórcy był to czas ostro przeżywanych wewnętrznych konfliktów. Światopoglądowy ferment, zapoczątkowany przez gimnazjalny jeszcze bunt
wobec obrzędowo-narodowego katolicyzmu, zainteresowania gnostycko-manichejską herezją oraz lewicowe sympatie polityczne, ulegał zaostrzeniu pod wpływem
nowych impulsów, jakich dostarczały intelektualna atmosfera przedwojennego
Paryża, osobowość stryja mistyka, mentalna klaustrofobia polskiej kultury:
byłem człowiekiem religijnym i bardzo chyba niemoralnym i ubolewającym nad swoją niemoralnością.
[...]
[...] Pełnym wewnętrznych konfliktów olbrzymich, szamoczącym się [...].
[...]
[...] Te rozmaite konflikty, szamotania się i właściwie arogancja i pycha posiadacza jakiejś wiedzy,
jakiejś gnozy, która niedostępna jest moim kolegom w Polsce i stawiająca mnie w piętrowe konflikty45.

Wydaje się, że właśnie ta gwałtowność wewnętrznych sporów ideowych Miłosza,
ich zawikłana intelektualno-wolitywna złożoność odcisnęły się na kreacji obu bohaterów lirycznych omawianego wiersza. Postawę prefekta determinuje dialektyka
pragnienia i nienawiści, które wzajemnie się potęgują. Duchowny nienawidzi fizycznego świata jako sfery oddanej we władanie złu i pragnąc całkowitego, bezwzględnego zwycięstwa dobra, wyczekuje na totalne zniszczenie ziemskiego profanum. Zagłada, której pożąda ksiądz Ch., jest zatem unicestwieniem ontologicznie
skażonej materii, w tym sensie stanowiąc manichejsko pojmowane zbawienie.
Sytuacji „ucznia” odpowiada natomiast świadomość neofity, a więc kogoś, kto doświadczył mentalnego przełomu, skłaniającego do przemiany życia. Rozbudowaną
metaforę ciała-kołyski można chyba odczytywać właśnie jako zapis samouświadomienia sobie przez podmiot wiersza własnej kondycji egzystencjalnej:
Dojrzałem, moje ciało jest czułą kołyską
dla mocy, w których płaczu zawiera się wszystko,
leżą w pięknym posłaniu i miłość, i głód. [D 102]

45

I-2.indd 36

Cz. M i ł o s z, Obecność chrześcijaństwa. Z Czesławem Miłoszem rozmawia ks. Józef Sadzik.
W: Rozmowy polskie 1999–2004, s. 576. Na inny jeszcze kontekst związany ze światopoglądowym
dojrzewaniem Miłosza wskazuje T. B u j n i c k i (Miłosz w wileńskim środowisku literackim ápoczątek lat 30.ñ. W zb.: Literatura – punkty widzenia – światopoglądy. Prace ofiarowane Marcie Wyce.
Red. D. Kozicka, M. Urbanowski. Kraków 2008), prezentujący sylwetkę debiutującego poety na tle
ówczesnych środowisk młodej inteligencji wileńskiej. W krajobrazie kulturalnym międzywojennego
Wilna, wśród konserwatywnych pism oraz stowarzyszeń postulujących regionalizm i tradycjonalizm
literatury, redagowane przez Miłosza i jego przyjaciół (m.in. H. Dembińskiego i S. Jędrychowskiego)
„Żagary” wyróżniały się pod względem zarówno polityczno-ideowej, jak i artystycznej orientacji
pisma. Stanowiły bastion młodej lewicy i szkołę awangardowej poetyki. Zob. też W. P. S z y m a ńs k i, „Żagary” i żagaryści. W: Z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym.
Wyd. 2, rozszerz. Kraków 1970.
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Zacytowane wersy, a właściwie i cała strofa, odsłaniają motywację uznania
racji prefekta przez „ja” liryczne. „Uczeń” odkrywa bowiem sferę własnej cielesności
jako poddaną impulsom dwóch sprzecznych sił: rozpoznaje w sobie miłość i głód,
a więc tęsknotę za tym, co idealne, jak też uległość wobec najprostszych biologicznych potrzeb. Wydaje się przy tym, że przeciwstawność tych dwóch dążeń – duchowego i cielesnego – nabiera szczególnego dramatyzmu w perspektywie sensów,
które aktualizuje przywołane w dalszych wersach „ciężkie jabłko, sen rajskiego
drzewa” (D 102). Ten bogaty semantycznie symbol ciążącej winy, wydziedziczającej
z uczestnictwa w przestrzeni raju, znak uwikłania w grzech, a zarazem zewnętrznej
atrakcyjności zła, przybierającego postać wciąż nowych pokus („jabłko [...] / toczy
się, potrącane końcem lekkich stóp” áD 102ñ), sprawia, że młody bohater ma świadomość własnego zdeterminowania. Jest wolny i zniewolony zarazem. Co prawda,
przysługują mu młodość oraz swoboda wyboru, ale ma on przy tym także poczucie
własnego naznaczenia ontologiczną skazą, pierworodną winą. W poetyckim obrazie
to właśnie „ciężkie jabłko” burzy pewną, jak mogłoby się wydawać, beztroską harmonię doświadczeń podmiotu. Ono przykuwa do ziemi, stanowi swego rodzaju
brzemię i nieustannie znajduje się w polu widzenia bohatera, ponieważ toczy się
przed nim. Czy zatem podmiot liryczny wiersza porusza się w świecie, w którym
każdy krok, wybór obarczony jest winą? A może „uczeń” z lekkością oddala od siebie wszelkie zmysłowe pokusy, bo uleganie im byłoby hańbiącym dowodem grzęźnięcia w kole grzeszności wprawionym w ruch pod rajską jabłonią? Pewne wydaje
się tylko odczucie przez mówiącego własnej egzystencji jako narażonej na działanie
przeciwstawnych mocy, które tkwią w nim samym i skazują go na wieczne nieustalenie, zawieszenie między doświadczanymi naprzemiennie skrajnościami nędzy
i wzniosłości46. Deklaracja rozumowego unieważnienia wartościowości przemijającej urody świata, zmysłowych pragnień i głodów (tych „form powabnych” naznaczonych nicością) może zostać uznana za naśladowanie ascetycznych praktyk
katechety, który pozytywnie waloryzuje noc i zgon – stany metaforycznej i dosłownej śmierci zmysłów, uwalniające od materialnych pokus.
Podmiot liryczny jako „wiedzący”, wtajemniczony w gnostycką prawdę o naturze świata, żarliwie modlący się o zniszczenie grzesznej materii, wydaje się przy tym
niewolny od pamięci o swym przeszłym życiu. W postawie mówiącego widać bowiem
pewną niejednoznaczność, której przejawem jest chyba jego reakcja w obliczu dokonującej się zagłady. Kierowane do prefekta słowa „Ciesz się, triumfatorze”, skonfrontowane z wcześniejszym, charakteryzującym księdza, epitetem „fanatyczny”,
mogącym aktualizować sens nie wyłącznie deskryptywny, ale także oceniający,
znamionują chyba brak pełnej identyfikacji z wizją zbawienia, które stanowi faktyczny kres ziemskich dziejów i wszelkich form istnienia materii. Wolno nawet
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I-2.indd 37

Ów sens wydaje się implikowany zwłaszcza przez obraz kołyski, którego symboliczną semantykę
buduje chyba także metafora kołysania czy też ruchu kołyszącego jako figury ruchu niezakończonego, ale zarazem jakoś zamkniętego, przebiegającego bowiem wedle ustalonego schematu „od–do”.
Wyraziściej wybrzmiewa to w Pieśni Cz. M i ł o s z a (w: Wiersze wszystkie, s. 62), wierszu genetycznie i problemowo związanym z interesującym nas tekstem. Ona (Anna) z Pieśni, metaforyzując
swe życie, określa je jako sen „w kołysce nachylanej / na przemian w mrok, na przemian w świt”
i czeka, „aż zgaśnie ruch powolny”.
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zaryzykować twierdzenie, że myślowemu zjednoczeniu ucznia i księdza, akceptujących wykreowaną w wierszu ideę Apokalipsy, będącą logiczną konsekwencją
przyjętej przez nich gnostycko-manichejskiej wizji świata, nie towarzyszy ta sama
u obu bohaterów tonacja uczuciowa, ten sam emocjonalny stosunek do doświadczenia zagłady ustanawiającej sacrum. Podmiot liryczny wprawdzie określa siebie
jako tego, który „wie”, zrozumiał, a więc w porządku dyskursywnego poznania
zaakceptował rację prefekta. Zarazem jednak „uczeń” zbywa milczeniem to, czy
doświadczany moment apokaliptycznej katastrofy budzi także jego radość. Czy owo
zawieszenie głosu mogłoby sugerować istnienie szczeliny w zwartym światopoglądzie młodego poety i tym samym odsyłać do sensów późniejszego o 50 lat utworu
Ksiądz Ch., po latach? Utworu frapującego i niezwykłego, w którym Miłosz, przywołując raz jeszcze zarówno osobę wileńskiego prefekta, jak i apokaliptyczną motywikę, pozostawił świadectwo przekroczenia ontologicznego pesymizmu manichejskiej wizji bytu. Swoista „strategia” obrony materialnego świata – owej sceny naszej
doczesnej egzystencji i źródła doświadczeń zmysłowych – wyjątkowo wyraziście
rysuje się w początkowym monologu podmiotu lirycznego tego późnego wiersza.
Monologu, który – wypowiadany jakby w oczekiwaniu na mający nadejść Sąd Ostateczny – zdaje się przybierać kształt rachunku sumienia „dawnego ucznia”, tłumacza Apokalipsy:
[...] Pracowałem
[. . . . . . . ]
Żeby zajaśniał Bóg ze swoją anielską rzeszą,
Który jest wszystkowładny, ale nierychliwy.
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Nie mogłem Go jednak odróżnić od rytmu mojej krwi
I fałsz jakiś czułem, dążąc modlitwą w zaświaty.
Nie byłem człowiek duchowy, ale wciałowzięty,
Wezwany, żeby odprawiać dionizyjskie tańce. [K 852–853]

Tę poetycką autocharakterystykę kończy przejmująco szczere wyznanie nierozumienia własnej postawy:
Nigdy nie mogłem zrozumieć [...]
[. . . . . . . . . . . . . . . ]
[...] skąd wiara, że tętno niecierpliwej krwi
Spełnia zamysły milczącego Boga. [K 856]

Postawa bohatera zacytowanego wiersza wydaje się w pewnym sensie paradoksalna, w sobie sprzeczna i rozumowo nie do pojęcia. Bóg jest – lub tylko się wydaje – raz bliski, włączony w ekstatycznie doświadczany materialny świat, raz zaś
daleki i milczący. „Ja” liryczne afirmuje własną skończoną cielesność, przeżywa
ziemską radość, a jednak nie staje się niewolnikiem zmysłów, przed którym byłyby
zamknięte wrota transcendencji. Godzi się na niemożliwą do przekroczenia niejednoznaczność własnego doczesnego bycia. Pyta i wątpi, nie wie na pewno. Dokonu-
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jąca się w taki sposób kapitulacja jego ludzkiej logiki wobec sprzeczności egzystencji staje się niejako akuszerką wiary.
Sprzeczność i wiara wyznaczają, jak wolno sądzić, przedziwny, ukryty kontur
psychologicznego rysunku owego „dawnego ucznia” księdza Ch. Splecione ze sobą,
podobnie jak pragnienie i nienawiść w poetyckim portrecie prefekta z wczesnego
wiersza Miłosza, oddziałują na siebie, trwając w nie zakończonym nigdy ruchu,
zwrotnym sprzężeniu. Wiara rodzi się bowiem jako próba zapanowania nad sprzecznością, ujęcia jej w karby wyższego – nie pochodzącego od człowieka – sensu i tym
samym przekroczenia dualizmu bytu. Zwątpienie i lęk, jakich doświadcza jednostka konfrontująca się wciąż ze złem oraz grzechem, podkopują i osłabiają jej wiarę.
Człowiek, który usiłuje wierzyć, jest bowiem niedoskonały – słaby, nieświadomy,
wyrzucający sobie własną niewiedzę i niemoc. Podmiot wiersza słyszy wszak co
dzień głos kusiciela, że „nie ma prawdy i nigdy nic prócz złudzenia” (K 855), a mimo
to (lub może właśnie dlatego) szuka znaków, świadectw „milczącego Boga” (K 856).
Nie ustaje w swym dążeniu, „nigdy nie spełnionym”, i wytrwale buduje, udoskonala ludzki świat, pomnażając w nim piękno i dobro – „tu, nie gdzie indziej [...]”
(K 854, 855).
Niepokojący, niepojęty dualizm świata, w którym obok tremendum wydarzającego się zła istnieje równie realne fascinans piękna człowieczej pracy i twórczości,
czyni, paradoksalnie, wiarę konieczną i zarazem niemożliwą z punktu widzenia
człowieczego rozumu. W tym sensie egzystencja w ciele, na ziemi jest dla „ja” lirycznego czasem szczególnej próby, wobec której bezwzględna logika jednoznacznych
wartościowań okazuje się bezużyteczna (K 853). „Dawny uczeń” prefekta, dokonujący rozrachunku z własnym życiem, choć świadom obecności zła, daleki jest od
przyjęcia wobec grzesznego świata roli despotycznego proroka ozdrawiającej katastrofy (postawa taka właściwa jest kreacji „ucznia”, a jeszcze bardziej prefekta
z wiersza Do księdza Ch.), raczej, mimo wątpliwości i obaw, pisze „na swoją obronę”
(K  854). Czy zatem nie przebija z jego słów, zrodzonych z ekstazy i trwogi, coś
jakby nadzieja na sprawiedliwy sąd dla siebie – zakochanego w materialności ziemskiego życia, w jego zmysłowym, ludzkim pięknie? Pośrednio zaś: czy nie byłaby to
także próba apologii samej doczesnej rzeczywistości?
Mentalna ewolucja, jaką ujawnia zestawienie owych dwóch, tak odległych w czasie, kreacji lirycznych „ucznia” księdza Ch., polega – jak się wydaje – na zmianie
sposobu waloryzowania przez Miłosza dostrzeganej w bycie sprzeczności, trwale
naznaczającej nasze ziemskie istnienie aksjologicznym napięciem. Współistnienie
dobra i zła czy nawet ich przenikanie się, jako stała właściwość całego materialnego świata stanowi w rozumieniu młodego poety nieusuwalne piętno ontologicznej
skazy, dlatego w wierszu Do księdza Ch. Apokalipsa występuje na prawach figury
ustanawiającej rozwiązania ostateczne, bezwzględne i doskonałe. Przez sposób
przedstawienia artystycznego wprowadza ona niepodważalną dwuwartościową,
czarno-białą optykę oglądu (osądu?) ludzkiej egzystencji. W universum poetyckim
tak niezmiennych, przejrzystych podziałów sama wiedza o naturze bytu wystarcza
jednostce, by stała się ona samozwańczym, nienawistnym sędzią pogardzanego
świata. Niepokoi jednak, że pragnienie triumfu dobra, dotknięcia sacrum, spełnić
się może wyłącznie w sferze abstrakcyjnego ideału i niepostrzeżenie kulminuje w –
noszącym znamiona niebezpiecznej herezji – geście zniszczenia materii. Dla dojrza-
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łego twórcy paradoksalny dualizm doczesnej egzystencji staje się zaś przede wszystkim jakością określającą niepewny status człowieka wobec świata i Boga. Uświadomienie sobie tego nie tylko nie pozwala na bezpieczne wycofanie się ze sfery przeżyć
zmysłowych, na przyjęcie postawy kogoś „wiedzącego” na pewno, ale skazuje na
wieczne nieustalenie, naprzemienną ekstazę i trwogę. Skłania do akceptacji tak
pojętego losu w imię niewytłumaczalnej wiary, że nasze uwikłanie w ciało, w zmysły,
w materię – mimo całej swej problematyczności – stanowi najbardziej dla nas odpowiedni, najwłaściwszy sposób zbliżenia się do transcendencji. Jest jej znakiem – po
ludzku niedoskonałym. I może właśnie dlatego zasługującym na zapowiadany
w Apokalipsie sprawiedliwy sąd jako na akt odczynienia, uzdrawiającej przemiany?
Abstract
MAGDALENA BAUCHROWICZ-KŁODZIŃSKA Nicolaus Copernicus University, Torun
FATHER CH. IN THE SHADOW OF APOCALYPTIC SIGNS SENSES AND SYMBOLS OF
CZESŁAW MIŁOSZ’S POETIC ESCHATOLOGICAL VISION
The text is an analytical study of Czesław Miłosz’s early poem Do księdza Ch. (To Father Ch.) from the
collection Trzy zimy (Three Winters) (1936). Assuming that The Revelation as an eschatological model
conceptualising the relation between God and man became an important component of young Miłosz’s
worldview, the author of the article strives to delineate the semantics and the function of apocalyptic
motifs in the poem in question. Thus guided analysis, polemically recalling the poem’s to-date readings
within the literary-historical discourse, shows the uniqueness of this piece against the background of
the whole collection, and first and foremost discloses its significance for cristalising the ideological-imaginative horizon of the poet’s thought, who at that time showed interest in Gnostic-Manichean
conception of religion. Crucial interpretive contexts for the author are: Miłosz’s intellectual biography
(ideological dispute with Father Leopold Chomski, the real addressee of the poem; particularly young
fascination with the Gnosticism), and almost 50 years older poem Ksiądz Ch., po latach (Father Ch.,
Many Years Later). Expressed in the poem composed in the 1930s condemnation of sinful world and
profession of faith in the purifying power of apocalyptic catastrophe evidence initial domination in
Miłosz’s thought anti-world dualism which with time loses its central position in the worldview of mature poet and becomes a part of vital contradiction to it and grounded in experience of the earthly reality as sphere not only tremendum but also fascinans.
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NAZWA – WIĘZI – MIASTA POEZJA WITOLDA WIRPSZY W PERSPEKTYWIE POSTSEKULARNEJ
W stronę postsekularnej lektury poezji lingwistycznej. Przypadek Wirpszy
Z poszczególnym dziełem sztuki rzecz ma się prawdopodobnie
tak jak z cząsteczką elementarną we wnętrzu atomu: jest ono
stanem będącym zarazem pakietem możliwości, przy czym każda
możliwość ma swoją szansę; nieprzewidywalna jest wszakże rzeczywista energia utworu: nigdy nie wiadomo, ile w nim tkwi możliwości i jaka szansa. [W 238]1
zanim intelektualiści zdecydują się na przełamanie dotychczasowego sposobu myślenia, na odrzucenie – użyjmy tu terminu Michela Foucault – panującej w danej epoce episteme, pierwszy głos
należy zazwyczaj do poetów. Wyobraźnia chroni ich bowiem przed
schematami, w które zakuwa życie umysłowe nauka i filozofia2.

Wprowadzając do lektury poematu Liturgia, powstałego u progu siódmej dekady
XX wieku, argumentował Ryszard Przybylski, że w tekście tym – określanym przez
niego mianem „bezcennego głosu w czasach chaosu i głupoty”3 – postawił Witold
Wirpsza ważną, wyprzedzającą naukę i filozofię, diagnozę dotyczącą współczesnych
przemian duchowości. Jeżeli humanistyce ostatnich lat udało się nadgonić to opóźnienie, to niewątpliwie za sprawą nurtu zwanego postsekularyzmem. Jego przedstawiciele podejmują namysł nad funkcjonowaniem religii i występowaniem pojęć
proweniencji teologicznej w społeczeństwach określonych przez Jürgena Habermasa mianem „społeczeństw postsekularnych”, czyli takich, w których „w otoczeniu
1

2
3
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Skrótem W oznaczam książkę W. W i r p s z y Wagary (Poznań 1970). Cytując inne utwory tego
autora, używam następujących skrótów: C = Cząstkowa próba o człowieku i inne wiersze. Mikołów
2005; D = Don Juan. Warszawa 1960; G = Gra znaczeń. – Przerób. Mikołów 2008 (pierwodruk Gry
znaczeń: Warszawa 1965); F = Faeton. Mikołów 2006 (pierwodruk: Warszawa 1988); F2 = Faeton II.
Mikołów 2007 (pierwodruk: Warszawa 1988); L = Liturgia. Mikołów 2006 (pierwodruk: Berlin 1985);
N = Nowy podręcznik wydajnego zażywania narkotyków. Poznań 1995; P = Polaku, kim jesteś?
Mikołów 2009 (pierwodruk: Warszawa 1971); PP = Polemiki i pieśni. Kraków 1951; S = Spis ludności. Mikołów 2005; T = Traktat skłamany. Mikołów 2010 (pierwodruk: Kraków 1968); U = Utwory
ostatnie. Mikołów 2007. Liczby po skrótach wskazują stronice.
R. P r z y b y l s k i, Błogosławione niebezpieczeństwo. W: L 7.
Ibidem.
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wciąż podlegającym sekularyzacji nadal istnieją wspólnoty religijne”4. Ponieważ
refleksja stawiająca sobie za cel ich eksplorację nie może stronić od podejścia interdyscyplinarnego, wielu reprezentantów istniejących dyscyplin humanistycznych
decyduje się na włączenie postsekularnych dociekań w obszar swoich zainteresowań
badawczych. Tak więc – by ograniczyć się w tym miejscu jedynie do autorów polskojęzycznych – myśl postsekularna stała się inspiracją i tematem opracowań filozoficznych5, teologicznych6, socjologicznych7, analiz z dziedziny historii idei8 i współczesnych nauk politycznych9, a także tekstów literaturoznawczych10.
Skoro postsekularyzm stanowi realne „wyzwanie dla teorii i historii literatury”
(co pokazuje Karina Jarzyńska na podstawie badań literaturoznawców angielskojęzycznych)11, a w związku z tym mógłby także inspirować i nowe odczytania zjawisk
współtworzących historię literatury polskiej, to za tradycję najbardziej na taką reinterpretację zasługującą uznać chciałbym poezję lingwistyczną. Chociaż ta ostatnia
traktowana bywa w kategoriach zamkniętej formacji historycznoliterackiej (jak
w pracach nawiązujących do klasycznych rozpoznań Janusza Sławińskiego i Edwarda Balcerzana, a także w artykule Dariusza Pawelca o charakterystycznym podtytule Oblicza końca poezji lingwistycznej12), to jednak niedawno poddana została
poststrukturalistycznemu „liftingowi”, dzięki czemu przeistoczyła się w odmłodzony
i na powrót atrakcyjny (neo)lingwizm13. Perspektywa postsekularna stwarza możli-

4
5

6
7
8
9
10

11
12

13
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J. H a b e r m a s, Wierzyć i wiedzieć. Przeł. M. Ł u k a s i e w i c z. „Znak” 2002, nr 9, s. 11.
Zob. liczne teksty A. B i e l i k - R o b s o n, zwłaszcza Powrót mesjańskiej obietnicy, czyli nowoczesność w perspektywie postsekularnej (w zb.: Filozofia: ogląd, namysł, krytyka? Red. M. M. Bogusławski, A. Kucner, T. Sieczkowski. Olsztyn 2010).
Zob. np. R. M i s i a k, Trzy Edeny. Próba odnalezienia się w społeczeństwie postsekularnym. W zb.:
Nadzieje i zagrożenia sekularyzacji. Red. C. Korzec, R. Misiak. Szczecin 2010.
Zob. S. B u r d z i e j, Socjologia postsekularna? „Studia Socjologiczne” 2010, nr 2.
Zob. M. W a r c h a l a: Co to jest postsekularyzm. (Subiektywna) próba opisu. „Krytyka Polityczna”
2007, nr 13; Romantyczne przygody z religią: Shelley. „Literatura na Świecie” 2012, nr 9/10.
Zob. np. A. P e c k, Religia i polityka w amerykańskich wyborach prezydenckich okresu postsekularyzmu. „Człowiek i Społeczeństwo” t. 29 (2009): O wielowymiarowości badań religioznawczych.
Zob. przede wszystkim: T. M i z e r k i e w i c z (Poezja reanimacji. Próba postsekularnej lektury „Widokówki z tego świata” Stanisława Barańczaka. W zb.: Interpretować dalej. Najważniejsze polskie
książki poetyckie lat 1945–1989. Red. A. Kałuża, A. Świeściak. Kraków 2011), a także: A. K o ł o s
(Postsekularyzm a literatura. Przykład Edwarda Stachury. „Ogrody Nauk i Sztuk” 1 á2011ñ. Na stronie: http://ogrodynauk.pl/Czasopismo/Artykul/43 ádostęp: 29 XII 2012ñ) i J. S z e s t o w i c k i
(W zaświaty z Pankowskim, czyli postsekularyzm w „Ostatnim zlocie aniołów”. „Ha!art” 27 á2007ñ).
K. J a r z y ń s k a, Postsekularyzm – wyzwanie dla teorii i historii literatury (rozpoznania wstępne).
„Teksty Drugie” 2012, nr 1/2.
Zob. E. B a l c e r z a n, Poezja „słowiarska” – poezja lingwistyczna. W: Poezja polska w latach
1939–1965. Część II: ideologie artystyczne. Warszawa 1988. – J. S ł a w i ń s k i, Próba porządkowania doświadczeń. W: Przypadki poezji. Kraków 2001. Prace wybrane. T. 5. – D. P a w e l e c,
Między dyskrecją a dyspersją. Oblicza końca poezji lingwistycznej. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” t. 13 (2006): Kamp, lingwizm: niedokończone projekty nowoczesności.
Zob. przede wszystkim teksty J. M u e l l e r zawarte w jej książce Stratygrafie (Wrocław 2010),
a także: Lekcja żywego języka. O poezji Andrzeja Sosnowskiego. Red. G. Jankowicz. Kraków 2003.
– B. S i e n k i e w i c z, (Neo)lingwizm – dokończony projekt awangardy. W: Poznawanie i nazywanie. Refleksja cywilizacyjna i epistemologiczna w polskiej poezji modernistycznej. Kraków 2007.
– T. C i e ś l a k - S o k o ł o w s k i, Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka. Kraków 2011, zwłaszcza s. 352–387.
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wość odmiennego odczytania poezji lingwistycznej, którego punktem wyjścia byłoby
wystąpienie momentu religijno-duchowego u większości jej przedstawicieli. Jego
pojawienie się nierzadko wiązało się z polityczno-etycznym gestem sprzeciwu wobec
totalitaryzmu, nader często skutkującym decyzją o podjęciu emigracji: fizycznej
(Chicago w przypadku Tymoteusza Karpowicza, Harvard – Stanisława Barańczaka
czy w końcu Berlin Zachodni u Wirpszy) bądź duchowej (milczenie Ryszarda Krynickiego lub „osobność” Krystyny Miłobędzkiej). Jeśli przyjąć perspektywę zakreśloną przez Andrzeja Skrendę w artykule Poezja lingwistyczna jako projekt epistemologiczny, kierunek proponowanej reinterpretacji nie będzie dziwić: przypomina wszak
Skrendo, że „poeci nowofalowi” – a rozpoznanie to z pewnością uzupełnić można
o Wirpszę – „najpierw szukali punktu zewnętrznego w rzeczywistości społeczno-politycznej, a potem metafizyczno-egzystencjalnej. Ale bez wizji zewnętrza nie
mogli się obyć”14. Funkcjonując zatem w szczególnym, polityczno-społecznym klimacie PRL-u, gdzie religia odgrywała nader istotną rolę polityczną, znacznie większą
niż w tym samym czasie na Zachodzie i w innych państwach bloku wschodniego – co
świetnie opisują tacy socjologowie, jak José Casanova czy Edward A. Tiryakian15
– wymienieni poeci nie mogli nie nadstawić ucha ku językowi teologiczno-religijnemu. Już sama nowa jakość powstała w ten sposób przywołuje dziś nieuchronnie
wiele analiz postsekularnych, w których – zgodnie z inspiracją Teologią polityczną
Carla Schmitta – to, co polityczne, i to, co teologiczne, traktowane jest jako ściśle
ze sobą związane i od siebie zależne. Bardziej interesujące wydają się jednak metody, za jakich pomocą utrwalone tradycją ograniczenia tzw. poezji religijnej przekraczają ci poeci-lingwiści, którzy, zwróciwszy się ku nowej problematyce, nie porzucili swej dawnej poetyki. Zaowocowało to nie tylko ciekawszymi efektami przedsięwziętych w późniejszym okresie prób jej modyfikacji, ale przede wszystkim
pojawieniem się unikatowej poetyckiej formuły poszukiwań duchowych, która
z dzisiejszego punktu widzenia jawi się jako postsekularna par excellence.
Zważywszy na to wszystko, moja propozycja zainspirowanej postsekularyzmem
reinterpretacji dojrzałej i późnej twórczości Wirpszy (licząc, mniej więcej, od poema-

14
15
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A. S k r e n d o, Poezja lingwistyczna jako projekt epistemologiczny. Zerwanie, ustanowienie, zawieszenie. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” t. 13, s. 34.
J. C a s a n o v a, Religie publiczne w nowoczesnym świecie. Przeł. T. K u n z. Kraków 2005. –
E. A. T i r y a k i a n, Od Durkheima do Managui. Rewolucje jako odrodzenie religijne. Przeł. P. P ol a k. W zb.: Socjologia. Lektury. Red. P. Sztompka, M. Kucia. Kraków 2005. Na temat dynamiki
procesów sekularyzacyjnych w Polsce i innych krajach postkomunistycznych – odmiennej niż
w Europie Zachodniej – zob. np. Od Kościoła ludu do Kościoła wyboru. Religia a przemiany społeczne w Polsce. Red. I. Borowik, W. Zdaniewicz. Kraków 1996. – R. S t a r k, W. S. B a i n b r i d g e,
Zwalczanie religii. W: Teoria religii. Przeł. T. K u n z. Kraków 2000. – J. M a r i a ń s k i, Społeczno-kulturowy kontekst religijności w Polsce. W: Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie
europejskiej. Próba syntezy socjologicznej. Kraków 2004, s. 103–118. – P. B o r y s z e w s k i, Katolicyzm, jego instytucjonalizacja i sekularyzacja w Europie Środkowej. Warszawa 2006 (przedmiotem
rozważań autora są przemiany katolicyzmu na terenach Węgier, Słowenii, Słowacji i Czech). Por.
perspektywę przyjętą przez J. F. G o d l e w s k i e g o (Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec sekularyzacji życia publicznego á1944–1974ñ. Warszawa 1978). Na temat przemian teorii sekularyzacji i o problemach związanych z jej zastosowaniem do analiz socjologicznych zob. K. Z i e l i ń s k a,
Spory wokół teorii sekularyzacji. Kraków 2009, s. 256–260 (tu próba odniesienia wyników badań
do sytuacji polskiej).
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tu Wykorzenienie z 1967 roku i opublikowanego rok później tomu Traktat skłamany) nie próbuje odrzucać dotychczasowych stylów jej odbioru, zwłaszcza zaś stylu
dominującego obecnie (powiedzmy: estetyczno-ludycznego), w którym wiersze
Wirpszy traktuje się zarazem jako „gry znaczeń” i jako poststrukturalistyczne „teksty do pisania” (dzieje się tak chociażby w istotnej dla recepcji Wirpszy monografii
Joanny Grądziel-Wójcik, a także w analizach Jacka Gutorowa, Anny Kałuży czy
Macieja Byliniaka16). Moim zdaniem jednak, dopiero zestaw narzędzi interpretacyjnych, do którego skompletowania wzywa literaturoznawstwo myśl postsekularna, stwarza sposobność zadowalającego uchwycenia, przepracowania i docenienia
pewnej grupy tekstów Wirpszy – co może przyczynić się do uzupełnienia istniejących
odczytań. Co istotne, główne kierunki tych ostatnich – a zatem: koncentracja na
problematyce etycznej (którą, jak sądzę, podkreślano przede wszystkim we wczesnej,
a jednak postsocrealistycznej, recepcji twórczości Wirpszy), metatematyczność
i metajęzykowość (odpowiednio: odczytywanie Wirpszy jako lingwisty, którego poezja, zgodnie z rozpoznaniem Sławińskiego, „chce być mówieniem nieustannie interpretującym same możliwości mówienia”17) oraz operowanie poststrukturalistyczną koncepcją języka (wspomniane już współcześnie dominujące interpretacje) –
wydają mi się tożsame z cechami konstytutywnymi postsekularyzmu. Pozwala się
on wszak definiować jako skoncentrowana na problematyce etycznej i wspólnotowej,
a inspirowana dorobkiem XX-wiecznej filozofii języka (zwłaszcza późnymi tekstami
Jacques’a Derridy), próba reinterpretacji zagadnień teologicznych, wiodących we
współczesnych, zeświecczonych społeczeństwach coraz bardziej nieoczywisty, widmowy żywot18. Tak pojmowana myśl postsekularna, choć w żaden sposób nie

16

17
18
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Jak dowodzi M. B y l i n i a k (Krytyka obrazu w poezji i eseistyce Witolda Wirpszy. „Twórczość”
2009, nr 8, s. 73), znaczna część poglądów estetycznych wypracowywanych przez Wirpszę w latach
sześćdziesiątych „była wyrazem świadomości teoretycznej” pokrewnej teoriom R. Barthes’a
i J. Derridy; skoro zaś „twórczość Wirpszy i literatura, która stanowiła inspirację dla francuskich
poststrukturalistów, wyrastają z tego samego pnia”, to „właśnie u Barthes’a i Derridy należałoby
szukać wskazówek dotyczących tego, jak czytać teksty autora Faetona”. Zob. też J. G r ą d z i e l - W ó j c i k, Poezja jako teoria poezji. Na przykładzie twórczości Witolda Wirpszy. Poznań 2001. –
J. G u t o r o w, Witold Wirpsza. Kraina ekscesu. W: Urwany ślad. O wierszach Wirpszy, Karpowicza,
Różewicza i Sosnowskiego. Wrocław 2007. – A. K a ł u ż a, Witold Wirpsza: anielska maszyna.
W: Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej. Kraków 2008. Jak się zdaje, „poststrukturalizowanie Wirpszy” zaczęło się od tekstu Z. C h o j n o w s k i e g o „Bawić się niedorzecznościami”. O twórczości
poetyckiej Witolda Wirpszy po roku 1968, opublikowanego w 1995 roku w „Odrze” (nr 11, s. 59),
w którym wiersze autora Gry znaczeń nazwane zostały „niedostrzeżonym ogniwem postmodernistycznym w poezji polskiej”. Tendencja ta dochodzi do głosu również w poświęconych Wirpszy
artykułach W. P i e t r z a k a (Śmierć i powrót podmiotu zdekonstruowanego – „Cząstkowa próba
o człowieku” Witolda Wirpszy. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2011, z. 2; Buduję, mieszkam,
myślę... „Faeton” Witolda Wirpszy. „FA-art” 2011, nr 3/4), nawiązujących do teorii H. Blooma oraz
rozpoznań zawartych w książce Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia A. B i e l i k - R o b s o n (Kraków 2004).
S ł a w i ń s k i, op. cit., s. 295.
O powodach przyjęcia takiego – szerszego niż choćby u Bielik-Robson – rozumienia postsekularyzmu piszę w: P. B o g a l e c k i, A. M i t e k - D z i e m b a, Drzewo Poznania. Wprowadzenie do myśli
postsekularnej. W zb.: Drzewo Poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach. Red. …
Katowice 2012.

2014-11-25 10:39:13

PIOTR BOGALECKI

Nazwa – więzi – miasta

45

wykluczająca duchowego zaangażowania, powinna charakteryzować się (jak zaznacza John McClure w najczęściej bodaj cytowanej pracy poświęconej związkom tej
myśli z literaturoznawstwem, Partial Faiths. Postsecular Fiction in the Age of Pynchon
and Morrison) „duchową trzeźwością”, która nie pozwala czytelnikom „poddać się
ponownie zaczarowaniu – odkryć w powrocie cudowności prostego i w pełni zadowalającego wyzwolenia od, będących koniecznością w zsekularyzowanym świecie,
resentymentu i odpowiedzialności”19. Trzeźwość taka zwraca uwagę w poruszających
problematykę religijną tekstach Wirpszy: nie tylko ze względu na szczególną predylekcję tego twórcy do stylizowania swoich wypowiedzi poetyckich na (para)naukowe, a przynajmniej eseistyczne, ale przede wszystkim z powodu ściśle intelektualnych, wręcz filozoficznych, ambicji jego projektu literackiego. Uznanie tekstów
tych za exempla „poezji religijnej” – co w odniesieniu do tomu Liturgia zaproponował
Stanisław Barańczak20 – nie wydaje się skutkować interpretacjami zadowalającymi:
bywają one redukcjonistyczne i nieprzemyślane (jako przykład można przywołać
esej Marianny Bocian odwołujący się do mistyki Słowackiego21), ale przede wszystkim ocierają się o konfesyjność i powierzchowność, jak w wypadku niektórych
tekstów Zbigniewa Chojnowskiego, zasłużonego dla popularyzacji twórczości emigracyjnej Wirpszy, interpretującego Liturgię jako „poemat medytacyjny, inspirowany liturgią mszalną […]”, w którym występuje „element mistyczny”22. Tymczasem
w samych tylko wierszach Wirpszy co rusz natrafiamy na sformułowania problematyzujące potencjalne ich odczytania w duchu poezji religijnej. Być może, wątpliwości widać najlepiej w późnym wierszu zatytułowanym Świątynia, którego podmiot,
zaproszony „do wygłoszenia odczytu w kościele”, nie potrafi znaleźć dla siebie miejsca („Nie wolno mi było przemawiać z ambony”, „Stałem pośrodku nawy głównej,
/ Ale nie twarzą do ołtarza”, U 70), a w końcu zostaje uciszony. Wirpszy nie chodzi
jednak tylko o nieumiejętność odnalezienia się w dogmatach konkretnego wyzwania; znacznie istotniejsze okazują się filozoficzne przesłanki jego twórczości, nie
dające się pogodzić z założeniami tradycyjnie pojmowanego światopoglądu religijnego23. Poezja autora Traktatu skłamanego pozbawiona jest stabilizującej obecno-
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J. A. M c C l u r e, O(d)graniczenie, zaczarowanie i sztuka rozróżniania – o prozie Toni Morrison.
Przeł. T. U m e r l e. Przejrzał T. M i z e r k i e w i c z. „Przestrzenie Teorii” 2010, nr 13, s. 317. W ujęciu McClure’a to właśnie wspomniana „trzeźwość” odróżnia postsekularyzm od „zaczarowującej”
odpowiedzi, jaką daje New Age.
S. B a r a ń c z a k (Śledztwo w sprawie Boga. Witold Wirpsza: „Liturgia”. W: Pomyślane przepaście.
Osiem interpretacji. Posł. I. O p a c k i. Układ i oprac. J. T a m b o r, R. C u d a k. Katowice 1995,
s. 127. Pierwodruk: „Kultura” áparyskañ 1985, nr 7/8) pisze: „Liturgia to poemat w ścisłym sensie
tego słowa r e l i g i j n y, poetyckie wyznanie wiary i poszukiwanie Boga, określanego zresztą – przy
całej indywidualnej swoistości wyobraźni Wirpszy […] – za pomocą tradycyjnych kategorii symboliki chrześcijańskiej”.
M. B o c i a n, Z upadku do światła. „Metafora” 1995, nr 18/19.
Z. C h o j n o w s k i, Przeciw kłamstwu, ku prawdzie. O „Faetonie” oraz „Liturgii” Witolda Wirpszy.
W: Ku tajemnicy. Szkice o poezji po 1956 roku. Olsztyn 2003, s. 110, 108.
Zgodnie ze stosunkowo szeroką propozycją definicyjną S. B a r a ń c z a k a (wstęp w zb.: „Z Tobą,
więc ze Wszystkim”. 222 arcydzieła angielskiej i amerykańskiej liryki religijnej. Wybór, przekł. i oprac.
… Kraków 1992, s. 13, 14) utwór religijny byłby „wierszem w taki czy inny sposób odnoszącym się
do Objawienia i reakcji człowieka na Objawienie”, przy czym „odpowiedź [ta] niekoniecznie przecież
bywa pozytywna”. Chociaż, przy uwzględnieniu tego uzupełnienia, można próbować mówić o reli-
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ści Logosu, a jej zwrotu ku tematyce religijno-teologicznej nie sposób odczytywać
ani w kategoriach metafizycznych, ani w kluczu poezji epifanijnej. „To nie jest /
Wiersz sakralny […]” – powtarza poeta w tekście Rabunek i sen (C 8) i dopowiada:
„Zrabowano słowo. Słowo śpi. [...]” oraz „[...] Zrabowano początek”. W poemacie
Liturgia pisze z kolei:
Słowo nie wchodzi w grę; nie przystoi grzesznemu. Język zaś
Zbyt jest precyzyjny. Mowa jest niedokładna, więc o niej
Powiem. [...]. [L 93]

Efektem takiej „niedokładnej mowy” – pozbawionej religijnego majestatu „Słowa”
i systemowości definiowanego przez lingwistykę „Języka” – jest powstająca już od
końca lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku poezja cechująca się, w moim odczuciu
(a sądzę, że rozpoznanie to dotyczy również pewnej grupy tekstów Karpowicza, Barańczaka czy Miłobędzkiej), szczególną relacją pomiędzy minimum czterema elementami, jakimi są:
1. Występowanie mniej lub bardziej przetworzonych zagadnień teologicznych
oraz odniesień do duchowości i tematyki religijnej. Nasilenie – albo wręcz pojawienie się – odniesień tego typu u wymienionych poetów wydaje się tyleż charakterystyczne, co niedostatecznie rozpoznane. Nie sposób bowiem utożsamiać go z przemianami twórczości Adama Zagajewskiego, Ryszarda Krynickiego czy Juliana
Kornhausera, u których dochodzi jednak do wyczuwalnego zerwania i zwrotu ku
problematyce metafizycznej, przy dostrzegalnym rozproszeniu poetyki lingwistycznej. U Wirpszy czy Karpowicza zjawiska takie nie występują, a problematykę teologiczną i okołoteologiczną podejmują oni, pozostając „silnymi” lingwistami24; podobnie będzie u Barańczaka i Miłobędzkiej, w których twórczości jednak wyraźniej
do głosu dochodzą nowe wpływy duchowe i literackie (XVII-wiecznej angielskiej
poezji metafizycznej na Barańczaka25 czy – w znacznie mniejszym stopniu – filozofii Dalekiego Wchodu na Miłobędzką26).

24

25

26
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gijności wierszy Wirpszy, to w wypadku jego konsekwentnie lingwistycznej praktyki poetyckiej
znacznie poważniejszym problemem wydaje się niezdolność jakiejkolwiek formuły językowej do
przekazania „Objawienia”, co uniemożliwia wszak zaistnienie odpowiedzi jako takiej – tudzież radykalnie zmienia modalność więzi pomiędzy Bogiem, Objawieniem a człowiekiem, zwanej religią.
Z tego powodu trudno przystać na zestawienie C h o j n o w s k i e g o (Ku Tajemnicy, s. 99), sytuujące „lirykę Witolda Wirpszy powstałą w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych na emigracji” wśród wierszy takich poetów, jak A. Kamieńska, J. Twardowski, J. Śpiewak czy A. Słucki,
u jakich „w ostatniej fazie życia budził się oszukiwany wcześniej głód metafizyki, którego następstwem było poszukiwanie Boga lub – mówiąc mniej deklaratywnie – dążenie do Sacrum”. Badacz
ten ma jednak rację, zauważając: „Wojna, stalinizm, socrealizm, przynależność partyjna, imperatyw polityczny przez lata z powodzeniem zamykały w poetach pole prywatności, hamowały ich
twórczą i świętą samotność, tłumiły samodzielne zmagania z wymykającą się nazwaniu materią
istnienia, magmą losów i procesów kulturowych i cywilizacyjnych”.
Manifestacyjna „lingwistyczność” dojrzałej twórczości Barańczaka skłoniła P a w e l c a (op. cit.,
s. 13) do zaklasyfikowania jej jako „manieryzmu lingwistycznego”, w swoistej dla autora Nieufnych
i zadufanych formie „narastającej autokondensacji oryginalnej poetyki”.
Zob. na ten temat A. K a ł u ż a, Krystyna Miłobędzka: aludzkie. W: Wola odróżnienia. – K. H o f fm a n n, áhari no riñ. W zb.: Miłobędzka wielokrotnie. Poznań 2008. – M. M a l c z e w s k i, O inspiracjach Wschodem w poezji Krystyny Miłobędzkiej. W zb.: jw.
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2. Rozpoznawalna, identyfikowana jako lingwistyczna, poetycka praxis, wykorzystująca określony zestaw dobrze już opisanych i wielokrotnie katalogowanych
chwytów, technik czy środków poetyckich. To m.in. ich nagromadzenie generuje
– jak za Josephem Hillisem Millerem powtarza Cieślak-Sokołowski – „m o m e n t y
z a w i e s z e n i a, [...] w których wiersze namyślają się nad lub omawiają swoje
własne medium”, zrywając w ten sposób „iluzję, że język jest przezroczystym medium znaczenia”27;
3. Tematyczne zakorzenienie wypowiedzi poetyckiej w kontekstach właściwych
dla społeczeństw współczesnych, wobec których stale pozostaje ona „nieufna”
i „podejrzliwa”. Niewątpliwie to wyczulenie na problematykę polityczno-społeczną
– cechujące Nową Falę, a na zasadzie swoistego „sprzężenia zwrotnego” oddziaływające także na Wirpszę czy Karpowicza – nie tylko wpłynęło na zainteresowanie
fenomenem religii w późnym PRL-u, ale i zadecydowało o jej charakterze, zakorzenionym w społecznym konkrecie życia28. Jak się wydaje, po okresie krytycznego
podejścia do języka polityki i dyskursów sprawowania władzy poeci w podobny
sposób próbowali prześwietlić język religii, co nie mogło nie zrodzić dystansu do
dyskursu polskiego Kościoła katolickiego, zmuszonego do zaangażowania się nie
tylko w walkę o dusze swoich wyznawców, ale i w realną walkę polityczną. Powstała w efekcie tej dwoistości szczególna mieszanka kerygmatu i komunału, dogmatu
i anarchii, archaizmu i nowomowy musiała jawić się lingwistom jako frapująca
i poetycko produktywna.
4. Konstytutywna dla lingwizmu autorefleksja, odnoszącą się już nie tyle do
kontekstów społecznych mowy (dominanta Nowej Fali), ile przede wszystkim do
języka jako takiego. Charakteryzujący się ową metaświadomością lingwizm realizuje swoistą odmianę funkcji poznawczej, tym samym stając się rodzajem ekwiwalentu artystycznego XX-wiecznej filozofii języka. W efekcie wiersze Wirpszy (by
ograniczyć się już tylko do tego poety) rozumieć można jako zapisy „rzeczywistego
wysiłku poznania”29, generującego określone wrażenie lekturowe – jak powiedziałby poeta – nie tyle „wiążące” ze sobą fakty, ile „zawęźlające” je (T 27). Zdaniem
Piotra Michałowskiego, poezja Wirpszy:
chce być wykładnią nauki – polem najszerszej wspólnoty komunikacyjnej, na które przenieść można
najbardziej zawiłe procedury poznawania świata, by podejmowane na gruncie nauki problemy na nowo
oświetlić, prześwietlić, skomentować, uzupełnić, a może nawet – rozstrzygnąć30.

27
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30
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J. H i l l i s - M i l l e r, The Linguistic Moment. From Wordsworth to Stevens. Princeton 1985, s. XIV.
Cyt. za: C i e ś l a k - S o k o ł o w s k i, op. cit., s. 63.
Za przykład tomu, w którym zainteresowanie problematyką religijną, metafizyczną w udany sposób
współistnieje ze zdecydowaną krytyką społeczno-polityczną, należy uznać Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu S. B a r a ń c z a k a (Paryż 1981). Zob. na ten temat A. C z y ż a k, Dwadzieścia lat
później, czyli o „Tryptyku” raz jeszcze. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” t. 6
(1999): Barańczak – poeta lector. – J. D e m b i ń s k a - P a w e l e c, Misterium Barańczaka. Jw.
W twórczości Miłobędzkiej podobne miejsce zajmują wiersze składające się na tom Pamiętam.
Zapisy stanu wojennego (Wrocław 1992).
P. M i c h a ł o w s k i, Witold Wirpsza: między alchemią a akademią. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” t. 13, s. 59.
Ibidem, s. 57.
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Zaświadczając o dokonującym się pod wpływem XX-wiecznej filozofii języka
„zatarciu się różnic między językiem poezji a językiem nauki”, twórczość autora
Cząstkowej próby o człowieku miałaby – według badacza – być „zapowiedzią jakiejś
post-nauki”31.
W postulowanej tu postsekularnej interpretacji tekstów Wirpszy od żadnego z czterech wymienionych elementów nie sposób abstrahować; dopiero taka, a nie inna
ich konfiguracja stanowi o postsekularności autora Liturgii. I chociaż wysoki stopień
komplikacji może skłaniać badacza do rozluźniania związków pomiędzy wspomnianymi cechami, a nawet do powtórzenia gestu Aleksandra Macedońskiego i do
próby przecięcia zawiązanego tu węzła – to tego typu „cwany” gest nie wydaje się
w omawianym wypadku najszczęśliwszy. Po pierwsze dlatego, że w konfrontacji
Gordisa, Aleksandra i węzła weźmie Wirpsza stronę węzła, w iście posthumanistycznym duchu czyniąc podmiotem swego wiersza o węźle gordyjskim – molibden,
czyli pierwiastek z grupy metali, występujący zwłaszcza w roślinach strączkowych
(Monolog w samym centrum, S 60–62). Po drugie zaś – po interpretacyjną brzytwę
Ockhama nie warto sięgać z tego powodu, że „zawęźlona” poezja autora Traktatu
skłamanego wydaje się znacznie bardziej interesująca niż jej „rozwiązłe”, upraszczające przedstawienia32.
„Rozkorzenienie”. Miasto i nicość
Godzinami idziesz naprzód i ciągle nie wiesz, czy jesteś już
w środku miasta czy jeszcze na zewnątrz. Jak jezioro o płaskich
brzegach, które gubi się w mokradłach, Pentezylea rozlewa się
dookoła na mile w rozcieńczonej na równinie brei miasta: [...]
[…] Pentezylea jest tylko własną peryferią, a jej śródmieście
jest wszędzie33.
Ujmując rzecz inaczej, „centrum” […] jest p u s t y m m i e j s c e m, miejscem, które tylko przeczuwamy, natomiast które
dawno opuściło już „swoje miejsce”, przenosząc się gdzie indziej;
„centrum”, którego poszukuje wędrowiec w Pentezylei, jest miej-

31
32

33
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Ibidem, s. 58, 62.
W tym sensie za nie oddające bogactwa twórczości Wirpszy uważam stanowisko Z. C h o j n o ws k i e g o, zaprezentowane w eseju Witold Wirpsza – ktoś więcej niż „lingwista” („Pogranicza” 2005,
nr 4). Sprzeciwiając się etykietowaniu autora Liturgii jako „poety lingwistycznego”, ponieważ „w
uruchomionej przez poetę »grze znaczeń« chodzi o to, co pozajęzykowe” (s. 33), badacz ten podejmuje próbę włączenia autora Faetona w tradycję fenomenologiczną: „Świadomość, że poezja Wirpszy pod względem filozoficznym jest fenomenologiczna, pozwala myśleć, iż w twórczości tej chodzi
nie tyle o zabawę słowem, językowe wygibasy, takie czy inne eksperymenty językowe, ile o poezję,
która jest »powrotem do rzeczy« (określenie Edmunda Husserla)” (s. 31–32). Pomijając już upraszczające rozumienie samego lingwizmu, w moim odczuciu gest porzucenia „postawangardowego
laboratorium językowego” Wirpszy (s. 27) stanowi interpretacyjną redukcję – skądinąd charakterystyczną dla założycielskich tekstów fenomenologii, na które powołuje się Chojnowski. Zob. też
opinię M i c h a ł o w s k i e g o (op. cit., s. 48) na temat skutków „dążenia do fenomenologicznej
»istoty«, a więc jedności”.
I. C a l v i n o, Niewidzialne miasta. Przeł. A. K r e i s b e r g. Warszawa 1975, s. 119, 120.
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scem bez miejsca, pustym grobem pozostałym po „śmierci” tego,
czego spodziewaliśmy się po śródmieściu [...].
Oznacza to, iż zatem i status świątyni musi być odmienny,
że musi nabrać ona innego, również przechodniego, ulotnego
charakteru34.

Pisze Wirpsza:
w pracach matematycznych Leonarda napotkałem następującą definicję punktu: „Punkt nie posiada
centrum i jest ograniczony przez nicość”. Oto, powiedziałem sobie, znakomity przykład połączenia
ścisłości naukowej z takim sposobem formułowania, który j e s t p o e z j ą. Tutaj więc należało pobierać
nauki […]. [D 60]

Można powiedzieć, że w swoich poetyckich przedstawieniach miasta – „modelowego przykładu przestrzeni, w której ludzie przebywają razem”35, a może wręcz
jej synekdochy czy, jeśli wolimy, „metafory i metonimii ludzkiego losu jednocześnie”36
– zachowuje Wirpsza nie tylko poetykę przytoczonego cytatu, ale także wyprowadzoną z niego strukturę37. Nieprzypadkowo Opis miasta z poematu Liturgia (1985)
poprzedzony jest właśnie kryptocytatem z Leonarda da Vinci, zamieszczonym we
fragmencie pod znaczącym tytułem Wielka trudność. Zauważając w nim, że w odniesieniu do tematyki religijno-teologicznej „nie ma określenia czasu / I nie ma
określenia przestrzeni, które by zadawalały” (L 30), da Wirpsza do zrozumienia, iż
poezja – jak u Leonarda – wychodzić winna od „Brzmienia zestrzelonego w tym, /
Co nie ma środka i jest ograniczone przez nicość” (L 30). Równie „poetycka” i paradoksalna, a jednak ewokująca bezmiar i stałość, jest słynna definicja Boga,
mówiąca, że stanowi on „sferę, której środek znajduje się wszędzie, a obwód nigdzie”38. Niejako w kontrze do zawartej w niej intuicji, inspirującej średniowieczne
obrazy Civitas Dei39, reprezentacje miast u Wirpszy wydają się wyznaczane przez
zagrożenie, decentralizację i brak. Biorąc pod lupę trzy opisy przestrzeni miejskich,
które pochodzą z Traktatu skłamanego, Faetona i Liturgii, nietrudno zauważyć, że
każdy z nich zbudowany został na tym samym fundamencie: wspólnotę definiuje
w nich permanentne nieistnienie centrum i sukcesywne napieranie zewnętrza,
wskutek czego miasta znajdują się w nieustannym niepokoju i ruchu40. W Traktacie skłamanym:
34
35
36
37

38
39
40
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T. S ł a w e k, Akro/nekro/polis. Wyobrażenia miejskiej przestrzeni. W zb.: Pisanie miasta – czytanie
miasta. Red. A. Zeidler-Janiszewska. Poznań 1997, s. 24–25.
T. S ł a w e k, Miasto. Próba zrozumienia. W zb.: Miasto w sztuce – sztuka miasta. Red. E. Rewers.
Kraków 2010, s. 18.
E. R e w e r s, Wprowadzenie. W zb.: jw., s. 8.
Zdaniem B y l i n i a k a (op. cit., s. 60), cytat z Leonarda stał się dla Wirpszy przykładem „wzorca
estetycznego”, który jednakowoż – podobnie jak zasada komplementarności i inne współczesne
teorie naukowe – „przemawia do wyobraźni Wirpszy jako konstrukcja myślowa o intrygującej
strukturze, stanowiąca swego rodzaju wyzwanie intelektualne i otwierająca nowe obszary do myślowej eksploracji”.
G. P o u l e t, Metamorfozy koła. Przeł. D. E s k a. W: Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne. Wybór
J. B ł o ń s k i, M. G ł o w i ń s k i. Przedm. J. B ł o ń s k i. Warszawa 1977, s. 331.
Zob. M. W o j e w o d a, Miasto jako metafora porządku świata – rys historyczny. W zb.: Przestrzeń
w nauce współczesnej. Red. W. A. Kamiński, G. Nowak, S. Symotiuk. Zamość 2003.
K a ł u ż a (Witold Wirpsza: anielska maszyna, s. 177) pisze o katastroficznym z ducha przekonaniu
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[...] marski architekt,
[. . . . . . . . . .]
Budowę miasta rozpoczął od muru
Pośrodku miasta [...], [T 7]

Samo miasto zaś „od zewnątrz ktoś możny okolił / Zwałami lodu. Było bezwyjściowe” (T 7). W Faetonie miasto otoczone jest puszczą, która już na początku
„zamienia się w lód” (F 95) i – jak zostanie podkreślone –
[...] nie
Ma samoistnego centrum; jest
Bowiem kolistym pasmem wokół
Miasta, ograniczonym od wewnątrz
Nieograniczonym na zewnątrz [F 95]

Tymczasem samo miasto płonie, a jego „rzeczywiste centrum [...] znajduje się
zawsze tam, gdzie / rozpoczął się i skąd rozprzestrzenił się pożar” (F 95). Również
w Liturgii miasto zatracone zostanie przez niszczący żywioł – tym razem przez „wodę
oceaniczną” (L 48). Także i tu (zaraz zresztą po zacytowaniu Leonarda) pojawią się
rozważania o paradoksalnej naturze centrum, przy którego wyznaczaniu nie pomoże „koło i promień koła”, a które znajduje się „poza symetrią” (L 35).
Strukturalne jakości opisywanych przez Wirpszę przestrzeni miejskich wydają
mi się istotne m.in. dlatego, że spośród wyróżnionych przez Elżbietę Rybicką „wykrystalizowanych w ramach modernizmu poetyk prezentacji miasta” autor ten
wybiera poetykę paraboliczną, której cechy dobrze odpowiadają przedsięwziętemu
w jego poematach zadaniu krytycznej, możliwie uniwersalnej refleksji na temat
wspólnoty41. Według Rybickiej na poetykę paraboliczną składają się przede wszystkim: ujmowanie procesów modernizacyjnych „w horyzoncie aksjologicznym – jako
spustoszenie tradycyjnych wartości, utrata wymiaru metafizycznego, rozpad więzi
społecznych, kryzys tożsamości”, a także swoista alegoryzacja miasta, na mocy
której jawi się ono jako „przestrzeń wieloaspektowego wygnania i wykorzenienia”42.
Poetycka refleksja Wirpszy znacznie różni się jednak nie tylko od omawianych przez
Rybicką paraboli miejskich (jak Bezrobotny Lucyfer Aleksandra Wata, Palę Paryż
Brunona Jasieńskiego czy Zwariowane miasto Jana Wiktora), ale i od przedstawień
miast w twórczości poetów emigracyjnych, analizowanej przez Wojciecha Ligęzę43.
Zarówno obrana przez autora Liturgii perspektywa czasowa (sięgająca do epoki
przedhistorycznej), jak i operowanie przednowoczesnym rekwizytorium (mury, bramy etc.) oraz podziałem przestrzeni (centrum–peryferie, wnętrze–zewnętrze) nie
pozwalają odnosić jego tekstów bezpośrednio do problematyki związanej ze współ-
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Wirpszy o istnieniu „cywilizacyjnego procesu dezintegrującego spójność ludzkiego ciała”, a także
„podstaw funkcjonowania ludzkich zbiorowości”. Stąd – według rozpoznania badaczki – w Traktacie skłamanym „za podstawę funkcjonowania miasta autor uznaje poczucie zagrożenia, prowadzące do agresywnych bądź lękowych postaw, widocznych w różnych sferach miejskiego życia […]”
(s. 178).
E. R y b i c k a, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2003, s. 317.
Ibidem.
W. L i g ę z a, Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych. Kraków 1998.
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czesnymi przeobrażeniami miasta: nie sposób interpretować ich ani jako prób „podejmowania wyzwania modernizacji”44, ani jako zapowiedzi postmodernistycznego
„post-polis”45. Kiedy Wirpsza zwraca się ku miastu, nie widzi historycznie ukształtowanej zabudowy i wyjątkowej architektury; nie interesują go też polityka czy odniesienia lokalne46. I chociaż postaram się dowieść, że poświęcone miastu refleksje
autora Traktatu skłamanego odnoszą się do współczesnego społeczeństwa w daleko
wyższym stopniu, niż można by sądzić, faktem jest, że zdają się one zmierzać ku
ahistorycznej abstrakcji, dalekiej nie tylko od aktywności kronikarza, ale i od fenomenologii doświadczenia miejskiego. Jeżeli miasta Wirpszy mówią nam coś o współczesności, robią to jako realizacje poetyckie, poprzez strukturę tekstu, ukształtowanie językowe czy jakości artystyczne, nie zaś na drodze wypowiedzi polityczno-emancypacyjnych, jakie interesują większość autorów wpisujących się w tzw. zwrot
topograficzny badań literackich47. W przypadku tekstów Wirpszy powinno się
chyba raczej rozpatrywać tę „szczególną przestrzeń”, którą Władimir Toporow określał mianem „»przestrzeni Abrahama, przestrzeni Izaaka, przestrzeni Jakuba, a nie

44
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R y b i c k a, op. cit., s. 317. Inaczej było, rzecz jasna, we wczesnych, socrealistycznych utworach
poety; wzorzec programowej modernizacji pojawia się u Wirpszy nie tylko w Stoczni, ale i w tekstach
nawołujących do odbudowy Warszawy, jak np. w wierszu Pięcioletni (PP 21).
Zob. E. R e w e r s: Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury. Poznań 1996; Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Kraków 2005.
I chociaż w twórczości Wirpszy są teksty mogące nasuwać na myśl topografię Berlina (na stałe do
tego miasta przeniósł się on 3 lata po publikacji Traktatu skłamanego), w opisach miast próżno
szukać „struktur socjolirycznych”, odsyłających do konkretnych przestrzeni miejskich (Zob.
J. S c a p p e t t o n e, Przerwana utopia. Archipelag jako struktura socjoliryczna w „Draft of XXX
Cantos” Ezry Pounda. Przeł. P. B o g a l e c k i. W zb.: Miasto w sztuce – sztuka miasta). Inaczej niż
u interpretowanego przez Scappettone autora Draft of XXX Cantos, gdzie odnaleźć można odniesienia do realnie istniejących miejsc i budynków Wenecji, Wirpsza wyraźnie stroni od tego typu
dosłownych odniesień. Wyjątkowym przypadkiem jest w tym kontekście niemieckojęzyczny tom
W. W i r p s z y Drei Berliner Gedichte (Berlin 1976), już w tytule całości oraz jednego z poematów
(Berlin jako znak i przedstawienie) odsyłający do konkretnego organizmu miejskiego. Nawet jednak
w posłowiu do tego tomu, odnosząc się do Wykorzenienia, zaznacza poeta: „Czy udało mi się w tym
poemacie to miasto odzwierciedlić? Otóż nie mam nawyku odzwierciedlania; chodziło mi o mniej
i o więcej. Nie obraz miasta mnie fascynował, ani też to, co się w tym obrazie działo. Marzył mi się
raczej tekst, w którym dany i subiektywnie doznany, zamknięty układ znaków świata zewnętrznego przerobiony by został w taki sposób, żeby zamknięcie to mogło zostać otwarte i wieloznaczne
w rozmaitych sposobach odbioru i wykładni. Przeczuwam już zarzut: poematu nie można uznać
za wizję Berlina z 1967 roku” (W. W i r p s z a, posłowie w: Berlińskie poematy. „Wiadomości” 1976,
nr 48, s. 2). Także i w dwóch pozostałych utworach składających się na Drei Berliner Gedichte nie
odnajdziemy spodziewanych poetyckich ekwiwalentów przestrzeni stolicy Niemiec: Berlin jako znak
i przedstawienie stanowi refleksję na temat wystawy Świat jako wymowa, eksponowanej w berlińskiej Akademii Sztuk, w Apoteozie tańca zaś istotna jest raczej sama sytuacja emigracji – więcej
na ten temat zob. Z. C h o j n o w s k i, Poezja, czyli ćwiczenie się w wolności. („Apoteoza tańca”
Witolda Wirpszy). „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty” z. 1 (2007).
Charakterystyczny jest tu już sam tytuł omawiającego wspomniane tendencje opracowania E. R yb i c k i e j Zwrot topograficzny w badaniach literackich. Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca
(w zb.: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje. Red. T. Walas, R. Nycz.
Kraków 2012). Zdaniem tej autorki, w humanistyce ostatnich lat „relacje przestrzenne i ich rekonfiguracje uruchamiają nowy słownik analityczny w badaniach nad literaturą (kulturą), włączając
do niego kategorie etniczne, rasowe, klasowe, geograficzne, problemy globalizacji, transkulturowości, hybrydyzacji i polityki reprezentacji” (s. 340).
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filozofów i uczonych« lub przestrzeni mitopoetyckiej”48. Zwracający się w jej stronę
Wirpsza przywołuje na pomoc poetykę mitu i legendy, w której to własności strukturalne tekstu stają się szczególnie istotne, a jakości z historycznego punktu widzenia zanadto abstrakcyjne i mało interesujące zyskują należną motywację i znaczenie.
Nie powinno zatem ujść naszej uwadze, że „centrum” pojawiające się wreszcie
u kresu obrazu miasta przedstawionego w tomie Liturgia nie będzie ruchliwym,
tętniącym życiem miejscem, jakiego moglibyśmy się spodziewać po metropolii współczesnej. Pisze Wirpsza: „miasto nie zna dróg, tylko ulice; i ma centrum, city” (L 35).
W city zaś:
Widać Park Centralny z kikutami drzew i z Drzewem Centralnym,
I widać jak tłum posągów patrzy, widać, jak sól patrzy
Na sól, bo Drzewo też jest z soli i w tej soli są wizerunki wszystkich
Zamienionych w sól. Cóż za osłupienie we wnętrzu wody
Słonej, oceanicznej i bezdźwięcznej. To obszar zastygłego grzechu. [L 49]

Czytelne odniesienia do zatopionych miast (w tekście pojawią się nazwy „Atlantyda” i „Wineta”) oraz do występującej już w dawniejszej twórczości Wirpszy postaci żony Lota (zob. U 19–33) kontrastują z wcześniejszym opisem ruchliwej metropolii, rozbrzmiewającej „stukotem kół” (L 41), pełnej „kłamców, oszustów, fałszerzy”
(L 37), którzy albo zamykani są w więzieniach, albo „Sami się zamykają w windach”,
kamienicach (L 38) czy doznaniach narkotycznych (L 43–44). Antyurbanistyczna49
retoryka Wirpszy nie pozostawia wątpliwości: nie ukazuje on niebiańskiego Jeruzalem, ale XX-wieczną Sodomę czy też – by odwołać się do innego toposu występującego w wielu XX-wiecznych parabolach miejskich – „miasto przeklęte, współczesny Babilon”50. Tak czy inaczej, owo niegdyś „sterowane z Wieży Babel” (L 43), dziś
zaś „zamarłe” (L 48) skupisko nazwie Wirpsza wprost „obszarem zastygłego grzechu”
(L 49), a samą decyzję włączenia opisu owej współczesnej „twierdzy chaosu”51
w obręb Liturgii wytłumaczy: „Wybrałem miasto dlatego, że w nim najłatwiej mi
dostrzec grzech” (L 34). Jeżeli, za Barańczakiem, uznamy interesujący nas fragment
Liturgii za poetycki ekwiwalent „wznoszenia wieży Babel”52, to frenetyczny „ruch
miasta” obrazować będzie „horyzontalną pogoń za przyziemnymi dobrami, pogoń
ograniczoną zarówno murami, jak i brakiem autentycznej międzyludzkiej komunikacji […]”53. Z kolei, zdaniem Przybylskiego, ów „ogromny, ale pozbawiony znaczenia” ruch ilustruje to, iż nie można wytworzyć „żadnej wartości soteriologicznej,
żadnej wartości, która mogłaby wydobyć człowieka z topieli absurdu”54.
48
49

50
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54
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W. N. T o p o r o w, Przestrzeń i rzecz. Przeł. B. Ż y ł k o. Kraków 2003, s. 17.
Chociaż, z uwagi na negatywną ocenę wielkomiejskiego życia, L i g ę z a (op. cit., s. 138) czyta Opis
miasta z Liturgii w kluczu antyurbanistycznym, to jednak od razu dopowiada, że utwór ten „nie
daje się jednoznacznie zamknąć w formule antyurbanizmu”. Zdaniem tego badacza, „Witold Wirpsza odnawia w istotny sposób retorykę antyurbanistyczną. Jest wnikliwym analitykiem znijaczonej
duchowości człowieka miejskiego oraz poszukiwaczem autentycznej drogi otwierania się człowieka
na boską transcendencję” (s. 140).
R y b i c k a, Modernizowanie miasta, s. 185.
P r z y b y l s k i, op. cit., s. 8.
B a r a ń c z a k, Śledztwo w sprawie Boga, s. 133.
Ibidem, s. 131.
P r z y b y l s k i, op. cit., s. 8.
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Także w innych obrazach nowoczesnych wspólnot podkreślać będzie Wirpsza,
mniej lub bardziej wyraźnie, postępowanie procesu zeświecczenia – przy czym, co
istotne, nie zawsze będzie on wartościowany negatywnie. Wydaje się wręcz, że
zgodnie z wymową Listu do Rzymian, to w „obszarach zastygłego grzechu” jeszcze
obficiej w poezji Wirpszy rozlewa się rozpuszczająca je łaska (Rz 5, 20); w Liturgii
pojawia się ona wraz z „opisem pokoju”, stanowiącego przecież – co zaznaczy poeta
– „cząstkę” miasta (L 63). Podobną strukturę zaobserwować można w wierszu o tytule Dym, w którym już na wstępie diagnozuje Wirpsza „Społeczeństwo, gdzie żyję
[…]”, jako nie mające „chętki na patos” (C 17). Oto w „zmęczonym” świecie:
[...] nikt nie ma
Chętki na wzlot, każdy
Wchodzi do dymu pomieszkań,
Odżywia się dymem słów i nie
Parzy się upałem. […] [C 17]

W innym późnym wierszu powie Wirpsza: „Bogowie umarli, ponieważ zajęcia
i prace / Wyzbyły się dostojności” (C 33). Nic dziwnego, że z naszych strasznych
„pomieszkań” „nie dobywa / Się ogień; […]” (C 17); nieobecność Słowa – Logosu,
arche, Boga – istniejącego dziś tylko jako dym, wciąż jest, co prawda, wyczuwalna,
ale przestała być dotkliwa. Puenta („bez dymu / Śmierć z wycieńczenia”) wskazuje
jednak, że owej nieoczywistej obecności Słowa nie sposób zredukować do rangi
apokaliptycznego symptomu końca. Jak zdaje się domniemywać Wirpsza, we współczesnych, postsekularnych społeczeństwach Bóg pojawia się wyłącznie w „dymnej”
postaci, ale to właśnie obecność dymu – chociaż przestaliśmy odczuwać, że gryzie
on w oczy, i choć zdołaliśmy nauczyć się nim oddychać – daje nam mimo wszystko
do myślenia i każe zapytać o ogień.
Ewentualność tę czyni Wirpsza tematem profetycznego Powrotu w zamęcie
(C 159), rozpoczynającego się dobitną tezą: „Wszyscy wrócą do Boga” (C 159). Sama
tylko pierwsza strofa tego wiersza może dziś wydawać się spełnioną zapowiedzią
współczesnego rozkwitu myśli postsekularnej w jej rozmaitych opcjach: politycznych
(tzw. zwrot postsekularny na lewicy w tekstach Alaina Badiou czy Slavoja Žižka),
etnicznych (Saba Mahmood i inni uczestnicy aktualnej debaty poświęconej zagadnieniu świeckości w islamie), mniejszościowych („zwrot postsekularny w feminizmie”
Rosi Braidotti), a nawet motywowanych estetycznie (vide związki religii i literatury
w tekstach Jeana-Luca Nancy’ego czy Johna D. Caputa)55:
Wszyscy wrócą do Boga. Jedni retorycznie,
Aby ład zaprowadzić w rozwichrzonych zdaniach,
Drudzy, że dosyć mają sobiepaństwa władzy,
Rozumu, polityki: chcą punktu oparcia.
Również i estetycznie Pan Bóg zaspakaja
Wielorakie potrzeby, nawet sny wyjaśnia;
Sam jak rozdarte płótno, w Nim bowiem się znajdzie
Wytłumaczenie winy i niesprawiedliwość
Bywa uzasadniona. [...] [C 159]

55
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Opatrzone komentarzami polskie przekłady tekstów prezentujących wymienione stanowiska (autorstwa R. B r a i d o t t i, J. D. C a p u t a, C. D a v i s a, J.-L. N a n c y ’ e g o oraz S. M a h m o o d)
zob. w antologii Drzewo Poznania.
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Co jednak istotne, opisywany przez Wirpszę zwrot ku Bogu nie tylko jest pozbawiony charakteru wyznaniowego (w ostatniej strofie, w przekornym nawiązaniu
do Kochanowskiego, powie autor Gry znaczeń: „Wszyscy wrócą do Boga. Ziemia Go
ogarnie, / Kościół się nie wypełni, niebo spustoszeje”), ale i nie stanowi nawet –
znów jak myśl postsekularna – właściwego „powrotu”, w znaczeniu reaktywacji
jakiegoś pożądanego stanu „sprzed” (nowoczesności, rozbicia, sekularyzacji): „Nie
będzie to powrót / Ani do Boga ojców, ani do spokoju, / Ani do wyobrażeń o złocistym wieku” (C 159).
Odcinający się od mistycznych wizji powrotu do przedhistorycznego raju56,
a porównany do „zerwania z ziemi / Jej wierzchniej warstwy […]”, ten „powrót
w zamęcie” przypominać będzie raczej – czytamy w ostatniej strofie wiersza – jakiś
rodzaj nowego „stworzenia świata” (C 159). „Stworzenie” to zdaje się jednak iść
w poprzek antropocentrycznej opowieści Księgi Rodzaju, przedstawienia zaś „zbrukanej przyrody” wypełniające drugą strofę wiersza kierują uwagę ku nieomal posthumanistycznej perspektywie, znajdującej kumulację w zamykającym tekst obrazie „żółci i octu”, które „pociekną spod siódmego żebra” – ale nie Chrystusa, tylko
„zamulonego bawołu” (C 159).
Przekonanie o niemożliwości powrotu i nieuniknioności procesów sekularyzacyjnych organizuje także strukturę wiersza Bogowie. Historię zeświecczenia opowiada tu Wirpsza posługując się ironicznym skrótem perspektywy, który pozwala
mu na wyodrębnienie trzech etapów współistnienia ludzi i bogów. W pierwszym
z nich – jak można sądzić, przednowoczesnym – dominuje myślenie opozycjami,
generujące nader uporządkowaną wizję świata, z którym religia związana jest –
także w sensie dosłownym – organicznie:
Na początku wsunięto mi bogów
W członki i w narządy zmysłów;
Harmonijnie i na ogół symetrycznie (parami).
Dla przykładu: w lewym oku
Zagnieżdżono boginię świtu, w prawym
Bożka zmierzchu; [...] [C 65]

Przełom przynosi jednostkowa decyzja o podjęciu próby „wyłuskaniu bogów”
z ciała, co okazuje się zadaniem niełatwym i pogrążającym śmiałka w bólu. Jak
bowiem wyznaje ów człowiek, wbrew pozorom bogowie „zakorzenili się” w nim
„Cienkimi wypustkami” głębiej, niż przypuszczał, stąd wyrywając ich „Z miejsc ich
zakorzenienia”, kaleczy „tkankę narządów i kończyn” (C 65). Ta demaskatorska

56
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Tekstem, w którym W i r p s z a szczególnie mocno podkreśla nieadekwatność zestawiania współczesnych poszukiwań duchowych z wizją rajskiego ogrodu, mityczną na poły, jest pochodzący z tomu
Spis ludności utwór Nie ma raju. Zauważając, że „Człowiek wierzący nie może w powrót / Do tego
ogrodu wierzyć […]” (S 5), konstatuje podmiot mówiący: „Nie ma więc raju, nie ma złotego wieku,
który / (Zobacz: Owidiusz) zasiany został pierwszy. / Z ogrodu rajskiego było / Wyjście: wygnanie.
Niebo, / Miłość, szczęśliwość są bezwyjściowe. Są / Stale trwającą katastrofą, gdzie / Niemożliwe
jest przewinienie i gdzie / Katastrofa tkwi nieustannie / W nierzeczywistości” (S 6). W puencie
tekstu „katastrofa” utożsamiona zostanie – podobnie jak w napisanej 5 lat później Liturgii oraz
w późnym poemacie Grzech pierworodny (U 87–91), również opowiadającym o raju – ze „zmartwychwstaniem ducha, / Przekroczeniem drugiego progu, / Jeżeli się uwierzyło w pierwszy” (S 6).
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autowiwisekcja, jakiej towarzyszy groteskowy obraz medyka „przepisującego lekarstwa” na utratę bogów, nie może nie skojarzyć się z krytyką religii, z ducha oświeceniową, a apogeum odnajdującą w XIX-wiecznym scjentyzmie i w Nietzscheańskiej
„śmierci Boga”, której następstwem jest wszak nie tylko dojmująca utrata orientacji („Nie spadamyż ustawicznie? I w tył, i w bok, i w przód, we wszystkich kierunkach? Jestże jeszcze jakieś na dole i w górze?”57), ale i zahamowanie dynamiki
optymistycznej narracji emancypacyjnej. Także u Wirpszy, „Wbrew orzeczeniu
okazało się, / Że czas stoi w miejscu”, w czego efekcie człowiek, nie mogąc poradzić
sobie z zaistniałą sytuacją, z „gęstych zastoin czasu” lepi „nowych bogów”, których
potem – usiłując przezwyciężyć opanowujący go nihilizm – wetknie „w miejsca / Po
cudzych” (C 65). Diagnoza poety jest jednak bezlitosna – próba powrotu do stanu
sprzed zeświecczenia nie może się udać, a powtórzenie gestu fundującego nową
religię w aspekcie jednostkowym skutkować może tylko całkowitą utratą ładu:
[…] Wszelka harmonia, nawet harmonia
Obolałości rozprysła się: własne bogi
Nie zakorzeniły się w narządach i kończynach,
Zmieniały miejsce i wymieniały się wzajem
W niesłychanej wrzawie i skłóceniu.
Gorszyły mnie równie, co cudze.
Ale wyłuskać się już nie dały. [C 65]

Podobne następstwo trzech pojawiających się po sobie porządków duchowych
zaobserwujemy w trójstopniowej opowieści o wznoszeniu miasta z Traktatu skłamanego. Tak jak w Liturgii, do której później jeszcze powrócimy, również w Traktacie skłamanym mitopoetycka historia budowania miasta odbywa się w cieniu
drzewa. W pierwszym etapie powstawania miasta (w mieście pierwszym) drzewo
„Miękkokorzennie zasadzone w skałę / Z wiotką koroną w żelaznym powietrzu” –
nazwane przez Wirpszę „Drzewem bezwstydu” – „Wciąż jest ścinane”, my zaś „ustawicznie skaczemy w gałęziach / […] / Z listka na listek”, a w końcu „Liść nas pochłania, ściekamy sokami / We wnętrze pienne, w datę jednolitą” (T 9). Mimo tej
pozornej – jak wychodzi na jaw – komunii, wspólnotowość okazuje się fikcją; panuje mnogość i separacja:
W krętych korzeniach wszystko jest osobno:
Myśl się rozszczepia w samotność słownictwa,
Osobno światy, osobno istnieją,
Osobno wdechy, osobno wydechy,
Od oddychania wydzielone płuca;
Korzenie wstydu są porozdzierane;
Skurcz serca w jednym, rozkurcz w drugim kłączu. [T 12]

Nie dziwi, że na określenie kondycji ludzkiej użyje Wirpsza neologizmu „rozkorzenieni” (T 12), jak również i to, iż miasto, które skazuje swoich mieszkańców na
taką „osobną” egzystencję, organizowane jest – zdaniem poety – przez „porządek
rozpaczy” (T 13). W jego murach mityczne Drzewo Życia nie może nie jawić się jako
57
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„bezwstydne”, a nawet „lubieżne”; jego opis puentuje zaś Wirpsza znaczącym westchnieniem: „smutek ogrodnictwa” (T 13).
Obietnica „scalenia czasów”, jaką przynosi „okres jadów”, skutkuje podjęciem
decyzji o „pobudowaniu bram / Z poprzystrzyganych i niewyrośniętych / Drzew
rozpasania […]” (T 15). Powstanie bram – które powinny wszak łączyć, umożliwiać
komunikację – pociąga za sobą inną separację:
[...] Podówczas nie dusze
Były dzielone, ale ludzkie ciała.
Tracąc odnóża i części kadłubów
I kawałkując się za każdym przejściem, [T 15]

Wirpsza kreśli w tym miejscu fantasmagoryczny obraz „nietkniętych dusz”,
darmo poszukujących odpowiadających im ciał, jednak stan tych ostatnich, istniejących w kawałkach, oferuje co najwyżej duchowość fragmentaryczną i hybrydyczną („uduchowione / Były raz nogi, raz trzewia, raz oczy, / Ale nie było uduchowionego / Człowieka. […]”, T 15). Puentując opis ironiczną konstatacją: „I społeczeństwo było doskonałe: / Uroczystości nieustanne. Świętość” (C 15), kieruje Wirpsza
naszą uwagę ku – w podobnym sensie: „doskonałym” – XX-wiecznym społeczeństwom totalitarnym; na ten trop naprowadza nas również demoniczna postać Sekretarza. Intuicję tę zdaje się wzmacniać dalsza część poematu, w której na realne,
„skrwawione” (T 18) i „wydrążone” (czytelna aluzja do Thomasa Stearnsa Eliota),
ale jednak „żywe” miasto wsunięty został „pokrowiec”, „cień miasta” – niczym „milczenie na mowę” (T 18). W efekcie dochodzi do charakterystycznego dla społeczeństw
totalitarnych „zdwojenia”. Oto pozbawiona tożsamości jednostka („Gubię własne
imię”, T 17), systematycznie wprowadzana w błąd co do natury władzy („Niektórzy
mówią, że to sprzysiężenie / Jest dziełem karłów [...] / Niektórzy mówią, że jest
dziełem kretów”, T 21), żyje w specyficznym stanie zawieszenia, w jakim „spętanie
nie bywa spętaniem, / Wolnością też nie, ani zniewoleniem” (T 21).
Wbrew przewidywaniom, jakie pozwoliłyby wpisywać narrację Wirpszy w porządek dialektyczny i w związku z tym oczekiwać na jakiś rodzaj syntezy – w „trzecim
mieście” spodziewane połączenie ciał i dusz w pary nie tylko przywraca „rozpacz”
(T 28), ale i wywołuje niewyobrażalną erupcję przemocy: „Wszystko, co pełza, z samego pełzania / Łaknie zabójstwa. […]” (T 28). Jeżeli wcześniej kawałkujący dusze
i ciała „topór bramy” był przynajmniej ostry (co konotuje typowy dla społeczeństw
przednowoczesnych binaryzm czy, jeśli wolimy, właściwy filozofii „konsens dualistycznego myślenia”58), to teraz „stępiał [on] niemuzycznie, / Ciała nie krając, ni
subtelnej duszy” (T 28), a w zamian za to „rozmiażdżając” mieszkańców: „Ludzie nie
cięci, ale rozmiażdżani / I rozmiażdżani spływają w pełzanie” (T 23). Wszystko to
odbywa się „W cieniu więdnięcia” (T 28) niegdyś dumnego „Drzewa bezwstydu”,
a proces ten – jak prorokuje Traktat skłamany – nierychło ustanie: „Więdnący żywopłot, / Więdnące bramy, więdnące topory / Są nieustannie odporne na ogień”
(T 29). Nie ma zatem powrotu ani też drogi wyjścia, co podkreśli Wirpsza, zamykając opis miasta obrazem „nieprzenikalnego”, „lodowego” muru, „żywiącego się ludź-
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mi”, którzy podjęli próbę wydostania się stamtąd: „Odgraniczenie jest doskonałe, /
Że nie wiadomo, czy mur broni miasta, / Czy je oblega. I nie ma ucieczki” (T 33).
Przeznaczeniem miast Wirpszy okazuje się zatem – nasuwające na myśl kondycję
ponowoczesną – bierne trwanie w miałkiej kondycji „rozkorzenienia” i wyczerpania,
z jakiego nie sposób powrócić już do żadnego przedhistorycznego raju.
„Zawęźlenie”. Nazwa i wymiana
Ingeborg Bachmann przyrównywała kiedyś język do miasta
z jego starym centrum, dzielnicami nowszymi i peryferiami, obwodnicami i stacjami benzynowymi, które również do miasta
należą. Miasta i język zawierają tę samą utopię i tę samą ruinę;
w naszym mieście śniliśmy i zgubiliśmy się, podobnie jak w naszym
języku, miasto i język są tylko formą tego snu i tego zagubienia59.
44. Tymczasem już wchodząc na drogę do miasta i w miarę
zbliżania się do niego daje się spostrzec coraz to większe uporządkowanie języka: przestrzeganie następstw czasów staje się niezbędne, a także i inne rygory gramatyczne narzucają się mocno.
45. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością miejskiego
czasu, który ani nie podporządkowuje się rygorom gramatycznym,
ani ich nie wytwarza. Są one raczej wytworem kształtowanych
w mieście umysłów, nie przywiązujących wagi do tego, aby nazwa
przylegała do rzeczy nazywanej. Porządek nazw bowiem jest porządkiem bardziej uchwytnym, porządek rzeczy w o wiele mniejszym stopniu (U 21).

W kontekście dotychczasowych rozważań nie może dziwić fakt, że wieńcząc opis
miasta z Liturgii, dopowie Wirpsza: „Centralne Drzewo w Parku Centralnym było
powtórzeniem / Drzewa Wiadomości Złego i Dobrego. […]” (L 49). Nie możemy
przeoczyć tej znaczącej substytucji; jak bowiem doskonale pamiętamy, w centrum
biblijnego Raju znajdowało się inne drzewo – Drzewo Życia, które, jak powiada
Agata Bielik-Robson:
nigdy nie wydaje cierpkich owoców, lecz jest samym życiem. Samym życiem, czyli imieniem-manifestacją samego Jahwe, stanowiącego – jako Elohim chaim, Bóg żywy i życiodajny – esencję energii witalnej:
radość bez smutku i nieustanny szabat bez cierpienia i wysiłku60.

Jeżeli takiego szabatu i takiej radości nie ma (i nie będzie) w „więdnących”
miastach Wirpszy – to m.in. z powodu dotykającej je atrofii nazywania. Językowi,
którym posługuje się poeta (bo po zwrocie lingwistycznym musi się nim posługiwać),
odmówiono imienia – jednostkowej, mesjańskiej sygnatury, która w tradycji filozofii judaistycznej stwórczym tchnieniem odciska się na każdej literze. Takie na poły
mistyczne podejście do języka wyraźnie słyszalne jest nie tylko w korespondencji
Gershoma Scholema i Franza Rosenzweiga – w słynnym liście, w którym w wątpli59
60
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wość podana zostaje sama możliwość zeświecczenia języka61 – ale i w poświęconych
literaturze tekstach Waltera Benjamina, w eseju Jacoba Taubesa o poezji surrealistów; a nawet, jak dowodzi Bielik-Robson, w teorii lęku przed wpływem wyłożonej
przez Harolda Blooma62. Nie sposób nie zauważyć, że Wirpsza sytuuje się na antypodach tej, inspirującej wielu, tradycji pojmowania literatury. Inaczej niż w Benjaminowskiej „teologii języka”: święty ogień słowa nie stanowi dla niego nawet
„retrospektywnej fantazji nadającej sens naszym działaniom mesjańskim, zmierzającym do odzyskania fragmentów czystej mowy z naszego zapośredniczonego przez
język doświadczenia”63. Z podstawami tak rozumianego mesjańskiego działania
językowego Wirpsza prowadzi polemikę – nie tylko w przytoczonym opisie trzech
miast z Traktatu skłamanego, gdzie mistyczne drzewo życia zaprezentowane zostało jako „Drzewo bezwstydu”, skazujące nas na nieznośnie lekką kondycję „rozkorzenienia” (T 12), ale i np. w wierszu Nazewnictwo, w którym po nadaniu wszystkim
rzeczom innych nazw „nic się nie zmienia” (C 36). Przeciwny utopijnym wizjom
powrotu do raju, autor Faetona z dwojga drzew zawsze wybierać będzie zakorzeniające nas w czasie i wielości Drzewo Poznania – w raju przedstawionym w jednym
z ostatnich tekstów Wirpszy, poemacie Grzech pierworodny, Drzewo Życia nie pojawia się w ogóle, a „Drzewo wiadomości złego i dobrego stoi w całej swojej wspaniałości samotnie” (U 87). Być może dlatego w Traktacie skłamanym bohater, zapytany o imię, wyznaje: „Łomoty motorów przewozowych zacierają twoje / Imię.
Tory głosek imiennych nie mogą / Przebić ściany rozgwaru. […]” (T 14). Kiedy,
przynaglany, zdradzi je wreszcie, zrobi to następująco:
[...] W trwożliwej
Twórczości imię twoje wymieniam
Na imiona krajów, osiedli, na pustynne
I oceaniczne nazwiska. Wszystko odwracalne. [T 14]

To jeden z najważniejszych momentów projektu postsekularnej lektury poezji
lingwistycznej: jedyną szansą na wymienienie własnego imienia jest w niej wymienienie go na inne imiona, rozmienienie na drobne, wydanie na łup języka, rządzącego się zasadą ekwiwalencji doskonałej. W pochodzącym już z 1967 roku poemacie Wykorzenienie – otwierającym dojrzałą poezję Wirpszy oraz stanowiącym
61
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pierwszy jego autorstwa rozbudowany opis przestrzeni miejskiej – owa zasada
wymienialności na stałe związała się z miastem:
54. [...] Jest to czynność miejska: wypełnianie znaków pustych pod postacią nazw innymi nazwami. Wówczas te pierwsze przestają być puste; ale i drugie nie są puste, choć ciążą ku pustce: coś sobą
jednak wypełniwszy, nie są w stanie tej swojej dążności spełnić i przedstawiają sobą demonizm wieloznaczności, choć nie w dobrym i nie w złym.
55. Ku czemu ciążą? Być może i ku rzeczom: ale najprawdopodobniej ku oznaczeniom rzeczy, ku
ich określeniu bez wyobrażenia. Ciążą więc ku sobie, ku nazwom właśnie, wypełniają się samymi sobą,
choć nigdy całkowicie: pozostają przeto w niepewności.
Ponieważ stosunek nazwy do rzeczy jest nieustannie niepewny, otwiera się w nazwach nieskończoność; na pewno nie wiadomo, czy nieskończoność ta dotyczy czasu, czy przestrzeni i można ją dla
wygody uznać jako wieczność. [U 23]

To w kontekście owego „demonizmu wieloznaczności”, sprzeciwiającego się
teologicznemu uporządkowaniu Civitas Dei (notuje Sławek: „W »centrum« miasto
przemawia jednym językiem”64), lokowałbym charakterystyczne dla Wirpszy „dekomponowanie mitów”65, operowanie na imionach mitycznych bogów i zestawianie
ich ze sobą, jak w obfitującym w odwołania do wierzeń grecko-rzymskich Faetonie
czy w Traktacie skłamanym, opartym na palimpsestowej grze ze zdaniem Empedoklesa66, gdzie odnaleźć można frazy typu: „Afrodyta gwoździami miłości / Połączy
wszystko w eonach i sferach” (T 31). Swoją drogą, jest to doskonały przykład „wyzwalania wielości mitów”, omawianego w książce Poza interpretacją przez Gianniego Vattima, którego zdaniem, „umożliwione jest [ono] przez wcielenie Jezusa,
czyli przez kenosis Boga”67.
Przeszedłszy przez ogień XX-wiecznej filozofii języka, poeta lingwistyczny może
zatem posługiwać się wyłącznie językiem całkowicie „odwracalnym”, językiem – jak
w tytule Traktatu (którego stary człowiek nie napisze) – „skłamanym”, czy w końcu,
jak w cytowanym wierszu Dym, językiem „zadymionym”, „dymem słów”, jaki pozostał ze świętego ognia Słowa. Inaczej niż w liście Scholema do Rosenzweiga „zeświecczenie języka” dawno się już u Wirpszy dokonało, jego słowa opróżniono
z boskości aż po brzegi. W tym sensie ta propozycja poetycka jawi się jako reprezentatywna dla duchowych poszukiwań późnej nowoczesności. Oto – według rozpoznania Giorgia Agambena – znaleźliśmy się dziś w sytuacji granicznej, w której
64
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filozofia języka „zderza się z tym, co stanowiło istotę treści objawienia: logos en
arche, słowo jest bezspornie na początku”68. W efekcie odkrywamy, że obecnie:
znajdujemy się wreszcie sam na sam z naszymi słowami, po raz pierwszy sam na sam z językiem, porzuceni przez jakiekolwiek inne fundamenty. Na tym polega kopernikański przewrót, który współczesna
myśl dziedziczy po nihilizmie: jesteśmy pierwszymi ludźmi, którzy są całkowicie świadomi języka. Minione pokolenia myślały o czymś takim jak Bóg, byt, duch, nieświadomość, my po raz pierwszy jasno
widzimy, czym te rzeczy są: nazwami języka [...]. Patrzymy teraz bez zasłon na język, który wypuścił
z siebie wszelką boskość69.

Podobną refleksję dotyczącą granic tego, co językowe, zawierają teksty Wirpszy,
np. napisany jeszcze w 1969 roku Nowy podręcznik wydajnego zażywania narkotyków, zwracający uwagę znaczącą, szczególnie ukształtowaną, techniczno-mistyczną warstwą słowną70. Już na początku konstatuje tu poeta „Niezbędność zbawiciela” (N 5), który miałby pojawić się w cywilizacji „rojnych miast” (N 35), pogrążonej
w „zamęcie” „gonitwy myśli i przyrządów” (N 44), a jednak mimo wszystko wciąż
posługującej się kategoriami teologicznymi: czy to oryginalnymi (jak łaska, akt wiary, Duch Boży, świętość, natura Boska lub śmierć duchowa), czy to swoiście przetworzonymi (jak „rozanielenie” áN 46ñ, „chwalba” áN 48ñ, „wniebowkroczenie” áN 26ñ).
Nic dziwnego, że to właściwości języka – „Jako narządu osoby pojedynczej, nieporadnej raczej, / I jako narządu gromadnego, gromkiego” (N 48) – okazują się właśnie
szczególnie przydatne w liturgii, owym „ofiarowywaniu skutecznym” (zob. L 17).
Znana z Dziejów Apostolskich modlitwa językami (glosolalia) zderzona zostaje ze
starotestamentalnym wydarzeniem pomieszania języków (Babel). Oto Anioł, definiowany – co jest typowe dla twórczości Wirpszy – jako używane w liturgii „urządzenie
informacyjne, / Jako kanał powiadomień […]”, „Miesza języki ze sobą i przeciwstawia je sobie. / A także każdy język z osobna / Przeciwstawia samemu sobie” (N 48).
Efektem tego na poły dekonstrukcyjnego działania, opisywanego przez poetę w złożony i celowo niejasny sposób, jest doprowadzenie dostępnych nam języków do
skrajności. „W [...] nieporadności i parciu ku rozpadowi” (N 48) stają się one
JUŻ NIE językami i JUŻ NIE przeciwieństwami w języku.
Stają się czymś z zakresu JUŻ TAK,
Niewyrażalnym w języku, w przeciwstawnościach języka
I w przeciwstawnościach między językami.
JUŻ TAK, wyrażone jeszcze w języku,
Wyodrębnia się z języka i jest
(Będąc jeszcze językiem) bardzo samotne i opustoszałe. [N 49]
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Wyraźne podkreślanie (jakkolwiek paradoksalnie to brzmi) lingwistycznego
charakteru wszelkiej niewyrażalności, która – powtórzy po raz kolejny Wirpsza –
„jeszcze tkwi w języku, / Choć w języku jest niewyrażalna” (N 49), jawi się jako
funkcja językowego zeświecczenia. Tak, jak poetycka liturgia Wirpszy może mieć
miejsce „w każdym poszczególnym języku” (N 48), a zatem żaden z nich nie powinien
rościć sobie prawa do wyjątkowej trafności nazywania, tak to, co niewyrażalne,
może być zaledwie „Nieustanną Krawędzią” (N 49) języka. „JUŻ NIE” w języku, ale
wciąż jeszcze językiem będąc, nie tyle nawet tworzy ono pewien naddatek, ile demaskuje się jako próżnia, odsłania się jako luka. W ten sposób okazuje się ona
jedyną dostępną współczesnej poezji formułą sacrum. Zaznaczy to Wirpsza w zakończeniu analizowanej części poematu, kierując do czytelnika ironiczne ostrzeżenie przed przekroczeniem granicy języka: „Zażywać Głosu Bożego na Nieustannej
Krawędzi / JUŻ NIE JEST rzeczą dobrą” (N 49). Za granicą tą rozciąga się bowiem
apofatyczna przestrzeń mistycznego wsłuchiwania się w Boży Głos; nie o takie zaś
milczenie idzie w „urządzeniu” zwanym poezją. Aby ta ostatnia mogła okazać się
prawdziwym duchowym poszukiwaniem, jakiego dziś potrzebujemy, musi pozostać
poezją – i to poezją lingwistyczną, eksperymentującą, grającą ze słowem i w tym
sensie „ludyczną”. W takim kontekście do rangi symbolu postsekularnej wrażliwości Wirpszy urasta, moim zdaniem, jego pochodzący z 1 II 1984 list do Chojnowskiego. Pisząc z benedyktyńskiego klasztoru Ettal, określa się w nim Wirpsza jako
„uczeń [...] Kanta” („Skrótowo mówiąc, podpisuję się pod jego definicją, sformułowaną w Krytyce władzy sądzenia: »Sztuka jest swobodną grą władz poznawczych«.
Do tego może trzeba brać pod uwagę, że jestem współautorem tłumaczenia dzieła
J. Huizingi Homo ludens”), co nie tylko nie przeszkadza, ale wręcz skłania go do
„pewności”, że „w naszych czasach i w naszym kręgu kulturalnym jedyną postawą,
dającą oparcie moralne, jest postawa chrześcijańska – obojętnie, czy jest ásięñ
człowiekiem wierzącym, czy nie”71.
Warto dopowiedzieć, że świadomość językowa Wirpszy wiąże się z przedsięwziętą w książce Polaku, kim jesteś? eksploracją polskiej odmiany „mitologizacji” i „sakralizacji języka”, aktywnej szczególnie w okresie zaborów, ale, jak się zdaje, wciąż
aktualnej72. Według Wirpszy sprawiła ona, iż język „po dziś dzień jeszcze […] pełni
71
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najskrajniejszych – dadaizmu, letryzmu, poezji konkretnej”. Ich wspólnym mianownikiem jest
bowiem według niego „nieufność wobec zastanych sposobów operowania językiem czy w ogóle
znakiem oraz niejaka bezradność czy zwątpienie, polegające na tym, że odkryto w sobie takie pokłady życia duchowego, którym dać wyraz (formę) za pomocą tradycyjnego instrumentarium nie
sposób” (G 209). W konkluzji zaś autor Traktatu skłamanego, odesławszy do Kantowskiej definicji
sztuki jako „swobodnej gry władz poznawczych”, stwierdza: „Zarzucanie artyście, że się »bawi«, jest
nonsensem, ponieważ on to musi robić; musi się bawić i grać, i rozgrywać” (G 211).
Książka Polaku, kim jesteś? – nieco przekornie określana przez A. W i e d e m a n n a (Księżyc nad
Alabamą. „Odra” 1996, nr 9, s. 121) mianem „dziwacznej i nikomu niepotrzebnej” – zdaniem
D. P aw e l c a (Jak się miewasz, Polaku w Polsce? Aktualność pytania Witolda Wirpszy. „Świat
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[u nas] rolę i katechizmu, i liturgii” (P 23), my zaś pozostajemy wiecznymi „nominalistami”, dla których „nazwa rzeczy ma [...] większą wagę aniżeli rzecz sama”
(P 21), a:
Podstawą [...] języka, wyobraźni i świadomości jest [...] nie naturalna i ufna relacja: „słowo–rzecz”,
ale o wiele mniej naturalna i wywołująca zasadniczą nieufność relacja: „tekst–tekst”, w samym zaś
tekście sprawą największej wagi okazuje się relacja „słowo–słowo”. [P 21]

Taka, nader fortunna w latach zaborów, językowa „gra w Polskę” diagnozowana być musi jako na dłuższą metę niebezpieczna. Stąd zachęcając do wyzbycia się
„tych mitów, które, narosłe w czasie historii, zamącają spojrzenie na siebie samego
i które powinny wraz z biegiem historii same przemijać” (P 221), zaakcentuje Wirpsza m.in. wpływ „nominalizmu” na powstawanie stereotypu:
wymawiając jedną nazwę, rozumiało się drugą, słowa wymieniały się niejako znaczeniami, pseudonimowały się wzajemnie, tworzyły stereotypy, z których gęstej sieci prawie nie sposób po dziś dzień się
wywikłać. [P 223]

Nie oznacza to jednak, iż „nominalizm” należałoby po prostu odrzucić – w swojej książce stanowczo polemizuje Wirpsza z twierdzeniem, że „nominalizm ten
przynosił narodowi same nieszczęścia” (P 21). W jej ostatnim rozdziale – który, moim
zdaniem, warto byłoby odczytać metaliteracko, w odniesieniu do twórczości poetyckiej Wirpszy – autor Przesądów widzi „szansę zachowania odrębności” (P 225)
w „sferze życia duchowego i twórczości duchowej”:
tu samostanowienie jest zawsze dopuszczalne, w każdych okolicznościach. I tu właśnie specyfika powstania języka polskiego, to, co nazywaliśmy jego nominalizmem, wyniknięcie z relacji tekst–tekst,
a więc w następstwie wielka wrażliwość na styk i zderzenie się myśli daje wielką szansę otwarcia,
współuczestnictwa i współtworzenia.
Przede wszystkim zaś pośredniczenia, swoistego maklerstwa w dziedzinie duchowej, od wyobraźni
artystycznej poczynając, na mechanizmie rozumowania w naukach ścisłych kończąc. [P 226]

Myślenie Wirpszy daje się wpisać tyleż w Gombrowiczowską apoteozę „synczyzny”, co w teologiczny mechanizm felix culpa. Słabość „nominalizmu” jest błogosławieństwem, „szczęśliwą winą”: to, co z punktu widzenia możliwości zastosowania języka (porządek teorii) do rzeczywistości (porządek praktyki) wydawało się
wadą, okazuje się zaletą na płaszczyźnie myśli, owego duchowego „pośrednictwa”,
którego żywiołem jest – jak powiedziałby Wirpsza – swobodne łączenie ze sobą
kolejnych słów i tekstów. Przypominając dokonania szkoły lwowsko-warszawskiej,
konsekwentnie postawi Wirpsza tezę o wpływie logiki opartej na „nominalizmie”
(w jego, zaprezentowanym tu pokrótce, rozumieniu) na XX-wieczne teorie języka
poetyckiego: miałaby ona stać się „zasadą kształtującą współczesną poezję i prozę
eksperymentalną”, w tym np. poezję konkretną (P 228). Z tego też powodu poezja
uprawiana w tym okresie przez Wirpszę – podejmująca trud zderzania ze sobą
myśli i otwierania refleksji na duchowe poszukiwania – nie może nie operować
typowym dla lingwizmu językiem „skłamanym”, „odwracalnym”, autotelicznym
i samozwrotnym; to na tej drodze, desakralizując język i uwalniając go z gorsetu
i Słowo” 2011, nr 2, s. 48), stanowi „zamierzenie, które okazuje się po czterdziestu latach zdumiewająco świeże i powinno nadal liczyć na zaangażowaną lekturę i żywe reakcje”.
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metafizycznej relacji „słowo–rzecz”, umożliwia się mu twórcze wchodzenie w inne
relacje międzysłowne i międzytekstowe. Tylko powstałe w ten sposób więzi pozwalają na kreowanie (a raczej: „zawęźlanie”) nowych, prawdziwych wspólnot, tekstem
zaś, w którym najbardziej bodaj lapidarnie łączą się ze sobą tematy „nominalizmu”,
miasta i duchowości, jest fragment 47 poematu Wykorzenienie:
Wyobraźnia człowieka nie jest w mieście zależna od rzeczy i ich postrzegania, lecz jedynie od nazw,
które mogą być dowolnie wynajdywane na użytek wyobraźni. Ten stan rzeczy można także nazwać
mianowicie uduchowieniem. [U 21]

„Wielkie Miłosierdzie”, czyli o pożytkach z „pokaleczenia”
I w tym spiętrzeniu kaprys węźli węzły.
Rana jest święta i nawet najświętsza:
Powiew historii gwiżdże w wądół wklęsły [N 25]
Dzisiaj, po czterdziestu latach, zagadnienie mi się węźli. [G 274]

Jeżeli w widmowym, nie w pełni istniejącym centrum miasta z Liturgii sytuuje
Wirpsza nie mistyczne, rosnące poza historią, a ożywiające wszystko Drzewo Życia
– tylko cokolwiek upiorne Drzewo Poznania, to dlatego, że także i nasz język skazany został na przygodność, dialogowość, historię i cały szereg zmiennych uwarunkowań światopoglądowych, polityczno-społecznych, ekonomicznych... Nasza literatura zaś – jak zaznaczy Wirpsza w autokomentarzu do eksperymentalnej powieści kryminalnej Wagary, powstałej jako „rozmyślna próba stworzenia dzieła
otwartego” (W 239) – nie istniałaby bez zanieczyszczających czystą „grę znaczeń”
praktyk lekturowych. Podczas gdy sam akt twórczy określi tam Wirpsza jako „niewinny, i to być może nawet w rozumieniu teologicznym”, gdyż „żadnych owoców
z drzewa wiadomości się przy spełnianiu jego nie zrywa”, to stanowiący „najistotniejszy moment realizowania się utworu” proces odbioru obciążony jest szczęśliwą
winą poróżnienia: „W odbiorcy (w czytelniku) grzech i wina znajdują swój raj i swoje schronienie; to on zostaje tym wszystkim, co zerwane i opadłe z drzewa wiadomości złego i dobrego – obarczony […]” (W 242). Można przyjąć, że to dokonujące
się na płaszczyźnie komunikacyjnej „otwarcie niewinności [aktu twórczego] na
grzech i na winę” (W 242), które spełnia się „poprzez odbiór” (W 242), ma ekwiwalent w strukturze organizmów miejskich ukazywanych w poezji Wirpszy73.
Pusta w środku, wydrążona struktura współczesnego miasta odpowiadać może
również – już na płaszczyźnie teorii języka – pustej w środku, różnicującej strukturze języka, opisywanej nie tylko przez Jacques’a Lacana czy Jacques’a Derridę,
ale już przez Friedricha Schlegla w jego eseju O niezrozumiałości, opartym na
nader wymownej intuicji: oto sytuująca się w pozycji centralnej podstawa rozu73
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mienia pozostawać musi niepoznana, aby mogło ono być w ogóle możliwe. Schlegel stwierdza:
rzecz najcenniejsza, jaką ma człowiek, wewnętrzne zadowolenie, zawisa – o czym każdy łatwo się przekona – w punkcie, który musi trwać w niejasności, który sam zaś unosi całość i ją podtrzymuje. Gdyby
dociec do tego punktu rozumem, straciłby moc74.

Ów niezrozumiały, acz podtrzymujący rozumienie i w tym sensie „centralny”
punkt – prowadzący Paula de Mana do odkrycia prawdy języka, „języka autentycznego”, „czystego krążenia lub gry znaczącego”75 – to, jak można sądzić, Bóg, taki,
jak się Go widzi w myśli postsekularnej. Rozpoznanie to daje się również wyprowadzić z wywodu Agambena, którego zdaniem, „to, że język istnieje, jest czymś równie
oczywistym, jak niezrozumiałym, a ta niezrozumiałość i oczywistość są podstawą
wiary i objawienia”76. „Podstawa” ta – tyleż niepojęta, co niezbywalna – pozostaje
niedosiężna nie tylko dla zgłębiających rozliczne teksty kultury, ale i dla zanurzonych w lekturze wielkiej księgi przyrody77. Znaczące wydaje się na tym tle zakończenie poematu Z dziejów poezji (trzeciej i ostatniej części tomu Traktat skłamany),
w którym katalog wymyślnych sposobów uprawiania twórczości poetyckiej zwieńczony zostaje kontemplacją użyłkowania owadzich skrzydeł:
Skrzydła owadów
Niosły pismo, żyłkowane i miękko geometryczne;
Czyste i nieczytelne, nieczyste i czytelne;
Częstotliwe w zagęszczeniu i ruchu. Ten ruch
Skrzydlatych znaków owadzich był właściwym
Poematem, w owadzim chrzęszczącym mrozie.
Ale i we właściwym poemacie nie odnalazło
Się, jak wykazały spóźnione badania,
Wiekuiście brakujące ogniwo. [T 76–77]

Wieczne niedomknięcie refleksji nad wspólnotą – refleksji przyjmującej postać
albo opowieści o budowaniu miasta (w pierwszej, tytułowej części Traktatu skłamanego), albo diagnozy kondycji ludzkiej jako „bezczynnej samotności” (w części
drugiej, Na górze áT 57ñ) – odpowiada „wiekuistemu brakowi” poematu i wszelkich
dostępnych nam filozofii języka i teorii komunikacji. Wybór takiej, a nie innej tradycji pojmowania języka (jako zeświecczonego i, jak w komentarzu do listu Scholema pisze Derrida: „zanieczyszczonego już u zarania”78) i takiej, a nie innej koncepcji wspólnoty (jak z kolei twierdzi Agamben, opartej już nie na „głosie Boga”
pojmowanym jako „hipoteza”, ale na „doświadczeniu ograniczeń” języka, „jego
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k r e s u”79) jest wyborem takiej, a nie innej duchowości – powiedzielibyśmy dziś:
duchowości postsekularnej. Wybór ów ma dla eschatologicznego wymiaru tekstów
Wirpszy określone konsekwencje: oto to, co pozbawione imienia80 i nieoznaczone
na mapie miasta, może zostać „przywrócone rzeczywistości” tylko dzięki „Wielkiemu
Miłosierdziu” (L 49) przychodzącemu spoza, które pojawia się w finale opisu miasta
z Liturgii, a także w stylizowanym na modlitwę zakończeniu Grzechu pierworodnego: „Wygnany z miłości zmierzam ku miłosierdziu, / Aby przez miłosierdzie do
miłości powrócić. / Amen” (U 91). Również w powstałym w czerwcu 1980 sonecie
Pająk „tętniącemu w stłoczeniu”, „trzęsącemu się” miastu oszczędzono zagłady;
Boży akt łaski przedstawił jednak poeta w nietypowym nawiązaniu do – skądinąd
dość często wykorzystywanego w poetyce parabolicznej 81 – toposu uczty Baltazara:
Miasto tętni w stłoczeniu. Kto uroki odczynia?
Kto cienie miesza na ścianach? Kto wypisuje na ścianie
Mane tekel bez fares? Kto pokaleczył zdanie?
Kto ustawił pionowo metal na drżących drabinach?
[. . . . . . . . . . . . ]
Miasto? Miasto się trzęsie:
Miasto bez fares. Mane tekel?
			
– Zapomnij. [G 265]

„Policzone” i „zważone” miasto nie zostanie „rozdzielone” – ocalił je błąd, „kalectwo” zdania, jego niekompletność i niewykończenie czy też, jeśli wolimy, powodująca przejęzyczenie aberracyjność82, która nie mogłaby przecież wystąpić w Boskim,
doskonałym, „ujednostkowionym” języku. Łaska znajduje szczelinę w różnicującym
porządku pisma, czego rozpoznanie stanowi wszak – nie tylko w przytaczanej tu już
narracji Agambena83 – punkt dojścia XX-wiecznej filozofii języka (i, jak można dopowiedzieć, XX-wiecznej poezji lingwistycznej); owo nieskończone rozsunięcie roz-
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A g a m b e n, Idea języka, s. 377. Dopowiedzieć trzeba, że w zakończeniu tego artykułu autor odsyła do Platońskiej teorii idei, której zgłębienie miałoby umożliwić „wyłożenie idei języka” oraz
fundację „wspólnoty niewyrastającej z hipotezy” (ibidem).
Dopowiedzieć należałoby jeszcze, że także i motyw miasta pozbawionego nazwy charakterystyczny
jest, zdaniem R y b i c k i e j (Modernizowanie miasta, s. 184), dla parabolicznej poetyki przedstawiania miasta w XX-wiecznej literaturze polskiej: „miasto w tej perspektywie jest najczęściej miastem bez imienia, anonimową, pozbawioną lokalizacji czasowej i geograficznej przestrzenią. Takie
bezimienne miasto pojawiło się chyba najwcześniej w Próchnie Wacława Berenta, w poematach
prozą Jana Kasprowicza z tomu O bohaterskim koniu i walącym się domu, w Krzyku Stanisława
Przybyszewskiego, a później choćby u Jasieńskiego w Nogach Izoldy Morgan, w Wygnańcach Ewy
Kudlińskiego, Zwariowanym mieście Wiktora czy wreszcie w Szczurach Rudnickiego”.
Topos ten pojawia się np. w słynnej powieści Palę Paryż B. J a s i e ń s k i e g o czy w Wygnańcach
Ewy T. K u d l i ń s k i e g o (zob. R y b i c k a, Modernizowanie miasta, s. 183).
Na podobnej zasadzie wygenerowany został ciąg niedokładnych parafraz zdania Empedoklesa
w Traktacie skłamanym – aberracja zdaje się uruchamiać kolejne skojarzenia, fundując tym samym
strukturę poematu.
Pisze A g a m b e n (Idea języka, s. 375): „Jeśli Bóg był imieniem języka, zdanie »Bóg umarł« może
oznaczać tylko jedno: dla języka nie ma już imienia. Objawieniem, jakiego dokonuje język, jest
mowa całkowicie opuszczona przez Boga. Człowiek zaś został wrzucony w język, nie mając głosu
ani boskiego słowa, które gwarantowałoby mu możliwość ucieczki od nieskończonej gry znaczących
zdań”.
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wiera przestrzeń, w której da się usłyszeć głos wołającego o zbawienne „zapomnienie”. „Wielkie Miłosierdzie” może wniknąć do naszych wspólnot tylko przez przebiegającą przez centrum miasta (przez centrum języka) – a tym samym owo centrum
komplikującą, „zawęźlającą” – „szczelinę miłosierdzia” (L 96). Tej, jak się zdaje,
nigdy nie uda się nam zagadać w żaden nieskłamany traktat.
Abstract
PIOTR BOGALECKI University of Silesia, Katowice
NAME – BONDS – CITIES WITOLD WIRPSZA’S POETRY FROM A POSTSECULAR PERSPECTIVE
The article arose from a conviction that postsecular thought which provides a valuable inspiration for
Western literary studies may prove a legitimate interpretative perspective for a number of Polish pieces,
including those representing the trend referred to as linguistic poetry. Constitutive for the pieces is
a twine of specific poetics, metaliterary reflection, theological-religious references and social-political
subject matter (together with a description of the consequences of secularisation process) recalls the
structure of thought as well as the form of discourse developed by the authors regarded as patrons of
the trend (G. Agamben, J. Derrida, J.-L. Nancy). Readings of Witold Wirpsza’s poetry suggested here
(especially epic poems Traktat skłamany áA Treaty of Liesñ, Wykorzenienie áUprootingñ and Liturgia
áLiturgyñ) effects in disclosing original reflection from the borderline of aesthetics, philosophy and
political theology included into poetic representations of urban spaces.
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POZA KATEGORIAMI NIENORMATYWNA EROTYKA W LIRYCE KRZYSZTOFA BOCZKOWSKIEGO*
Krzysztof Boczkowski1 jest poetą eleganckim. Estetyzującym i klasycyzującym.
Wśród swoich mistrzów wymienia m.in. Jarosława Iwaszkiewicza, Czesława Miłosza
i „poetę poetów”, Aleksandra Wata2. Inspiracje poetyckie Boczkowskiego, którym
właściwie można by poświęcić oddzielne studium, odnajdujemy zarówno w formalnym ukształtowaniu wierszy, jak i w wyborze najważniejszych kręgów tematycznych,
wśród których uprzywilejowane miejsce zajmuje – szczególnie w seniliach poety –
temat starości, samotności, odchodzenia wśród powidoków zmysłowego świata3.
Boczkowski to niewątpliwie poeta kultury, a wysoka dykcja jest dlań najnaturalniejsza. Od jego debiutu literackiego (1969) upłynęło ponad 40 lat i dorobek
artystyczny Boczkowskiego – bogaty, zróżnicowany, konsekwentny – aż prosiłby
się o jakąś monografię. Niestety, poeta od początku związany z „Twórczością” i wielokrotnie nagradzany, nie ma szczęścia do interpretatorów swojej liryki4. Znamienne zatem, że większość omówień jego wierszy zaczyna się od krótkiego przypomnienia biografii, do której odniesienia, siłą rzeczy, znajdą się także w moim szkicu5.

*

Artykuł zrealizowano w ramach grantu NCN nr 2013/08/A/HS2/0058 – Męskość w literaturze
i kulturze polskiej od XIX wieku do współczesności.

1

Krzysztof B o c z k o w s k i (ur. 2 V 1936 w Warszawie) – poeta polski, emerytowany profesor medycyny, autor wielu prac z dziedziny cytogenetyki. Otrzymał m.in. Nagrodę „Czerwonej Róży” (1972),
Nagrodę „Peleryny” za najciekawszy debiut roku (1975) oraz Nagrodę „Pegaza” (1984) za całokształt
dorobku przekładowego.
Boczkowski to także tłumacz poezji angielskiej – wnikliwa lektura translatorska Th. S. Eliota czy
W. Whitmana również wpłynęła na kształt twórczości autora Szkieletu Boga. W związku z przekładami Whitmana pióra Boczkowskiego współczesna badaczka dostrzega nadmierne „homoseksualizowanie” przezeń liryki amerykańskiego klasyka. Zob. M. S k w a r a, „Polski Whitman”. O funkcjonowaniu poety obcego w kulturze narodowej. Kraków 2010, s. 301.
Np. L. S z a r u g a (Świat poetycki áXXIVñ. „Zeszyty Literackie” 87 á2004, z. 3ñ, s. 169), recenzując
tomik Ja – mój przyjaciel, zwraca uwagę na „zasadnicze dla zrozumienia tych utworów pojęcie:
spokoju”, które niemal automatycznie kojarzy się nam z Iwaszkiewiczowską serenité. Zob. też
K. L i s o w s k i, Czyje życie przeżywamy. „Nowe Książki” 2011, nr 11, s. 54.
Do podjęcia poważnej interpretacyjnej próby zmierzenia się z Boczkowskim wzywa np. A. M o r aw i e c (O czym myśli Orfeusz. „Twórczość” 2010, nr 12). Warto podkreślić, iż recenzent ten sugeruje lekturę z pozycji genderowo-queerowej jako najwłaściwszą i najciekawszą w przypadku
Boczkowskiego. Dziwi się również, że takowa nie została dotychczas przez nikogo przedsięwzięta.
Trop biograficzny narzuca się sam: „Liryczny podmiot pożądania – już choćby z racji wymogów
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Pierwszy taki biograficzny punkt zaczepienia niech stanowi informacja, że
Boczkowski jest autorem – już nie jako poeta, ale jako lekarz – jednego z pionierskich polskich naukowych omówień problemu homoseksualizmu. Podręcznik
Homoseksualizm wydany w 1988 r. cieszy się uznaniem środowiska lekarskiego.
Oczywiście, stan wiedzy na temat seksualności uległ zmianie w ciągu ostatnich lat
(Boczkowski niejednokrotnie odwoływał się np. do raportu A. Kinseya z r. 1948 jako
wiarygodnego źródła informacji), niemniej nawet po latach naukowe stanowisko
Boczkowskiego budzi szacunek6.
Jego książka jest niemal wzorcową realizacją sprzężenia mechanizmów wiedzy/
władzy Michela Foucaulta, doskonałym przykładem medycznej scientia sexualis,
która porządkuje, taksonomizuje, kategoryzuje, totalizuje, szereguje, dzieli, syntetyzuje, periodyzuje, a wszystko po to, by wyczerpać. Wyczerpać wiedzę o „homoseksualizmie”. Żeby lepiej zilustrować to pragnienie wyczerpywania, wystarczy
przytoczyć tytuły kilku rozdziałów: Typy homoseksualistów, Życie homoseksualistów,
Homoseksualne życie płciowe. W pierwszym z przytoczonych rozdziałów autor
wyróżnia „zdobywców”, „siłaczy”, „nienawidzących kobiet”, w drugim rozpatruje
takie zagadnienia, jak „praca i zawód”, „czas wolny i zainteresowania”, „miejsce
zamieszkania”, „rabunki, napady i szantaże”. W trzecim zaś interesują go m.in.:
„miejsca spotkań i praktyk”, „częstość praktyk seksualnych”, „rodzaje stosunków
płciowych”, a nawet „transakcje finansowe”7.
Metodologicznie książka Boczkowskiego aż do złudzenia przypominać może
o 100 lat wcześniejszą pracę Zboczenia umysłowe na tle zaburzeń płciowych Richarda von Krafft-Ebinga z jego pieczołowitymi taksonomiami „zboczeń płciowych”8.
Temat męsko-męskiej seksualności jest Boczkowskiemu bliski także jako poecie.
W proponowanym szkicu chciałbym przedstawić interpretację wątków homoerotycznych w jego twórczości. Na samym wstępie muszę poczynić zastrzeżenie, iż
w uniwersum lirycznym Boczkowskiego nie da się ściśle oddzielić problematyki
homoerotycznej od tych kilku kręgów tematycznych, w których przestrzeni „rozgrywa się” ta poezja. Znajdują się wśród nich: namysł nad pięknem, zachwyt nad

6

7
8
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genologicznych – jest tożsamy z podmiotem wypowiedzi poetyckiej. Dyskurs »Innego« zdaje się więc,
zwłaszcza w systemie patriarchalnym, narażony na przeniesienie ryzyka manifestacji odmienności
na nadawcę tekstu; na czytanie jego dzieła jak literatury coming out’u” (R. C i e ś l a k, Cielesne gry
wzrokowe. Estetyczne aspekty tematu homoerotycznego w poezji polskiej XX wieku. W zb.: Krytyka
feministyczna. Siostra teorii i historii literatury. Red. G. Borkowska, L. Sikorska. Warszawa 2000,
s. 316). Ten sam autor biografię nazywa trafnie „metatekstowym interpretantem”. Posługiwanie
się nim w sposób naiwny może prowadzić do błędnych utożsamień (zob. M. S k u c h a, Męski artefakt i tajemniczy poeta. Wokół teorii queer. „Teksty Drugie” 2008, nr 5), sam Boczkowski – świadom takiej „coming outowej” strategii lekturowej – przestrzega przed nią w rozmowie na antenie
drugiego programu Polskiego Radia (na stronie: http://www.polskieradio.pl/8/529/Artykul/615978/ ádata dostępu: 19 X 2014ñ).
Artykuł na portalu Queer.pl poświęcony monografii Boczkowskiego nosi tytuł „Homoseksualizm”
– książka, którą trzeba przeczytać. Na stronie: http://queer.pl/article/186263 (data dostępu: 19 IX
2014).
K. B o c z k o w s k i, Homoseksualizm. Warszawa 1988, passim.
R. v o n K r a f f t - E b i n g, Zboczenia umysłowe na tle zaburzeń płciowych. (Psychopatia sexualis).
Opaczne uczucia płciowe. Studium sądowo-lekarskie dla użytku prawników i lekarzy. Spolszczył
A. F a b i a n. Kraków 1888.
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dziełami sztuki i fenomenami natury, miłość, refleksja o przemijaniu. Oczywiście,
splatają się one i krzyżują ze sobą nieraz w jednym tekście – to zastrzeżenie jest
istotne, gdyż w dalszych partiach artykułu postaram się wypreparować poszczególne składowe „dyskursu miłosnego” homoerotycznych liryków poety. Czytelnik
winien być również świadomy wstępnej procedury, której się podejmuję, a która
może umknąć jego uwadze – procedurę tę stanowi wybór. Teksty poddane przeze
mnie interpretacji wybieram na zasadzie tematycznej: poruszają one według mnie
mniej lub bardziej bezpośrednio kwestię erotycznej relacji męsko-męskiej. Równocześnie z lirykami, które są w mniejszym lub większym stopniu homoerotyczne,
Boczkowski opisuje miłość heteroseksualną (wiele z jego utworów opowiada o jego
żonie Annie bądź jest jej dedykowana), a także – w nielicznych tekstach – konflikt
między homo- i heteroseksualnymi pragnieniami.
Interpretację funkcjonowania motywów homoerotycznych w twórczości Boczkowskiego ograniczę do trzech kategorii. Zasadniczo owe motywy pojawiają się
bowiem w tekstach, w których przedmiotem opisu jest piękno cielesności – te
konstytuują pierwszą kategorię; teksty odwołujące się do kulturowego rezerwuaru
kodów homoseksualności stanowią drugą kategorię; trzecią zaś wyznacza sfera
intymnych wyznań i filozoficznych refleksji poety9.
Pierwsza kategoria – piękno – dotyczy wizualności. Wzrok to, bez wątpienia, dominujący zmysł w liryce Boczkowskiego. Satysfakcja estetyczna osiągana jest podczas
kontemplacji przedmiotów uznawanych za piękne. Piękno stanowi zaś kategorię
przypisywaną zarówno światowi zewnętrznemu, przyrodzie, krajobrazowi, jak i –
niezwykle ważnym dla Boczkowskiego10 – przedstawieniom malarskim. W obu tych
przestrzeniach: świata fizycznego i malarstwa, uprzywilejowanym obiektem wizualnego delektowania się jest męskie ciało, często nagie.
Robert Cieślak analizuje „estetyczne aspekty tematu homoerotycznego” we
współczesnej liryce poprzez kategorię „porwania przez obraz” Rolanda Barthes’a:
Specyficzny sposób patrzenia na obraz „Innego”, umiejętne wydobywanie z jego konstrukcji składników czyniących z podmiotu przedmiot porwania, każe zwrócić uwagę na szczególnego typu wrażliwość
oka przypisaną podmiotowi wypowiedzi lirycznej – specyfikę postrzeżenia wzrokowego i jego ukierunkowanie, które pozwalają odczytać intencję tekstu poetyckiego jako tekstu homoerotycznego11.

W dalszym wywodzie Cieślak wskazuje nie tylko na „szczególny typ wrażliwości”
(w istocie jest on niczym innym jak rodzajem soczewki, dzięki której ostrość widzenia skupia się na określonych obiektach, np. na męskim ciele), ale także na różne
sposoby istnienia tej wrażliwości. Wśród nich uprzywilejowane miejsce zajmuje
„rozpoznawalna w słownych ekwiwalentach cielesności metoda pretekstowych
nawiązań do wybranych przedstawień obrazowych”12.

9
10
11
12
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W opisie pomijam więc np. incydentalne teksty o „publicystycznym” charakterze – ich pojawienie
się jest szczególnym rysem ostatnich tomów poety.
Żona autora to wybitna historyczka sztuki, Anna Boczkowska. Niemniej w przywoływanej wcześniej
audycji radiowej sam poeta deklaruje własną drogę dochodzenia do swych estetycznych wyborów.
C i e ś l a k, op. cit., s. 318.
Ibidem. Owe „pretekstowe nawiązania” uobecniają się jako ważna kategoria poetologiczna w dwu
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Przykładowym wierszem, którym rządzi żywioł wizualności, może być ten z debiutanckiego tomu Otwarte usta losu – erotyczność tego utworu jest aż nadto widoczna, lecz interpretacyjnie nieoczywista:
Chłopcy na plaży mają fioletowe sutki
jak hiacynty przed nadejściem wiosny
stare kobiety otwierają kosze
młodzi mężczyźni otwierają muszle
gładzą powoli czarne bokobrody
podają damom różowe meduzy –
które nie krzyczą chociaż umierają [OU 50]13

Dominantą tematyczną i obrazową tekstu są, oczywiście, witalni chłopcy (zestawienie z wiosną) z sutkami fioletowymi jak hiacynty. Zarówno kolor, jak i kwiat,
którego nazwa odsyła do homoerotycznego bohatera mitologii, przywołują homoerotyczny kod kulturowy z przełomu XIX i XX wieku14. Zwróćmy uwagę na skontrastowanie tych witalistycznych postaci z martwotą przestrzeni kobiecych: stare
kobiety otwierają kosze, a młodzi mężczyźni otwierają muszle – muszle i meduzy
odsyłają do symboliki waginalnej. Ich otwarcie, gotowość wydają się jałowe (milczące umieranie z ostatniego wersu) – świat młodych mężczyzn, tak pełen powabu,
jest w istocie światem samowystarczalnym i niedostępnym dla tych, które/którzy
do niego nie należą: męskie sutki służą nakarmieniu, nasyceniu, zaspokojeniu.
Mężczyźni karmią się nawzajem – to dla kobiet pozostają martwe i amorficzne
małże i meduzy15.
Inny warty, moim zdaniem, uwagi w tym miejscu tekst Boczkowskiego to Pieta
z tomu Światło dnia:
Wielu bogów widziałem –

13

14
15
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z trzech proponowanych tu kategorii opisu: obrazy pięknych ciał odsyłają do przedstawień artystycznych w ramach kategorii pierwszej, konstytuujące zaś drugą kategorię czerpanie z rezerwuaru
motywów homoseksualnych przywołuje – niejako odwracając porządek organizujący pierwszą
wyróżnioną kategorię – konkretne osoby, konkretne sytuacje wraz z całą sferą prywatnych i intymnych przeżyć, zachwyceń.
Skrótem tym odsyłam do: K. B o c z k o w s k i, Otwarte usta losu. Warszawa 1975. Stosuję też inne
skróty do tomików tego samego autora: D = Dusza z ciała wyleciała. Kraków–Wrocław 1985; Dź =
Dźwięki i Echo. Toruń 2010; J = Ja – mój przyjaciel. Warszawa 2003; K = Kości Meduzy. Warszawa
1998; O = Ostrygi i onuce. Kraków 1988; OD = Okna dnia i nocy. Warszawa 2007; R = Romeo
i Romeo. Warszawa 1991; Sz = Szkielet Boga. Warszawa 1991; Ś = Światło dnia. Warszawa 1977;
T = Tylko Kasandra zna Prawdę. Toruń 2009; TL = To lubię. Wiersze wybrane. Warszawa 2007.
Liczby po skrótach oznaczają stronice.
O wykorzystaniu symboliki hiacynta zob. T. K a l i ś c i a k, Katastrofy odmieńców. Katowice 2011,
s. 257
Kobiety karmione meduzami to w tekście damy. Określenie „dama” odsyła do opozycji sztuczność–
naturalność, w której „damom” przypisuje się sztuczność. Kobieta jako byt wytwarzany przez
„kulturowe protezy” (makijaż, strój, biżuteria) to jeden z toposów modernistycznego sposobu kodowania homoseksualności, w którym homoseksualność jest niejako naturalniejsza i bardziej
pierwotna od seksualności międzypłciowej, a mężczyzna (przede wszystkim chłopiec) okazuje się
godzien pożądania jako homogeniczny twór natury. Taką opozycję budował m.in. A. Gide w swoim
Korydonie. Zob. W. Ś m i e j a, „Korydon” André Gide’a – „grecka pederastia” przeciwko „trzeciej
płci”. „Ha!art” 2004, nr 19.
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kapitele kolumn w powietrzu
świadczą o ich nagłym zejściu w ciemność.
Prywatnych swoich bogów wybierałem szybko –
spojrzenie
zarys łuku nad cięciwą źrenic
zapach spalonej ziemi i ścięgien jałowca. [Ś 21]

Kod wizualności wprowadzony zostaje w pierwszym wersie i nie chodzi tylko
o sam czasownik „widziałem”, gdyż określono również modalność tego widzenia,
w którym cielesna rzeczywistość sublimuje się poprzez nałożenie kodów kulturowych
(w tym przypadku jest to kod antyczny, mitologiczny). Widzenie bogów jako akt
zachwytu konkretną cielesnością staje się zrozumiałe dzięki wersowi otwierającemu
drugą strofę: „Prywatnych swoich bogów wybierałem szybko [...]”. W tym wersie
dokonuje się sprowadzenie do konkretu i subiektywnej emocji („prywatni bogowie”),
a w dalszej części strofy określona jest także zasada wyboru, który ma się urzeczywistnić „szybko” – wystarcza jedno spojrzenie usatysfakcjonowane cielesnym detalem („zarys łuku nad cięciwą źrenic” – w opisie tego detalu zwróćmy uwagę na
„męską”, nieco dziką, by nie rzec: militarystyczną, metonimizację)16.
„Porwanie przez obraz” w sposób archetypiczny dokonuje się w liryce Iwaszkiewicza. Naśladowanie go przez Boczkowskiego17 jest więc w pewnym sensie i samo
przez się znaczące – poeta rezygnuje ze swoich ulubionych białych form wiersza,
by w preferowanej przez autora Brzeziny formie regularnego 8-sylabowca (trocheja) wyrazić równie iwaszkiewiczowską treść: pozbawiony jakichkolwiek uzasadnień
zewnętrznych czysty zachwyt nad pięknem męskiego ciała (co prawda, nie ma tu
słynnego pławienia koni18, ale pojawia się „srebrne źrebię”). Czytamy w liryku
Z „Księgi nocy”:
Głos słyszałem dziś żałobny
biegł po łące – płynął w niebie
Tak do Ciebie był podobny
jak do wiatru – srebrne źrebię
Nie wiedziałem czemuś wrócił
w traw duszącej sinej woni,
jakbyś nagle płaszcz odrzucił
– nagi szedł w księżyca toni
Opalone smukłe nogi
Pełne lipca ciepłe włosy
Czuję zapach mlecznej drogi –
w zimnych kroplach drżącej rosy. [O 59]

16

17
18
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Warto również przyjrzeć się przejściu od „obiektywnego” zmysłu wzroku do intymnego charakteru
zmysłowych poruszeń powodowanych przez powonienie: „zapach spalonej ziemi i ścięgien jałowca”
otwiera interpretację na whitmanowskie wątki w poezji Boczkowskiego, w których doświadczenie
homoerotyczne wymaga określonego kontekstu: przyrody, krajobrazu, natury, otwartej przestrzeni.
Na Iwaszkiewiczowskie parantele pierwszy zwrócił uwagę T. O l s z e w s k i w recenzji tomu Światło dnia pomieszczonej w „Życiu Literackim” (1988, nr 40, s. 10).
O jego znaczeniu pisze np. K a l i ś c i a k (op. cit., s. 166).
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Co charakterystyczne – pierwszym aktywizowanym zmysłem w cytowanym
wierszu jest słuch („Głos słyszałem dziś żałobny”), lecz opis doznań audialnych
niemal od razu wizualizuje się w użytym porównaniu do tego stopnia, że wrażenia
wzrokowe stają się tekstową dominantą, a porównanie („Głos [...] / [...] do Ciebie
[...] podobny”) usamodzielnia się jako niezależny obraz poetycki, który „porywa”
podmiot, czego wyrazem jest aktualizacja zmysłu powonienia w ostatnich dwu
wersach. Pożądające „ja” ulega – zacytujmy tu (wciąż za Cieślakiem) Krzysztofa
Kłosińskiego – „atopii, rozmyciu, koalescencji”19 wewnątrz porównania, wewnątrz
obrazu.
Liryk z ducha Iwaszkiewiczowski ma za tło naturę, ale selektywne spojrzenie
podmiotu lirycznego wyostrza się także na przedstawieniach artystycznych juwenilnej męskości, jak w wierszu-ekfrazie pt. W roku 1435:
Na rysunku Pisanella czterech wisielców,
kobieta z warkoczem jak zawój
wokół głowy
i profil chłopca
Wszyscy wisielcy mają ręce z tyłu
związane sznurem;
z dwóch już spadły spodnie
– chude piszczele i czaszki nie głowy
otwarte usta i oczodoły
Dwóch powieszonych wczoraj
z pochylonymi na bok głowami
– w fioletowych beretach
twarze bez wyrazu
Kobieta patrzy w przestrzeń wyraźnie
zaczernionymi źrenicami
A chłopiec w średniowiecznej kurcie
z wysokim łososiowym kołnierzem –
spogląda na nas nieruchomo i dokładnie
jak artysta [D 97]

W przytoczonym in extenso tekście mamy do czynienia z sytuacją odwrotną niż
wcześniej opisana, oto bowiem „porwanie przez obraz” dokonuje się nie w klasyczny sposób: to sam obraz – a właściwie jego znaczący element, jakim jest chłopiec
w kurcie z łososiowym kołnierzem – „zostaje porwany” z dwuwymiarowej martwoty rysunku Pisanella. Oczywiście, interpretacja tekstu nie musi osadzać się na
fundamencie sublimacji pragnienia homoerotycznego, jednak przynajmniej dwie
ważne przesłanki uprawdopodobniają istnienie tego fundamentu: pierwszą z nich
jest kontrast między martwotą reszty szkicu (wisielcy, kobieta z zaczernionymi
źrenicami) a życiem – spojrzeniem chłopca, druga przesłanka odnosi się do licznych
tego typu metonimizacji w tekstach Iwaszkiewicza (wystarczy przywołać choćby
nowelę Zygfryd, w której odsłanianie fresku anioła przez narratora opowiadania
rozgrywa się jako motyw równoległy do odkrywania przez starego radcę homoseksualnej fascynacji młodym akrobatą).
19

I-4.indd 72

C i e ś l a k, op. cit., s. 317.

2014-11-25 10:39:39

wojciech śmieja

Poza kategoriami

73

Niezwykle interesującym w kontekście charakterystycznego – dla liryki Boczkowskiego – rozpięcia między wizualną kontemplacją natury a takąż kontemplacją
sztuki jest wiersz W katedrze z tomu Kości Meduzy20:
Pięć kobiet tańczy na srebrnym parkiecie
drżą białe uda i zwisają pośladki –
obszyte ogonami tygrysów.
W ich twarzach skrzepły codzienne uczucia:
znudzenie, obojętność, udana wesołość.
To, na co warto patrzeć –
to my – widownia:
jedwabne koszule, włosy na męskich karkach
ostrzyżone brzytwą, nieruchome gałki oczu;
i dwóch chłopców w rogu w ciemnościach
w orgazmie zachwycenia.
Dziś rano powiedziałaś do mnie w katedrze
– nie patrz w twarz Chrystusa lub Erosa
spójrz w twarze ich wyznawców. [TL 158]

Mamy tu do czynienia – podobnie jak w pierwszym z omawianych w tym szkicu wierszy Boczkowskiego – z dostatecznie jasnym rozgraniczeniem świata na
kobiecy i oraz męski i porządkującymi te światy dychotomiami: sztuczności/naturalności, martwoty/żywotności, sflaczałości/jędrności, codzienności/ekstatyczności. Podział jest więc jawnie mizoginistyczny, a właściwie byłby taki, gdyby nie
przełamująca tę – dość trywialną – konwencję przedstawiona w ostatnich wersach
utworu sytuacja liryczna. Wynika z niej, że to właśnie kobieta-partnerka (żona?)
zwraca spojrzenie podmiotu lirycznego w stronę mężczyzn, a że spojrzenie to jest
mocno zseksualizowane, świadczy choćby sformułowanie „orgazm zachwycenia”.
Owa postać kobieca kieruje pragnieniem podmiotu, sprawia wrażenie kogoś, kto
rozumie jego naturę lepiej niż on sam. Znamienna i zastanawiająca jest alternatywa „Chrystus lub Eros”21. W jakim stopniu alternatywność stanowi tu wynik powściągliwości retorycznej? Jeśli kobieta/żona kierująca pożądaniem podmiotu
istotnie rozumie jego naturę, wie przecież, że w imaginacji homoerotycznej figura
Chrystusa zlewa się z figurą Erosa22. To zlanie się jest elementem wyobraźniowego
kodu przedstawień artystycznych – ciągu sublimacji. Imperatywny zwrot kobiety/
żony „spójrz w twarze [...] wyznawców” można odczytać w tym kontekście także
jako wyzwanie rzucone podmiotowi, aby ten stanął twarzą w twarz z prawdą swego
pragnienia, z jego homoerotyczną naturą.
Kolejny utwór, Cień i śnieg (z tomu Ja – mój przyjaciel), w pewnym sensie klamruje nasze dotychczasowe rozważania, zarazem jednak wprowadza inny istotny –
szczególnie dla późnej liryki Boczkowskiego – ton:

20
21
22
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Treść wiersza W katedrze przytaczam tu za wyborem To lubię, uznając, iż ta, chronologicznie późniejsza wersja, stanowi autorskie doprecyzowanie.
Wers „nie patrz w twarz Chrystusa lub Erosa” w pierwotnej wersji, opublikowanej w tomie Kości
Meduzy, brzmiał inaczej: „nie patrz w twarz Boga”.
Dość obszernie pisze o tym K. K ł o s i ń s k i w szkicu „Efebos”. Karola Szymanowskiego próba
symbolizacji homoseksualizmu (w: Eros, dekonstrukcja, polityka. Katowice 2000).
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Fioletowe cienie na śniegu
fioletowe smugi pod oczyma
fioletowe usta w trumnie
jak w filmie: klatka za klatką
przesuwa się młodość: przyjaźń: cierpienie
mogę opisać Ciebie
dokładnie
jak Mantegna Chrystusa w perspektywicznym skrócie
przestrzeni czyli czasu
A ja jestem spłowiały rysunek:
ścieżka w skałach na skraju dwa świerki [J 42]

Zostaje tu ukazana droga sublimacji „mogę opisać Ciebie / dokładnie / jak
Mantegna Chrystusa [...]”. Oczywiście, sublimacja ma charakter tylko potencjalny
– podmiot liryczny m o ż e jej dokonać, ale zarazem w wierszu jej nie dokonuje,
ostatnie wersy są niemalże pewnego rodzaju dezercją z przestrzeni sublimacji: „A ja
jestem spłowiały rysunek”. Liryk Cień i śnieg okazuje się wręcz tekstem o niemożności lub – prościej – braku potrzeby sublimacji, o jej jałowości. Należy zapytać
o przyczyny takiego stanu rzeczy. Wynikają one, moim zdaniem, z „perspektywicznego skrótu / przestrzeni czyli czasu”. Wiersz wprowadza nas w tematykę – wszechobecną w późnych tekstach Boczkowskiego – nostalgicznego powracania do przeszłości. Żywioł wspomnienia w tego typu utworach jest tożsamy z żywiołem pożądania – spojrzenie już nie wyłuskuje pięknych ciał młodzieńców z otaczającego
świata (natury lub sztuki), ale z wewnętrznych zasobów pamięci podmiotu lirycznego. Do tej kategorii tekstów można zaliczyć np. Pozwólcie mi płakać z tomu Okna
dnia i nocy, w którym mężczyźni przychodzą „nadzy i piękni”, „przejrzyści jak powietrze i woda”, „o otwartych ramionach i oczach” (OD 70). Ich ujawnienie się nie
przynosi konsolacji:
Pozwólcie mi płakać dotykać was
całować i płakać –
[. . . . . . . . ]
Nigdy was jednak nie dotknę
nie obejmę –
śmierć czeka na mnie
u bram Kordoby i Powązek [OD 70]

Z tomu Tylko Kasandra zna Prawdę pochodzi wiersz Trupy, w którym podmiot
liryczny ogląda we śnie już nie jakieś ciała, jakichś młodzieńców, ale – jak mówi
– tych,
którzy byli częścią mnie rok
albo wiele lat
w parku podmiejskim
w wynajętych pokojach
na piaszczystych łachach Wisły
Ukazują się żywi codzienni
wśród kasztanów i klonów Powązek. [T 8]
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Wiersze tego typu, jako przywołujące świat intymnego doświadczenia, będą nas
interesować w dalszej części szkicu, tymczasem chciałbym się skupić na odwołaniu
do kulturowego rezerwuaru motywów, skojarzeń, postaci, wyobrażeń. Liryka Boczkowskiego jest – na poziomie najogólniejszym – osadzona w przestrzeni sztuki
i tradycji literatury, a tkana przez poetę sieć intertekstualnych odniesień wydaje
się nadzwyczaj gęsta. Nic dziwnego zatem, że te sposoby kreowania poetyckich
światów są wykorzystywane przez autora Szkieletu Boga do wypowiadania treści
homoerotycznych23.
Proponowany tu przegląd odwołań jest niepełny, skupię się tylko na tych reprezentatywnych dla „gay literary tradition”24, oraz na tych, które są charakterystyczne dla idiomu Boczkowskiego.
W jednym z ostatnich tomów poeta uznał za warte przypomnienia swoje wczesne wiersze z lat sześćdziesiątych. W utworze Słowa pojawia się pewien najbardziej
„zgrany” motyw: postać Apolla. W tekście nawiązującym do mitologicznej fabuły,
w której Dafne uciekając przed zalotami Apolla zamienia się w drzewo bobkowe,
bohater wiersza, ścigany przez Apollina, tłumaczy się synowi Zeusa, że nie jest
Dafne:
Dlaczego ścigasz mnie Apollinie
strzałami piękna przebijasz,
nie jestem Dafne i w drzewo bobkowe
ramiona moje nie wrastają, piersi nie okrywa chropowata kora [J 96]

Warto przypomnieć, iż Dafne lekarzowi kojarzyć się może nie tylko z bohaterką
mitologiczną czy epickim poematem Samuela Twardowskiego, ale także (a może
przede wszystkim) z „kompleksem Dafne”, a więc z chorobliwą niechęcią do mężczyzn, niechęcią do miłości heteroseksualnej25, szczególnie że dalsze wersy nie
pozostawiają wątpliwości co do natury pragnienia ogniskującej się na mężczyźnie:
Czemu mnie trapisz Apollo
oczy i usta tego młodzieńca
na cynowym talerzu sonetu, spopielają skrwawione serce
Jego ramiona łukiem marmurowym, plecy
blokiem granitu, nogi
duktem leśnym do ociężałych orzechów i białych poziomek
To nie Amor – pucołowate pacholę,
lecz Ty ukazujesz jego pępek wśród sosnowego igliwia
i sutki czarne soczyste jagody [...] [J 96]

I jeśli bralibyśmy zachwyt wyrażony w wierszu metaforycznie, niejako uniwersalizując go jako zachwyt nad pięknem i młodością, z błędu wyprowadziłby nas
kolejny wers:
23

24
25
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O „tajnych znakach” kulturowego kontinuum przedstawień homoerotyzmu pisze np. G. R i t z
w książce Nić w labiryncie pożądania. (Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu) (Przeł. B. D r ą g, A. K o p a c k i, M. Ł u k a s i e w i c z. Warszawa 2002, s. 55). Należy zauważyć, że „tajność” tych „tajnych znaków” jest przynajmniej od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku dość umowna.
Zob. np. G. W o o d s, A History of Gay Literature: the Male Tradition. New Haven – London 1999.
Zob. Z. L e w - S t a r o w i c z, Miłość i seks. Słownik encyklopedyczny. Wrocław 1999, s. 70.
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płomieniem topisz srebro mych lędźwi [...]

– który, oczywiście, jest momentem granicznym dla wyrażalności i wypowiadalności, gdyż miłość homoerotyczna – sparafrazujmy słynny wiersz Alfreda Douglasa
– nie tylko nie chce, ale też po prostu nie potrafi wymówić swego imienia:
w zimnej formie chcesz odlać słowa – co idą na wiatr,
wiesz o tym Apollo, okrutny i kłamliwy
tak jak słowa [J 96]

W tomie Ostrygi i onuce pojawia się Herakles/Herkules, który jest w tradycji
obrazowania homoerotycznego „postacią jednoznacznie falliczną, łączącą w sobie
nadprzyrodzoną siłę oraz niespożytą potencję”26. Obie te wartości wiersz Co noc
wypunktowuje, a erotyczność herosa zostaje jeszcze podkreślona w porównaniu
tytułowego bohatera do Erosa właśnie (porównanie urasta do samodzielnego obrazu poetyckiego o niemal pedofilnym zabarwieniu: Eros-chłopiec bawi się falliczną maczugą atlety):
Herkules wracał do mnie
nagi i północny
a tak łagodny – jak Eros gdy bawi się
Jego maczugą
a On stał wsparty na niej
i spoglądał – w me bezsenne oczy –
gdy ja patrzyłem w czyste ciała gwiazd [O 59]

Eros – sam w sobie nie utożsamiany z miłością jednopłciową – pojawia się
w innym ciekawym tekście, Noc wrześniowa z tomu Dusza z ciała wyleciała. Zwróćmy uwagę na to, że Erosem, bożkiem miłości, ma być Urania, ta sama Urania, do
której modlił się Iwaszkiewicz w swoim ostatnim wierszu o tym samym tytule.
Czytamy w utworze Boczkowskiego:
Cyrkiel i gwiazdy, pędzle i noc
połóżcie na schodach,
lecz ty Uranio –
bogini miłości i kresu,
weź łuk strzały pochodnię
– i bądź nam Erosem [D 109]

Ewa Chudoba przypomina, iż Urania to nie tylko Muza, ale także przydomek
Afrodyty27. Afrodyta-Urania jest zaś patronką miłości duchowej między mężczyznami. Apostrofa do bohaterki lirycznej, by stała się Erosem, uprawdopodobnia identyfikację owej bohaterki z Afrodytą, która wszak była matką Erosa, a miłosne wezwanie staje się w takiej interpretacji wezwaniem homoerotycznym. Skojarzenie
z Iwaszkiewiczem nie jest, oczywiście, wpływologiczne (tekst Boczkowskiego był
26
27
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wcześniejszy), kolejne ma już natomiast taki właśnie charakter. Wiersza Ikar nie
da się bowiem inaczej czytać niż w kontekście licznych przedstawień mitu: malarskich (P. Breughel starszy, M. Chagall) i literackich (J. Iwaszkiewicz, T. Różewicz,
E. Bryll), z których, naturalnie, najważniejsze jest to kanoniczne (Iwaszkiewicz
opowiadający obraz Breughla po to, by ukazać tragiczną historię Michasia). Ikar,
prawdopodobnie nie stanowiący figury powszechnie kojarzonej z kulturowymi kodami homoseksualności, może znaczyć podwójnie w kontekście – bliskim i znanym
związanemu z „Twórczością” poecie – opowieści Iwaszkiewicza o zauroczeniu młodziutkim i tragicznym Michasiem.
Ikara więc, owego młodzieńca, którego uskrzydlone ciało naznaczone śmiercią
możemy podziwiać w pełnym słońcu, należy – twierdzi podmiot liryczny – dotknąć
bezpośrednio, odrzucając cały natłok kulturowych skojarzeń, interpretacyjnych
balastów, przyciężkiej symboliki. Jak czytamy w wierszu Ikar:
Co oznaczał chłopiec spadający z nieba
[. . . . . . . . ]
nic, po prostu nic [TL 74]

W takim dotknięciu dochodzimy znowu do granicy przedstawialnego – wszelkie
kulturowe kody, wszelkie sublimacje mają charakter niedoskonałych protez: epifania ciała samego w sobie stanowi przekroczenie wszelkich konwencji. Ciało,
tragiczne ciało, Ikara jest signum tak silnym, że anihiluje każdy sens mu przypisywany przez tradycję kulturową, tradycję, dodajmy, ufundowaną – można rekonstruować myślenie podmiotu lirycznego – na wielowiekowej umowie społecznej
zakładającej przemilczenie sublimacyjnego charakteru sekundarnych znaczeń mitu
względem cielesności.
Romeo i Julia to emblematyczna para heteroseksualnych kochanków. Ich tragiczna miłość jest jednym z fundatorskich mitów miłości romantycznej w świecie
Zachodu. Boczkowski w konfrontacyjny sposób tytułuje jeden ze swoich tomików
wierszy Romeo i Romeo28, a wcześniej jeszcze tytułuje tak wiersz z cyklu Las Ardeński. 27 etiud. Spójrzmy na ten utwór: Boczkowski nie stara się w nim resygnifikować kulturowych treści (nie jest to zresztą możliwe, jeśliby wziąć pod uwagę jego
siłę i zakorzenienie mitu tragicznej miłości Romea i Julii w tradycji). Imię Romeo
funkcjonuje tu jako określenie kochanka-pożądającego. Romeo ma szansę spotkać
drugiego Romea tak samo jak jego Szekspirowski antenat spotkał Julię. Relacje
homo- i heteroseksualna są w pełni ekwiwalentne29. Jak czytamy w wierszu Romeo
i Romeo:
28

29
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Romeo i Romeo ukazał się w oficynie „L’Europe” Włodzimierza Antosa. Już sam ten fakt powoduje,
że tomik ulokowany zostaje w kontekście homoerotycznym. Dość przypomnieć, że ten sam wydawca publikował np. Jesień z Audenem T. Olszewskiego. Zob. K a l i ś c i a k, op. cit., s. 299. Wydrukowanie wierszy w niszowej oficynie do pewnego stopnia określa krąg odbiorczy tekstów Boczkowskiego. „Określa” nie znaczy „domyka” – na zbiór składają się Barwy w zatoce oraz Romeo i Romeo.
Pierwsza część jest zdecydowanie „uniwersalna”, pewne zaś wiersze z drugiej części, które same
w sobie – choćby poprzez wielofunkcyjność zaimków (ty, ciebie) – nie byłyby w heteronormatywnym
świecie odczytywane jako liryki homoerotyczne za sprawą tej ramy wydawniczej i instytucjonalnej
takiego właśnie – homoerotycznego – charakteru nabierają.
Zob. C h u d o b a, op. cit., s. 88–89.
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Na księżycach peronów
obok studni gwiazd
Romeo spotyka Romea
idą kamiennym nasypem
wzdłuż kolejowych torów
przed nimi dwa reflektory
– wilgotny od pary
czarny wał parowozu
kurtyna nocy. [O 58]

Entourage spotkania nie ma w sobie wiele z poetyckości – to trywialny nasyp
kolejowy upoetyzowany jednak poprzez schadzkę męskich kochanków („księżyce
peronów”, „studnia gwiazd”). Dodać może należy, że wiersz kończy się obrazem
pozornie neutralnym, w którym czai się wszakże mocna symbolika falliczna i seksualna30 bądź też tanatyczna – bohaterowie, idąc na spotkanie pociągu oślepiającego swymi reflektorami, mogą wszak szukać śmierci. To drugie rozwiązanie
uprawdopodobnia się, gdy wspomnimy los literackich pierwowzorów: Romea, Julii
i ich „niemożliwej” miłości31.
Para kochanków pojawia się także w tekście Romeo i Romeo ze wspomnianego
tomu pod tym samym tytułem. W wierszu dochodzi po raz kolejny do zderzenia
dwu przestrzeni. Jedna z nich to – użyjmy formuły Zygmunta Kubiaka – „przestrzeń
dzieł wiecznych”, druga to przestrzeń, którą umownie możemy nazwać rzeczywistą.
Romeo – bohater liryczny, towarzyszy podmiotowi lirycznemu w obu tych przestrzeniach, lecz wyjście z bezpiecznego matecznika sztuki zmienia – wolno podejrzewać
– stosunki między nimi: „smoła i żółć”, które dostrzega Romeo, kiedy „czas zamknąć
album [...]”, oznaczają definitywny kres relacji.
Dwa lata oglądaliśmy album
fresków Giotta, Fra Angelica:
i dziś nie widzę –
pokłonu Magów, żłóbka i promienistej
strzechy,
tylko fiolet wieczoru i akwamarynę,
a w Tobie smołę i żółć
już czas zamknąć album, Romeo,
wyjść na ulicę,
i iść w przeciwnych kierunkach. [R 49]

30

31

I-4.indd 78

L. E d e l m a n (No Future. Queer Theory and the Death Drive. Durham, NC 2004, s. 98) zwraca
uwagę na falliczną symbolikę ostatniej sceny filmu A. Hitchcocka Północ, północny zachód
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groźna. Zob. W. T o m a s i k, Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej. Wrocław 2007,
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W utworach Boczkowskiego pojawiają się także postaci twórców jednoznacznie
kojarzonych z przedstawieniami homoerotycznymi. W kontekście wierszy o charakterze nieskrywanie biograficznym liryk Verlaine można odczytać jako zawoalowane wyznanie poety odczuwającego – podobnie jak wielki poprzednik – z podobną
siłą pragnienia homo- i heteroseksualne. Głosu użycza tu Boczkowski żonie Paula
Verlaine’a:
Jestem zmęczona Pawle, Jestem stara,
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
moja matka mówi – jesteś gorszy od dziwki, [...]
[...]. Możesz wrócić do tego zakrościałego
wyrostka – nie wiem jak się kochacie – lecz widziałam wszy
w czarnych włosach Rimbauda – to mi wystarczy.
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
to jest poza mną, ale nie stój w drzwiach,
i nie skomlij – bo obudzisz syna
i nie płacz – bo pomyślę
że twe różowe policzki i siny nos
spłyną pudrem i szminką – jesteś trupem,
Verlaine, uróżowanym trupem, i starą babą
– która narzeka i jęczy. [O 81]

W tomie Romeo i Romeo (powtórnie w Kości Meduzy) pojawia się wiersz Pasolini, o postaci włoskiego reżysera powszechnie znanego ze swego homoseksualizmu
oraz prezentowania seksualności anarchicznej i – równocześnie – tanatycznej.
Pocałunki umarłych i wargi chłopców z przedmieścia
mają ten sam zapach cuchnących pleśnią piwnic,
gdzie dotykasz plecami wilgotnych cegieł
– a po omacku jąder;
i choć wiesz, że śmierć to kobieta:
czujesz jak twardnieje jej zwiewna duszyczka [R 39]

Liryk nawiązuje tyleż do twórczości, co i do biografii Pasoliniego. Mroczna erotyka zaskakuje tu w kontekście innych wierszy Boczkowskiego, w których, jak
widzieliśmy, ma ona charakter epifaniczny; a jeśli pojawia się śmierć, to jest to
śmierć w zachwyceniu, jak doświadczenie graniczne, ekstaza języka, „porwanie
przez obraz”, etc.
W tekście poświęconym Pasoliniemu przesunięciu do ekstremum uległ wektor
ukazujący homoseksualność jako coś abiektalnego (pojawia się ta abiektalność
znacznie słabiej i niejako w cudzysłowie w liryku Verlaine), a śmierć przestaje być
przedstawieniem kobiecym – twardnienie stanowi desygnat erekcyjności – fizycznego znaku męskiej gotowości seksualnej. Można by nawet podejrzewać, że w kontekście dramatycznej śmierci Pasoliniego wiersz ma wydźwięk homofobiczny. Śmierć
homoseksualna jako śmierć-kara, śmierć-poniżenie, śmierć-degeneracja.
Prawdopodobieństwo, że tak się odczyta ten utwór – na szczęście – jest złagodzone lub nawet zablokowane ostatnim wersem, w którym płacz-opłakiwanie restytuuje wartość śmierci, gdyż aby śmierć mogła zostać opłakana, winny być
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spełnione pewne warunki: ten, kto odchodzi, musi być po prostu godzien opłakiwania32.
Nierzadkie u Boczkowskiego są także wiersze o charakterze filozoficznym, w których
indywidualny los poety stanowi budulec służący konstrukcji światopoglądowych
uogólnień: próbuje w nich autor Światła dnia powiedzieć coś o rzeczywistości,
o panujących w niej prawach, a indywidualne doświadczenia podnieść do rangi
epifanii uniwersalnych porządków. Przykładem takiego liryku jest Wspomnienie
z cyklu Depresja. Adresatka liryczna to kobieta, najprawdopodobniej (jak często
u Boczkowskiego) żona poety. Obydwoje są już starzy, ale wspomnienie młodości
pozwala powiedzieć:
Miłość niebiańska i miłość zmysłowa
jedną miłością jest gdy kocham szczerze [Dź 44]

Koncepcja miłości, w której miłość niebiańska to odwrotność miłości zmysłowej,
stanowi jedno z fundamentalnych założeń chrześcijaństwa, szczególnie zaś katolicyzmu, wywodzi się wszakże z Platońskiego Fajdrosa. Przeciwstawienie się tej
koncepcji jest w utworze osadzone w relacji bohatera wiersza z żoną i odnosi się
do – powracającego natrętnie – motywu upływu czasu. Niemniej, zarówno platoński
rodowód, jak i szczególna krańcowość doświadczania niebiańskości/zmysłowości
w relacji homoerotycznej (homoseksualizm był w tradycji chrześcijańskiej przejętej
później przez wczesną seksuologię wykwitem nadaktywności zmysłowej) pozwalają
interpretować zacytowane słowa szerzej, poza sytuacyjnym kontekstem wiersza,
jako swego rodzaju deklarację widzenia świata przez poetę. W takim oglądzie antynomia: niebiańska/zmysłowa, zostaje zdemaskowana jako fałszywa. Rozbrojenie
tej antynomii pociąga za sobą – zauważmy – konsekwencje dla innych antynomii,
przede wszystkim hetero-/homo-. Jeśli bowiem homoseksualizm postrzegany był
w świecie heteronormatywności jako miłość li tylko zmysłowa, to nie może być tak
dłużej: antynomia zanikła. Zamiast niej pojawia się inna: miłość szczera/nieszczera. Tej antynomii nie przypisuje się jednak wartościujących ją upłciowionych znaków. Szczerość jest pożądana zarówno w relacji dwu-, jak i jednopłciowej.
Zauważmy przy tym, że wyrażony tu expressis verbis pogląd Boczkowskiego
stanowi niewypowiedziany fundament jego myślenia o miłości. Kategoryzacje, które proponuje autor Kości Meduzy na swój liryczny użytek, powodują, iż pewne
zagadnienia – istniejące w liryce innych polskich poetów opisujących doświadczenie homoerotyzmu (G. Musiał, E. Tkaczyszyn-Dycki) – nie pojawiają się w ogóle.
32
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Można zaryzykować tezę, że w jego poezji równie ciekawe jest to, co w niej się
znajduje, jak i to, czego w niej nie ma. A nie ma w niej świadectw dramatyzmu,
rozdarcia wewnętrznego, walki między homoerotycznymi pragnieniami a heteronormatywnymi zobowiązaniami. Nie ma poczucia winy. Nie ma wstydu w wyrażaniu
pragnień piętnowanych przez kulturę, są, co najwyżej, dyskrecja i powściągliwość33.
Jednym z niewielu tekstów stanowiących zapis pewnego rozdwojenia poety
między światem legitymizowanych relacji heteroseksualnych a przestrzenią pragnień
homoseksualnych jest wiersz Biały Dom:
Czasami, we śnie – budzę się w wielkim
Białym Domu, nie ma w nim nikogo
tylko ja, idę z pokoju do pokoju –
w każdym stoją woskowe figury mego życia:
w pierwszym całuję fioletowe włosy Anny
schylonej nad pianinem;
w drugim Zbyszek przymierza dżinsy w budce
na Targowej – widzę jego złote owłosienie;
w trzecim Ryszard –
bijemy się o szyszki leżące
na kamiennych upłazach schodów
w Dolinie Pięciu Stawów:
czuję jego napięte spodenki –
i wstaję, udając obojętność;
te krajobrazy dopełniam spermą –
w samotnych pokojach Krościenka, Niedzicy,
albo w kosodrzewinie w Tatrach.
Zielono brązowa woda na kamiennych brzegach
Wodogrzmotów Mickiewicza, patrzę w wodę
i myślę – musisz ostatecznie wybrać
śmierć (tabletki luminalu w Chochołowskiej)
lub życie: i wybieram ciężar życia,
bo prawdziwszy – jak plecak w dalekiej wędrówce.
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Jestem wariatem – wiem o tym – katolicy i marksiści
wysyłają do mnie czarne koperty
z pogróżkami i każą śpiewać. Boże, coś Polskę,
a ja się duszę w zapachu kadzideł i mydlin [TL 108–109]

Erotyzm poetyckich obrazów z sennej wizji jest niewątpliwy, tak jak i wyrażone
tu chyba najmocniej (perspektywa samobójstwa) poczucie konieczności dokonania
wyboru w myśl antynomii nałożonych przez świat zewnętrzny – znamienna wydaje się tu deklaracja: „Jestem wariatem”. Światem rządzą „katolicy i marksiści” –
podmiot liryczny odrzuca obydwie identyfikacje dostępne w polskiej przestrzeni
publicznej lat osiemdziesiątych XX wieku34. Homoseksualność została utożsamio-

33
34
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na ze sferą śmierci i abiektalności, deklaracja „wybieram ciężar życia” sygnalizuje
odrzucenie seksualności nienormatywnej na rzecz funkcjonowania w społecznych
ramach jako heteroseksualista, przy czym zaś określenie „ciężar życia” ma charakter niejednoznaczny: branie na siebie ciężaru – brzemienia, jest waloryzowane
pozytywnie. Tu jasny kontekst stanowi „niesienie krzyża”, równocześnie jednak
ciężar przygina do ziemi, uniemożliwia robienie tego, co byśmy chcieli, ogranicza.
Sądzić można, że w słowach deklarowanego wyboru aktualizują się oba rozumienia
ciężaru.
Homoerotyczne przygody podmiotu lirycznego rozgrywają się nierzadko w przestrzeni otwartej, w przyrodzie. Pieniny, Tatry i Podhale ożywiają wyobraźnię poety
nie tyle jako przestrzeń sama w sobie, ile jako (traktowana często wspomnieniowo)
homoerotyczna Arkadia młodości.
Podobna przestrzeń i podobne opozycje pojawiają się np. w tekście z tomu
Szkielet Boga zatytułowanym Życie przed śmiercią:
Te wiersze nie są już moje,
to zdjęcia młodości:
wycieczka do Czorsztyna,
spływ Dunajcem,
ja i Arek na tle Trzech Koron.
[. . . . . . ]
muszę ułożyć
nie wiersz,
ale sens –
dalszego życia. [Sz 25]

Analogiczny entourage realizacji czy – może bezpieczniej – ekspresji homoerotycznego pragnienia odnajdziemy m.in. w tekście W Dolinie Strążyskiej z tomu
Dusza z ciała wyleciała (D 102), w wierszu Śnieżna noc (TL 120) lub też w późnym
liryku Teraz nie całuj mnie, który wprowadza motyw wspomnienia i pożegnania:
Ryszard z którym szedłem czterdzieści siedem lat temu
żwirem wyschniętej doliny Białego Dunajca
i który kochał mnie, tak jak ja jego
– nieśmiało
– bez wzajemności: bo bez konsekwencji
– w zimnym krysztale górskiej nocy
umarł
I zrozumiałem
że był Cieniem czterdziestu siedmiu lat
i teraz jestem wolny. [J 54]

Ryszard z pierwszego wersu powraca i w innym utworze. W liryku Do Ryszarda
zarówno skrzętnie obliczona zostaje 55-letnia znajomość adresata z bohaterem
wiersza, jak i zawarte wspomnienie z przeszłości:
Na świeżo rozkopaną jesienną ziemię
położyłem wśród złotych i czerwonych liści
Twoje okulary przeciwsłoneczne
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z Krościenka nad Dunajcem
sprzed 55 lat
I odszedłem w spokoju brzozowych alejek Powązek [T 50]

W tomie Dźwięk i Echo wiersz Błogosławieństwo stanowi ciekawe – szczególnie
w kontekście naszych rozważań – wyznanie metapoetyckie. Podmiot liryczny wiąże
pisanie wierszy z libido, twórczość jest (a właściwie była) w jego mniemaniu funkcją
libido. Jego spadek w późnym wieku nie ma jednak, jak się okazuje, wiele wspólnego z pisaniem wierszy. Dla bohaterów przeszłości, z którymi łączyła go miłość,
zapala podmiot liryczny świeczkę, jak wyznaje: „szczęśliwy że was nie ma” (Dź 6).
To dość szczere zwierzenie – poezja Boczkowskiego rzadko jest aż tak bezpośrednia. Erotyka męsko-męska częściej jednak uobecnia się na kartach tomików
tego autora w sposób bardziej zawoalowany i zapośredniczony, choć bywa także
dosadna i nie pozostawiająca pola do domysłów, jak w wierszu Kaplica Medyceuszy:
Niegdyś przeleciał mnie chłopak.
J. Ashbery

Potem wolałem oblatywać
ciemnoskórych pilotów, o jądrach ciężkich
jak piersi Nocy Michała Anioła
– otwierając oczy – widziałem sine żyły Świtu
lekki na ścianie cień twoich pachwin
i marmur świecy białej jak trumna
nade mną [O 67]

Ten sam tom wierszy, z którego zaczerpnąłem przedstawiony właśnie przykład,
sytuuje intymność relacji męsko-męskiej w wymiarze wręcz mistyczno-religijnym:
eucharystyczna przemiana wina w Krew i chleba w Ciało dokonuje się między
dwoma partnerami. Dzieje się tak w wierszu Ciało i wino. Sens duchowy nadbudowany został w nim na dość ryzykownym koncepcie poetyckim. Chleb i wino są
w tekście bowiem aż nadto dosłowne, jako że stanowią istotę wspólnie spożywanej
kolacji. Zamiana ich w krew i ciało ma więc również niemetaforyczny charakter.
Ciało to rzeczywiście ciało, a krew to krew – dochodzi do erotycznego kontaktu
między podmiotem lirycznym a bohaterem lirycznym. I dopiero ten kontakt, jego
intensywność, jego nadzwyczajność tworzą sakralny wymiar komunii ciał, a splot
dosłowności i symboliczności, erotyki i mistyki wyrażony jest już w samym tytule
– Ciało i wino:
Tak odbywa się przemiana wina w krew
a chleba w ciało,
jak w czasie naszej kolacji
pierwszej –
gdy położyłeś głowę na moim ramieniu,
o nic
nie pytając;
a gesty Apostołów
były tylko fletami pinii
nad fioletową rzeką wiolonczeli –
wśród ziół wilgotnych
Lombardzkiej Doliny
i altówek skał [O 73]

I-4.indd 83

2014-11-25 10:39:40

84

Rozprawy i Artykuły

W ostatnim, jak dotąd, tomie poety, Dźwięk i Echo, znalazł się cykl wierszy
Anemony dla Kawafisa, które przywołują wielkiego poetę, jedną z kluczowych postaci tworzących swoim życiem i spuścizną literacką modernistyczny kod homoseksualności35. Kochanek w tych lirykach to jednoznacznie „on”. Wiersze odnoszą
się do nazwiska greckiego modernisty nie zawierając pretensji stylizacyjnych – raczej chodzi o umieszczenie się wewnątrz tradycji literackiej eksponującej (wysublimowanego i wyestetyzowanego) męsko-męskiego Erosa. W cyklu pojawiają się typowo polskie doświadczenia: „czerwone gruzy / zburzonej Warszawy” (Rok 1946,
Dź 58), „przesłuchania w UB” (Warszawa, Dź 54), „tanie bloki mieszkalne [...]”
(Pokój, Dź 56). Te nienatrętnie sugerowane okoliczności historyczne są tłem poszukiwań prowadzonych przez chłopca, a potem także wspominania – jak w siódmym
w tym cyklu liryku Samotność:
Odkąd odszedłeś nie
czytam nie marzę nie odbieram telefonów
[. . . . . . . .]
[...] Teraz jestem
tylko sam z sobą Z kimś kto
kocha Ciebie i wie że nigdy
nie będziesz jego [Dź 60]

Poezja Boczkowskiego stanowi ze wszech miar interesujące zjawisko w polskiej
literaturze homoseksualnej rozpoznawanej w opisach Wolfganga Jöhlinga, Tadeusza
Olszewskiego, Germana Ritza, Błażeja Warkockiego, Tomasza Kaliściaka czy też
moich. Zaskakujące, iż badacze, którzy dość skwapliwie poszukują Inności i „innych
tradycji” w obszarze polskiej literatury, zdają się zupełnie ignorować tę twórczość,
a przecież sam fakt, że jest ona kontynuowana przez 40 lat, stanowi już ważną
przesłankę do zainteresowania się nią36. Chcąc nadrobić tę lukę, proponuję krótkie
podsumowanie czynionych tu obserwacji.
Najpierw należy postawić pytanie o „homoseksualność” tej poezji. Recepcyjne
świadectwa nie akcentują jej zanadto. W latach siedemdziesiątych czy osiemdziesiątych mogło to wynikać ze stosowania opisanych przeze mnie gdzie indziej recep-

35

36

Nie omawiałem tego cyklu w poprzedniej części szkicu, gdyż – moim zdaniem – hołd dla K. Kawafisa wyraża się nie tyle w przywoływaniu jego patronatu nad liryką homoerotyczną, ile na podobnej
do Boczkowskiego metodzie twórczej, która, najogólniej mówiąc, polega na dostrzeganiu filozoficznej głębi w zjawiskach błahych z pozoru.
Niech wolno mi będzie tu zaznaczyć, że ewolucja, której podlegają wiersze Boczkowskiego, jest
powolna i właściwie niezależna od przemian, jakie dokonują się w otaczającym świecie. Wynika
raczej z egzystencjalnej sytuacji poety, który starzejąc się, coraz częściej zanurza się w żywiole
wspominania. W ostatnich latach do rozpoznawalnych tematów liryki Boczkowskiego doszły nieliczne glosy o charakterze quasi-publicystycznym, jak np. w utworze Ognie inkwizycji:
Niemowlę
z głębokim rozszczepem kręgosłupa
i głuchotą
wzgardzone przez zakonnice i księży –
którzy straszyli matkę piekielnym ogniem
– leży w szpitalnym kojcu
i czeka od dziewięciu miesięcy
na adopcję w amerykańskiej rodzinie lub związku partnerskim [OD 79]
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cyjnych strategii przemilczania, mowy ezopowej, marginalizacji37, etc., ale dziwić
to winno w odniesieniu do lat ostatnich: Boczkowski nie stał się, jak np. Marian
Pankowski, autorem modnym na fali zainteresowania literackimi ekspresjami homoseksualności, z jakim mieliśmy do czynienia po publikacji Lubiewa Michała
Witkowskiego.
Można zaryzykować tezę, że przynajmniej jedną z przyczyn tego stanu rzeczy
jest daleko posunięty estetyzm poety, widoczny choćby w intertekstualnym nawiązywaniu do Kawafisa w jednym z ostatnich cykli wierszy. Kod wysokoartystyczny
będąc rodzajem kodowania doświadczenia homoerotycznego, a także sieć odwołań
do klasyków (od Platona do M. Prousta) stanowią dziś raczej znak pusty i dysfunkcyjny, zużytą konwencję, w której obrębie trudno oczekiwać interesujących rozwiązań z perspektywy języka i obrazowania poetyckiego – taki sposób pisania, krótko
rzecz ujmując, nie zachwyca współczesnego czytelnika. Podobnie się dzieje z „porwaniem przez obraz” męskiego ciała, czyli z kolejną konwencją aktualizującą się
w liryce Boczkowskiego. Dziś również nie stanowi ona artystycznego novum, a reprodukowana w szeregu tekstów może sprawiać wrażenie pretensjonalnej. Oddajmy
jednak tej poezji sprawiedliwość – zarzut epigoństwa byłby w jej przypadku formułowany na wyrost, szczególnie że w polskim kontekście takie ukształtowanie materii lirycznej, z jakim mamy do czynienia u Boczkowskiego, to zjawisko dość osobne.
Oto bowiem autor Kości Meduzy nie dał się wpisać w latach osiemdziesiątych
ubiegłego wieku w „matrycę Gombrowicza” – jego liryka nie jest kolejną permutacją
konfliktu Synczyzny z Ojczyzną, jakie znamy z prozy tamtego okresu (G. Musiał,
M. Pankowski, W. Jabłoński, T. Olszewski, M. Krzeszowiec)38. W latach dziewięćdziesiątych, kiedy ton literackim przedstawieniom homoseksualności nadawali
twórcy odnoszący się do religijności (Tkaczyszyn-Dycki, Musiał), Boczkowski pozostał wierny swoim przekonaniom, odległym od potępiających jednopłciową seksualność. W kolejnej dekadzie, kiedy Lubiewo spopularyzowało tematykę homoerotyczną w literaturze, autor Szkieletu Boga nie zdradził własnej dykcji i nie próbował np. zaistnieć jako „poeta homoseksualny”.
Pisząc o literaturze homoseksualnej, odwoływałem się swego czasu do artykułu Ryszarda Nycza poświęconego „wzorom tożsamości w literaturze polskiej XX wieku”39. Nycz stawiał tam tezę o istnieniu dwu – wywodzących się, jeden od Miłosza,
37

38
39
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Ś m i e j a, op. cit., s. 165–190. Do wyjątków należą teksty recenzenckie T. O l s z e w s k i e g o (szerzej o tym poecie i krytyku pisze Kaliściak w przywoływanej tu wielokrotnie książce). Szczególnie
warto tu wspomnieć o jego artykule Poezja i ginekologia („Życie Literackie” 1989, nr 10), w którym
Olszewski zastanawia się nad językiem wyrażania erotyki w polskiej kulturze na przestrzeni dziejów. Zauważa jego przaśność i ubóstwo, które w latach osiemdziesiątych XX w. zamienia się w ordynarność i prymityw: „Erotyka heteroseksualna stała się wulgarna, odrażająca w swej kloaczności, kobieta przyciąga mężczyznę zapachem śluzu, obrzękiem warg sromowych i niczym więcej [...].
Nic zatem dziwnego, że tęsknoty mężczyzn coraz odważniej kierują się w stronę własnej płci, odnajdując te same wartości, których kobiety – w szale emancypacji – pozbywają się [...]” (s. 10). Jako
przykłady tego przesunięcia zainteresowań podaje lirykę G. Musiała i właśnie Boczkowskiego. Pyta
Olszewski: „Czyżbyśmy mieli stać się społeczeństwem homoseksualnym?” I odpowiada od razu, że
nie, jednakże – zauważa – dla literatury eksplorowanie tematyki homoseksualności jest wabiącą
perspektywą.
Pisałem o tym zagadnieniu m.in. w książce Literatura, której nie ma (s. 111–136).
R. N y c z, „Każdy z nas jest przybyszem”. Wzory tożsamości w literaturze polskiej XX wieku.
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drugi od Gombrowicza – wzorcach tożsamości w literaturze. Wzorzec Miłosza, ufny
i zakorzeniony w kulturze, opatrzony został hasłem: „Gdziekolwiek jesteś, nie zdołasz być obcym”, natomiast Gombrowicz patronuje modelowi wykorzenionego
i nieufnego podmiotu, którego postawę streszcza zawołanie: „Bądź zawsze obcy”.
Całą literaturę homoseksualną omawiałem wówczas jako podążającą śladem podmiotowości nieufnej wobec kultury i wykorzenionej z przestrzeni, a więc takiej,
z jaką mamy do czynienia w opisie Gombrowicza. Boczkowski kontrapunktuje ten
model. Odnajdujemy w nim raczej wzorzec Miłoszowskiego osadzenia w kulturze,
ale też zadomowienia w przestrzeni geograficznej40, jaką zakreśla dla homoerotycznych pragnień w swoich „górskich” lirykach autor Szkieletu Boga.
Ta jego osobność i osobliwość każe postawić na końcu tego szkicu pytanie o to:
czy nie warto by było mówić – biorąc pod uwagę całokształt jego poetyckiego dorobku – o biseksualności poetyckiego świata Boczkowskiego, nie mającej żadnego
chyba odpowiednika? A może też, aby uniknąć taksonomii seksuologicznych, których
prymitywizm – jako narzędzie interpretacyjne – dostrzegał jeszcze w latach osiemdziesiątych Olszewski41, powinniśmy o tym świecie powiedzieć, że jest queer(owy),
a tożsamości, pragnienia i orientacje stanowią w nim jedynie umowne określenia
totalności pragnącego, ich zaś mnożenie i dzielenie – najlepszy dowód na ich „nieznośną lekkość (interpretacyjnego) bytu”?
Bez względu jednak na przyszłe taksonomie trzeba koniecznie przywrócić Boczkowskiemu należne miejsce w literaturoznawczych opisach odnoszących się do
seksualności nienormatywnych – bez tego poety każda taka próba opisu pozostanie
niepełna.
Abstract
WOJCIECH ŚMIEJA University of Silesia, Katowice
BEYOND CATEGORY NON-NORMATIVE EROTICISM IN KRZYSZTOF BOCZKOWSKI’S LYRIC
POETRY
The article aims to capture the modes of homoerotic desire expressions in Krzysztof Boczkowski’s lyrical creativity. The author of the sketch distinguishes three levels on which homoeroticism proves traceable. The first one is voyeuristic, the second one concerns a modernistic tradition of expression desire,
while the third one is referred to as man-to-man – intimate-philosophical. In conclusion Śmieja notices that Boczkowski’s creativity escapes from the so-far attempts to describe Polish “homosexual
literature” by including homoeroticism into a network of meanings totally different from that of the
creativity by poets and writers regarded as representatives of “homosexual trend” in contemporary
Polish literature. Portrayal of the network is the purpose set by the author of the sketch.

40

41
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W: Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001.
O braku przestrzennego zadomowienia postaci homoseksualisty w polskiej literaturze piszę w artykułach: „Topografia pożądania” – konstruowanie przestrzeni wokół homoseksualnych bohaterów
polskiej prozy międzywojennej (Iwaszkiewicz, Choromański, Gombrowicz, Breza). „Pamiętnik Literacki” 2012, z. 4; Lęk przestrzeni – przestrzenie wolności. Topografia nienormatywnego pożądania
w polskiej literaturze współczesnej. „Kultura Współczesna” (w druku).
O l s z e w s k i, op. cit., s. 10.
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CZARNA MAGIA: DWA TWORZYWA – JEDEN WYMIAR PAN COGITO
ZBIGNIEWA HERBERTA I RENÉ MAGRITTE’A
Refleksja Kartezjusza: „Nie dosyć […] mieć umysł bystry, ale główna rzecz dobrze
go używać”1, wyraża wiarę w możliwość wypracowania prawdy obiektywnej, do
której dochodzi się dzięki rekonstrukcji podzielonej rzeczywistości. Gwarantem
uniknięcia niepełnej lub fałszywej wiedzy jest rozum, nie skupia się on jednak na
obiektywnie istniejących rzeczach, lecz na ich obrazach. W tym kartezjańskim
utożsamieniu signifiant i signifié zachodzi niebezpieczeństwo pomylenia lustrzanego odbicia z rzeczywistością, dlatego jej znak, zdaniem filozofa, powinien zostać tak
przetworzony, by – przywodząc do prawdy – zachował swoją konwencjonalną naturę. Magritte’owskie oraz Herbertowskie ontologiczne antynomie i epistemologiczna ironia, ukształtowane na podstawie kartezjańskiego zwątpienia w świadectwo
zmysłów, to propozycje drogi do prawdy, do której prowadzi postawa cogito2.
Choć Zbigniew Herbert i René Magritte budowali swoje światy artystyczne
z realistycznie3 traktowanych fragmentów rzeczywistości, skadrowanej wybiórczym
i zracjonalizowanym spojrzeniem, niemniej u obu percepcja napiętnowana jest
brakiem zaufania do danych zmysłowych. Więcej, celowo podważają ich znaczenie,
kiedy jednorodną – zdawałoby się – zawartość obrazową świata rozrywają na zno1	R.

D e s c a r t e s, Rozprawa o metodzie. Przeł. T. B o y - Ż e l e ń s k i. W: Rozprawa o metodzie. – List
do księdza Picot. – Reguły do kierowania umysłem. Przedm. F. K i e r s k i. Warszawa 2002, s. 48.
2
M. S a l w a („Jak cudowna jest dobra mapa, na której dzięki sztuce rysunku można oglądać świat
jak gdyby z innego świata” – obraz jako insygnium władzy absolutnej. W zb.: Czas przestrzeni.
Red. K. Wilkoszewska. Współpr. J. Petri. Kraków 2008, s. 120) pisze: „Prawda świata, jaką przedstawia cogito, jest p r a w d ą m o n o c e n t r y c z n ą: świat widziany jest z jedynego możliwego
punktu widzenia. By tak zaprojektować swój »światoobraz«, Kartezjusz musiał wpierw uznać wyższość samodzielnego podmiotu – dopiero opierając się na tym założeniu, mógł przyznać podmiotowi rolę fundamentu tego egocentrycznego świata. Innymi słowy, zaproponował perspektywiczny
obraz świata, który paradoksalnie uzależnia obiektywizm (świat przedmiotów) od subiektywizmu
(punktu widzenia cogito)”.
3	Na epistemologiczny i porządkujący charakter realizmu poezji Herberta zwraca uwagę D. T. L eb i o d a (Dzieci Pana Cogito. W: Pragnienie śmierci. Bydgoszcz 1996, s. 145). O surrealistycznej
odmianie realizmu pisze R. P a s s e r o n (Encyklopedia surrealizmu. Przeł. K. J a n i c k a. Warszawa 1993, s. 41). P. B ü r g e r (Teoria awangardy. W: P. B ü r g e r, Teoria awangardy. –
B. L i n d n e r, Zniesienie sztuki w praktyce życiowej? O aktualności dyskusji na temat historycznych
prądów awangardowych. Przeł. J. K i t a - H u b e r. Red. nauk. K. Wilkoszewska. Kraków 2006,
s. 91) dla określenia techniki malarskiej Magritte’a nie waha się nawet użyć epitetu „staromistrzowska”.
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szące się nawzajem obrazy. Ich równoczesne zaistnienie generuje napięcia ontologiczne oraz epistemologiczne, implikujące refleksje semantyczne i aksjologiczne.
U źródeł takiej twórczej metodologii leży również znamienna dla dzieł tych artystów
zasada „przypadku obiektywnego”, pojmowanego jako selekcja „zgodnych ze sobą
elementów semantycznych […] w niezależnych od siebie wydarzeniach”.
Surrealiści konstatują tę zgodność; wskazuje ona na pewien niepojmowalny sens. Przypadek pojawia się wprawdzie „sam z siebie”, wymaga jednak ze strony surrealistów jakiejś wskazówki, która
pozwoli dostrzec zgodne elementy semantyczne w niezależnych od siebie wydarzeniach4.

Nie potrzeba wyczerpującego opisu świata; wystarczy jego określone aspekty
oderwać od pierwotnych znaczeń i osadzić w nieoczekiwanych kontekstach, by
zbliżyć się do prawdy. Nie jest ona oczywista i wyrażana wprost: swoją formą symbolu relacyjnego dotyka zaledwie wiedzy o rzeczywistości. Magritte i Herbert jej
sensy wydobywają na drodze wprowadzenia silnych napięć między znaczeniami.
Belgijski malarz technikę tę zastosował w Czerwonym modelu (Le Modèle rouge):
„Dzięki Modèle rouge można odczuć, że związek ludzkiej stopy i buta polega w gruncie rzeczy na ogromnym przyzwyczajeniu”5.
Konwencja jest tym, co dzieli ludzi od natury. Z braku obuwia stopy w toku
ewolucji dostosowałyby się nawet do chodzenia po kamieniach, jednak człowiek,
izolując ciało od bezpośredniego kontaktu z podłożem, wbija się w kulturowy gorset, sztywno opasujący – w tym wypadku – kostkę. Potraktowane z ironicznym
dystansem przez Magritte’a buty wznoszą się na tle rozciągającej się horyzontalnie
drewnianej ściany, symbolizującej mikroprzestrzeń – ograniczoną świadomość
ludzką. Tak rodzi się dyskurs między produktem a naturą. Sterczące i puste, ukazane bez ludzkich łydek, cholewy unieważniają zasadę istnienia butów, stając się
metaforą człowieczeństwa, uwięzionego w konwencjonalnej formie nawyków, naturalne zaś zrośnięcie stóp z obuwiem i zamknięcie przestrzeni technologicznie
przetworzonym drewnem ewokuje refleksję, iż człowiek został w kartezjański sposób zredukowany do przedmiotu6, a pokłosiem postępu cywilizacyjnego jest utrata
wolności.
Sens dobrowolnej rezygnacji z podmiotowości Magritte uzyskał dzięki surreali4

B ü r g e r, op. cit., s. 82–83. U Magritte’a zasada ta rozciąga się na relację między tytułem (tematem)
a zawartością treściową dzieła, których wzajemną nieprzystawalność z perspektywy teorii obrazów mentalnych negatywnie ocenia R. A r n h e i m (Myślenie wzrokowe. Przeł. M. C h o jn a c k i. Gdańsk 2011, s. 172): „To, co [odbiorca] widzi, pobudza go wprawdzie do myślenia, lecz
myśli tej nie widać w samym dziele”. Pod tym względem większym ładunkiem wizualności, paradoksalnie, cechuje się poezja Herberta.
5	Cyt. za: M. P a q u e t, René Magritte 1898–1967. Widzialna myśl. Przeł. E. T o m c z y k. Warszawa
2003, s. 83.
6	E. B o n i e c k i (Struktura „nagiej duszy”. Studium o Stanisławie Przybyszewskim. Warszawa 1993,
s. 37) charakteryzuje tę wizję człowieka następująco: „Kartezjanizm […], stawiając człowieka-świadomość w uprzywilejowanej pozycji wobec świata […], przygotował grunt dla pozytywizmu. Zdegradowane przez Kartezjusza ciało, mechanicystycznie ujmowane, mogło stać się […] przedmiotem
badań empirycznych […]. A że tego rodzaju relacje bywają zwrotne, to i świadomość została wkrótce zdegradowana, skrajny materializm pozytywizmu uczynił ją bowiem formą materii. W ten sposób
dokonała się samodegradacja człowieka, który miał teraz ciało godne pogardy, bo nie różniące się
specjalnie od martwej materii, i któremu odebrano świadomość jako coś wyjątkowego, wyróżnia-
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stycznie intencjonalnemu naruszeniu logiki rzeczy7. Spojenie stóp (substytutu
człowieka) z butami („ready-mades”), przy zatarciu granicy między cielesnością
a tworzywem, to skutek plastycznej destrukcji świata pozaartystycznego i zabiegów
prospektywnych8. Dominantą organizującą składniki obrazu są przedmioty zaczerpnięte ze zwykłej percepcji, ale oderwane od swoich pierwotnych znaczeń. Buty
na płótnie Magritte’a nie służą do chodzenia, a stopy, pozbawione kierującego nimi
ośrodka – mózgu, nie zrobią kroku. Asocjacyjne złożenie tych dwóch realności
definiuje nową jakość. Jej metaforyczne sensy, ewokowane przez zlanie cholewek
z ludzkim ciałem, ujawniają niemożność oddzielenia w człowieku tego, co reprezentuje konwencję i sztuczną normę, od natury. Ekspresję zaskoczenia wzmaga
kontrast partii silnie oświetlonych z zaciemnionymi, tak poprowadzony, by kolorystyka butów łączyła je z podłożem, a cielista barwa stóp pozostała w chromatycznym
związku z tłem, paradoksalnie budującym dla nich cywilizacyjne więzienie. Efekt
niewoli pogłębiają opozycje faktur przedmiotów, wprowadzając gradację powierzchni: od gładkiej skóry, przez sękatą deskę płotu, po ziarnistą teksturę kamienistego
podłoża. Tym sposobem, w statycznej, zamkniętej przestrzeni, budowanej przez
złożenie dwóch perspektyw, z ukosa i en face, artysta inicjuje minimalny ruch oka
widza, podczas gdy składniki świata przedstawionego trwają bez drgnienia.
W obrazie Magritte’a prawda została wyprowadzona z wizji człowieka zredukowanego do stóp. Identyczny chwyt zastosował Herbert w wierszu O dwu nogach
Pana Cogito (H 7–8)9. Obie kończyny ludzkie funkcjonują w izolacji od reszty ciała,
stanowią przy tym jego poetycką syntezę. Jawią się w przemiennym rytmie chodu:
lewa – prawa – lewa – prawa – obie (zatrzymanie). Zróżnicowana rozpiętość długości wersów i strof utworu sugeruje niepewność, chwiejność i ograniczone możliwości
człowieka zawłaszczającego przestrzeń. Dwie nogi Pana Cogito, składając się na
całościową wizję jednostki, dezintegrowaną w rytm ruchu wykonywanego fizycznie,
konstruują paralelny, antynomiczny obraz tej postaci. W umięśnionej, wymodelowanej lewej łydce, cechującej się temperamentem, aktywnością sportową i skłonnością do zabawy, pulsuje dionizyjska radość życia. Na tej budzącej podziw klasycznej doskonałości ciąży wszakże brak. Nie sięgająca ziemi, lewa noga naznaczona zostaje ikaryjskim syndromem, uniemożliwiającym zdroworozsądkową refleksję
i ochronę życia, które tak ukochała. Jej uzupełnieniem okazuje się noga prawa,
wywołująca u czytelnika tylko uczucie litości. Chuda, skłonna do szafowania życiem,
ale dumnie wyprostowana w poczuciu własnej godności, napiętnowana śmiertelnością i doświadczeniem rejterady, narusza poczucie estetyki dwiema brzydkimi
bliznami.
Nierówny krok, motywowany antynomicznością strachu i brawury, spontaniczności i powagi, piękna i brzydoty, a więc zmysłowymi i osobowościowymi jakościającego go spośród stworzeń. Oto człowiek stracił duszę, albowiem kartezjańskie utożsamienie jej
z jaźnią spowodowało, że musiała zniknąć wraz z nią”.
7
P. È l u a r d (Les Dessous d’une vie, ou La pyramide humaine. Marseille 1926) w granicach surrealistycznej kategorii „sztuki przypadku” wyodrębnił dwa typy: poezję „intencjonalną” (tworzenie
automatyczne) i „mimowolną” (opracowywanie dzieła).
8	Zob. K. J a n i c k a, Surrealizm. Wyd. 3. Warszawa 1985, s. 32.
9
Wszystkie omawiane wiersze pochodzą ze zbioru Z. H e r b e r t a Pan Cogito (wyd. 2, popr. Wrocław
1994), cytaty opatrywane są skrótem H. Liczby po skrócie oznaczają numery stronic.
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mi obu kończyn, skutkuje emocjonalnym i intelektualnym „zataczaniem się” Pana
Cogito, co nie ułatwia mu zachowania postawy wyprostowanej. Menippejskość
ujęcia nóg bohatera wiersza przewrotnie pogłębia refleksję o sensy uniwersalne.
Kondycja Pana Cogito dowodzi, iż człowieka definiują skrajności, dlatego nikt nie
może wskazać swojego jednoznacznego archetypu10. Cervantesowski Sancho Pansa miał wielki brzuch, krzywe nogi, był spokojny, łagodny i kierował się zdrowym
rozsądkiem, więc uczynienie z niego kontekstu porównawczego dla młodej, po
dionizyjsku cieszącej się życiem i doskonałą formą lewej nogi Pana Cogito obnaża
jego „egzystencjalny dramat nieprzynależności”11. Podobny dyskurs między tradycją a współczesnością został przypisany prawej nodze, której apollińskość i fizyczna brzydota zostały skojarzone z zapalczywością i marzycielstwem bezrozumnego
fantasty Don Kichota.
Herbertowski bohater liryczny, wydziedziczony z archetypów, został przez zdezaktualizowane mity skazany na samotność i niepewność, która zwraca go – w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące pytania – ku własnemu ciału. Cogito odnajduje tu przyczyny dokuczającego mu stale braku równowagi we współistnieniu
wykluczających się archetypów. W niedoskonałej cieleśnie i duchowo formie człowieka tkwią antynomiczne jakości, które, trwając w nieusuwalnym ontologiczno-etycznym sporze, mają wpływ na wybory moralne, egzystencjalną refleksję i metody działania jednostki. Wieńcząca tekst rekompozycja składników obrazu: „idzie
/ Pan Cogito / przez świat / zataczając się lekko” (H 8), kompromituje bohatera,
a wydobycie analogii z osobą będącą pod wpływem alkoholu prowadzi do zanegowania jego postawy12.
I Magritte, i Herbert, redukując człowieka do jednego elementu ciała (stóp, nóg)
oraz operując kontrastami kompozycyjnymi, zdiagnozowali emocjonalno-fizyczną
kondycję swojego bohatera. W obu dziełach kończyny dolne przypominają surrealistyczne ready-mades: są pozbawione spoistości wewnętrznej i całościowej naturalności oraz przypominają sztuczną formę, stanowiącą zlepek cywilizacyjnych
odprysków i luźno skojarzonych z nimi szczegółów anatomicznych. Skonfrontowane ze sobą, unieważniają wzajemnie pierwotne znaczenia i dokonują rekompozycji
ludzkiej egzystencji, odartej już ze złudzeń.
Podobną funkcję pełni surrealistyczna kondesacja treści symbolicznych w Wyzwolicielu (Libérateur) Magritte’a, wydobyta drogą złamania zasad logicznych
i wprowadzenia znaczących asocjacji, by ujawnić nędzę realnego bytu jednostki.
Plan pierwszy obrazu wypełnia postać starego mężczyzny, którego znużenie impli-

10

W kwestii archetypu inne stanowisko przyjmuje J. R o z m u s (Zbigniew Herbert w ogrodzie sztuk.
Kraków 2007, s. 137), kiedy pisze o wierszu O dwu nogach Pana Cogito: „Cielesność z reguły wzbudza odrazę, momentami na granicy fobii. […] Skóra daje wstydliwe świadectwo przebytych chorób
i załamań; blizna, którą obnażył wiersz […], okazuje się »sromotną pamiątką ucieczki«. Ciało, naznaczone dziedzictwem genetycznym, siedlisko namiętności i kompleksów, staje się […] nie do
zniesienia. Rodzajem wyrafinowanej tortury jest konfrontowanie potwierdzonych realnymi doświadczeniami ludzkich ułomności z uświadamiającymi owe kompleksy archetypami”.
11
P. Ś l i w i ń s k i, Poezja, czyli bunt. W zb.: Poznawanie Herberta. Cz. 2. Wybór, wstęp A. F r an a s z e k. Kraków 2000, s. 151.
12	O metodzie negacji i przezwyciężania tez Pana Cogito pisze K. D y b c i a k (W poszukiwaniu istoty
i utraconych wartości. W zb.: jw., s. 148).

I-5.indd 90

2014-11-25 10:40:02

iwona mikołajczyk

Czarna magia: dwa tworzywa – jeden wymiar

91

kuje przewrotną grę między kondycją bohatera a semantyką tytułu. Zderzenie
znoszących się konwencji, realistycznej i symbolicznej, stanowi wyważoną kombinację kontrastów. Wytarta walizka, rozczłapane, niezgrabne obuwie, spodnie układające się w charakterystyczne zagięcia oraz sękaty kostur są znakami realnego
bytu postaci. Dwoista symbolika laski, odsyłającej do sensów, z jednej strony,
władzy i dostojeństwa, z drugiej – podpory i kary13, wchodzi w związki znaczeniowe
z sylwetką wędrowca oraz z konstrukcją architektoniczną rozciągającą się na drugim planie płótna i stanowi wyraźne ostrzeżenie.
Proletariacka czerwień materii, częściowo okrywająca korpus i zasłaniająca
głowę mężczyzny, swoją plamą czystego koloru cofa w głąb zarys płaskiego torsu
postaci. Umieszczone na nim symbole: klucz (znak wtajemniczenia?), kielich (cierpienia? goryczy?), fajka (pokoju?) i ptak (wolności?), ekspresyjnie odcinając się od
tła czarnymi sylwetami, tworzą układ statyczny, wykluczający rewolucyjną dynamikę. Poły czerwonego płaszcza zwisające po obu stronach tułowia kojarzą się
z konwencją teatralną: symboliczne ideogramy wypełniają scenę theatrum mundi,
ujawniając ironiczny stosunek artysty do ruchu komunistycznego14. Ciężkie, niczym
odlewy gipsowe, dłonie starca wiążą czas przeszły (ewokowany misternie plecionym,
tajemniczym berłem-kluczem z wszystkowidzącymi oczami i ideologicznymi ustami)
z czasem przyszłym: z rychłym podjęciem przerwanej na moment wędrówki, co
sygnalizuje dłoń wsparta na lasce. Teraźniejszość rozpina się między tym, co się
zdarzyło, a tym, co dopiero przyjdzie.
W formalnej opozycji do symboliczno-realistycznego pierwszego planu Wyzwoliciela ustawia się klockowata konstrukcja w tle, której wertykalne uprzestrzennienie zanurza budowlę w obłokach. Zsyntetyzowany kształt, rozwijający się w halucynacyjną wizję, która w zaskakujący sposób łączy się z postacią Wędrowca. Płaskie,
niczym wycięte z papieru, symbole, jakie zdobią jego pierś, są tak samo nierealne
jak metafizyczna budowla, wznosząca się ku nieosiągalnemu sacrum. Konkret nóg
przeciwstawiony jest złudzie; materia – duchowi; pierwszoplanowe ciepłe barwy –
drugoplanowym chłodnym błękitom i bieli; przestrzeń horyzontalna rozstawionych
nóg, zawłaszczających przestrzeń wszerz – przestrzeni wertykalnej zamku z lodu;
kompozycja zamknięta u dołu obrazu – otwartej kompozycji budowli, której elementy wykraczają poza ramy przedstawienia, by wedrzeć się w świat pozaartystyczny. Kadr zatrzymany w czasie. Wędrowiec, uchwycony en face, usytuowany jest na
tle gradacyjnie wzniesionej konstrukcji, ujętej już z perspektywy żabiej, co mogłoby implikować obietnicę kompromisu między logos a mythos, gdyby nie wzajemne
wykluczanie się znaczeń obrazów Wędrowca i irracjonalnego zamku. Ciężar jakościowy czynnika halucynacyjnego odrealnia postać rewolucjonisty, spychając wizję
Magritte’a w obszary oniryzmu.
Ten sam dobór składników świata przedstawionego w wierszu Pan Cogito czy-

13	Zob.

J. E. C i r l o t, Słownik symboli. Przeł. I. K a n i a. Kraków 2000, s. 222.
dwukrotnie wstępował do partii (1932, 1936), ale drażniło go doktrynerstwo komunistów.
Pisze o tym P a q u e t (op. cit., s. 7): „Zaangażowanie polityczne Magritte’a wynikało przede wszystkim z ducha przekory. Jego projekty plakatów były przeważnie odrzucane przez władze partyjne,
a on sam nie mógł znieść podporządkowania swojej sztuki partyjnej ideologii, nawet w kwestiach
nie budzących wątpliwości”.

14	Artysta
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ta gazetę Herberta układa się w diagnozę choroby toczącej człowieka XX wieku.
Przesuwające się w dramatycznym przebiegu obrazy podporządkowane zostały
wyprowadzonej z nich refleksji bohatera. Mylący jest tytuł, sugerujący aktywność
intelektualną Pana Cogito – tymczasem jego oko „przesuwa się” po graficznej formie
słów i „zagłębia się [w nich] z lubością” (H 23), by zaspokoić swoją niezdrową ciekawość. Nie wiedza jest celem, lecz nasycenie wyobraźni makabrą i zainicjowanie
procesu samooczyszczenia emocjonalnego. Bohater poszukuje zintensyfikowanego
przeżycia, przyobleczonego w konkretną, przemawiającą do imaginacji formę. Nie
wywoła go śmierć 120 żołnierzy, ginących zbyt daleko w walce o nieznane miejsce,
w kolejnej, nieciekawej wojnie. Rzut oka na tę informację w gazecie konkretyzuje
się w utworze jako zbitki obrazowe. Stanowią one element klamry kompozycyjnej,
gdyż Pan Cogito w geometrycznym tempie wraca myślami do opisanego w prasie
wydarzenia. Dwa początkowe dystychy zostają dalej treściowo rozbudowane jako
dwie 4-wersowe zwrotki. Ta geometria (2 × 2; 4 × 4) podwojonych kwadratów15,
mających wymiary jak każda rzecz materialna, ujawnia zdolność bohatera do myślenia konkretami. Nie dziwi, że obraz wojny nie tylko jest pozbawiony dramatyzmu,
ale i zostaje potraktowany z lekceważeniem. Dzięki temu stanowi formę abstrakcji,
podobnie jak liczba poległych żołnierzy, która jest zbyt duża, by poruszyć wyobraźnię i wzbudzić współczucie czytelnika.
Obojętność wobec zdarzeń rozgrywających się w odległej przestrzeni nie dotyka
wyłącznie Pana Cogito. Cierpią na nią także dziennikarze, którzy wiadomość tę
zamknęli w lakonicznym meldunku, treściowo i objętościowo ustępującym ciężarowi kolejnego doniesienia o zbrodni. Jego wagę oraz stopień towarzyszących mu
emocji ujął Herbert w czterech strofach o nieregularnej liczbie wersów (3 – 5 – 4 – 4).
Dwa pierwsze ujawniają narastającą ciekawość, podczas gdy kolejne – constans
zainteresowania. W przeciwieństwie do wyabstrahowanego obrazu żołnierzy – zastosowane w opisie morderstwa rzeczowniki mają swoją wymowę, odsłaniającą
motywy ciekawości ludzkiej: „sensacyjna zbrodnia”, „codzienna makabra”, jakiej
ofiarami padają nie tylko „żona i dwoje małych dzieci”, ale i robotnik-zabójca powodowany „nerwową depresją” (H 23). Adlerowska diagnoza przyczyn tragedii pośrednio definiuje ocenę etyczną postawy Pana Cogito, którego nie wzrusza dramat
żołnierzy, podobnie jak bliscy zlekceważyli dramat męża i ojca. Metafora dżungli
pojawi się po raz drugi, gdy Pan Cogito zamknie gazetę i wróci do swoich powszednich spraw.
Poetyckie obrazy wieńczy odautorska prowokacja: „temat do rozmyślania /
arytmetyka współczucia” (H 23). Pan Cogito zna wartość wymierną liczb: żona
i dwójka dzieci stanowią trzy osoby, którym należy współczuć losu. Inaczej jest
w przypadku żołnierzy. Wprawdzie ich grupę opisują identyczne cyfry, 1 i 2, ale
dochodzi do nich zero, które anuluje ich fizyczne odniesienia, przez co cierpienie
grupy umyka „ludzkiej zdolności do współczucia”16. Szczegółowy opis zbrodni,
przemawiający do wyobraźni, bo ukonkretniony wymiernymi liczbami, staje się
czymś oswojonym, odartym z tajemnicy i ze strachu. Wrażenie to jest wspomagane
15	O

Herbertowskim zainteresowaniu geometrią i symetrią pisał S. H e a n e y (Atlas cywilizacji. Przeł.
S. B a r a ń c z a k. W zb.: Poznawanie Herberta).
16	A. F r a n a s z e k, „róża w czarnych włosach”. W zb.: jw., s. 204.
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chwytem, który Jerzy Kwiatkowski określił jako „terapeutyczne pomniejszenie”17,
bo zabieg ten umożliwia samoobronę dzięki kształtowaniu, też na płaszczyźnie
językowej, sytuacji banalnej. Nie da się tego uczynić z masową zbrodnią, dlatego
unieważnia się ją poprzez wyzerowanie.
Pomimo silnego ładunku rzeczownikowego, materializującego świat przedstawiony, to nie izolowana rzecz lub zjawisko, lecz relacje między nimi18 wywołują
w dziele Herberta uczucie niepewności, gdy tymczasem Magritte wyłuskuje je,
stosując nieścisłe odbicie rzeczywistości. Tak jest też w obrazie Piękny świat (Le
Beau monde), którego bohaterem autor uczynił zasłonę i jej powtórzone, lustrzane
odbicie. Regularne drapowania kotary, przywołujące skojarzenia ze żłobieniami
kolumn świątyni greckiej, antykizują świat przedstawiony i, będąc plastycznym
znakiem przyczółka budowli, definiują granicę między wewnętrznymi sferami gnostyckich eonów19. Przez te draperie przedziera się oko odbiorcy, by poznać tajemnicę tytułowego pięknego świata. Regularny rytm zasłon, niczym układ części
dramatu antycznego: parados – otwierającego, i eksodos – zamykającego teatralny
ciąg zdarzeń, daje symetrię i harmonię oraz zapowiada istnienie sekretnych przestrzeni rozciągających się za zwierciadłem.
Dostępu do nich bronią odbicia kotar i jabłko, które uprzestrzenniają świat
przedstawiony dzięki gradacyjnemu wytyczeniu planów od realnego, przez zafałszowane lustrzane obrazy, po zapadającą się gdzieś w głąb, niezbadaną sferę pierzastych obłoków. Wbrew logice bowiem owoc nie ma swojej kopii na tafli szkła
srebrzonego, co definiuje granicę między konkretem a iluzją, namacalnym życiem
a złudnym bytem, genezyjskim poznaniem a aksjologicznym zagubieniem. Kontrast
chromatyczny, jaki tworzą czyste barwy błękitu i bieli obłoków oraz szarawe jabłko,
wypycha jego całościowy, kulisty kształt do przodu, znacząc jego obcość, nieprzystawalność do świata, którego jakość przeczy Platońskiej zasadzie idei. Jabłko
symbolizuje rozdarcie między rozkiełznanymi pogenezyjskimi żądzami poznania
duchowego a pożądaniem dóbr materialnych, nieprzenikniona zaś forma zasłon
ustanawia epistemologiczną przeszkodę w percepcji. Tajemnicę piękna świata należy badać przez kontemplację formy i barw, które w ciszy uwalniają swój sekretny
potencjał. Wysiłek Adama i Ewy musiał spełznąć na niczym, bo arbitralne jabłko
to tylko pierwszy stopień poznania, otwierający świat iluzji, uniemożliwiających
przeniknięcie tajemnicy. Jej istnienie zostaje potwierdzone przez usytuowane
w centrum obrazu lustro, które, ignorując prawa fizyki, nie odbija tego, co przed
nim leży, lecz to, co sobą zasłania. Paradoksalnie, zamiast skrywać, obnaża sekret,
prezentując odbiorcy namiastkę piękna i metaforycznie wiążąc jego mikrokosmos
z makrokosmosem doskonałego świata. To lustro, nie jabłko, okazuje się kluczem
do niewiadomego. Włączając zwierciadło w obszar świata przedstawionego i poza17	J.

K w i a t k o w s k i, Zbawienie przez prostotę. „Życie Literackie” 1956, nr 46.
Problem ten szerzej omawiają: B. C a r p e n t e r, Zbigniewa Herberta lekcja sztuki. Przeł. M. H e yd e l. W zb.: Poznawanie Herberta. – T. C h r z a n o w s k i, Zbyszek, jakim go widziałem. W zb.:
jw. – P. G o g l e r, Poezja Zbigniewa Herberta w świecie sztuk pięknych. „Pamiętnik Literacki” 2006,
z. 1.
19	Jak twierdzi C i r l o t (op. cit., s. 471), powołując się na prace G. G. Scholema (Początki kabały)
i XIII-wiecznego kabalisty Izaaka Kobena, rozsuwanie zasłon oznacza podążanie do wnętrza w celu
zgłębienia tajemnicy.
18
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artystycznego, malarz buduje nowy sens istnienia, zawierający się w refleksji, iż
poznanie jest w zasięgu ręki. Trzeba tylko zajrzeć w głąb rzeczy, odrzucając stare
nawyki.
Pan Cogito w poezji Herberta stara się to czynić przed snem, kiedy oczyszcza
swój intelekt z doświadczeń, by osiągnąć piękny stan satori, nagłego intuicyjnego
objawienia. Ten moment olśnienia w buddyzmie zen poeta waloryzuje epitetami:
„wielka i czysta woda / przy obojętnym brzegu” (H 21), definiującymi krystaliczną,
zharmonizowaną przestrzeń, regulowaną łagodnym brzegiem koryta świadomości.
Usilne dążenie do stanu „bez-tęsknoty” i „bez-myślenia” – by posłużyć się neologizmami Norwida – stanu fons et origo, panjedności i potencjalności, leżącej u źródeł
życia i mądrości, przynosi jednak Panu Cogito zaledwie „les trouvailles”, surrealistyczne przedmioty znalezione, dekomponujące świadomość na asocjacyjnie powiązane wizje. Z  głębi jego jednostkowej nieświadomości wynurzają się „ready-mades” (puszki, meble, krzesło, skrzynka) i „objets naturels” (drewno, włosy),
przylegające do wspomnień zapachu morza, gry świerszczy i dotyku kobiety, która
opuściła bohatera.
Chaotyczna plątanina sensualnych obrazów, umykająca logicznemu uporządkowaniu i umotywowaniu, na pierwotny sens świadomości jako wód życia nakłada
wtórne znaczenia destrukcji, gdyż naruszony przez grzbiety fal stan równowagi
między powierzchnią a głębią skutkuje wypieraniem w górę tego, co nieobecne
i martwe. Życie to proces kumulowania śladów przeszłości, wspomnień, rzeczy
oraz tęsknot, które swoim ciężarem nie pozwalają jednostce osiągnąć stanu satori,
przeciwnie – ściągają ją w otchłań nieświadomości, zakłócając spokój. Pan Cogito
wie, że duchowo pusty, uwolniony od balastu doświadczeń i refleksji stanie się
dopiero wtedy, gdy rwący nurt jego jaźni znieruchomieje, odcinając go od świata.
Wówczas zamknie się jego wewnętrzne oko, które, niezależnie od intelektu, definiuje w świadomości dziwny świat, składający się ze strzępów rzeczywistości i fantastycznych elementów, w zaskakujący sposób tworzących między sobą niejasne
filiacje. Ale to właśnie próby dochodzenia do stanu satori pozwalają na skrupulatny zapis obrazów mimowolnych, podświadomych, które odkrywają prawdę o człowieku, będącym zlewiskiem tego, co zewnętrzne i wewnętrzne. Niemożność oddzielenia obu sfer powoduje chaos, zabijający życie, ale by żyć, należy się z nim pogodzić,
bo jest on istotą bytu. W wierszu Pan Cogito a myśl czysta przestrzeń realizuje się
w spójniku „a”, definiującym obszar, w którym wykreślona zostaje prosta łącząca
dwa skrajne punkty. W jej dialektyce możliwy jest ruch tylko od „a” do „b”, od
świadomości jednostki do stanu satori, i jest to ruch nieskończony, ruch d o c h o d z e n i a, a nie d o j ś c i a, bo dotarcie do celu oznacza śmierć.
Tajemnicę egzystencji ludzkiej zawarł Herbert w spójniku „a” i w metaforze „oka
wewnętrznego”, które zdaje się destruować i mieszać doświadczenia, zakłócając ich
harmonię i spójność. Jest to złudzenie, gdyż jedność wewnętrzna wciąż istnieje – to
tylko oko zawodzi. Podobne stanowisko przyjął Magritte, podważając filozoficzne
teorie widzenia, które od czasów Sofoklesa podkreślały rolę wzroku, dominującego
nad innymi zmysłami. W obrazie Podpis in blanco (Le Blanc-seing) malarz inicjuje
grę, w której toku obserwator ma przeniknąć przesłonę, by dojrzeć to, co znajduje
się za nią. Wzrok łudzi, ale malarstwo, zatrzymując obiekt będący w ruchu, odsłania sekret ukrytego. Obraz nie stanowi biernego odbicia rzeczywistości, gdyż
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uczestniczy czynnie w procesie oddawania jakości modelu, zmieniając go tak, by
odrzucić to, co jest poza nim. W efekcie ukazuje przedmiot w statycznie zakrzepłej
formie, odkrywając tajemnicę odbijanej rzeczywistości. Deziluzja pozorów, mamiących oczy, objawia nowe znaczenia świata. „Widzieć” to nie to samo co „wiedzieć”,
bo operowanie zmysłem wzroku zawsze łączy się z logicznym szukaniem związków
między elementami rzeczywistości, stanowiącymi budulec subiektywnych syntez,
chwiejnych i niestabilnych obrazów świata, oszukujących do końca.
Udowodnił to Magritte w Podpisie in blanco, w którym na pozór logicznie powiązał ze sobą dwie zderzające się ze sobą jakości: statycznie ujęty las i amazonkę,
znajdującą się w ruchu. Logiczny jest też wniosek wyprowadzony z tego zderzenia:
kobietę widać tylko częściowo, kiedy wynurza się w przestrzeniach między drzewami. Jednak przyjrzenie się tej centralnej kompozycji na wysokości pni i nóg konia
ujawnia zagadkowe przemieszanie przestrzeni międzydrzewnych z formą jeźdźca
i konia. Drzewo z dalszego planu powinno być poza grupą w ruchu, a przecina
tułów zwierzęcia. Strefa między pniami miała wypełnić się sylwetką konia, tu jednakże pozostaje pustym, zasłaniającym jego tułów, nie umotywowanym racjonalnie pasem zieleni z drugiego planu. Wbrew oczekiwaniom to odstępstwo umyka
w toku percepcji, gdyż odbiorca machinalnie uzupełnia brakujące elementy, rekonstruując obraz jeźdźca przejeżdżającego przez las i odkrywając tajemnicę
niewidzialnego.
Analityczny stosunek do ruchu oraz pointylizm w sposobie traktowania koloru
zbliża obraz do dzieł futurystów, z którymi Magritte początkowo był związany. Akcent kolorystyczny – plama ciepłej barwy maści zwierzęcia – użyty dla chromatycznego ożywienia obrazu służy tu przede wszystkim wydobyciu apatetycznej funkcji
przedstawienia. Przykuwając uwagę widza, pośredniczy w procesie scalania rozczłonkowanego obrazu konia i jeźdźca. Rekompozycję ułatwia wertykalny układ
ukazanych na płótnie elementów. Horyzontalnie rozciągająca się ściółka leśna i tak
samo skonfigurowane korony drzew zamykają scenę równoległymi pasami rozwijającymi się poziomo u dołu i u góry obrazu. Dzieki temu chwytowi na plan pierwszy wysuwa się wertykalizm pni i sylwetki jeźdźca, a poprzez ich syntetyczną
i rozbitą formę zdemaskowany zostaje mit percepcji.
Inne obszary egzystencji odsłania w wierszu Pan Cogito a ruch myśli Herbertowska dialektyka ruchu. Poeta nie kawałkuje przestrzeni ani jej nie scala w procesie rekompozycji, lecz definiuje zmiany bytu intelektualnego jednostki balansującej pomiędzy nostalgicznym wspomnieniem przeszłości, atrofią czynu i woli oraz
wybieganiem w przyszłość. Nie ogranicza się do przestrzeni wewnętrznej, symbolizowanej przez metafory źródła i ziaren – ślady pamięci – ale wykracza poza nią,
dosięgając konkretnej, zewnętrznej wobec siebie, rzeczywistości (pagórków, rzeki
i drzew), określającej kondycję bohatera lirycznego. Ten wahadłowy ruch myśli,
przebiegający od wnętrza (przeszłości), przez zewnętrze (teraźniejszość), po to by
powrócić do punktu wyjścia i utknąć w zamkniętej przestrzeni nisko sklepionej
czaszki, jest pozorny. Nie prowadzi do żadnego celu, bo nie został on sformułowany. Uosobione myśli Pana Cogito „nie zajdą / […] bo nie ma dokąd” (H 26). Komentarz ten uzasadnia powtórzenie epitetu „wyrażenie potoczne” (H 25) oraz anaforę
„nie chodzą” (H 26), obnażające rozdźwięk między naturalnymi oczekiwaniami
ludzkimi a stanem rzeczywistym. Myśl powinna krążyć i dawać impuls świadomoś-
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ci, a zamiast tego – z dekadencką atrofią woli i czynu, z poczuciem tragizmu istnienia i samotności – pozoruje ruch.
Nie zachęca jej do działania jakość przestrzeni, waloryzowanej epitetami „nudny krajobraz”, „szare pagórki” i „wyschłe drzewa” (H 25), kreślącymi monochromatyczny obraz przyrody, która więzi znajdujące się pośrodku, pełne rezygnacji,
upersonifikowane inne myśli. Statyka wyhamowująca ruch oddaje dramatyzm
bohatera lirycznego, tkwiącego między pagórkiem, wyobrażającym axis mundi
i moment ubóstwienia, a wyschniętym drzewem, symbolizującym śmierć20. Opozycję wobec tego archetypicznego porządku stanowi obraz myśli zajmujących się
czynnością niedokonaną. Celem tego syzyfowego działania są cudze myśli, które
niczym rwący i oczyszczający rzeczny nurt zatrzymują myśli bohatera lirycznego
niepewnie na brzegu, gdzie – parafrazując Herberta – stoją one jak zgłodniałe czaple (H 25), niezdolne do rozmnażania21. Pozostają im tylko wspomnienia wyschłych
źródeł i somnambuliczny ruch w poszukiwaniu ziaren, będących zaczynem wygłodzonego intelektu.
Gdy większość myśli stoi, jakaś ich grupa podejmuje wędrówkę, ale też się
zatrzymuje. Unieruchomione, pozbawione możliwości wyrwania się z zaklętego
kręgu, siadają na kamieniu, który, paradoksalnie, symbolizuje, zdaniem Cirlota,
spójność, trwałość i wewnętrzną zgodność22. Stłoczone w kolebkowo zamkniętej
przestrzeni czaszki, tkwią w oczekiwaniu na śmierć. Ograniczony horyzont, brak
jasno sformułowanego celu i nieznajomość drogi wywołują w nich głód epistemologiczny, a ten, niezaspokojony – atrofię woli. Wiersz Pan Cogito a ruch myśli to
monochromatyczny, utrzymany w szarościach, czerniach i bielach koszmarny
obraz współczesnego człowieka, który intelektualnie się uśmierca.
Obrazowanie surrealistyczne jest „wieloznaczne, co potęguje zmienny rytm
i treść przeżyć odbiorcy. Wartość estetyczna tych dzieł polega na umiejętności
prowokacji mnogości różnych skojarzeń”23, na ujawnianiu wartości epistemologicznej poczucia obcowania z n i e z n a n y m. Jego penetracja rozpoczyna się od dostrzegania sprzeczności – a te, intrygując, skłaniają do przeżycia przygody i do
zbliżenia się do tajemnicy bytu. W procesie artystycznym twórca dysponuje realnymi danymi, w których dokonuje przesunięcia sensów, tak że dane te stanowią substytucję czegoś poza nimi, demaskują świat bądź ewokują nowe znaczenia. U źródeł poznania leży więc niepokój, nonkonformizm oraz napięcie, które odsłaniają
nędzę bytu. Nic dodać, nic ująć – wszystko to również cechy poezji Herberta, materializujące się w innym tworzywie i z zastosowaniem nieco odmiennych chwytów.
U Magritte’a konkret jest znakiem tajemnicy, której najgłębsze pokłady dają
się włączać w obręb realności, a jej składniki, zgodnie z intencją malarza, podlegają gigantyzacji i ujednoliceniu, przezwyciężającemu ich antynomiczność, motywowaną wyrwaniem ich z macierzystego kontekstu. Zaczyna się gra z rzeczywistością,
w której jednak zostają zachowane prawa percepcji, gdyż każdy element definiuje

20	Zob.

szerzej: M. M a r c z e w s k a, Wśród drzew. Kilka uwag o symbolice arboralnej w poezji
Zbigniewa Herberta. „Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty Kulturowe” 2008, nr 4, s. 76–80.
21	O czapli jako symbolu aktu płodzenia pisze C i r l o t (op. cit., s. 100).
22
Ibidem, s. 174.
23
J a n i c k a, op. cit., s. 55–56.
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ujęcie psychologiczne pozostałych składników świata przedstawionego, pozbawiając je ich pierwotnych sensów. Pęknięcia wewnątrztekstowe na linii realizm–fantazja, definiowane zmianami perspektywy i brakiem klucza interpretacyjnego, burzą
zaufanie do konkretu, poszerzając granice poznania i odsłaniając nowe perspektywy ontologiczne24.
Podobne procesy twórcze ujawnia Herbertowski cykl o Panu Cogito. Poeta,
niezwykle wrażliwy na sztukę25, przeniósł swoje upodobania estetyczne w przestrzeń
słowa literackiego. W kreowanych przez niego światach, jak u Magritte’a, także
ulegają zatarciu motywy poszukiwania prawdy o człowieku, bo autor koncentruje
się na banalnych aspektach życia. Otrząśnięcie poezji Herberta z ornamentyki na
rzecz oszczędności słowa i klarowności wypowiedzi tylko pozornie ułatwia jej odbiór.
W rzeczywistości wznosi się ona na wieloznacznych strukturach semantycznych,
rozwijających się w niepełne ciągi, a ich oparcie na różnicy lub zaskoczeniu przywołuje skojarzenie z kompozycjami Magritte’a. Jak u niego, tak u Herberta w świecie przedstawionym tkwi potencja rewelacyjna, definiowana niepokojącym złożeniem
wizji cząstkowych, wyrwanych z naturalnego kontekstu lub przeniesionych z innej,
nadrealnej rzeczywistości. Postać Pana Cogito jest w każdym wierszu tworem niedokończonym, niekompletnym, osadzonym w nieokreślonej przestrzeni, niczym
elementy wypełniające światy na płótnach René Magritte’a czy Giorgia de Chirico:
raz ukazane są nogi Pana Cogito, innym razem jego myśli. Te wyizolowane obiekty
koncentrują uwagę na swojej istocie, zmuszając odbiorcę do porzucenia stereotypów
w myśleniu i racjonalnych nawyków. Magritte i Herbert wprowadzają również do
kreowanych przez siebie światów cytaty (np. jabłko w Pięknym świecie czy metaforyka wody z wiersza Pan Cogito a ruch myśli odsyłająca do Liryków lozańskich
Mickiewicza) oraz ślady innych kultur (orientalna architektonika budowli w obrazie Wyzwoliciel czy pojęcie satori u Herberta), pogłębiające sfery znaczeniowe26.
Obydwaj twórcy z intelektualną otwartością ujawniają swoją nostalgię za innym
życiem, ale jego wizję kreują za pomocą odmiennych środków. Niezgodność ta
sprowadza się do różnicy między filozofem a etykiem. Bo o ile Pan Cogito u Magritte’a kieruje się ideą, którą malarz konkretyzuje i ilustruje na płótnie, stosując
asocjacje znaczeniowe oraz tajemnicze kombinacje kontrastów, o tyle Herbertowski
bohater moralizuje, diagnozując niedostatki życia ludzkiego czy odsłaniając jego
absurdy, po to by ocalić podmiotowość jednostki. Ich wypowiedzi, respektujące
zasady ładu i konstrukcji, to wrota do tajemnicy istnienia, umykającej władzy
wzroku, jak też intelektu, to drzwi do ludzkiego wymiaru sztuki – wymiaru obcego
ogółowi i tak trudnego do pojęcia jak czarnoksięstwo, chociaż operujące elementami zmysłowo sprawdzalnymi, poddającymi się logicznej interpretacji, ale wyłuskujące nieoczekiwane prawdy z charakteru zestawiania składników oraz ujawnionych
tą drogą filiacji.
Tę paralelę między warsztatami obu twórców znakomicie ilustruje obraz Magritte’a Czarna magia (La Magie noire), stanowiący w swych pokładach formalno-

24	Na

funkcję poznawczą dzieł surrealistycznych zwraca uwagę J a n i c k a (ibidem, s. 47).
np. M. C y r a n, Związki poezji Zbigniewa Herberta ze sztuką. „Kwartalnik Polonistyczny.
Konteksty Kulturowe” 2008, nr 4.
26	O materii poetyckiej dojrzałego surrealizmu pisał S. J a w o r s k i (Awangarda. Warszawa 1992).
25	Zob.

I-5.indd 97

2014-11-25 10:40:03

98

Rozprawy i Artykuły

-treściowych znak wspólnej dla Herberta i Magritte’a ontologii, epistemologii oraz
aksjologii. Całość kompozycji eksponuje piękno ciała kobiecego, wielorako wpisując je w konteksty kanonu klasycznego. Zmysłowa doskonałość ciała w swojej
statyce ma coś z Platońskiego ethos27, gdzie każdy element świata materialnego
jest eidos, czyli widzianym aspektem wiecznej idei, oraz z kategorii kalos kagathos,
mającej swoją wykładnię w triadzie Platońskiej. Odniesienie to jest o tyle uzasadnione, że bohaterka swobodną postawą ciała, opierającego swój ciężar na jednej
nodze, przywołuje skojarzenie z Doryforosem, reprezentującym starogrecką rzeźbę
statyczną, której założenia artystyczne wykazują silną zależność od filozofii Platona. W tej stylizacji na zainicjowaną przez Polikteta kompozycję kontrapostu brakuje symetrii rytmicznej typowej dla dzieła tego rzeźbiarza. Polegała ona na tym,
że wysuniętej prawej nodze modela odpowiadała uniesiona lewa ręka, a opuszczona prawa ręka harmonizowała z cofniętą lewą nogą. Magritte zachował ścisłą zależność układu poszczególnych części ciała bohaterki, wpisując w jej sylwetkę
lekkie diagonale, motywowane wsparciem się o kamienny blok.
Spodziewaną symetrię kompozycji burzy kontrast wytwarzający się między
mikroprzestrzenią lewostronnie zamkniętą kamiennymi formami a dominującą
w obrazie otwartą makroprzestrzenią, wypełnioną pierzastymi obłokami. Zalegające na styku tych przestrzeni napięcie zostaje rozładowane dzięki konstrukcji postaci, która równoważy w sobie oba żywioły: wody, symbolizowanej przez chmury,
i ziemi, uobecnianej formą kamienia. Dwubiegunowa substancja cielesna kobiety
przywołuje na myśl archaiczne akrolity, które powstawały z połączenia dwóch
różnych materiałów rzeźbiarskich. Kamienne biodra i nogi dźwigają tułów i głowę
uformowane z lekkiego tworzywa – powietrza. Realistycznie potraktowana cielesność,
rozpoznawalna zmysłowo i intelektualnie w obrazie Magritte’a, otwiera jednak przed
widzem obszary nieznanego, implikowane już tytułem Czarna magia. Ten frazeologizm, także w języku francuskim, na poziomie sensów naddanych oznacza ‘coś
niepojętego, niezrozumiałego’. Wprawdzie malarz zastrzegł kiedyś: „Tytuły nie
tłumaczą obrazów, a obrazy nie są ilustracją tytułów”28, niemniej zapomniał dodać,
iż tytuł i obraz wchodzą ze sobą w związki semantyczne, które nierzadko stają się
źródłem napięć wewnętrznych, odkrywających prawdy werbalnie niewyrażalne bądź
odświeżające w materialnej formie archetypiczne, intuicyjne doświadczenia.
Dla Anaksymenesa obraz Magritte’a stanowiłby ilustrację jego teorii, w której
dusza, będąca tchnieniem, pneuma, żywi się praelementem, arche, podlegającym
nieustannemu ruchowi, by przyjmować różne stany skupienia. Powietrze silnie
zagęszczone osiąga formę kamienia, zawierającego pierwiastki wiatru, chmury,
wody i ognia. W tym kontekście bohaterka omawianego przedstawienia ikonograficznego reprezentuje kwintesencję niepojętej kobiecości. Zbierając w sobie wszystkie żywioły, staje się nieprzewidywalna i zagadkowa jak przyroda. Alchemicy wy-

27	Chodzi

28
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dobyliby z tej koncepcji ideę całościowości, wyprowadzoną z obrazu kamienia,
stanowiącego dla nich znak jedności przeciwieństw, który jest skutkiem ruchu
integrującego „ j a” ś w i a d o m e z jego żeńską lub n i e ś w i a d o m ą częścią,
utrwalającą stan lotny. W przestrzeni mitologicznej zaś (z wyłączeniem wierzeń
egipskich) niebo utożsamiane było z istotą męską, duchowością oraz aktywnością,
gdy tymczasem ziemia, symbolizowana tu kamieniem – z żeńskością, materialnością
oraz biernością.
Te opozycyjne zasady, znoszące się i współgrające zarazem, by sumować się
w kosmiczne siły motoryczne, unieważniające dychotomie, wiązane były z liczbami
3 i 4, mającymi swoje odpowiedniki także i w dziele Magritte’a. Czterem elementom
kompozycyjnym w mikroprzestrzeni profanum odpowiadają: osamotniona nieregularna forma bloku kamiennego, dwie ukształtowane ręką ludzką powierzchnie
skalne i dolna partia ciała kobiety. W górnej części obrazu gradacyjne ujęcie symbolizuje trzy różne stany skupienia powietrza: od rozcieńczonych obłoków, przez
błękit powietrza, po zagęszczoną materię torsu i głowy kobiety. W stopniowaniu
tym ujawnia się scalający i twórczy rytm przyrody, swym odwiecznym ruchem
rzeźbiącej mikroskładniki transprzestrzeni. Z interpretacji dosłownie traktujących
bohaterkę jako symbol kobiecości wyłania się obraz tajemniczej dychotomii niszczących żywiołów, których antynomiczność została jednak w kreacji postaci przezwyciężona dzięki zatarciu granicy między nimi. W konsekwencji wdzierają się one
w siebie nawzajem, współgrając i stanowiąc o jedności oraz mocy, której niepojęta
siła zadziwia mężczyzn, budząc skojarzenie z czarną magią.
Zstąpienie do głębszych pokładów znaczeń i uznanie bohaterki za symbol człowieka w ogóle – wzbogaca obraz o dodatkowe sensy. Podobnie jak w Czerwonym
modelu, i tu rodzi się dyskurs między produktem a naturą, z tym zastrzeżeniem,
iż produktem świadomie kształtowanym przez artystę i przez konwencję jest człowiek. Przyjęcie Arystotelesowskiego rozumienia substancji prowadzi do tezy, że
jednostka pod względem charakteru materii, z jakiej jest uformowana, przynależy
esencjonalnie do przyrody, wyłamując się z niej tylko przez swoje ukształtowanie
formy. W klasycznej doskonałości świata antykizowanego w Czarnej magii, niczym
w lewej nodze pana Cogito, pulsuje dionizyjska radość życia, rozbujała w nieskrępowanej nagości i tajemniczym półuśmiechu modelki (mimo tłumiącego to wrażenie skromnego pochylenia głowy). Jest w niej też samotność i niepewność Herbertowskiego bohatera, implikowana współistnieniem na płótnie znoszących się żywiołów, wchodzących w nieusuwalny, ontologiczno-epistemologiczny konflikt,
łagodzony tylko stopniowym wdzieraniem się ich w siebie nawzajem.
Dyskurs między obydwoma żywiołami, z jednej strony, wydobywa sensy mitologiczne, wpisując postać ludzką w obszar genezyjskiego aktu kreacyjnego, z drugiej zaś – demonstruje wewnętrzne rozbicie i wtórność formy, powstałej z odprysków
powietrza i ziemi. Niczym w Wyzwolicielu – konkret zostaje przeciwstawiony złudzie,
materia duchowi, ciepłe barwy chłodnym, kompozycja zamknięta otwartej. Wszystko to wyzwala w przestrzeni artystycznej metaforyczny ruch spychający obraz
w domenę oniryzmu i w światy mityczne. Jak w wierszu Pan Cogito czyta gazetę,
ujawnia się tu ludzka tendencja do myślenia konkretami. Nawet powietrze, w swej
substancjalności ulotne i niematerialne, uzyskuje formę fizyczną, zamkniętą w poznawalnych zmysłowo kształtach. Przełamanie zasad logiki, asocjacyjność, prze-
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wrotna gra, jaka toczy się między cielesnością kobiety a semantyką tytułu, wyzwala zderzenie znoszących się znaczeń, a relacje zachodzące między elementami
świata przedstawionego stają się źródłem niepewności i sygnalizują niezgłębioną
tajemnicę. Zwiewne obłoki swoim wertykalizmem uprzestrzenniają świat, iluzyjnie
wyprowadzając go poza ramy obrazu, kamienne bloki zaś, spięte regularnym rytmem spoin, zamykają świat w układzie horyzontalnym z jednej strony, a z drugiej
– symbolizują solidną podstawę bytu oraz skłonność do realizmu.
Czarna magia rozpościera się ponad Logos. To kobieta w swojej zagadkowej
istocie, c z ł o w i e k w o g ó l e, którego tajemnica jest determinowana złożonością
natury, rozdarciem między duchowością, aktywnością a materialnością i biernością.
Substancjalność kamienia każe jednostce mocno stąpać po ziemi, rozrzedzone
powietrze natomiast kieruje ją ku duchowemu spełnieniu. To epistemologiczne
rozdarcie uzasadnia fizyczne ograniczenie istoty ludzkiej, jej zagubienie ideologiczne, zwątpienie moralne, cywilizacyjne zniewolenie, głód poznania oraz niepewny
krok. Tylko badanie strzępów podświadomości, odkrywanie wewnętrznej jedności
i wyzwalanie ze sztucznego gorsetu kulturowego pozwala, zdaniem bohaterów dzieł
Herberta i Magritte’a, znaleźć magiczną formułę, która niepojęte uczyni zrozumiałym.
Abstract
IWONA MIKOŁAJCZYK Koszalin University of Technology
BLACK MAGIC: TWO MATERIALS – ONE DIMENSION ZBIGNIEW HERBERT’S AND RENÉ
MAGRITTE’S MR. COGITO
Iwona Mikołajczyk’s article uncovers epistemological similarities between images of the world created
by Zbigniew Herbert in the poetic cycle about Mr. Cogito and by René Magritte’s in his surrealistic
painterly visions. The analogies are contained not so much in the field of techniques of surrealistic
imagery employed by the them (documenting the thesis that only penetration of the subconscious
renders human nature) as in their acceptance of Descartes’ view according to which objective description of reality is subordinated to the sum of subjective views. In their attempts to make the inconceivable understandable, the artists, instead of giving the receiver a complete worldview built from individual perceptions, came to a similar conclusion that a m a n a s s u c h is black magic whose consciousness is formed from vague relationships of snatches of reality and fanciful elements. Thus, man
lacks harmony and consistency.
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STYLOTWÓRCZA FUNKCJA ZWIĄZKÓW FRAZEOLOGICZNYCH W TWÓRCZOŚCI KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO A ICH PRZEKŁAD NA MATERIALE TŁUMACZEŃ WYBRANYCH WIERSZY NA JĘZYK ANGIELSKI
Frazeologizmy jako nośniki potoczności w poezji Jana Twardowskiego
Twórczość księdza Jana Twardowskiego wykorzystuje środki potocznej odmiany
języka polskiego, a wybór tego wariantu polszczyzny ma głębokie uzasadnienie.
W opracowaniu Współczesny język polski pierwszy podtytuł rozdziału poświęconego stylowi potocznemu brzmi następująco: Pierwszy język człowieka. Podtytuł ów
podkreśla wyjątkowość stylu potocznego – jest on tym wariantem języka, „którego
uczymy się jak dzieci i który potem długo jeszcze wystarcza nam do porozumiewania się w codziennych sytuacjach życiowych; język najprostszy, najbardziej konkretny, najbliższy”1. Owa bliskość stanowi jego swoistą wartość: walor naturalności pozwala na budowanie relacji z odbiorcą i tworzenie więzi, która opiera się na
prostocie przekazu, zwiększającej jego wiarygodność, co obserwujemy w poezji
Twardowskiego. Z drugiej strony, jak podkreśla Jerzy Bartmiński, styl potoczny to
styl bogaty. Z łatwością poddaje się rozmaitym transformacjom, wchłania elementy innych odmian języka; to również dziedzina, w której można zauważyć liczne
przejawy kreatywności jego użytkowników, czego przykładem jest sposób, w jaki
Twardowski wykorzystuje stałe związki wyrazowe.
Na tle innych wariantów języka styl potoczny zajmuje miejsce wyznaczane mu
przez następujące opozycje: potoczność a naukowość, potoczność a oficjalność,
potoczność a poetyckość. Ta ostatnia jest opozycją najstarszą, która wykształciła
się w najwcześniejszych stadiach różnicowania się mowy. Literatura to obszar jej
przełamywania – posługiwanie się językiem potocznym w tekstach artystycznych
niejednokrotnie pełniło funkcję odnowicielską, tak jak np. w przełomie antyklasycystycznym Adama Mickiewicza czy w kolokwializmie tekstów współczesnej literatury pięknej, m.in. szczególnie w wierszach księdza Twardowskiego2. Janusz
1

2
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J. B a r t m i ń s k i, Styl potoczny. W zb.: Współczesny język polski. Red. ... Lublin 2001, s. 115 n.
O potocznej odmianie języka zob. również R. L e b d a, Potoczność jako mowa bytu. W zb.: Język
w przestrzeni społecznej. Red. nauk. S. Gajda, K. Rymut, U. Żydek-Bednarczuk. Opole 2002. –
W. L u b a ś, Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny. Opole
2003. – J. W a r c h a l a, Kategoria potoczności w języku. Katowice 2003.
Zob. np. W. S m a s z c z, Jan Twardowski. Kapłan-poeta. Białystok 1991. – Z. Z a r ę b i a n k a,
Poezja wymiaru sanctum. Kamieńska, Jankowski, Twardowski. Lublin 1992. – M. K a r w a l a,
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Anusiewicz podkreśla, że potoczność jest „niewątpliwie kategorią semantyczną,
stylistyczną, a nawet, szerzej to ujmując, pragmatyczną”3.
W poezji Twardowskiego wyznaczniki potoczności przejawiają się na różnych
poziomach języka: na poziomie leksyki, gdzie obserwujemy dominację słownictwa
konkretnego, głównie antropocentrycznego, ze średniego poziomu taksonomicznego; w składni czerpiącej z tekstów potocznych, dla których typowe są rozmaite
konstrukcje, np. zdania krótkie, urwane i eliptyczne. Cechy potocznej odmiany
języka – występujące w dużym natężeniu w wierszach Twardowskiego – to obrazowość i emocjonalność4, których nośnikami są m.in. jednostki frazeologiczne.
W jednym z ujęć terminologicznych związek frazeologiczny, definiowany jako
„dwu- lub kilkuwyrazowa ustalona (stała) konstrukcja językowa, której znaczenia
nie da się wyprowadzić ze znaczeń i reguł łączenia składających się na nią wyrazów”5, utożsamiany jest z idiomem6. W szerszym ujęciu frazeologizmem nazywa się
stałe połączenie wielowyrazowe, niekoniecznie mające charakter idiomatyczny7,
ponieważ za jednostkę frazeologiczną uznaje się połączenie:
– co najmniej dwu segmentów akcentowych (dwu taktów),
– komponentów kształtowo utożsamianych z formami wyrazów, które są powiązane w sposób właściwy
połączeniom wyrazów, ale graficznie rozdzielonych tak, jak się w tekście rozdziela wyrazy (spacją lub
innym znakiem),
– nieciągłe, to znaczy takie, w którym komponenty związku frazeologicznego w realizacjach tekstowych
mogą zajmować względem siebie niestałą pozycję i nie muszą pozostawać w styczności na linii tekstu,
a więc są rozsuwalne albo (i) przestawialne8.

Przedmiotem badań frazeologicznych są zatem różnorodne wielowyrazowe
konstrukcje, mające takie cechy, jak: nieciągłość, asumaryczność znaczenia, obrazowość, ekspresywność, utrwalenie w języku, odtwarzalność9.

3

4
5
6
7

8
9
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Metafizyka oczywistości. (O poezji ks. Jana Twardowskiego). Kraków 1996. – S. G r a b o w s k i,
Ksiądz Jan Twardowski. Szkic o poecie. Warszawa 1999. – A. S u l i k o w s k i, „Serce czyste...”
Świat poetycki ks. Jana Twardowskiego. Lublin 2001. – B. Z e l e r, Po wiersz tak prosty, że każdy
zrozumie. O poezji księdza Jana Twardowskiego. Katowice 2001. – E. C i e s i e l s k a, O języku
i stylu poetyckim Jana Twardowskiego. Zagadnienia wybrane. Łódź 2009.
J. A n u s i e w i c z, Potoczność jako sposób doświadczania świata i jako postawa wobec świata.
W zb.: Język a kultura. T. 5: Potoczność w języku i kulturze. Red. J. Anusiewicz, F. Nieckula. Wrocław 1992, s. 13.
Zob. D. D o b r o v o l ' s k i j, E. P i i r a i n e n, Figurative Language. Cross-cultural and Cross-linguistic Perspectives. Amsterdam 2005, s. 14–18.
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Red. K. Polański. Wyd. 2., popr. i uzup. Wrocław 1999,
s. 244.
Przegląd definicji idiomów przedstawia P. Z a k r z e w s k i (W sprawie definicji idiomu. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 42 á2002ñ).
O klasyfikacjach frazeologizmów zob. m.in. A. M. L e w i c k i, Składnia związków frazeologicznych.
„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 40 (1986). – Ch. F e r n a n d o, Idioms and
Idiomacity. Oxford 1996.
P. M ü l d n e r - N i e c k o w s k i, Frazeologia poszerzona. Studium leksykograficzne. Warszawa 2007,
s. 92.
Zob. H. B u r g e r, „Bildhaft, übertragen, metaphorisch... ” Zur Konfusion um die semantische Merkmale von Phraseologismen. W zb.: Europhras 88. Phraséologie contrastive. Actes du colloque international, Klingenthal, Strasbourg, 12–16 mai 1988. Ed. G. Gréciano. Strasbourg 1989. – A. W r a y,
Formulaic Language. Pushing the Boundaries. Oxford, NY, 2008.
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Wszystkie te jednostki w porównaniu z luźnymi kombinacjami wyrazowymi
mają nadwyżkę semantyczną, która jest atrakcyjna z punktu widzenia komunikacji językowej. Cechy stylistyczne związków frazeologicznych wyznaczają im ważne
miejsce wśród środków wykorzystywanych do budowania wypowiedzi w języku
potocznym oraz w tekstach artystycznych10, w których to, co konwencjonalne,
służy potrzebom kreacji językowej11, będącej wynikiem poszukiwania ekwiwalentów
słownych dla treści subiektywnych, trudno wyrażalnych12. Wprowadzenie związków
frazeologicznych do tekstu poetyckiego pozwala na – jak to ujmuje Janusz Sławiński – zawieszenie weryfikowalności znaczeń13. W niniejszym artykule podjęto próbę scharakteryzowania frazeologizmów jako elementów składających się na styl
poezji Twardowskiego oraz przeanalizowania sposobów ich tłumaczenia na język
angielski.

Funkcja frazeologizmów w utworach Twardowskiego
Twardowski wyzyskuje jako tworzywo stylu swoich wierszy różnorodne połączenia
wyrazowe należące do szeroko pojmowanej frazeologii, obejmującej m.in. kolokacje,
idiomy, frazemy14, przysłowia, skrzydlate słowa. Licznie występujące konstrukcje
wyrazowe o różnym stopniu stałości, które mają przypisaną określoną wartość
kodową – większość z nich to kolokwializmy15 – rzadziej używane są jako nośniki
sensów niewyrażanych leksykalnie, częściej zaś grają rolę przekaźników treści
synonimicznych w stosunku do jednostek wyrazowych.
Omawiany sposób wykorzystania frazeologizmów, tj. przekazywania sensów
tożsamych ze znaczeniami sumarycznymi luźnych połączeń wyrazowych, znajdujemy w wielu wierszach. Przykładowo, w utworze Dlaczego zastosowano idioma-

10

11

12
13
14

15
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Zob. m.in. W. L i g ę z a, Gry frazeologiczne Wisławy Szymborskiej. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R. 31 (1996). – J. I g n a t o w i c z - S k o w r o ń s k a, Frazeologizmy
jako tworzywo stylu współczesnej powieści polskiej. Szczecin 2008.
Zob. m.in. K. P i s a r k o w a, Funkcje i sposoby stylizacji językowej u Sławomira Mrożka. „Język
Polski” 1965, z. 3. – M. S z y b i s t o w a, Sposoby przetwarzania frazeologizmów w tekstach
S. I. Witkiewicza. W zb.: O predykacji. Red. nauk. A. Orzechowska, R. Laskowski. Wrocław 1974.
– A. L i c a, Innowacja rozwijająca w prozie – jej funkcje (na podstawie twórczości Wacława Berenta). „Problemy Frazeologii Europejskiej” t. 4 (2001).
Zob. D. F i l a r, Tekst artystyczny. Ramy interpretacyjne, semantyka słowa. W zb.: Semantyka
tekstu artystycznego. Red. A. Pajdzińska, R. Tokarski. Lublin 2001, s. 278.
J. S ł a w i ń s k i, Dzieło, język, tradycja. Warszawa 1974, s. 102.
O frazemach w tekstach literackich i idiolektach pisarzy zob. W. E i s m a n n, Phraseme in literarischen Texten und Autorenphraseologie / Phraseology of literary texts and individual authors.
W zb.: Phraseologie. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung / Phraseology. An
International Handbook of Contemporary Research. Ed. H. Burger, D. Dobrovol'skij, P. Kühn,
R. N. Norrick. T. 1. Berlin – New York 2007.
Jednostki frazeologiczne kwalifikowane jako książkowe występują raczej rzadko. Znajdujemy je
np. w wierszu Nad pustą gazetą – mianowicie są to związki „złoty środek”, „po nitce do kłębka” –
w którym przeplatają się z kolokwializmami („wywracają się do góry nogami”, „wyskakuje jak filip
z konopi”), co sprawia, że ich erudycyjny charakter ulega osłabieniu.
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tyczny zwrot „udawać Greka” – ‛udawać brak orientacji, niewiedzę, nieświadomość
rzeczy’ (MN 254)16:
Nie wierzysz w siebie większego od siebie
w śmierć mniejszą od śmierci
[. . . . . . . . . . . . . . ]
w to że czas krzyczy na całe gardło ale go nie słyszysz
				
albo udajesz Greka
					
(Dlaczego, N 15)

Nasuwa się więc pytanie, co powoduje, iż poeta – który mógłby posługiwać się
nieustabilizowanymi w języku kombinacjami słów – używa tak często frazeologizmów
jako tworzywa poetyckiego. O wyborze frazeologizmów decyduje wiele czynników,
mianowicie ich właściwości dźwiękowe, prozodyczne, składniowe i ekspresywno-stylistyczne. Należy zwrócić uwagę na fakt, że nawet jednostki o stosunkowo
słabym zabarwieniu ekspresywnym w języku potocznym – stają się znacznie silniej
nacechowanymi połączeniami w obrębie tekstu artystycznego17.
W utworach księdza Twardowskiego te ostatnie wydają się najistotniejsze:
użycie frazeologizmów potocznych to sposób na ucieczkę przed patosem, zbędną
retoryką i sztucznością. Przełamywanie schematów, którego autor dokonuje poprzez
kreatywne wykorzystywanie stałych połączeń wyrazowych, pozwala na wyzyskanie
potencjału frazeologizmów kolokwialnych. Przykładem jest posłużenie się modyfikacją frazeologizmu „niech cię diabeł weźmie” w wierszu Zaufałem drodze (N 95):

16

17
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Skrótem MN odsyłam do: P. M ü l d n e r - N i e c k o w s k i, Wielki słownik frazeologiczny języka
polskiego. Warszawa 2003. Cytując ze zbiorów wierszy J. T w a r d o w s k i e g o, stosuję skróty:
N = Nadzieja, miłość, spisane pacierze. Wiersze wybrane. Wybrała i wstępem opatrzyła A. I w an o w s k a. Białystok 2005; K = Kiedy mówisz / When you say. Wybór i oprac. A. I w a n o w s k a.
Posł. Autora. Przeł. S. B a r a ń c z a k [i in.]. Kraków 2000. Prócz tego używam w artykule następujących skrótów na oznaczenie opracowań leksykograficznych: AP = Wielki słownik angielsko-polski. Red. J. Linde-Usiekniewicz. Warszawa 2002. – BD = M. B a ń k o, Słownik dobrego
stylu, czyli wyrazy, które się lubią. Warszawa 2006. – BP = M. B a ń k o, Słownik porównań. Red.
E. Sobol. Warszawa 2004. – Cz = K. C z e k i e r d a, Słownik terminów i zwrotów religijnych angielsko-polski. Kraków 2004. – D = Collins Cobuild Dictionary of Phrasal Verbs. Red. S. Bullon,
R. Krishnamurthy. London 1989. – DU = Uniwersalny słownik języka polskiego. Red. S. Dubisz.
T. 1–4. Warszawa 2003. – FK = Nowy słownik Fundacji Kościuszkowskiej polsko-angielski. / The
New Kosciuszko Foundation Dictionary Polish-English. Red. J. Fisiak. New York – Kraków 2003. –
G = D. M. G u l l a n d, Langenscheidt 1000 idiomów angielskich. Przekł. i adaptacja K. H e jw o w s k i. – GH = D. M. G u l l a n d, D. H i n d s - H o w e l l, The Penguin Dictionary of English
Idioms. Wyd. 11. London 2002. – JS = J. S t a n i s ł a w s k i, Wielki słownik polsko-angielski /
The Great Polish-English Dictionary. T. 1–2. Wyd. 9. Warszawa 1990. – M = Macmillan English
Dictionary. Red. M. Rundell. Oxford 2002. – MR = H. M a r k i e w i c z, A. R o m a n o w s k i, Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych. Wyd. nowe, popr. i znacznie rozszerz. Kraków 2007. – O = Oxford Collocations Dictionary. Red. M. Deuter, J. Greenan, J. Noble, J. Phillips.
Oxford 2002. – PA = Wielki słownik polsko-angielski. Red. J. Linde-Usiekniewicz. Warszawa 2004.
– SF = S. S k o r u p k a, Słownik frazeologiczny języka polskiego. T. 1–2. Wyd. 9. Warszawa 1999.
Liczby po skrócie oznaczają numer stronicy. W przypadku publikacji wielotomowych pierwsza
liczba wskazuje numer tomu, a druga, po dywizie, stronicę.
Zob. M. R y b k a, J. S ł a w e k, O emocjonalności języka poezji księdza Jana Twardowskiego. W zb.:
Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne. Red. nauk. K. Wojtczuk,
V. Machnicka. Siedlce 2006.
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i wyszedłem na łąkę stała święta Agnieszka
– nareszcie – powiedziała
– martwiłam się już
że poszedłeś inaczej
prościej
po asfalcie
autostradą do nieba – z nagrodą od ministra
i że cię diabli wzięli

Takie zakończenie winno się traktować jako próbę rozładowania napięcia18,
przełamanie powagi tonu utworu.
Zamierzony dysonans stylistyczny wiązać należy z wyborem światopoglądowym
poety, operującego stylem potocznym, który – według Bartmińskiego – cechuje się
antropocentryzmem w opozycji do ideocentryzmu typu religijnego lub laickiego,
fizykalizmem albo biologizmem w widzeniu człowieka, konkretnością, zdroworozsądkową racjonalnością i dialogowością19. Wykorzystywanie frazeologii potocznej
pozwala na wyrażanie określonego obrazu świata i systemu wartości w utworach
danego pisarza20. Dzięki indeksalnemu nacechowaniu omawianych połączeń możliwe jest przywołanie pewnej wizji rzeczywistości za pomocą spetryfikowanej kombinacji kilku słów21. Poeta dokonuje sakralizacji potoczności22, stosując w tym celu
kolokwialną leksykę i frazeologię.
Warto podkreślić, że oprócz funkcji ekspresywno-impresywnej i estetycznej
mają te jednostki wartość fatyczną – aktywizują kategorię dialogowości, która jest
nader ważna w analizowanych utworach. Użycie związków frazeologicznych pozwala na zmniejszenie dystansu między nadawcą a odbiorcą, a więc na budowanie
relacji bliskości23. W wierszu Przestroga, po wyliczeniu elementów świata przyrody,
pojawia się forma trybu rozkazującego drugiej osoby liczby pojedynczej w połączeniu z kolokwialnym wykrzyknieniem „do ciężkiej cholery”:
18
19
20

21

22
23

I-6.indd 105

Zob. C i e s i e l s k a, op. cit., s. 49.
B a r t m i ń s k i, op. cit., s. 124–127.
O zastosowaniu teorii językowego obrazu świata w badaniu języka twórcy zob. R. B u g a j s k i,
A. W o j c i e c h o w s k a, Teorie językowego obrazu świata w badaniach idiolektu pisarza. „Poradnik
Językowy” 1996, nr 3. O wartościowaniu we frazeologii zob. m.in. A. P a j d z i ń s k a, Wartościowanie we frazeologii. W zb.: Język a kultura, t. 3 (Red. J. Puzynina, J. Anusiewicz. 1991): Wartości
w języku i tekście. – J. S z e r s z u n o w i c z, Some Remarks on the Evaluative Connotations of
Toponymic Idioms in a Contrastive Perspective. W zb.: Formulaic Language. T. 1: Distribution and
Historical Change. Ed. R. Corrigan, E. A. Moravcsik, H. Ouali, K. M. Wheatley. Amsterdam–Philadelphia 2009.
Zob. J. K o w a l e w s k a - D ą b r o w s k a: Obraz anioła w poezji Jana Twardowskiego. W zb.: Tysiąc
lat polskiego słownictwa religijnego. Red. B. Kreja. Gdańsk 1999; Językowy obraz Boga i człowieka w poezji Jana Twardowskiego. Gdańsk 2006. – M. R y b k a, J. S ł a w e k, Językowy obraz Boga
w poezji ks. Jana Twardowskiego. W zb.: Język religijny dawniej i dziś. Red. S. Mikołajczak,
T. Więcławski. T. 2. Poznań 2005. – B. D w o r a k o w s k a, Językowy obraz miłości w wybranych
wierszach księdza Jana Twardowskiego i ich rosyjskich przekładach. „Białostockie Archiwum
Językowe” nr 10 (2010).
Zob. M. R y b k a, J. S ł a w e k, „Wierzę Panu Bogu jak dziecko” – sakralizacja potoczności w poezji
księdza Jana Twardowskiego. „Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo” t. 53 (2005).
Więcej na temat tej funkcji potocznej odmiany języka zob. M. K i t a, Język potoczny jako język
bliskości. W zb.: Język w komunikacji. Red. G. Habrajska. T. 1. Łódź 2001.
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Poziomka punktualna zawsze w połowie czerwca
gawron doświadczony odlatuje na zachód
[. . . . . . . . . . ]
jeszcze czerwone rydze
w październiku brązowe podgrzybki
Nie klnij do ciężkiej cholery
bo świat niebrzydki
		
(Przestroga, N 34)

Oba te elementy tworzą klimat bezpośredniej rozmowy, jaką poeta prowadzi
z odbiorcą wiersza24, wywołują wrażenie autentycznego dialogu o charakterze
emocjonalnym. Inny przykład znajdujemy w Rachunku dla dorosłego (N 12), który
kończy się bezpośrednim zwrotem do interlokutora:
Jak daleko odszedłeś
od prostego kubka z jednym uchem
od starego stołu ze zwykłą ceratą
[. . . . . . . . . . . . . . . ]
ty stary koniu

Frazeologizmy pojawiają się w nietypowych kontekstach minimalnych, w wielu
przypadkach użycie tych jednostek narusza systemowe normy łączliwości leksykalno-semantycznej, co również jest cechą omawianej twórczości25. Przykładowo
– w wierszu Zaufałem drodze (N 95) w sposób nowatorski zostało użyte stałe połączenie wyrazowe „na łeb na szyję”:
Zaufałem drodze
wąskiej
takiej na łeb na szyję
z dziurami po kolana

Jednostka „na łeb, na szyję” występująca zwykle w połączeniu z czasownikiem
„biec” i jego synonimami, np. „gnać”, „pędzić”, „lecieć”, „uciekać”, może posłużyć
jako określnik adnominalny, pod warunkiem że członem nadrzędnym jest gerundium. Licentia poetica pozwala na inne wykorzystanie omawianego frazeologizmu,
który stwarza wrażenie skrótowości typowej dla potocznej odmiany języka26.
W analizowanych wierszach stałe połączenia wyrazowe używane są zarówno
w postaci kanonicznej, jak i zmodyfikowanej. Trzeba podkreślić, że nawet w pierwszym wypadku jednostki te poddaje się drobnym modyfikacjom, co jest także cha-

24

25

26
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W komentarzu Od Autora zamieszczonym w zbiorze Kiedy mówisz / When you say (K 150) znajdujemy następujące stwierdzenie J. T w a r d o w s k i e g o dotyczące tworzenia: „Wiersze są rodzajem rozmowy, w której autor chce coś przekazać z własnych przeżyć. Piszę tak, jakbym mówił do
kogoś bliskiego. Dla mnie wiersz jest poszukiwaniem kontaktu z drugim człowiekiem”.
Zob. m.in. S. B ą b a, Z zagadnień leksykalnej łączliwości frazeologizmu. „Z Problemów Frazeologii
Polskiej i Słowiańskiej” t. 1 (1982). – A. P a j d z i ń s k a, Kontekstowe odświeżanie frazeologizmów
we współczesnej poezji. W zb.: Studia o tropach. 2. Red. T. Dobrzyńska. Wrocław 1992.
Zob. A. P a j d z i ń s k a, Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji. Wyd. 2. Łask 2005,
s. 130.
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rakterystyczne dla ich użyć w języku potocznym27. Wśród związków przekształconych, jakie znajdujemy w analizowanych wierszach, dominują innowacje wymieniające, rozwijające i kontaminujące28. Liczne są substytucje komponentów
leksykalnych, które mogą należeć do tego samego pola semantycznego co komponent występujący w postaci kanonicznej danego związku. Egzemplifikację takiej
substytucji znajdujemy w wierszu O firankach w stajni (N 328):
nieufni doszukiwaliby się w podskakującym ośle
kucyka trojańskiego z podejrzanym sumieniem

Komponent „koń”, składnik związku „koń trojański”, został zastąpiony elementem „kucyk”. W poezji księdza Twardowskiego znajdujemy również zaskakujące
amplifikacje, np.:
Poprzez wszystkie odpusty w Twoim mieście
poprzez wesołe miasteczka aniołów
świętych leżakowanie
			
(Odpusty, N 295)

Kreatywne wyzyskanie potencjału stylotwórczego frazeologizmów wprowadza
częstokroć zabarwienie humorystyczne29, stanowiące ważny składnik idiolektu
Twardowskiego30.
W niektórych utworach obserwujemy nagromadzenie – raczej niespotykane
w tekstach potocznych – utartych połączeń wyrazowych. Przykład takiego wykorzystania związków frazeologicznych znajdujemy w wierszu Narzekania (N 58):
Stale narzekamy
na dziurę w moście
na piąte koło u wozu
na dwa grzyby w barszczu
na kropkę bez i

Kumulacje stałych połączeń wyrazowych pełnią różne funkcje: od intensyfikujących enumeratywnych spiętrzeń, pozostających względem siebie w relacji współrzędności, do skomplikowanych układów, za których pomocą przekazywane są sądy
o charakterze wartościującym.

27
28

29

30

I-6.indd 107

Zob. W. C h l e b d a, Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy. Wyd. 2, uzup.
Łask 2003, s. 178–182.
Zob. S. B ą b a, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny. Poznań 1989. – F e r n a n d o,
op. cit., s. 42–56. – S. P t a s h n y k, Phraseologische Modifikationen und ihre Funktionen im Text.
Eine Studie am Beispiel der deutschsprachigen Presse. Baltmannsweiler 2009.
Zob. m.in. S. P r ę d o t a, Modyfikacje parodystyczne przysłów (na materiale języka niderlandzkiego). „Problemy Frazeologii Europejskiej” t. 1 (1996). – J. P l e c i ń s k i, Le Ludisme langagier.
Domaine français. XXe siècle. Toruń 2002, s. 213–219. – R. M o o n, Fixed Expressions and Idioms
in English. A Corpus-Based Approach. Wyd. 2. Oxford 2003, s. 288–290.
Zob. E. C i e s i e l s k a, Modyfikacje frazeologizmów w liryce Jana Twardowskiego. W zb.: Świat
humoru. Red. nauk. S. Gajda, D. Brzozowska. Opole 2000. – U. S o k ó l s k a, „W gorącej święconej
wodzie kąpany”, czyli o frazeologii w poezji Jana Twardowskiego. „Białostockie Archiwum Językowe” nr 4 (2004).
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W badanych tekstach znajdujemy również aluzje do związków o rozmaitym stopniu stałości31. Przykładowo, w wierszu Odpusty (N 295) poeta aluzyjnie wykorzystał
potencjał stylistyczny poświadczonej leksykograficznie frazy „Ala ma kota” (MR 131)32,
skrzydlatych słów pochodzących z późniejszych wydań elementarza Mariana Falskiego33:
Ala ma cnotę
ale nie ma kota

Powszechna znajomość kanonicznej postaci zdania „Ala ma kota” pozwala na
wykorzystanie go jako językowego tworzywa budowania wypowiedzi bogatej semantycznie. Nawiązanie do znanej frazy umożliwia wyzyskanie jej potencjału językowo-kulturowego w taki sposób, że powstający tekst nabiera głębi i da się go interpretować różnorako.
Warto zwrócić uwagę na połączenia, które nie mają statusu frazeologizmów
w polszczyźnie, ale dzięki podobieństwu formalnemu do jednostek ustabilizowanych
w języku polskim noszą znamiona pozornej frazeologizacji. W poezji Twardowskiego obok stałych połączeń komparatywnych znajdujemy bardzo liczne niespetryfikowane porównania34, czego przykład widać w tym fragmencie:
Pomódl się o to czego nie chcesz wcale
czego się boisz jak wiewiórka deszczu
przed czym uciekasz jak gęś coraz dalej
przed czym drżysz jak w jesionce bez podpinki zimą
			
(Przeciw sobie, N 254)

Niesfrazeologizowane porównania tworzą swoisty układ z porównaniami o charakterze idiomatycznym. Kookurencja tych dwóch rodzajów porównań sprawia, że
zacierają się granice między wyrażeniami sfrazeologiowanymi a indywidualnymi
kombinacjami wyrazowymi komparatywnymi. Na ten proces wpływa wykorzystywanie licznych komponentów animalistycznych i florystycznych35, odwoływanie się
do świata przyrody, którego obserwacja znalazła odzwierciedlenie w postaci licznych
stałych połączeń, tzw. frazeologii naturalnej36.
Skrótowa analiza sposobów wykorzystania związków frazeologicznych pokazuje, jak istotną rolę odgrywają one w twórczości Twardowskiego – są ważnym
31
32
33

34

35
36
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Aluzje frazeologiczne omawia A. N a c i s c i o n e (Phraseological Units in Discourse. Towards Applied
Stylistics. Riga 2001, s. 99–109), analizując materiał pochodzący z języka angielskiego.
O frazie „Ala ma kota” zob. W. C h l e b d a, Ala ma kota w krainie czarów. W zb.: Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków. Red. nauk. ... Opole 2007.
Zdanie to nie występuje w Nauce pisania i czytania dla dzieci z roku 1910, gdzie pojawia się tylko:
„To jest kot Ali”. Jednostka „Ala ma kota” pochodzi z późniejszych wydań, np. z Elementarza dla
I klasy szkół powszechnych wiejskich z 1937 roku (MR 131).
Zob. M. B a r t o s z e w i c z, „Szczegół nadaje wielkość wszystkiemu co małe...” – o roli porównania
w poezji księdza Jana Twardowskiego. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi” nr 5 (2000). – U. S o k ó l s k a, Leksyka „zwierzęca” jako składnik comparatum
w porównaniach księdza Jana Twardowskiego. „Białostockie Archiwum Językowe” nr 7 (2007).
Zob. A. N o w a k o w s k a, Świat roślin w polskiej frazeologii. Wrocław 2005.
Zob. W. W y s o c z a ń s k i, Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych. Wrocław
2005, s. 89–197.
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składnikiem jego idiostylu, charakterystycznym elementem stylu osobniczego
poety, środkiem kształtującym stylistykę omawianych wierszy. Operacje, jakich
dokonuje na związkach frazeologicznych ksiądz Twardowski, sprawiają, że stałe
połączenia wyrazowe zyskują nowe, złożone znaczenia, które można rozmaicie
interpretować.
Przekład frazeologizmów w wybranych wierszach księdza Twardowskiego
Zjawisko ekwiwalencji międzyjęzykowej należy do głównych zagadnień językoznawstwa kontrastywnego, traduktologii i leksykografii dwu- i wielojęzycznej37. W perspektywie zarówno teorii, jak i praktyki tłumaczenia ważkim problemem jest
ustalenie jednostki przekładowej38, którą może być – zależnie od przyjętego stanowiska – i pojedynczy wyraz, i cały tekst. Gideon Toury postulował przyjęcie jako
jednostki przekładowej tekstemu (ang. texteme), jednostki mniejszej od tekstu,
struktury nieograniczonej gramatycznie39. Jak słusznie stwierdza Elżbieta Tabakowska:
nie ma już wątpliwości, że pojęcie ekwiwalencji – jeżeli ma mieć sens – powinno odnosić się do jednostek
większych niż zdanie (choć samo pojęcie zdania nie doczekało się jeszcze definicji)40.

Frazeologizm to całostka, która stanowi jednostkę przekładową lub jej element,
w obu przypadkach rozpatrywaną w danym kontekście.
Jednym ze szczegółowych problemów badawczych – zgłębianych tak w ujęciu
teoretycznym, jak i praktycznym – jest analiza międzyjęzykowej ekwiwalencji
związków frazeologicznych41. Obcojęzyczne ekwiwalenty stałych połączeń wyrazowych wykazują silne zróżnicowanie pod względem zgodności poszczególnych cech.
Podstawowa typologia międzyjęzykowych odpowiedników związków frazeologicznych obejmuje trzy rodzaje ekwiwalentów: absolutne, częściowe i zerowe42. Ekwi-

37

38
39
40
41
42
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Zob. hasło Ekwiwalencja w Tezaurusie terminologii translatorycznej (Red. nauk. Ju. Lukszyn.
Warszawa 1993) i Małej encyklopedii przekładoznawstwa (Red. U. Dąmbska-Prokop. Częstochowa
2000).
Przegląd koncepcji jednostki przekładowej przedstawia I. Y. B u r k h a n o v (Translation. Theoretical Prerequisites. Rzeszów 2003, s. 98–102).
G. T o u r y, In Search of a Theory of Translation. Tel Aviv 1980.
E. T a b a k o w s k a, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. Przeł. A. P o k o j s k a.
Kraków 2001, s. 99.
Zob. M. S u ł k o w s k a, Séquences figées. Étude lexicographique et contrastive. Question d’équivalence. Katowice 2003.
Wymienić należy jeszcze pseudoekwiwalenty, zwane również fałszywymi przyjaciółmi tłumacza
(fr. faux amis). Badania obcojęzycznych jednostek, które z powodu zewnętrznego podobieństwa do
elementów języka rodzimego są często z nimi kojarzone przez uczących się danego języka obcego,
skupiały się na wyrazach. J. P i e ń k o s (Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki.
Kraków 2003, s. 188) zwraca uwagę, że w analizie „fałszywych przyjaciół możemy wyróżnić interferencje semantyczne, stylistyczne i frazeologiczne”. O fałszywych przyjaciołach zob. m.in.:
Z. G r o s b a r t, Heterofemia międzyjęzykowa, czyli skutki nadmiernego zaufania do intuicji translatorskiej. W zb.: Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego. Red. E. Balcerzan.
Wrocław 1984, s. 28. – R. G l ä s e r, Phraseologismen als falsche Freunde. W zb.: English in the
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walenty absolutne to odpowiedniki o tożsamej strukturze, identycznym składzie
komponentów leksykalnych i takim samym znaczeniu jak związki frazeologiczne
języka wyjściowego. W zasadzie trafniejszym określeniem wydaje się termin „quasi-ekwiwalenty”, ponieważ wieloaspektowa analiza frazeologizmu języka wyjściowego i odpowiednika wykazuje różnice w wartościach poszczególnych parametrów,
np. frekwencji czy zabarwienia stylistycznego43. Odpowiedniki częściowe można
podzielić na dwie podgrupy: pierwszą tworzą związki o pełnej ekwiwalencji semantycznej i częściowej lub zerowej korespondencji formalnej, drugą zaś – jednostki
o niepełnej ekwiwalencji semantycznej i całkowitej bądź częściowej ekwiwalencji
formalnej44. Odpowiedniki zerowe nie mają frazeologicznych odpowiedników w języku docelowym, co jest często związane z motywacją kulturową danej jednostki45.
Przekład stałych połączeń wyrazowych, zarówno jednostek użytych w postaci
kanonicznej, jak i zmodyfikowanej46, jest złożonym procesem47. Związki frazeologiczne to jednostki, ekwiwalencję systemową osiąga się więc na poziomie całego
wyrażenia48, ekwiwalencja tekstowa zaś uwarunkowana jest kontekstowo. Niezależnie od specyfiki języka oryginału i przekładu proces tłumaczenia frazeologizmu
obejmuje – jak podaje Ewa Łabno-Falęcka – następujące etapy: identyfikację jednostki w języku wyjściowym, analizę znaczenia frazeologizmu, translację znaczenia

43
44
45

46

47

48
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Modern World. Festschrift for Hartmut Breitkreuz on the Occasion of His Sixtieth Birthday. Ed.
M. Dakowska. Frankfurt am Main 2000. – J. S z e r s z u n o w i c z, Pseudo-equivalents in English,
Italian and Polish Phraseology. W zb.: Proceedings XII Euralex International Congress / Atti del XII
Congresso internazionale di lessicografia. Ed. E. Corino, C. Marcello, C. Onesti. T. 2. Torino 2006.
Zob. J. S z e r s z u n o w i c z, Quasi-ekwiwalenty związków frazeologicznych w teorii, frazeografii
i translatoryce. „Białostockie Archiwum Językowe” nr 9 (2009).
Zob. J. P o c i a s k, „Trudny orzech do zgryzienia” – kilka uwag o tłumaczeniu stałych związków
frazeologicznych. „Rocznik Przekładoznawczy” nr 2 (2006).
Zob. m.in. A. P r z e d p e ł s k a - T r z e c i a k o w s k a, Kilka uwag o tłumaczeniu angielskich idiomów.
W zb.: Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia księga druga. Red. S. Pollak. Wrocław 1975.
– J. T a r s a, Problematyka przekładu skrzydlatych słów. W zb.: Słowo, tekst, czas. Materiały
V międzynarodowej konferencji naukowej (Szczecin 8–9 czerwca 2000 r.). Red. M. Aleksiejenko.
Szczecin 2001. – J. S z e r s z u n o w i c z, On the Translation of Culture-Bound Phraseological Units.
W zb.: Phraseology, Corpus Linguistics and Lexicography. Papers from Phraseology 2009 in Japan.
Ed. K. Yagi, T. Kanzaki, A. Inōe. Nishinomiya 2011.
O tłumaczeniu modyfikacji frazeologizmów w utworach literackich zob. m.in. R. G l ä s e r, The
Translation Aspect of Phraseological Units in English and German. „Papers and Studies in Contrastive Linguistics. The Polish-English Contrastive Project” 1984, s. 123–134. – E. R e c h t s i e g e l,
O przekładaniu modyfikacji związków frazeologicznych (na materiale języka polskiego i niemieckiego). „Poradnik Językowy” 1985, nr 6. – A. P i e c z y ń s k a, Indywidualne modyfikacje frazeologizmów
w poezji Wisławy Szymborskiej i ich tłumaczenie na język niemiecki. W zb.: Przekładając nieprzekładalne. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej Gdańsk–Elbląg. Red.
W. Kubiński, O. Kubińska, T. Z. Wolański. Gdańsk 2000. – T. S t r ó ż y ń s k i, O frazeologizmach
w Boyowskich przekładach Moliera. W zb.: Język – stereotyp – przekład. Red. E. Skibińska,
M. Cieński. Wrocław 2002. – E. D o b r o g o w s k a, Tłumaczenie frazeologizmów w tekstach literackich (Joseph Heller: „Catch-22”). W zb.: Język trzeciego tysiąclecia III. T. 2: Konteksty przekładowe. Red. M. Piotrowska. Kraków 2005.
Badania wykazują, że błędy frazeologiczne w różnych typach tekstów są bardzo liczne. Zob. m.in.
Z. K o z ł o w s k a, O błędach językowych w tekstach polskich przekładów. W zb.: Język rodzimy
a język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka. Red. nauk. A. Kopczyński, U. Zaliwska-Okrutna.
Warszawa 2001, s. 141.
Zob. K. L i p i ń s k i, Vademecum tłumacza. Kraków 2000, s. 92–93.
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frazeologicznego oraz znalezienie korespondującego związku w języku docelowym49.
Warunkiem dobrania właściwego ekwiwalentu przekładowego danego związku jest
zrozumienie tekstu, odczytanie intencji autora50 i zachowanie cech jego idiolektu51.
W tłumaczeniu związków frazeologicznych wykorzystuje się cztery podstawowe
techniki: użycie bliskiego ekwiwalentu, tj. jednostki o podobnej formie i znaczeniu
w języku docelowym; użycie ekwiwalentu funkcjonalnego – zastąpienie idiomu
jednostką o zbieżnym znaczeniu i innym obrazowaniu; syntagmatyczne przetłumaczenie idiomu języka wyjściowego; użycie niefrazeologicznego odpowiednika
jednostki języka wyjściowego52. Sabine Fiedler wymienia ponadto możliwość opuszczenia związku frazeologicznego w translacie53. Tłumaczenie związków frazeologicznych w dziełach literackich, czyli znalezienie ekwiwalentu na poziomie tekstu54,
jest zadaniem wyjątkowo trudnym, ponieważ –
teksty artystyczne różnią się od tekstów fachowych pod wieloma względami. Stąd teksty artystyczne,
np. utwory poetyckie, wymagają od tłumacza szczególnego słuchu, wrażliwości na specyfikę formalno-sensową tekstu oryginalnego55.

Utrzymanie stylistyki oryginału w translacie wymaga zastosowania odpowiednich
technik translatorskich, które pozwolą na przeniesienie funkcji, jakie jednostki te
pełnią w budowaniu klimatu tłumaczonych wierszy. Analizie poddane zostaną
przekłady kilkunastu utworów Twardowskiego na język angielski, których autorami
są: Stanisław Barańczak, Clare Cavanagh, Myrna Garanis, Anna Mioduchowska
i Maya Peretz. Omówione będą techniki translacji stałych połączeń wyrazowych
wybrane przez poetów, ze szczególnym uwzględnieniem problemu zachowania frazeostylistyki analizowanych utworów56.
W niniejszej analizie tłumaczeń wierszy Twardowskiego dominantą translatorską jest zachowanie tych właściwości semantyczno-stylistycznych omawianych
tekstów57, które uwarunkowane są występowaniem w nich związków frazeologicz-

49
50
51

52
53
54

55
56
57
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Zob. E. Ł a b n o - F a l ę c k a, Phraseologie und Übersetzen. Frankfurt am Main – New York 1995,
s. 261.
O zasadach rozumienia tekstu w perspektywie przekładowej zob. m.in. Z. W a w r z y n i a k, Zasady rozumienia jako warunki konstytutywne tłumaczenia. „Recepcja. Transfer. Przekład” t. 1 (2002).
Zob. m.in. A. P i e c z y ń s k a - S u l i k: Przekład – idiolekt – idiokultura. W zb.: Przekład, język,
kultura. Red. R. Lewicki. Lublin 2002; O przydatności kategorii idiolektu w przekładzie. Na materiale „Wróżb kumaka” Güntera Grassa. Oblicza recepcji. „Recepcja. Transfer. Przekład” t. 3 (2005).
Zob. K. H e j w o w s k i, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa 2004, s. 190.
S. F i e d l e r, English Phraseology. Tübingen 2007, s. 130–132.
Zob. C. M e l l a d o B l a n c o, Die phraseologische Äquivalenz auf der System- und Textebene (am
Beispiel des Sprachenpaares Deutsch-Spanisch). W zb.: Phraseologie global – areal – regional.
Akten der Konferenz Europhras 2008 vom 13.–16.8.2008 in Helsinki. Hrsg. J. Korhonen, W. Mieder,
E. Piirainen, R. Piñel. Tübingen 2010.
Z. W a w r z y n i a k, Praktyczne aspekty translacji literackiej na przykładzie języków niemieckiego
i angielskiego. Warszawa 1991, s. 127.
O problemie stylu w kontekście operacji reekspresji zob. A. P i s a r s k a, T. T o m a s z k i e w i c z,
Współczesne tendencje przekładoznawcze. Wyd. 2, poszerz. i popr. Poznań 1998, s. 121–125.
L. W i l l e (Uniwersalistyczne implikacje teorii przekładu. Rzeszów 2002, s. 149) określa zadania
zabiegów tłumaczeniowych jako „oddanie znaczenia, przesłania, intencji bądź funkcji oryginału”.
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nych, pochodzących z kolokwialnej odmiany języka. Anna Bednarczyk definiuje
dominantę translatorską, wskazując, że jest to:
ten element struktury utworu tłumaczonego, który trzeba przełożyć (odtworzyć) w utworze docelowym,
aby zachować całokształt jego subiektywnie istotnych cech58.

Co należy podkreślić, badaczka zwraca uwagę na następujący fakt: dominanta
wybrana przez tłumacza nie musi być tożsama z tą, która była wynikiem decyzji
autora, a dominanta przyjęta przez krytyka może się od tych dwóch różnić59.
W przypadku pełnej korespondencji stałych połączeń wyrazowych możliwe jest
tłumaczenie bliskie oryginałowi. Kolokacje „grzech ciężki” i „grzech lekki” znajdują
absolutne odpowiedniki w języku angielskim („heavy sin”, „light sin”, Cz 771)60.
Adiektywne komponenty mają podobny potencjał metaforyczny w obu porównywanych językach, dzięki czemu gra słów zostaje zachowana w translacie61:
Zacznij od Zmartwychwstania
od pustego grobu
od Matki Boskiej Radosnej
wtedy nawet krzyż ucieszy
[. . . . . . . . . . . . ]
grzech ciężki staje się lekki
gdy się jak świntuch rozpłacze

Begin with Resurrection
with the empty grave
with the Blessed Virgin of Joy
then even the cross will make you smile
[. . . . . . . . . . . . . . ]
that a heavy sin becomes light
when you cry your heart out
(Od końca / From the End, K 128–129)

Z kolei w wierszu On niefiguratywna kolokacja „miłość wzajemna” (BD 121)
występuje w postaci modyfikacji „miłość niewzajemna”. Mirosław Bańko w Słowniku dobrego stylu rejestruje połączenie „miłość nieodwzajemniona” (BD 121).
Przymiotnik „niewzajemna”, zaprzeczony derywat od komponentu adiektywnego
„wzajemna”, jest utworzony w przekładzie od czasownika „to return”:
Zatrzymał się
cień pod oknem
[. . ]
puka
znów nie otwieram
myślę: – Późno ciemno.
– Kto? – pytam wreszcie
– Twój Bóg zakochany
z miłością niewzajemną

58
59
60
61
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A shadow stopped
by the window
[. . . ]
a knock
again I don’t open
I think: It’s dark late
Who is it? I ask in the end
Your God
sick with love unreturned
(On / He, K 102–103)

A. B e d n a r c z y k, Wybory translatorskie. Modyfikacje tekstu literackiego w przekładzie i kontekst
asocjacyjny. Łódź 1999, s. 19.
A. B e d n a r c z y k, W poszukiwaniu dominanty translatorskiej. Warszawa 2008, s. 13.
Zob. E. B i a ł e k, Kolokacja w przekładzie. Studium rosyjsko-polskie. Lublin 2009.
Zob. T. S z c z e r b o w s k i, Gra językowa a przekład. W zb.: Komizm a przekład. Red. P. Fast.
Katowice 1997. – M. K r a j e w s k a, M. C h o m i k, Granice przekładalności, czyli o językowej grze
słów słów kilka. W zb.: Przekładając nieprzekładalne. 2. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej, Gdańsk. Red. O. Kubińska, W. Kubiński. Gdańsk 2004. – B. W a l k i e w i c z,
Traduction des jeux de mots. Aspects sémantiques. Łask 2005.

2014-11-26 11:46:24

JOANNA SZERSZUNOWICZ

Stylotwórcza funkcja związków frazeologicznych...

113

Oxford Dictionary of Collocations podaje kombinację wyrazową „unrequited love”
(O 472), która może być traktowana jako systemowy ekwiwalent polskiej kolokacji
„miłość nieodwzajemniona”. Użycie nie poświadczonej w opracowaniach leksykograficznych formy „unreturned love” jako ekwiwalentu tekstowego pozwala na zachowanie stylistyki wiersza.
Wiele czynników wpływa na wybór odpowiednika przekładowego danego frazeologizmu w tekście poetyckim, a jednym z najważniejszych z nich jest obrazowość
związku, który w poezji pozwala na symultaniczne aktualizowanie metaforyki
komponentów i na przywołanie literalnego odczytania znaczenia sumarycznego
kombinacji wyrazowej. Obrazowość związku może być tożsama z obrazowością
ewokowaną przez jego obcojęzyczny ekwiwalent62, wówczas może zostać zachowana w przekładzie. Taką relację między oryginałem a translatem obserwujemy w następującym fragmencie:
jest taka miłość która nie umiera
choć zakochani uciekną od siebie
porzucona jak pies samotna
wierna nawet niewiernym na spacerze w niebie

there’s a kind of love that will not die
even though the lovers turn their backs,
abandoned like a dog, lonely,
faithful even to the faithless strolling in heaven
(Wierna / Faithful, N 120–121)

Konotacje słowa polskiego „pies” i angielskiego „dog” pokrywają się w znacznym
stopniu, co znajduje odzwierciedlenie w zasobach frazeologicznych obu języków63.
Zarówno w polszczyźnie, jak i w angielszczyźnie stałe połączenia wyrazowe werbalizują takie sensy omawianych nazw, jak: ‛pies jest wierny’: „wierny jak pies” (MN 528),
„spaniel-like devotion” (GH 54); ‛pies jest źle traktowany’: „wypędzić, wygnać, wyrzucić kogoś jak psa” (MN 528), „traktować kogoś jak psa” (MN 528), „to treat like
a dog”, „a whipped dog” (G 58). W omawianym utworze apelatyw „pies” wchodzi
w trzy relacje frazeologiczne: „porzucona jak pies”, „samotna jak pies” i „wierna jak
pies”, z których pierwsza wyznaczona jest explicite przez szyk komponentów, dwie
kolejne zaś – subtelnie kontekstowo implikowane konotacjami. Tożsamość konotacji faunizmu (nazwy pospolitej zwierzęcia: „pies”, „dog”) w obu językach pozwala
na udaną rekonstrukcję sieci powiązań formalno-semantycznych w translacie.
Inny zabieg translatorski został zastosowany w tłumaczeniu frazeologizmu
somatycznego w utworze Trudno64. Zarówno w wierszu, jak i jego tłumaczeniu
występują czasowniki nazywające ruch skierowany ku górze, które figuratywnie
opisują odczucia osoby doznającej emocji:
62

63

64

I-6.indd 113

Zob. J. S z e r s z u n o w i c z, Kongruencja obrazowania związków frazeologicznych a ich międzyjęzykowa ekwiwalencja. „Prace Językoznawcze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego” t. 12
(2010).
Zob. K. M o s i o ł e k, Stereotypy psa zawarte w języku polskim. „Poradnik Językowy” 1992, nr 4.
– K. M o s i o ł e k - K ł o s i ń s k a, Motywacja związków frazeologicznych zawierających nazwy
kot i pies. „Etnolingwistyka” 1995, nr 7. – L. P a l m e s, Językowy obraz psa (badania porównawcze na materiale języka polskiego i niemieckiego). „Poradnik Językowy” 2006, nr 1. O konotacjach
we frazeologii zob. m.in. Ch. P a l m, Phraseologie. Eine Einführung. Wyd. 2. Tübingen 1997,
s. 16–27.
Zob. A. K r a w c z y k - T y r p a, Frazeologia somatyczna. Związki frazeologiczne o znaczeniach
motywowanych cechami części ciała w gwarach polskich. Łask 2005.
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No widzisz – mówiła matka
wyrzekłeś się domu rodzinnego kobiety
dziecka co stale biega bo chciałoby fruwać
wzruszenia kiedy miłość podchodzi pod gardło

See – my mother used to say
you renounced your own home a woman
a child that’s constantly running because it wants
to fly
the thrill of love rising up your throat
(Trudno / Difficult, K 82–83)

Innowacja „miłość podchodzi pod gardło” wchodzi w relację asocjacyjną z jednostką „serce podchodzi komu do gardła”, wyrażającą znaczenie ‛ktoś doznaje
silnej emocji połączonej z pewnego rodzaju zaburzeniami w działalności serca’
(SF 1-699). W angielskim przekładzie odpowiednikiem parafrazy idiomu jest czasownik frazowy „to rise up”, który tworzy kolokacje z nazwami emocji, opisując
nagłe uczucie (D 302). Wprowadzenie tegoż komponentu werbalnego pozwala na
zachowanie obrazowości frazeologizmu, który występuje w oryginale.
Złożone znaczenie wprowadzają również elementy frazeologizmów, które zostały w twórczy sposób wykorzystane w wierszu O wróblu / About a Sparrow (K 10–11):
i o tobie niesforny wróblu
co łaską zdumiony –
wpadłeś na zbitą głowę
do święconej wody

and about you unruly sparrow
who stunned with grace
fell headlong
into the holy water

Połączenie wyrazowe „wpadłeś na zbitą głowę” przywołuje jednostkę mającą
w swoim składzie synonimiczny komponent nominalny „łeb”, mianowicie „lecieć,
gnać, pędzić, robić coś na łeb na szyję”. Jednym z odpowiedników idiomu „na łeb
na szyję” jest angielski przysłówek „headlong”65, który kolokuje się z czasownikami
„to fall”, tworząc znaczenie sumaryczne ‛upaść głową do dołu’. Komponent adwerbialny „headlong” występuje również w połączeniu z elementami werbalnymi „to
run” i „to rush”, czyli ‛biec, gnać na łeb, na szyję; na oślep’, poświadczenie leksykograficzne ma także jednostka „to rush headlong into something” – ‛wpakować się
w coś bez zastanowienia’ (AP 549). Ponadto, poprzez skojarzenie z jednostką nieidiomatyczną „wpaść do wody”, połączenie komponentów „wpaść do święconej wody”
aktywizuje interpretację literalną, która buduje obrazowość wiersza66, zarówno
w oryginale, jak i w przekładzie.
Wprowadzenie zmian na poziomie operowania spetryfikowanymi kombinacjami lub ich modyfikacjami wiąże się nierzadko ze zmianą obrazowania w translacie67.
Pojawić się w nim mogą transformacje dwojakiego rodzaju, mianowicie konieczne
i redundantne. Anna Legeżyńska definiuje je w następujący sposób:
Transformacje konieczne to takie, które służą przeniesieniu znaczeń powiadomienia poetyckiego;
tłumacz traktuje w tym wypadku oryginał jako system dyrektyw, które powinny generować w tekście
obcojęzycznym (przekładzie) ekwiwalentne pola semantyczne. Transformacje redundantne polegają na
modyfikacji struktury oryginału i najczęściej objawiają się w dominacji dwóch typów nieneutralnych

65
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67
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Zob. inne odpowiedniki: „na łeb na szyję” – „head over heels” (JS 1-474), „na łeb, na szyję” –
„headlong”, „headfirst”, „hurry-scurry” (FK 1-414).
Zob. K. P i s a r k o w a, O dosłowności w języku literackim. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze” z. 54 (1977).
Zob. B e d n a r c z y k, Wybory translatorskie, s. 156–161.
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operacji przekładowych: amplifikacji i redukcji. Kryterium pozwalającym odróżnić oba rodzaje interwencji translatorskich jest k o n g r u e n c j a s t y l u oryginału i tłumaczenia (lub jej brak)68.

W większości omawianych kontekstów przekładowych zachodzą zmiany konieczne – są to np. zmiany obrazowania, wywołane substytucją frazeologizmu języka oryginału stałym związkiem wyrazowym języka docelowego, która nie powoduje przesunięć semantycznych i stylistycznych. Zjawisko to ilustruje następujący
fragment:
Jest taki uśmiech co mieszka w rozpaczy
bo gdy widzisz zbyt czarno to często inaczej
niekiedy w smutku jak drozd ci zaśpiewa
– twej miłości zranionej Bóg łaknie jak chleba

There’s a kind of smile that dwells in gloom
for you see like no other when all you see is doom
in sadness it sings like a mocking bird
– God needs wounded love like air
(Nieszczęście nie-nieszczęście / Misfortune
Not Misfortune, K 130–131)

Komponent nominalny „chleb” jest elementem doczasownikowego zwrotu porównawczego „potrzebować czegoś jak chleba” o znaczeniu ‛bardzo potrzebować’,
kwalifikowanego w opracowaniach frazeograficznym jako jednostka książkowa
(MN 112). W omawianym przykładzie występuje redukcja konotacji nazwy „chleb”,
substytuowanej komponentem „air”, przy równoważności znaczeniowej.
Zmiana obrazowania, którego nośnikami są związki frazeologiczne wykorzystane w poezji, może jednak prowadzić do przesunięć semantycznych w translacie, co
ilustruje fragment wiersza Samotność / Solitude (K 40–41):
Nie proszę o tę samotność najprostszą
pierwszą z brzega
kiedy zostaję sam jeden jak palec
kiedy nawet nie mam do kogo ust otworzyć

I do not ask for simple solitude
just any old one
when I’m left alone like an orphan
when there’s no one around to hear me out

Użyty w wierszu jako określenie samotności frazeologizm „pierwszy z brzega”
przekazuje znaczenie definiowane w opracowaniu frazeograficznym w następujący
sposób: ‛pierwszy z kolei, którykolwiek, byle jaki; znajdujący się najbliżej’ (MN 89)69.
Wielki słownik polsko-angielski podaje jako korespondujący z polskim idiomem
wyraz „any” (PA 70)70, który pojawia się w przekładzie w połączeniu z przymiotnikiem „old”. Element adiektywny, w translacie użyty w funkcji intensyfikującej,
wywołuje określone konotacje wartościujące, aktualizowane przez komponent
nominalny.
Analizując kanoniczne użycia frazeologizmów we współczesnej poezji, Anna
Pajdzińska zaznacza, że dwa frazeologizmy opisujące samotność w wierszu Twardowskiego – „sam (jeden) jak palec” i „nie mieć do kogo ust otworzyć” – wyrażają to
68
69
70
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A. L e g e ż y ń s k a, Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Wyd. 2, rozszerz. Warszawa 1999, s. 29.
Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego podaje omawiane wyrażenie w następującej postaci: „pierwszy z brzegu, brzega” (MN 89).
W artykule hasłowym w tym słowniku użycie związku ilustrują przykłady, w których występuje
liczebnik porządkowy „first”: „weź pierwszą z brzegu książkę” – „take the first book you see / that
comes to hand”; „wpadł do pierwszej z brzegu bramy” – „he rushed into the first gateway he came
to” (PA 70).
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uczucie w różny sposób: pierwszy łączy samotność z fizycznym brakiem innych
osób, drugi zaś z brakiem osób, z którymi można by porozmawiać, a więc ludzi
bliskich71. W angielskim tłumaczeniu doszło do przesunięcia w sferze konotacji:
samotność ukazuje się za pomocą zwrotu porównawczego odwołującego się do
stereotypu sieroty. Ponadto w wierszu występuje komponent werbalny frazeologizmu
w pierwszej osobie, podczas gdy angielska korespondująca fraza w dosłownym
tłumaczeniu brzmi następująco: „nie ma nikogo, kto by mnie wysłuchał”.
Subtelne różnice w sferze semantyki związków frazeologicznych występują
również w wierszu zatytułowanym Usłyszane zapisane / Overheard Noted Down
(K 116–117)72:
Drzwi zadrżały – kto to?
– śmierć
weszła drobna malutka z kosą jak zapałka
Zdziwienie. Oczy w słup

The door trembled – who’s there?
– death
he entered slight tiny
surprise. Hair on end

W analizowanym tekście frazeologizm „oczy w słup” stanowi innowację redukującą związku „stawiać oczy w słup”, o znaczeniu ‛patrzeć nieruchomym wzrokiem
na skutek zdziwienia’ (MN 489), którego ekwiwalent słownikowy to zwrot „to cast
up one’s eyes in astonishment” (PA 668). W tłumaczeniu ekwiwalentem funkcjonalnym jest połączenie „hair on end”, o zbliżonych do polskiego idiomu walorach
rytmicznych73, będące redukcją jednostki „his hair stood on end with fright” (PA 143),
czyli ‛ze strachu włosy stanęły mu dęba’. W języku polskim funkcjonuje ekwiwalent
angielskiego związku, „włos staje / włosy stają komuś [dęba] [na głowie]”, który ma
inne znaczenie, mianowicie: ‛kogoś ogarnia przerażenie, ktoś jest zaniepokojony’
(MN 883). Oddanie całostki „oczy w słup” jako „hair on end” pozwala na zachowanie metryki oryginału, przy czym znaczenia porównywanych jednostek różnią się.
Dzięki poprzedzającym frazeologizmy wyrazom „zdziwienie”/„surprise” nie dochodzi
do przesunięcia semantycznego na poziomie makrotekstu, następuje tylko przesunięcie mikrotekstowe74.
Zestawienie frazeologizmów może organizować rytmikę wersu, tak jak choćby
tutaj:
Patrzę Jezus na brzegu
wydawał się łatwy
taki do serca na co dzień

71
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I looked, Jesus on the shore
he seemed easy
a regular sort of fellow, friend
(Ogień / Fire, K 136–137)

P a j d z i ń s k a, Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji, s. 18.
W oryginale śmierć została spersonifikowana jako postać płci żeńskiej, natomiast w translacie
śmierć jest rodzaju męskiego, co wpływa na obrazowanie. O problemach przekładowych związanych
z tym zagadnieniem zob. A. B r a j e r s k a - M a z u r, Pan i pani Śmierć – czyli o problemach z przekładem personifikacji śmierci w języku polskim i angielskim. W zb.: Warsztaty translatorskie./Workshop on Translation. Red. R. Sokolski, H. Duda, K. Klimkowski, J. Klimek. Lublin–Ottawa 2007.
Uwagi o problemach związanych z wersyfikacją w przekładzie zob. M. K r y s z t o f i a k, Przekład
literacki a translatologia. Wyd. 2, poszerz. i popr. Poznań 1999, s. 111–120. O tłumaczeniu tekstów
wierszowanych pisze również H. L e b i e d z i ń s k i (Przekładoznawstwo ogólne wobec teorii enroi.
Warszawa 1989, s. 213–222).
B e d n a r c z y k, W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, s. 65.

2014-11-26 11:46:25

JOANNA SZERSZUNOWICZ

Stylotwórcza funkcja związków frazeologicznych...

117

Zastosowanie stałych połączeń wyrazowych w taki sposób, że tworzą one szereg,
ma walor rytmiczny. Interesująca jest semantyka tego szeregu: frazeologizm „na co
dzień”, używany jako fraza adwerbialna, znacząca ‛normalnie; tak jak zwykle; nie
od święta’ (MN 205), występuje w charakterze adiektywnym w połączeniu z wyrażeniem przyimkowym „do serca”. Komponent „serce” nacechowany jest wyrazistą
symboliką75, która motywowała liczne połączenia wyrazowe76. Uniwersalny słownik
języka polskiego podaje liczne idiomy i kolokacje mające je w swoim składzie, np.:
„przycisnąć kogoś, coś do serca”, „trafić do czyjegoś serca”, „przypaść do serca”,
„przemówić komuś do serca”, „brać sobie coś do serca” (U 3-1179–1181), a w zasobach frazeologii angielskiej można znaleźć m.in. takie połączenia z komponentem
„heart”, jak: „to clasp sb to one’s heart”, „to give one’s heart to sb”, „to take sb to
heart” (AP 551). W tłumaczeniu wiersza Twardowskiego składnik ten w ogóle nie
występuje, pojawia się natomiast kombinacja wyrazowa z dwoma rzeczownikami
o pozytywnym zabarwieniu, tj. „fellow” i „friend”. W przekładzie rytm wersu nie
został zachowany, pojawiła się za to aliteracja dwóch ostatnich wyrazów, którą
można traktować jako element strategii kompensacyjnej.
Przesunięcie semantyczne, spowodowane wyborem translatorskim związanym
z przekładem stałego połączenia wyrazowego, występuje w wierszu Rachunek sumienia / Act of Contrition (K 26–27):
Czy nie przekrzykiwałem Ciebie
czy nie przychodziłem stale wczorajszy
czy nie uciekałem w ciemny płacz ze swoim
sercem jak piątą klepką
czy nie kradłem Twojego czasu

Did my voice rise above Yours
did I always arrive yesterday
did I retreat into black despair with my fifth
wheel of a heart
did I steal Your time

W polszczyźnie funkcjonują frazeologizmy „brak, brakuje komuś piątej klepki
[w głowie]” – ‛ktoś jest niespełna rozumu, głupi, dureń’ (MN 302) i „nie mieć piątej
klepki [w głowie]” – ‛być niespełna rozumu, być durniem, głupcem’ (MN 302)77.
Motywacja omawianej jednostki wynika z wyobrażenia niekompletności utożsamianej z głupotą. Komponent frazeologizmu, użyty w analizowanym wierszu, odnosi
się do posiadania brakującego elementu danej całości. W wierszu występuje w połączeniu z komponentem „serce”, symbolizującym m.in. intelekt, co sprawia, że
kombinacja ma złożone znaczenie78.
W tłumaczeniu wykorzystano komponent związku „to be the fifth wheel”, który
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Zob. hasło Serce m.in. w leksykonach D. F o r s t n e r (Świat symboliki chrześcijańskiej. Przeł.,
oprac. W. Z a k r z e w s k a, P. P a c h c i a r e k, R. T u r z y ń s k i. Warszawa 1990) oraz
H. B i e d e r m a n n a (Leksykon symboli. [Przeł. J. R u b i n o w i c z. Wiersze przeł. M. S z u b e r t].
Warszawa 2001).
Zob. A. P a j d z i ń s k a, Elementy motywujące znaczenie w składzie związków frazeologicznych.
„Z Problemów Frazeologii Polskiej i Słowiańskiej” t. 1 (1982).
Zob. A. S p a g i ń s k a - P r u s z a k, Intelekt we frazeologii polskiej, rosyjskiej i chorwackiej. Gdańsk
2003. – J. S z e r s z u n o w i c z, Frazeoinwektywy fauniczne nazywające głupotę w ujęciu konfrontatywnym (na materiale współczesnego języka polskiego w porównaniu z angielskim i włoskim).
W zb.: Slavenska frazeologija i pragmatika. Ed. Ž. Fink Arsovski, A. Hrniak. Zagreb 2007.
Jak podaje J. E. C i r l o t (Słownik symboli. Przeł. I. K a n i a. Kraków 2000, s. 366): „W doktrynie
tradycyjnej serce jest prawdziwą siedzibą inteligencji, mózg zaś to tylko jej narzędzie”.

2014-11-26 11:46:25

118

Rozprawy i Artykuły

jest bliskim odpowiednikiem polskiego idiomu „być piątym kołem u wozu” (AP 1346),
a więc jednostki wyrażającej ‛bycie niepotrzebnym’. W obu fragmentach obrazy
przywołane za pomocą zmodyfikowanych frazeologizmów dają inne asocjacje: użyty w oryginale człon składowy frazeologizmu wskazuje, że serce to element, którego brakuje, aby być osobą mądrą, w angielskiej zaś element „fifth wheel” konotuje
raczej zbędność.
W wielu sytuacjach sięgnięcie po odpowiedniki wyrazowe pozwala na uniknięcie przesunięć semantycznych. Tak jak w wierszu Wierzę pojawiają się zmiany
stylistyczne w mikrotekście, uwarunkowane wprowadzeniem ekwiwalentu niefrazeologicznego:
Wierzę w Boga
z miłości do 15 milionów trędowatych
do silnych jak koń dźwigających paki od rana
do nocy
do 30 milionów obłąkanych
[. . . . . . . . . . . . . ]
do dziewczynki bez piątej klepki

I believe in God
out of love for the 15 million lepers
for those strong as a horse who lift bales
morning till night
for the 30 million mad
[. . . . . . . . . . ]
for the half-wit girl
(Wierzę / I Believe, K 28–29)

Wykorzystanie innowacji „bez piątej klepki” nie wywołuje istotnych przekształceń znaczeniowych, jest bliskie semantycznie idiomowi „nie mieć piątej klepki”;
różnice obserwujemy na poziomie formalnym. W tłumaczeniu odpowiednik stanowi compositum „half-wit”, które przekazuje tożsame znaczenie z polskim frazeologizmem, w translacie dochodzi więc jedynie do redukcji stylistycznych.
Podobnie jest w sytuacji, w której frazeologizm obrazowy zastąpiono niefiguratywną kombinacją wyrazową. Przykładowo, frazeologizm „iść gęsiego” ‛rzędem,
jeden za drugim’ (SF 1-236), wykorzystany w wierszu Skrupuły pustelnika, został
przetłumaczony za pomocą wyrażenia opisowego:
Tak zająłem się sobą że czekałem aby nikt nie
przyszedł
stale prosiłem o jeden tylko bilet dla siebie
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
i w ogóle zapomniałem że do nieba idzie się
parami nie gęsiego
nawet dyskretny anioł nie stoi osobno

I was so self-preoccupied that I waited
for no one to come
I always asked for one ticket
[. . . . . . . . . . . . . ]
completely forgetting that we go to
heaven in pairs not single file
even a discreet angel does not stand alone
(Skrupuły pustelnika / Scruples of
a Hermit, K 58–59)

Obrazowy frazeologizm niesie znaczenie tożsame z tym, jakie przekazuje wyrażenie „in pairs not single file”, przy czym pozbawiony jest odniesień faunicznych
i nadwyżki stylistycznej. W angielszczyźnie funkcjonuje idiomatyczny ekwiwalent
„Indian file”.
Zmiany w obrazowaniu, spowodowane innym kształtem leksykalno-formalnym
korespondujących jednostek w języku docelowym, mogą skutkować przesunięciami semantycznymi, co ilustruje następujące zestawienie fragmentu wiersza Proszę
o wiarę / Asking for Faith (K 88–89):
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Stukam do nieba
proszę o wiarę
ale nie taką z płaczem na ramieniu
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I’m knocking at heaven
and asking for faith
but not the makeshift kind

Polski idiom „mieć duszę na ramieniu (ze strachu)” przekazuje znaczenie ‛bać
się mocno’ (SF 1-194)79, w przekładzie zaś do scharakteryzowania wiary użyto
przymiotnika „makeshift”, czyli ‛prowizoryczny’ (AP 721). Słownik jednojęzyczny
opisowo przedstawia semantykę omawianego angielskiego przymiotnika, wskazując takie składniki znaczenia, jak ‛zrobiony z tego, co dostępne’ i ‛niezbyt dobry’,
oraz podając następujące kolokacje: „a makeshift shelter/grave/hospital” (M 865).
W dalszych wersach tego samego utworu usunięcie silnie nacechowanego frazeologizmu wywołuje redukcję w warstwach semantycznej i stylistycznej:
i nie przewraca się do góry nogami
jeżeli kogoś szlag trafi

and doesn’t come undone
if someone croaks
(Proszę o wiarę / Asking for Faith, K 88–89)

W omawianym fragmencie występuje związek frazeologiczny „kogoś trafia szlag”,
który ma trzy znaczenia poświadczone frazeologicznie, mianowicie ‛ktoś jest zdenerwowany’, ‛ktoś gniewa się’ i ‛ktoś umiera’ (MN 773). Jednostkę tę w Wielkim
słowniku frazeologicznym języka polskiego opatrzono kwalifikatorem wulgarny i jej
pojawienie się w analizowanym kontekście stanowi przełamanie konwencji. Wartość
stylistyczna tego związku w kontekście poetyckim nabiera większej intensywności
niż w codziennej komunikacji. W przekładzie jako ekwiwalent polskiego frazeologizmu występuje element leksykalny, czasownik „to croak”, kwalifikowany jako very
informal w Wielkim słowniku angielsko-polskim (AP 272)80. Słownik ten podaje
następujące znaczenia omawianego wyrazu: ‛wychrypieć’, ‛zarechotać’, ‛mówić
chrapliwym głosem’, ‛wykitować’. W analizowanym kontekście wykorzystywane jest
ostatnie, które ogranicza semantykę wersu, zawierającego w oryginale polisemiczny frazeologizm81.
Przekład modyfikacji stałych połączeń wyrazowych w wielu przypadkach wiąże
się z redukcjami na poziomie stylistyki utworu. Przykładowo, w wierszu O uśmiechu
w kościele występuje modyfikacja doczasownikowego zwrotu „wyglądać jak strach
na ludzi”:
W kościele trzeba się od czasu do czasu
uśmiechać
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . ]

79
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81
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In church you need to smile from time
to time
[. . . . . . . . . . . . . . . . . ]

O jednostkach frazeologicznych nazywających uczucia z grupy strachu zob. m.in. A. P à m i e s
B e r t r á n, E. M. I ñ e s t a M e n a, EL MIEDO en las unidades fraseológicas: enfoque interlingüístico. „Language Design” t. 3 (2000). – A. K a r a ś, Językowa konceptualizacja uczuć z grupy strachu
na podstawie konstrukcji werbo-nominalnych. „Poradnik Językowy” 2003, nr 4.
W cytowanym opracowaniu leksykograficznym kwalifikator vinfml, czyli „very informal”, tłumaczony jest jako „pospolity”.
Zob. J. S z e r s z u n o w i c z, Stylistyczna polisemia frazeologizmów w ujęciu konfrontatywnym.
W zb.: Styl a semantyka. Red. I. Szczepankowska. Białystok 2008.
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do podstarzałej łzy która się suszy na
konfesjonale
do ideologa który wygląda jak strach na ludzi

at the aged tear drying on the
confessional
at the ideologue who looks like a bogeyman
(O uśmiechu w kościele / About Smiling
in Church, K 18–19)

W polszczyźnie występuje idiom porównawczy „wygląda ktoś jak strach na
wróble” (BP 190), który ma bliski odpowiednik „to look like a scarecrow” we frazeologii angielskiej (AP 1036; G 83–84). W angielskim przekładzie analizowanego wiersza komponent „strach na wróble” substytuowany jest elementem leksykalnym
„bogeyman” – ‛licho, straszydło’, o przenośnym znaczeniu ‛postrach’ (AP 124).
Polska modyfikacja automatycznie kojarzy się z postacią kanoniczną związku,
angielski odpowiednik zaś nie przywołuje korespondującego idiomu, w konsekwencji dochodzi więc do redukcji obrazowania i elementu ludycznego w translacie.
Analogiczną sytuację znajdujemy w przekładzie wiersza Wyjaśnienia, w którym
frazeologizm „wiercić komuś dziurę w brzuchu”, znaczący ‛uporczywie domagać się
czegoś’ (MN 207), zastąpiono werbalnym ekwiwalentem leksykalnym „to pester”,
semantycznie bliskim polskiemu związkowi82:
Nie przyszedłem pana nawracać
[. . . . . . . . . . . . . . . ]
nie będę panu wiercić dziury w brzuchu
pytając co pan sądzi o Mertonie

I did not come to convert you
[. . . . . . . .]
I won’t pester you
with what you think of Merton
(Wyjaśnienie / Explanation, K 12–13)

W pewnych kontekstach dochodzi do opuszczenia frazeologizmu, które w procesie tłumaczenia powoduje redukcję elementu obrazowości. Przykładowo, wyrażenie frazeologiczne „gęsia skórka”, mające znaczenie ‛liczne drobne uwypuklenia
na skórze na skutek skurczu mięśni przywłosowych, zazwyczaj pod wpływem
emocji, zimna’ (MN 708), przywołuje konkretny obraz, o który został zubożony
translat:
czy nie właziłem do ciepłego kąta swej
wrażliwości jak gęsiej skórki

did I crawl under the warm
blanket of my sensitivity
(Rachunek sumienia / Act of Contrition,
K 26–27)

W tłumaczeniu wers kończy się słowem „sensitivity”, ekwiwalentem polskiego
rzeczownika „wrażliwość”, po którym brak odpowiednika polskiego idiomu, wrażliwość nie jest więc w żaden sposób charakteryzowana w przekładzie. W tłumaczeniu jako element wyrażenia komparatywnego mógłby się pojawić któryś z angielskich
odpowiedników związku „gęsia skórka”, np. „gooseflesh”, „goose pimples”, „goose
bumps”83 (PA 260; M 615).
Analiza wybranych wierszy Twardowskiego i ich tłumaczeń na język angielski
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Wielki słownik angielsko-polski podaje następujące znaczenia czasownika „to pester”: ‛dręczyć,
zadręczać, dokuczać komuś/czemuś, dawać się we znaki komuś/czemuś’ (AP 874).
Wyrażenie „goose bumps” używane jest w amerykańskiej odmianie języka angielskiego (M 615).
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prowadzi do konstatacji, że związki frazeologiczne są bardzo ważnym środkiem
stylotwórczym, który w różnym stopniu zostaje zachowany w przekładzie. Gradacja
wierności tłumaczenia stałych połączeń wyrazowych wykorzystanych w badanych
wierszach ma rozmaite uwarunkowania: niezależne od tłumacza, takie jak ograniczenia formalne związane z różnicami w zasobach frazeologicznych dwóch języków,
oraz zależne od niego – subiektywne wybory, jakie podejmuje tłumacz, który może
w przypadku istnienia quasi-absolutnego ekwiwalentu danego połączenia wyrazowego użyć niefrazelogicznego odpowiednika lub w ogóle pominąć frazeologizm
w translacie.
W przekładach wierszy Twardowskiego na język angielski związki frazeologiczne oddawane są za pomocą różnych technik, wśród których często wykorzystywaną stanowi tłumaczenie poprzez bliskie odpowiedniki, ekwiwalenty tradycyjnie
nazywane absolutnymi. Innym sposobem jest sięgnięcie po korespondujące stałe
połączenie wyrazowe będące nośnikiem innego obrazowania. Użycie takiego ekwiwalentu może wiązać się z przesunięciami semantycznymi i zmianami stylistycznymi. Niektóre frazeologizmy zastąpiono elementami leksykalnymi, co w różnym
stopniu wpłynęło na semantykę i stylistykę przekładu. Ponadto w pewnych kontekstach frazeologizmy zostały opuszczone w tłumaczeniu.
Ekwiwalent przekładowy frazeologizmu jest wybrany spośród kilku możliwych,
frazeologicznych i niefrazeologicznych. Decyzje dotyczące tłumaczenia stałych połączeń wyrazowych w poszczególnych utworach wpływają na stylistykę mikrotekstu,
np. ograniczając możliwość odczytań konotacji, które w oryginale aktywizowane
były przez dany idiom, lub odwrotnie – wprowadzając nowe asocjacje. Dzięki swojej niedosłowności związek frazeologiczny, bogata w znaczenia formuła językowa
użyta w tekście poetyckim, zmusza odbiorcę do poszukiwań sensu bądź sensów,
które przekazuje, a tłumacza – do znalezienia odpowiedniego ekwiwalentu przekładowego.
Abstract
JOANNA SZERSZUNOWICZ University of Bialystok
STYLOCREATIVE FUNCTION OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN FATHER JAN TWARDOWSKI’S
POEMS AND THEIR TRANSLATION selected translations of the poems into
english
Father Jan Twardowski’s style relies heavily on colloquial variation of Polish, the choice of which reflects
his worldview. Exploitation of the potential of colloquial expressions enables the poet to avoid pathos.
Phraseological units of various kind, allowing for the creation of a close relation with the reader, are
used both in their canonical forms and as modifications. Fixed expressions of colloquial character
constitute an important element of Father Jan Twardowski’s idiolect. The techniques of translation of
phraseological units are analyzed and discussed with a special focus on their imagery. Four main
techniques are distinguished: using a close equivalent, i.e. a target language phrase which is formally
and semantically identical or similar to the source language phrase; substituting a source language
unit with a target language unit differing in some parameters, e.g. employing different imagery; choosing a non-phraseological equivalent, i.e. a word or a loose combination of words; omitting the phraseological unit in the translation. The implementation of the last technique results in greatest losses
connected with the reduction of imagery and the occurrence of stylistic changes in the translation.
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POETYCKIE KRĄŻENIE WOKÓŁ „DAS DING” FUNKCJE POWTÓRZENIA
W POEZJI EUGENIUSZA TKACZYSZYNA-DYCKIEGO
Powtórzenie jest tym sposobem „organizowania mowy zarówno w planie wyrażania,
jak i w planie treści”1, który w poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego urasta do
rangi zasady. Realizuje się ona w obu swoich głównych postaciach: jako powtórzenia „sytuacji i części” (a więc elementów fabuły czy też lepiej: narracji) oraz powtórzenia tekstowe (językowe)2.
Jednym z podstawowych celów tego artykułu będzie wykazanie, iż zasada powtarzania (repetycji) swoim zasięgiem wykracza poza wymiar czysto językowy, organizując także doświadczenie egzystencjalne.
Powtórzenie, rytuał, mit
Powtórzenie to figura potencjalnie wielofunkcyjna. Jako „fundament budowy wierszowej”3 „kieruje uwagę czytelnika na sam tekst, jest więc jednym z nośników

1

2

3
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A. O k o p i e ń - S ł a w i ń s k a, Powtórzenie. Hasło w: M. G ł o w i ń s k i, T. K o s t k i e w i c z ow a, A. O k o p i e ń - S ł a w i ń s k a, J. S ł a w i ń s k i, Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wyd. 4. Wrocław 2002, s. 425.
Podział ten zastosowała L. P s z c z o ł o w s k a (Powtórzenia w prozie Gombrowicza. W: Wiersz, styl,
poetyka. Studia wybrane. Kraków 2002, s. 228):
„Warto [...] może przypatrzeć się bliżej choćby jednemu, najbardziej »zewnętrznemu« rodzajowi
powtórzeń pojawiających się w jego tekstach, a mianowicie powtórzeniom leksykalnym, dotyczącym
pojedynczych wyrazów, grup wyrazów i całych zdań powtarzanych bez zmian lub w kształcie synonimów, a także powtórzeniom całostek językowych mniejszych od słowa. Będziemy je tu wszystkie nazywać powtórzeniami tekstowymi lub językowymi. Jeśli chodzi o powtórzenia »sytuacji
i części«, czyli powtórzenia elementów fabuły, będą nas one interesować tylko wówczas, gdy znajdą swoje odbicie w linearnej strukturze tekstu.
Między powtórzeniami elementów fabuły a powtórzeniami tekstowymi mogą – ale nie muszą – zachodzić wzajemne związki”.
Dalej do Powtórzeń w prozie Gombrowicza odsyłam skrótem P, a skrótem B do pozycji: A. B i e l i k - R o b s o n, „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności. Kraków 2008. Do utworów E. T k ac z y s z y n a - D y c k i e g o: T = Poezja jako miejsce na ziemi. 1988–2003. Wrocław 2006; TDz =
Dzieje rodzin polskich. Warszawa 2005; TP = Piosenka o zależnościach i uzależnieniach. Wrocław
2008. Liczby po skrótach oznaczają stronice.
O k o p i e ń - S ł a w i ń s k a, op. cit., s. 425.
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funkcji poetyckiej” (P 254). Stanowiąc środek (chwyt, zabieg) językowy właściwy
poezji, odgrywa w niej różne role i występuje w wielu postaciach:
Są to np. powtórzenia retardacyjne, typowe dla ludowej baśni, powtórzenia nasilające podobieństwa
czy kontrasty semantyczne, podkreślające strukturę rytmiczną tekstu czy też wyłącznie jego estetyczną
funkcję. W poezji występują szczególnie często tzw. powtórzenia asemantyczne – takie, które nie wnoszą
żadnej informacji, ale mają charakter wyłącznie prozodyjny i ogólnie-estetyczny. [P 229]

Powtórzenie może zostać wprowadzone do wypowiedzi jako element jej organizacji muzycznej4, niekiedy odsyłając do określonej tradycji, np. do kołomyjki, jak to
się dzieje – według Tomasza Majerana – właśnie w poezji Tkaczyszyna-Dyckiego:
Typowa dla poezji ludowej refreniczność powiązana z niewielką przestrzenią wiersza stworzyła dość
szczególny rodzaj refrenu: powtórzona zostaje tylko część linijki, druga natomiast rozwija „akcję” piosenki. W skrajnych przypadkach owa powtarzalność zostaje zredukowana do pojedynczych, inicjalnych
wyrazów i trudno już mówić o refrenie, łatwiej natomiast o anaforze: „szkoda trawy, taj murawy, /
szczom po nej chodyła / szkoda mene, mołodeńki, / szczom durnia była”. Mamy więc w kołomyjce do
czynienia z dwoma rodzajami refreniczności, dokładnie tymi samymi co w przypadku poezji Tkaczyszyna-Dyckiego5.

Przykłady podobnej metody organizacji tekstu znajdujemy już w debiutanckim
tomie Tkaczyszyna-Dyckiego Nenia i inne wiersze:
gwiazdo niespełna rozumu ziemskiego
zacznij od nowa czerpać w ciemnościach świata tego
gwiazdo niespełna rozumu ludzkiego
zacznij od nowa w ciemnościach mojego ciała marnego
najjaśniejsza gwiazdo niespełna rozumu i niespełna zamętu
zacznij na nowo od chaosu moich wnętrzności
		
(VII ágniazdo niespełna rozumu...ñ, T 11)

– lub:
moja matka kościół osobny
moja matka kościół osobny w którym się narodziłem
na podobieństwo Jego niepodobny
i nałożyłem twarz na podobieństwo Jego niebaczny
moja matka kościół zbyteczny
moja matka kościół ludzkości zbyteczny
		
(X ámoja matka kościół osobny...ñ, T 15)

Wydaje się również zrozumiałe, że jako właściwość określonych gatunków
i stylów literackich – baśni, pieśni ludowych czy bezpośrednio z nich wywodzących
4

5
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Por. „muzyczne” tytuły poszczególnych wierszy T k a c z y s z y n a - D y c k i e g o z tomu Piosenka
o zależnościach i uzależnieniach: VIII. Piosenka pastuszka (TP 12), XI. Dumka (TP 15), XXI. Kołysanka (TP 25), XXII. Piosenka o zielu (TP 26), XXXII. Piosenka dla Juszyńskiego (TP 36), XXXVIII.
Piosenka o połyku (TP 42), XLVI. Piosenka o posunięciach (TP 50), XLVII. Piosenka dla babci klozetowej (TP 51) – a także wcale liczne „piosenki” w innych tomach.
T. M a j e r a n, Znak wodny. (Kilka intuicji na marginesie wierszy Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego). „Nowy Nurt” 1996, nr 8, s. 10.
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się gatunków poezji dawnej, np. staropolskiej – powtórzenie może być wykorzystane w funkcjach stylizacyjnych6.
Ponadto tak z wypowiedzi Majerana, jak z przytoczonych wierszy wynika, iż
powtórzenie może służyć ponowieniu refleksyjnego bodźca, pozwalającego na zawiązanie, kontynuację bądź też zmianę kierunku narracji lirycznej – jak to się
dzieje w wierszach zaczynających się od frazy: „w lubelskich domach publicznych”7
lub „jesień już Panie” z tomiku Liber mortuorum:
jesień już Panie a ja nie mam domu
kiedyś mieszkałem na Bocznej Lubomelskiej
dzisiaj zaledwie naprzeciw Przybylskiej
niechaj ją deszcz pozbawi oczu którymi wypatruje męża
		
(CXXIX ájesień już Panie a ja nie mam domu...ñ, T 138)
jesień już Panie a moje ciało jest
w podróży odkąd wykradłem się z domu
mojej matki i wybrałem wolność
moje ciało jest w ciągłej podróży
		
(CLIV. Piosenka o wolności, T 163)
jesień już Panie a ja nie mam domu
i coraz trudniej o siebie (w sąsiednim
pokoju umiera moja matka) kiedy
wracam z dyskoteki biblioteki apteki
		
(CLXXIII ájesień już Panie a ja nie mam domu...ñ, T 182)8

Powtórzenie może także akcentować – ekspresywnie, znaczeniowo (akcent logiczny) – dane wyrażenie, jak to ironicznie przedstawia Søren Kierkegaard:
Gdy profesor Ussing ze Stowarzyszenia 28 Maja użył w przemówieniu wyrażenia, które bynajmniej

6
7

8
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Powtórzenie „może być sposobem charakterystyki języka kolokwialnego, ludowej baśni, stylizacji
staropolskiej [...]” (P 254).
Zob. utwory z tomiku Nenia i inne wiersze: XXI (w lubelskich domach publicznych...) (T 26), XXII
(w lubelskich domach publicznych...) (T 27); z tomiku Przewodnik dla bezdomnych niezależnie od
miejsca zamieszkania: CLXVI (w lubelskich domach publicznych...) (T 175), CLXVII (w lubelskich
domach publicznych...) (T 176), CLXVIII (w lubelskich domach publicznych...) (T 177), CLXIX (w lubelskich domach publicznych...) (T 178), CLXXVIII (jestem ponownie w lubelskich domach...) (T 187),
CC (w lubelskich domach publicznych...) (T 209), CCX. Haloperidol (T 219), CCXI. Nadmiar (T 220),
CCXII. Piosenka w obronie własnej (T 221); z tomiku Daleko stąd zostawiłem swoje dawne i niedawne ciało: CCXVIII (w lubelskich domach publicznych...) (T 227); z tomiku Przyczynek do nauki
o nieistnieniu: CCLXV. Uciekinier (T 274).
Zob. też wiersze z tomiku Liber mortuorum: CXXIX (jesień już Panie a ja nie mam domu...) (T 138),
CXXX (jesień już Panie a ja nie mam domu...) (T 139), CLIV. Piosenka o wolności (T 163); z tomiku
Przewodnik dla bezdomnych niezależnie od miejsca zamieszkania: CLXXIII (jesień już Panie a ja nie
mam domu...) (T 182), CLXXXIV. Źródełko (T 193), CXCVIII (jesień już Panie a ja nie mam domu...)
(T 207), CCVIII (jesień już Panie a ja nie mam domu...) (T 217), CCIX (jesień już Panie a ja nie mam
domu...) (T 218); z tomiku Daleko stąd zostawiłem swoje dawne i niedawne ciało: CCXVI (jesień
już Panie daleko stąd...) (T 225); z tomiku Przyczynek do nauki o nieistnieniu: CCXXV (jesień już
Panie a ja nie mam domu...) (T 234), CCXXVI (jesień już Panie a ja nie mam domu...) (T 235), CCXXXVIII
(jesień już Panie a ja nie mam domu...) (T 247), CCLI. Donos (T 260); z tomiku Dzieje rodzin polskich:
VIII (jesień już Panie daleko stąd...) (Dz 12), XXXIV (jesień już Panie i zapamiętania tyle...) (Dz 38).
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nie znalazło aprobaty, cóż uczynił profesor, który był wówczas porywczy i rezolutny? Uderzył pięścią
w stół, wołając: „Powtarzam!” Sądził bowiem, że to, co mówi, zyska na powtórzeniu9.

Owo „Powtarzam!” byłoby zatem, w intencji mówiącego, sposobem na zwrócenie
uwagi czytelnika (słuchacza) zarówno na określony fragment tekstu (wypowiedzi),
jego znaczeniową ekspozycję, jak i na „stan psychiczny mówiącego, jego niepokój,
nerwowość, podniecenie czy oszołomienie, które to uczucia stosunkowo często
wyrażane są poprzez powtórne lub wielokrotne mechaniczne użycie tożsamych
fragmentów wypowiedzi” (P 229). Rejestrując wysoką frekwencję powtórzeń w wypowiedziach niektórych bohaterów Witolda Gombrowicza, Lucylla Pszczołowska
stwierdza, iż jedną z głównych przyczyn tego zjawiska jest fakt, że:
bohaterowie ci są zazwyczaj dotknięci psychiczną dewiacją: niepokojeni przez jakieś wciąż powracające,
natrętne myśli (np. sędzia w Zbrodni z premedytacją), owładnięci obsesją (np. Miętus w Ferdydurke lub
Gonzalo w Trans-Atlantyku) albo też będący w stanie szoku (np. matka w Zbrodni). Takie cechy bardzo
silnie odbijają się w powierzchniowej warstwie tekstu – właśnie dzięki powtórzeniom. Perseweracja językowa stanowi ikoniczny sygnał perseweracji psychicznej. [P 231]

Kierunek implikacji wskazany jest jednoznacznie: „Obsesyjne myśli i obrazy
znajdują także swoje odbicie w narracji w postaci powtórzeń tekstowych” (P 232).
Powtórzenie może więc sygnalizować perseweracyjność określonych struktur czynnościowych mówiącego „ja”. Pisze Antoni Kępiński w Schizofrenii:
Pobudzenie przejawia się [...] powtarzaniem tych samych słów, tego samego grymasu twarzy lub
tego samego gestu. Określa się je jako schizofreniczną persewerację. Jest to zjawisko w pewnym sensie
podobne do występującego w stanie niepokoju u ludzi zdrowych psychicznie wyładowania ruchowego
w formie stereotypowego powtarzania jakiejś zwykle bezcelowej aktywności – np. wtrącanie w tok wypowiedzi bezsensownej frazy w rodzaju „panie dziejku”, „prawda”, „właśnie” – lub robienia jakiegoś
grymasu twarzy czy automatycznego wykonywania jakiegoś ruchu, jak bębnienia palcami po stole,
kołysanie nogi itd.10

Owa bezsensowna, „bezcelowa aktywność” nawet jest nazywana w wierszu
Tkaczyszyna-Dyckiego z tomiku Piosenka o zależnościach i uzależnieniach – inna
sprawa, w jakim stopniu, i czy w ogóle, jest to stwierdzenie ironicznie – „istotą
poezji”:
istotą poezji jest nie tyle zasadność
co bezzasadność napomknień i powtórzeń
		
(IX áto nie jest tak że zapominam...ñ TP 13)

Pisze Kępiński w innym miejscu:
Mówi [hebefrenik] często dużo, ale nie zawsze zrozumiale, przeskakując z tematu na temat, kojarząc
według przypadkowego podobieństwa słów, powtarzając te same frazy, tworząc neologizmy11.

9
10
11
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S. K i e r k e g a a r d, Powtórzenie. Przedmowy. Przeł., oprac. B. Ś w i d e r s k i. Warszawa 2000,
s. 40.
A. K ę p i ń s k i, Schizofrenia. Posł. W. E i c h e l b e r g e r. Wyd. 4. Kraków 2001, s. 132–133.
Ibidem, s. 28. Zob. też ibidem, s. 29: „Rytm perseweracyjny – powtarzanie się tych samych form
zachowania – nie jest związany z tym, co wokół się dzieje, ale z wewnętrznym, oderwanym od zewnętrznej rzeczywistości stanem chorego”.
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Czyż zdanie to nie jest de facto popularną, uproszczoną definicją poety i (hermetycznej) poezji, funkcjonującą w świadomości zbiorowej mniej wyrobionych literacko odbiorców?
Inkantacyjne powtarzanie tych samych słów czy całych fraz, o którym wspomina Kępiński, może być: z jednej strony, symptomem stanu psychicznego osoby
mówiącej, z drugiej zaś służyć performatywnemu, rytualnemu „zaklinaniu rzeczywistości” – co jest jedną z funkcji i powtórzenia, i perseweracji – mającemu stanowi temu przeciwdziałać12. Eksploatując magiczne oraz retoryczne walory języka,
powtórzenie przekształca wypowiedź poetycką w swoistą kronikę odroczonej śmierci, czyli, nb., kronikę życia. W książce „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności Agaty Bielik-Robson czytamy:
W tym miejscu nie sposób wręcz się oprzeć, by nie sparafrazować słynnej tezy o powtórzeniu, jaką
sformułował Kierkegaard: „Ach, jakich rzeczy mogłaby dokonać dekonstrukcja, gdyby zechciała uwierzyć
w powtórzenie: tę inną śmierć, która nie zabija od razu, lecz odwleka cios i jedynie stopniowo, krok po
kroku, powtórzenie po powtórzeniu, przymierza się do wykonania wyroku! Bo między tą śmiercią, która zabija natychmiast, a tamtą, która opóźnia swe nadejście, jest cały świat różnicy: całe życie”.
[B 178–179]

Ten specyficzny związek powtórzenia z ograniczonością – początkiem i końcem
– ludzkiego życia zauważa także hermetyczny poeta Andrzej Sosnowski:
Wiersze Dyckiego regularnie chylą się w stronę smutnego końca albo zwracają się w kierunku
utraconego początku, są więc niemal bezustannie prześwietlane elementarnym światłem obu punktów
skrajnych. Takie oświetlenie nadaje im aurę dawnej poezji rzeczy prostych i ostatecznych, rezonans
średniowieczny i barokowy.
Zdarzenia początku i końca stanowią dwa łuki nawiasu – w nawiasie jest trochę miejsca na nierząd
tymczasowości. Wąski nawias wymusza klaustrofobiczną powtarzalność szamotaniny w środku, co –
z niemal mechaniczną precyzją – przenosi się na wszystkie formalne i tematyczne aspekty liryki Dyckiego. W zasadzie w ogóle nie powinno być narracji, gdyż przychodzimy na świat i natychmiast wpadamy do grobu, który nie ma granic [...]13.

Owa „klaustrofobiczna powtarzalność szamotaniny w środku” stanowi tak
o formie, jak i o problematyce wierszy Tkaczyszyna-Dyckiego. Jest specyficzną
cechą tyleż językowego idiomu, co wyrażanej (i implikowanej) poprzez niego struktury myślowej.
W sposób równie charakterystyczny ta „poezja rzeczy prostych i ostatecznych”
balansuje między konkretem a jego uniwersalizacją:
groby Dyckich Argasińskich i Hryniawskich
w których nie ja jeden jestem zresztą zamknięty
i gdzie nie spojrzeć grób Helenki Bojarskiej
choć jeszcze wczoraj wykradaliśmy się do lasu
po dzień dzisiejszy zbieramy grzyby liście paproci
nade mną i drzewa z których będą szybkie trumny

12
13
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Zob. P 241: „Równocześnie zostaje uwypuklona funkcja, jaką powtarzalność pełni w procesie
tworzenia rytuału”.
A. S o s n o w s k i, Liryzm Dyckiego. W zb.: „Jesień już Panie a ja nie mam domu”. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i krytycy. Red. G. Jankowicz. Kraków 2001, s. 44.
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lecz nie będzie przyjaznego cienia żebyśmy mogli pokazywać
nasze ciała nie pokazując nikomu więcej owłosionych miejsc
a teraz groby Dyckich Argasińskich i grób Helenki
zbyt ciepły aby o nim pamiętać i pisać że taki inny
pośród tamtych zbyt swojski odkąd jestem tutaj
zamknięty nie ja jeden zresztą przed samym sobą
		
(CXXXI. Po dzień dzisiejszy, T 140)

„Groby Dyckich Argasińskich i grób Helenki” to zatem konkretne groby konkretnych osób, ale i groby-pojęcia, groby-figury, groby-symbole nie tylko śmierci
i śmiertelności, ale i introwersji, wyobcowania i schizofrenicznego podwojenia
podmiotu, który wszak zamyka się, jak w grobie, przed samym sobą.
Narracji więc być nie powinno, jak mówi Sosnowski, i też w zasadzie – w skali makro, w tekście-twórczości – jej nie ma. Jest natomiast nakręcany mechanizmem
powtórzeń wieczny powrót tego samego: pamięć tych samych wydarzeń, procesów,
doznań, traum, tych samych stanów rzeczy i stanów umysłu, pamięć tych samych
przypadków życia i tej samej, odwlekanej w nieskończoność, nieustannie dokonującej się śmierci. Są zatem mikronarracje ponawiające raz już, wydawałoby się,
przepracowane przez świadomość historie, układające je w ciąg ustawicznych
zerwań i nawiązań, w kołowrót obsesji, natręctw i perseweracji, w „klaustrofobiczną” opowieść o nierozstrzygniętych (nierozstrzygalnych?) psychicznych i egzystencjalnych konfliktach, utrzymujących się „od dnia narodzin po dzień dzisiejszy”:
powiadam wam że zamknie się wnet
niebo jak wieko trumny i nikt
znikąd nie wyjdzie i donikąd nie wejdzie
aby pozamiatać posprzątać
jeszcze raz narobić na wypadek
gdyby było po nas za czysto
Pan Bóg natomiast niczego nie zechce
bo cóż może chcieć oprócz duszy
której nie mamy w sobie ale w Nim
i tak jest od dnia narodzin po dzień dzisiejszy
gdy każdy musi pozamiatać posprzątać
i na wszelki wypadek jeszcze raz zrobić pod siebie
		
(CLVIII ápowiadam wam że...ñ, T 167)

„Przez powtarzanie, przez powtarzanie najsnadniej tworzy się wszelka mitologia!”, nawołuje Witold Gombrowicz, polecając powtarzanie jako metodę potęgowania „wrażenia jednolitości stylu do granic nieomal maniackich”14.
Ale nadrzędną funkcją rytualizacji wypowiedzi jest rytualizacja własnego sposobu bycia-w-świecie, a więc mityzacja świata, czyli jego transformacja w środowisko przyjazne dla istotowo zanurzonej w nim egzystencji. Pszczołowska pisze:

14
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Jeśli chodzi o mitologię, to powtórzenia mają tu [...] znaczenie podstawowe. Wielokrotne i częste
powtórzenia tego samego wyrażenia mogą np. funkcjonować jako jedyny sposób mitologizowania działania czy zjawiska. [P 251]

Czasem jako „jedyny sposób”, a nadto uprawomocniany ewidentnie irracjonalnie, owo powtarzanie-rytualizowanie-mityzowanie bywa najczęściej także sposobem
rozpaczliwym, wykraczającym poza racjonalne uzasadnienia, a w swych skrajnych
przypadkach – kwalifikowanym po prostu jako zachowanie patologiczne, świadczące o utracie zdrowia psychicznego.
Mowa prymarna
Istnieje jeszcze inna interpretacja nieoczywistej przecież, ale specyficznej refreniczności tej poezji. Według psychoanalitycznej (Lacanowskiej) wykładni byłyby powtórzenia – jako zająknięcia, potknięcia języka – elementami „mowy prymarnej”, pośredniczącej między niewypowiadalną traumą pierwotnego („przedpodmiotowego”)
doświadczenia Rzeczy, „doświadczenia własnej śmierci w konfrontacji z das Ding”
– a jego „ujarzmieniem”, czyli wtórnym opracowaniem przez symboliczny porządek
języka, ustanawiający fikcję autonomicznego „ja”, czyli „wyobrażonego [...] cogito”:
Pod spodem wyobrażonego, fikcyjnego cogito „podmiot jest nikim; żyje w stanie rozkładu, w kawałkach” [...]. I fikcja ta jest całkowicie bezsilna wobec „prawdy”, tego nieustannie powracającego miejsca
prawdy, „wo es war”, gdzie t o się wydarzyło: to, czyli niewypowiadalny moment traumy, doświadczenia
własnej śmierci w konfrontacji z das Ding, z absolutną kastrującą obcością Innego, która przyniosła
lęk i ujarzmienie. [B 242]

Można więc powiedzieć, że „język prymarny” pośredniczy między f a z ą k r yz y s o w ą, czyli „zdarzeniami przychodzącymi zawsze za wcześnie” – za wcześnie,
aby nieprzygotowana psyche zdołała wytworzyć ich przedstawienie15, zatem aby je
pojęciowo uchwycić, zsymbolizować i dopiero jako takie móc w ogóle poddać refleksji – a f a z ą r e p a r a c y j n ą, czyli fazą symbolicznej i wyobrażeniowej obróbki: „to faza zrozumienia i konstytucji sensu, faza narracji, która przychodzi zawsze
z a p ó ź n o” (B 216). Faza ta „przychodzi zawsze z a p ó ź n o”, ponieważ jest już
„po fakcie”, po zdarzeniu, które, obrosłe w symboliczne i wyobrażeniowe (fantazmatyczne) interpretacje, przestaje być dostępne jako takie, jako „rzecz w sobie”, fenomen, czyli, w terminologii Martina Heideggera, „to, c o - s i ę - s a m o - w - s o b i e - u k a z u j e”16.
„Język prymarny” pośredniczy zatem między obcym i zewnętrznym wobec podmiotu czasem rzeczywistym wydarzenia a „przyjemną iluzją” (B 221) czasu opowieści o nim, w którym następuje jego oswojenie, czyli „złagodzenie urazu i wprowa-

15
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dzenie go w uniwersum form symbolicznych” (B 215). „Język prymarny” reprezentuje fazę przejściową między niewypowiedzianym, niesłownym (nie)porządkiem
Realnego a idealnym porządkiem Wyobrażeniowego17:
Między porządkiem realnego – czyli traumy, lęku, zatrzymanej śmierci, ciała w stanie rozkładu –
a porządkiem wyobrażonego – czyli idealnej fikcji pełni, osobności i autonomii – nie ma żadnego zapośredniczenia: panuje tu całkowity, antagonistyczny dualizm. Psyche, rozdarta między upadłą realność
a wzniosły ideał, znajduje się w stanie określanym przez Hegla jako świadomość nieszczęśliwa, właściwa duszy niewolniczej. Dopiero rejestr symboliczny, czyli porządek języka, pozwala przekroczyć tę
opozycję i wysłowić się niemej prawdzie w dialogu psychoanalitycznym: terapia zaczyna się, jak pisze
Lacan w Funkcji i polu mowy i dyskursu w psychoanalizie, kiedy przestaje paplać ego i język, jąkając
się i zacinając, dociera do „samej rzeczy, która mówi”. [B 242]

Dlaczego „jąkając się i zacinając” i dlaczego jest to „doświadczenie własnej
śmierci w konfrontacji” z Rzeczą? Bo jest to powrót do samych narodzin mowy
podmiotu, do punktu, w którym zaczyna konstytuować się fikcyjne, wyobrażeniowe „ja”, separujące się od realnego bycia – powrót do momentu przejścia od chaosu
milczącego istnienia do „kastrującego” porządku języka; momentu, w którym „t o
się wydarzyło”, miejsca traumy, w konfrontacji z którą dochodzi do ukonstytuowania się podmiotu:
Moment „wo es war, soll ich werden [gdzie było to, tam ja powinienem być]” jest więc punktem
krzyżowym, w którym objawia się twarde albo-albo leżące u podstaw egzystencji symbolicznej: albo Ja
wstępuje w istnienie, a wówczas znika ze sfery mowy, albo Ja pozostaje w mowie, ale wówczas znika ze
sfery istnienia. Narodziny mowy są śmiercią bycia i odwrotnie: powrót do bycia odbiera podmiotowi
mowę. [B 229]

W interpretacji Slavoja Žižka rzecz prezentuje się następująco:
Na tym opiera się Lacanowska wersja znanego powiedzenia Freuda: „Wo es war, soll ich werden”
[...]. Nie chodzi o to, że „Ego powinno zapanować nad Id”, miejscem nieświadomych popędów, ale o to,
że „Ja powinienem odważyć się na zbliżenie do miejsca mojej prawdy”. Czeka mnie „tam” nie głęboka
Prawda, z którą muszę się utożsamić, ale nieznośna prawda, z którą muszę nauczyć się żyć18.

Dopóki podmiot „papla” przez swoje ego, nie ma dostępu do jąkającej się prawdy „mowy prymarnej”. Prawdy o traumie związanej z zetknięciem z Realnym (gdzie
„t o się wydarzyło”), która to trauma inicjuje świadomą aktywność ego („j a powinienem być”) i domaga się symbolicznego wyrażenia. Psyche zaś, jako „zepsuta
maszyna” (B 253), pragnie z jednej strony ową traumę oswoić, czyli złagodzić uraz;
z drugiej, nie chce o niej nic wiedzieć19, nie dopuszcza jej do głosu – kosmos ego
najpierw pragnąłby chaos zawłaszczyć, oswoić, spetryfikować, a potem sam musi
obronić się przed jego zakusami. Ambiwalencja ta jest skutkiem niedoskonałości

17
18
19
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adaptacyjnego aparatu psyche i jego istotowej niemożności osiągnięcia wewnętrznej
harmonii na poziomie porządku symbolicznego. Inaczej mówiąc, ujawnia się w niej
– jak to ujmuje Lacan – „stosunek podmiotu do jego uwarunkowania” (cyt. za:
B 217).
„Cały adaptacyjny rozwój psyche, polegający na udoskonalaniu porządku symbolicznego, krąży
wokół das Ding”, pisze Lacan w Etyce psychoanalizy [...]. Krąży, nigdy nie mogąc Rzeczy uchwycić – ale
nie znaczy to, że nie może się do niej zbliżyć. Ten akt przybliżania się do „czarnego słońca” Rzeczy
przejawia się w nagłym urywaniu się tropu, w zakłóceniu procesu mowy, potykającej się na kilku
uprzywilejowanych – choć zarazem zupełnie przypadkowych – „znaczących”, które sygnalizują owo
ciemne m i e j s c e, gdzie doszło, czy też raczej nie doszło do niemożliwego spotkania z Rzeczą. [B 228]

Porządek wiersza sprawia wrażenie, w tym kontekście, bycia uprzywilejowanym
w sposób szczególny:
Język poetycki byłby w myśl tej diagnozy językiem, któremu udało się wytrwać w punkcie krzyżowym między Ja zanikającym a Ja rodzącym się dla języka. Językiem, któremu udało się utrwalić ulotność tego doświadczenia i przekuć zwiewność umykającego, jąkającego się pojedynczego Ja w trwały,
powtarzalny idiom. [B 231]

I właśnie owo krążenie „wokół das Ding” – Lacanowskie z ducha – wydaje się
charakteryzować poezję Tkaczyszyna-Dyckiego, co też nie uchodzi uwagi bynajmniej
nie psychoanalitycznie ukierunkowanej krytyki. Joanna Orska np. w recenzji Przyczynku do nauki o nieistnieniu konstatuje:
Autor Nenii preparując swoje utwory, nieustannie, jak wielu już zauważyło, zatacza kręgi, zawsze
przy tym alegorycznie omijając, „obtańcowując” ukryte sedno, do którego zmierza. Zdąża do niego (a
może tylko to markuje), jednocześnie trzymając się na bezpieczny dystans; można odczuć tylko daleki
posmak jego sensu w paradoksalnych omówieniach, na których treść składa się zawsze, w pełnej zgodzie, plus i minus, początek i koniec, życie i śmierć [...]20.

Słowa-klucze byłyby w poezji autora Peregrynarza „kilkoma uprzywilejowanymi [...] »znaczącymi«”, o których wspomina Bielik-Robson; „urywany trop” i „zakłócenia procesu mowy” to, oczywiście, powtórzenia sprawiające wrażenie zacinającej
się mowy, powracającej do raz już wypowiedzianych fraz, usiłującej wyrazić je na
nowo, mowy nieustannie się zawieszającej i korygującej, „jąkającej się”.
Czym zatem mogłaby być Rzecz, trauma, owo „czarne słońce”, miejsce, „gdzie
t o się wydarzyło”, powodując uraz wywołany spotkaniem z Realnym, ze względu
na który czynione są adaptacyjne zabiegi psyche? Zabiegi polegające na włączeniu
Wydarzenia w uspokajający porządek Wyobrażeniowego poprzez mediację rejestru
symbolicznego, do którego źródeł, czyli „mowy prymarnej”, usiłuje dotrzeć poezja
Tkaczyszyna-Dyckiego?
Mowa prymarna jest niepewna, jąkająca się, w dużej mierze prywatna: to „vagire, które oznacza
pierwsze raczkowanie mowy” [...], mające swój początek już w samym vagitus, czyli niemowlęcym płaczu.
Ego, które uciekło od miejsca swych narodzin – w krzyku, bólu i lęku, w obezwładniającej zależności

20
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pierwotnego uwiedzenia – żyje złudzeniem własnego autonomicznego bytu, podczas gdy naprawdę jest
ono n i c z y m, pustym shifterem, całkowicie bytu pozbawionym. [B 230]

„Ego, które uciekło od miejsca swych narodzin – w krzyku, bólu i lęku”, od
wielorakich „zależności” i „uzależnień”, czyli podmiot uciekający, i nie mogący uciec,
od własnych uwarunkowań w nadziei na byt w pełni autonomiczny, „podczas gdy
naprawdę” bez owych uwarunkowań jest „całkowicie bytu pozbawiony”, zarazem
wierny i niewierny swoim korzeniom – czyż to nie persona liryczna poezji Dyckiego?
„Złudzenie własnego autonomicznego bytu” wyraża się – jednocześnie ironicznie podważając samo siebie – np. tak:
nigdy nie byłem tak blisko
czyjegoś umierania godząc się
na umieranie którym jestem
odkąd nakarmiła mnie matka
zapewniając sobie obfite śniadanie obiad
kolację no i trochę telewizji ewentualnie
godząc się na umieranie które jest we mnie
za sprawą własnej zaradności i niezależności
od matki choć niejedno jej zawdzięczam
więc nigdy nie byłem tak blisko czyjegoś
umierania sięgając po biszkopty włączywszy
program pierwszy jestem samowystarczalny
		
(CXC ánigdy nie byłem tak blisko...ñ, T 199)

Tak zaś wygląda zderzenie z rzeczywistością, czyli przyspieszony proces deziluzji – demistyfikacji fantazmatycznego wyobrażenia własnej „samowystarczalności”, „niezależności” i autonomii. Oto wiersz z tomiku Peregrynarz:
niekiedy jak zwierzęta a prawie zawsze
jak chłopcy zaciągnięci do bramy
prawie zawsze nadzy i nadzy
i tylko niekiedy jak chłopcy
zaciągnięci na torowisko i tam nie wiedzieć
czemu odebrani matce i ojcu
pamiętam tylko przetaczający się w oddali
pociąg o którym nie powiedziałem nikomu
niekiedy jak zwierzęta a prawie zawsze
jak dzieci które chciały się wyrwać
z szalonych objęć matki do najpiękniejszego
ogrodu i wpadały pod pośpieszny
		
(LXVII ániekiedy jak zwierzęta...ñ, T 74)

Powtórzenie w funkcji kreowania – imitowania? odtwarzania? wyrażania? –
„mowy prymarnej” działa, oczywiście, najefektywniej, gdy jest realizowane na przestrzeni jednego wiersza. Przy tym – im intensywniej stosowane, im bardziej zagęszczające substancję wiersza, tym silniejsze wrażenie „jąkającego się” ego:
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mój przyjaciel jest martwy i w ustach
jego ta ciemna woda co w ciemnościach
i w oczach ta ciemna woda co w bulgotaniu
gwiazd kiedy wybiegają nad miasto
z ust jego wyrywa się krzyk a zatem
bardzo ciemna woda która bulgocze
gdy się dobrze wsłuchać w sen i w komunikat
wydobyty ze snu o jaki trudno w radiu
i w ustach jego ta woda co w ciemnościach gada
wielkie rzeczy o jakie znów trudno w radiu
iż wyłoniliśmy się z jednej sadzawki która jeszcze
dzisiaj śmierdzi w nas po wypiciu dykty
(CII. Bojkot radia i telewizji w latach osiemdziesiątych, T 111)

„Czarnym słońcem” byłoby zatem dosłownie i metaforycznie rozumiane „miejsce [...] narodzin”. Miejsce-dom, gdzie zamieszkała niewiara. Miejsce – powód
ucieczek i powrotów. Miejsce, w którym psyche pragnie powtórzyć i oswoić Wydarzenie, złagodzić uraz poprzez „wprowadzenie go w uniwersum form symbolicznych”,
w mityczny porządek wiersza.
Dom-Rzecz nie daje się, oczywiście, precyzyjnie definiować: jego ujednoznacznienie, całkowita symbolizacja wiązałyby się nie tylko z likwidacją „problemu” –
zatem i poetyckiego tematu, w zasadzie więc z zanikiem bodźca do artystycznego
formułowania refleksji – ale i z całkowitą kastracją, czyli zupełnym, i dla niego
samego niewyobrażalnym, unicestwieniem podmiotu w jego dotychczasowej postaci. Oznaczałoby likwidację konstytutywnej Traumy i przedmiotu – przyczyny pożądania, a zatem utratę racji i sensu istnienia.
Tymczasem poetycka machina „zataczania kręgów”, „»obtańcowywania« ukrytego sedna” funkcjonuje nad wyraz sprawnie, ani na krok przy tym nie zbliżając
się do tajemniczego centrum:
a my tam i z powrotem tak tak
tam i z powrotem nie nie
szpital psychiatryczny kołuje nad nami
wieloskrzydły wielodzioby jastrząb
opada na nas miękko i nikt
nie protestuje gdy jest to lekarz
z kilkuletnim doświadczeniem
choć równie dobrze spuszczać się w głąb
naszych urojeń mógłby piekarz sklepikarz
o tak tak sklepikarz i klucznica
która kluczy kołuje nad nami lecz nikt
nie wie co ona ma między nogami
		
(XLV áa my tam i z powrotem...ñ, TP 49)

Owo poetyckie krążenie „wokół das Ding”, celowe, świadome jego omijanie,
obudowywanie coraz gęstszą materią słów, stało się tymczasem celem samym
w sobie, metodą integracji – nieustannie zagrożonego dezintegracją – podmiotu,
strategią jego przetrwania, jednostkową formą bycia-w-świecie i „umierania [...] na
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własny sposób”21, jedyną nadzieją na ocalenie/zbawienie („scribo ergo sum”, dałoby się rzec):
daj mi słowo abym kres
nazwał umiejętnie kresem
i w nim tańczył (żebym
z radością zatoczył koła
które będą kołami nicości
i moimi kresami) i abym pojął
abym szalony nie wybiegł
z domu bo i dokąd zawiedzie mnie
natchnienie jak nie do Pana Boga
		
(I ádaj mi słowo abym kres...ñ, TP 5)

Parafrazując formułę przytoczoną przed cytowanym wierszem, można by powiedzieć, że Tkaczyszyn-Dycki wypracował język, któremu udało (udaje) się utrwalić ulotność konstytutywnego doświadczenia Traumy i przekuć w trwały, powtarzalny idiom zwiewność umykającego, jąkającego się pojedynczego Ja.
Nie należy się zatem spodziewać, że poeta z niego zrezygnuje i dotrzyma którejś
ze swoich licznych quasi-obietnic, takich jak z tego np. wiersza z tomiku Dzieje
rodzin polskich:
w sąsiednim pokoju umiera moja matka
która mimo to zatrudnia się myśleniem o mnie
jeszcze kiedyś napiszę na czym polega
umieranie moje i jej w ciemnym pokoju dolnym
w tym samym który dawniej należał do Wandeczki
jeszcze kiedyś napomknę na czym polega
jej pobyt w Chicago na czym się to wszystko
zasadza jeśli się zasadza w ciemnym pokoju
górnym skąd nam wysyła dolary tudzież paczki
i sny uszkodzone poza granicami kraju (ale to już
jest temat na osobną książkę) i zabezpieczone
w foliowym woreczku wędrują do rąk własnych
		
(II áw sąsiednim pokoju umiera moja matka...ñ, TDz 6)

Ta poetycka twórczość bowiem – jako korelat egzystencji – konsekwentnie prezentuje się jako ów motyl (który „kołysze się w trawie i na swój / sposób uszczęśliwia kolorowy świat / bądź unieszczęśliwia zważywszy przecież / fakt że przyfrunął
znikąd” i „do dziś pozostaje nieodgadniony”) z wiersza stanowiącego liryczną Przedmowę do Dziejów rodzin polskich. Teksty otwierające i zamykające poszczególne
tomiki Tkaczyszyna-Dyckiego zazwyczaj mają charakter programowy, autotematyczny, metaliteracki; przedstawiona tu interpretacja, czy też tylko sugestia, wydaje się więc uzasadniona. Warto chyba przytoczyć ten utwór w całości:
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motyl kołysze się w trawie i na swój
sposób uszczęśliwia kolorowy świat
bądź unieszczęśliwia zważywszy przecież
fakt że przyfrunął znikąd
i spoczął na liściu koniczyny
z kwiatu na kwiat ale przede wszystkim
do dziś pozostaje nieodgadniony
pośród czterolistnej koniczyny zważywszy
i to że liczą się wyłącznie fakty
			
(I. Przedmowa, TDz 5)

Jeżeli „liczą się wyłącznie fakty”, to jedyny fakt, na jaki możemy liczyć jako
czytelnicy owej poezji, to sam fakt – i akt – jej istnienia. A ujmując rzecz bardziej
formalnie: istnienie aktów mowy mających swoje motywacje i cele oraz powodujących określone reakcje. Do celów tych bynajmniej nie należy objaśnianie odbiorcy,
„na czym się to wszystko / zasadza”.
Abstract
GRZEGORZ TOMICKI University of Wroclaw
POETIC CIRCULATION AROUND „DAS DING” THE FUNCTIONS OF REPETITION IN EUGENIUSZ TKACZYSZYN-DYCKI’S POETRY
The author in his article takes up the problem of repetition seen as a mode of poetic expression organisation and analyses its specific functions in Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki’s creativity. Referring to
such scholars as, inter alia, Søren Kierkegaard, Jacques Lacan, Agata Bielik-Robson, Aleksandra
Okopień-Sławińska, and Lucylla Pszczołowska, he points at a potential multifunctionality of repetitions.
It can be made an element of a text’s musical organisation, serve for certain stylisation functions, reiterate a reflexive stimulus or change the lyrical narration direction via expressively or meaningfully
accentuate a given expression, express the speaking person’s mental state, etc.
Resorting to an original reading of Lacan’s theory by Agata Bielik-Robson, the author offers his
own interpretation of functions of repetitions in Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki’s poetry. In his view,
repetitions are aimed at poetic expression’s maximal approximation to “primary speech” which mediates
between the Real, unsubordinated to symbolisation, and symbolic order, relying first and foremost on
logically and reasonably structured language.
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APOKRYFY W POLSKIEJ POEZJI WSPÓŁCZESNEJ
W literaturze współczesnej – tak polskiej, jak i światowej – wciąż żywe są apokryfy.
Sięganie do tej tradycji zdaje się dominować w utworach prozatorskich1, warto jednak zwrócić uwagę, iż równie często inspiracje apokryficzne spotykamy w poezji.
Sposoby poetyckich nawiązań przyjmują rozmaitą postać. Problem jest tym bardziej
złożony, że samo pojęcie apokryfu ma charakter poliwalentny2. Wypada zatem zacząć
od ustaleń terminologicznych pozwalających rozróżnić pojęcia apokryfu właściwego,
apokryfu literackiego i utworu, w którym realizuje się zasada apokryfu.
Najczęściej spotykane definicje mówią, iż apokryfy to starożydowskie i starochrześcijańskie księgi religijne posługujące się formą i stylem biblijnym, ale nie
należące do kanonu Pisma Świętego3. Przyjmuje się, że apokryfy powstawały od
II w. p.n.e. i rozwijały się do VI w. n.e. Ogromna liczba tekstów religijnych – listów,
dziejów apostolskich, apokalips, ewangelii apokryficznych – sprawiała, iż Kościół
od pierwszego wieku zmuszony był wyłonić zbiór dzieł natchnionych, kanon Pisma
Świętego. Proces ustalania kanonu trwał kilka stuleci, obejmował wiele długich
debat religijnych, a finalizował się w trakcie sporów okresu reformacji. Za zbiór
kanoniczny uznane zostały tłumaczenia łacińskie Biblii hebrajskiej i greckiej (Septuaginty), dokonane przez św. Hieronima w latach 390–395, zawierające księgi
protokanoniczne i deuterokanoniczne. Po synodach w Hipponie (393 r.) i Kartaginie
(397 i 419 r.) ostatecznie zatwierdzono skład Pisma Świętego na Soborze Trydenckim w 1546 roku.
Jako pierwszy nazwy „apokryf” użył Orygenes, ale wyłącznie na oznaczenie

1

2
3
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T. 1. Red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski. Lublin 1973, s. 758. – H. L a n g k a m m e r,
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pism gnostyckich4. Pojęcie apokryfu – jako tekstu nie należącego do kanonu Pisma
Świętego – zostało wprowadzone przez św. Hieronima, który dobitnie podkreślał,
że „cokolwiek jest poza pismami kanonicznymi, winno być zaliczone do apokryfów”5.
Istnieje różnica między Kościołem katolickim a protestanckim w rozumieniu tekstów
apokryficznych. Protestanci nazwą „apokryf” obejmują księgi deuterokanoniczne,
nie występujące w Biblii hebrajskiej, a przez katolików zaliczane do kanonu Pisma
Świętego. Na pisma apokryficzne w pojęciu katolików protestanci stosują termin
„pseudoepigrafy”.
W trakcie wyłaniania kanonu Pisma Świętego niektóre księgi uważane początkowo za apokryfy zostały następnie włączone w jego obręb, np. Apokalipsa św. Jana. Zarazem wiele treści pochodzących z pism apokryficznych przeniknęło do nauki i praktyki Kościoła, jak chociażby Requiem aeternam liturgii pogrzebowej,
pochodzące z czwartej Księgi Ezdrasza6. Na apokryfy powstałe do VI w. n.e. przyjęto w badaniach termin „apokryfy właściwe”7. Od wielu lat staraniem księdza
Ryszarda Rubinkiewicza i przede wszystkim księdza Marka Starowieyskiego ukazują się polskie edycje apokryfów właściwych.
W okresie średniowiecza i renesansu nastąpił bujny rozwój piśmiennictwa
religijnego, któremu obecnie nadaje się nazwę „apokryfy”. Narracje apokryficzne,
romanse duchowne, historie biblijno-apokryficzne, rozmyślania, pasje, apokryficzne żywoty hagiograficzne kształtowały duchowość religijną i tworzyły trwały element
kulturowy dawnych epok. W polskiej literaturze pisma o charakterze apokryficznym
były najczęściej kompilacyjnymi tłumaczeniami łacińskich pierwowzorów8. Do
najważniejszych zaliczają się: Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa, zwane Rozmyślaniem przemyskim, a także Ewangelia Nikodema, Żywot Pana Jezu Krysta [...]
Baltazara Opeca, Rozmyślania dominikańskie, Sprawa chędoga o męce Pana Chrystusowej, Historyja barzo cudna [...] o stworzeniu nieba i ziemie [...] Krzysztofa
Pussmana, Istoryja o świętym Józefie, patryjarsze Starego Zakonu [...] czy Kazania
o Maryi Pannie czystej Jana z Szamotuł9.
Schyłek piśmiennictwa apokryficznego nastąpił w XVI w. w wyniku postanowień
Soboru Trydenckiego, w aurze sporów wyznaniowych i walk z reformacją. W roku
1563 na 25 sesji tego soboru przyjęto ściśle obowiązujące zasady doktryny i dyscypliny kościelnej w zakresie zwyczajów religijnych. W myśl owych postanowień
rozpowszechnianie apokryfów zostało zabronione. Ciekawy w tym względzie wydaje się przypadek apokryfu nazywanego Apokalipsą Mojżesza albo Życiem Adama
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i Ewy. Owa spolszczona przez Pussmana wersja łacińskiego apokryfu cieszyła się
dużym zainteresowaniem, poczytnością i powodzeniem, później jednak uznano ją
za heretycką i ostatecznie skazano na spalenie10. Uchwalone postanowienia Soboru Trydenckiego miały zasadniczy wpływ na negatywny sposób pojmowania apokryfów, które zaczęto utożsamiać z tekstami potępianymi przez Kościół11. Schyłek
XVI wieku w zgodnej opinii badaczy stał się momentem wygasania czy wprost zamierania narracji apokryficznych. Od tej pory apokryfy rozpoczęły żywot ukryty,
niejako podziemny, toczący się w obrębie literatury.
Do czasów dzisiejszych apokryfy przetrwały w literaturze w twórczości niezliczonych pisarzy, wśród najważniejszych wymienia się Dantego Alighieri, Johna
Miltona, Johanna Wolfganga Goethego, Thomasa Manna, Jamesa Joyce’a, Thomasa Stearnsa Eliota, Jorge Luisa Borgesa. W wieku XX nastąpiło niezwykłe ożywienie literatury apokryficznej. Marek Adamiec twierdzi wręcz, że apokryf jest „tym
gatunkiem mowy, który dominuje w literaturze współczesnej”12.
Badacz apokryfów, ksiądz Starowieyski, zwracał uwagę na zjawisko „życia
apokryfu”. Tłumaczył je w taki sposób: „apokryf raz powstały jest w ciągłym ruchu,
ciągłej przemianie”, a poddawany przeróbkom przez kopistów i tłumaczy, układa
się w „uzupełnienie uzupełnienia”13. Daniel-Rops podkreślał ponadto, że teksty
apokryficzne kształtowały się „kopiując siebie nawzajem, wzbogacając się o nowe
szczegóły i liczne przypisy”14. Być może, z tego powodu św. Hieronim mówił o „niezdrowych majaczeniach apokryfów”, a inni postrzegali w nich „wulgarne amplifikacje”15.
W najgłębsze, genologiczne warstwy apokryfu wpisana jest zatem relacja intertekstualna, relacja tekstu wobec tekstu kanonicznego bądź innego apokryfu. Dzieła apokryficzne powstawały jako dopowiedzenie i rozszerzenie biblijnego tekstu
ksiąg kanonicznych, stąd w ich poetyce dopatrzyć się można zasady naśladownictwa, imitacji i przetworzenia. Dążyły one do osiągnięcia stanu ścisłej adhezji tekstualnej, która upodabniałaby je do stylistycznego prawzoru Pisma Świętego. Efekt
ten osiągany był za pomocą literackiej techniki pastiszu16.
Stanisław Balbus w książce Między stylami, w której zarysowywał klasyfikację relacji międzytekstowych, wymieniał również kategorię apokryfu, traktując ją
jako jedną z odmian transpozycji tematycznej. Jak tłumaczył badacz, transpozycja tematyczna o charakterze apokryficznym „nie jest gruntownym przetworzeniem
tematu w b r e w niemu, ale stwarza takie pozory, jak gdyby rozwijała tylko jego
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Zob. A d a m c z y k, Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej do końca XVI wieku,
s. 37–38.
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Ibidem, s. 10.
Na występowanie tendencji pastiszowych w staropolskich tekstach apokryficznych wskazuje
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72–73).
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utajone i nie dostrzegane przedtem dyspozycje”17. Z punktu widzenia odbiorcy
w tekście prezentowane są zatem treści sprawiające wrażenie gdzieś zasłyszanych,
a mimo to nieznanych czy niejawnych.
Odniesienie do apokryfu znajduje się także w systematyzacji związków transtekstualnych Gérarda Genette’a18. W zaproponowanej przez niego typologii tekst
o charakterze apokryficznym stanowił jedną z praktyk hipertekstualnych i zaklasyfikowany był jako relacja naśladowania poważnego, której Genette nadał nazwę
„forgerie”19. W języku polskim termin ten został przetłumaczony jako „falsyfikat”.
Francuskie słowo „forgerie” oznacza ‛fałszerstwo’. Pochodzi ono od czasownika
„forger” (‛kuć’), a „forgeron” to ‛kowal’. W zmetaforyzowanym sensie „forger” znaczy
‛ukuć coś, wymyślić, stworzyć, wytworzyć w sposób sztuczny’. Interesujący wydaje się fakt, że słowo „forgerie” wykorzystywane jest w grafologii na określenie czynności ustalania prawdziwości tekstu, wydobywania sfałszowanych fragmentów.
Analiza Genette’owskiej kategorii falsyfikatu pozwala więc dostrzec intertekstualny
charakter apokryfu w postaci palimpsestu, w którym poszczególne warstwy tekstu
kanonicznego i zmyślenia apokryficznego nakładają się na siebie. Badanie apokryfu przypomina zatem pracę grafologa oddzielającego wersję kanoniczną od sfałszowanych fragmentów apokryficznych.
Postrzegany w postaci palimpsestu apokryf okazuje się więc udanym falsyfikatem, mistyfikacją, fałszerstwem. Współcześnie, jak podkreśla Maria Adamczyk,
zamieszczony w podtytule termin „apokryf” „pozoruje tylko rzekomą »autentyczność«
fikcjonalnego, wcale nie ukrywanego zmyślenia”20.
Do pojęcia apokryfu odwoływał się także Ryszard Nycz analizując zjawisko pastiszu. Autor Tekstowego świata przedstawiał pastisz jako „udaną re-kreację wzorca”,
która dokonywana jest za pomocą „zasady apokryfu”21. Zobrazowana przez Nycza
zasada apokryfu stała się generatorem wielu współczesnych praktyk pisarskich22.
Badacze apokryfów zgodnie podkreślali, że struktura przekazu biblijnego jest
niepełna, fragmentaryczna, nieciągła fabularnie. Wskutek tego, jak przekonywali,
motywację do kreowania narracji apokryficznych stanowiła potrzeba uzupełnienia
i dopowiedzenia treści Pisma Świętego. Stąd, być może, częste apokryfy – przedstawiające koleje losu Adama i Ewy, ukazujące genealogie starotestamentowych
rodów, odtwarzające szczegóły życia Maryi czy obrazujące dziecięce lata Jezusa.
Fragmentaryczność historii biblijnej postrzegana była jako „luka” (pisał o tym Aleksander E. Naumow)23, w którą, jak tłumaczyła Adamczyk, „»wciska się« apokryf,
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S. B a l b u s, Między stylami. Wyd. 2. Kraków 1996, s. 350.
G. G e n e t t e, Palimpsesty. Przeł. A. M i l e c k i. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za
granicą. Antologia. T. 4, cz. 2. Oprac. H. M a r k i e w i c z. Kraków 1992.
Ibidem, s. 352.
A d a m c z y k, wstęp, s. 23.
R. N y c z, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993, s. 174–183.
W perspektywie pastiszu, w którym realizowana jest zasada apokryfu, N y c z (ibidem, s. 183)
proponował rozważać m.in. utwory W. Gombrowicza, S. Lema, K. Brandysa, T. Konwickiego,
A. Kuśniewicza, J. Stryjkowskiego, J. Andrzejewskiego, S. Grochowiaka, a także poetyckie „imitacje” J. M. Rymkiewicza. Obecnie listę można by rozszerzyć choćby o utwory O. Tokarczuk oraz
J. Dehnela.
A. E. N a u m o w, Apokryfy w systemie literatury cerkiewnosłowiańskiej. Wrocław 1976, s. 62–63.

2014-11-25 10:41:19

JOANNA DEMBIŃSKA-PAWELEC

Apokryfy w polskiej poezji współczesnej

141

przynosząc własne dopełnienie gwarantujące – zakłóconą jakoby w uświęconym
źródle – diachroniczną ciągłość narracji”24. Podobnie o tekstowym pastiszu realizującym zasadę apokryfu wypowiadał się Nycz:
w typowych przypadkach chodzi tu o dostrzeżenie, a następnie wypełnienie, wedle swej najlepszej
wiedzy o regułach danej immanentnej poetyki, pewnej luki w istniejących realizacjach paradygmatu
bądź też jakiegoś koniecznego (z perspektywy ewolucji historycznoliterackiej) a brakującego ogniwa,
które mogłoby uczynić kompletnym i logicznym obraz całości [...]25.

Odwołując się do narracyjnej teorii Umberta Eco z jego pracy Lector in fabula,
wolno by było powiedzieć – w przypadku nieciągłości fabularnej, owej „luki” w istniejących paradygmatach – o „sygnałach suspense’u”, które inicjują dysjunkcje
prawdopodobieństwa i stymulują rozwój fabuły, prowokują do tworzenia apokryficznego uzupełnienia26. W podobny sposób Balbus pisał o „sygnałach apokryficznych” budujących literackie „ciągi dalsze” w kulturowych transpozycjach tematycznych27. Obok zatem wyróżnionych przez Genette’a procesów transfuzji i perfuzji transtekstualnej28 – w przypadku dzieł o charakterze apokryficznym dałoby się
mówić także o dyfuzji transtekstualnej w znaczeniu rozlewania, rozprzestrzeniania
się tekstu. Proces dyfuzji byłby uzupełnianiem „luki”, kształtowaniem narracyjnych
„ciągów dalszych”, a w konsekwencji tworzeniem apokryfu.
Jako przykład współczesnego apokryfu poetyckiego można by przywołać wiersz
Zbigniewa Herberta Domysły na temat Barabasza pochodzący z tomu Elegia na
odejście29. Nazwisko Herberta nie pojawia się tutaj przypadkowo, jego związki
z problematyką apokryficzną są wielorakie. Herbert to autor prozatorskiego cyklu
zamieszczonego w książce Martwa natura z wędzidłem30, zatytułowanego Apokryfy, o którym pisali Ewa Wiegandt i Maciej Michalski31. Jacek Trznadel odczytywał
utwory sceniczne Herberta jako apokryfy ironiczne32. Stanisław Barańczak zwracał
uwagę na demaskujące apokryfy33, a Przemysław Czapliński analizował apokryfy
mityczne autora Pana Cogito34. Adamiec postawił wręcz hipotezę, że cała spuścizna
literacka Herberta ma charakter apokryficzny35.
Wiersz Domysły na temat Barabasza wydaje się niemal idealnym przykładem
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poetyckiego apokryfu. Już pierwszy wers jest w istocie zlokalizowaniem owej „luki”
w realizacji biblijnego paradygmatu, wskazaniem miejsca nieciągłości narracyjnej,
które prowokuje do stawiania pytań. Rozpoczynające wiersz pytanie – „Co stało się
z Barabaszem?” – okazuje się sygnałem suspense’u, inicjuje dysjunkcje prawdopodobieństwa i generuje możliwe fabuły:
Co stało się z Barabaszem? Pytałem nikt nie wie
Spuszczony z łańcucha wyszedł na białą ulicę
mógł skręcić w prawo iść naprzód skręcić w lewo
zakręcić się w kółko zapiać radośnie jak kogut
On Imperator własnych rąk i głowy
On Wielkorządca własnego oddechu
Pytam bo w pewien sposób brałem udział w sprawie
Zwabiony tłumem przed pałacem Piłata krzyczałem
tak jak inni uwolnij Barabasza Barabasza
Wołali wszyscy gdybym ja jeden milczał
stałoby się dokładnie tak jak się stać miało
A Barabasz być może wrócił do swej bandy
W górach zabija szybko rabuje rzetelnie
Albo założył warsztat garncarski
I ręce skalane zbrodnią
czyści w glinie stworzenia
Jest nosiwodą poganiaczem mułów lichwiarzem
właścicielem statków – na jednym z nich żeglował Paweł do Koryntian
lub – czego nie można wykluczyć –
stał się cenionym szpiclem na żołdzie Rzymian
Patrzcie i podziwiajcie zawrotną grę losu
o możliwości potencje o uśmiechy fortuny
A Nazareńczyk
został sam
bez alternatywy
ze stromą
ścieżką
krwi

Wiersz Herberta można postrzegać jako poetycki apokryf o złożonej strukturze
palimpsestu. Niemal cały tekst jest zmyśloną opowieścią o przypuszczalnych losach
Barabasza, przemilczanych i pominiętych w Ewangeliach według św. Marka czy
św. Jana (choć wspomnianych w jednym z apokryfów36). Wypowiedź apokryficzne-
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go bohatera, naocznego świadka wydarzeń przed pałacem Piłata, zarysowuje katalog możliwych biografii tego więźnia zwolnionego w ramach amnestii paschalnej.
Zmistyfikowanej opowieści o wielu potencjalnych perspektywach egzystencji Barabasza przeciwstawiona została bezwarunkowa konieczność losu Nazareńczyka,
a różnorodnej potencji życia – jednoznaczny wyrok śmierci37. Apokryficzną amplifikację dziejów Barabasza zestawiono w palimpsestowej strukturze wiersza z gnomiczną, oszczędną i surową poetyką biblijnego archetekstu.
W wierszu Domysły na temat Barabasza w ironiczny, ale też tragiczny sposób
ukazany jest problem okoliczności i uwarunkowań życia człowieka, na pozór kształtowanych przez „zawrotną grę losu”, która jednych obdarza „możliwościami”, „potencjami”, „uśmiechami fortuny”, drugich pozostawia „bez alternatywy” w obliczu
śmierci. Relacja – włożona przez Herberta w usta bohatera lirycznego apokryficznej
opowieści, krzyczącego wraz z tłumem pod pałacem Piłata – prezentuje decyzję
namiestnika jako wyrok losu, grę fortuny, przemilczając zakulisowe, polityczne
i religijne motywy skazania Jezusa. Wiersz Herberta przedstawia zatem biblijną
wersję wydarzeń z punktu widzenia człowieka z tłumu, wersję „heretycką”, skłamaną, zafałszowaną, z całą pewnością – niekanoniczną. Ironia udramatyzowana,
jaką posłużył się Herbert38, w istocie demaskuje apokryficznego świadka, człowieka z tłumu – który przyznawał: „krzyczałem / tak jak inni [...] / Wołali wszyscy
gdybym ja jeden milczał / stałoby się dokładnie tak jak się stać miało”. Jego postawa zaangażowanego uczestnika zajść przed pałacem Piłata pozwoliła Herbertowi na apokryficzną interpretację wydarzenia, nieprawomyślną i sfałszowaną,
dzięki której spoza ewangelicznej opowieści pod działaniem ironii mniejszej39 zaczyna ujawniać się siła przemocy i władzy, skrzętnie skrywana za przesłoną wyroków fortuny i losu. Apokryficzny wiersz Domysły na temat Barabasza w przewrotny sposób – poprzez powtórzenie odwracające – koncentruje uwagę na osobie Nazareńczyka, wydobywa jego ludzką i cielesną naturę, „ranliwą”, jak powiedziałby
Czesław Miłosz. Herbert w przetworzonym, ewangelicznym przekazie nie tylko
akcentuje przewrotne oddziaływanie kłamstwa i przemocy, ale także uwyraźnia
przeżywanie przez Jezusa ludzkiego bólu i cierpienia.
Naumow, analizując przykłady apokryfów i badając ich odchylenia od kanonicznej wersji Pisma Świętego, podkreślał, że zawsze „ich akt powstania jest już
z góry interpretacją i komentarzem”40. Dyspozycję taką dostrzegał także Nycz
w odniesieniu do pastiszu. Zwracał on uwagę, iż pastiszopisarstwo oparte na zasadzie apokryfu „ujawnia i twórczo wyzyskuje utajoną produktywność, nie zreali-
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zowane możliwości historycznie zinterpretowanego pierwowzoru” i dlatego wolno
je pojmować jako „imitację interpretacji”41. W przypadku współczesnych apokryfów
interpretacja autorska staje się rodzajem komunikacji literackiej opartej na grze
z oczekiwaniami i przyzwyczajeniami czytelników.
Apokryfów poetyckich odwołujących się do archetekstu Biblii można by wskazać sporo w twórczości wielu polskich poetów współczesnych, m.in. Leopolda
Staffa, Czesława Miłosza, Anny Kamieńskiej, Witolda Wirpszy, Leszka Aleksandra
Moczulskiego, Adama Zagajewskiego czy Marcina Świetlickiego.
Intertekstualne nawiązanie do archetekstu Biblii nie wyczerpuje w pełni problematyki apokryfów, istnieje bowiem jeszcze inny modus pojmowania tego zjawiska.
Słowo „apókryphos” najczęściej wywodzone jest przez badaczy z greckiej terminologii hellenistycznej. Termin ten pochodzi od greckiego „apokrýptô”, oznaczającego
‛ukryć, schować, zakryć, zataić’, „apókryphos” zatem to ‛ukryty, tajemny, schowany’, ale także ‛niezrozumiały, niepojęty’. Określeniem „apokryphoi bibloi” lub „apokrypha biblia” obejmuje się ezoteryczne księgi różnych sekt religijnych (np. esseńczyków czy wyznawców Zoroastra), które przeznaczone były tylko dla wtajemniczonych członków danej sekty, stąd takie sensy tego słowa jak: ‛ukryty, schowany,
niejawny, niezrozumiały’42.
Ale słowo „apókryphos” stanowi prawdopodobnie tłumaczenie jeszcze starszego hebrajskiego terminu „gânûz”, czyli ‛ukryty’, pochodzącego od czasownika
„gânaz”, ‛ukryć’. Talmudyczne określenie „gânaz” oznaczało księgi oraz zwoje pism
wyłączone z oficjalnego i liturgicznego użycia, przechowywane w niedostępnych
skrytkach. Ponieważ w kulturze hebrajskiej ksiąg nie wolno było palić, w każdej
synagodze znajdowało się pomieszczenie zwane „g’nizâh”, gdzie składano zużyte
i zniszczone egzemplarze ksiąg, a zarazem te, które zostały wykluczone, nie dopuszczone do oficjalnego obrzędu, pozbawione prawa do głośnego odczytywania.
Kiedy „g’nizâh” się zapełniła, zamurowywano otwór i odprawiano obrzęd pogrzebania. Apokryf w tym sensie oznaczał księgi zdeponowane, ale także wycofane, pozbawione klauzuli przyzwolenia, znajdujące się poza oficjalnie uznanym obiegiem43.
Odwołanie się do pierwotnego rozumienia słowa „apokryf” zmienia relację intertekstualną między archetekstem, pojmowanym jako tekst kanoniczny, a narracją apokryficzną. Zamiast kanonu Biblii musiałoby pojawić się zmodyfikowane
pojęcie kanonu, mocno poszerzone o archeteksty wykraczające poza ścisły krąg
wyznaczony transtekstualną relacją do Pisma Świętego. Zatem kanon byłby ustanawiany nieobligatoryjnie przez archeteksty zarówno o konotacji biblijnej, jak
i pozabiblijnej. Poszerzone pojęcie apokryfu zdaje się zagrażać ścisłości terminologicznej, warto jednak pamiętać, że istniały np. późnostarożytne apokryfy wojny
trojańskiej – Ephemeris belli Troiani Diktysa Kreteńczyka i De excidio Troiae Daresa Frygijczyka44. Wspomniane Apokryfy Herberta z Martwej natury z wędzidłem
również nie respektują odniesienia do kanonu biblijnego. Jak zauważa Wiegandt,
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autor Struny światła przywołuje termin „apokryf” objaśniając w sposób „heretycki”
fabułę zdarzeń marginalizowanych czy pomijanych w opisywanych dziejach. Dopowiada w apokryficzny sposób zapomniane, przemilczane, niecodzienne biografie
układające się „w parabolę ludzkiego losu, który spełnia się w historii”45.
Najbardziej pojemną i nieokreśloną relację wobec kanonu, niemal uchylającą
jej sposób istnienia, zaproponował Lem w Apokryfach46. Zawiera ona przedmowy,
posłowia i recenzje książek, które nigdy nie zostały napisane. Jak zauważa Michalski, „z apokryfem łączy te teksty mistyfikacja, wymyślenie samej »widmowej biblioteki«”47. Odniesienie do kanonu staje się rodzajem zafałszowania, ale zarazem
wtórnej kreacji pozorującej stan faktyczny.
W przypadku poszerzonego pojmowania kategorii dzieł apokryficznych istotna
wydaje się relacja tekstualna: transpozycji tematycznej i fałszerstwa. Warunkiem
tworzenia narracji apokryficznych staje się „luka” czy szczelina hipotekstualna,
która ujawnia sygnały suspense’u i inicjuje kreowanie fabuł. Apokryficzne „ciągi
dalsze” kształtowane są jako efekt rozprzestrzeniania i dyfuzji transtekstualnej.
Utworzony w ten sposób falsyfikat, rozumiany jako udana re-kreacja wzorca, przyjmuje charakter pastiszu skonstruowanego za pomocą zasady apokryfu.
Przykładami dzieł poetyckich nie odwołujących się do kanonu Biblii, ale w których widoczne pozostaje działanie zasady apokryfu, mogłyby stać się kolejne wiersze Herberta. Barańczak proponował w takim kontekście odczytanie Starego Prometeusza, a także utworu Apollo i Marsjasz będącego zapisem dalszego ciągu mitycznej narracji, „zwykle wstydliwie opuszczanego z uwagi na jego drastyczność”48.
Dla Balbusa przykładem apokryfu, pojmowanego „w etymologicznym znaczeniu
tego słowa”, pozostaje wiersz W drodze do Delf, a przede wszystkim Tren Fortynbrasa – skłamany monolog dodany do kanonicznego tekstu Williama Szekspira,
wypowiadany po zakończeniu spektaklu, za opuszczoną kurtyną49. Czapliński
w kontekście apokryfów mitycznych analizował utwory z tomu Król mrówek50.
W takim też zmodyfikowanym pojęciu apokryfu Adamiec odczytywał wiersze Herberta: U wrót doliny, Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy, Raport z oblężonego
Miasta51.
Jak się wydaje, poszerzone pojęcie apokryficzności, pozwalające analizować
teksty poetyckie, które tworzone były zgodnie z zasadą apokryfu, staje się także
bardzo pomocne w lekturze liryki Jarosława Marka Rymkiewicza, zwłaszcza tej z lat
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Próba określenia jej literackiej
specyfiki napotykała zawsze pewne trudności. Badacze wielokrotnie wskazywali na

45
46
47
48
49

50
51

I-8.indd 145

barok. Red. T. Michałowska. Przy udz. B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej-Temeriusz. Wyd. 2, popr.
i uzup. Wrocław 1998, s. 48.
W i e g a n d t, op. cit., s. 222.
S. L e m, Apokryfy. Kraków 1998.
M i c h a l s k i, op. cit., s. 179.
B a r a ń c z a k, op. cit., s. 84.
B a l b u s, op. cit., s. 350, 358–361. W interpretacji Trenu Fortynbrasa do ustaleń Balbusa odwołuje się J. M. R u s z a r (Imputowane apokryfy. W: Stróż brata swego. Zasada odpowiedzialności
w liryce Zbigniewa Herberta. Posł. J. Ż y c i ń s k i. Lublin 2004, s. 122–123).
C z a p l i ń s k i, op. cit., s. 292–304.
A d a m i e c, op. cit., s. 93–119.

2014-11-25 10:41:19

146

Rozprawy i Artykuły

intertekstualny charakter poezji Rymkiewicza. Stylizacja, pastisz, ale również aluzja literacka, stylistyczna reminiscencja okazały się niemal niezbywalnymi kategoriami opisu tekstowych nawiązań występujących w owej liryce. Jednak utwory tego
poety wciąż wymykały się podejmowanym próbom klasyfikacji. Dla Balbusa np.
wiersze Rymkiewicza nie mieszczą się w wyznaczonych kryteriach stylizacji i odczytane zostały jako „nie dokończona stylizacja”, stylizacja, która „zatrzymuje się jak
gdyby w pół drogi [...]”52. Wydaje się, że próba spojrzenia na poezję Rymkiewicza
w kontekście realizowanej zasady apokryfu może przynieść interesujące rezultaty.
Przywołajmy utwór zatytułowany Wiersz na te słowa Heraklita: „Nie można
wejść dwa razy do tej samej rzeki”, w którym wyraźnie widoczne jest działanie
zasady apokryfu:
Usta me jak szron topnieją
A w co kości się odzieją
Kości me jak lód się kruszą
Czym się będziesz żywić duszo
Dusza ma jak śniegi taje
Już się z ciałem nie poznaje
Z czego siebie mną uczynię
Ciało me jak strumień płynie
Lód śnieg woda tyle bywam
Nie wiem ze mnie gdzie upływam
Gdzie ta strona gdzie ta łąka
Gdzie me ciało ciekąc wsiąka
I gdzie w glinie się zagrzebie
Drugi raz nie wstąpię w siebie53

Tytuł, przywołujący kulturowo zbanalizowaną formułę słów Heraklita: „Nie
można wejść dwa razy do tej samej rzeki”, wraz z puentującym klamrowo ostatnim
wersem utworu „Drugi raz nie wstąpię w siebie”, stanowi rodzaj konceptu wiersza.
Jednak za przesłoną żartu, jak często bywa w przypadku barokowego concetto,
skrywa się egzystencjalnie i metafizycznie nachylona problematyka.
W Wierszu na te słowa Heraklita [...] Rymkiewicz nawiązuje do tradycji średniowiecznych, anonimowych utworów, które ukazywały proces interitus – moment
śmierci oraz wędrówkę duszy po opuszczeniu ciała do zielonych obszarów locus
amoenus. Należą do tej tradycji m.in. pieśń Dusza z ciała wyleciała:
Dusza z ciała wyleciała,
Na zielone łące stała –
Stawszy silno, barzo rzewno zapłakała54.

52
53
54
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– oraz Skarga umierającego:
Ach! Moj smętku, ma żałości!
Nie mogę się dowiedzieci,
Gdzie mam pirwy nocleg mieci,
Gdy dusza z ciała wyleci.
[. . . . . . . . . . . . . . ]
Dusza nie wie, gdzie się dzieci55.

Oba fragmenty wierszy zaliczają się do średniowiecznego nurtu ars moriendi,
utworów dydaktyczno-religijnych, obrazujących sztukę dobrego życia i umierania.
Przedstawiają one na wzór chrześcijański rozłąkę duszy i ciała, ukazaną w momencie dokonującej się śmierci. Do tego motywu rozłąki nawiązuje Rymkiewicz. W Wierszu na te słowa Heraklita [...] czytamy:
Dusza ma jak śniegi taje
Już się z ciałem nie poznaje
[. . . . . . . . . . . . . ]
Gdzie ta strona gdzie ta łąka

Rymkiewicz sięga po temat zaczerpnięty ze średniowiecznych utworów zaliczanych do ars moriendi, a zarazem dokonuje niemal cytacji ich fragmentów, które
stają się znakami uwierzytelnienia56. Za pomocą wskazanych w ten sposób odniesień tekstowych wyraźnie określony zostaje adres archetekstu jako tekstu kanonicznego.
W średniowiecznych dziełach – należących do nurtu sztuki dobrego życia
i umierania – wyrażana troska mówiącego podmiotu dotyczyła wyłącznie duszy,
rozpamiętywania jej grzechów przed mającym nadejść Sądem Bożym. Utwór Dusza
z ciała wyleciała kończył się słowami św. Piotra:
Rzekł święty Piotr jej:
„Pojdzi, duszo moja miła!
Powiedę cię do rajskiego,
Do krolestwa niebieskiego”.

W dziełach z nurtu ars moriendi, jak zanotował Michel Vovelle, „umierający
zostaje zredukowany do swojej duszy i to jej losy tu się ważą”57. Tymczasem Wiersz
na te słowa Heraklita [...] jest efektem transformacji tematycznej. Rymkiewicz dostrzega bowiem „lukę” w paradygmacie średniowiecznego tekstu kanonicznego.
Słowa:
Dusza z ciała wyleciała,
Na zielone łące stała –

55
56
57
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Skarga umierającego. W zb.: jw., s. 43–44.
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– prowokują poetę do pytania: a co stało się z ciałem? Cały wiersz Rymkiewicza jest
w istocie apokryficzną opowieścią o pośmiertnych losach ciała, pominiętych w kanonicznym hipotekście. Dostrzeżona „luka” ujawnia miejsce suspense’u, które
prowokuje do pytań i inicjuje dysjunkcje prawdopodobieństwa, uruchamia dyfuzję
tekstualną i tworzy uzupełniające „ciągi dalsze”. W analogii do kanonicznie ujętych
losów duszy powstaje apokryficzna opowieść o losach ciała:
Usta me jak szron topnieją
[. . . . . . . . . . . . ]
Kości me jak lód się kruszą
[. . . . . . . . . . . . . ]
Ciało me jak strumień płynie
[. . . . . . . . . . . . . . ]
Lód śnieg woda tyle bywam
Nie wiem ze mnie gdzie upływam
[. . . . . . . . . . . . . ]
Gdzie me ciało ciekąc wsiąka

Wiersz na te słowa Heraklita [...] ukazuje ciało po śmierci, które topnieje, kruszy się jak lód, przyjmuje postać ciekłą i wodną, „płynie”, „upływa”, „wsiąka”.
„Upływając” i „ciekąc” powraca do stanu akwatycznego, pierwotnego, można powiedzieć – stanu arché sprzed stworzenia, gdy Duch Boży unosił się nad wodami.
Utwór Rymkiewicza podejmuje zatem apokryficzny dialog toczący się w obrębie
zagadnień metafizycznych i teologicznych, zainicjowany średniowiecznymi dziełami
zaliczanymi do nurtu ars moriendi. Ostatni wers utworu Rymkiewicza – „Drugi raz
nie wstąpię w siebie” – otwiera perspektywę eschatologiczną i przywołuje problematykę zmartwychwstania ciała zapowiedzianą w Biblii. Św. Paweł w Liście do
Rzymian pisał: „Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze
śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was” (Rz 8, 11)58. O obietnicy zmartwychwstania ciała czytamy także w Księdze Ezechiela (37, 5–6):
Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości: Oto Ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie.
I dam wam ścięgna, i sprawię, że obrośniecie ciałem, i powlokę was skórą, i dam wam moje ożywcze
tchnienie, i ożyjecie, i poznacie, że Ja jestem Pan.

W Wierszu na te słowa Heraklita [...] retorycznie zadane pytania: „A w co kości
się odzieją?”, „Z czego siebie mną uczynię?”, to w istocie pytania o kondycję po
zmartwychwstaniu w dniu Paruzji. Zastanawiające jest bowiem, jak ciało, które

58
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2003, s. 60–64).
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podlegało procesowi rozkładu i przemiany w wodę, ma zostać przywrócone w akcie
apokatastasis59. Ostatni wers, spełniający funkcję puenty – „Drugi raz nie wstąpię
w siebie” – wyraża wątpliwości związane z obietnicą ponownego odrodzenia i odnowienia, stanowi przejaw nieprawomyślnego, niemal „heretyckiego” zwątpienia
w biblijną zapowiedź zmartwychwstania ciał. Jednak wiersz zbudowany jest przede
wszystkim nie z sądów twierdzących, ale z katalogu pytań ukazujących raczej zagubienie, lęk i niepewność umierającego, który obawia się dezintegracji własnej
osoby.
Analizując Wiersz na te słowa Heraklita: „Nie można wejść dwa razy do tej
samej rzeki”, nie sposób nie zauważyć, że „luka” paradygmatu kanonicznego pojmowana jako miejsce suspense’u sprowokowała dysjunkcję prawdopodobieństwa
i wywołała dyfuzję transtekstualną, która dokonała się w oparciu o zasadę apokryfu. Wiersz Rymkiewicza okazuje się utworem o złożonej strukturze palimpsestu,
w którym problematyka ciała staje się apokryficznym śladem falsyfikatu, sfałszowaną warstwą palimpsestu.
W bardzo rozległym horyzoncie tekstów określanych jako apokryficzne można
dostrzec wyodrębniające się trzy grupy, obejmują one: apokryfy właściwe, apokryfy miediewistyczne oraz apokryfy literackie. W obrębie tej ostatniej grupy mieszczą
się dzieła, które w literacki sposób wyzyskują nawiązania do Biblii, poprzez działanie zasady apokryfu inspirują się jej motywami, dokonują uzupełnienia, dopowiedzenia czy przetworzenia (również profanującego) treści Pisma Świętego. Warto
podkreślić, że apokryfami literackimi bywają też nazywane utwory nie odnoszące
się do Pisma Świętego, pozbawione kontekstu biblijnego, w których widoczne pozostaje samo działanie zasady apokryfu. Wyraźnie autorsko wskazany adres archetekstu inicjujący transpozycję tematyczną i umożliwiający działanie zasady
apokryfu prowadzi także i w tym przypadku do inspiracji, uzupełnienia, dopowiedzenia czy przetworzenia – innego niż Biblia – źródłowego tekstu, uznawanego za
kanoniczny.
Literacka kategoria apokryfu postrzegana w kontekście zasady apokryfu wydaje się interesującą propozycją w zakresie badania literatury. Dzięki uwydatnieniu
złożonej relacji intertekstualnej, ukazującej tekst w postaci palimpsestu, pozwala
na obserwację tego, co dzieje się między tekstami, odsłania ich wewnętrzne zróżnicowanie i ujawnia źródłową, kanoniczną inspirację. Analiza, podążając apokryficznym śladem falsyfikatu, prowadzi do poszukiwania odniesień i znaczeń międzytekstowych, sytuując poruszaną problematykę w horyzoncie hermeneutyki lektury. Literatura modernistyczna – przede wszystkim jednak postmodernistyczna,
która celowo tworzona jest poprzez grę cytatów, parafraz, fragmentów, która sięga
po pastisz, stylizację, imitację – wydaje się nie tylko interesującym, ale i dogodnym
obszarem dla interpretacji podejmujących kategorie apokryfu.

59
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Na temat problematyki eschatologicznej oraz koncepcji apokatastasis w twórczości Rymkiewicza
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Abstract
JOANNA DEMBIŃSKA-PAWELEC University of Silesia, Katowice
APOCRYPHAL TEXTS IN CONTEMPORARY POLISH POETRY

The text assumes an analysis of the situation of apocryphal texts in contemporary Polish poetry. It
reconstructs the history of the term and introduces its division into apocrypha proper, medieval, and
literary apocrypha. Two models of literary apocrypha are considered in the paper, namely those pertaining to the Bible, and those which constitute a different canon from the archetext. As based on Zbigniew
Herbert’s poem Domysły na temat Barabasza (Speculations on the Subject of Barabbas) the author
presents a model referring to the Biblical account. In turn, Jarosław Marek Rymkiewicz’s piece Wiersz
na te słowa Heraklita: „Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki” (Poem to Heraclitus: “No man ever
steps in the same river twice”) invoking the context of non-Biblical account shows a model which follows
the apocryphal rule: it gives a text in the palimpsest form with emphasis put on a complex intertextual relationship, and discloses its canonical inspiration.
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NIEZNANE ARCHIWUM WYDAWNICTWA „GEBETHNER I  WOLFF”, CZYLI
O  POŻYTKACH Z PRZEGLĄDANIA „PRZEWODNIKA POLONISTY”*
W Przewodniku polonisty, obok innych wiadomości, znajduje się i taka, że biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN posiada w swych zasobach: „archiwum
wydawnictwa Gebethner i Wolff (głównie materiały z okresu po II wojnie światowej)” 1. Dzięki owej wzmiance udało się dotrzeć do niezwykle ciekawych archiwaliów.
Droga do nich okazała się skomplikowana, gdyż zostały w magazynach przeniesione, „gubiąc się” na lat blisko 20. Szczęśliwie, autorytet twórców Przewodnika polonisty zadecydował o kontynuacji poszukiwań i w rezultacie przyczynił się do ostatecznego sukcesu. Być może, owym „zagubieniem” wśród innych materiałów tłumaczyć należałoby brak wyzyskania naukowego archiwaliów jednej z ważniejszych
i najdłużej funkcjonujących na rynku polskich oficyn 2. Będąc przekonana o ich
znaczeniu, w niniejszej wypowiedzi chciałabym pokrótce omówić zawartość zasobu
oraz zarysować możliwości badawcze, jakie otwierają się w związku z ujawnieniem
unikatowych niejednokrotnie dokumentów.
Zachowane materiały, które w katalogu kartkowym Działu Zbiorów Specjalnych
biblioteki figurują jako „rękopisy własne IBL PAN” 3, mieszczą się w 26 teczkach
i są oznaczone sygnaturami od 194 do 205. Przekazał je w darze w 1973 r. ostatni
właściciel firmy – Jan Gebethner (1894–1981). Obejmują one lata 1915–1956.
Zgodnie z informacją z Przewodnika polonisty, co potwierdzają oględziny zasobu,
z lat przedwojennych pozostała nieliczna korespondencja, głównie handlowa (reszta prawdopodobnie zaginęła), ponadto sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń zarządu, pisma urzędowe, rachunki i inne, słabo zachowane, częściowo
zalane, trudno czytelne. Obfitsze i bardziej czytelne okazały się dokumenty z lat
1945–1956 (oraz pojedyncze pisma z lat 1939–1945), one też są najbardziej interesujące z literaturoznawczego punktu widzenia.
Firma wydawniczo-księgarska została założona przez Gustawa Gebethnera

*

Praca finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2017.

1

J. C z a c h o w s k a, R. L o t h, Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie. Wyd. 3, zmien. i uzup. Wrocław 1989, s. 615.
2	O niewielkiej części materiałów zob. K. B u d r o w s k a, Literatura i pisarze wobec cenzury PRL.
1948–1958. Białystok 2009.
3
Do rękopisów tych odsyłam podając w nawiasie sygnaturę i numer karty.
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i Roberta Wolffa w 1857 roku. Zasłużyła się m.in. publikowaniem edycji najważniejszych polskich pisarzy drugiej połowy XIX i początku XX wieku: Henryka Sienkiewicza, Władysława Stanisława Reymonta, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa,
Marii Konopnickiej. Wielokrotnie wznawiane wydania klasyków, literatury dziecięcej, popularnej i podręczników zbudowały potęgę finansową firmy, pozwalając na
edycje skierowane do wąskiego kręgu odbiorców, w tym wydania debiutantów.
W roku 1939 sytuacja oficyny była bardzo dobra – miała ona podpisane umowy na wyłączne publikowanie dzieł niektórych autorów (m.in. Prusa i Reymonta),
spory majątek, filie wydawnicze i księgarskie w Krakowie, Poznaniu, Wilnie, Zakopanem. Podczas okupacji znajdowała się pod niemieckim zarządem przymusowym,
działając też w konspiracji: w latach 1939–1945 właściciel firmy zawierał z pisarzami umowy na nowe utwory oraz wspierał ich finansowo. Niestety, większość
dokumentów z owego okresu, w tym i rękopisy skupowane przez Jana Gebethnera,
uległa całkowitemu zniszczeniu. Wzmiankowany w piśmiennictwie fakt potwierdzają odnalezione dokumenty, np. list Józefa Bieniasza, z którego wynika, iż w 1943 r.
wydawnictwo przyjęło do druku jego bajkę Przygody wilka Gagatka, skrypt wraz
z ilustracjami „spoczął pod gruzami gmachu wydawnictwa”, lecz autor odtworzył
tekst i przekazał go jeszcze raz w 1947 r. (201/1, k. 51).
Po wojnie oficyna „Gebethner i Wolff” wznowiła działalność i w latach 1945–1956
ogłosiła drukiem 363 tytuły. Po okresie świetności nastąpił jednak upadek, odzwierciedlający sytuację i innych wydawnictw prywatnych. Część składów księgarskich (wraz ze zmagazynowanymi rezerwami papieru) przejął w 1945 r. na rzecz
„Czytelnika” Jerzy Borejsza, w budynku należącym do oddziału krakowskiego zainstalowało się w 1953 r. Wydawnictwo Literackie, którego szefem został redaktor
zatrudniony wcześniej u „Gebethnera i Wolffa” – Aleksander Słapa 4.
Ogłoszony 9 IV 1946 Dekret o zawieszeniu mocy niektórych umów wydawniczych
w dziedzinie literackiej unieważniał na 5 lat pozwolenie wynikające z prawa autorskiego do publikowania dzieł klasyków: Adolfa Dygasińskiego, Teodora Tomasza
Jeża, Konopnickiej, Orzeszkowej, Prusa, Reymonta, Sienkiewicza, Struga, Witkiewicza (ojca), Wyspiańskiego, Zapolskiej, Żeromskiego. Wykonawcą dekretu, który
przyczynił się do ruiny wydawnictw prywatnych w Polsce, było Ministerstwo Kultury i Sztuki 5. Oficyna „Gebethner i Wolff” bardzo wyraźnie odczuła działanie dekretu i choć na początku 1947 r. odzyskała prawa do publikowania pism Reymonta (którego oskarżano o „nieprawidłowy światopogląd”), była już trwale zagrożona
w swym finansowym istnieniu.
Ostateczny cios zadało jednak Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie koncesjonowania przedsiębiorstw wydawniczych z 21 IX 1949 – od czasu jego ogłoszenia oficyny prywatne musiały się każdorazowo starać się o specjalną koncesję
wydawniczą 6. Obciążone wysokimi podatkami, nadmiernie długo oczekując na
koncesje, nie otrzymując przydziału papieru, traciły szansę konkurowania z dotowanymi oficynami państwowymi. Wedle opinii syna Jana Gebethnera, Stanisława,

4
5
6
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w latach 1944–1949. Warszawa 1993, s. 66–71.
Zob. ibidem.
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firma „Gebethner i Wolff” straciła koncesję wydawniczą w r. 1950, księgarnia-antykwariat działała do początku lat siedemdziesiątych. Podobne ustalenia prezentuje Stanisław A. Kondek; zdaniem badacza, utrata koncesji nastąpiła w r. 1950,
a księgarnie, z wyjątkiem ostatniej, w Warszawie, przejął „Dom Książki” 7.
Zachowane w archiwum materiały stanowią zapis, z jednej strony, procesu
odbudowywania kultury polskiej po wojnie, z drugiej – coraz bardziej dramatycznej
i skazanej na klęskę walki o utrzymanie prywatnego przedsiębiorstwa na zacieśniającym się rynku wydawniczym. Pozwalają na przyjrzenie się powojennym dziejom
oficyny, pośrednio zaś także dziejom literatury polskiej i jej twórców. Dzięki nim
można dokonać licznych dopowiedzeń, a nawet – weryfikacji historycznoliterackich
ustaleń.
Archiwalia „Gebethnera i Wolffa” dzielą się na kilka kategorii: 1) wykazy opublikowanych książek; 2) umowy wydawnicze; 3) korespondencja (z autorami, redaktorami, tłumaczami, innymi oficynami, urzędem cenzury); 4) dokumenty produkcji książek, dokumenty handlowe; 5) varia (pisma związane z przejęciem masy
upadłościowej, procesowe i inne).
Sygnatury 194 i 195 obejmują dokumenty z lat 1931–1939/40: korespondencję handlową, materiały dotyczące działalności księgarskiej oddziału warszawskiego (prawdopodobnie niewielki fragment archiwum); sygnatura 196 – materiały filii
w Wilnie z lat 1921–1945: sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń zarządu, pisma urzędowe, rachunki i inne; sygnatura 197 – materiały filii w Zakopanem
za okres 1925–1940: tylko dokumenty handlowe; sygnatura 198 – kopiariusz listów
wychodzących z firmy w latach 1915–1919, dokumenty bardzo zniszczone (zalane,
skrajnie trudne do odczytania); sygnatura 199 – wykaz książek wydanych po drugiej wojnie światowej, w okresie od VIII 1945 do 1 VIII 1956; sygnatura 200 – materiały z lat 1946–1949 dotyczące publikacji prawniczych: protokoły posiedzeń
kolegium redakcyjnego, zestawienia finansowe, recenzje prac o tematyce prawniczej,
korespondencję z autorami, fragmenty przedmów do poszczególnych wydań; sygnatura 201 (tomy I–VI) – korespondencję wydawniczą firmy z lat 1945–1953:
korespondencję z autorami, redaktorami, tłumaczami, innymi wydawnictwami,
urzędem cenzury; listy pisane bezpośrednio przez właściciela wydawnictwa lub
przez sekretariat (większość listów do autorów pisze osobiście Jan Gebethner); listy
wychodzące (odpisy) i przychodzące (oryginały lub odpisy), ułożone chronologicznie
wedle nazwisk lub nazw instytucji (na wielu listach maszynopisowych oryginalne
podpisy twórców); sygnatura 202 – obustronną korespondencję zagraniczną firmy
z lat 1947–1953, głównie oddziału warszawskiego, w tym interesujący list z 15 I 1948
do Margaret Mitchell Marsch z propozycją wydania kolejnych tomów Przeminęło
z wiatrem; sygnatura 203 (t. I–II) – korespondencję handlową filii warszawskiej,
liczne pisma w sprawie przydziału papieru skierowane do Biura do spraw Przydziału Papieru przy Prezesie Rady Ministrów (wiadomo, iż od wiosny 1949 nie przydzielano papieru na druk wydawnictwom prywatnym), także materiały wydawnictwa
„Książka i Wiedza”, które przejęło masę upadłościową „Gebethnera i Wolffa”, wiele
dokumentów dotyczących kwestii wydawniczych (ciekawy materiał dla kronikarza
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życia literackiego lat 1945–1954); sygnatura 204 (t. I–V) – obukierunkową korespondencję z lat 1945–1951 działu wydawniczego filii w Krakowie, w układzie
chronologicznym, a w ramach roku – w układzie alfabetycznym; sygnatura 205
(t. I–VI) – umowy autorskie z pisarzami (oraz pojedyncze listy) z lat 1937–1957,
liczne i dobrze zachowane, z oryginalnymi podpisami twórców, uporządkowane
alfabetycznie wedle nazwisk autorów i chronologicznie dla każdego autora.
Z literaturoznawczego punktu widzenia najciekawsze okazały się materiały
oznaczone sygnaturami 199, 201, 204, 205: rejestry publikowanych książek, korespondencja i umowy wydawnicze, w przeważającej liczbie przypadków – dokumenty powojenne. Istotne jest, iż w dokumentach z lat 1945–1956 nie ma poważniejszych luk, o czym świadczyłyby i paginacja kart, i chronologia datowania,
i zgodność zachowanych spisów dokumentów ze stanem faktycznym. Oczywiście,
nie można wykluczyć, iż Jan Gebether nie przekazał w 1973 r. całości powojennego archiwum firmy, zatrzymując np. materiały o charakterze bardziej prywatnym.
Wydaje się jednak, że opisywany zasób jest tak bogaty, iż warto nawet bez ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii kompletności (co można postawić jako postulat
dalszych badań) pokusić się o jego naukowe wyzyskanie. Natomiast dokumenty
sprzed 1939 r. to jedynie mały szczątek całości, o czym świadczą liczne luki w materiałach, a także wzmianki biograficzne o spaleniu się dokumentacji wydawniczej,
wraz z domem Jana Gebethnera, we wrześniu 1939 oraz w czasie powstania warszawskiego 8.
Pod sygnaturą 199 kryje się brulion formatu 29 × 41 cm (k. 71), w twardych
okładkach, zawierający tzw. książkę produkcji, czyli wykaz publikacji „Gebethnera
i Wolffa” po drugiej wojnie światowej, z uwzględnieniem podstawowych danych
bibliograficznych i wydawniczych. Księga jest oprawiona, pisana ręcznie przez dwie
osoby. W tabelach widnieją: numer ewidencyjny, data dzienna wydania, „numer
produkcji” (data roczna wydania oraz numer, który otrzymuje każda pozycja przy
rozpoczęciu procesu wydawniczego, np. „29/45”), autor, tytuł, numer wydania,
„ilość” (nakład), nazwa drukarni, liczba arkuszy, liczba tomów, cena, rabat, egzemplarze gratisowe, uwagi (na przestrzeni lat kolejność rubryk ulegała nieznacznym
wahaniom). Książka produkcji obejmuje okres od 4 VIII 1945 do 11 VIII 1956. Brak
zapisów z lat 1953–1955. Pierwsze wydane pozycje to podręczniki prawa, a pierwszą opublikowaną po wojnie książką literacką okazuje się Przygoda Stasia Bolesława Prusa: ósme wydanie, wznowione w serii „Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych”, jako jej tom 15 (8 IX 1945). Co ciekawe, przy utworze Kraszewskiego Dziad
i baba widnieje numer produkcji 105/44, co wskazywałoby na fakt zgłoszenia
pozycji do wydania już w 1944 roku.
Łącznie w latach 1945–1956 opublikowała oficyna „Gebethner i Wolff” 363 prace. Z analizy książki produkcji wynika, iż po stopniowym wzroście liczby wydawanych tytułów i liczby egzemplarzy, który datuje się na lata 1945–1948, następuje
załamanie, początkowo mniej dotkliwe, później – gwałtowne. W roku 1945 opublikowano 29 pozycji, w r. 1946 – 77 pozycji, w 1947 – 75 tytułów, w 1948 – 74 pozycje, ale w 1949 r. jedynie 45, w 1950 – 34, w 1951 – 25, w 1952 – już tylko
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3 tytuły 9. W latach 1953, 1954 i 1955 nie publikuje się nic, by 4 VIII 1956 zakończyć działalność firmy edycją pojedynczej książki. Z korespondencji z autorami (np.
z Heleną Boguszewską) wynika, iż oficyna czyniła jeszcze w 1952 r. starania o wydanie nowych tytułów lub wznowienie starych (201/1, k. 55). Niestety, już bez
zadowalającego efektu.
Wśród książek publikowanych przez „Gebethnera i Wolffa” dominuje klasyka
polska XIX i początku XX wieku, nic też dziwnego, iż wydanie Dekretu o zawieszeniu mocy niektórych umów wydawniczych w dziedzinie literackiej mocno uderzyło
w podstawy działania firmy. Godzien odnotowania jest jednak fakt, iż po 9 IV 1946,
„Gebethner i Wolff” wznawia liczne tytuły, do których teoretycznie stracił już prawa,
np. Placówkę czy Lalkę Prusa, które ukazały się latem 1946. Nawet jeśli dokonanie
wzmiankowanego wydania dzieł autora Katarynki można tłumaczyć krótkim czasem
obowiązywania Dekretu, to edycji tejże samej Placówki 21 IV 1947 czy Anielki
w 1948 r. tak wyjaśnić się już nie da. Być może, wytłumaczeniem jest fakt, iż edycje te powstały w ramach „Biblioteczki Uniwersytetów Ludowych”, na której wydawanie „bez żadnych ograniczeń” zgodę wyraziło Ministerstwo Kultury i Sztuki.
Zachował się na ten temat list z marca 1947, przesłany z oddziału krakowskiego
firmy do oddziału w Warszawie (204/2, k. 51–52). Zaraz potem nadchodzi jednak
wiadomość, iż Ministerstwo Informacji wydało okólnik nakazujący starać się każdorazowo o pozwolenie na poszczególne tomiki serii, a następnie – pismo Ministerstwa Kultury zawierające podobną treść (204/2, k. 57, 60).
W przypadku wydań Prusa kwestię naświetlają też zachowane w zbiorze listy
Ewy Szelburg-Zarembiny, która została kuratorem Fundacji im. Bolesława Prusa, przejmującej prawa autorskie do jego dzieł. Wiele spośród pism dotyczy długu,
jaki wydawnictwo ma wobec Fundacji, i kwestii rozliczeń finansowych. Można
przypuszczać, że wprowadzanie Dekretu o zawieszeniu mocy niektórych umów wydawniczych w dziedzinie literackiej nie obyło się bez oporu ze strony przynajmniej
części oficyn prywatnych, gdyż – jak wynika z zachowanych archiwaliów – korzystały one z braku pełnego przepływu informacji i z bałaganu w urzędach. Inną
sprawą jest, iż miały w starciu z państwowym „przeciwnikiem” niewiele szans na
wygraną. Zagadnieniu warto przyjrzeć się wnikliwie, co postawić można jako postulat dalszych badań nad dziejami upadku prywatnych oficyn w powojennej
Polsce.
Wśród książek wydanych przez „Gebethnera i Wolffa” w latach 1945–1956 na
szczególną uwagę zasługują pierwodruki – tu wymienić chciałabym teksty ciekawe
z punktu widzenia historii literatury, jak: Dzikowy skarb (1945) i inne powieści
Karola Bunscha, List z tamtego świata Kornela Makuszyńskiego (1946), Miasto
mojej matki, W cieniu zapomnianej olszyny Juliusza Kadena-Bandrowskiego (1947),
Wertepy Leopolda Buczkowskiego (1947), Igraszki nieba Michała Rusinka (1948),
Godzina śródziemnomorska (1949) i Alchemia słowa (1951) Jana Parandowskiego,
Pokład Joanny Gustawa Morcinka (1950).
Jedyne pozycje opublikowane w r. 1952 to prace Władysława Stanisława Reymonta, stanowiące brakujące części jego 20-tomowych Pism (1948–1952), wydanych
9
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z przedmową Zygmunta Szweykowskiego, w opracowaniu Adama Bara 10. Z listu
Jana Gebethnera do Adama Bara (15 V 1952) wynika, iż zgodę na druk owych
tomów udało się uzyskać „po dużych staraniach” (201/2, k. 34). W roku 1952
wydawnictwo wypuściło na rynek Pierwsze utwory (włączono tu inedita) oraz tomy
2 i 3 Nowel. Co ciekawe, Nowy Korbut rejestruje tom 2 Nowel pod datą 1950, najprawdopodobniej więc tom antydatowano.
Ostatni zanotowany w książce produkcji tekst to Zaziemskie światy. Pierwszy
lot międzyplanetarny Władysława Umińskiego, wpisany pod datą 11 VIII 1956:
wydanie 1, nakład 7000 egzemplarzy. Sprawa jest szczególnie ciekawa (oficyna od
6 lat nie ma koncesji!), tu ją tylko wzmiankuję, by zająć się nią szerzej w innym
miejscu.
Nestor polskiej fantastyki tworzył powieść podczas okupacji, na zamówienie
konspiracyjnego wydawnictwa „Wisła” (początkowo pod innym tytułem – Wyprawa
na Wenus). Wedle Marii Kotowskiej-Kachel, autorki hasła w słowniku Współcześni
polscy pisarze i badacze literatury książka ta została wycofana w 1948 r. przez
cenzurę 11. Jak ustaliła Krystyna Kuliczkowska, wydanie Gebethnera, datowane
na r. 1948, naprawdę wydrukowano dopiero w 1956 r. i antydatowano 12. Rzeczywiście, w stopce redakcyjnej widnieje data wydania: 1948, brak jednak informacji
o nakładzie; z książki produkcji wiemy, iż było to 7000 egzemplarzy. Zachowane
w archiwum „Gebethnera i Wolffa” dokumenty pozwalają potwierdzić ustalenia
badaczki: druk Zaziemskich światów był w 1948 r. rozpoczęty i przerwany (zawieszony), a ponowne skierowanie do produkcji (umowa na redakcję) nastąpiło dopiero w grudniu 1953. Bardzo spóźnionej edycji z sierpnia 1956 pomogły, być może,
odwilżowe zmiany; niestety, autor nie doczekał już pierwodruku.
Sygnatura 201 obejmuje 6 teczek-tomów zawierających korespondencję wydawniczą oddziałów warszawskiego i krakowskiego z autorami, tłumaczami bądź
ich spadkobiercami. Znajduje się tu korespondencja wychodząca (kopie listów
firmy) i przychodząca, ułożona chronologicznie w zespoły dotyczące poszczególnych
nazwisk – t. I: A–B, t. II: E–L, t. III: M–O, t. IV: P–Pigoń, t. V: Płoszewski–Szelburg-Zarembina, t. VI: Szweykowski–Z. W teczkach zachowano układ chronologiczny
w obrębie każdego z bloków. Zespół wydaje się wart odrębnego opracowania (zawiera autografy listów wielu pisarzy i wybitnych badaczy literatury!), w tym miejscu
wspomnę tylko o materiałach najciekawszych, postulując dalsze badania i ewentualne edycje. To właśnie głównie dzięki listom mamy możność zweryfikowania dat
i okoliczności powstania licznych dzieł oraz dat ich zgłoszenia do druku. Korespondencja przynosi niejednokrotnie także ciekawe przyczynki biograficzne.
W tomie I, oznaczonym jako 201/1, znajdują się 3 listy do Jerzego Andrzejewskiego i 2 od niego, datowane na lata 1947 i 1951. Tematyka tych listów dotyczy
10

Zob. Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. T. 15: Literatura pozytywizmu i Młodej Polski.
Oprac. zespół pod kier. Z. Szweykowskiego i J. Maciejewskiego. Warszawa 1977, s. 380–381.
11	M. K o t o w s k a - K a c h e l, Umiński Władysław. Hasło w: Współcześni polscy pisarze i badacze
literatury. Słownik biobibliograficzny. Oprac. zespół pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan. T. 8.
Warszawa 2003, s. 438. Ingerencji GUKPPiW nie udało się na razie potwierdzić w zachowanych
materiałach archiwalnych urzędu.
12	K. K u l i c z k o w s k a, Władysław Umiński (1865–1954). W zb.: Obraz literatury polskiej XIX i XX
wieku. Seria 5: Literatura okresu Młodej Polski. Red. K. Wyka [i in.]. T. 3. Kraków 1973, s. 598.
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wznowienia Ładu serca, rezygnacji ze słowackiego wydania powieści, kwestii umowy i honorariów, z których nie jest Andrzejewski zadowolony. Szczególnie interesujący okazuje się maszynopisowy list autora (podpis odręczny), sporządzony
w Zakopanem 1 III 1947, w którym skarży się on: „Przedłużanie się tej całej historii bardzo pokrzyżowało moje sprawy finansowe, a znów ze względu na powieść,
którą piszę, chciałbym tu posiedzieć jeszcze z dziesięć dni” (201/1, k. 2). Chodzi
o Popiół i diament, nad którym Andrzejewski pracował w latach 1946–1947 13 i który – jako Zaraz po wojnie – publikowano w odcinkach w „Odrodzeniu” (od 19 I 1947).
Duża korespondencja handlowa z lat 1951, 1952 i 1953 z Karolem Bunschem
związana jest z honorariami za Dzikowy skarb i inne wydane u „Gebethnera i Wolffa” powieści. W listach Bunscha (maszynopisy podpisane odręcznie) pojawia się
wiele interesujących zagadnień. Ciekawa jest np. wzmianka o „opowieści młodzieżowej”, której rękopis wysłał autor do Jana Gebethnera, z prośbą o pośrednictwo
w rozmowach z „Naszą Księgarnią” (list z marca 1951). Nie wiemy, o jaką powieść
chodzi, oficyna ta żadnego tekstu Bunscha w 1951 r. nie wydała (być może, to Psie
pole, ogłoszone przez „Naszą Księgarnię” w r. 1953). Warto zwrócić tu uwagę na
kwestię interwencji Jana Gebethnera, „wstawiania się” za opublikowaniem dzieła
Bunscha w państwowej oficynie, pogłębia to bowiem ogląd relacji między edytorami a autorami w burzliwych latach zamierania prywatnego obiegu wydawniczego.
Kolejna ciekawa sprawa dotyczy powieści o Łokietku, nazywanej w korespondencji Obrachunkami. W liście pisarza z 6 XI 1951 pojawia się interesujące zdanie:
„W myśl życzenia dorabiam do Łokietka »happy end«, a właściwie mam już gotowy”
(201/1, k. 96). Z korespondencji nie wynika, czyje było to „życzenie”, niewykluczone, że chodziło o uprzedzenie wymogów cenzuralnych, a więc o swoistą, zaproponowaną przez wydawnictwo, autocenzurę. Na Obrachunki spisano umowę wydawniczą (zachował się wyłącznie dokument bez dat i podpisów), a z listu Bunscha
z grudnia 1951 wynika, iż spodziewa się on zaliczki na poczet wydania. Ostatecznie
do edycji u „Gebethnera i Wolffa” jednak nie doszło, choć sprawa była zaawansowana; rzecz ukazała się – jako Wawelskie wzgórze. Powieść historyczna z czasów
Łokietka – w Wydawnictwie Literackim w 1953 roku. Widać jednak, iż jeszcze w końcu 1951 r. Jan Gebethner przygotowywał edycje nowych tekstów, najwyraźniej nie
wierząc w ostateczną utratę koncesji. Sygnalizowana przez badaczy i Stanisława
Gebethnera kwestia utraty w 1950 r. praw wydawniczych nie wygląda, po przejrzeniu archiwaliów, na tak oczywistą. Przypomnijmy: w 1951 r. oficyna opublikowała
25 książek, a w 1952 r. – 3. To dużo, jak na firmę, która działa „nielegalnie”.
W tomie II (201/2) znajduje się kilka bloków korespondencji, wśród nich dwie
odręcznie pisane przez Kazimierę Iłłakowiczównę kartki pocztowe, dotyczące przesłania jej w 1951 r. egzemplarzy autorskich Don Karlosa. Najciekawszy wydaje się
jednak datowany na 25 IX 1948 odpis listu do Stanisława Lema, z którego wynika,
że zgłosił młody autor do druku dwie powieści: Kula czasu i Areanthropos. Omawiam
to szerzej w innym miejscu, tu tylko pragnę przypomnieć, iż dzięki zachowanym
w prezentowanym zbiorze dokumentom udało się ustalić nie znane dotąd fakty:
istnienie kompletnego (przynajmniej w 1948 r.) rękopisu nie notowanej powieści
13
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Lema Kula czasu oraz chęć wydania przezeń w postaci książkowej Człowieka z Marsa (tu pod tytułem: Areanthropos) 14.
Tom III (201/3) zawiera wspaniałą korespondencję Kornela Makuszyńskiego
z okresu IX 1946 – III 1953 (Makuszyński umiera 31 VII 1953). Pisarz był z właścicielem wydawnictwa, a także redaktorami oddziału krakowskiego w przyjacielskich
relacjach, więc listy tryskają charakterystycznym dlań humorem. Cytuję przykładowo:
Dziękuję serdecznie za list, który był balsamem dla mego zatrwożonego osierdzia. Widzę, że wzniosłość firmy stoi zawsze na dawnej wysokości. W swoim czasie zostanie [to] przeze mnie bogato wynagrodzone. [201/3, k. 8]

Blok obejmuje 22 karty: 1 pocztówkę i 5 listów Makuszyńskiego – 1 list i pocztówka pisane odręcznie, pozostałe to maszynopisy, z odręcznymi podpisami – oraz
16 odpisów listów wydawnictwa. Blok wydaje się wart osobnego omówienia, a nawet edycji, i z powodu specyficznego języka Makuszyńskiego, i z powodu poruszanych kwestii, na których podstawie można ustalić pewne fakty edytorskie. W tym
miejscu sygnalizuję jedynie zagadnienia najciekawsze.
Wydawnictwo boleje nad tym, że nie ma obecnie (czerwiec 1951) możności
wznowienia książek pisarza; powód jest oczywisty, choć w liście się go wprost nie
podaje – GUKPPiW uznawał jego dzieła za pozbawione treści wychowawczych
i „wsteczne”. Kontynuację rozważań na ten temat przynosi list z 12 VIII 1952,
w którym Makuszyński zaznacza, że nie da się przekreślić jego dorobku pomimo
niechętnej postawy władz, gdyż stale przoduje w rankingach czytelniczych dla
młodzieży. Przytacza także absurdalny zarzut, jaki postawiła cenzura, blokując
dodruk Szatana z siódmej klasy: „zbytni” kult Napoleona (201/3, k. 16). Dwa listy:
Makuszyńskiego do Gebethnera oraz odpowiedź, naprowadzają nas z kolei na ślad
zaniechanego pomysłu edytorskiego nowo powołanego dyrektora Wydawnictwa
Literackiego. Aleksander Słapa, który opuścił szeregi firmy „Gebethner i Wolff”,
proponuje bowiem pisarzowi dokonanie wyboru najciekawszych wyimków jego
prozy i opublikowanie ich w formie nowel ze wstępem krytycznym. Do wydania nie
dochodzi, pisarz odmawia, kierując się względami artystycznymi, a także lojalnością
wobec firmy, od której cały czas, mimo wstrzymania wszelkich dodruków, dostaje
wynagrodzenie.
Ciekawym uzupełnieniem zachowanej korespondencji jest odpis listu Makuszyńskiego z 17 IX 1942 (warto zwrócić uwagę na datę), który został potraktowany
jako podstawa do sporządzania umów wydawniczych i znalazł się w teczce z odnośnymi dokumentami; oryginał w zbiorze się nie zachował. Przywołuję fragment:
Kochany Doktorze!
Z całego serca dziękuję Ci za życzenia w dniu wczorajszych moich imienin, za świetne wino, a głównie za tę przyjacielską pożyczkę dziesięciu tysięcy złotych. Jest ona wprawdzie doskonale zabezpieczona, bo (za jednym, jedynym wyjątkiem, który zresztą może uda się odzyskać korzystając z dobroci pani
Ireny) – przyznaję Ci prawo pierwszeństwa do tych wszystkich moich książek, które się dotąd w twojej
firmie ukazały. Pewność ta leży też w Szaleństwach panny Ewy i w Drugich wakacjach Szatana, które

14
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też Ci ofiaruję, skoro je kiedyś napiszę, co mam zamiar uczynić, gdy tylko zdrowie moje się poprawi.
[205/3, k. 56]

Z listu, w którym wymienia się z tytułu dwie powieści – Szaleństwa panny Ewy
i Drugie wakacje Szatana – wynika, że pisarz miał zamiar stworzyć drugą część
powieści o przygodach Adasia Cisowskiego. O powieści, która, zgodnie z zapowiedzią
wydawcy, miała się ukazać w grudniu 1939, wspomniał w wywiadzie przeprowadzonym przez Barbarę N. Łopieńską księgarz i bibliofil – Czesław Aplecionek 15. Tu
zaś mamy do czynienia z potwierdzoną materiałowo wzmianką odautorską, która
naświetla kwestię, ale nie wyrokuje, czy tekst został naprawdę napisany. W książce 100-lecie urodzin Kornela Makuszyńskiego o przechowywanym w archiwum
manuskrypcie dwóch rozdziałów powieści wzmiankują Dorota Piasecka i Jacek
Kolbuszewski 16. Zachowany fragment utworu 17 jest bardzo ciekawy, na pewno wart
– o czym przekonałam się z autopsji – dalszych badań.
List Makuszyńskiego potwierdza także datę powstania Szaleństw panny Ewy:
przed wrześniem 1942. Do opublikowania utworu doszło jednak dopiero w r. 1957,
po „odwilży”, a edycji dokonało Wydawnictwo Literackie.
Tom III korespondencji mieści również obfity zbiór listów do i od Gustawa Morcinka (samych listów pisarza jest 26, w tym karta pocztowa). Korespondencja datowana jest na 1951 r. i dotyczy przede wszystkim recepcji powieści Pokład Joanny,
którego pierwodruk wyszedł u „Gebethnera i Wolffa” rok wcześniej. Najważniejsze
wątki tematyczne to sprawy związane z odczytem dla górników, z zebraniem w ZLP,
z tłumaczeniami czeskim i słowackim oraz z prasowymi recenzjami utworu. Warto
dodać, iż za Pokład Joanny dostał Morcinek nagrodę państwową. I ten blok epistolarny wydaje się wart osobnego opracowania, stanowić może bowiem przyczynek
do biografii autora i historii recepcji jego prac.
Najciekawszymi (i najobszerniejszymi) materiałami w tomie IV (201/4) są niewątpliwie listy dotyczące edycji Dzieł Władysława Orkana w opracowaniu Stanisława Pigonia. W bloku korespondencji znajduje się też, nie związany z pozostałymi
dokumentami, odpis negatywnej recenzji książki profesora Ignacego Chrzanowskiego Historia literatury niepodległej Polski. Recenzję podpisała 7 V 1949 Jadwiga
Pietrusiewiczowa. Jakkolwiek brak w zespole innych materiałów na ten temat,
można się domyślić, iż wydawnictwo chciało w 1949 r. dokonać kolejnej edycji
Historii i nie uzyskało na to zgody – Ministerstwa Oświaty (które miało decydujący
głos w kwestii publikowania podręczników) lub GUKPPiW.
Korespondencja z Pigoniem obejmuje 13 listów wybitnego edytora i historyka
literatury (w tym kartę pocztową i telegram). Listy te pisane są (poza jednym) odręcznie, pięknym charakterem pisma, zwykle na kartach formatu A5. Oprócz listów

15

Książki i ludzie. Rozmowy Barbary N. Łopieńskiej. Warszawa 1998, s. 256.
D. P i a s e c k a, W kręgu biografii i twórczości Kornela Makuszyńskiego. W zb.: 100-lecie urodzin
Kornela Makuszyńskiego. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Wrocławski
– Instytut Filologii Polskiej, Muzeum Tatrzańskie i jego Oddział im. Kornela Makuszyńskiego, Miejską
Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem, Zakopane, 11–12 maja 1984. Red.
T. Szczepanek [i in.]. Zakopane 1984. – J. K o l b u s z e w s k i, Archiwum Kornela Makuszyńskiego.
W zb.: jw.
17	Muzeum Tatrzańskie. Archiwum Kornela Makuszyńskiego, sygn. 92.
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zbiór zawiera także kilka kart składki drukarskiej Dzieł, z poprawkami naniesionymi odręcznie (czerwoną kredką) przez redaktora. Najstarszy zachowany dokument
datuje się na 3 IV 1946, ostatni – na 28 II 1953. Dzięki korespondencji można
prześledzić rodzenie się projektu i kształtu powojennego wydania Dzieł Orkana
(również pomysły, które nie zostały zrealizowane), a także poznać trudności edytorskie (merytoryczne i pozamerytoryczne) oraz opinię Pigonia o ukończonym
przedsięwzięciu. Przypomnieć warto, iż był Pigoń redaktorem przedwojennej edycji
Dzieł (t. 1–8: 1932–1933; t. 9–12: 1935–1936; następne tomy, 13–14, ukazały się
w opracowaniu Manfreda Kridla). Interesujący jest zwłaszcza list edytora z 13 II
1951, zawierający plany kolejnych tomów Dzieł:
W czasie niedługim pragnę przygotować tom Dramatów. Trudność polega na tym, że utwory te,
istniejące tylko w pierwodrukach, trzeba przepisać. [...] Po dramatach miałby iść tom Poezji. Ze względu na pokupność proponowałbym wydawnictwu, żeby przed poezjami, które mają dziś wartość tylko
zabytku literackiego, przygotować tom Listów, tzn. korespondencji Orkana prywatnej, ale zachowanej
dość bogato i przedstawiającej dużą wartość jako świadectwo o człowieku i epoce. Tom taki mógłbym
przygotować. [201/4, k. 60]

Przez cały rok 1951 krąży korespondencja świadcząca o postępach prac nad
wydaniem tomów 1 i 2 Nowel. 22 XII 1951 Pigoń nadaje telegram: „Porządek nowel
dobry”, potwierdzając zgodę na druk, a 26 XII 1951 konstatuje: „Żegnam to wydanie z uczuciem żalu, że nie można już było zrealizować dwóch pozostałych tomów
(dramatów i poezji), a tym samym doprowadzić do kompletu. Trudno” (201/4, k. 91).
Tym bardziej dziwi więc list z 29 IX 1952, w którym pisze:
Upływa już niemal rok, jak przesłałem do wydania w serii „Dzieł” Orkana tomy obejmujące „Nowele” i pokłosie jego spuścizny literackiej pt. „Czantoria”.
Ponieważ z układu rzeczy wynika dość wyraźnie, że tomy te wydane nie będą, proszę uprzejmie
o łaskawy zwrot przesłanego materiału, tzn. tekstów i przedmów do obu tomów. [201/4, k. 66]

Trzeba tu stwierdzić, że Nowy Korbut nie rejestruje żadnego powojennego wydania Dzieł Orkana, które odpowiadałoby opisowi zawartemu w listach Pigonia.
Najwyraźniej, pomimo znacznego zaawansowania prac, do edycji u „Gebethnera
i Wolffa” nie doszło. Bibliografia ta odnotowuje natomiast wydanie Dzieł pod redakcją Pigonia w latach 1960–1972 18. Czy jest to edycja oparta na materiałach przygotowanych wcześniej – nie wiadomo. Sprawa jest ciekawa z punktu widzenia
teorii edytorstwa, może też zainteresować badaczy spuścizny Orkana. Listy do i od
Pigonia z pewnością zasługują więc na dalsze badania.
W tomie V korespondencji (201/5) zwrócić uwagę warto na listy prywatne
profesora Leona Płoszewskiego, który prosi o przesłanie książki Na jagody Konopnickiej dla swej małej córki, a także na piękne i grzeczne listy profesora Stanisława
Smreczyńskiego (brata i spadkobiercy Orkana), który, rozumiejąc trudną sytuację
oficyny (a mając już honorarium z „Książki i Wiedzy”), pisze w marcu 1951, „by nie
brać go na razie w rachubę przy regulowaniu [...] ewentualnych wierzytelności”
(201/5, k. 50). Obfita korespondencja ze Smreczyńskim stanowić może cenne
uzupełnienie wiedzy na temat okoliczności wydawania Dzieł Orkana. W tomie V
18
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znajdują się też wzmiankowane listy Ewy Szelburg-Zarembiny, występującej jako
kuratorka Fundacji im. Bolesława Prusa.
Tom ostatni, oznaczony sygnaturą 201/6, mieści blok korespondencji Jana
Gebethnera i Władysława Umińskiego (201/6, k. 60–105). Wydaje się, że warto go
opracować w odrębnym artykule, stanowi bowiem zapis umierania starego literata
– ciekawego, a zepchniętego na margines przez władze i cenzurę. Korespondencja
obejmuje lata 1951–1953, ostatni list autora Flibustierów pochodzi z 12 VI 1953,
a przypomnę, że umiera on 31 XII 1954 w Warszawie. W chwili pisania pierwszego
z zachowanych listów nestor polskiej powieści fantastycznonaukowej ma 86 lat!
Główne, przewijające się motywy tej korespondencji to trudne położenie materialne artysty, próby wznowienia którejkolwiek z książek, kłopoty z edycją Zaziemskich
światów, a także przygotowywanie nowych dzieł (zapis procesu twórczego).
Sygnatura 204 obejmuje 5 tomów obukierunkowej korespondencji oddziału
krakowskiego z lat 1945–1951. W poszczególnych skoroszytach zastosowano układ
chronologiczny (nieprecyzyjny). Zachowane dokumenty zaświadczają o bujności
ruchu wydawniczego w Krakowie, w którym, ze względu na niewielki stopień zniszczenia miasta, łatwiej było przywrócić funkcjonowanie placówek kultury (najstarsze
materiały pochodzą z maja 1945).
Pod oznaczeniem 204/1 mieszczą się dokumenty z lat 1945–1946. Wśród nich
na uwagę zasługuje przesłane przez Związek Księgarzy Polskich dnia 10 XI 1945
pismo w sprawie wycofania ze sprzedaży książek zakwestionowanych przez Wojewódzkie Biuro Kontroli Prasy w Krakowie (przemianowane potem na Wojewódzki
Urząd Kontroli Prasy). Wykaz tytułów obejmuje 112 pozycji (204/1, k. 4–6), w tym
powieści Juliusza Kadena-Bandrowskiego czy Zofii Kossak. Z następnych pism
dowiadujemy się, iż książki, zgodnie z zaleceniem, odesłano do WUKP (pozycje
wycofywane należało zwrócić w ciągu 7 dni). Z jednego z dokumentów wynika, że
swoiste „czystki” księgarskie przeprowadzano od razu po wojnie 19, znacznie wyprzedzając systemowe „oczyszczanie” bibliotek, które na dobre rozpoczęło się w 1949
roku.
Kolejne pismo tego typu przychodzi 25 I 1946, ale firmuje je już Roman Szydłowski, kierownik Wojewódzkiego Biura Kontroli Prasy w Krakowie. Spis obejmuje
34 pozycje, w tym wszystkie dzieła Lwa Trockiego (204/1, k. 132–133). Następna
lista przesłana zostaje 7 III 1946 – zawiera 16 tytułów, m.in. książki uznane za
antysemickie, antyradzieckie (204/1, k. 145–146). Na podstawie zachowanych
wykazów można z dużą precyzją odtworzyć listy wycofywanych z księgarń i bibliotek książek oraz listy pisarzy objętych „zapisem”, co wobec braków w dokumentacji pozostawionej przez cenzurę PRL jest okazją unikatową. Lista numer 5, sygnowana w maju 1946 i przez Związek Księgarzy Polskich, i przez WUKP w Krakowie,
obejmuje 29 pozycji przedwojennych (204/1, k. 153–155), których księgarnia
Gebethnera – jak głosi odpowiedź – nie posiada. Listę numer 6 podpisuje w lipcu
1946 nowy naczelnik WUKP, mgr Ignacy Próchnicki (204/1, k. 162–163). Jak widać,
wykazy przychodzą coraz częściej.
Ponadto w zbiorze znajduje się korespondencja z autorami, których książki nie
19	O

wycofywaniu książek Z. Kossak ze szkolnych bibliotek już w 1946 r. pisze M. P a ł a s z e w s k a
(Zofia Kossak. Warszawa 1999, s. 230).
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zostały zaakceptowane do druku. W pismach do nich skierowanych pojawia się
niejednokrotnie informacja, iż rękopis jest w cenzurze i oczekuje się na werdykt.
Przykładem list z 23 X 1946 do Jana Friedberga, autora rozprawy Dzieje narodu
polskiego (rękopis ma 1079 stronic!), z wiadomością, że cenzura nie ukończyła
jeszcze czytania jego utworu i prawdopodobnie zechce przesłać książkę do Ministerstwa Oświaty (204/1, k. 27). Z innego dokumentu wynika, iż praca została
przekazana do oddziału cenzury w Warszawie.
Korespondencja jest ciekawym źródłem informacji o powstałych w latach powojennych tekstach, nie ujętych – z braku wydań – w stanie badań. Być może,
niektóre z nich nosiły znamiona wartości artystycznej, a na pewno miały, będąc
zapisem przeżyć z okresu drugiej wojny światowej, wartość świadectw epoki. Należałoby przynajmniej część spośród tych rękopisów odszukać i naukowo opracować.
W pierwszym tomie zespołu 204 znajdują się również liczne dokumenty związane z procesem wydawniczym, informujące o przesłaniu książek osobom prywatnym
lub instytucjom (redakcjom czasopism) bądź poruszające sprawy finansowe (honoraria). Także – wiele pism skierowanych do Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy,
z prośbą o zezwolenie na skład, druk i rozpowszechnienie poszczególnych tekstów.
Skoroszyt kolejny (204/2) mieści materiały z r. 1947, kiedy kierownikiem oddziału krakowskiego firmy był Stanisław Bicz. Interesujący zwłaszcza jest list
z września 1947 od Gustawa Morcinka, który proponuje przekształcenia tekstowe
w powojennym wydaniu opowiadań W zadymionym słońcu. W noweli Na miedzy
autor zaleca poważną, zmieniającą interpretację utworu ingerencję w zakończeniu.
Niemiecki żołnierz nie salutuje na mogile powstańców śląskich, lecz jedynie coś
mruczy i pogardliwie macha ręką:
Strażnik nadszedł, nie widząc chłopców. Dojrzał bielejący krzyż na mogile. Zatrzymał się, chwilkę
patrzał, z a m r u c z a ł c o ś, m a c h n ą ł l e k c e w a ż ą c o r ę k ą i poszedł przed siebie miarowym
krokiem 20.

W edycji przedwojennej ów fragment brzmiał następująco:
Strażnik nadszedł, nie widząc chłopców. Dojrzał bielejący krzyż na mogile. Zatrzymał się, chwilkę
patrzał, a p o t e m p o d n i ó s ł d ł o ń d o c z a p k i, z a s a l u t o w a ł i poszedł przed siebie miarowym krokiem 21.

Trudno powiedzieć, czy zmianę tę wymusiły na pisarzu organy kontrolujące,
czy to była jego własna inwencja. Potrzebne tu dalsze badania.
Inne ciekawe dokumenty z tego skoroszytu dotyczą, ważnej dla wydawnictwa,
„Biblioteczki Uniwersytetów Ludowych”. Zachowały się np. pisma z Departamentu
Literatury Ministerstwa Kultury skierowane do GUKPPiW, w których w lipcu i wrześniu 1947 zezwala się na druk i rozpowszechnienie wydanych w ramach serii tomików takich autorów, jak Konopnicka, Prus, Sienkiewicz, Orzeszkowa, Dygasiński (204/2, k. 164). Przypomnę, iż obowiązywał już Dekret o zawieszeniu mocy
niektórych umów wydawniczych w dziedzinie literackiej, nie pozwalający „Gebeth-

20
21
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nerowi i Wolffowi” na wznawianie dzieł klasyków. Seria BUL była najlepszym i najtańszym na rynku wariantem lektury szkolnej, a przy tym jedną z istotnych możliwości omijania dekretu.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na dokument sygnowany przez krakowski oddział
cenzury w sprawie liczby egzemplarzy nadsyłanych do kontroli. 20 II 1947 wydawnictwo „Gebethner i Wolff” zostaje poinformowane, iż zamiast obowiązkowych
5 egzemplarzy książki dla WUKP i 12 dla GUKP trzeba będzie dostarczać jedynie
3 dla WUKP i 6 dla GUKP oraz 2 „na rozpowszechnianie”; archiwalne egzemplarze
obowiązkowe dla GUKPPiW składać się będzie w urzędzie wojewódzkim, który ma
je przesyłać do Warszawy (204/2, k. 277) 22. Materiał pozwala zrozumieć dynamikę
pracy urzędu cenzury, a także jej postępującą organizację. Jakkolwiek zmniejszona, liczba obowiązkowych egzemplarzy przekazywanych do cenzury budzić musi
jednak konsternację. Powody są przynajmniej dwa: 1) książki już przecież raz
ocenzurowano (cenzura prewencyjna); 2) w archiwach cenzury nie ma śladu po
owych egzemplarzach, a łatwo sobie wyobrazić, jakie łączne ilości książek napływały do urzędu.
W teczce 204/3 znajdują się dokumenty z r. 1948; co ciekawe, pewną część
zapisów prowadzono na drukach niemieckich władz okupacyjnych z lat 1941 i 1943.
Wśród mniej interesujących materiałów handlowych można znaleźć i te istotne
z literaturoznawczego punktu widzenia. Zachowała się np. notatka, z której wynika, iż w lipcu 1948 do „Gebethnera i Wolffa” zgłosili się spadkobiercy Zofii Urbanowskiej z propozycją opublikowania jej książek. Skoroszyt 204/3 zawiera też
„dopełnienie” planu wydawniczego na 1948 r. (z sierpnia 1948), gdzie widnieje
pozycja: Umiński – nowa powieść. Trudno wyrokować o tytule dzieła, ale niewykluczone, że to kolejny ślad peregrynacji Zaziemskich światów (204/3, k. 206). Tu
także spoczywa list, z którego dowiadujemy się, iż rękopis powieści Kula czasu
Stanisława Lema został 27 VII 1948 przesłany z oddziału krakowskiego firmy do
Warszawy (204/3, k. 194). Niestety, nie wiemy, co się dalej z nim stało.
Z innego dokumentu wyczytać można rzecz bardzo interesującą, a nie notowaną w stanie badań: w sierpniu 1948 w spisie nazwanym Książki w druku pojawia się, jako zapowiedź, utwór Kornela Makuszyńskiego Za króla Piasta Polska
wyrasta. Słownik Współcześni polscy pisarze i badacze literatury podaje, że wiersz
powstał w r. 1939, informując zarazem, iż opublikował go dopiero w 1985 r. w Krakowie – z ilustracjami Andrzeja Darowskiego – kustosz Muzeum Makuszyńskiego
w Zakopanem, Jerzy Darowski 23. Na jakimś etapie przygotowań wydawniczych
tekst został więc najprawdopodobniej zatrzymany: czy przez autora, redakcję, czy
przez cenzurę – nie wiemy. Na pewno ani w r. 1948, ani w latach następnych „Gebethner i Wolff” nie ogłosił go drukiem. Co ciekawe, w edycji z 1985 r. nie ma
żadnej wzmianki o inicjatywie z r. 1948, nie ma też – w związku z przeznaczeniem
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tekstu dla odbiorcy dziecięcego – żadnych innych informacji dotyczących odnalezionego rękopisu oraz zasad wydania. Także tę kwestię można by naukowo opracować.
Spośród materiałów z 1949 r. zawartych w teczce 204/4 najciekawsze są dokumenty dotyczące niedoszłych edycji powieści Lema. O Areanthroposie (Człowieku
z Marsa) już wspominałam. Warto zaznaczyć jednakże, iż zachował się list mówiący
o próbach wydania tekstu dużo donioślejszego – Szpitala Przemienienia. 24 II 1949
oddział krakowski oficyny przesyła bowiem do Warszawy maszynopis powieści „do
dalszej lektury”, z prośbą o jak najszybsze podjęcie decyzji i powiadomienie autora
co do jej dalszych losów (204/4, k. 90). Znajdujemy tu więc materiałowe poświadczenie przekazanej przez Lema w wywiadzie udzielonym Stanisławowi Beresiowi
informacji o nieudanych próbach druku dzieła u „Gebethnera i Wolffa” 24, a także
potwierdzenie ukończenia jednotomowej wersji tekstu przed 24 II 1949. Chciałabym
wszakże zauważyć, że wymienione w przywołanym wywiadzie powody niepodjęcia
druku Szpitala Przemienienia – likwidacja wydawnictwa i przejęcie masy upadłościowej przez „Książkę i Wiedzę” – można uznać, w świetle ujawnionych materiałów,
za nieprzekonujące. Wiemy przecież, jak wiele prac ogłosiła oficyna „Gebethner
i Wolff” i w r. 1949, i znacznie później. Prawdopodobnie, takie powody odmowy
podano młodemu pisarzowi, ale czynnikiem decydującym mogła tu jednak być jego
pozycja „debiutanta” oraz dwie negatywne opinie sformułowane przez Ministerstwo
Kultury i Sztuki o innych utworach: zbiorze opowiadań Wywiad i atomy (do kontroli zgłosiło go w kwietniu 1949 „Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze”) oraz Areanthroposie (recenzja negatywna z 27 X 1949). Redaktorzy wydawnictwa „Gebethner
i Wolff” nie chcieli najwyraźniej, będąc od początku 1949 r. w coraz trudniejszej
sytuacji prawnej i finansowej, ryzykować kolejnych nietrafionych decyzji.
W tomie ostatnim zespołu 204 (204/5) znajdują się materiały z lat 1950–1951.
Jeszcze w styczniu 1950, pomimo narastających trudności (zabrano np. lokal firmowy mieszczący się w Rynku 23 i oddział musiał przenieść się do magazynów na
ulicę Krowoderską 31), praca zdaje się iść „pełną parą”. Przy bliższej analizie dokumentów widać jednak, że drukuje się głównie tomy serii „Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych” (czyli popularne wznowienia klasyki), unikając, czy też nie
mogąc publikować, książek nowych. Bogata korespondencja dotyczy także wydań
dzieł Orkana oraz Reymonta; przypomnę, że ostatnie opublikowane przez „Gebethnera i Wolffa” książki to właśnie utwory Reymonta, będące uzupełnieniem edycji
jego Pism.
Ciekawy jest na tym tle dokument z 13 II 1950 przesłany z Krakowa do centrali firmy w sprawie druku Polskiej jesieni Jana Józefa Szczepańskiego, towarzyszący maszynopisowi. Stwierdza on, że opublikowania powieści w odcinkach zamierzał się podjąć periodyk „Dziś i Jutro” (204/5, k. 46) 25. Powieść Szczepańskiego datuje się na lata 1940–1949 (pierwsza redakcja zaginęła w czasie powstania
warszawskiego) 26, wiemy, że do druku doszło dopiero w r. 1955, a ogłosiło ją Wy-
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dawnictwo Literackie; nie było też publikacji powieści w odcinkach. Utwór jest
jednym z najsłynniejszych „półkowników” – tekstów, których nie udało się wydać
w latach stalinowskich ze względów cenzuralnych, a których edycja możliwa okazała się dopiero po przemianach październikowych 27. Teraz do tych informacji
można dorzucić jeszcze, potwierdzony materiałowo, fakt zwrócenia się autora do
krakowskiego oddziału oficyny „Gebethner i Wolff”.
Interesujący z historycznego punktu widzenia jest też list datowany na 6 IV
1950 z londyńskich „Wiadomości”, z prośbą o przesłanie w celach recenzyjnych
egzemplarza pracy Szkice z historii kultury pod redakcją Henryka Barycza i Jana
Hulewicza. Pod listem podpisał się Mieczysław Grydzewski (204/5, k. 275).
Ostatnim zespołem dokumentów z archiwum oficyny „Gebethner i Wolff”, który
warto w tym przeglądzie opisać, jest zbiór umów wydawniczych. Pod sygnaturą 205
mieści się 6 tomów zawierających umowy z pisarzami, umowy ze spadkobiercami
praw autorskich (bardzo liczne po wojnie), umowy między wydawnictwami (np.
o przeniesienia praw autorskich), umowy dotyczące tłumaczeń. Dokumenty, datowane od r. 1937 do 1957, są liczne i dobrze zachowane, na wielu z nich widnieją
oryginalne podpisy twórców, wśród umów – także listy. Zespół 205 uporządkowano
alfabetycznie, w odrębnych teczkach, opisanych nazwiskami autorów lub instytucji.
W teczce 205/1 zwraca uwagę kilka pism. Pierwszym jest umowa wydawnicza
zawarta z Heleną Bechlerową na wiersz dla dzieci w grudniu 1956, a więc kilka lat
po wygaśnięciu koncesji wydawniczej (205/1, k. 33 n.). Jeszcze później – w 1957 r.
– sporządza się umowę z tłumaczem wierszyka na język rosyjski, Teodorem Gelbem.
Jak się okaże, umów tak datowanych znajdzie się w zespole znacznie więcej, co
rzuca nowe światło na kwestię utraty koncesji w 1950 roku. Być może, wydawnictwo liczyło jeszcze w latach 1956 i 1957 na jej odzyskanie.
W tej samej teczce mieści się umowa podpisana 31 VII 1946 z Leopoldem Buczkowskim na opublikowanie Wertepów (205/1, k. 58). Potwierdzenie zyskuje tu więc
data podana przez Sławomira Buryłę, penetrującego archiwum pisarza 28. Na dokumentach „Gebethnera i Wolffa” obok tytułu Wertepy widnieje w nawiasie inny
tytuł, Dolinoszczęsna, który funkcjonował, gdy fragment tekstu opublikowano
w numerze 3 „Twórczości” z r. 1946 29; najwyraźniej jeszcze latem 1946 nie zadecydowano ostatecznie o tytule.
Ciekawa wydaje się także wojenna (Warszawa, 21 X 1940) umowa pomiędzy
firmą a autorami „czytanek polskich dla wszystkich klas szkoły powszechnej”:
Zofią Derwiszówną i Zygmuntem Parnowskim, którym na tej podstawie wypłacano
co miesiąc honoraria (205/1, k. 94). Podobnych wojennych dokumentów w zasobie
nie brakuje; poświadczają one podany w biografii Jana Gebethnera fakt skupowania rękopisów i finansowego wspierania wielu pisarzy w latach okupacji.
W teczce 205/2 za najciekawszy można uznać list Jarosława Iwaszkiewicza,
datowany na 23 I 1946, w którym pisarz zaznacza, że odsyła umowę na wydanie
tłumaczonych opowiadań Turgieniewa, jednocześnie żaląc się:
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Mam wielki kłopot, bo w morzu moich papierów utonął mi Pawłuna 30 – na pewno posiadam ten
rękopis, ale nie mogę go znaleźć, wobec czego nie mogę go posłać Panu tak, jakeśmy się umówili.
Dołożę wszelkich starań, aby to odnaleźć, na razie pierwsze poszukiwania nie dały wyniku. [205/2,
k. 61]

Tytuł tekstu jest trudny do odczytania i nie przypomina żadnego z notowanych
przez bibliografie tytułów utworów Iwaszkiewicza; najbliższe wydają się: Palmura
(Zenobia Palmura. Powieść poetycka) i Podgaje. (Pamięci mojej siostry Anny), niedokończona powieść, powstała w latach 1944–1945). Kwestia jest bardzo interesująca, nie potrafię jej jednak rozstrzygnąć; z pewnością badacze twórczości Iwaszkiewicza będą umieli odczytać dukt pisma i określić, jaki rękopis (może nienotowany?)
zaginął pisarzowi w 1946 r. „w morzu [...] papierów”.
Tom trzeci (205/3) zawiera liczne umowy z Kornelem Makuszyńskim, wśród
nich odpis listu, gdzie wymienia się, wspomniane już, Drugie wakacje Szatana.
Ciekawa jest także kartka, na której są wypisane wszystkie utwory Makuszyńskiego, opatrzone datą i nazwą instytucji wydawniczej: przy Szaleństwach panny Ewy
widnieje r. 1940 i Wydawnictwo Literackie, przy Liście z tamtego świata – r. 1943,
brak nazwy oficyny; nie ma natomiast wzmianki o powieści Drugie wakacje Szatana (205/3, k. 57). Na podstawie notki wysnuć można kilka przypuszczeń: 1) prawa
wydawnicze do Szaleństw panny Ewy sprzedał w r. 1940 Makuszyński Wydawnictwu Literackiemu; 2) brano pod uwagę wojenną edycję Listu z tamtego świata;
3) Drugie wakacje Szatana nigdy nie trafiły jako kompletny maszynopis do oficyny.
Teczki 205/4 i 205/5 mieszczą liczne umowy z czasu wojny, np. z Włodzimierzem Perzyńskim na kolejną edycję powieści Klejnoty, do której prawa wydawnictwo
„Gebethner i Wolff” nabyło w r. 1944, jak wynika z listu żony pisarza (205/4, k. 29),
oraz z Jerzym Rytardem i Heleną Roj-Rytardową na utwory o tematyce tatrzańskiej,
podpisaną jesienią 1943 (205/5, k. 1–6).
Ciekawa jest też umowa zawarta 24 V 1952 z Ryszardem Rżewskim na napisanie monografii oficyny od początku jej istnienia, czyli od r. 1857 (205/5, k. 21).
W maju 1953 umowę rozwiązano, ponieważ książka nie została ukończona, a napisaną jej część firma przejęła na własność, włączając do archiwum zgromadzone
przez Rżewskiego dokumenty. Rodzi się, oczywiście, pytanie, co się stało z opracowaniem oraz z zebranymi materiałami. Być może, uda się je odnaleźć w toku dalszych
badań.
W ostatnim tomie zespołu 205 natrafić można na umowę z Aleksandrem Watem
na książkę Bezrobotny Lucyfer, sporządzoną 27 VI 1947 (205/6, k. 45). Jak wiadomo, do wydania w firmie „Gebethner i Wolff” nie doszło, pierwszy raz po wojnie
tekst opublikował w 1960 r. „Czytelnik” 31.
Na zakończenie przeglądu archiwaliów oficyny „Gebethner i Wolff” chciałabym
wyszczególnić zagadnienia i materiały, w których drzemie największy potencjał
badawczy: utrata koncesji wydawniczej w 1950 r. (można podważyć datę), cenzorskie wykazy wycofywanych książek pochodzące z 1946 r. (materiały unikatowe –
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cenzorskie dokumenty dotyczące kontrolowania literatury pięknej zachowały się
dopiero od r. 1948), listy Władysława Umińskiego i jego powieść Zaziemskie światy (zapis procesu twórczego), korespondencja Kornela Makuszyńskiego, jego wiersz
Za króla Piasta Polska wyrasta oraz powieść Drugie wakacje Szatana (utwór zaniechany?), listy Gustawa Morcinka (przeprowadzane zmiany tekstowe), sprawa powojennej edycji Dzieł Orkana (wydanie zaniechane). Niezwykle intrygująca jest też
kwestia nie notowanej powieści Stanisława Lema Kula czasu oraz rękopisu, który
przepadł Iwaszkiewiczowi „w morzu [...] papierów”.
Jak widać, liczba wartych rozwinięcia problemów badawczych jest długa,
a przecież nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Archiwum wydawnictwa „Gebethner i Wolff” to prawdziwa „kopalnia” literaturoznawczej wiedzy: nadspodziewanie
dużo tu informacji – jak na zaawansowany stan badań nad współczesnością – o zaniechanych wydaniach, a także tekstach projektowanych, zakazanych, czy wreszcie o ineditach. Rośnie więc apetyt na spenetrowanie archiwów innych działających
po drugiej wojnie światowej wydawnictw: jeśli będą choć w połowie tak ciekawe, to
pracy badaczom wieku XX nie zabraknie.
Abstract
KAMILA BUDROWSKA University of Bialystok
UNKNOWN ARCHIVE OF “GEBETHNER & WOLFF” PUBLISHING HOUSE OR THE BENEFIT
OF BROWSING “PRZEWODNIK POLONISTY” (“POLISH SCHOLAR GUIDEBOOK”)
The article describes to date unexploited archive materials from “Gebethner i Wolff” Publishing House
from the years 1915–1956 handed over by the last owner of the company to the Library of the Institute
of Literary Research, Polish Academy of Sciences in Warsaw in 1973.
Budrowska sees, from the literary studies perspective, that most interesting are the records of
published books, publisher’s agreements and correspondence with authors, and she pays most attention to those categories of documents. Referring to them, she reflects on the publishing market in Poland
after the year 1945, traces the methods of private publishing houses eliminations, as well as fills the
missing parts in the history of some works taking into special account the struggles of the publisher
and the authors with censorship. Some issues mentioned in the article have huge research potential,
i.e. Stanisław Lem’s unknown (finished) novel, a designed second part of Kornel Makuszyński’s Szatan
z siódmej klasy (Satan from the 7th Grade), a renounced edition of Władysław Orkan’s Dzieła (Works) or
textual changes in Gustaw Morcinek’s texts.
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ZATRZYMANI W STYLU O KSIĄŻKACH WSPOMNIENIOWYCH CZESŁAWA
ZGORZELSKIEGO I IRENY SŁAWIŃSKIEJ
Panu Profesorowi Piotrowi Nowaczyńskiemu

1
Wspomnienia badaczy literatury wypełniają już osobną, całkiem niemałą szafkę
z książkami, a gdyby zestawić owe memuary z autobiografiami i pamiętnikami
przedstawicieli innych profesji naukowych, otrzymalibyśmy z pewnością pokaźną
biblioteczkę. Dla zawężenia kontekstu pozostanę wszakże przy wskazaniu granic
bezpośredniego sąsiedztwa dwóch publikacji, o których chcę tu powiedzieć nieco
szerzej. Najbliższe dla nich otoczenie tworzą wspomnienia polonistów powstałe
w ciągu kilkudziesięciu lat powojennych, począwszy od pamiętnika Stanisława
Pigonia Z Komborni w świat (1946), a kończąc na Kręgach obcości Michała Głowińskiego (2010). Mniejsze i większe objętościowo oraz różne gatunkowo (szkice,
wspomnienia, pamiętniki etc.) teksty Wacława Borowego, Konrada Górskiego, Henryka Markiewicza, Kazimierza Wyki, Czesława Zgorzelskiego, Ireny Sławińskiej
i innych, starszych i młodszych, żyjących jeszcze i nieraz już dawno zmarłych filologów, wypełniają bogate i zróżnicowane wnętrze tak zaznaczonego obszaru piśmiennictwa. Sądzę, że tworzy ono interesujące spektrum badawcze szczególnie na dwóch
zasadniczych polach: historycznym (poznawczym) i literackim (estetycznym).
Po pierwsze zatem, jest to lektura poszerzająca horyzonty czytelnicze, smakowita przede wszystkim (ale nie tylko) dla studentów i młodych pracowników polonistyki, którzy podpatrują mistrzów własnego fachu, śledzą ich biografie, a zwłaszcza rodzenie się i utrwalanie romansów badaczy z pisarzami i tekstami oraz towarzyszące tym umiłowaniom powstawanie imponujących warsztatów filologicznych.
Jest to więc wsłuchiwanie się w puls różnych generacji (a co za tym idzie: poznawanie odmiennych szkół, metod i narzędzi badawczych) – od literaturoznawców
najstarszych, urodzonych jeszcze w wieku XIX i tworzących podwaliny polonistyki
II Rzeczypospolitej (jak Pigoń czy Górski), poprzez młodszych, często uczniów poprzednich, zaczynających gruntowne badania z przymusowym opóźnieniem po
1945 roku (Zgorzelski, Sławińska), aż po pokolenie wieńczące dziś swoją drogę
naukową, a urodzone jeszcze przed drugą wojną światową (Głowiński). Tego typu
lektura w planie najszerszym prowadzi do odsłonięcia części zawikłanej historii
polskiej inteligencji w wieku XX, w ujęciu węższym są to dzieje prywatne i zawodo-
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we filologów, a za ich pośrednictwem – różnych naszych polonistyk i środowisk
naukowych.
Po wtóre wszakże, jest to czytanie tak czy inaczej pomyślanej autobiografii,
a więc tekstu należącego już bardziej do literatury niż do wypowiedzi stricte naukowej. Znakomici uczeni i badacze porzucają tu wywód obramowany metodologicznie
i komponują opowieść o sobie, czyli piszą utwór, który często ma ambicje nie tylko
poznawcze, ale i artystyczne. Literaturoznawcy w roli autorów książek tego rodzaju dużo mocniej odsłaniają swój własny styl pisarski, w pracach naukowych zazwyczaj pozostający w pewnej konspiracji i rzadko przejawiający się zupełnie
swobodnie. Dla czytelnika takich wspomnień ciekawe są w tym aspekcie zwłaszcza
relacje między sposobami opowiadania badacza o sobie a jego zainteresowaniami
naukowymi (epoki, pisarze, problemy) oraz zapamiętaną przez uczniów postawą na
uniwersyteckiej katedrze. Jak się mają do siebie narracja naukowa (narrator-badacz) i wspomnieniowa (narrator-opowiadacz)? Jaki portret sławnego uczonego
wyłania się z jego opowieści autobiograficznej? I wreszcie – czy udało się poloniście
przekroczyć granicę mówienia eksponującego walory głównie poznawcze, które
stanowiło jego zawodową profesję, na rzecz wypowiedzi o walorach estetycznych?
Czy „zatajonemu artyście”, jakim jest bez wątpienia każdy wybitny uczony, dane
było pozostawić po sobie także prawdziwą l i t e r a t u r ę d o k u m e n t u o s o b is t e g o 1?
2
Tych kilka pytań wyznacza główny kierunek refleksji, której poddałem dwie książki wspomnieniowe: Przywołane z pamięci Czesława Zgorzelskiego i Szlakami moich
wód... Ireny Sławińskiej 2. Wybór badaczy narzucał się sam, ponieważ, z jednej
strony, mamy tu do czynienia z uczonymi należącymi do tego samego pokolenia
i doświadczającymi symultanicznie podobnych losów, z drugiej – pozostawili oni
po sobie teksty znacznie różniące się poetyką wspominania.
Wspólnota generacyjna i życiorysowa nie wymaga w tym przypadku szerszego
komentarza, ograniczmy się zatem do ogólnie znanych faktów. Wszystko zaczęło
się na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie, w ojczyznach domowych Zgorzelskiego
(ur. 1908) i Sławińskiej (ur. 1913), które odtąd na zawsze pozostaną „krajem lat
dziecinnych”, tak dotkliwie utraconym kilka dziesięcioleci później. W renomowanych
wileńskich szkołach średnich i na Uniwersytecie Stefana Batorego kształtowała się
ich główna formacja światopoglądowa, tam też, w latach trzydziestych, zaczęło się
terminowanie przyszłych znawców romantyzmu i dramatu w profesji polonistycznej.
Więź z okolicami Wilna i Nowogródka pogłębiła się jeszcze w bardzo trudnym okre1

2
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sie drugiej wojny światowej na Litwie, podczas zmagań z kilkoma okupantami
niemal jednocześnie. I Zgorzelski, i Sławińska włączyli się w miarę swoich możliwości do konspiracyjnych działań Armii Krajowej, obydwoje też bardzo osobiście
doświadczyli gorzkiego zwycięstwa Polski w 1945 roku. Ta wspólnota losów powtórzyła się w ich przypadku także po wojnie, kiedy to – jako rzekomi „repatrianci”
z Wileńszczyzny (w istocie zaś obywatele pozbawieni ziemi ojczystej) – rozwijali swą
karierę naukową. Najpierw przez kilka lat w Toruniu, gdzie zdobyli wspaniałe
ostrogi doktorskie (pionierskie wówczas, a dziś klasyczne, badania Zgorzelskiego
nad dumą, poprzedniczką ballady, oraz gruntowne studia Sławińskiej nad dramatem Młodej Polski), a następnie – po przymusowym opuszczeniu tego miasta ze
względów politycznych – przez długie dziesięciolecia w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim, który stał się aż po emeryturę i śmierć ich głównym miejscem pracy
naukowej, dydaktycznej i wychowawczej. Nie wszystkie z tych epizodów znalazły
wierne odbicie we wspomnieniach badaczy: pamiętnik Zgorzelskiego kończy się
wraz z opuszczeniem ziemi rodzinnej i przenosinami do Torunia 3, Sławińska poświęca natomiast osobne szkice i Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika u jego początków, i „wyspie wolności”, jak nazywa fenomen KUL-u w czasach odgórnego
i zideologizowanego sterowania szkolnictwem w Polsce socjalistycznej.
Naturalnie, powinowactwa między autorami książek nie kończą się na chronologicznym podobieństwie losów, ale sięgają w głąb ich wizerunków i dotyczą postawy obojga wybitnych uczonych. Intensywna i nie gasnąca do późnej starości pasja
poznania tego, co jest „daleko, dalej i jeszcze dalej”, jak powiada Zgorzelski, czy
„pożądliwość ciała i duszy”, w bardziej sensualnym języku Sławińskiej, ciągle ponawiany wysiłek samokształcenia i radzenia sobie w każdych warunkach, poczucie
i prymat obowiązku mimo wszelkich przeszkód, odpowiedzialność za ludzi wokół
siebie i stała hierarchia wartości z wyraźnie ukształtowanym światopoglądem chrześcijańskim na czele – oto kilka podstawowych i zbieżnych rysów tych portretów.
To właśnie dlatego Zgorzelski i Sławińska najczęściej wymieniani są jednym
tchem obok siebie. Traktowani łącznie i ze względu na miejsce urodzenia, dzieciństwa
i młodości, i z uwagi na doświadczenie wojny, i na posady uniwersyteckie, i za
sprawą pisania w „Tygodniku Powszechnym” oraz patronowania jego redakcji, i ze
względu na – co może najistotniejsze – podobny ethos w postawie życiowej, uformowanej przez konsekwentne patrzenie w tym samym kierunku, tj. w stronę coraz
bardziej pogłębianego chrześcijaństwa jako głównego źródła człowieczych wartości.
3
A jednak – przy wszystkich tych analogiach znanych z ogólnych informacji o życiorysach obojga uczonych i widocznych w ich książkach wspomnieniowych – każdy,
kto miał sposobność przeczytać Przywołane z pamięci i Szlakami moich wód...,
zdaje sobie doskonale sprawę, jak różne to były postaci! Odmienności, które dostrzec
się dało już w wypowiedziach naukowych Zgorzelskiego i Sławińskiej, w ich narra-

3
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cjach pamiętnikarskich ujawniają się niewątpliwie silniej i bardziej bezpośrednio.
Podobieństwo losów i postaw sprzyja uwydatnieniu różnic w sposobie opowiadania,
staje się swoistym tłem dla innych stylów pisania i ekspresji literackich. Wyłaniają się zza nich zupełnie odmienne temperamenty i osobowości autorów. Kompozycja, narracja i styl, a także język wspominania Zgorzelskiego oraz Sławińskiej
ewokują bowiem dwa zasadniczo różne, choć równie sugestywne wizerunki badaczy,
nauczycieli i wychowawców.
4
Już przeglądając spisy treści i próbując ustalić koncepcję pamiętników zdajemy
sobie sprawę, że memuary te – choć w przypadku Sławińskiej składają się także ze
szkiców publikowanych wcześniej – są efektem świadomego zamysłu autorów
i starannie wybranych przez nich strategii autobiograficznych.
Książka Przywołane z pamięci skomponowana jest jak klasyczna, wyraźnie
retorycznie rozpoczęta i zakończona opowieść o własnym życiu, w której znajduje
się kolejno miejsce na czasy dzieciństwa (nie zawsze sielskiego i anielskiego, ale
przeżytego na umiłowanej Nowogródczyźnie), młodość i dojrzewanie do dorosłości
oraz pierwsze lata wieku męskiego. (Lampka sygnalizująca Mickiewicza nieprzypadkowo się tu zapala, towarzyszy on bowiem jako swoisty patron literacki wspomnieniom i samej osobie profesora. Tu zauważyć by można jeszcze nawiązujące
do czasów filomackich i Dziadów drezdeńskich motto książki: „Pamięci / Żołnierzy Armii Krajowej / Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego / poległych w walce
o wolność Ojczyzny”.) Zgorzelski zaczyna więc od topiki typowej dla wypowiedzi
pamiętnikarskich czy klasycznych autobiografii: od rodowodu, genealogii (pierwsze
zdanie: „Konkrety mojej pamięci nie sięgają poza pokolenie dziadków” 4) oraz najwcześniejszego zasobu dziecięcej pamięci, aby potem – stopniowo, linearnie i chronologicznie – rozwijać narrację ku swoim czasom chłopięcym, studenckim, wreszcie zawodowym.
Podobnie jest z zakończeniem opowieści, nazwanym nieprzypadkowo „zamknięciem”, w którym mamy do czynienia z podsumowaniem przez sędziwego, 88-letniego wtedy autora – własnego rozwoju od lat szczenięcych upływających w tle rodzącej się II Rzeczypospolitej po zmierzch starego świata w 1945 roku. Podsumowanie
to dotyczy życia 40-latka i na takim etapie badacz kończy opowieść. Jego książka
jest zatem nie tyle klasycznym pamiętnikiem, w którym odsłaniane są kolejne
etapy życia, co sugerowałby pierwszy człon tytułu („Przywołane”), ile w pełni skomponowaną autobiografią obejmującą autonomiczną część życia Zgorzelskiego spędzoną na rodzinnej ziemi nowogródzkiej i wileńskiej. Słowem, narracja autora Dumy,
poprzedniczki ballady, choć porządkowana w swych poszczególnych rozdziałach,
płynie jednym nurtem niczym rzeka, naprzód odsłaniając swe źródła, potem kolejne dopływy, na koniec zostawiając patrzącego z brzegu obserwatora w swoim, co
prawda, górnym jeszcze, ale już zasadniczo ukształtowanym biegu.
Inaczej u Sławińskiej. Oczywiście, i tu mamy do czynienia z komponowaniem
4
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wspomnień w późnych, podeszłych latach życia, lecz autorka od razu zaznacza
stosowanie innej konwencji wypowiedzi niż pamiętnik czy klasyczna autobiografia.
O ile Zgorzelski nie zastanawia się nad samym sposobem pisania, ale po prostu
zaczyna wspominać w naturalnym porządku czasowym, czyli od pierwocin rodu
i własnej pamięci, o tyle Sławińska cały wstęp książki poświęca rozważaniu tego,
jak mówić o swojej przeszłości. Zapytuje więc sama siebie: „Chronologia? Autobiografia?” I odpowiada: „Odrzuca mnie takie »wypracowanie na temat«, chronologicznie uporządkowane” 5. A za chwilę dodaje, że opisanie krajobrazu z przeszłości
to zadanie dla poety, zatem temat dla literatury, nie zaś dla narracji historycznej
czy pamiętnikarskiej. Metateksty te adekwatnie przylegają do następującej potem
materii wspomnień, które wyraźnie zdradzają ambicje bądź to dopracowanych
esejów wspomnieniowych (np. tytułowe Szlakami moich wód), bądź lapidarnych
obrazków, gawęd i anegdot, a nawet małych próz i portretów literackich z naddaną
przez autorkę klasyfikacją gatunkową (np. Przypowieść o oddanym chlebie czy
podtytuł Tryptyk paraboliczny). Tego typu form wypowiedzi jest w książce najwięcej
(choć znajdzie się tu i studium przypominające naukową narrację historyczną, jak
szkic o Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Wilnie) i one to, obok esejów, kształtują obraz genologiczny całości. Cechuje ją nie tyle narracja uporządkowana
chronologicznie, ile opowieść mozaikowa, meandryczna, powtarzająca się i dopełniająca, odsłaniająca z różnej perspektywy bogaty los oraz osobowość autorki
w rozmaitych spotkaniach ze zdarzeniami, przestrzeniami czy – przede wszystkim
– z ludźmi. Sławińska wykracza poza dzieje swego dzieciństwa i młodości, obejmuje spojrzeniem również czasy po drugiej wojnie, razem z Toruniem i Lublinem,
a nawet szeroko spenetrowaną w naukowych wojażach zagranicą. Jej książka jest
– w porównaniu ze wspomnieniami Zgorzelskiego – bardziej niejednorodna gatunkowo, rozwichrzona wewnętrznie i zatomizowana na dopracowane literacko szkice
oraz gawędy. Gdyby pozostać przy metaforze akwatycznej, można by powiedzieć,
że najlepiej kompozycję książki oddaje porównanie jej nie do jednolitego nurtu
rzeki, ale do wielu jej odnóg: są to strumyki, rzeczki i inne wody, czyli kolejne rozmaite odsłony „ja”, w których wszakże – jak w eseju – przewijają się podobne,
uspójniające całość, obrazy Sławińskiej, a także powracają myśli, sformułowania
i pokrewne sobie motywy z jej życia. To autobiografia epizodyczna, stworzona z autonomicznych całostek, które składają się na komplementarny względem siebie,
wariacyjny i dynamiczny portret badaczki.
5
W parze z odmiennymi koncepcjami wspominania idą pojawiające się w tekstach
różne sposoby narracji. Naturalnie, obydwie książki łączy konstrukcja pierwszoosobowego opowiadacza, który jest gospodarzem i protagonistą przedstawianego
świata. Jednak o ile u Zgorzelskiego mamy do czynienia wyłącznie z takim, typowym
dla pamiętników, „gospodarzem wspomnień”, który pozostaje nieco z boku i w cieniu opowiadanych historii, o tyle u Sławińskiej, choć też najczęściej używa ona
5
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klasycznej autoprezentacji, nierzadko występują również inne style opowiadania.
„Dziewczynkę, urodzoną w małym, drewnianym dworku na wysokim brzegu Wilii
(na Zwierzyńcu), musiał do snu kołysać szum rzeki [...]” – tak zaczyna się tytułowy
esej Szlakami moich wód 6, w którym autorka rozwija opowieść o sobie przy użyciu
rzadko spotykanej w autobiografiach narracji trzecioosobowej. Niedługo ten wyraźnie uwydatniający „ja” opowiadacza i bardzo literacki typ przedstawiania się przejdzie samorzutnie w wyznanie pierwszoosobowe, ale tendencja do zmiany strategii
narracyjnej pozostanie aktywna w całej książce. Antycypują ją już zresztą pierwsze
zdania wstępu, w których z kolei autorka i zarazem bohaterka opowieści ukryta
jest pod solilokwialnym „ty” wypowiedzi: „Już późno! pisz! masz zapisać swój czas!” 7
Tego typu zmian ról narratorskich znajdziemy w książce znacznie więcej. Sławińska
uwielbia żonglować stylem opowiadania w zależności od tego, o czym mówi, jej
żywiołem autobiograficznym jest subtelne inscenizowanie i czujne reżyserowanie
gawędy o własnym życiu.
Reasumując: Przywołane z pamięci cechuje stała pierwszoosobowa narracja
pamiętnikarska, natomiast Szlakami moich wód... to mozaika rozmaitych ról narracyjnych. W konsekwencji można by powiedzieć, że u Zgorzelskiego mamy do
czynienia z opowiadaczem bardziej schowanym, nie eksponującym własnego „ja”
bezpośrednio i z ostentacją, co nie znaczy jednak, o czym za chwilę, że jego wizerunek nie jest dostrzegalny, a nawet wyrazisty. U Sławińskiej zaś jest to narrator
zdecydowanie pierwszoplanowy, głośny, zwracający uwagę na siebie już samymi
zmianami sposobów czy strategii autorskiego opowiadania.
6
W aspekcie stylu książka wspomnieniowa Zgorzelskiego charakteryzuje się dwiema
zasadniczymi tonacjami: sprawozdawczo-rzeczową i liryczno-sentymentalną. Ta
druga zarezerwowana jest głównie dla mówienia o najbliższych (zwłaszcza o ojcu
nazywanym tu przeważnie Tatusiem) oraz o domowej ojczyźnie, czyli o ziemi nowogródzkiej i wileńskiej. W tych partiach tekstu najczęściej mamy do czynienia z apostrofami na wzór Mickiewiczowskiej Inwokacji, a także z pytaniami retorycznymi,
wykrzyknieniami, paralelizmami i okresami składniowymi wyrażającymi osobiste
emocje narratora i bohatera opowieści:
Wilno! Miasto moje ojczyste! Miasto mego dzieciństwa i młodości! Jak oddać tę rzadką właściwość
twego indywidualnego oblicza, która sprawia, że nawet obcemu przybyszowi niemal natychmiast stajesz
się równie bliskie jak jego ziemie rodzinne? 8

Z tą prozą emocyjną stowarzysza się w książce charakterystyczny dla pamiętnikarza styl sprawozdawczy, w którym dominuje tendencja do rzeczowego i skrupulatnego opisywania przeżywanych osobiście zdarzeń, uzupełnianych czasem
także świadectwami historycznymi. Zgorzelski, choć nieraz pełen głębokich wzru6
7
8
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szeń, dba zatem równocześnie o ścisłość własnej relacji, dokładność i obiektywizm
w ukazywaniu faktów, a zwłaszcza w przedstawianiu ludzi. Dobrze jego postawę
w tym względzie ilustruje taki np. komentarz dotyczący jednego z epizodów wojennych w AK: „Nie udało mi się informacji tej sprawdzić. A uzyskałem ją za pośrednictwem trzeciej czy nawet czwartej osoby. Nie wiem więc, ile w tych szczegółach
jest prawdy” 9. W tym sensie jego relacja mimo wyraźnego piętna doświadczenia
osobistego i bogatego liryzmu jest bardzo rzeczowa, bez zbędnych fajerwerków literackich, raczej wierna zasadzie, aby słowo przylegało jak najbliżej do prawdy,
a styl nie przesłaniał treści – podanej rzetelnie, przejrzyście, z naturalną elegancją
i prostotą.
Styl Sławińskiej jest bardziej urozmaicony, bogatszy pod względem zastosowanych środków ekspresji. Przytoczmy jako jego wizytówkę taki np. początek eseju
zatytułowanego Do moich studentów amerykańskich 10:
Z pięknie ośnieżonego teraz i ściętego lodem kraju ślę gorące słowa ku wam, drodzy moi, poprzez
ocean, „któremu tylko wydaje się, że nas dzieli”. To cytat z Norwida, naszego wielkiego poety; słowa te
przed wiekiem przepłynęły już Atlantyk w przeciwnym kierunku 11.

Oto próbka stylu Sławińskiej z jej książki wspomnieniowej! Zauważmy, ile w tym
fragmencie nagromadzonych znaczeń! Ile świadomej pracy włożonej w precyzyjne,
skomplikowane ujęcie myśli, która ma przyciągać uwagę błyskotliwością oraz aluzyjnością dobranych słów i cytatu. Można wątpić, czy obcokrajowcy je zrozumieją,
ponieważ także stały mieszkaniec kraju nad Wisłą musi się nad nimi dłuższą
chwilę zastanowić, aby uchwycić cały zawarty w nich sens. Otwarcie tego szkicu
przypomina język poetycki, a zwłaszcza przemyślaną w najdrobniejszych szczegółach i wykwintną eseistykę. To proza wyszukana, mieniąca się różnymi konwencjami wypowiedzi, o czym była już mowa, ale też obfita w dialog i scenki rodzajowe,
eksponująca rozmaite środki wyrazu (metaforę, metonimię, alegorię), operująca
ironią i autoironią, aluzjami literackimi, odwołaniami i do szerokiej tradycji literackiej, i do bogatej kultury językowej, od łaciny począwszy, a na francuskim czy angielskim kończąc. Autorka książki Szlakami moich wód... odsłania przed nami cały
bogaty arsenał możliwości literackich oraz świadomie ich używa, tworząc w opowieściach o sobie interesujące napięcia semantyczne.
Różnice między stylami Zgorzelskiego i Sławińskiej nie wynikają przy tym z odmienności podejmowanych tematów. Wręcz przeciwnie, często dotyczą identycznych
przedmiotów wypowiedzi. Liczne i wielostronne u Zgorzelskiego portrety ludzkie
włączone są płynnie w narrację, nie stanowią ośrodka osobnej formy literackiej.
Inaczej u Sławińskiej. Tu wspomnienia i o tych największych (jak o T. S. Eliocie,
Julianie Przybosiu czy Karolu Wojtyle), i o osobach mniej znanych są przemyślanie
skomponowanymi i oddzielnymi całostkami prozy.
Obydwoje piszący przeżywają spektakularne zdarzenia, ale Zgorzelski opowiada o nich w sposób prosty i sprawozdawczy. Nie używa chwytów stylistycznych ani
kompozycyjnych, aby epizody te szczególnie podkreślić. Tak jest np., gdy wspomi9
10
11
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na własne zabawy z rówieśnikami w sienkiewiczowskich bohaterów – fikcyjne
„rąbanie Szwedów” przez dorastające dzieci przechodzi potem w prawdziwe walki
wojska polskiego z bolszewickim w czasie pierwszej wojny światowej. Tak jest też
z relacją o proroczym śnie z 1940 roku antycypującym okupację sowiecką:
Którejś lipcowej nocy przyśniła mi się wielka woda płynąca wezbraną, brudną rzeką przez ulicę
Mickiewicza; oglądałem ją ze zdumieniem i przerażeniem na odcinku placu Łukiskiego. W parę dni
później wojska radzieckie ogarnęły wszystkie trzy państwa nadbałtyckie: Litwę, Łotwę i Estonię 12.

Tak wreszcie jest w przypadku niezwykłej wróżby Pianki, towarzysza Zgorzelskiego z więzienia na Łukiszkach, który – niczym biblijny Józef – ze snu autora
przepowiedział dokładnie dzień jego wyjścia na wolność. Narrator książki Przywołane z pamięci mówi o tym wszystkim w sposób przejrzysty, pozbawiony cech języka poetyckiego, raczej w trybie zwykłego powiadomienia o niezwykłych zdarzeniach
w jego życiu.
Zupełnie inaczej wysnuwa wspomnienia Sławińska. Nieustannie stara się wydobyć z nich potencjał literacki, ubiera w taką czy inną formę, używa całego arsenału środków ekspresji. Oto w części zatytułowanej Taking me home... opowieść
o najdawniejszym dzieciństwie i o domu rodzinnym, którego tak naprawdę w życiu
autorki nigdy nie było, rozpoczyna się od utrzymanego w bezładzie monologu wewnętrznego przeplatającego różne sceny z życia. Zaraz po nim jednak pisząca
przechodzi do bardziej komunikatywnego wyjaśniania okoliczności własnego przyjścia na świat. Autorka-narratorka zdradza przy tym wyraźną świadomość zastosowania dwóch odmiennych sposobów wypowiedzi: onirycznej poetyki nocy i racjonalnej poetyki dnia.
Forma wypowiedzi uzyskuje jeszcze wyraźniejsze literackie kontury, gdy sama
faktografia była niezwykła i tajemnicza. Tak jest w sugestywnej opowieści Pożegnanie wroga, gdzie w trzech mikrofabułach oglądamy kolejno piękną twarz człowieczą
i w Niemcu, i w Litwinie, i w żołnierzu sowieckim. Tryptyk paraboliczny widniejący
jako podtytuł całości, dobrze wyraża zamysł artystyczny przetworzenia własnych
doświadczeń w bliską Norwidowi, symboliczną sztukę słowa.
Wskazaną różnicę w stylu pisania dobrze ilustruje wątek religijny obydwu
książek. Jak wspominałem, i Zgorzelski, i Sławińska to ludzie głębokiej wiary,
uformowanej trwale w studenckich organizacjach chrześcijańskich Uniwersytetu
Stefana Batorego. Dla obojga teoria i praktyka katolicyzmu są bardzo żywe i przewijają się w tekstach ich wspomnień. Ale o ile Zgorzelski mówi o tym w sposób
najprostszy, w naturalnie wplecionych w narrację modlitwach bądź w opisowych
wyznaniach o jej aktach, o tyle Sławińska dąży do bardziej ukrytego w samej formie
wypowiedzi sygnalizowania sfery nadprzyrodzonej czy to w scenach symbolicznych,
czy w subtelnych portretach, czy nawet w samym sposobie nazywania Boga nie
wprost, lecz za pomocą peryfrazy „Wielkiego Reżysera”.
Reasumując krótko, można by rzec, że u Zgorzelskiego mamy do czynienia
z eleganckim, lecz jednolitym w swych kształtach słownych stylem pamiętnikarskim,

12
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a u Sławińskiej – z bogatą w różne formy literackiego wyrazu i mieniącą się stylistyczną varietas prozą wspomnieniową.
7
Warto na koniec tego krótkiego i z pewnością niepełnego rejestru różnic wspomnieć
jeszcze osobno o języku obydwu książek, także tu bowiem ujawniają się ciekawe
odmienności. Przywołane z pamięci można by czytać jako przykład pięknej polszczyzny przedwojennej z wyraźnymi cechami języka jeszcze starszego (z czasem
zaprzeszłym, dawnymi końcówkami fleksyjnymi i archaizmami) oraz wariantami
charakterystycznymi dla ziemi nowogródzkiej i wileńskiej (gdzie np. „gumno” to
stodoła, „świron” zaś oznacza spichlerz). Dzięki temu między przedmiotem wspomnień Zgorzelskiego a ich językiem panuje pełna harmonia: zarówno temat, jak
i kod eksponują tamten świat, odeszły na zawsze w przeszłość. Trudno tu nawet
mówić o celowej stylizacji, ponieważ obcujemy w książce z naturalnym dla narracji
pamiętnikarskiej własnym złożem językowym autora, czyli mową przyrodzoną,
poznawaną jako pierwsza w toku dojrzewania 13. Tę naturalność i przyrodzoność
wysłowienia eksponują też, często występujące w tekście, sformułowania zaczerpnięte z mowy potocznej, używane jednak nie tyle w celach stylizacyjnych, ile po to,
aby wiernie i we własnym języku zarysować jakąś konkretną sytuację. Jedność
treści wyznań oraz sposobu ich językowego ujęcia niewątpliwie wzmacnia wiarygodność świadectwa, a także pozwala na silniejszą ewokację przedstawionej rzeczywistości, na wędrówkę w odległy świat, w jego czasy, realia i obyczaje.
Język wspomnień Sławińskiej jest bardziej nowoczesny, można nawet rzec, że
operuje ona głównie jego wersją dzisiejszą, nie unikając nawet zwrotów charakterystycznych dla popkultury (jak „seksbomba”). Języka dawnego czy kresowego
używa świadomie w celach stylizacyjnych, przywołując dialogi z konkretnych czasów bądź eksponując tożsamość kogoś z przeszłości. Jej mowa to w istocie żonglerka językami, w której miejsce żonglera zajmuje podmiot posługujący się polszczyzną literacką, natomiast w jego narzędzia materializują się dawne i nowe sposoby
wysławiania się, środowiskowe i gwarowe odmiany mowy, a także różne języki obce.
Odwołując się jeszcze raz do Klemensiewicza, możemy stwierdzić, że mamy tu
zatem do czynienia głównie z postronnym złożem językowym, czyli świadomym
i przemyślanym używaniem języka w celach stylizacyjnych. Również tutaj język
starannie dobrany jest do materii, wszak wiemy, że wspomnienia Sławińskiej nie
ograniczają się tylko do czasów dawnych i terytoriów dzisiejszej Litwy oraz Białorusi, ale dotyczą także dziejów po drugiej wojnie, jak też przestrzeni zagranicznych
– europejskich i amerykańskich.

13
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Zob. Z. K l e m e n s i e w i c z, Jak charakteryzować język osobniczy? W: Składnia, stylistyka, pedagogika językowa. Wybór prac pod red. A. K a ł k o w s k i e j. Warszawa 1982, s. 562. Na temat
stylizacji w książce Przywołane z pamięci zob. artykuł Z. G a ł e c k i e g o O języku wspomnień
Czesława Zgorzelskiego (w zb.: Czesław Zgorzelski – Uczony i Wychowawca. Red. D. Paluchowska,
M. Maciejewski. Lublin 2002).
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Jakie płyną wnioski z tych obserwacji i uwag?
Po pierwsze, jeśli zbierzemy przedstawione tu cechy pisania Sławińskiej i Zgorzelskiego, powstaną dwa wyraziste wizerunki odmiennych osobowości badawczych
wywodzących się z niemal identycznej formacji kulturowej.
Z jednej strony, mamy przejrzystego, stałego narratora, który w chronologicznie
uporządkowanej i konsekwentnie rozwijanej opowieści odsłania się jako człowiek
przywiązany do ładu oraz harmonijnego współdziałania ze sobą różnych aspektów
rzeczywistości. Jest to ktoś rzeczowy i systematyczny, choć zarazem liryczny, pełen
emocji, współczujący innym. Ktoś skromny i nieco schowany, ale wyrazisty stałością, jednolitością narracji, stylu i języka, a także ładem i elegancją kompozycji.
Ktoś ceniący porządek, przywiązany do jednolitego, rozprawowego stylu wypowiedzi.
Ktoś obowiązkowy i zobowiązujący 14 tą charyzmą dawnych nauczycieli, którzy nie
musieli nic mówić, aby zawstydzić i zmotywować studenta. Wreszcie ktoś całkowicie otwarty na świat i na drugiego człowieka, zawsze gotowy służyć mu pomocą,
ale pamiętający przy tym o hierarchii wartości.
Czyż nie kojarzy nam się z takim wizerunkiem zwłaszcza edytor, filolog, historyk
literatury, mistrz rozpraw naukowych oraz pedantycznych i analitycznych ćwiczeń
ze studentami, zawsze czynny, zawsze taki sam, równy, męski, autorytet zwykłego
dnia powszedniego? Czyż nie staje przed nami, ocalony ze stylu książki jak żywy,
właśnie profesor Czesław Zgorzelski?
Z drugiej strony, wyłania się obraz postaci nieco rozwichrzonej, kobiety o wielu
twarzach, eksponującej siebie i własne wspaniałe uzdolnienia, uczonej o niezwykle
szerokich horyzontach, ujawniającej bogactwo poetyk i ról. Ciągnie ją ku temu, co
nowe i co literackie, więzi historycznoliteracki wywód czy porządek naukowej rozprawy. Jej żywiołem, na wszystkich poziomach, jest wędrówka, zmiana punktu
widzenia, poetyckie kojarzenie różnych sfer egzystencji i rozmaitych środków ekspresji literackiej. To urodzona eseistka oraz interpretatorka, zwiastunka wszelkich
zmian i nowości, otwarta na bardziej awangardowe sposoby ujęcia literatury. Postać
czarująca studenta smakowitym wykładem, ale i bezwzględna wobec ignorantów
czy osobników zaniedbujących własny rozwój wbrew przyrodzonym talentom. Oto
uczona i wychowawczyni, błyskotliwa i chimeryczna – profesor Irena Sławińska.
Szukając paraleli literackich, które jakoś wyrażałyby wizerunek uczonych,
wskazując i na ich styl, i na główne miłości badawcze, powiedziałbym, że w przypadku Zgorzelskiego ujawnia się strona Mickiewicza, z naturalną elegancją oraz
prostotą stylu, w przypadku Sławińskiej – strona parabolicznego, ironicznego
i scenicznego mówienia Norwida.
Marian Maciejewski we wstępie do książki Szlakami moich wód... wspominał,
że Czesław Zgorzelski wytrwale zawężał, a Irena Sławińska równie konsekwentnie
rozszerzała horyzonty studentów. Inaczej mówiąc: pierwszy systematycznie ćwiczył
i utrwalał sprawności oraz wiedzę, druga nieustannie je bogaciła, rozwijała i przekształcała. Właściwości te dobrze widać w poetyce obydwu książek wspomnienio14
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wych. W stałości i zamknięciu pamiętnika Zgorzelskiego oraz w mozaikowości
i otwarciu wspomnień Sławińskiej.
Samemu dane mi było jeszcze obcować bezpośrednio z obydwiema osobami
(choć już na emeryturach) i mogę powiedzieć na koniec, że wrażenia wyniesione
z owych spotkań są bardzo bliskie tym lekturowym, które towarzyszyły mi podczas
czytania pamiętnika Zgorzelskiego i opowieści wspomnieniowych Sławińskiej.
Udała się bowiem obojgu znakomitym uczonym sztuka inna niż najwybitniejsze
nawet uprawianie badań naukowych: stworzyli dzieła literackie o sobie samych.
Po drugie więc myślę, że mamy przed sobą nie tyle dwie kolejne książki wspomnieniowe, ile utwory literackie oparte na różnych konwencjach autobiograficznego pisania. O ich literackości przesądza według mnie zasadniczo jedna cecha,
którą starałem się odsłaniać: tożsamość autora tekstu, eksponowana bezpośrednio
w temacie i w tytule opowieści, ewokowana jest równocześnie na poziomie językowo-stylistycznym i kompozycyjnym wypowiedzi. Lapidarnie rzecz ujmując, bohaterowie tych książek nie tylko są obecni w tym, o czym piszą, ale równie mocno
wyłaniają się zza sposobów własnego opowiadania. Wspomnienia Sławińskiej reprezentują w tym aspekcie znakomitą eseistykę i prozę literacką, pamiętnik Zgorzelskiego jest wybitnym dziełem sztuki memuarystycznej. Dzięki temu ich autobiografie stają się zarówno kronikami interesujących losów i czasów towarzyszących
tym życiorysom, jak też opowieściami funkcjonującymi w żywiole piękna. Obydwoje uczeni dotknęli bowiem w swoich ostatnich książkach tajemnicy literatury,
którą zajmowali się profesjonalnie przez całe swoje długie życie zawodowe. Udało
im się wywołać ten prosty, wydawałoby się, ale zarazem najtrudniejszy do osiągnięcia efekt: zatrzymać siebie i uwiecznić w stylu, między wierszami poezji czy między
zdaniami prozy.
Abstract
ADAM FITAS John Paul II Catholic University of Lublin
HELD IN STYLE ON CZESŁAW ZGORZELSKI’S AND IRENA SŁAWIŃSKA’S MEMOIR BOOKS
Two autobiographical books by distinguished literary scholars, Czesław Zgorzelski’s Przywołane z pamięci
(Recalled from Memory) and Irena Sławińska’s Szlakami moich wód… (Tracking My Waters...) are made
the subject of the article. The books stand out in comparison to memoirism by Polish literary researchers as, on the one hand, they present quite similar fortunes of characters, and, on the other hand, in
the form of expression the writers create suggestive and dissimilar images of figures. Analysing the
composition, style, and language of the books, Fitas shows that what the authors delivered are not only
a fact-collecting accounts of life but also literary pieces. Recalled from Memory in a classical style and
ordered with reverence memoir saves the figure of a conscientious literary historian, the author of
meticulous analyses and editor, while Tracking My Waters… in an essayistic style portrays one of the
most brilliant drama experts and poetry interpreters.
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MIŁOSZ O TŁUMACZENIU (SWOJEJ) POEZJI W LISTACH DO KARLA
DEDECIUSA
Nie ulega wątpliwości, iż Karl Dedecius – obok takich osobistości życia literackiego
poza krajem, jak Konstanty Jeleński czy Jerzy Giedroyc – w dużej mierze przyczynił się do zaistnienia poezji Czesława Miłosza w obiegu literackim Europy Zachodniej. Również do tego, że polski emigrant jesienią 1980 został wyróżniony Nagrodą
Nobla 1. W okresie przednoblowskim dzięki staraniom niemieckiego tłumacza
ukazały się w RFN dwa tomy wierszy Miłosza, a jego pojedyncze teksty pojawiały
się systematycznie od końca lat pięćdziesiątych XX wieku w redagowanych przez
Dedeciusa antologiach poezji i prozy polskiej. Wszakże w ciągu 20 lat po drugiej
wojnie światowej nie był on ani pierwszym, ani jedynym tłumaczem owej poezji,
jak utrzymuje i podaje część badaczy 2.
Swoje przekłady tekstów Miłosza Dedecius zapoczątkował tłumaczeniem napisanego we francuskim Montgeron utworu Nic więcej, który Miłosz umieścił później
w tomie Król Popiel i inne wiersze (Paryż 1962). Tłumaczenie ukazało się w antolo-

1

2
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W opinii napisanej przez Dedeciusa w 1979 roku – na prośbę Komitetu Noblowskiego w Sztokholmie – jednym z wytypowanych autorów był Czesław Miłosz. Pozostali to Wisława Szymborska,
Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz.
Pojedyncze wiersze Miłosza ukazywały się także w niemieckim tłumaczeniu A. C. v o n P e n t z a
(pierwszy opublikowany i odnotowany przekład poezji Miłosza w Niemczech) czy J. W y p l e r a
w 1965 roku. Warto zaznaczyć, że prace translatorskie nad tą liryką w przypadku obu tłumaczy
nie miały kontynuacji. Chodzi tu o wiersze Campo di Fiori (w: A. C. v o n P e n t z, Lieder aus dem
Abgrund. Cz. 2: Am Tor der Hölle. Die Stimme der Lebenden. Gedichte. Wilhelmshaven 1957,
s. 17–19) oraz Die Stadt (Miasto) („Mickiewicz-Blätter” 1965, z. 29, s. 144–145 áprzeł. J. W y p l e rñ).
Trzeba też przypomnieć o przekładach poezji Miłosza, które wyszły spod pióra J. O. T a u s c h i ns k i e g o oraz jego żony H. L a h r. Tłumaczenia wierszy *** (Sie sanken in dunkle Verachtung...)
(*** áUpadli w ciemność pogardy...ñ), Wehklage der Damen einer vergangenen Zeit (Skarga dam
minionego czasu), Schicksal (Los) miały się ukazać w Wiedniu w antologii Polnische Lyrik w komunistycznym wydawnictwie Schönbrunn-Verlag w 1953 roku. Z powodów politycznych teksty Miłosza usunięto z manuskryptu. 7 lat później jedynie przekład Wehklage der Damen einer vergangenen
Zeit pojawił się w kilkakrotnie wznawianej antologii poezji z całego świata: Panorama moderner
Lyrik. Gedichte des 20. Jahrhunderts in Übersetzungen. Hrsg. G. S t e i n b r i n k e r, R. H a r t u n g.
Gütersloh 1960. Zob. też S. H. K a s z y ń s k i, Das Bild der polnischen Poesie in der österreichischen
Anthologie „Polnische Lyrik”. W zb.: Gerda Leber-Hagenau a stosunki polsko-austriackie w XX
wieku. Red. K. A. Kuczyński, D. Kucharska. Toruń–Płock 1998. – J. S z c z e r b a, Die deutschsprachige Rezeption der Lyrik von Czesław Miłosz 1949–1989. Praca dyplomowa napisana na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Frankfurt nad Odrą 2003, s. 46–47.
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gii Lektion der Stille w roku 1959, przyjętej w Zachodnich Niemczech z niebywałym
entuzjazmem. Natomiast przekłady kanonicznych dziś wierszy Miłosza – m.in.
Campo di Fiori oraz Biedny chrześcijanin patrzy na getto – znalazły się w historycznoliterackiej antologii poezji polskiej Dedeciusa Polnische Poesie des 20. Jahrhunderts 3. Wydanie pierwszego niemieckojęzycznego zbioru wierszy polskiego poety,
Lied vom Weltende (Köln 1966), poprzedziły zapowiedzi publikacji w społeczno-kulturalnym miesięczniku „Merkur” (Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken). Oprócz drukowanych w nim przekładów utworów poetyckich mówi nam o tym
zachowana korespondencja tłumacza z redaktorem Hansem Paeschkem 4. Nadmieńmy, że tom Lied vom Weltende ukazał się 7 lat przed pojawieniem się pierwszego
anglojęzycznego wyboru wierszy Miłosza, Selected Poems (New York 1973).
W roku 1958 tłumacz nawiązał korespondencyjną znajomość z pisarzem, która dała początek wymianie listów trwającej przez następne 40 lat. Kontakty z Miłoszem nie należały do najłatwiejszych. Korespondencja z poetą oraz liczne listy
kierowane przez Dedeciusa do poważanych zachodnioniemieckich oficyn, takich
jak Kiepenheuer & Witsch, Suhrkamp czy Pieper-Verlag, ukazują tłumacza zanurzonego w świecie literatury, a zarazem w przestrzeni polityki wydawniczo-kulturalnej, wielokrotnie podejmującego usilne starania o trwałe włączenie poezji Miłosza do niemieckiego obiegu literackiego.
Pomimo niewątpliwych zasług odniesionych przez Dedeciusa na tym polu –
w dotychczas najobszerniejszym, niemal 1000-stronicowym dziele poświęconym
życiu i twórczości noblisty pióra Andrzeja Franaszka – Miłosz. Biografia, nazwisko
niemieckiego przekładowcy wzmiankowane jest tylko jeden raz. Franaszek odnotowuje je pisząc o Kongresie Poetów zorganizowanym w Paryżu przez Konstantego
Jeleńskiego w marcu 1967. W zjeździe poświęconym translacji polskiej poezji
uczestniczył również zachodnioniemiecki tłumacz 5. Przykład książki krakowskiego
badacza pokazuje, jak mało wciąż wiemy o meandrach recepcji dzieł Miłosza
w Niemczech, o jego stosunku do niemieckiej kultury i historii, a także o sukcesach
i porażkach w popularyzacji jego twórczości oraz w przeszczepianiu jej do tkanki
języka niemieckiego 6. Formułując to rozpoznanie należy podkreślić, że Dedecius
– do chwili uzyskania przez Miłosza literackiej Nagrody Nobla – przez 20 lat był
jedynym niemieckojęzycznym przekładowcą, który systematycznie popularyzował
3
4

5

6
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Antologia ukazała się w wydawnictwie C. Hansera w Monachium: t. 1 w 1966, t. 2 zaś w 1967 roku.
Kilka wierszy Miłosza w tłumaczeniu Dedeciusa wraz z notą o ich autorze zostało w ten sposób
opublikowanych rok przed wydaniem pierwszego tomu jego poezji w Niemczech (Armer Poet. „Merkur” 1965, z. 12 áDezemberñ, s. 1154–1157). Zob. też dotyczącą tego korespondencję K. D e d ec i u s a z redaktorem „Merkura”, H. Paeschkem: jego listy z 24 X 1963 i 23 IX 1965 (Collegium
Polonicum w Słubicach, Archiwum Karla Dedeciusa, sygn. 16-07-126, 16-07-127).
Zob. A. F r a n a s z e k, Miłosz. Biografia. Kraków 2011, s. 620. Wiele informacji na temat związków
i spotkań K. D e d e c i u s a z Miłoszem odnajdziemy w autobiograficznej książce tego pierwszego pt. Europejczyk z Łodzi. Wspomnienia (Przeł. S. L i s i e c k a. Kraków 2008, s. 240–250) oraz
we wstępie K. D e d e c i u s a do najnowszego niemieckiego wydania Historii literatury polskiej
Cz. M ił o s z a pt. Geschichte der Polnischen Literatur (Tübingen 2013). Opiera się ono na edycji
z 1981 roku, która ukazała się w Kolonii w tłumaczeniu A. M a n d e l a. Była to pierwsza – poszerzona i skomentowana wersja Historii literatury polskiej.
O związkach Miłosza z literaturą niemiecką pisze G. S u p a d y w pracy Czesław Miłosz a Niemcy
(„Zarys” 2011, nr 10).
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jego poezje 7. W tym okresie tłumacz prowadził korespondencję z pisarzem dotyczącą translacji jego wierszy, wyboru odpowiednich tekstów oraz własnych fundamentalnych projektów edytorskich, czyli antologii poezji i prozy polskiej XX wieku,
zaznajamiających czytelnika nad Renem m.in. z tekstami autorów, którzy nigdy
wcześniej nie byli tłumaczeni na język niemiecki. Niniejsze rozważania – skoncentrowane na problemach translatorskich w poezji z czasu młodości i dojrzałego
okresu życia Miłosza (do połowy lat sześćdziesiątych) – opierają się na tezie, że jego
wiersze stanowią szczególne wyzwanie dla tłumacza. Wynika to z bogactwa wersyfikacyjnego dużej części tej liryki, a przede wszystkim z występowania klasycznego
rymu, rytmu, stosowanej stylizacji. Jest też rezultatem jawnych i ukrytych aluzji
dotyczących polskich realiów historycznych, krajobrazów, miejsc czy osób, jak
również – nawiązań do dawnych i współczesnych tradycji literackich.
Pierwsze pytanie, które stawiał sobie Dedecius, pracując od końca lat pięćdziesiątych nad antologią polskiej poezji XX wieku, odnosiło się do reprezentatywnego
wyboru wierszy charakteryzujących poetykę i tematykę przekładanych przez niego
autorów. Tak też działo się w przypadku twórczości Miłosza. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku trudności tłumacza wynikały przede
wszystkim z banalnej przyczyny – braku dostępu do tomów poezji polskiego emigranta, nieosiągalnych w RFN. Dedecius opierał wówczas wiedzę o twórczości Miłosza wyłącznie na kilku tekstach opublikowanych na łamach paryskiej „Kultury”.
(Jak już wspomniano, w Lektion der Stille ukazał się tylko jeden nowszy wiersz
Miłosza.) Sytuacja zmieniła się wraz z pogłębieniem korespondencyjnej znajomości
poety i tłumacza. Było to możliwe dzięki pomocy Zbigniewa Herberta, który w roku 1959 przebywając we Francji podjął się roli mediatora i zachęcał Miłosza do
przesłania Dedeciusowi wierszy do planowanej przez tegoż niemieckiej panoramy
polskiej liryki. Ciekawy wydaje się fakt, iż kilka lat później to Herbert dopingował
Dedeciusa, aby ten dalej tłumaczył poezje autora Trzech zim, którego Herbert wysoko cenił i uznawał za punkt odniesienia dla własnych wierszy 8.
Z listów do Herberta wiemy, że Dedecius planował przetłumaczenie konkretnych
tekstów Miłosza w celu zamieszczenia ich w antologii polskiej poezji. Były to wiersze takie, jak Miasto, Piosenka o końcu świata, Przedmieście oraz fragment Traktatu poetyckiego – zasugerowane tłumaczowi m.in. przez znawcę tej twórczości, Kazimierza Wykę, zaprzyjaźnionego z Miłoszem 9. W przypadku Dedeciusa wybór liryków determinowały różne czynniki. Wymieńmy w dużym skrócie te najważniejsze.
Niewątpliwie w pierwszej fazie pracy liczyły się teksty wskazane przez samego pisarza. Częstokroć w sytuacji, gdy brak było opinii autorskiej, ocena reprezentatywności wierszy dokonywała się dzięki głosom ekspertów i uznawanych autorytetów,
7
8

9
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Potwierdza to wypowiedź M. R e i c h a - R a n i c k i e g o w książce Erst leben, dann spielen: über
polnische Literatur (Göttingen 2002, s. 125).
Zob. wywiad z pisarzem: Poeta sensu. Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem (rozmawiał M. O r am u s). Fragm. „Itd” 1981, nr 14, s. 3. Przedruk: „Zeszyty Literackie” 2001, z. 3 (dodatek), s. 48.
– Z. H e r b e r t, Cz. M i ł o s z, Korespondencja. Red. B. Toruńczyk. Przypisy M. T a b o r, B. T or u ń c z y k. Warszawa 2006, s. 137.
Zob. K. D e d e c i u s, list do Z. Herberta, z 30 X 1959. Bibl. Narodowa w Warszawie, Zakład Rękopisów, Archiwum Zbigniewa Herberta, rkps 17.967, t. 1, karty 1–2.
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takich jak Kazimierz Wyka, Julian Przyboś czy Jerzy Kwiatkowski. O doborze
utworów decydowały również: typ i koncepcja samej antologii, semantyczna transparentność danego wiersza, jego temat i „komunikatywność” w kontekście horyzontu odbioru i oczekiwań niemieckiego czytelnika. W końcowej fazie o akceptacji
lub odrzuceniu utworu przesądzał ostateczny wynik pracy tłumacza, czyli nośność
estetyczna przekładu – jego naturalność, brzmienie i siła poetycka.
W sprawie „antologizacji” dzieł lirycznych Miłosz jako tłumacz francuskiej i angielskiej literatury miał wyrobione zdanie, którego nie omieszkał przekazać Dedeciusowi, grzecznie odmawiając mu przesłania swoich wierszy. Przekonania Miłosza na
temat wyboru tekstów do antologii, której celem jest wprowadzenie do systemu
literackiego innego języka, nie odbiegają od tego, co intuicyjnie od początku swojej
działalności translatorskiej musiał wiedzieć sam Dedecius. Chodzi tu mianowicie
o trzy zasadnicze założenia. Po pierwsze, tłumacz przygotowujący antologię powinien
mieć swobodę wyboru tekstów. Wynika to przede wszystkim z faktu, że nie każdy
wiersz da się przełożyć. Po drugie, czynnikiem determinującym wybór utworu do
antologii jest możliwość jego zrozumienia. Po trzecie, odbiór tekstu zależy od „klimatu” literatury, na której język się przekłada, jak również od zainteresowań czytelniczych. Pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku Miłosz (niemal 50-letni),
świadomy wartości własnych wierszy i zatroskany o odpowiedni ich przekład (na
obcy mu język niemiecki), był niechętny przesyłaniu tekstów nie znanemu sobie
wówczas i stosunkowo młodemu tłumaczowi. W liście pisanym w Montgeron poeta
w następujący sposób zareagował na prośbę Dedeciusa, wyjawiając mu swoje zasady selekcji utworów:
Jest mi bardzo trudno wybrać wiersze do pańskiej antologii, z kilku powodów. Wiem z doświadczenia (ponieważ sam dużo tłumaczyłem, głównie z angielskiego i z francuskiego)á,ñ że sam tłumacz powinien mieć swobodę wyboruá,ñ bo nie każdy wiersz jest możliwy do przełożenia na obcy język. Poza tym
recepcja jakiegoś wiersza w obcym języku zależy od szeregu okoliczności, od pewnego „klimatu” panującego w niemieckiej literaturzeá,ñ a ponieważ tego nie znam, nie mogę orzekaćá,ñ jakie z moich wierszy
byłyby dla niemieckiego czytelnika najbardziej interesujące. Wreszcie mój rozwój jako poety miał różne
etapy, istnieją moje wiersze o charakterze wyraźnie metafizycznym, inne są polityczne, jestem też autorem dwóch złośliwych traktatów wierszemá,ñ w których próbowałem dać portret mojej epoki i niedawno
wydanego Traktatu poetyckiegoá,ñ który jest rodzajem skrótu polskiej poetyki. [22 VI 1958, D 11] 10

Niemal półtora roku później Miłosz przesyła Dedeciusowi wszystkie wytypowane wcześniej wiersze, z wyjątkiem Traktatu poetyckiego. W liście z 1959 roku poeta
ustosunkowuje się do wybranych trzech tekstów, które mają być przetłumaczone
i włączone do antologii. Miłosz – jakby w obronie swych decyzji – ponownie podkreśla, że to nie autor liryków, lecz tłumacz powinien decydować o zawartości redagowanej przez siebie antologii:
Autor nie powinien wypowiadać swego sądu o wyborze dokonanym przez tłumacza, ponieważ ten
wybór zależy od ogólnego planu antologii i od znaczeniaá,ñ jakie ma dany wiersz na tle poezji niemiec-

10
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Skrótem D odsyłam do: Dedecius – Miłosz. Listy. 1958–2000. Zebrał, przygotował do druku, opatrzył
przypisami i wstępem P. C h o j n o w s k i. Przeł. L. Q u i n k e n s t e i n. Łódź 2011. Przed skrótem
podaję datę, a po nim numery stronic.
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kiej, na tle języka (a ja w ogóle nie znam języka niemieckiego). Jeżeli więc wypowiadam swój sąd, to nie
jest on dla mnie wcale wiążący. Otóż wydaje mi się, że Piosenka o końcu świata i Przedmieście to dobre
wiersze, natomiast niezbyt lubię Miasto, ale to jest odczucie subiektywne: niechęć do liryzmu, rozdzierającego liryzmu tego wiersza. Być może zresztą, że ten wiersz właśnie „gra” w języku niemieckim, jako
rdzennie polski w swoim patriotyzmie. Choć nie jest to moja specjalność. [25 XI 1959, D 12]

Po lekturze nadesłanych wierszy Dedecius odrzuca Miasto, które nb. kilka lat
później ukazało się w przekładzie Wyplera 11. Tłumacz stwierdza, że rozumie, dlaczego Miłosz nie zalicza Miasta do swoich najbardziej charakterystycznych utworów.
Wiersz z tomu Ocalenie (Warszawa 1945) przypomina smutną, wręcz tragiczną
piosenkę o zrujnowanej stolicy Polski i jej poległych obrońcach. Jak historyczna
pocztówka – stanowi liryczny obraz pierwszych miesięcy wolności i odradzającego
się życia w ruinach Warszawy. Utrwala klimat miasta tamtych dni. U Miłosza Warszawa jest spersonifikowana: ma serce i wzrok, i obdarzona zostaje mianem „Bolesna”, którym zwykło się określać Maryję cierpiącą pod krzyżem Chrystusa. Abstrahując od potencjalnych trudności translatorskich kryjących się w wierszu, zaprezentowanie Miłosza przez pryzmat owego tekstu ukazałoby go jako poetę na
wskroś patriotycznego. W innym tonie napisane były dwa pozostałe utwory: Piosenka o końcu świata i Przedmieście, choć pochodziły z tego samego tomu wierszy
powstałych w trakcie wojny lub tuż po jej zakończeniu. Powróćmy wszakże do
problemów stricte przekładowych. W jednym z listów Miłosz dzieli się także innym
doświadczeniem translatorskim. Zwraca uwagę na to, że tłumacz, podejmując się
przekładu nawet pojedynczych tekstów literackich danego poety, powinien dobrze
znać całą jego twórczość:
Jeżeli ma Pan tylko moje Światło dzienne, to mało. Tłumacz powinien znać poetęá,ñ którego
tłumaczyá,ñ dobrze, żeby móc wybrać z wierszy áto,ñ co j e m u najbardziej odpowiada. Mówię to z własnego doświadczenia. Wobec tego zrobię tutaj fotostat tomu Ocalenie i Traktatu poetyckiego. Napiszę też
do paryskiej „Kultury”, żeby posłali Panu mój ostatni, nowy tom Król Popiel i inne wiersze. [17 IV 1963,
D 15]

Kwestia rymu i metrum w wierszach Miłosza była dla Dedeciusa jedną z najpoważniejszych przeszkód w tłumaczeniu i przygotowaniu pierwszego niemieckojęzycznego tomu poezji pisarza-emigranta 12. Wynikłe siłą rzeczy trudności przełożyły się na ograniczoną objętość wzmiankowanego zbioru. Przed kłopotliwymi rymami przestrzegał Dedeciusa sam pisarz:
Moje wiersze [...] są mniej wdzięczne dla tłumacza niż wiersze np. Herberta, bo w wielu z nich rym
odgrywa dużą rolę. Dotyczy to np. utworuá,ñ który zaliczam do swoich najlepszych, poematu Świat
z Ocalenia. [27 X 1964, D 17]

O rymach dotkliwie spowalniających, a nawet wstrzymujących pracę nad przekładem, jak również o innych trudnościach translatorskich dowiadujemy się przede
wszystkim z listów tłumacza do poety (19 X 1965, D 24) oraz korespondencji kie11
12
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Zob. przypis 2.
Tom Lied vom Weltende ukazał się w 1966 roku nakładem wydawnictwa Kiepenheuer & Witsch
w Kolonii. Zawiera 35 utworów poety z lat 1937–1965, w tym tłumaczenia cyklów Po ziemi naszej
i Gucio zaczarowany.
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rowanej do wydawnictwa Kiepenheuer & Witsch w Kolonii. W liście do Renate
Matthaei (redaktorki niemieckiego tomu Miłosza) Dedecius przedstawia dylematy,
przed którymi stanął w trakcie pracy nad tą poezją. Łączą się one nie tylko ze stosowanym klasycznym rymem czy stylizacją na dawną polszczyznę, lecz także
z licznymi jawnymi i ukrytymi nawiązaniami do polskich realiów narodowych,
konkretnych osób, wydarzeń lub z literackimi szyframi pisarza. Z przytoczonych
tu powodów Dedecius większą część znanej sobie wówczas poetyckiej twórczości
Miłosza nazywa „n i e p r z e t ł u m a c z a l n ą”. Z perspektywy prawie zakończonej
pracy nad tomem Lied vom Weltende przekładowca w następujący sposób przedstawia swoje zmagania z materią Miłoszowskiej liryki:
Nie było to łatwe zadanie, ponieważ różne tomy poezji Miłosza są bardzo niespójne formalnie i bardzo trudne do przeczytania, a tym bardziej do przetłumaczenia. Zdecydowana większość jego wierszy
jest n i e p r z e t ł u m a c z a l n a, nie tylko wówczas, gdy autor stosuje ogromną liczbę tradycyjnych
rymów lub – [podobnie] jak Thomas Mann w niemieckim – dokonuje stylizacji na język staropolski, lecz
także w nowoczesnych bezrymowych wersach, napisanych przy użyciu swobodnego rytmu, występuje
tak wiele narodowych odwołań, nazw, szyfrów, które już od samego początku odbierają obcemu czytelnikowi przyjemność wynikającą z lektury poezji 13.

Jak wyjaśnia sam Miłosz w liście z początku lat sześćdziesiątych XX wieku,
rym – gdy już się pojawia w wierszu – jest sfunkcjonalizowany i służy równoczesnemu wykorzystaniu oraz ożywieniu polskiej tradycji literackiej przez odwołania
do konkretnej epoki i jej poetyki:
Teraz co do pytania o rymy. Jak wielu poetów, przeszedłem przez różne fazy. Zobaczy Paná,ñ czytając Ocalenie (które jest rodzajem moich wierszy zebranych do 1945 roku)á,ñ że fazyá,ñ kiedy rym nie
miał dla mnie większego znaczeniaá,ñ przeplatają się z fazamiá,ñ kiedy rym gra sporą rolę. Rym u mnie
zwykle bywa oznaką nawiązywania do takiej czy innej literackiej tradycji i użycia tej tradycji w jakichś
celach – jej trawestacji, odnowienia i pokazania, że nie jest ona całkiem martwa, czy ironii, czy wręcz
stylizacji, np. w napisanym parę lat temu wierszu, jednym według mnie z najlepszych, Rozmowy na
Wielkanoc 1620 14 (jest to dialog między polskim protestantem, zresztą już skatoliczonym, i głosem
diabelskim) – tam, rzecz jasna, i strofaá,ñ i rymy nawiązują do polskiego baroku. [17 IV 1963, D 15]

Wiersz Rozmowy na Wielkanoc 1620 roku, przywołany przez Miłosza, do dziś
nie ma niemieckiego tłumaczenia. Nie ulega wątpliwości, że to stylizacja na barok
– a więc współczesne odwołania do tradycji i literackich wzorów XVII wieku, których
nośnikiem u autora Trzech zim jest także układ rymów – sprawia, iż wiersz pozostaje nieprzełożony. W nawiązaniu do tekstów pozbawionych komplikacji wersyfikacyjno-prozodycznych Miłosz relatywizuje znaczenie rymu oraz jego funkcje.
Zdaniem Miłosza, funkcja wykorzystywanego klasycznego rymu ogranicza się tu
do skonstruowania zwartej linii wiersza. W budowaniu jej przez użycie układu
akcentów rym staje się (tylko) środkiem wspomagającym ich zestrój:
Na ogół, poza wyraźnymi celami, rym nie jest dla mnie czymśá,ñ co ma wielkie możliwości, a jeżeli już go używam, to jest to rym najbardziej zwykły, „klasyczny”. Moim dążeniem była zwykle sama linia

13
14
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K. D e d e c i u s, list do R. Matthaei, z 5 VIII 1965. Collegium Polonicum w Słubicach, Archiwum
Karla Dedeciusa, sygn. 16-07-65. Podkreśl. P. Ch.
Utwór ten pochodzi z tomu Król Popiel i inne wiersze, a pełna nazwa tekstu brzmi: Rozmowy na
Wielkanoc 1620 roku.
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wiersza, jej zwartość, choćby język był mało „poetyczny”; starałem się to osiągnąć przez sam układ
akcentów. Zdawałoby sięá,ñ że polski język, ze swoim stałym akcentem i niewielką ilością wyrazów
jednoakcentowych, wprowadzających rozmaitość, niezbyt się nadaje do takich eksperymentów, ale,
moim zdaniem, jest inaczej, bogactwo jest duże, tyle że przyciski akcentowe układają się w całość bardzo dyskretną, zupełnie inaczej niż w rosyjskim, który przez swoją jawność rytmiczną bardziej mnie
irytuje[,] niż zachwyca. [17 IV 1963, D 15]

Uwagi skierowane do Dedeciusa znajdują tym samym potwierdzenie w nielicznych zachowanych komentarzach czynionych przez Miłosza na marginesie tłumaczenia jego utworów poetyckich na język angielski. W odniesieniu do tamtych prób
translatorskich priorytetem poety była zwykle prostota języka, a nade wszystko
kształt rytmiczny wiersza, upodobniony do rytmu oddychania 15. Z perspektywy
pisarza tok rytmiczny przekładu miał wyrażać „głos oryginału”. W tłumaczeniach
tekstów imitujących jakąś melodię powinno się dążyć do zachowania rymów, np.
w Piosence o końcu świata. Inaczej rzecz się ma w wierszach, w których rym stanowi wyłącznie element wzmacniający ton. W tym wypadku powtarzające się układy brzmieniowe stają się środkiem poetyckim, z którego twórca skłonny by był
zrezygnować. Pomocniczą zaś funkcję rymu w wydobywaniu tonu wiersza może
przejąć odpowiednie użycie akcentów języka niemieckiego. Wyrażony tu expressis
verbis pogląd autora odzwierciedlają w praktyce jego angielskie autoprzekłady, np.
wierszy rymowanych z tomu Ocalenie 16. Oddajmy głos samemu Miłoszowi, świadomemu trudności translatorskich wynikających bezpośrednio z poetyki jego utworów:
Kwestia rymu nadaje się więc w każdym wypadku do dyskusji. W Piosence o końcu świata rym jest
chyba potrzebny, bo jest to piosenka i efekt polega na kontraście pomiędzy łatwą dość melodyjką
(choć chyba ładną) i śmiertelnie poważnym tematem. Ten wiersz jest więc trochę persyflażem. W Pieśni
obywatela, jeżeli jest trochę rymów[,] to dlatego, że pomagały mi w wydobyciu tonu całości, ale jeżeli
ton może być wydobyty samymi akcentami niemieckiego języka, który rządzi się przecież innymi prawami niż polski, rymów może się wyrzec z czystym sumieniem. Podaję te dwa przykładyá,ñ żeby pokazać, że brak rymów czy rymy to nie jest dla mnie sprawa żadnych pryncypiów. [17 IV 1963, D 16]

Ta wypowiedź Miłosza ma niebagatelne znaczenie dla decyzji tłumacza. Wyjaśnienia pisarza dotyczące rymów znajdują swoje wyraźne odzwierciedlenie w przekładach Dedeciusa (w jego hierarchii problemów translatorskich). Dzieje się tak,
gdyż w tłumaczeniu Piosenki o końcu świata przekładowca stworzył rymy zbliżone
do oryginału poprzez swój układ. Widać to najwyraźniej w pierwszej strofie, której
brzmienie niewątpliwie nabrało charakteru piosenki. Warto zwrócić uwagę na to,
że w oryginale mamy do czynienia z rymem okalającym, podczas gdy w tłumaczeniu jest to rym krzyżowy:
W dzień końca świata

-

Am Tag des Weltendes

-

Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji,

-

Summt um die Kapuzinerkresse eine Biene,

a

Rybak naprawia błyszczącą sieć.

a

Flickt der Fischer das glitzernde Netz,

b

Skaczą w morzu wesołe delfiny,

b

Springen im Meer die lustigen Delphine,

a

15
16
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Zob. B. K a r w o w s k a, Miłosz i Brodski. Recepcja krytyczna twórczości w krajach anglojęzycznych.
Warszawa 2000, s. 121.
Zob. Cz. M i ł o s z, Poezje wybrane / Selected Poems. Przeł. Cz. M i ł o s z [i in.]. Wyd. 2. Kraków
1999.
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Młode wróble czepiają się rynny

b

I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć 17. a

Junge Sperlinge krallen sich an der Rinne fest,

b

Und die Haut der Schlange ist golden, wie 		
sich das gehört 18.

		

-

Niemiecki przekład Pieśni obywatela także ukazuje, jak istotne były wyjaśnienia Miłosza dotyczące prozodii tekstu. W zgodzie z ustaleniami poety Dedecius
pozwolił sobie na niemal całkowite pominięcie rymów, które pojawiają się przede
wszystkim w pierwszych pięciu strofach poetyckiej pieśni. W drugiej i trzeciej są to
pojedyncze rymy parzyste aa, w strofach czwartej i piątej zaś mamy do czynienia
z niedokładnymi rymami krzyżowymi spinającymi wersy według wzorca aba-b i a-bab. (Rymy tylko częściowo zachowane w końcowym fragmencie Pieśni obywatela.)
Niekwestionowany wymóg utrzymania rymów kazałby zaliczyć ów utwór w poczet
tekstów nieprzetłumaczalnych. Pozostawienie go poza obrębem języka niemieckiego byłoby wszakże niepowetowaną stratą. Wynika to z przekonania, że Pieśń obywatela jest chyba jedynym lirykiem Miłosza, którego pointę stanowi motyw zaczerpnięty z niemieckiego klasyka, Johanna Wolfganga Goethego. Utwór zawiera także
nawiązanie do systemu etycznego Immanuela Kanta. Autor Fausta ukazany jest
tu jako sędziwy poeta, który u kresu życia odgaduje tajemnice świata i godzi je
z własnym dziełem budowanym w ciągu dziesięcioleci. Duchowa spuścizna Goethego – na podobieństwo drzew – wyrosła niczym „leśna forteca”. Warto przypomnieć,
że ten wiersz, którego pierwsze dwie strofy są stylizowane na wizję z Apokalipsy
św. Jana i czerpią z jej symboliki (kamień, morze, biały kolor umierających i pozbawionych wolności), został napisany w okupowanej Warszawie w pamiętnym
roku likwidacji żydowskiego getta (1943). Utwór stanowi więc świadectwo kataklizmu, upadku zachodniej cywilizacji, obraz wojennych zbrodni ludobójstwa i okresu panowania dwóch totalitaryzmów. Zarazem jest to głos przedstawiciela „straconego pokolenia”, który przeżył nieludzki czas i upomina się o odebraną młodość
i dojrzały wiek. Pragnienie „gwiaździstego nieba” to tęsknota za moralnością, echo
wołania królewieckiego filozofa, spoglądającego nocą na nieboskłon i dostrzegającego w nim odwieczny porządek świata połączony z nieograniczonością ludzkiej
wolności, z wielkością prawa moralnego w człowieku:
Tego chciałem i więcej niczego. W starości -

Das wollte ich und nichts mehr. Im Alter

Jak stary Goethe stanąć przed obliczem 		
ziemi a

Wie der greise Goethe vor das Antlitz der Erde
treten

-

I rozpoznać ją, i pogodzić ją

-

Und sie wiedererkennen und sie versöhnen

-

Z dziełem, wzniesionym jak leśna forteca

-

Mit dem Werk, erreichtet wie eine Waldfestung

-

Nad rzeką zmiennych świateł i nietrwałych 		
cieni. a

-

Am Fluß der flüchtigen Lichter und der unsteten
Schatten. -

			
Tego chciałem i więcej niczego. Więc któż

17
18
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-

Das wollte ich und nichts mehr. Also wer

-

Cz. M i ł o s z, Piosenka o końcu świata. W: Dar / Gabe. Wybór, przekł. K. D e d e c i u s. Przedm.
Autora. Kraków 1999, s. 48.
Cz. M i ł o s z, Lied vom Weltende. W: Lied vom Weltende. Gedichte. Przeł., posł. K. D e d e c i u s.
Köln 1966, s. 12.
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Winien? Kto sprawił, że mi odebrano

b

Młodość i wiek dojrzały, że mi zaprawiono b
		

Miłosz o tłumaczeniu (swojej) poezji...
Ist schuld? Wer machte, daß mir die Jugend

189
-

Und das reife Alter genommen, daß meine besten
Jahre -

Moje najlepsze lata przerażeniem? Któż,

-

Angerichtet sind mit Entsetzen? Wer,

-

Ach, któż jest winien, kto winien, o Boże?

-

Ach, wer ist schuld, wer ist schuld, mein Gott?

-

			
I myśleć mogę tylko o gwiaździstym niebie, 		
O wysokich kopcach

termitów 19.

-

Und denken kann ich nur an den sternklaren
Himmel,
An die getürmten

Termitenhaufen 20.

-

Jak już stwierdzono, problemy translatorskie znacznie ograniczyły liczbę wierszy zamieszczonych w pierwszym niemieckim tomie Miłosza (20 XI 1964, D 19).
Dedecius swój wybór liryków uzasadnia oczekiwaniami i możliwościami percepcyjnymi niemieckiego czytelnika, a jednocześnie perspektywą dotarcia do szerszego
grona odbiorców:
Zupełnie celowo áwñstawiam na początek tomiku wiersze „bezpośrednie”, „proste” – bo wiem z własnego doświadczenia, że właśnie takie wiersze do dzisiejszego czytelnika poezji w Niemczech (która zawsze
była bogata w poezję skomplikowaną, filozoficzną, a uboga w poezję „prostą”[,] przemawiającą bezpośrednio – stąd też ogromny sukces takich poetów jak Różewicz u nas) przemawiają najsilniej.
Wybór, który odkrywa właśnie takie wiersze, ma zapewnione szersze zainteresowanie, żywszą
dyskusję, głośniejsze echo.
Myślę że to, co stanowi dla Pana ważniejszą część twórczości poetyckiej, w drugiej i obszerniejszej
części wyboru dostatecznie przekonywująco przemówi do czytelnika. Zupełnie celowo [...] chciałbym
więc pokazać dwa skrzydła Pańskiej poezji (że się tak wyrażę upraszczając)á:ñ 1. moralne i 2. filozoficzne. Naturalnie, można by wybór ograniczyć do wierszy „najgęstszych”, do wierszy drugiego gatunku – ale
nie wiemá,ñ czy to byłoby lepiej. [19 X 1965, D 23–24]

Teksty, które pisarz sam widziałby w takim zbiorze wierszy, są – jak zaznacza
Dedecius w przytoczonym liście – „w wielu przypadkach n i e p r z e t ł u m a c z a l n e,
albo traciłyby w tłumaczeniu za dużo ze swoich walorów językowych i poetyckich”
(19 X 1965, D 24; podkreśl. P. Ch.). Efekty późniejszej pracy translatorskiej Dedeciusa nad wierszami Miłosza (druga połowa lat dziewięćdziesiątych) zweryfikowały
i zrelatywizowały ten przedwczesny osąd z połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego
wieku. Po części jednak to przekonanie utrzymało swoją ważność do dziś, ponieważ
w języku niemieckim nie pojawiły się tłumaczenia pewnych tekstów Miłosza, które
były dla niego szczególnie istotne 21. Mam tu na myśli liryki takie, jak Pieśń, Posąg
małżonków, Dzień tworzenia, Kolędnicy czy też utwór Do Jonathana Swifta, otwierający tom Światło dzienne (Paryż 1953). Ostatni z wierszy sam poeta uznawał za
nieprzetłumaczalny. Miłosz był świadomy trudności stawianych przez jego teksty
w procesie translacji oraz przypadków wątpliwej przekładalności idiomu. Przekonania poety wynikały niewątpliwie z prób tłumaczenia własnych wierszy na angielski i wcielenia się w rolę autotranslatora oraz z nieprzeciętnie wygórowanych
oczekiwań, a zarazem z obaw związanych z funkcjonowaniem jego poezji w innym
19
20
21
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Cz. M i ł o s z, Pieśń obywatela. W: Dar / Gabe, s. 52.
Cz. M i ł o s z, Lied des Bürgers. W: Lied vom Weltende, s. 13–14.
Cz. M i ł o s z wymienia je w liście do K. Dedeciusa z 1965 roku (D 21–22).
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kręgu kulturowym. Pisarz, zdobywając się wobec swoich tekstów na językowy dystans, stopniował ich przetłumaczalność; określał je jako „n a j b a r d z i e j p r z et ł u m a c z a l n e”, inne jako – „n i e p r z e t ł u m a c z a l n e”. Wyraźnie wskazuje na
to następująca wypowiedź poety skierowana do Dedeciusa:
Jeżeli mi wolno podzielić się doświadczeniami tłumacza – w tym wypadku moje własne wiersze są
jak obce – n a j b a r d z i e j p r z e t ł u m a c z a l n e są niektóre z cyklu Głosy biednych ludzi z Ocalenia,
np. Pieśń obywatela, Piosenka o końcu świata, Biedny chrześcijanin patrzy na getto, a następnie te
z Króla Popiela, zwłaszcza krótkie jak Szczęście, Portret grecki i cały cykl Po ziemi naszej. Poza tym
dłuższa całość złożona z krótkich części Gucio zaczarowany drukowana w „Kulturze” áparyskiejñ.
Większe poematy są chyba n i e p r z e t ł u m a c z a l n e. Dotyczy to tych z metrum i z rymem jak Traktat
moralny, Toast czy nawet pisanych wierszem białym jak Traktat poetycki, być może zresztą dla niemieckiego czytelnika całkiem niezrozumiały, z wyjątkiem ostatniej części Natura, o Ameryce, choć ta część
jest filozoficznie trudna i nie wiemá,ñ czy do rozgryzienia bez związku z całością. Rozmowy na Wielkanoc
1620 z tomiku Król Popiel báardzoñ lubięá,ñ ale przeplatane rymy i stylizacja na wiek XVII!!! [27 X 1964,
D 17; podkreśl. P. Ch.]

Jeśli studiuje się niemieckie przekłady poezji Miłosza, zobaczyć można pewną
zgodność między zbiorem wierszy przełożonych na ten język a wydaną przez autora oceną stopnia ich przetłumaczalności. W przypadku Traktatu poetyckiego, będącego rozważaniem nad miejscem poezji wśród wydarzeń historycznych pierwszej
połowy XX wieku, z powodu nagromadzenia najróżniejszych aluzji, nawiązań
i realiów historycznych, historiozoficznych bądź historycznoliterackich autor wątpił, czy „poemat mógłby przemówić do niepolskiego czytelnika” 22. Dodatkową
trudnością w odbiorze tego tekstu jest pojawiająca się w nim mnogość nazwisk
polskich pisarzy, szerzej nie znanych poza rodzimym kręgiem kulturowym. Podobne wątpliwości, odnoszące się do tego utworu, musiały towarzyszyć Dedeciusowi,
który nie starał się włączać Traktatu poetyckiego do pierwszych dwóch niemieckich
zbiorów wierszy Miłosza. Przyjrzymy się przez chwilę także wzmiankowanemu przez
niego autobiograficznemu poematowi Toast. Dlaczego tekst o przedwojennym Wilnie,
jego atmosferze oraz spędzonych w nim dzieciństwie i młodości jest a priori nieprzetłumaczalny? Miłosz napisał ten utwór w Stanach Zjednoczonych w 1949 roku z okazji 20-lecia ukończenia gimnazjum i skierował do przyjaciół w nim sportretowanych. Poemat nawiązuje do tradycji satyry XVIII-wiecznej, co dla autora
niewątpliwie łączyło się ze sprawdzianem własnych umiejętności rymotwórczych 23.
Dominuje tu duch zabawy literackiej, jak stwierdza Halina Turkiewicz. Miłosz

22

23
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Miłosz wyraża tę opinię w jednym ze swoich ostatnich komentarzy do Traktatu poetyckiego. Czyni
to w kontekście rosyjskiego i angielskiego przekładu całego poematu z 1957 roku. Pierwszy, autorstwa N. G o r b a n i e w s k i e j, Poeticzeskij traktat (Ann Arbor 1982; a w poprawionej wersji:
„Nowaja Polsza” 1999, nr 1), drugi zaś, pt. A Treatise on Poetry, w tłumaczeniu R. H a s s a, z komentarzem pisarza (New York 2001). Zob. Cz. M i ł o s z, Od autora. W: Wiersze wszystkie. Kraków
2011, s. 381–382. Zastanawiający, a zarazem wymowny jest fakt, że Cz. M i ł o s z ani słowem nie
odniósł się do niemieckiego przekładu pt. Poetischer Traktat (w: Gedichte. 1933–1981. Übertr.
K. D e d e c i u s, J. Ł u c z a k - W i l d. Nachw. A. F i u t. Frankfurt am Main 1982). Należy podkreślić, że niemiecki wariant poematu ukazał się w tym samym roku co rosyjski, w jednym z 50 tomów
„Polnische Bibliothek” K. Dedeciusa.
Zob. H. T u r k i e w i c z, 100-lecie urodzin Czesława Miłosza. „Magazyn Wileński” 2011, nr 4. Na
stronie: http://www.magwil.lt (data dostępu: 10 II 2012).
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„zdawał sprawę z tego, że sylwetki niektórych kolegów znacznie przejaskrawił, bo
chodziło tu nie tyle o prawdopodobieństwo życiowe, ile o walory artystyczne” 24.
Dzięki konsekwentnemu użyciu dokładnych rymów żeńskich Toast otrzymuje wyrazistość brzmieniową. W wypadku poematu liczącego kilkaset wersów pisanych
charakterystycznym sylabicznym 13-zgłoskowcem sama prozodia jawi się jako
karkołomne wyzwanie dla tłumacza tegoż wiersza. Oto jego fragment:
Rośliśmy nieświadomi w naszym cichym mieście.
Oddalone jest od nas o lat chyba dwieście.
Jednak niekiedy, z rzadka, tak mi się wydarzy,
Że słyszę bicie dzwonów i krzyki narciarzy,
Chrzęst rzemieni w rynsztunku oficerów konnych
I furkotanie sukien siostrzyczek zakonnych.
Z szyldów kły do mnie szczerzą lwice i tygrysy
Co mają raczej ludzkie i tubylcze rysy,
Kiedy ja, rad, że lekcja nie była zadana,
Idę czytać podróże do Tomasza Zana 25.

Powróćmy jednak do problemów wierszy przetłumaczalnych. Kończąc pracę
nad tomem Lied vom Weltende Dedecius zatrzymuje się nad trzema tekstami. Są
to utwory: Heraklit, Kresy oraz cykl Po ziemi naszej. Wszystkie pochodzą z tomu
Król Popiel i inne wiersze. Korespondencja zdradza nam, z jakimi trudnościami miał
do czynienia tłumacz. Ciekawe jest to, iż pierwsze jego wątpliwości słusznie wynikają z pomyłek drukarskich, które znalazły się w nadesłanej edycji. Komentarz
Miłosza dotyczący translacji tekstu przechodzi w odautorskie wprowadzenie do
użytej symboliki i zastosowanego obrazowania. Nie ulega wątpliwości, że wykładnia
poety ma nieocenioną wartość dla właściwej interpretacji, a tym samym pozwala
wierniej przetłumaczyć ten utwór:
„Heraklit”
Oczywiście: „jadł trawę” – „drawę” to zwyczajna omyłka drukarska. Co do sensu ostatnich 4 linijek.
Heraklit ze swojej (legendarnej) pustelni widzi morze (być może jako symbol wiecznego ruchu)á,ñ ale dla
nas (zapewne dla nas) jest wpleciony w wieczną przemianę, ujmujemy go jako część wiecznej przemiany, łącznie z tymá,ñ co nastąpiło po nim – monstrancje, okres rycerstwa i krucjat (Orlando Furioso), aż
po cośá,ñ co nawet dla nas jest science fiction, bo jak dotychczas kobiety nie pracowały jako radiotelegrafistki na łodziach podwodnych (mówię o „głębinowych łodziach”á,ñ nadając ton baśniowy trochę, bo
w przeciwnym wypadku wystarczyłoby użyć wyrażenia „łodzie podwodne”, przyjętego na oznaczenie
gatunku broni). [29 IX 1965, D 25]

Z dyskusji na temat wiersza Kresy dowiadujemy się, dlaczego został on w pełnym kształcie włączony do następnego tomu poezji Miłosza. Dedecius miał m.in.
wątpliwości dotyczące użytego w tekście wyrażenia „dobra sława”, które mogło
wydawać się tautologią. Problemem translatorskim okazuje się zastosowana przez
poetę (i okaleczona w druku, co wyjaśnia on w liście) inkrustacja literacka, polegająca na wprowadzeniu do tekstu cytatu z barokowej sielanki: „Wolno, owieczki
moje, wolno postępujcie” 26.
24
25
26
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Cz. M i ł o s z, Toast. W: Wiersze wszystkie, s. 325–326.
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Ten wiersz [tj. Kresy] w tomiku Król Popiel został okaleczony w druku o całą strofę (przez przypadek
w drukarni), chyba że ma Pan erratęá,ñ ale wątpię. Dlatego w całości przedrukowałem go w tomiku
Gucio zaczarowany.
„dobra sława”. Tak, to jest użyte w sensie dobrego imienia, trochę to brzmi solenniej, po polsku
można powiedzieć „dobra sława”, „zła sława”, a także „sława” – co oznacza rozgłos, fame, glory, la gloire,
i „niesława” równa niemal hańbie.
„Wolno, owieczki moje, wolno postępujcie”. Jest to cytata z sielanki barokowej (polskiej). Źle zrobiłem, że nie zaznaczyłem cudzysłowami tego charakteru linijki, jako inkrustacji. W nowym tomiku to
zrobiłem. Zastosowanie tego chwytu (stosowanego dziś przez wielu poetów, wzorem np. T. S. Eliota) ma
usprawiedliwienieá,ñ kiedy czyta się cały wiersz (a nieokaleczony przez druk). Zapewne to skojarzenie
z falami morza – mówi się po polsku czasem o „barankach” – białych falach – grzywaczach na morzu.
Więc ta linijka musi mieć charakter trochę staroświeckiá,ñ pokazujący literacką referencję. [29 IX 1965,
D 25–26]

Ostatni komentarz dotyczy cyklu Po ziemi naszej. Problemami translatorskimi
są dla Dedeciusa głównie te warstwy leksyki Miłosza, które łączą się z jego umiejętnością obserwowania, nazywania fauny i flory oraz przetwarzania jej obrazów
w celu budowania wizji poetyckich. W wyjaśnieniach znajdziemy więc „przyrodniczy”
neologizm Miłosza „ślimacznica dróg”, jak również gatunki gruszek znane poecie
z dzieciństwa czy też określenie ptaka żyjącego w Ameryce, o wdzięcznej nazwie
„tanager”:
„W ślimacznicy dróg”. Może jest to mój neologizm. Czasem mówi się po polsku o „ślimaku” na
oznaczenie nowoczesnych szosá,ñ wijących się spiralą jedne nad drugimi. Mam na myśli, oczywiście,
amerykańskie „freeways”á,ñ które zwłaszcza przy mostach San Francisco wiją się jedne nad drugimi
na kilku poziomach.
Nazwy gruszek. Nie mam pojęciaá,ñ jak to oddać. Cukrówka jest to gruszka bardzo słodka. Sapieżanka, różowawa z jednej stronyá,ñ ma smak nieco cierpki. Ulęgałka – to mała gruszka półdzika, którą
je sięá,ñ kiedy się „ulęgnie” (czy ulegnie)á,ñ to znaczy kiedy nadgnije. Bera to chyba pochodzi od Berry.
Bergamota – Bergamotte. [...]
[...]
„tanagra” to 2 ádrugiñ przypadek (genetivus) od tanager. Łacińska nazwa gatunku Piranga. Kolorowy nieduży ptaszek zachodnich części Ameryki. [29 IX 1965, D 26]

Kończąc rozważania dotyczące wypowiedzi Miłosza na temat tłumaczenia jego
wierszy, należy stwierdzić, że poeta, choć nie znał języka niemieckiego, to dzięki
temu, że był wielojęzyczny, i dzięki doświadczeniom redaktora antologii oraz przekładowcy dzieł własnych i obcych miał głęboką świadomość możliwości językowych
i granic swojej poezji. Taka sama świadomość charakteryzowała go w odniesieniu
do przestrzeni percepcji wierszy poza rodzimym kręgiem kulturowym. Wypowiedzi
pisarza skierowane do Dedeciusa dostarczają nam lepszej wiedzy na temat zjawiska
nieprzetłumaczalności i jego wielowymiarowości. Dzieje się tak nie tylko w związku
z twórczością poety, ale również z „globalnym” problemem translatorskiej hermetyczności, pojawiającym się przecież nierzadko w transferze literatur. Pisarz świetnie zdawał sobie sprawę z tego, które z jego tekstów są na tyle (językowo, kulturowo czy artystycznie) hermetyczne, że zamykają się wobec prób przeniesienia ich
w obręb języka niemieckiego i przeszczepienia ich do systemu literatury powstającej w tym języku. Uwagi Miłosza często potwierdzają decyzje i wyniki pracy translatorskiej Dedeciusa. Przytaczane słowa tłumacza wprowadzają nas do zagadnień
dotyczących (nie)przetłumaczalności wierszy Miłosza na język niemiecki w konkret-
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nym czasie. Ciekawa i miarodajna jest tu także analiza liryków poety, których
Dedeciusowi nie udało się przełożyć lub których przekładu zaniechał, począwszy
od przygotowań do pierwszego niemieckojęzycznego zbioru utworów Miłosza Lied
vom Weltende (Köln 1966), poprzez Zeichen im Dunkel (Frankfurt am Main 1979)
i Gedichte. 1933–1981 (Frankfurt am Main 1982), a skończywszy na ostatnim
polsko-niemieckim tomie Dar / Gabe (Kraków 1999), do którego weszły teksty
z listy pisarza 27.
Niewątpliwą trudność w tłumaczeniu wierszy Miłosza stanowi, obok rymów
i różnych miar metrycznych wiersza, zjawisko stylizacji czy celowej archaizacji 28.
Tego przykładem jest utwór Kolędnicy, w którym mamy do czynienia z elementami
stylizacji średniowiecznej, bądź też poemat Toast, którego dominantą jest zabawa
literacka. Ponadto u Miłosza (szczególnie w tekstach patriotycznych) wyjątkowo
często spotykamy się ze spiętrzeniem narodowych aluzji, które – jak stwierdza
Dedecius – zamykają drogę do zrozumienia tekstu przez niemieckojęzycznego czytelnika. Wiąże się to mocno przede wszystkim ze zjawiskiem w s p ó l n e j p a m i ęc i, opisanym przez Jurija Łotmana. W odniesieniu do przestrzeni niemieckiej
warunek ten bywa niespełniony. Wyrazistymi przykładami są pod tym względem
utwory takie, jak Traktat poetycki lub Traktat moralny, które choć istnieją w języku
niemieckim od początku lat osiemdziesiątych XX wieku, to nie są sztandarowymi
lirykami Miłosza w niemczyźnie. Zupełnie inaczej rzecz się przedstawia, jeśli chodzi
o wiersze z tomu Ocalenie, mówiącym o czasie Zagłady. Należy stwierdzić, że zasadniczy czynnik utrudniający przeniesienie i zakorzenienie się pewnych tekstów
noblisty w obrębie języka niemieckiego – obok problemów prozodyczno-wersyfikacyjnych, stylizacji i naśladowania rozmaitych poetyk – ma c h a r a k t e r p o z at e k s t o w y. Polega on na różnych oczekiwaniach czytelniczych oraz na braku
przestrzeni dla tych samych albo podobnych doświadczeń i wiedzy wśród Polaków
i Niemców, gdyż teksty mogą być przechowywane i aktualizowane tylko w pamięci
dzielonej przez obie strony. Fakt, że nie odnajdziemy części utworów poetyckich
Miłosza w niemczyźnie lub że znikoma okazuje się recepcja pewnych istniejących
już tłumaczeń, nie tylko jest więc rezultatem klasycznej nieprzekładalności, ale
wynika też z braku wspólnej płaszczyzny odbioru, która a priori wpływa na działania samego tłumacza.
Abstract
PRZEMYSŁAW CHOJNOWSKI Adam Mickiewicz University, Poznan
CZESŁAW MIŁOSZ ON TRANSLATION (OF HIS) POETRY IN LETTERS TO KARL DEDECIUS
The article answers the questions about the existence and function of Czesław Miłosz’s poetry in German. It refers to the issue of untranslatability; it also reveals the complex process of transplantation
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Wynika to z rozmów, które odbyłem 19 i 20 IV 2012 w Krakowie z sekretarką i edytorką dzieł
Miłosza, A. K o s i ń s k ą, oraz z niemiecką redaktorką tomu Dar / Gabe – U. K i e r m e i e r.
Ze względu na problem archaiczności tekstu warto przypomnieć, że Dedecius w swoich tłumaczeniach posługuje się zwykle nowoczesnym językiem. Nie chce rekonstruować dawnej leksyki
ani składni.
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of the lyric to other language and its introduction into German literature circulation. The considerations
focus on translatological problems of Miłosz’s poetry composed in his youth and maturity (to the first
part of 1960s). Chojnowski assumes a thesis that the poems make up a serious challenge for the
translator, which results both from their prosody, rhythm, use of classical rhyme and Miłosz’s application of stylisation, hidden and revealed allusions and references to old and contemporary literary traditions. The article is based on the poet’s correspondence with Karl Dedecius, collected and prepared for
publication by Przemysław Chojnowski, the author of the present paper.
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RECEPCJA POEZJI WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KOREI POŁUDNIOWEJ*
Twórczość Wisławy Szymborskiej po raz pierwszy została zaprezentowana w Korei
dopiero po przyznaniu poetce literackiej Nagrody Nobla w 1996 roku. Wcześniej jej
nazwisko było zupełnie obce czytelnikom koreańskim. Wraz z upływem czasu poezja
Szymborskiej stawała się coraz bliższa Koreańczykom – do tego stopnia, że odbiła
się echem nie tylko w kręgach związanych z literaturą czy, szerzej, z kulturą, ale
także w całym społeczeństwie koreańskim.
Bezpośrednimi powodami zainteresowania się Koreańczyków poezją Szymborskiej były trzy doniosłe wydarzenia: po pierwsze, zdobycie przez poetkę Nagrody
Nobla; po drugie, wydanie antologii poezji Szymborskiej w wersji koreańskiej:
Kkeut-kwa sijak 1 (끝과 시작 áKoniec i początekñ) w 2007 roku; po trzecie, śmierć
poetki w 2012 roku.
W niniejszej rozprawie chciałabym przedstawić koreański kontekst społeczno-kulturalny, jaki kreował różnorodne aspekty recepcji poezji Szymborskiej – w trzech
okresach, których cezury czasowe wyznaczają trzy wspomniane tu wydarzenia.
Pierwszy okres: od roku 1996 do roku 2006
W roku 1996, kiedy poetce przyznano literacką Nagrodę Nobla, wiele osób w Korei
chciało wiedzieć, kim jest Wisława Szymborska oraz jakie utwory napisała. Jedynym
wtedy polonistą w całej Korei Południowej był Cheong Byung Kwon 2. Warto wspomnieć, że w tamtym okresie nie było żadnego południowokoreańskiego naukowca,
który doktoryzowałby się w Polsce. Przyczynę tego stanowił długotrwały (sięgający
czasów koreańskiej wojny domowej) brak oficjalnych stosunków dyplomatycznych
między Polską a Koreą Południową.

*

Praca napisana dzięki pomocy Hankuk University of Foreign Studies Research Fund of 2014/15
(This work was supported by Hankuk University of Foreign Studies Research Fund of 2014/15).

1

Wszystkie tytuły książek, artykułów i wierszy, a także nazwy czasopism i dzienników oraz nazwy
własne instytucji zapisane w koreańskim alfabecie hangeul podaję w zmodyfikowanym systemie
latynizacji z 2000 roku (system zmodyfikowany przez Ministerstwo Kultury i Turystyki w Korei
Południowej). Odstępstwem od tej reguły są imiona i nazwiska autorów tekstów czy nazwy niektórych czasopism oficjalnie już funkcjonujące w obiegu naukowym i w prasie w trochę innym zapisie.
C h e o n g B y u n g K w o n studiował polonistykę w Berlinie.

2
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Pomimo takiego – powiedzieć by można: fatalnego – stanu rzeczy zaczęto przy
różnych okazjach drukować pojedyncze utwory Szymborskiej w licznych dziennikach
oraz czasopismach literackich, takich jak: „Simunhak [Poezja]”, „Munhak Sasang
[Przegląd Literacki]”, „Hyeondae Munhak [Literatura Współczesna]”. Cheong Byung
Kwon, który był wówczas kierownikiem polonistyki na Hankuk University of Foreign
Studies 3, opublikował 10 artykułów na temat twórczości Szymborskiej. Pisali o niej
także: slawista Choi Gun Young 4 – 4 artykuły, oraz anglista Yoo Young i poeta
będący wtedy na emigracji w Stanach Zjednoczonych Lee Pung Ho – po jednym
artykule. Ponadto Cheong Hyeon Jong, który był znanym poetą i eseistą, a jednocześnie koreanistą, przetłumaczył z angielskiego 5 wierszy Szymborskiej. Niemal
wszystkie ukazujące się wówczas artykuły miały charakter wyłącznie krótkich
zarysów, zawierających ogólne informacje zwłaszcza o życiu poetki. Wśród nich
znalazła się tylko jedna naukowa praca autorstwa Cheong Byung Kwona, zatytułowana Swimboreuseuka-ui si-e natanan ingan-kwa sanghwang (Egzystencja ludzka w twórczości Wisławy Szymborskiej) 5.
Innym problemem był fakt, że zapis nazwiska poetki nie został w języku koreańskim ujednolicony. Zapisywano je alfabetem hangeul, więc na różne sposoby:
쉼보르스카 [SWiborska] / 심보르스카 [imborska] / 쉼보르스까 [SWiborska].
Podobnie imię miało kilka postaci graficznych: 비스와바 [biswaba] / 비슬라바
[bislaba] / 비수라바 [bisuraba] 6.
Oto wiersze Szymborskiej, które zostały przetłumaczone i opublikowane w Korei w roku 1996:
Tłumacz
1

2

Cheong Byung
Kwon
(HUFS); polonista

3

3
4
5

6
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Nazwa czasopisma

Wiersze

„Yeonhap Nyuseu” /
„Yonhap News”
1996, nr z 3 X

Krótkie życie naszych przodków

„Hyeondae Sihak
[Poezja Współczesna]”
1996, nr z listopada

Nic dwa razy, Szukam słowa,
Pisanie życiorysu,
Krótkie życie naszych przodków

„Woekuk Munhak Yeongu” /
„Foreign Literature Studies”
nr 2 (1996)

Z Korei, Wietnam, Dzieci epoki,
Uśmiechy, Utopia,
Widok z ziarnkiem piasku

4

Choi Gun Young
(Yonsei University); slawista

dziennik „Chosun Ilbo”
1996, nr z października

Sól, Wielka liczba

5

Yoo Young
(Yonsei University); anglista

„Simunhak [Poezja]”
nr 304 (1996, listopad)

Muzeum, Eksperyment, Uśmiechy,
Pisanie życiorysu, Widziane z góry

Dalej wzmiankując o tym uniwersytecie stosuję skrót HUFS.
C h o i G u n Y o u n g jest rusycystą, a jednocześnie studiował polonistykę jako drugi kierunek.
W tym artykule Cheong określił trzy główne tendencje ujawniające się, jego zdaniem, w twórczości
Szymborskiej. Są to: głęboka refleksja nad niepowtarzalnością czasu, dystans wobec podmiotu
lirycznego oraz przezwyciężanie antropocentryzmu.
W języku koreańskim nie ma spółgłoski, która brzmi tak samo jak polskie „w”.
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6

Lee Pung Ho;
poeta na emigracji
w Stanach Zjednoczonych

„Simunhak [Poezja]”
nr 305 (1996, grudzień)

Miłość szczęśliwa, Wieczór autorski,
Pochwała snów, Niebo

7

Cheong Hyeon
Jong;
poeta, koreanista

„Hyeondae Munhak
[Literatura Współczesna]”
nr 503 (1996, listopad)

Muzeum, Pisanie życiorysu,
Jarmark cudów, Widziane z góry,
Cebula

Cheong Byung Kwon i Choi Gun Young przetłumaczyli wiersze wprost z języka polskiego, natomiast pozostali tłumacze przekładali – z konieczności – z języka
angielskiego. Wiadomo, że tzw. translacje pośrednie zazwyczaj mają znacznie ograniczoną możliwość oddania sensu tekstu pierwotnego.
Podkreślenia godny wydaje się fakt, że w tym okresie ukazał się w czasopiśmie
„Munhak Sasang [Przegląd Literacki]”, tłumaczony na koreański, artykuł polskiego uczonego i krytyka literackiego, profesora Michała Głowińskiego Niepowtarzalna
oryginalność – o poezji Wisławy Szymborskiej („Nowe Książki” z listopada 1996).
W tym czasopiśmie również zamieszczony został przekład na koreański wywiadu
z Szymborską, którego udzieliła poetka polskiemu tygodnikowi „Polityka” (z 12 XI
1996) 7. Tłumaczem obu tekstów był Choi Gun Young. W mojej ocenie artykuł
Głowińskiego, jak i wywiad z poetką dawały koreańskiemu czytelnikowi zdecydowanie dużo więcej sposobności do zapoznania się ze światem twórczości Szymborskiej aniżeli niektóre wcześniejsze koreańskie artykuły zawierające tylko ogólne
informacje o życiu poetki.
10 II 1997 ukazał się w Korei pierwszy zbiór poezji Szymborskiej Morae algaenki-ga inneun punggyeong (Widok z ziarnkiem piasku). W tomie obok 66 wierszy
znalazło się również przemówienie Szymborskiej w dniu przyznania Nagrody Nobla.
Tłumaczka tomiku, koreanistka Lee Hae Kyung, pracowała wówczas jako wykładowczyni w Katedrze Japonistyki i Koreanistyki Uniwersytetu Warszawskiego 8.
Przekład tego zbioru jest, niestety, pod wieloma względami nieudany, wykazuje
np. pewne błędy strukturalno-semantyczne. Ta edycja zaspokoiła jedynie częściowo ciekawość koreańskich czytelników, a zainteresowanie poezją Szymborskiej
osłabło.
W roku 1999 Choi Gun Young, slawista, napisał artykuł 20segi pollandeu
munhak-kwa nobel munhaksang (Literatura polska XX wieku i literacka Nagroda
Nobla) 9, w którym próbował analizować, dlaczego akurat Szymborska otrzymała
Nagrodę Nobla, a nie Herbert czy Różewicz. Co ciekawe, autor przedstawił nawet
kilka utworów Szymborskiej z wczesnych lat pięćdziesiątych, czyli z okresu poetyki socrealistycznej, starając się w ten sposób wykazać szczególne znaczenie jej
twórczości w polskim społeczeństwie XX wieku.
W roku 2000 została przełożona i wydana w Korei książka Nobelsang-eul badeun

7
8
9

II-4.indd 197

Wywiad przeprowadziła dziennikarka G. Ł ę c k a.
L e e H a e K y u n g mieszkała w Warszawie i uczestniczyła w lektoracie języka polskiego, ale nie
była specjalistką od literatury polskiej.
Artykuł ukazał się w wydawanym przez Hankuk Seullabeu Hakheo (Koreańskie Stowarzyszenie
Studiów Slawistycznych) piśmie „Seullabeu Hakbo” / „Slavic Studies” (1999, nr 1).
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yeoseongdeul (Laureatki Nagrody Nobla) autorstwa niemieckiej pisarki Charlotte
Kerner 10. Przedstawiono w niej życie i osiągnięcia 13 laureatek Nagrody Nobla,
m.in. Wisławy Szymborskiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Toni Morrison, Matki Teresy z Kalkuty, Nadine Gordimer. Dzięki tej książce przynajmniej część Koreańczyków zwróciła uwagę na nazwisko Szymborskiej.
W roku 2003 w kinach koreańskich wyświetlano wyprodukowany w Hongkongu film Turn Left, Turn Right, w którym wykorzystano, w formie motta, cytat z utworu Szymborskiej Miłość od pierwszego wejrzenia. Dzięki wielkiej popularności tego
obrazu również wiersz chwilowo wzbudził zainteresowanie koreańskich entuzjastów
filmu, zwłaszcza młodzieży.
W ciągu kolejnych lat nazwisko Szymborskiej pojawiało się w prasie koreańskiej
jedynie raz w roku, w październiku, przy okazji przyznawania kolejnej literackiej
Nagrody Nobla – wśród nazwisk jej innych laureatów. Niestety, nigdy nie wspominano o konkretnych wierszach poetki.
Początki badań naukowych nad twórczością Szymborskiej przypadają na okres
po roku 2000, kiedy to absolwenci koreańskiej polonistyki HUFS zaczęli wracać
z Polski po odbytych tam studiach, zakończonych tytułem magisterskim lub doktorskim.
Od roku 2004 do 2006 w Korei ukazały się 4 artykuły naukowe na temat poezji
Szymborskiej, których jestem autorką.
Tytuł koreański

Tytuł polski

Biseuwaba Swimboreuseuka-ui Egzystencjalne postrzeganie
si-e natanan ingan-ui siljonjeok człowieka w poezji Wisławy
1
jakak yeongu: sidaebyeol
Szymborskiej przez pryzmat
daepyojak-e daehan bunseok-eul analizy reprezentatywnych
tonghayeo
utworów autorki
2

Biseuwaba Swimboreuseuka-ui
si-e natanan samul-ui bonjir-eul
hyanghan siman yeongu

„Oko natury” – ku esencji
podmiotu pojawiającego się
w poezji Szymborskiej

3

Biseuwaba Swimboreuseuka-wa No Jang sasang-ui
sangsaengjeok·yugironjeok
jayeongwan

Ekologiczny i organiczny
światopogląd w poezji
Szymborskiej i w filozofii
Lao-Zhuanga

Biseuwaba Swimboreuseuka-ui
si-wa No Jang sasang-e natanan
4
mu-reul tonghan jonjae-ui insik
yeongu

Nicość jako geneza istnienia
w poezji Szymborskiej
i w idei Lao-Zhuanga

Czasopismo

Rok

„Dongyureop Yeongu” /
„East European
Studies” t. 13, nr 1

2004

„Segye Munhak Bigyo
Yeongu” / „Comparative
2005
Study of World
Literature” nr 12
„Dongseo Bigyo
Munhak Jeoneol” /
„The Journal of
East-West Comparative
Literature” nr 12

2005

„Segye Munhak Bigyo
Yeongu” / „Comparative
2006
Study of World
Literature” nr 14

W tym okresie również udostępniłam koreańskiemu czytelnikowi w kilku czasopismach literackich ponad 20 wierszy Szymborskiej w moim własnym przekładzie.
Jako Koreanka i polonistka jestem zawsze zainteresowana badaniami porównaw-

10
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Ch. K e r n e r, Nobelsang-eul badeun yeoseongdeul (Laureatki Nagrody Nobla). Przeł. K i m Y o u n g
H e e. Seul 2000.
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czymi nad literaturą Wschodu i Zachodu, zwłaszcza odkrywaniem pewnych paraleli między literaturą polską a literaturą Dalekiego Wschodu. W związku z tym
próbowałam w kilku artykułach przeprowadzić analizę niektórych wątków, np.
wątku „nicości” i „niebytu” w poezji Szymborskiej przy wykorzystaniu idei Lao-Zhuanga, ważnej i reprezentatywnej filozofii Dalekiego Wschodu 11.
Drugi okres: od roku 2007 do roku 2011
Poezja Szymborskiej, która była poza zasięgiem zainteresowania czytelników koreańskich przez dość długi czas, ponownie znalazła się w centrum uwagi od momentu, kiedy ukazała się koreańska edycja wyboru jej wierszy w moim przekładzie,
zatytułowana Kkeut-kwa sijak (Koniec i początek), czyli od 2 VII 2007. Opublikowało ją wydawnictwo „Munji” – jedno z największych i najlepszych w całej Korei.
Po studiach w Polsce myślałam stale o przetłumaczeniu wierszy Szymborskiej
na język koreański, ale trudno było znaleźć odpowiednie wydawnictwo. Co więcej,
upłynęło już sporo czasu od przyznania poetce Nagrody Nobla. Nie było też znaczących wydarzeń, które mogłyby pobudzić zainteresowanie twórczością Szymborskiej wśród Koreańczyków. Ostatecznie zgłosiłam projekt do „Daesan Segye Munhak Beonyeok Jiwon Peurogeuraem”, czyli do „Programu Wsparcia Tłumaczenia
Literatury Światowej”, którego patronem jest prywatna Fundacja Daesan. Program
powstał w 1999 roku w celu wzbogacania literatury koreańskiej poprzez przekłady
i interpretację literatury obcej. Osoba zgłaszająca powinna sama wybrać utwór do
tłumaczenia oraz przedstawić na piśmie argumenty dowodzące znaczenia i wartości tego utworu, a ponadto załączyć 30 stronic tłumaczenia jako przykład. Fundacja przyznaje grant osobie przez nią wybranej, który zwiększa szansę na wydanie
tłumaczonego dzieła w renomowanym wydawnictwie „Munji” oraz wprowadza dany
utwór na listę „Serii Światowej Literatury Pięknej Daesan” 12.
W grudniu 2002 uzyskałam środki z tego programu na przekład poezji Szymborskiej i rozpoczęłam nad nim intensywne prace. Pod koniec 2004 roku ukończyłam tłumaczenie 205 wierszy, pochodzących z dwóch tomików – Wiersze wybrane
(2002) i Chwila (2002). Musiałam jednak długo czekać na wydanie, ponieważ było
kilka utworów wcześniej przełożonych w ramach „Programu Wsparcia Tłumaczenia Literatury Światowej” Fundacji Daesan. Praca edytorska zaczęła się dopiero
w 2006 roku. Czekając na wydanie, przetłumaczyłam dodatkowo 12 wierszy z tomiku Dwukropek z 2005 roku. Ostatecznie przełożyłam w sumie 217 utworów.
Redakcja „Munji” wybrała 170 spośród nich. Tytuł całemu zbiorowi Kkeut-kwa
sijak (Koniec i początek) nadało wydawnictwo.

11

12
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W HUFS na zajęciach ze studentami koreańskimi czasami próbuję analizować wiersze Szymborskiej
przez pryzmat filozofii Wschodu, ponieważ uważam, że dzięki takiej metodologii utwory, które mogą być trudne do zrozumienia dla koreańskich studentów, da się przedstawić w sposób łatwy
i ciekawy.
Seria ta odniosła wielki sukces, ponieważ wyborem tekstów do przekładu zajmuje się ekspert,
który studiował literaturę danego kraju. W Korei do lat osiemdziesiątych XX wieku tego typu
kompletna seria była publikowana na wzór analogicznej serii japońskiej. Większość utworów tłumaczono nie bezpośrednio z danego języka, ale z japońskiego lub z angielskiego.
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Okładka antologii poezji Szymborskiej Koniec i początek w wersji koreańskiej

Antologia Koniec i początek nie cieszyła się bezpośrednio po opublikowaniu zbyt
wielkim zainteresowaniem w Korei. Edycja książki nie zbiegła się z żadnym wydarzeniem, które pomogłoby rozpropagować w tym kraju poezję Szymborskiej. Co
więcej, antologia ukazała się w „Serii Światowej Literatury Pięknej Daesan”, na
której temat czytelnicy mają stereotypowe zdanie, że w jej skład wchodzą utwory klasyczne, czyli trudne, a przez to nie dla każdego ciekawe. Wszystko to nie zachęcało do zakupu książki. Dodatkowo – ma ona stosunkowo dużą objętość: liczy
505 stronic (zawiera 170 wierszy, przemówienie noblowskie Szymborskiej, kalendarium jej życia i twórczości oraz słowo od tłumaczki).
Jednak po upływie roku ukazało się drugie wydanie antologii. W tym miejscu
warto zwrócić uwagę na fakt, że od 2008 roku uznani i cenieni koreańscy poeci
lub pisarze coraz częściej cytowali wiersze Szymborskiej bądź komentowali jej
twórczość i biografię. Dzięki temu czytelnicy koreańscy zaczęli interesować się tomem Koniec i początek. W roku 2009 wzrosła jego sprzedaż oraz liczba pozytywnych
recenzji i opinii na jego temat zamieszczanych w prasie, jak też w Internecie. Ludzie
z ust do ust przekazywali sobie informację o książce i w ten sposób stała się ona
znana wśród szerszych kręgów czytelników. Od roku 2009 antologia miała kolejne
wydania niemal co cztery miesiące. W grudniu 2012 pojawiła się na rynku edycja 12
(w Korei Południowej nakład każdego kolejnego wydania wynosi 1000–2000 egzemplarzy, a więc do 1 IV 2013 sprzedano w sumie 12 000 egzemplarzy tej książki).
Antologia poezji Szymborskiej stała się tzw. steady sellerem. W koreańskim świecie
wydawniczym mówi się, że jest to naprawdę wyjątkowe zjawisko.
Poza tym Koniec i początek znalazł się na ogłaszanej przez koreańskie Ministerstwo Kultury i Turystyki prestiżowej liście „Książki Roku” – za rok 2007.
Recenzje antologii Koniec i początek
Wkrótce po opublikowaniu antologii Koniec i początek, w lipcu 2007, jako pierwsza
informację o niej przekazała koreańska agencja prasowa „Yonhap News”. Potem
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drukowano krótkie doniesienia na jej temat niemal we wszystkich ważniejszych
dziennikach i czasopismach. 30 XI 2007 książka została przedstawiona w wiadomościach telewizji SBS. W programie tym recytowano dwa utwory: Nic dwa razy
i Miłość szczęśliwa 13.
Wśród omówień ogłoszonych w prasie z tego okresu na szczególną uwagę zasługuje artykuł napisany przez bardzo znanego powieściopisarza młodego pokolenia, Kim Yeon Su, w dzienniku „Donga Ilbo”, w numerze z 1 X 2007. Akurat wtedy
dziennik ten drukował serię relacji zatytułowanych Siin-kwa soseolka-ga chucheonhaneun kaeul siseon 20kwon (20 tomów poezji na jesień, rekomendowanych przez
poetów i prozaików). W swoim felietonie Kim Yeon Su wybrał do omówienia właśnie
książkę Szymborskiej i polecał ją jako zbiór poezji, który koniecznie należy przeczytać. Cytując kilka wierszy Szymborskiej, m.in. Tortury, Muzeum, Pod jedną
gwiazdką, Nic dwa razy, Kim Yeon Su stwierdził:
Dzięki książce Koniec i początek autorstwa polskiej poetki Wisławy Szymborskiej możemy zrozumieć,
dlaczego się uśmiechamy akurat teraz, a nie kiedy indziej, np. w przeszłości czy w przyszłości. Zrozumiemy również, dlaczego akurat tutaj, a nie gdzie indziej. Poetka zdała sobie sprawę z tego faktu w muzeum. Dla niej muzeum to miejsce, w którym pokazuje się śmiertelny los człowieka, a nie los starych
eksponatów.
W końcu nikt z nas, ludzi, nie może uciec od takiego przeznaczenia. Jeżeli chcemy się uśmiechać,
musimy zrobić to teraz i tutaj. [...] Jesteśmy ludźmi, więc mamy tylko do wyboru: być szczęśliwymi
tutaj albo nie być szczęśliwymi tutaj 14.

Kim Yeon Su swoją kolejną recenzję antologii Koniec i początek, opublikowaną
w październiku 2012, zatytułował Uri-neun neul uri bakkat-e jonjaehanda (Jesteśmy
zawsze na zewnątrz naszej istoty). Autor wymienia tam takie utwory Szymborskiej,
jak Album, Ścięcie, Muzeum, Dworzec, Pod jedną gwiazdą, Podziękowanie, Nic dwa
razy, Tortury. Kim Yeon Su niezwykle aprobatywnie odnosi się do przesłania poezji
Szymborskiej, pisząc m.in.: „Swimboreuseuka-ui si-neun jonjaehaneun modeun
keotdeul-ui ireum-eul hanahana bulleonaenda [Poezja Szymborskiej przywołuje imię
każdego przedmiotu, który istnieje na świecie]” 15.
Kolejną interesującą kwestią jest fakt, że recenzje antologii Koniec i początek
ukazywały się nie tylko zaraz po jej wydaniu, ale były publikowane właściwie nieprzerwanie aż do teraz. Np. w maju 2008 Ku Bong Hyung, który nie jest ani pisarzem, ani krytykiem, lecz znanym konsultantem w zakresie zarządzania i marketingu, z całym przekonaniem rekomendował tę antologię w gazecie ekonomicznej
„Ikonomik Ribyu” / „Economic Review”:
Czuję żal. Dlaczego nie ma żadnego tomu poezji na liście bestsellerów? Całą tę listę wypełniają
tylko poradniki radzące, jak skutecznie dokonywać samorozwoju albo jak osiągać sukces finansowy.

13
14

15
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Fragment wiadomości można przeczytać na stronie internetowej: http://news.sbs.co.kr/section_
news/news_read.jsp?news_id=N1000343750
K i m Y e o n S u, Siin-kwa soseolka-ga chucheonhaneun kaeul siseon 20kwon: je 5-hoe – Biseuwaba Swimboreuseuka『Kkeut-kwa sijak』(20 tomów poezji na jesień, rekomendowanych przez
poetów i prozaików: nr 5 – „Koniec i początek” autorstwa Wisławy Szymborskiej). „Donga Ilbo” 2007,
nr z 1 X.
K i m Y e o n S u, Uri-neun neul uri bakkat-e jonjaehanda (Jesteśmy zawsze na zewnątrz naszej
istoty). „Munhak-kwa Sahoe [Literatura i Społeczeństwo]” nr 79 (2007), s. 451.
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[...] Gdzie przepadły te piękne pieśni, które budziły naszego ducha? Dlaczego poezja została zamknięta
w starym pudełku, którego nikt nie chce otworzyć?
Być może, jest ona na ogół trudna do zrozumienia? Wobec tego chciałbym przedstawić tom poezji
napisany prostym, codziennym językiem. Ten tom przywodzi mi na myśl kuchnię albo pokój gościnny
rodzinnego domu. [...] Poezja Szymborskiej jest łatwa w czytaniu, nawet dla osób, które tak jak ja nie
są w ogóle związane ze światem poezji 16.

Z punktu widzenia tłumacza najbardziej imponującą recenzją dotyczącą tej
książki jest felieton jednego z najwybitniejszych obecnie w Korei krytyków literackich młodego pokolenia, Sin Hyung Chul. Ocenił on bardzo wysoko poziom przekładu wierszy zawartych w antologii. Swoją przychylną postawę wyraził już w samym
tytule felietonu: Sangkwaehan tongchal, dajeonghan jihye: ‚Incheon Gonghang’-eul
musahi tongkwahan Biseuwaba Swimboreuseuka-ui siseonjip『Kkeut-kwa sijak 』
(Głęboka przenikliwość, prosta mądrość: Antologia poezji Wisławy Szymborskiej
„Koniec i początek”, która bezpiecznie wylądowała na lotnisku Incheon):
Poezja jest w pewnym sensie drgnieniami zmysłów i gimnastyką znaczeń wyrazów. Pod tym względem czytanie wierszy tłumaczonych z języka obcego to daremny trud. Większa część tych drgnień
zmysłów oraz prawie wszystkie przemieszczenia znaczeń wyrazów znikają podczas przenoszenia wierszy
z jednego języka na drugi. Wszystko, co pozostaje w nowym języku, to opowieść i przesłanie. To z pewnością przykre. Jednak mimo tych trudności i ograniczeń istnieją pewne wiersze przełożone z języka
obcego, warte przeczytania, takie jak wiersze Szymborskiej.
[...] [tu przytoczone dwa wiersze: Album i Pisanie życiorysu]
Te dwa wiersze cytuję z tomu Koniec i początek autorstwa Wisławy Szymborskiej, laureatki literackiej Nagrody Nobla w 1996 roku. Moim zdaniem, wiersze z tego tomu wylądowały cało i bezpiecznie
na lotnisku Incheon. Nie tylko dlatego, że Choi Sung Eun (polonistyka, Hankuk University of Foreign
Studies) świetnie je przetłumaczyła, ale również dlatego, że ich oryginalna wersja jest właśnie oparta
na opowieści i przesłaniu.
[...] [przytoczone dwa wiersze: Miłość szczęśliwa i Żona Lota]
Dzięki głębokiej przenikliwości oraz prostej mądrości da się naprawdę pokochać tę grubą, 500-stronicową książkę. Serdecznie polecam ten tom osobom, które głęboko się rozczarowały lekturą poezji
Rimbauda tłumaczonych na koreański i całkowicie straciły chęć do czytania jakiegokolwiek tomu
wierszy przełożonych z innego języka 17.

Jedna z osób, które naprawdę bardzo przysłużyły się przybliżaniu antologii
Koniec i początek koreańskim czytelnikom, to Cheong Hye Yun. Jest ona producentem radiowym w stacji CBS, a równocześnie znaną felietonistką literacką.
Wielu czytelników bez wahania kupuje książki polecane przez nią w felietonach.
I właśnie dzięki temu, że Cheong Hye Yun przy różnych okazjach wyrażała swoje
wielkie upodobanie do poezji Szymborskiej, wiele osób zainteresowało się antologią
Koniec i początek. Oto cytat z głośnej książki Cheong, pod dość ekstrawaganckim
tytułem Chimdae-wa chaek – jisang-eseo kajang kwanneungjeokin dokseogi (Łóżko
i książki – najerotyczniejszy zapis czytania książek na świecie):

16
17
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K u B o n H y u n g, Kkotpineun bom si-reul ikja (Przeczytajmy poezję wiosną pełną kwiatów).
„Economic Review” 2008, nr z 4 V (rubryka Book Review).
S i n H y u n g C h u l, Sangkwaehan tongchal, dajeonghan jihye: ‚Incheon Gonghang’-eul musahi
tongkwahan Biseuwaba Swimboreuseuka-ui siseonjip『Kkeut-kwa sijak』 (Głęboka przenikliwość,
prosta mądrość: Antologia poezji Wisławy Szymborskiej „Koniec i początek”, która bezpiecznie wylądowała na lotnisku Incheon). „Hangyore 21” nr 74 (2009), z 25 II.
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Szymborska mówi nam, dla których miłość niedawno się skończyła, o znaczeniu podziękowania:
„Wiele zawdzięczam
tym, których nie kocham” (Podziękowanie)
Poetka do nas szepcze:
„Przenigdy nie zdołałaby zaludnić ziemi
[miłość szczęśliwa] zdarza się przecież rzadko” (Miłość szczęśliwa)
O szczęściu opowiada tak:
„A mnie tak się złożyło, że jestem przy tobie.
I doprawdy nie widzę w tym nic
zwyczajnego”
(*** áNicość przenicowała się także i dla mnie...ñ)
Zamykam książkę Szymborskiej, marząc o tym, by kiedy się zestarzeję, być tak fantastyczną babcią, jaką jest ona. To, co mamy zrobić po zakończeniu miłości, zostało zapisane jako pierwsze zdanie
jej wiersza Koniec i początek:
„Po każdej wojnie
ktoś musi posprzątać” (Koniec i początek)
Czy istnieje ktoś, kto nie przeżywa własnej wojny w życiu? Teraz nadszedł czas sprzątania! 18

W grudniu 2010 antologia Koniec i początek ponownie przykuła uwagę środków
masowego przekazu w Korei. Wtedy „Seria Światowej Literatury Pięknej Daesan”
świętowała wydanie setnego tytułu. Temu wydarzeniu towarzyszyły różne akcje
promocyjne przygotowane przez wydawnictwo „Munji”, celebrujące sukces serii.
Wszystkie najważniejsze dzienniki, takie jak „Chosun Ilbo”, „Hangyore”,
„Joongang Ilbo”, „Donga Ilbo”, równocześnie zamieściły artykuły na temat serii.
Prasa koreańska podkreślała: „Do tej serii należą utwory bez wątpienia istotne
w historii literatury światowej, a zarazem trudno dostępne na rynku koreańskim” 19.
Jako przykład tytułu z „Serii Światowej Literatury Pięknej Daesan” cieszącego się
największą popularnością podawano właśnie Koniec i początek Wisławy Szymborskiej obok tomu poezji Charles’a Baudelaire’a Kwiaty zła 20.
Wpływ na koreańskich pisarzy
Niewątpliwie głównym powodem popularności tomu Koniec i początek w Korei jest
zainteresowanie poetów i prozaików koreańskich poezją Szymborskiej oraz ich
częste komentarze na temat jej wierszy formułowane przy różnych okazjach.
Do koreańskich pisarzy wyrażających swoje zamiłowanie do poezji Szymborskiej
należą tak wybitni i znani twórcy, jak powieściopisarz Kim Yeon Su, o którym już
wcześniej była mowa, powieściopisarki Pyun Hye Young i Chung Yi Hyun, poetki
Jin Eun Young, Kang Eun Kyo i Chung Kut Byol oraz poeta Chang Seok Nam.

18
19

20
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C h e o n g H y e Y u n, Chimdae-wa chaek – jisang-eseo kajang kwanneungjeokin dokseogi (Łóżko
i książki – najerotyczniejszy zapis czytania książek na świecie). Seul 2007, s. 135–136.
Y i H u n S u n g, Daesan Segye Munhak Chongseo: 16kae eoneokwon, chamsinhan jakpum sogae
(„Seria Światowej Literatury Pięknej Daesan”: przedstawienie nowych arcydzieł z 16 języków).
„Hankuk Ilbo” 2010, nr z 19 XII.
W niektórych gazetach wymieniano oprócz tych dwóch książek jeszcze następujące publikacje:
I. A n d r i ć, Most na Drinie. – N a t s u m e S ō s e k i, Serce.
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Jin Eun Young, poetka młodego pokolenia, w swoim felietonie Nae insaeng-ui
chaek – Biseuwaba Swimboreuseuka『Kkeut-kwa sijak』 (Jedyna książka mojego
życia – „Koniec i początek” Wisławy Szymborskiej), zamieszczonym w dzienniku
„Hangyore”, wypowiadała się o antologii Szymborskiej następująco:
Jeżeli poezja jest w jakimś sensie owocem, to wiersze Szymborskiej chyba mogłyby być takim
owocem, który dał mi wielką radość dzielenia się nim możliwie ze wszystkimi. [...]
Podczas zajęć popołudniowych, kiedy studenci drzemią, zapisuję na tablicy zawsze jeden wiersz.
[...] [tu przytoczony wiersz Nic dwa razy]
Wtedy proszę studenta wyglądającego na zmęczonego o przeczytanie na głos tego wiersza. Po wysłuchaniu wiersza Szymborskiej studenci z błyskiem w oku zaczynają przyglądać się tej książce oraz
światu. Mój ulubiony wiersz z tego tomu to Możliwości 21.

W innym felietonie, Si-ro yeoneun achim (Poranek otworzony poezją), zamieszczonym w dzienniku „Hankuk Ilbo”, Jin Eun Young przedstawiła wiersz Szymborskiej Pomyłka 22.
Także bardzo znana powieściopisarka Pyun Hye Young wielokrotnie w różnych
wypowiedziach przyznawała, że jest miłośniczką poezji Szymborskiej:
Kiedy piszę powieść, czasami tracę pewność siebie oraz siły do pisania, ponieważ po prostu na
świecie znajduje się za dużo rzeczy niepoznawalnych i niezrozumiałych. Tym bardziej nie umiem odczytać serca człowieka, bo serce każdego z nas jest tak bardzo odrębne. Wtedy, kiedy czuję granicę
swoich możliwości, zawsze sięgam po książkę Szymborskiej. Są tam oczywiście jej przepiękne wiersze,
które ironicznie pokazują współistnienie początku i końca, życie towarzyszące śmierci, tragiczne zakończenie ukryte w szczęśliwej miłości. Jednak jej odczyt noblowski ze Sztokholmu stanowi dla mnie,
utyskującej często na pisanie, zawsze najlepsze lekarstwo. [...]
Według Szymborskiej poeta jest kimś, kto bezustannie mówi do siebie: „nie wiem”, a jednocześnie
kimś, kto stara się bez przerwy odpowiedzieć na pytania zadawane sobie. Jej odczyt zawsze dodaje mi
otuchy i pociechy. [...]
Tylko wtedy, kiedy umiemy powiedzieć: „nie wiem”, zaczynamy rozmawiać z innymi, czytać książki i coś badać. W ten sposób można sięgnąć po „natchnienie”, które zmieni świat 23.

Pyun Hye Young ponadto w swojej powieści Jae-wa ppalgang (Popiół i czerwień),
wydanej w 2010 roku, umieściła fragment z wiersza Szymborskiej Nic darowane:
„Będę zmuszona sobą / zapłacić za siebie, / za życie oddać życie”. W czasie wywiadu prasowego autorka stwierdziła:
Chciałam wyraźnie pokazać ironię życia poprzez kreację mojego bohatera, który im lepiej chce coś
zrobić, tym głębiej wpada w kłopoty. Żeby wyrazić symbolicznie tę moją intencję, zacytowałam wprost
właśnie wiersz Szymborskiej 24.

Jest to dobry przykład na to, że poezja Szymborskiej zaczyna odgrywać ważną
21
22
23
24
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J i n E u n Y o u n g, Nae insaeng-ui chaek – Biseuwaba Swimboreuseuka『Kkeut-kwa sijak』(Jedyna książka mojego życia – „Koniec i początek” Wisławy Szymborskiej). „Hangyore” 2010, nr z 4 VI.
J i n E u n Y o u n g, Si-ro yeoneun achim: „Silsu” – Biseuwaba Swimboreuseuka (Poranek otworzony poezją: „Pomyłka” – Wisława Szymborska). „Hankuk Ilbo” 2012, nr z 25 I.
P y u n H y e Y o u n g, „na-neun moreugesseo” („nie wiem”). „Hankuk Ilbo” 2009, nr z 23 VI (rubryka Salm-kwa munhwa áŻycie i kulturañ).
Cyt. za: Y i H u n S u n g, Pyun Hye Young『Jae-wa ppalgang』: Jal nagada migung sok-euro...
Insaeng-iran cham! (Pyung Hye Young, „Popiół i czerwień”: Ze szczytu w przepaść... Takie to życie!).
„Hankuk Ilbo” 2010, nr z 28 II.
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rolę w pracy twórców koreańskich, stając się motywacją twórczą albo natchnieniem
do pisania.
Chung Yi Hyun, powieściopisarka młodego pokolenia, której twórczość cieszy
się uznaniem wielu stałych czytelników (szczególnie dziewcząt) dzięki popularności
swojej pierwszej powieści, Talkomhan na-ui tosi (Moje słodkie miasto), wydanej w roku 2006 25, jest również wielką miłośniczką poezji Szymborskiej. Autorka zacytowała fragment wiersza Szymborskiej Fotografia z 11 września w posłowiu do swojej
drugiej powieści, Neo-neun moreunda (Nie wiesz), wydanej w roku 2011:
Naprawdę trudno mi pisać posłowie do mojej książki. Napisałam ją z sercem, i to wszystko. Sama
najlepiej wiem, że na tym świecie nie wolno dać żadnego pretekstu. Pomimo wszystko trochę się boję.
Pani Szymborska, którą uwielbiam, kiedyś powiedziała tak:
„Tylko dwie rzeczy mogę dla nich [tj. ofiar zamachu z 11 września] zrobić – opisać ten lot i nie
dodawać ostatniego zdania”.
Ja też chciałabym tak zrobić, pragnąc jednak, by moi bohaterowie żyli na świecie pełnią swojego
życia, poza zasięgiem ostatniego mojego zdania 26.

Znany krytyk literacki oraz eseista Yi Guang Ho w swoim zbiorze esejów Sarang-ui mirae (Przyszłość miłości) z 2011 roku snuł rozważania nad znaczeniem miłości,
cytując wiele wierszy napisanych przez różnych poetów, m.in. przez Szymborską.
Tak więc np. autor po przytoczeniu wiersza Szymborskiej Niespodziane spotkanie
opowiada historię pewnej pary, której nie udaje się porozumieć nawet podczas
rozmowy. W ten sposób uwypukla zasadniczą różnicę między kobietą a mężczyzną:
Oto wiersz Wisławy Szymborskiej pt. Niespodziane spotkanie:
„Milkniemy w połowie zdania
bez ratunku uśmiechnięci.
Nasi ludzie
nie umieją mówić z sobą”.
Dla Niego rozmowa oznacza drogę do celu, Ona zaś ma obsesję na punkcie znaczenia porozumiewania się. Pewnego dnia, kiedy Ona odczuła Jego znużenie i zmęczenie, ta niewielka różnica między
nimi stała się nagle poważną barierą. A On wtedy chciał, żeby Ona przestała trajkotać i tylko całowała
go. W momencie gdy ich wzajemne żądania zaczęły się różnić, świat ich własnego języka zaczął się
rozpadać 27.

Poeta Sang Hui Gu, który jest mało znany w porównaniu z innymi autorami tu
przedstawionymi, napisał w roku 2008 utwór Biseuraba Swimboreuseuka (Wisława
Szymborska) 28. Przytaczam go w całości:
WISŁAWA SZYMBORSKA

Po przeczytaniu wiersza „Możliwości”
Wszystko z powodu tej staruszki o niebywałej przenikliwości obserwacji. Nawet nakrywaniu do
stołu poświęciłem wiele uwagi. Okazała zastawa stołowa, stylowe zasłony, a do tego gustowne świecz-

25
26
27
28
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Sprzedano ponad milion egzemplarzy tej powieści.
C h u n g Y i H y u n, Neo-neun moreunda (Nie wiesz). Seul 2009, s. 487.
Y i G u a n g H o, Sarang-ui mirae (Przyszłość miłości). Seul 2011, s. 68.
W tytule tym imię poetki zostało zapisane jako „비스라바 [Biseuraba]”. Jest to fonetycznie niepoprawne.
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niki, lśniący żyrandol i podniosła muzyka, nie wspominając już o dostojnych gościach w eleganckich
strojach i o wyszukanych potrawach – wszystko dla niej.
A jej (widziałem to w oczach) jakby czegoś brakowało.
Zapytałem więc:
– Zje Pani coś jeszcze?
Staruszka zaprzeczyła głową.
– Może zmienię Mozarta na Oliviera Messiaena?
Staruszka zirytowała się.
– A może wyjmę porcelanę używaną niegdyś przez rodzinę carską z Petersburga? Właśnie przygotowujemy wykwintne potrawy z zachodnich krańców Chin.
Staruszka nawet nie drgnęła.
Ogarnęło mnie lekkie zniecierpliwienie, ale kontynuowałem.
– Może przyprowadzę mnicha Anandę 29?
Staruszka jakby się ożywiła. Nie było to jednak pełne zadowolenie.
– A może świętego Pawła albo Mahometa? Wtedy poczuje się Pani zaszczycona, prawda?
Staruszka poweselała. Nadal jednak coś jej nie odpowiadało.
– To może przyprowadzę Leonarda da Vinci? Nieprzeciętna postać, prawda?
Staruszka z radości klasnęła w dłonie.

Pod postacią staruszki kryje się wyobrażenie poety o Szymborskiej, która się
ożywia dopiero przy Leonardzie da Vinci, symbolizującym humanistyczną wszechstronność i głód obserwacji rzeczywistości.
Reakcje czytelników
Coraz więcej koreańskich czytelników interesuje się poezją Szymborskiej dzięki
znanym pisarzom i ich komentarzom na jej temat czy też twórczemu nawiązywaniu
do niej w ich tekstach.
1 IV 2013 spróbowałam poszukać komentarzy pod hasłem „Szymborska” na
najpopularniejszym koreańskim portalu internetowym www.naver.com 30. Znalazłam
tam 1605 komentarzy dotyczących twórczości poetki, jak też recenzji antologii
Koniec i początek, zamieszczanych w blogach lub na prywatnych stronach domowych internautów.
Oto lista najczęściej cytowanych wierszy Szymborskiej oraz liczba komentarzy
na ich temat:
1) Nic dwa razy (340);
2) Miłość od pierwszego wejrzenia (107);
3) Możliwości (98);
4) Zdumienie (52);
5) Trzy słowa najdziwniejsze (38).
Podam jako przykład kilka interesujących komentarzy czytelników, które zaczerpnęłam z ich blogów:

29

30
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Ananda (zapis znakami chińskimi: 阿難陀 áAnandañ lub 阿難 áAnanñ) – jeden z 10 uczniów Buddy
Siakjamuniego, odznaczający się bardzo chłonną pamięcią; przypisuje mu się autorstwo wielu
świętych tekstów.
Jeżeli poszukamy pod hasłem „쉼보르스카 [Swimboreuseuka]”, znajdziemy 1284 komentarze, a pod
hasłem „심보르스카 [Simboreuseuka]” – 321 komentarzy.
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Wczoraj opuściłem szpital. Leżałem tam przez 5 i pół miesiąca. Kiedy byłem na oddziale urazowym,
zawieszony między życiem a śmiercią, odwiedzało mnie naprawdę wiele osób.
Pewnego dnia koleżanka Sumi przeczytała mi kilka wierszy z tomu Koniec i początek Wisławy
Szymborskiej. Następnego dnia inna koleżanka, Jae Yeon, wręczyła mi właśnie ten tom jako prezent.
(Co to za niesamowity przypadek!)
Wczoraj po drodze do domu w samochodzie czytałem jeszcze raz moje ulubione wiersze Szymborskiej i nagle zakręciły mi się łzy w oczach. Tak, muszę zacząć żyć od nowa! W tym roku najpierw powinienem zadbać o zdrowie, a potem dopiero zastanowić się, co będę robić w przyszłym roku. Cytuję jeden
wiersz z tomu Koniec i początek, który wywarł na mnie wielkie wrażenie.
[...] [tu zacytowany wiersz Wielkie to szczęście] [ID: wimwenders (13 IX 2009)]
W poezji Szymborskiej, a nie w jakiejkolwiek religii, odnajduję prawdziwy spokój ducha. Całe
szczęście, że Szymborska jest obok mnie i dodaje mi otuchy – w takim dniu jak dzisiaj, kiedy wiatr
silnie wieje i kiedy jest mi trudno zebrać myśli. [ID: khk02211 (12 III 2010)]
Pewnej nocy tom Koniec i początek zbliżył się do mnie trochę niespodziewanie, trochę mgliście
i trochę jakby za sprawą przeznaczenia. Do tej pory nigdy nie doświadczyłam czegoś podobnego, więc
jest mi trudno wytłumaczyć, jakie to uczucie. Mogę tylko powiedzieć, że to coś nadzwyczajnego, wyjątkowego, coś, co będę pamiętać przez długi, długi czas... I od tej nocy czuję, że moje życie jest jakby
wielkim darem. Za każdym razem, kiedy otwieram książkę, mogę znaleźć słowa przezroczyste i czyste
jak woda z głębokiej studni. Od tego czasu sięgam bardzo często po tę książkę i zagłębiam w niej swoje dłonie, aby czerpać wodę. Według mnie istnieje w tej książce tylko początek – końca nie ma. [ID:
yuanzhou (19 VI 2011)]

Prace naukowe o twórczości Szymborskiej
Od momentu wydania antologii Koniec i początek (2 VII 2007) do 1 IV 2013 ukazały się w Korei cztery artykuły naukowe poświęcone twórczości Wisławy Szymborskiej. Trzy z nich zostały napisane przeze mnie, a jeden przez koreanistę:
Rok
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„Segye Munhak
Bigyo Yeongu” /
„Comparative
Study of World
Literature” nr 28
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Sin Ju Cheol, który jest koreanistą, dokonał próby interesującej analizy porównawczej wybranych wierszy koreańskiego poety O Kyu Wona i wybranych utworów
Szymborskiej, takich jak Widok z ziarnkiem piasku, Zdumienie, Trzy słowa najdziwniejsze. Sin Ju Cheol wskazał na świadomość ograniczeń oraz ułomności języka
jako na coś, co zbliża teksty poetyckie tych dwojga autorów. Według niego zarówno
Szymborska, jak O Kyu Won prezentują w swojej twórczości przeświadczenie, że
możliwe jest dosięgnięcie powierzchni jakiejś rzeczy za pomocą symbolicznego
systemu języka, który jednak nie pozwala dotrzeć do prawdziwej natury rzeczy, jej
esencji 31.
Badania nad poezją Szymborskiej nie zamykają się w granicach polonistyki,
przeciwnie – wkraczają na obszar pozostałych filologii. Nie ulega wątpliwości, że
wpływ na to ma sukces, jaki odniosła antologia Koniec i początek wśród odbiorców
w Korei.
Wpływ na inne gatunki sztuki oraz recepcja
w kontekstach społecznych
Poezja Szymborskiej nie tylko ma duże znaczenie w kręgach związanych z literaturą lub nauką, ale wykazuje również wpływ na działania twórcze w dziedzinie
sztuki.
Jako przykład podam film Kkeut-kwa sijak (Koniec i początek), w reżyserii Min
Kyu Donga, przedstawiony w prestiżowej sekcji Gala Presentation na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym (BIFF) w Busan w 2009 roku. Film ten traktuje o nietypowej relacji między dwiema kobietami – żoną, która traci męża w wypadku, oraz
dziewczyną, która przyznaje się, że była jego kochanką. Dziewczyna chce dzielić
z żoną rozpacz po ich najdroższym. Nie zraża się tym, że żona, zaszokowana zdradą męża, próbuje ją odtrącić. Jednak dziewczyna swoją opiekuńczością i oddaniem
dla żony ostatecznie zaskarbia sobie jej przychylność. Te dwie kobiety, które razem
dzielą tęsknotę za jednym mężczyzną, doświadczają poczucia wspólnoty oraz ambiwalentnych emocji. W końcu stają się sobie niezbędne i nie potrafią już bez siebie
żyć.
Reżyser Min Kyu Dong, który sam napisał scenariusz tego filmu, ujawnił w czasie wywiadu, że inspiracją dla niego była właśnie antologia Koniec i początek 32.
Twórca chciał dowieść, iż śmierć nie oznacza końca, ale może być początkiem –
wtedy, kiedy budzi wolę życia u innych ludzi.
W dniach 15–16 X 2010 w Seoul Art Center (Seulskie Centrum Sztuki) odbył
się nietypowy spektakl baletowy, zatytułowany Si-reul ilneun sigan (Czas na poezję),
w wykonaniu Chang Sun Hee Balledan (Zespołu Baletowego Chang Sun Hee).
Tancerze przedstawili 8 układów choreograficznych na podstawie 8 wybranych
31

32
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S i n J u C h e o l, O Kyu Won-kwa Biseuwaba Swimboreuseuka-ui sijakpum bigyo yeongu (Studium
komparastyczne nad poezją Szymborskiej i O Kyu Wona). „Segye Munhak Bigyo Yeongu” / „Comparative Study of World Literature” nr 28 (2009).
Zob. K i m S u k H y u n, Kkeut-kwa sijak, hokeun han namja-reul saranghan du yeoja-ui aejeung
(Koniec i początek, albo ambiwalentne uczucie dwóch kobiet zakochujących się w jednym mężczyźnie). „Peuresian” / „Pressian” 2009, nr z 12 X (rubryka BIFF 2009).
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wierszy Szymborskiej, m.in. Możliwości. Tym samym poezja Szymborskiej została
wyrażona mową ciała ludzkiego.

Plakat ze spektaklu baletowego Czas na poezję

Poezję Szymborskiej zaczęto dość często cytować, interpretować i rozumieć nie
tylko w obszarze literatury i sztuki, ale również w szerszych kontekstach społecznych. Np. znany powieściopisarz Kim Chung Hyeok w swoim felietonie na temat
problematyki społecznej cytował wiersz Szymborskiej Psalm.
W roku 2009 rząd koreański ogłosił „Projekt przebudowy dzielnicy Yongsan”
i siłą wysiedlił jej mieszkańców. Na skutek brutalnego sposobu postępowania władz
liczni mieszkańcy wzięli udział w protestach przeciw temu projektowi i urządzili
dość agresywną demonstrację. Policja w końcu ją stłumiła przemocą, zginęło 6 osób,
a 23 osoby zostały ranne. W swoim felietonie, wypowiedzi mocno krytycznej wobec
rządu koreańskiego, Kim Chung Hyeok powołuje się na wiersz Szymborskiej:
Jest jesień. Gdy patrzę na wysokie i odległe niebo, gdy próbuję dotknąć na nim białych chmur
i świeżego powietrza, przekonuję się, że wszyscy żyjemy w wielkim kosmosie. Do takiego nieba pasuje
poezja. Kiedy spojrzałem w niebo, nagle dało się słyszeć głos Wisławy Szymborskiej, poetki polskiej:
„O jakże są nieszczelne granice ludzkich państw!
Ile to chmur nad nimi bezkarnie przepływa,
ile piasków pustynnych przesypuje się z kraju do kraju,
ile górskich kamyków stacza się w cudze włości
w wyzywających podskokach!” (Psalm)
Im wyżej jest niebo, tym banalniejsze wydają się te sztuczne linie zaznaczone przez ludzi na ziemi.
Na pewno nie patrzą na niebo ci, którzy wymyślili podziały na ziemi, wysiedlili innych i przyparli ich na
koniec do ziemi 33.

W drugiej połowie roku 2012, przed wyborami prezydenckimi (19 XII 2012),
agresja i napastliwość kandydatów na prezydenta stała się gorącym tematem koreańskiej debaty społecznej. Felietonista O Gil Young, mając krytyczny stosunek
do takiej strategii kandydatów, odwołał się do poezji Szymborskiej:
Serdecznie polecam kandydatom na prezydenta antologię poezji Szymborskiej Koniec i początek.

33
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K i m C h u n g H y e o k, Diseuteurikteu Yongsan (Dzielnica Yongsan). „Hangyore” 2009, nr z 22 X.
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Bardzo bym chciał mieć takiego męża stanu, który przeczytałby tę książkę i uświadomiłby sobie znaczenie prawdziwego porozumiewania się oraz ograniczenia ludzkiej mowy. Czyż nie nadszedł dla nas
czas na takiego przywódcę? 34

Trzeci okres: po śmierci Wisławy Szymborskiej
1 II 2012, kiedy zmarła Wisława Szymborska, niemal wszystkie dzienniki koreańskie zamieściły nekrologii w formie krótkich artykułów wspomnieniowych. Także
wielu poetów, pisarzy i krytyków literackich wyrażało swój smutek. Wśród nich byli
m.in. słynny poeta i krytyk literacki Kim U Chang, poeci Chang Seok Nam oraz
Sim Bo Sun, poetki Mun Cheong Hee i Choi Cheong Rye. Publikowali oni przy
różnych okazjach wzmianki na temat noblistki. Również wielu czytelników wierszy
Szymborskiej okryło się żałobą po jej śmierci.
Przytoczmy tu jako przykład myśli Kim U Changa zamieszczone w jego artykule Modeun keos-i jeongchida – Swimboreuseuka-ui si (Wszystko mogłoby być polityką – poezja Szymborskiej), wypływające z lektury wierszy polskiej autorki, takich
jak: Dzieci epoki, Może być bez tytułu, Album, Wrażenia z teatru, Muzeum, Wszelki
wypadek, Terrorysta on patrzy, Widziane z góry, Urodziny, Do Arki, Nienawiść,
Tutaj, Jarmak cudów:
Dla Szymborskiej ważniejsze okazują się drobne przejawy życia, a nie wielkie dzieje, polityka czy
ideologia. Ironią jest jednak to, że podstawa indywidualnej egzystencji może być utrzymana tylko dzięki polityce. Wobec tego zainteresowanie drobnymi przejawami życia to ważna nauka dla polityków.
Prawdopodobnie Szymborska sama rozumiała to, że wszystko może być polityką w naszym życiu. Oto
moja krótka myśl jako wyraz ubolewania nad odejściem wielkiej poetki 35.

Wiersze Szymborskiej raczej słyną ze swojej apolityczności. Ale znaczenie
egzystencji indywidualnej jednostki w społeczeństwie czy nawet w historii jest
jedną z najistotniejszych kwestii socjologicznych jej poezji, więc uwagi Kim U Changa są w jakimś sensie słuszne.
Poeta Sim Bo Sun wyraził swój smutek po śmierci poetki w artykule utrzymanym w dość osobistym tonie, Eoneu siin-ui pyeonghwaroun jukeum (Spokojne
odejście pewnej poetki):
1 lutego polska poetka Wisława Szymborska, mając 88 lat. odeszła w pokoju. [...] Ta smutna wieść
dotarła do mnie z opóźnieniem.
Zawsze myślałem, że między Szymborską a mną oprócz faktu, że jestem miłośnikiem jej poezji,
jest jeszcze coś, co nas łączy – otóż pierwsze dwie sylaby mojego i jej nazwiska brzmią podobnie. Nazywam się Sim Bo Sun, a ona Szym-bo-rska. Pewnego dnia dowiedziałem się, że także mój kolega uwielbia Szymborską. Wtedy powiedziałem mu tak: „Bardzo się cieszę, iż lubisz »moją polską ciocię«”. [...]
Prasa przekazała taką wiadomość: „Szymborska zasnęła spokojnie w swoim domu”. Śpij sobie słodko,
moja kochana polska ciociu!! 36

34
35
36
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O G i l Y o u n g, Jeongchi-ui eoneo, si-ui eoneo (Mowa polityki, mowa poezji). „Hangyore” 2012,
nr z 14 IX.
K i m U C h a n g, Modeun keos-i jeongchida – Swimboreuseuka-ui si (Wszystko mogłoby być polityką – poezja Szymborskiej). „Kyunghyangshinmun” 2012, nr z 13 II.
S i m B o S u n, Eoneu siin-ui pyeonghwaroun jukeum (Spokojne odejście pewnej poetki). „Hankuk
Ilbo” 2012, nr z 16 II (rubryka Salm-kwa Munhwa áŻycie i kulturañ).
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Podsumowanie
Wisława Szymborska zyskała rozgłos w Korei Południowej dopiero po otrzymaniu
literackiej Nagrody Nobla w 1996 roku. Po wydaniu antologii Koniec i początek,
zawierającej 170 wierszy przełożonych na język koreański, zbliżyła się do koreańskich czytelników. Najpierw zwrócili uwagę na antologię wybitni poeci i pisarze,
a dzięki ich aktywności w propagowaniu tej poezji stała się ona ogólnie dostępna
dla zwykłych odbiorców i odniosła wielki sukces w Korei. Wiersze Szymborskiej
zaczęły motywować do działalności twórczej pisarzy i poetów, ale również przedstawicieli innych gatunków sztuki. Ponadto stały się punktem odniesienia dla koreańskich komentatorów istotnych wydarzeń politycznych i społecznych.
Taka sytuacja udowadnia, że w poezji Szymborskiej jest coś, co przyciąga koreańskich czytelników do jej lektury. Poezja ta zawiera elemety, które są bliskie
naszej mentalności oraz filozofii Wschodu. Czytając wiersze Szymborskiej, możemy
doznać czasami takiego uczucia, jakbyśmy stanęli wobec pustego miejsca poza
logiką i percepcją. Takie puste miejsce, podobnie jak pustka wypełniająca całe tło
obrazu w malarstwie Dalekiego Wschodu, zachęca odbiorców w sposób naturalny
do współczucia, wzajemnego zrozumienia i dialogu. W tej pustej przestrzeni czytelnicy mogą mieć okazję do spokojnego razważania i metafizycznej medytacji. Prawdopodobnie dlatego Koreańczykom spodobał się zbiór poezji noblistki 37.
Po śmierci poetki wielu pisarzy, krytyków literackich, naukowców i zwykłych
odbiorców wciąż czyta jej wiersze oraz je cytuje, wspomina i interpretuje. W związku z tym można powiedzieć, że recepcja poezji Szymborskiej w Korei trwa i bezustannie ewoluuje. W przygotowaniu są kolejne przekłady mojego autorstwa – dwa
tomy wierszy: Tutaj (2009) i Wystarczy (2012), które ukażą się nakładem wydawnictwa „Munji”.
Abstract
CHOI SUNG EUN (ESTERA CZOJ) Hankuk University of Foreign Studies, Seoul
RECEPTION OF WISŁAWA SZYMBORSKA’S POETRY IN THE REPUBLIC OF KOREA
Wisława Szymborska first became known in Korea after she won the Nobel Prize in Literature in 1996,
but came closer to readers with the publication of her poetry book entitled The End and the Beginning
(including 170 poems) in 2007. The Korean version of Szymborska’s poetry book first drew attention of
Korean poets and novelists and, later, owing to their active introduction of the book to Korea, her poems
became very popular among general public as well. Her poetry book The End and the Beginning went
through twelve editions in Korea, and more than 12 000 copies have been sold as the book has become
a steady seller. Immediately after the publication of the book, her poems were simply read, cited and critiqued, but later they were used as motifs in the creation of literary works which went on to influence
other genres such as film, ballet, and photography. Furthermore, Szymborska’s poems have been cited
and interpreted in various social contexts beyond the limits of literature and art. Even though she
passed away in 2012, many Korean poets, critics, scholars, and general public still enjoy reading and
citing her poems.
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WOJCIECH KUDYBA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

JESZCZE O POETYCKIEJ WYOBRAŹNI MIŁOSZA
T o m a s z G a r b o l, PO UPADKU. O TWÓRCZOŚCI CZESŁAWA MIŁOSZA. (Recenzenci:
Wojciech Ligęza, Stefan Sawicki). Lublin 2013. Wydawnictwo KUL, ss. 550. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną. [T.] 35. Komitet Redakcyjny: Marian Maciejewski, Piotr Nowaczyński (red.
nacz.), Stefan Sawicki. Sekretarz Redakcji: Agnieszka Bielak.
Choć przekonanie o tym, że figury Upadku i ocalenia znajdują się w samym centrum poetyckiej wyobraźni autora Drugiej przestrzeni, od dawna jest wspólnym dobrem miłoszologii,
dotąd nie podejmowano poważniejszych prób przekucia podobnych intuicji na wyraźny
imperatyw badawczy. Recenzowana monografia wpisuje się w krąg oczekiwań środowiska
czytelników Miłosza, wypełnia dotkliwą lukę w wiedzy o nim. Tomasz Garbol cierpliwie zestawia najpierw rozmaite komentarze do twórczości poety, w jakich pojawia się figura Upadku, skrupulatnie przypomina też i takie, które znajdują się na pograniczu nauki lub są po
prostu publicystycznymi stereotypami (i, być może, powinny doczekać się ciętej riposty). Te
umieszcza jednak tam, gdzie ich miejsce – na marginesie, w przypisie; próbuje ocalić swój
wywód przed retoryką medialną. Wspomnianej kategorii powierza zadania o wiele poważniejsze niż doraźne uogólnienia. W rozprawie ogniskuje ona najistotniejsze cechy Miłoszowej
twórczości, więc pozwala nie tylko integrować różnorodne obszary wiedzy o poecie, ale także znacznie je pogłębić.
Książka lubelskiego badacza sytuuje się tym samym na antypodach refleksji teologicznej, której owocem jest m.in. praca księdza Jerzego Szymika Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława Miłosza1. Inaczej niż jej autor, Garbol nie stara się patrzeć
na twórczość pisarza przez pryzmat poszczególnych działów dogmatyki, nie konfrontuje
przedstawień literackich z abstrakcyjnymi formułami teologii. Świadomie proponuje zupełnie inną perspektywę badawczą (zob. uwagi na s. 45–46), spojrzenie niejako od wewnątrz
literackiego uniwersum Miłosza, myślenie ze środka metafory. Choć na horyzoncie swych
dociekań umieszcza zagadnienia, które mogą zainteresować teologa, zasadniczym przedmiotem oglądu czyni wyobraźnię poety i krąg idei, jaki próbuje ona ogarnąć. Zaprezentowany
w książce sposób prowadzenia obserwacji i konstruowania wywodu wydaje się bliski właśnie
historii idei. Poetyckie obrazy autor konsekwentnie zestawia z dyskursywnymi wypowiedziami pisarza, a ostatecznie osadza swe spostrzeżenia w szerokiej perspektywie odwiecznych
problemów człowieka. Osią kompozycyjną rozprawy stają się zatem wielkie sprawy ludzkości – ukazywane w swych różnorodnych aspektach, ściśle związanych z tytułową topiką
Upadku. Należy dodać, że wspomniana tradycja badawcza przywoływana jest w pracy implicite, stanowi rodzaj „powietrza metodologicznego” – którym się oddycha, nie czując potrzeby tłumaczenia tego faktu.
Sytuując swe dociekania w szerokim nurcie dobrych, utrwalonych metodologii, inter-
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pretator nie lekceważy zestawu kategorii proponowanych przez ujęcia nowsze – w interesujący sposób część swych obserwacji lokuje na obrzeżach dyskursu feministycznego, ciekawie
posługuje się kategoriami ciała i rytmu. Drugi rozdział pracy niemal w całości poświęcony
jest idei kobiecości w pismach Miłosza. Zgodnie z sugestiami płynącymi z tekstów poety
badacz umieszczą ją w samym centrum rzeczywistości dotkniętej bolesnym rozdzieleniem,
przekonuje, że formy kobiecości układają się w analizowanej twórczości w rozmaite wzory
pocieszenia czy nawet ocalenia – przezwyciężenia Upadku. Ten dotyczy m.in. ciała, które
w naszej epoce bywa „poddane liczbie”, umasowione, zatem oderwane od jednostki i jej
życia. Właśnie kobieta-pocieszycielka, ucząc troskliwości o cielesne piękno, wskazuje drogę
zachowania podmiotowości ciała (s. 136–137). Innym sposobem jego obrony przed anonimowością staje się tkliwość, oznaczająca – jak zauważa autor książki – nie tylko serdeczność,
ale i dotykalność, gotowość przyjęcia dotyku (s. 131).
W poetyckim uniwersum autora Doliny Issy Upadek naznacza jednak także sferę relacji
międzyludzkich, w tym relacji erotycznych. Świat po katastrofie to również rzeczywistość,
w której bezinteresowny zachwyt i pragnienie zjednoczenia się z tym, co budzi podziw, realizuje się za sprawą swoistej przemocy, podporządkowującej pożądającemu przedmiot
pożądania (zob. s. 123). Eros jako siła kształtująca relacje kobiety i mężczyzny nie jest
wszakże – interpretator mocno to podkreśla – energią destrukcyjną. W opozycjach: mnogość–pojedynczość, oddzielenie–jedność, reprezentuje biegun pozytywny. Zawdzięcza to
kobiecie. To ona staje się animatorką takiego modelu erotyzmu, w którym nie ma miejsca
na przemoc (uczy, że zachwyt z powodu Drugiego może rozszerzyć się na afirmację całego istnienia) (zob. s. 56–58), to ona podpowiada sposób pokonania „oddzielenia”, drogę do zakorzenienia – nie tylko w ciele czy we wspólnocie, ale po prostu w rzeczywistości
(zob. s. 137). To ona wreszcie odnajduje perspektywę, w której prawo silniejszego ulega
zawieszeniu, a przymus walki ukazuje swą względność (zob. s. 125).
Żeński sposób istnienia w świecie pozostaje zatem na antypodach rozpaczy, misja kobiety zaś polega na budzeniu nadziei. Z rozległego dzieła poety Garbol wydobywa trzy figury
tak rozumianej kobiecości. Jedną z nich jest scharakteryzowana tu już sylwetka „pocieszycielki” (w podrozdziale na s. 113–144), kolejną – postać matki, interpretowana jako symbol
zmagań z fatum egzystencjalnego niedosytu. Przełamująca egocentryzm, skierowana w stronę innych, staje się rzeczniczką nadziei na ostateczne dopełnienie. Samą swoją postawą,
pełną troski, rzuca wyzwanie biedzie naszego uwikłania w prawa historii i przyrody, relatywizuje reguły tego świata, przekonując, że można być uległym, a zarazem mieć przewagę
(s. 125). Jej litość to nie tylko troska, ale i skupienie, taki rodzaj myślenia o ludzkich nieszczęściach, „które nie wykluczałoby i perspektywy wdzięczności” (s. 105). Spokój kobiety
jest oczekiwaniem odsłonięcia się „hierarchii rzeczy” (s. 110), ona sama – „figurą wyboru
sensu” (s. 111). Komentując wiersz Schody, interpretator podkreśla predylekcje twórcy do
przypisywania bohaterce cech heroicznych, wydaje się jednak, że w tym niezwykłym liryku
mamy również do czynienia z próbą sakralizacji. Myślę zwłaszcza o znaczeniu pewnego
detalu w ubiorze protagonistki. Jest ona mianowicie „przepasana sznurem”, zatem ubrana
zapewne w tunikę czy też rodzaj alby, w każdym razie w strój wpisujący ją w krąg ikonografii świętych i aniołów. Detal ten jest istotny, gdyż stanowi osobliwą opozycję wobec Miłoszowych przedstawień Maryi. Z analiz poczynionych w omawianej książce wyłania się bowiem
wyraźna tendencja do deheroizacji i obniżenia hieratyczości wizerunku Matki Jezusa (s. 68).
W podrozdziale Piękna Pani czytamy, że autor Drugiej przestrzeni „nie podąża za ludową
pobożnością w poetyckim ujęciu maryjnych objawień, ale raczej je reinterpretuje, akcentując w nich problem piękna” (s. 65). Badacz przypomina krytycyzm Miłosza wobec romantycznych i późniejszych prób polonizacji kulturowego obrazu Maryi, podkreśla, że szczególnym przedmiotem uwagi poety staje się postać ukazująca się dzieciom w Fatimie i Lourdes.
To właśnie ona jest w jego pismach figurą mądrości, zakorzenienia w świecie, metafizycznej
nadziei: „Piękna Pani samym swoim istnieniem usprawiedliwia zamysł stworzenia świata

III.indd 214

2014-11-25 10:45:05

Recenzje i przeglądy

215

– ona potwierdza, że w rzeczywistości naznaczonej skutkami Upadku może istnieć promień
piękna i dobroci, a ukazując się dzieciom w Lourdes i Fatimie w sukni, w której można
odróżnić guziki, pozwala zachować nadzieję, że ziemskie piękno może zostać »przywrócone«,
zdolne przetrwać próbę śmierci” (s. 67).
Wyraźna w omawianej książce swoboda w poruszaniu się po rozległej twórczości noblisty szczęśliwie idzie w parze z potężną wyobraźnią interpretacyjną, która odnajduje kolejne obrazy, dające wgląd w domenę intelektualnych zmagań artysty. Trafnie autor recenzowanej książki rozpoznaje m.in. sens figury rytmu. Przekonująco zauważa, że pojawia się
ona u pisarza jako istotny element narracji o Upadku i nadziei – nie jest zatem wyłącznie
kategorią estetyczną, lecz pewną jakością poupadkowego świata, noszącego piętno nie
dających się przezwyciężyć antynomii. Oznacza nieustanny ruch w dół (degradujący, spychający w śmierć) i ruch w górę (ocalający, przywracający wartość osoby); twórcze wahanie – między zwrotem w stronę dziecka-w-sobie a świadomością (ironiczną!) „dorosłości”;
napięcie między doświadczeniem chwilowego uwolnienia się spod władzy czasu a przeżyciem
zależności od determinantów biologicznych i historycznych (zob. syntetyczne uwagi na
s. 240–241).
Rozdział Rytm jak pulsowanie krwi – w którym myśl interpretacyjna próbuje nadążyć
za swobodnym tokiem skojarzeń i migotliwością sensów metafory – obejmuje zatem rozmaite aspekty dorobku pisarza. Niech wolno mi będzie przedstawić jeden tylko – ściśle związany z koncepcją zadań poezji i poety. Rytm okazuje się bowiem u Miłosza właściwością mowy,
poszukującej jedności stworzenia i Stwórcy, stanowi antonim takich pojęć jak rozproszenie
i chaos (zob. s. 145–146). Jak zauważa Garbol, objawem utraty tej jedności są dla autora
Metafizycznej pauzy gest podporządkowania świata bezwzględnej władzy czasu i przestrzeni oraz skłonność do absolutyzacji praw przyrody i historii. Wśród najistotniejszych zadań
mowy poetyckiej noblista kładzie obowiązek walki z czasoprzestrzennym absolutem. Poezja,
jako swoista materializacja rytmu mowy, staje się w pismach Miłosza – monografista mocno
to nam uświadamia – formą niezgody na nieuchronnie złączone z do-czesnością prawo
utraty i śmierci, wyobraźnia poetycka zaś jest podstawowym sposobem odkrywania względności czasu i przestrzeni (błyskotliwie podkreśla przy tym badacz zbieżność intuicji artysty
z najnowszymi osiągnięciami nauk ścisłych). „Osobisty tok rytmiczny”, ucieleśniający się
w wierszu, przynależy zarazem do dwóch wymiarów rzeczywistości – do porządku naturalnego (cielesnego, irracjonalnego, poddanego prawu unicestwiającej liczby) oraz intelektualnego (racjonalnego, osobistego, niepowtarzalnego). Umożliwia uobecnienie miejsc, ludzi
i zdarzeń, których już nie ma, a także ustala rytm życia – ruch opadania w rozpacz i wznoszenia się ku pochwale istnienia (zob. s. 159).
Że ocalająca funkcja literatury oznacza u autora Ziemi Ulro jego dążenie do tego, co
rzeczywiste – wiemy dzięki pracy kilku już pokoleń miłoszologów. Garbol integruje rozproszone spostrzeżenia, ale dodaje też do chóru głosów nowe tony. Zwraca przede wszystkim
uwagę na dynamiczną koncepcję rzeczywistości, będącą stałą właściwością dzieł pisarza.
Na nowo odkrywamy, że świat Miłosza trwa w przemianach, w walce sprzecznych sił, a ów
agon odciska piętno ambiwalencji także na samej poezji i jej funkcjach. Tęsknota twórcy za
„formą bardziej pojemną” okazuje się sposobem oswajania nieuchronnej sprzeczności: choć
według niego forma ocala okruchy świata przed naporem chaosu i nicości, to właśnie ona
je ustatycznia, spycha w konwencje, oddalając od rzeczywistości (zob. s. 165). Z tego, że
świat, jaki znamy, dostępny jest jedynie w ruchu, poeta sam zdaje sobie sprawę, ale wierzy,
iż „forma pojemna” może sprostać dynamice świata – nie zatrzymywać jej, lecz ją porządkować (zob. s. 183–184). Warto przypomnieć celne uwagi puentujące tę część rozprawy: „Poetycka forma jest [...] kształtem ciągle toczącego się życia, jego rytmem, tkanką – ucieleśnieniem – ruchu, który jest zasadą życia. Nie rezygnując z twórczości, poeta daje wyraz
afirmacji samego życia, jego nieśmiertelności. Nie łudząc się, że sam sobie i swojemu dziełu
zapewni nieśmiertelność, przyzywa ją, poetycko rekonstruuje jej kod. Pozostaje wierny
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przekonaniu, że dopóki trwa pogoń za rzeczywistością, sens nie przegrywa z absurdem,
istnienie z nicością, a życie ze śmiercią – dopóty Upadek nie jest ostateczny” (s. 184).
Osobliwa gra sprzeczności daje o sobie znać także w obszarze Miłoszowej konstrukcji
„ja” poetyckiego – rozdartego między nakazami „wzmacniania” siebie i „oddania” siebie.
Autor monografii szczególną uwagę zwraca właśnie na charakterystyczną dla eseisty świadomość dramatu tworzenia. Koniecznym warunkiem pisania i poznawania jest przecież
koncentracja na sobie i własnym języku, rodzaj egocentryzmu, pociągający za sobą także
pewien typ niemoralnego dystansu do rzeczywistości. Zarazem wszakże pisarz u Miłosza to
„sługa Erosa”, ktoś, kto jednoczy „ja” ze światem dzięki postawie uważności. To ona „uwyraźnia sytuacje, rzeczy i ludzi, »zagęszcza« rzeczywistość, sprawia, że cieleśnie czuje się
każdą minutę” (s. 211). „Ja” zamknięte, związane z prawami tego świata (afirmujące śmierć
Boga), zmienia się wówczas w „ja”, „które jest jądrem samego istnienia. […] staje się wyczulone na ślady istnienia uchwytnego w jego podstawowych przejawach […]” (s. 212), jest
zdolne do współ-czucia i „zapatrzenia się” w świat.
To kontemplacyjne „oddanie się światu” wciąż ma cechy „uważności wygnańca” (monografista poświęca tej kategorii część drugiego i cały ostatni rozdział książki). Jest „formą
oswajania nieszczęścia” (s. 212), staje się „odpowiedzią człowieka na gorycz ziemi” (s. 435).
„Bycie patrzeniem” – także poddane ruchowi – oscyluje „pomiędzy skupieniem na sobie”
a „uwolnieniem się od siebie”, zapomnieniem o sobie a szczęściem z powodu własnej osobności (s. 221). Jak przekonuje Garbol, według autora Nieobjętej ziemi zatarcie granicy między poznającym podmiotem a poznawanym przedmiotem to projekt, którego spełnienie
możliwe jest dopiero poza naszym światem – a nie „tu i teraz”, w rzeczywistości dotkniętej
Oddzieleniem (zob. s. 218, 471–473). Sygnalizowane napięcie ma też jeszcze jeden wymiar
– rozgrywa się wewnątrz opozycji rozumu i wiary. Uważność dla Miłosza „nie byłaby […]
możliwa bez rozumowego uznania fenomenu istnienia”; „jest zawsze nie tylko »byciem uważnym na«, ale i »uważaniem, że« (s. 440); jest innym imieniem troski poety o intelektualny
aspekt doświadczenia religijnego (przejawiającej się m.in. w krytycznych komentarzach
dotyczących ruchu New Age – zob. s. 454). „Zrozumieć – rzadko oznacza u Miłosza uzgodnić
z naukowym obrazem świata. Częściej – zrozumieć to, skonstatowawszy niezgodność wiary z rozumem, bronić racji wiary, by ocalić sens życia i powagę sztuki” (s. 462). Dar uważności – czytamy dalej – nabiera w twórczości poety cech swoistej „mądrości wyobraźni”,
która skrywa w sobie nie samą wiedzę, ale też wzruszenie, czułość i troskę (s. 472).
Nie tylko ta, lecz także inne kluczowe kategorie myśli eseisty zostają w książce oświetlone na nowo. Zaczynamy rozumieć, że pietas to „nie tylko troska, ale i skupienie, takie
myślenie o ludzkiej niedoli, które nie wykluczałoby […] perspektywy wdzięczności” (s. 105).
„Moment wieczny” okazuje się zaś związany z kategorią „dziecięcości” – mieści w sobie pasję
i „żarliwość podziwu dla świata – bezinteresownego, bez oglądania się na czas […]” (s. 217).
Zasługą badacza jest zatem m.in. rekonstrukcja różnorodnych form Miłoszowej gry
z pokusą absolutyzacji „ego” i jego językowego idiomu. W twórczości noblisty przekonanie
o Upadku – zamykającym horyzonty poznawcze w ciasnym kręgu solipsystycznego owego
„ja” i „mowy owijającej się sama o siebie” (s. 249) – łączy się z imperatywem umieszczenia „ja”
w perspektywie szerszej niż ono samo. Przejawia się on w rozmaitych strategiach uobecniania „cudzego głosu” (zob. s. 191), przede wszystkim zaś w pracy pamięci. Ta nie jest bowiem
powrotem do mitycznego raju. Garbol przypomina, że pisarz świetnie zdaje sobie sprawę, iż
trudno uciec od ludzkiego sposobu poznawania przyrody i doświadczenia przynależności do
niej. Podkreśla jednak, że według autora Dalszych okolic im bardziej doznaje się ograniczenia prawami natury, „tym żarliwiej szuka się obrony przed wyrokiem zawierającym się
w »zwyczajności«” (s. 202).
Co stanowi więc istotę ludzkiego pamiętania? „Pamięć jest u Miłosza pamięcią ran” –
podkreśla monografista (s. 249). Sugeruje tym samym, że właśnie ona „upewnia człowieka
co do realności bytu” (s. 249), chroni przed uznaniem świata za ułudę, utrudnia też stoicką
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akceptację prawa konieczności, a w perspektywie egzystencjalnej nakazuje opowiedzieć się
po stronie słabszych.
Dowiadujemy się więc, że twórczość pisarza, oglądana z oddalenia, przybiera kształt
rozpamiętywania ludzkiego losu. To, co osobiste, ulega zmianie w uniwersalne. Potrzeba
odczytania głębszego znaczenia własnego życia staje się dla eseisty nakazem poszukiwania
sensu ludzkiego losu i – ostatecznie – całej rzeczywistości. Ów namysł ma wewnętrzny rytm,
jest swoistym ścieraniem się biologicznej świadomości wygnania (bólu i nieuchronnej śmierci) oraz pracy rozumu, buntującego się przeciwko determinizmom, poszukującego „ładu
hierarchicznego” (s. 240).
Monografia Garbola daleka jest więc od prób schematyzacji obrazu twórcy i jego dzieła.
Autor nie tylko opiera się pokusie ujednostronnienia wizerunku, ale także podejmuje niełatwe zadanie uchwycenia myśli poety niejako w ruchu, w stawaniu się, w niekonsekwencjach,
pośród oddaleń i przybliżeń. Odnoszę wrażenie, że w wielu fragmentach recenzowanej książki (tak jak i w twórczości Miłosza!) mamy do czynienia z ujęciem wieloperspektywicznym,
spojrzeniem szerokim, biegnącym wśród rozmaitych punktów widzenia i sposobów językowej
konceptualizacji. Pozwoliła na takie ujęcie metafora rytmu, umożliwiają je także inne. Formuła porównawcza „wszechświat jak ukrzyżowanie” w czwartym, tak właśnie zatytułowanym
rozdziale, stanowi szansę zmierzenia się z ruchem Miłoszowej myśli wokół idei zła (doświadczanego oraz czynionego). Jak zauważa badacz, poeta – oddalając się i od ujęć klasycznej
metafizyki, i od teologii – akcentuje m.in. problem modalnej ramy przekonań aksjologicznych,
daje do zrozumienia, że wyraźne granice, albo–albo („uznanie sensowności świata albo odmówienie mu sensu”, s. 243), bywają w naszym życiu (dotkniętym Upadkiem) łagodzone
i zacierane. Właśnie doświadczenie słabości duchowej modeluje zarówno nasze decyzje
moralne, jak i przekonania dotyczące ich transcendentnego źródła (stąd polemika pisarza
z wiarą hinduistyczną w doskonałość duszy – zob. s. 252). Na s. 247 czytamy: „związek
ludzkiej niedoskonałości z osobą Chrystusa jest u Miłosza nieoczywisty – nie tylko Chrystus
jest odpowiedzią na ludzką niedoskonałość, ale i ta specyficzna jakość ludzkiej kondycji
modeluje wyobrażenie o Bogu”. Bóg poety to Bóg nieszczęśliwych – uwikłany w immanencję,
cierpiący z człowiekiem i właśnie dlatego wzywający do sprzeciwu wobec praw dżungli.
Interesująco wydobywa interpretator ważną i wyraźną w analizowanej twórczości opozycję Chrystusa i Antychrysta. Jezus reprezentuje w niej racje serca – pochylając się nad
najsłabszymi, demaskuje zasady przemocy, jakie rządzą rzeczywistością, i dzięki przyjęciu
za własną ludzkiej słabości (aż po śmierć) ustanawia świat rządzony przez prawo miłości,
stwarzając w ten sposób podstawy afirmacji tego świata. Inaczej ukazana jest racjonalistyczna postawa Antychrysta, który „postrzega ludzką naturę jako nieskażoną, charakteryzującą
się siłą i potencjalną doskonałością” (s. 305), zło zaś lokalizuje na zewnątrz człowieka,
uznając, że może ono być łatwo naprawione „narzędziami cywilizacji łagodzącymi niedogodności życia” (s. 307), i tym samym „zamyka ludzkie pragnienia w granicach wyznaczonych
przez prawa natury” (s. 308). Oferuje racjonalną „duchowość immanentną, […] naukowo-magiczną cudowność” (s. 308), za którą kryje się zgoda na unieważnienie racji pojedynczego istnienia i bezwzględna akceptacja reguł silniejszego.
Gdyby koniecznie trzeba było znaleźć formułę, która uchwyciłaby portret pisarza, jaki
nieuchronnie wyłania się z każdej monografii, wypadałoby powiedzieć, że w książce lubelskiego historyka literatury autor Ziemi Ulro to przede wszystkim myśliciel spod znaku Blaise’a
Pascala (s. 255), artysta o wyobraźni w pewnym sensie „barokowej” – chwytającej świat
w całym bogactwie jego paradoksów i nieusuwalnych sprzeczności, poeta nie dbający o system wyobrażeń eschatologicznych (dlatego w istotny sposób różny od Emmanuela Swedenborga czy Oskara Miłosza, którym tak wiele zawdzięcza – zob. uwagi na s. 317). Figura
Upadku, przyjęta w książce jako rama poznawania dzieł Czesława Miłosza, pozwala na
identyfikację swoistej integralności problematyki zła, inspirującej imaginację twórcy. Okazuje się, że w świecie autora Metafizycznej pauzy szczęście (czyli przeżycie tożsamościowe
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„układającej się w sensowną całość ciągłości pomiędzy różnymi etapami życia […]”, s. 218)
nie jest możliwe bez doświadczenia nieszczęścia – utraty, chaosu i rozpaczy. Dobro zdaje się
objawiać swój pełny blask dopiero w cieniu zła. Przekonanie o skażeniu całej rzeczywistości
nie osłabia przeto przywiązania do niej: bunt osobliwie splata się z gotowością uznania
skazy świata i przyjęcia perspektywy ocalenia – przekraczającej granice ziemi.
Wydobywając podobne skłonności wyobraźni artysty, Garbol odsłania rzadko dotąd
zauważany spór Miłosza z rozmaitymi dualistycznymi wizjami świata i człowieka. Dowiadujemy się, że kłopoty z zaakceptowaniem chrześcijańskiej koncepcji nieśmiertelności duszy
oraz przywiązanie do idei apokatastasis wynikają właśnie z niezgody myśliciela na „oddzielenie” i z nadziei na ostateczne przywrócenie pełni świata i pełnego człowieka (s. 295). Czytamy, że – wbrew ideom manichejskim – autor Ogrodu nauk „nie akceptuje »zwyczajności«
Natury, ale uznaje siłę jej żywiołu, jej pierwotny charakter – rytm życia ukierunkowanego
na ocalenie pojedynczości, indywidualności »ja« nie jest jakością całkowicie oddzieloną od
pierwotnego żywiołu biologicznego pulsu krwi. Po drugie [...] – Miłosz sądzi, iż wyroki losu
poddanego prawu konieczności nie muszą być nieodwołalne, nawet jeżeli zwykle, niestety,
się spełniają” (s. 210). Jeszcze wyraźniej antydualizm myśli pisarza ujawnia figura Narcyza.
Umieszczając rzecz w kontekście myśli Louisa Lavelle’a, monografista wydobywa zgodę
autora Nieobjętej ziemi na „błąd Narcyza” – właśnie nieuchronny błąd (lecz nie normę postępowania) człowieka, który wpatrując się w siebie, oddala się od życia, a dając się mu uwieść,
rezygnuje z suwerenności na rzecz bezwzględnych praw Natury.
O walorach omawianej rozprawy decyduje m.in. umiejętność trafnego doboru rozmaitych
literackich luster, by – odbita w nich – Miłoszowa opowieść o Upadku ukazała się w sposób
dostatecznie wielostronny. Jeśli ważną rolę odgrywa w niej omawiana figura rytmu, to warto też podkreślić, że ciekawe jej aspekty zostały wydobyte dzięki przywołaniu kontekstu
poezji Bolesława Leśmiana i, szerzej, tradycji symbolizmu. Tak zrekonstruowane tło pozwoliło wyraźniej dostrzec, że – podzielając z symbolistami przekonanie o związku rytmu z cielesnością, pierwotnością, i przeświadczenie o jego funkcji przywracania „czucia wieczności”
– poeta widzi kierunek metafizycznych przeczuć nie tyle w „raju przeszłości”, ile raczej
w sferze eschatologicznej „przyszłości”, co więcej: poszukuje nieskończoności w racjonalnie
rozpoznanej codzienności, a nie w irracjonalnych gestach wywoływania pierwotnego ładu
(zob. s. 158–159, 234–235). Bywa, że badacz sięga po tło tak istotne i rozległe, że przekracza
ramy interpretacji „immanentnych” (mających dużą rangę, przynoszących niekiedy zaskakujące odczytania utworów wielokrotnie komentowanych – myślę m.in. o uwagach poświęconych lirykowi Œconomia divina), wchodzi w obszar syntez historycznoliterackich. Taki
horyzont ma w moim odczuciu rozdział zatytułowany Miłosz–Mickiewicz–Norwid.
W stronę ujęcia „immanentnego” nieuchronnie zmierzają proponowane w monografii
standardy lektury, obejmujące m.in. obowiązek wierności wobec najbliższych kontekstów
dzieł poety – przede wszystkim wobec rozmaitych autokomentarzy. Jeśli niektóre fragmenty książki sprawiają wrażenie, że interpretator odsłania twórczość „Miłosza czytanego przez
Miłosza”, to wspomniany rozdział takie odczucia w istotny sposób podaje w wątpliwość. Od
wielu lat odbiorcy sytuują dorobek literacki autora Ziemi Ulro raczej po „stronie Mickiewicza”
niż po „stronie Norwida”. W utrwalaniu podobnego obrazu znaczny udział miał sam autor
Roku myśliwego – doceniający „metafizyczność” dzieł Mickiewicza, niechętny Norwidowej
„lechickości” (obszernie pisał kiedyś o tym Aleksander Fiut2). Rozważania Garbola przekonują jednak, że tak schematycznie zarysowaną mapą nie musimy się już posługiwać. Wyczerpująca wyprawa, jaką podjął autor recenzowanej książki, zapuszczając się w głąb
twórczości „wielkiej trójki”, zaowocowała spostrzeżeniami, które nakazują nieco inaczej
wykreślić kontury Miłoszowych relacji z romantykami. Dostarczają poważnych przesłanek
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na rzecz tezy, że głębsze warstwy pisarstwa twórcy Trzech zim ujawniają bliższe pokrewieństwo poety z Norwidem niż z Mickiewiczem…
Płaszczyznę analiz porównawczych dokonywanych w dysertacji ustanawia kategoria
zawarta w jej tytule. Nie bez zaskoczenia zapoznajemy się z argumentacją świadczącą o tym,
że w Miłoszowej opowieści o Upadku (którą autor Ziemi Ulro dziedziczy przecież właśnie po
romantykach) twórczość Mickiewicza staje się tłem negatywnym. O ile bowiem religijność
wieszcza kształtowana jest przez słynne „czucie”, o tyle u Miłosza „racje serca” wspiera intelekt, ostentacyjnie zwrócony w stronę teologii (jej abstrakcyjne formuły myśliciel uznaje
wprawdzie za niewystarczające, ale jednak istotne i zobowiązujące próby ujęcia pewnych
aspektów realnych doświadczeń egzystencjalnych – zob. uwagi na s. 364). Inaczej niż autor
Dziadów, nawet w obliczu skandalu zła poeta nowoczesny powściąga emocje, „trzyma siebie
krótko” (s. 366), zachowuje dystans wobec „czynu narodowego”, nie poprzedzonego racjonalnym namysłem (s. 365).
Przypominając zarówno interpretacje dzieł romantyków, jak i fragmenty ich utworów,
stopniowo odsłania Garbol coraz wyższy mur oddzielający Miłoszowe światoodczucie od idei
Mickiewiczowskich i coraz wyraźniejsze powinowactwo autora Metafizycznej pauzy z Norwidem. O wskazanych podziałach nie decydują bowiem jedynie wymienione idiosynkrazje
wobec romantycznych irracjonalizmów, lecz także, a nawet przede wszystkim, sposoby
formułowania racjonalnych odpowiedzi na wielkie pytania ludzkości. Mierząc się z zagadnieniem źródeł zła, przeciwstawia się Miłosz romantycznej opozycji „dobra Natura – zły
człowiek” (s. 352). Tak jak Norwid, dostrzega skażenie Natury i możliwość jej ostatecznej
naprawy w wydarzeniu Wcielenia Chrystusa. Nie do przyjęcia jest dla niego „niedocielesność”
Mickiewiczowskich projektów ostatecznego ocalenia: wiara w to, iż sam człowiek („duchowy”
– na drodze metempsychozy) zdołałby udoskonalić siebie i świat, oraz zwątpienie, czy to, co
cielesne, zostanie zbawione (zob. uwagi na s. 326–329). Autor Ziemi Ulro nie widzi w Mickiewiczowskim mesjanizmie odpowiedzi na pytanie o sens dziejów. Zawężenie przesłania Ewangelii do „sprawy narodowej” (s. 378) razi Miłosza. Wprawdzie trudno mu przypisać niezachwianą wiarę w sensowność procesów historycznych, lecz bliżej mu do Norwidowego uniwersalizmu. Podobnie jak autor Vade-mecum, wyraźnemu w Dziadach, prometejskiemu
poczuciu wyjątkowości i wyniesienia ponad „tłum” poeta XX stulecia przeciwstawia problem
„zapomnienia” o „królewskiej” godności każdego człowieka i... dziecięcy podziw dla świata
(s. 406–407). Tak jak nieoceniona monografia Aleksandra Fiuta, również ta mogłaby się
kończyć zdaniem o konieczności nowego umieszczenia Miłosza na mapie polskiej literatury
ostatnich stuleci…
Obszerna, lecz dobrze (z dbałością o komfort czytelnika) napisana książka Tomasza
Garbola prowokuje, oczywiście, do dalszej refleksji. Tak mocno zarysowany w rozprawie
obraz poety jako odnowiciela współczesnej wyobraźni religijnej, poszukiwacza nowego symbolicznego języka, który mógłby dziś sprostać (metafizycznym!) doświadczeniom realności
zła i potrzeby ocalenia, otwiera także drogę do ponownego rozważenia, w jakim stopniu
Miłoszowa ikoniczność spotyka się z niektórymi ideami (i językiem) najnowszej teologii.
Wydaje się np., że ważny dla artysty obraz Boskiego oddzielenia zbliża się do pewnych koncepcji Hansa Ursa von Balthasara, wizerunek Chrystusa jako odpowiedzi na ludzkie poczucie nieszczęścia sytuuje się nieopodal myśli Karla Rahnera, a skłonność poety do uwyraźnienia kenozy Boga – niedaleko od poglądów François Varillona. Nie ujawniał znajomości
tych kontekstów Miłosz – autor Traktatu teologicznego. Mógł o nich wiedzieć Miłosz – przyjaciel księdza Józefa Sadzika, redaktora głośnej serii „Znaki Czasu”, w której ukazały się
prace wymienionych teologów, jednak twórczo antycypował je wyłącznie Miłosz – mistrz
wyobraźni religijnej (o którym powiedziano już wiele, ale przecież nie wszystko). Pojawiający
się w rozprawie zestaw kontekstów – myślę m.in. o odwołaniach do prac Charlesa Taylora
– prowokuje także do pytań o to, w jaki sposób twórczość artysty wchodzi w dialog (świadomy lub nie) ze współczesną myślą postsekularną. Autor Drugiej przestrzeni, czytany przez
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Garbola, jest pisarzem wciąż obecnym, wciąż mówiącym o nas i dla nas. I wciąż nie do
końca poznanym – a zatem: żywym.
Abstract
WOJCIECH KUDYBA The Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw
ON MIŁOSZ’S LITERARY IMAGINATION ONCE AGAIN
Tomasz Garbol’s monograph refers to the trend of research connected with the history of ideas. Garbol
consistently sets Miłosz’s literary images into the writer’s discursive statements in order to finally place
his observations in a broad perspective of questions concerning the evil which exists in the world. The
key of this study’s composition are then “great affairs of humankind” presented in their diverse aspects
and closely linked to the topoi from the title. The value of the book in question lies, among others, in
the ability of proper selection of literary mirrors in order for Miłosz’s account of the Fall reflected
in them to be seen sufficiently multidimensional. Garbol calls for such remote and serious contexts
that he transgresses the limits of immanent interpretations and enters into the field of literary history
synthesis.

EWA RAJEWSKA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

LINGWIZM I MODERNIZM
T o m a s z C i e ś l a k - S o k o ł o w s k i, MOMENT LINGWISTYCZNY. O WCZESNYM
PISARSTWIE RYSZARDA KRYNICKIEGO I STANISŁAWA BARAŃCZAKA. Kraków (2011).
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, ss. 424. „Krytyka XX
i XXI Wieku”. Seria pod redakcją Marty Wyki. [T.] 12. Uniwersytet Jagielloński. Wydział
Polonistyki.
„Dzieje tzw. poezji lingwistycznej nie chcą się układać w żadną spójną historycznoliteracką
opowieść”, stwierdza Tomasz Cieślak-Sokołowski na wstępie swoich rozważań (s. 13). Nie
chcą, jak tłumaczy, z kilku powodów. Po pierwsze, problematyczny (m.in. ze względu na
„tautologiczne zagrożenie”, o którym pisała Anna Świrek1) jest sam spopularyzowany przez
Janusza Sławińskiego termin „poezja lingwistyczna”2. Po drugie, przynależność poszczególnych
autorów do grona reprezentantów lingwizmu poetyckiego nie ma charakteru bezdyskusyjnego. Wreszcie po trzecie, uznanie poezji lingwistycznej za tradycję zamkniętą w latach siedemdziesiątych XX wieku przestało być oczywiste dwie dekady później, wraz z pojawieniem się
neolingwizmu.
Książka Cieślaka-Sokołowskiego to uwieńczona powodzeniem próba stworzenia bardziej
koherentnej i nie urwanej arbitralnie narracji o polskiej poezji lingwistycznej – a także, węziej, „próba porządkowania doświadczeń” (jeśli sięgnąć po raz kolejny po koncept Sławińskiego3) w zakresie „nowofalowych odmian lingwizmu” (by posłużyć się terminem Edwarda

1
2
3
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Balcerzana4). Również ta próba jest udana. Obie powiodły się dzięki oświetleniu tradycji
polskiej poezji lingwistycznej koncepcją „late modernism”, „późnego modernizmu”, zwłaszcza
w faworyzowanym przez Cieślaka-Sokołowskiego ujęciu, które zaproponował Anthony Mellors5. „Późny modernizm” stanowi według Mellorsa brakujące ogniwo, „koncept pośredniczący”, zamazujący „radykalność gestu zerwania na linii modernizm – postmodernizm” (s. 61).
Cieślak-Sokołowski zaznacza, że wypracowanie rodzimej koncepcji „późnego modernizmu” wyraźnie przekracza ramy jego studium; recenzowana książka w założeniu miała być
jedynie przymiarką. Tymczasem Moment lingwistyczny nie sprowadza się do – cennego
skądinąd – zarysowania historii krytyki modernizmu (i anglo-, i polskojęzycznej) oraz do
zasugerowania kierunku dalszych badań, które dowiodłyby ciągłości projektu modernistycznego na gruncie literatury polskiej, a także płynących z tego faktu pożytków naukowych.
Znakomita książka Cieślaka-Sokołowskiego pokazuje, jak można czytać wczesną poezję
Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka inaczej, niż tylko włączając ją w rytm zmiany pokoleniowej i przełomów w polskiej historii literatury XX wieku. „Inaczej” znaczy tu:
w perspektywie najnowszych studiów modernistycznych; Cieślak-Sokołowski konsekwentnie
interpretuje polski lingwizm jako projekt modernistyczny – i poźnomodernistyczny.
Inspirowany amerykańskim poststrukturalizmem z jednej, a rosyjskim formalizmem
z drugiej strony6, proces „uspójniania” opowieści o dziejach polskiej poezji lingwistycznej
jest przez Cieślaka-Sokołowskiego prowadzony bardzo ostrożnie. Autor Momentu lingwistycznego w ślad za badaczem modernizmu Michaelem H. Whitworthem przyjmuje, że choć
studia modernistyczne dowodzą, iż „znacznie prościej rozprawić się z ciałem, które się nie
rusza” (s. 27), tradycja modernistyczna nie umarła, pozostaje żywotna i aktualna, a domknąć
modernizm – czy to w historii literatury, czy w naukowym opisie – to przyszpilić go, czyli
pozbawić życia. Ten sam efekt przynosi opisywanie modernizmu poprzez konstruowanie
opozycji binarnych – przedmiot badań zaczyna się rozpadać. Z tego względu Cieślak-Sokołowski nie jest zainteresowany rozbudowywaniem repertuaru cech swoistych polskiego
modernizmu (np. tego stworzonego przez Sławińskiego w haśle Modernizm ze Słownika
terminów literackich), co sprowadziłoby się do katalogowania właściwości wzajemnie się
wykluczających; badacza nie interesuje także wskazywanie kolejnych dominant modernizmu
(dodatków do siedmioelementowego zbioru zaproponowanego przez Włodzimierza Boleckiego7). „Dwubiegunowe” modele modernizmu, modele modernizmu „w stanie rozpadu”, w tym
– zdaniem Cieślaka-Sokołowskiego – najważniejsze na gruncie polskiego literaturoznawstwa
propozycje: Ryszarda Nycza z Języka modernizmu (tendencja klasyczno-modernistyczna
kontra tendencja awangardowo-modernistyczna)8 i Michała Pawła Markowskiego z artykułu Poezja i nowoczesność („dwa niezgodliwe modele poezji”: „hermetyczny” i „hermeneutyczny”)9 są niewystarczające, nie przystają już do zmienionej sytuacji studiów modernistycznych,
które na początku XXI wieku uznały „ostateczną niemożliwość domknięcia” przedmiotu
swoich badań. Z tej perspektywy propozycje Nycza i Markowskiego to zaledwie „dwa p r oj e k t y l e k t u r o w e”, „dwie lektury modernizmu czy lepiej – dwa projekty nowoczesności

4

E. B a l c e r z a n, Poezja „słowiarska” – poezja lingwistyczna. W: Poezja polska w latach 1939–1965.
Cz. 2: Ideologie artystyczne. Warszawa 1988, s. 96.
5
A. M e l l o r s, Late Modernist Poetics. From Pound to Prynne. Manchester – New York 2005.
6	Zob. s. 10: „Ta książka [...] stara się przetestować pewien język interpretacji modernistycznej poezji,
którego punktów inicjalnych szukać by można w (paradoksalnym) uścisku amerykańskiej dekonstrukcji i rosyjskiego formalizmu”.
7
W. B o l e c k i, Modernizm w literaturze polskiej XX wieku (rekonesans). „Teksty Drugie” 2002,
nr 4.
8
R. N y c z, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997.
9
M. P. M a r k o w s k i, Poezja i nowoczesność. „Res Publica Nowa” 2001, nr 8. Przedruk w: Życie na
miarę literatury. Eseje. Kraków 2009.
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zogniskowane w dwóch krytycznych lekturach” (s. 43); lektury te – co ciekawe – Cieślak-Sokołowski postrzega akurat biegunowo: „Język modernizmu Ryszarda Nycza niewątpliwie
można odczytać jako projekt poszukiwania lekarstwa na, rozpoznane jako kluczowe i fundujące, modernistyczne doświadczenie wyobcowania. Michał Paweł Markowski, opowiadający się po stronie [...] »modelu hermetycznego« poezji XX-wiecznej, literatury rozumianej
jako »autonomiczna gra słów«, zdaje się raczej poddawać ekstatycznemu świętowaniu owego wyobcowania (przy czym strategią dominującą byłoby tu »podtrzymywanie«, podkreślanie
nieredukowalnego charakteru tej świadomości)” (s. 43–44).
Jak, opisując przedmiot badań, nie przyszpilić go ani nie spowodować jego rozpadu?
Aby się od tego ustrzec, Cieślak-Sokołowski sięga po wyprowadzoną z filozofii Waltera Benjamina i przywołaną przez Marjorie Perloff metaforę aury10. „Auratyczność włączona w ramy
studiów modernistycznych może [...] okazać, paradoksalnie, swą niespodziewaną wartość
wobec przedmiotu (»modernizm«), który skutecznie definicyjnym ujęciom się wymyka. [...]
aura – wedle autora Pasaży – towarzyszy wszystkim przedmiotom, ponieważ prezentują się
[one] dzięki niej w swej zmienności, wynikającej z przemieszczania się. Nie ma więc możliwości dotarcia do ich stabilnej substancji, dopiero wtórnie otoczonej aurą – pozostaje tylko
przedmiot zamknięty na stałe w ornamentacyjnym obramowaniu. [...] d o ś w i a d c z e n i e
a u r a t y c z n e nie jest równoznaczne z poznawaniem przedmiotu jako takiego [...] – poddane natomiast zostaje dialektyce przybliżania i oddalania – okazuje się doświadczeniem
osłonięcia przedmiotu, doświadczeniem błądzenia wokół pewnego, pustego centrum”; „Myślenie o wciąż żywym modernizmie przez pojęcie aury oznaczałoby zatem przede wszystkim
uwolnienie opisu od retoryki zerwania i domknięcia tej formacji i zarazem otworzenie studiów
modernistycznych na historię pewnych inicjalnych impulsów, które pomagają zrozumieć
kolejne ich transformacje” (s. 57–59).
Od metafory aury, przez koncepcję „inicjalnego impulsu”, do tytułowej kategorii momentu nie jest już daleko, tej ostatniej zaś w książce Cieślaka-Sokołowskiego patronują nie
tylko Joseph Hillis Miller reinterpretujący modernizm11 i wspomniana już Perloff12, lecz
także Tadeusz Peiper, jako autor powstałego w latach trzydziestych XX wieku szkicu Zapiski
o prawach poezji13. Hillis Miller skupia się na momencie lingwistycznym, który ma wymiar
„parabatyczny” (moment lingwistyczny, tj. moment zawieszenia, kiedy wiersz tematyzuje
własne medium, rozumiane tu jako „forma parabazy, zerwanie iluzji, że język jest przezroczystym medium znaczenia” ás. 63ñ); Perloff przywołuje kategorię momentu inicjalnego
w literaturze i sztuce, który zapoczątkowuje rozwijające się synchronicznie zjawiska (s. 66–
67); u Peipera natomiast „moment nowatorski” w poezji wpisuje się w diachronię, stanowi
kolejne ogniwo łańcucha dziejowego (s. 62–63). Moment lingwistyczny Cieślaka-Sokołowskiego wykorzystuje wszystkie te trzy – parabatyczne, synchroniczne i diachroniczne – ujęcia kategorii momentu. Podsumowując pierwszy rozdział książki, Moment lingwistyczny
a doświadczenie auratyczne, można powiedzieć, że jej autora intryguje obserwacja „momentów zawieszenia”, momentów nieoczywistości komunikatu w poezji Krynickiego i Barańczaka, a szerzej: badanie auratycznego konturu szczególnego momentu w literaturze – „złożoność,
nie do końca jednoznaczny kontur i nie w pełni jasne promieniowanie n o w o f a l o w e g o
m o m e n t u l i n g w i s t y c z n e g o” (s. 74). Nowofalowa odmiana lingwizmu jest tu elemen10

11
12
13

III.indd 222

M. P e r l o f f, The Aura of Modernism. „Modernist Cultures” 2005, nr 1. Przedruk w zb.: Modernism
Revisited, Transgressing Boundaries and Strategies of Renewal in American Poetry. Ed. V. P a t e a,
P. S. D e r r i c k. Amsterdam – New York 2007.
J. H i l l i s M i l l e r, The Linguistic Moment. From Wordsworth to Stevens. Princeton 1985.
M. P e r l o f f, The Futurist Moment: Avant-garde, avant guerre, and the language of rupture. Chicago 1986.
T. P e i p e r, Zapiski o prawach poezji. W: Pisma wybrane. Oprac. S. J a w o r s k i. Wrocław 1979.
BN I 235.

2014-11-25 10:45:05

Recenzje i przeglądy

223

tem pewnego programu poetyckiego, który z kolei stanowi istotny moment projektu uważanego przez badacza za modernistyczny (s. 26).
Cieślak-Sokołowski koncentruje się na „wczesnym pisarstwie” Krynickiego i Barańczaka, tj. na szkicach krytycznych i tekstach poetyckich z lat 1965–1975. Poezja nowofalowa
tych autorów w prezentowanym tu ujęciu stanowi drugą realizację lingwizmu poetyckiego
w powojennej poezji polskiej; pierwszą jest twórczość Mirona Białoszewskiego, Tymoteusza
Karpowicza i Witolda Wirpszy z przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku,
z której nowofalowa odmiana lingwizmu wyrasta; trzecią – poezja neolingwistów: Marcina
Cecki, Marii Cyranowicz, Michała Kasprzaka, Jarosława Lipszyca i Joanny Mueller, z pierwszych lat XXI wieku – ta od nowofalowej odmiany lingwizmu programowo się odcina. Jak
pisze autor recenzowanej książki, „to zerwanie przybiera charakter woli odróżnienia – i o nią
warto w tym miejscu spytać. [...] neolingwiści eksplikują swój światopogląd w ekstatycznym
wezwaniu poetycznym: »Będziecie z(a)bawieni«, co z kolei prowokuje do postawienia pytania
o charakter owej różnicy światopoglądowej” (s. 19). Odpowiedzi przynosi Appendix, a dokładniej jego podrozdział Nowe dykcje. Na marginesie „Bólu tabuli” Joanny Mueller, „peiperosów” Marii Cyranowicz i wiersza „Czym mógłby być” Piotra Sommera (tu świetna lektura
eksperymentatorskiego tomiku Cyranowicz Piąty element to fiksja w kontekście tradycji
awangardowej i zbioru G Krynickiego).
Cieślak-Sokołowski bada wczesne teksty krytyczne i poetyckie „Krynickiego i Barańczaka”, nie zaś, jak zwykło się czynić, „Barańczaka i Krynickiego” – zauważając przy tym:
„Nieco odmiennie [...] niż w przypadku Ryszarda Krynickiego, ilość komentarzy rzadko
przekładała się tu [tj. w krytyce twórczości poetyckiej Barańczaka] na jakość” (s. 279) –
i każdemu z nich poświęca osobny rozdział pracy (odpowiednio: III – „Gry »ározñkojarzeń«”.
O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego, i IV – Gęstwina. O wczesnym pisarstwie
Stanisława Barańczaka). Ten odmienny rozkład akcentów wynika z przekonania badacza
o niedoczytaniu/nieodczytaniu poezji Krynickiego, w której lingwizm bynajmniej nie jest
przezwyciężoną fazą twórczości, a raczej jednym ze sposobów wykraczania poza ograniczenia
języka ku „prawdzie zaszyfrowanej przez Boga” (bardzo ciekawy podrozdział o niejednoznacznej symbolistycznej wierze Krynickiego w alchemię słowa ás. 206–210ñ), sposobów wypróbowywanych w ramach tego samego, spójnego projektu poetyckiego. „Czytając en bloc
wiersze autora Aktu urodzenia pomieszczone w kolejnych wyborach (dwóch wersjach Niepodległych nicości, Magnetycznym punkcie oraz Wierszach wybranych), trudno mi było oprzeć
się wrażeniu, że łączy je – redukująca uczucie zmienności tej liryki – jakaś wspólna wartość,
której długo nie potrafiłem nazwać. [...] Mym doświadczeniem lekturowym rządziło nieodparte wrażenie źródłowego przeżycia organizującego tę lirykę (jeśli nawet nie w całości, to
na pewno w jej zasadniczej części)” (s. 191–192).
Kluczem do poezji Krynickiego, na który naprowadza badacza opisane doświadczenie
lekturowe (auratyczne?), okazuje się koncept „gry »ározñkojarzeń«”. W tej grze „naczelną
stawką byłoby uniknięcie dogmatyzmu, wymknięcie się zarówno niebezpieczeństwu statyczności, jak i nadmiernej ruchliwości języka, produkującej nadmiar”, a nagrodą – integralność
syntezy (s. 272). Cieślak-Sokołowski czyta Krynickiego cierpliwie, wnikliwie i inspirująco,
porównując kolejne chronologicznie wersje utworów (m.in. trzy wersje *** ájak powstaje...ñ
i sześć – wiersza Nasz specjalny wysłannik) na tle wypowiedzi programowych i prac krytycznoliterackich tego autora, a czyni to po wcześniejszym zrekonstruowaniu „wyobraźni lekturowej” innych krytyków, rozważeniu cudzych „matryc lekturowych”, przez które poetę już
czytano (s. 185, 184). Badacza interesuje nie tylko „wielość wersji” i wzmagająca się z upływem lat ascetyczność tekstów Krynickiego, ale także ich redukcja – ubywanie konkretnych
przykładów z nowszych wyborów poezji. Jak stwierdza Cieślak-Sokołowski, „rozmowa
o wierszach istotnych dla tej twórczości, ale jednocześnie wypychanych poza zasadniczy
korpus jej tekstów (poza kolejne wybory wierszy), zgodzić się musi na czytanie na marginesach pisarstwa Krynickiego (podobnie zresztą rzecz się ma z lekturą recenzji i szkiców pro-
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gramowych poety, których nigdy nie zdecydował się [on] wydać w osobnej książce). Innymi
słowy, kluczową kwestią w takim trybie lektury okazuje się pytanie o to, co (i dlaczego) zostało wypchnięte na margines” (s. 269).
Nadrzędną metaforę, przez którą Cieślak-Sokołowski interpretuje wczesną twórczość
Barańczaka, stanowi metafora gęstwiny – ogromu i różnorodności jego pisarstwa, ale także
konceptualnego nadmiaru jego wierszy: „tylko dzięki niemu możliwe jest uporządkowanie
bezładnych komunikatów, tylko w ten sposób – choć ze świadomością nieredukowalnego
skazania na »cudzą mowę« – możliwe jest przeciwstawienie w tej poezji podmiotowej świadomości języka, językowych gier bezsensowi świata” (s. 308). Za „programową książkę”
Barańczaka uznaje Cieślak-Sokołowski Nieufnych i zadufanych, stosunkowo niewiele miejsca poświęcając manifestowi Parę przypuszczeń na temat poezji współczesnej; upomina się
za to o więcej uwagi dla Czytelnika ubezwłasnowolnionego, który w jego przekonaniu „jest
książką w pewien sposób straconą (przez historię literatury), jest to także książka niedoczytana (przez tęże)” (s. 313).
Lektura wybranych utworów Barańczaka (m.in. W celi tej, gdzie dążenie celem; Papier
i popiół, dwa sprzeczne zeznania; Daję ci słowo, że nie ma mowy) przebiega według podobnego wzoru co w przypadku interpretacji wierszy Krynickiego: najpierw rekonstrukcja programu i przedstawienie cudzych pomysłów interpretacyjnych, dopiero później propozycje
nowych (nierzadko kapitalnych – tu zwłaszcza brawurowa interpretacja wiersza Południe
z Appendiksu) odczytań.
W rozdziale o Krynickim wskazuje Cieślak-Sokołowski na wagę przekładów poetyckich
w pisarstwie autora Organizmu zbiorowego (tłumaczenia to niemal jedna czwarta wszystkich
tekstów pomieszczonych w tym tomie); przypisowo nadmienia też, iż „trudno wyobrazić sobie
ostateczną wersję utworu jak powstaje bez pracy przekładowej Krynickiego nad utworem
Paula Celana To, co już zapisane [...], który to utwór w ostatecznej wersji [tj. w Utworach
wybranych Celana opracowanych przez Krynickiego] przybrał tytuł Pisane” (s. 260, przypis 225). W rozdziale o Barańczaku udział translacji w całokształcie dzieła poety jest jeszcze
wyraźniejszy – Cieślak-Sokołowski przekonująco czyta Sonety łamane Barańczaka wobec
Zgonów i wstąpień Dylana Thomasa („Zasłuchanie w Dylanowski kunszt głoskowy, w wyraziste obrazowanie pozwala Stanisławowi Barańczakowi w debiutanckiej Korekcie twarzy
stworzyć model wiersza–arki, będący wypadkową dziedzictwa tradycji i jego własnej inwencji
twórczej” ás. 299ñ); Pajęczynę zaś interpretuje wobec tłumaczonych przez młodego Barańczaka wierszy Osipa Mandelsztama: „Gdyby zobaczyć Barańczakową Pajęczynę w świetle
translatorskiego wysiłku, być może obok wypracowywanego modelu wiersza-arki [...], obok
na wiele sposobów organizowanego tematyzowania momentu lingwistycznego [...] odnaleźć
można [byłoby] także wysiłek »wiersza tajemnie-pokrewnego«, który subtelnie – jak »muśnięcie na twarzy« – dawałby nadzieję nawet wobec wciąż gdzieś czyhającej grozy. Taką lekcję
zdaje się wyczytywać Barańczak-tłumacz z późnych wierszy Mandelsztama” (s. 311–312).
Moment lingwistyczny Cieślaka-Sokołowskiego to książka świetnie napisana, z szerokim tłem
historycznokrytycznym i historycznoliterackim oraz doskonałymi interpretacjami, które
tworzą wokół nieczęsto dziś dyskutowanego wczesnego pisarstwa Krynickiego i Barańczaka
dobrą aurę. Ożywczą.
Abstract
EWA RAJEWSKA Adam Mickiewicz University, Poznan
LINGUISM AND MODERNISM
The review presents the book Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego
i Stanisława Barańczaka (The Linguistic Moment. On the Early Writings by Ryszard Krynicki and Stanisław
Barańczak) by Tomasz Cieślak-Sokołowski, which situates early criticism and poetry of the two Polish
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poets, in the 1970s regarded as the New Wave representatives of linguistic poetry, within the (unstable)
frames of late modernism. From that perspective Polish linguistic poetry and modernism are alike
unfinished, still actual projects; the author claims that the most relevant categories to describe them
would be Walter Benjamin’s “aura” as well as “moment” borrowed from critical writings by Tadeusz
Peiper (Zapiski o prawach poezji áNotes of the Laws of Poetryñ), Joseph Hillis Miller (The Linguistic Moment. From Wordsworth to Stevens) and Marjorie Perloff (The Futurist Moment).

TOMASZ STĘPIEŃ Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała

PAMFLET JAKI JEST, KAŻDY WIDZI
„CHAMUŁY”, „GNIDY”, „PRZEMILCZACZE”... ANTOLOGIA DWUDZIESTOWIECZNEGO
PAMFLETU POLSKIEGO. Wybór, wstęp, opracowanie D o r o t a K o z i c k a. Kraków (2010).
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, ss. 702, 2 nlb. „Krytyka
XX i XXI Wieku”. Seria pod redakcją Doroty Kozickiej, Macieja Urbanowskiego, Marty Wyki.
[T.] 11.
Satyra (w rozumieniu funkcjonalnym – na coś/kogoś) i satyryczność (jako specyficzne nacechowanie literatury pięknej, krytyki literackiej i publicystyki społeczno-politycznej) niezbyt
często stają się obiektem uwagi i namysłu polskiego literaturoznawstwa. Dotyczy to zwłaszcza literatury nowoczesnej – tu satyra i różne formy realizacji satyryczności (w tym pamflet)
rzadko budzą zainteresowanie badaczek i badaczy.
Obszerna, licząca 700 stronic antologia opracowana przez Dorotę Kozicką jest istotnym
uzupełnieniem stanu badań, jej zawartość przypomina i unaocznia szeroki zasięg fenomenu
pamfletu i pamfletowości w obrębie XX-wiecznej komunikacji literackiej w naszym kraju.
„Badania nad pamfletem w Polsce skupiają się najczęściej na czasach reformacji, a przede
wszystkim na okresie oświecenia, kiedy to stanowił on jedną z najczęściej uprawianych
odmian piśmiennictwa. Prezentowany tu wybór tekstów służyć ma jednak pokazaniu, po
pierwsze – że ta forma wypowiedzi jest ciągle obecna w przestrzeni dyskursu publicznego,
w tym – literackiego, a po drugie – że wraz ze zmianą gustów literackich, konwencji obyczajowych i kulturowych zmieniają się do pewnego stopnia forma i styl pamfletowych wystąpień”
– czytamy we wprowadzającym szkicu (Pamfletowe oblicze dwudziestowiecznej krytyki,
s. 9–10). Przyjrzyjmy się zatem uważniej zawartości antologii, analizę wprowadzenia i opisanego tam zakresu pojęcia „pamflet” odkładając na później. Autorka wstępu, wyboru
i opracowania zarazem – podzieliła utwory zgromadzone w antologii na 4 części (O pisarzach...,
O krytykach..., O pryncypiach..., O polityce...), a zamieszczone tu teksty i fragmenty tekstów
reprezentują różne segmenty czasowe XX wieku, różne formy gatunkowe i różne stopnie
natężenia „pamfletowości”.
Tak oto w części pierwszej (O pisarzach...) w punkcie wyjścia Wacław Nałkowski demaskuje klasowe oblicze Henryka Sienkiewicza, a Stanisław Brzozowski na dwa sposoby (ludyczny i poważny) rozprawia się z Miriamem, z kolei w punkcie dojścia Jerzy Pilch negliżuje debiutancką książkę Mariusza Wilka (tekst Ucha pycha o Wilczym notesie), Tomasz Burek
zaś znęca się nad Esther Stefana Chwina (Macie swoją „Trędowatą”). A pomiędzy? Są tytułowe Chamuły poezji Juliana Przybosia, satyryczny portret Antoniego Słonimskiego pióra
Kazimierza Wyki; Tadeusz Borowski pojawia się jako surowy krytyk oświęcimskiej książki
Z otchłani Zofii Kossak-Szczuckiej (Alicja w krainie czarów). Nekrofiliacje sanacyjne Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego opisują zjadliwie Zofię Nałkowską jako nieudolną pamflecistkę
sanacji (chodzi o powieść Węzły życia z 1948 r.), a para Gałczyński–Miłosz występuje na-
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przemian jako bohaterowie i autorzy (Poemat dla zdrajcy Gałczyńskiego i fragment Zniewolonego umysłu dotyczący autora tego wiersza). Jan Błoński źle pisze o Adolfie Rudnickim
(Pęknięte lustro), Zbigniew Irzyk we „Współczesności” szarga świętość kanonicznej już wtedy
(1957) Nałkowskiej, Andrzej Mencwel złośliwie parodiuje Kazimierza Brandysa (Jak być
kochanym), Wiesław Paweł Szymański we fragmencie Uroków dworu lustruje życie erotyczne Marii Dąbrowskiej, a Karol Maliszewski bardzo krytycznie ocenia 50-latków – Barańczaka i Zagajewskiego (Podróż zimowa przez ziemię ognistą). Data pierwodruku tekstu otwierającego tę część antologii to r. 1904, ostatni zaś tekst opublikowany został w 2000 roku. Jest
modernizm i międzywojnie, lata czterdzieste i pięćdziesiąte; kraj, emigracja i drugi obieg;
okres po transformacji 1989 roku. Podobna wieloraka reprezentatywność pojawia się w kolejnych częściach antologii.
W części drugiej (O krytykach...) przedstawicielami pamfletu Młodej Polski są: Wilhelm
Feldman źle piszący o profesorze Józefie Tretiaku jako badaczu Słowackiego, Jerzy Żuławski
źle piszący o Wilhelmie Feldmanie jako historyku literatury polskiej i Jan Lemański – jako
autor wiersza Erudyta (będącego zakamuflowanym pamfletem na Brzozowskiego). Pamflety
międzywojenne to satyryczny majstersztyk Słonimskiego Rudy do budy! (parodia paszkwili
i zarazem ludyczny paszkwil na Adolfa Nowaczyńskiego) i tegoż Nowaczyńskiego Boyszewizm;
są także Witkacy (Tchórze, niedołęgi czy „przemilczacze”. Słonimski, Winawer et comp.) oraz
Irzykowski (Beniaminek. Rzecz o Boyu-Żeleńskim) jako krytycy autorytetów z „Wiadomości
Literackich”. Stefan Żółkiewski (Kiedy profesor przestaje być formalistą? – tekst z 1948 r.
o profesorze Wacławie Borowym) i Artur Sandauer (Źle o krytyce pseudonaukowej – o Ryszardzie Przybylskim i „krytyce iblowskiej”, pierwodruk w 1965 r.) przypominają różne
okresy Polski Ludowej, a Stanisław Barańczak (Samobójstwo sandaueryzmu) – jej czas
schyłkowy widziany z perspektywy emigracyjnej. Przybylski pojawia się w tej części raz jeszcze: jako bohater opublikowanego w 1994 r. artykułu Henryka Markiewicza Pamflet na
książkę Hermeneuty.
Część trzecią (O pryncypiach...) otwiera Czyściec Słowackiego, wydany po raz pierwszy
drukiem nie anonimowo, ale pod nazwiskiem autora – Stanisława Tarnowskiego. Tę wierszowaną pamfletową parodię dramatów Wyspiańskiego kontrapunktuje fragment Legendy
Młodej Polski Brzozowskiego (Polska zdziecinniała), a w Dwudziestolecie międzywojenne
wprowadza nas jeden z „kanonicznych” tekstów krytycznoliterackiego dyskursu antysemickiego – Poezja kryptożydowska Stanisława Pieńkowskiego (tu warto było wspomnieć w przypisie o wierszach-pamfletach Juliana Tuwima poświęconych temu krytykowi). Jest również
„klasyczny”, antyklerykalny Boy („Moralnie obojętne...”) i bliska mu, nie tylko światopoglądowo, Irena Krzywicka (Jazgot niewieści, czyli przerost stylu). Jest prawicowy Stanisław
Piasecki (Bonzownictwo), lewicowy Ignacy Fik (Literatura choromaniaków) i rozsądny Stefan
Kisielewski (Terroryzm ideowy). Z  lat wojennych pochodzi szkic Andrzeja Trzebińskiego
Udajmy, że istniejemy gdzie indziej, natomiast Elegia na powrót umarłych poetów Tadeusza
Różewicza oraz dialogowy Pamflet na starszych braci Tadeusza Borowskiego i Stanisława
Marczaka-Oborskiego reprezentują okres powojenny i zarazem odmienne literacko warianty pamfletowości. Jest też Witold Gombrowicz ze swoim kanonicznym tekstem Przeciw poetom
i mniej znana antypoetycka filipika Krzysztofa Teodora Toeplitza z 1956 r. (Nasze pieszczochy. Pamflet na najmłodszą poezję), a także jeden z najlepszych esejów Sandauera (Początki,
świetność i upadek rodziny Młodziaków), Oda do turpistów Przybosia oraz fragment Świata
nie przedstawionego dotyczący „pokolenia 60” (Adam Zagajewski, Stracone pokolenie). Bogatej reprezentacji doczekał się okres po 1989 roku. Mamy zatem szkic Rafała Grupińskiego o „Zeszytach Literackich” (Paryska cukiernia ciast trujących), pamflet w formie poradnika
translatologicznego autorstwa Stanisława Barańczaka („Wiatr porywisty na wysokość pupy”,
albo: Jak zarżnąć tępym nożem poezję amerykańską), tekst Juliana Kornhausera skierowany przeciw poetom kręgu „bruLionu” (Barbarzyńcy i wypełniacze), felieton Rafała A. Ziem-
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kiewicza przeciw „salonowym” pisarzom Pilchowi i Andermanowi (Lit-Brader) oraz Kingi
Dunin świadectwa lektury powieści „pampersów” (Prawicowe stany świadomości).
Polityczny styl odbioru autorki Obciachu wprowadza nas niejako w część czwartą i ostatnią – O polityce... Tu już reprezentatywność chronologiczna wyraźnie kuleje. Przedstawicielem
Dwudziestolecia jest (chyba nie najszczęśliwiej) Nowaczyński piszący o zapoznanej powieści
Reymonta, kilkakrotnie już obecny w antologii jako autor i bohater. Ludwik Flaszen i jego
tekst O trudnym kunszcie womitowania odsyła do okresu „odwilży”, oglądanego również
z perspektywy emigracji w szkicu Andrzeja Bobkowskiego (Po trzęsieniu spodniami). Bogato
reprezentowany jest „drugi obieg”. Mamy tu persyflaż Adama Michnika z 1978 r. (Poeta epoki paskiewiczowskiej) oraz sławny i osławiony Traktat o gnidach Piotra Wierzbickiego z r. 1979;
List do Włodzimierza Marta Jana Walca (1984) i opublikowany pod pseudonimem pamflet
Janusza Sławińskiego na Andrzeja Walickiego (Jeszcze jeden ukąszony, choć poranek świta,
1987). W finale tej części (i zarazem całości) Michnik pojawia się jako bohater szkicu Andrzeja Horubały z 1991 r. (A.M./B.M – czytając Michnika dziś). Na zakończenie mamy indeks
nazwisk i – przede wszystkim – biogramy autorów (z pozycjami bibliografii przedmiotowej).
Trzeba również podkreślić na ogół dobre opracowanie zamieszczonych w antologii tekstów.
Z tego pobieżnego przeglądu zawartości książki wyłania się heterogeniczny wizerunek
współczesnego pamfletu; przedstawienie pluralizmu form gatunkowych, na których „szczepi się” pamfletowość, jest zgodne z przekonaniem autorki o naturze tego zjawiska: „W niniejszej antologii starałam się pokazać jak największą różnorodność form gatunkowych, po
które sięgają dwudziestowieczni krytycy-pamfleciści – od najbardziej chyba rozpowszechnionego w tradycji portretu indywidualnego [...], a także portretu zbiorowego [...], poprzez
recenzje [...], szkic krytyczny [...], polemikę [...] i manifest programowy [...], po felieton [...]
i dialog [...], a nawet traktat [...], poradnik [...], stylizowaną rozprawkę naukową oraz list
[...]” (s. 24–25).
Warto dodać, że teksty zgromadzone w antologii obejmują również pamfletowe wiersze
(Lemański, Gałczyński, Różewicz, Przyboś), ilustrują także częste w satyryczno-pamfletowej
twórczości zjawiska parodii i stylizacji, wskazują na zróżnicowanie stylistyczne pamfletowego dyskursu. Tytułem przykładu można przywołać ramowe fragmenty dwu tekstów:
„Zbankrutowany autor makagigistycznych mętnych sztuczydeł, pachołek Żydka Pstrońskiego i chałupnik polskiej satyry, który bierze robotę do domu, bo boi się wyjść na ulicę,
żeby znów nie stracić paru funtów żywej wagi – po zlikwidowaniu swego »Liberum Preveto«
redaguje za marne pieniądze świstek zatytułowany bezmyślnie »Myślą Narodową«. Gneuwert,
pseudo-szabesgoj – a w rzeczywistości smutny stary Żyd, pisuje obecnie tylko po polsku.
Dobrze, że jego babcia, Szyja Gneuwert z Podgórza, nie rozumie po polsku i nie wie, co
wnuczek, Szuja Gneuwert, pisze – wydziedziczyłaby go bowiem z trzech kóz i blaszanego
nocnika, w który parę pokoleń Gneuwertów wyładowywało swój temperament” (A. Słonimski,
Rudy do budy!, s. 213–214).
„P.S. Drogi Adolfie! Jeżeli do felietonu mego wkradły się jakieś drobnostki, które by cię
mogły w czymkolwiek urazić, wybaczysz mi, gdyż napisałem tylko to, co byś sam o sobie
napisał, gdyby ci dobrze zapłacono” (ibidem, s. 218).
„Nie będzie to recenzja – zbyt słabo znam romantyzm i ogromne piśmiennictwo naukowe, które o nim powstało, a przede wszystkim nie mam własnych, porządnie przemyślanych
poglądów na całość Dziadów, nie potrafię więc w pełni rozpoznać ani nowości, ani trafności
koncepcji Ryszarda Przybylskiego. Prawdę mówiąc, książkę jego czytałem z innym nastawieniem; chciałem zobaczyć, jak wygląda dziś w Polsce hermeneutyczna praktyka obcowania z tekstami literackimi, rozpatrywanie ich nie jako »przykładów ilustrujących abstrakcyjne prawidłowości«, ale jako »przesłania mądrości zmarłych ludzi«, zdaniem autora – jedyny
sposób dotarcia do »testamentu przodków«. Powiem od razu – czytałem ze wzrastającą irytacją” (H. Markiewicz, Pamflet na książkę Hermeneuty, s. 304).
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„W książce Przybylskiego znaleźć można na pewno wiele cennych myśli – i trudno pojąć,
po co mu było całe to pretensjonalne poetyzowanie i erudycyjne popisy, transcendentalna
bufonada i polowanie na symbole, komparatystyka od uczonego Tostata i hermeneutyka
z nahajką? Przypomina mi się Lalka: kiedy Wokulski żąda, by na licytacji podbijano cenę
kamienicy Łęckich, stary Szlangbaum mówi: [...].
Powtórzę za nim: żebym ja Ryszarda Przybylskiego nie znał, tobym myślał, że to niedobra książka, ale że go znam, więc sobie tylko myślę, że to dziwna książka” (ibidem, s. 321).
Teksty Słonimskiego i Markiewicza można odczytać jako dwa bieguny realizacji pamfletowej strategii i stylistyki – z jednej strony, wyraźny paszkwil, ale paszkwil jako efekt hiperbolicznej parodii stylu bohatera pamfletu, tak ewidentny, że trudno go traktować serio.
Nowaczyński jest „załatwiany odmownie” przez Słonimskiego jego własną bronią. Z  kolei
praca Markiewicza to bardzo kulturalna polemika z autorem Klasycyzmu, czyli prawdziwego końca Królestwa Polskiego, mająca większość cech recenzji naukowej. Zestawienie to
może również uzasadniać tezy Kozickiej pojawiające się we wstępie: „W okresie powojennym
zmianie uległa sytuacja komunikacyjna literatury i krytyki, a wraz z nią normy obowiązujące w wystąpieniach polemicznych, satyrycznych czy pamfletowych (i to nie tylko polityczne, ale i te, które określa się zwyczajowo »dobrym smakiem«). Być może w tych ograniczeniach
można upatrywać źródeł poszukiwania przez krytyków ciekawych, bardziej wyrafinowanych
(zapewne też: bezpieczniejszych) form i sposobów demaskowania; rezygnacji z bezpośrednich
inwektyw i zarzutów na rzecz bardziej aluzyjnych i pastiszowych wypowiedzi” (s. 27).
I tu chciałbym zwrócić uwagę na kilka kwestii.
Większość pojawiających się w antologii nazwisk (zarówno autorów, jak i bohaterów
pamfletu) należy do osób znanych, bardzo znanych i znakomitości. Brzozowski i Tarnowski,
Gałczyński i Grudziński, Miłosz i Barańczak, Borowski i Gombrowicz, Burek i Michnik...
(jedyne mniej znane nazwiska to chyba Irzyk i Horubała). Kobiet tutaj niewiele, „pamflecistki” reprezentowane są w antologii tylko przez Irenę Krzywicką i Kingę Dunin, kobiety również
rzadko pojawiają się jako obiekty pamfletowych ataków (Maria Dąbrowska i 2-krotnie Zofia
Nałkowska). Niektóre z występujących tu osób pojawiają się po kilka razy w jednej lub kilku
częściach – w roli autorów/bohaterów (np. 4-krotnie: Brzozowski; 3-krotnie: Nowaczyński,
Sandauer; 2-krotnie: Borowski, Barańczak, Michnik, Pilch), ilustrując różne gatunki, style
i obszary tematyczno-problemowe pamfletowości.
Przywołane nazwiska wskazują na wieloraką „literackość” autorów tekstów zamieszczonych w antologii: to prozaicy/poeci, krytycy literaccy, badacze (teoretycy i historycy) literatury, publicyści wreszcie – przy czym owe funkcje komunikacyjne dość często pełnione są
przez jedną osobę.
Tak oto dochodzimy do sposobu rozumienia „literackości” w recenzowanym tomie. „Literacki” znaczyć może bowiem, po pierwsze, napisany przez „literata” (poetę, prozaika,
dramaturga, krytyka literackiego / badacza literatury), po drugie – poświęcony autorowi /
utworowi / odmianie literatury „pięknej”, po trzecie – wykorzystujący charakterystyczne dla
tekstów satyrycznych stylistykę i retorykę. Jednocześnie z przywołanych przykładów wynika, że pamfletem w rozumieniu autorki mogą być przekazy o różnych modalnościach i funkcjach: „traktat” polityczny, szkic krytycznoliteracki, wiersz satyryczny, parodie eseju i dramatu.
Tu pojawia się pierwsza wątpliwość dotycząca tytulatury: „antologia dwudziestowiecznego pamfletu polskiego” to antologia utworów mieszczących się w obrębie szeroko rozumianej – ale tylko – krytyki literackiej. Trudno zaprzeczyć, że krytyka literacka (począwszy
od romantyzmu) wielokrotnie w naszej współczesnej historii zastępowała publicystykę polityczną. Jednak czy tytułowy XX-wieczny pamflet polski to tylko krytyka literacka? A z drugiej strony – czy Traktat o gnidach ma cokolwiek wspólnego z najrozleglej pojmowaną krytyką literacką? Wydaje się, że we wstępie autorka mogła nieco więcej miejsca poświęcić
różnym przestrzeniom dyskursu publicznego i ich powiązaniom z „szeroko rozumianą kry-
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tyką literacką”. Były one przecież zmienne w czasie, uwarunkowane choćby funkcjonowaniem
cenzury. Relacja: dyskurs publiczny – krytyka literacka, to pierwsza kwestia, którą wypadałoby rozjaśnić we wstępie. Kolejną jest relacja: pamflet (pamfletowość) – satyra (satyryczność), łącząca się z relacją: literatura (poezja) – krytyka literacka – publicystyka. Czy prezentowane w antologii wiersze i utwory wierszowane Tarnowskiego, Lemańskiego, Różewicza
(podobnych tekstów choćby Tuwima, Gałczyńskiego czy Borowskiego – jest bardzo wiele) to
pamflety czy satyry? Czy zatem pamflet to odpowiednik satyry (satyryczności) w „nieliterackiej” publicystyce czy też gatunek szeroko rozumianej satyry (każdy tekst literacki i publicystyczny krytycznie przedstawiający wybrane aspekty rzeczywistości przy zastosowaniu
jednej z odmian komizmu – od patetycznej inwektywy po subtelną ironię). Pojęcia „satyra”
i „pamflet” są przez autorkę (jest to zresztą zabieg dość powszechny) stosowane dwojako –
jako odrębny gatunek o specyficznych cechach morfologicznych i jako pewna intencja/
strategia komunikacyjna. Dokonując przeglądu różnych sposobów kwalifikowania pamfletu
(literacki/publicystyczny, imienny/aluzyjny), autorka pisze we wstępie: „Równie uprawnione wydawać by się mogło kryterium gatunkowe, które pozwoliłoby wyróżnić pamfletowe
portrety, polemiki, dialogi, recenzje itp. Wszystkie te kryteria i podziały pełnią jednak rolę
porządkującą, a istotą współczesnego pamfletu wydaje się balansowanie pomiędzy utrwaloną formą gatunkową i nowatorstwem jej pamfletowego wykorzystania, inwencyjność, bogactwo form i stylu towarzyszące mocnej ekspresji i demaskatorskim zamierzeniom. Warto
więc przy próbie definiowania pamfletu wyeksponować jego »transgatunkowość« i fakt, że
jest to jednak określony, pozagatunkowy tryb budowania wypowiedzi [...], a nie gatunek
w ścisłym tego słowa znaczeniu” (s. 22).
Trzeba sobie uświadomić, że próba definiowania pamfletu (również satyry) wiąże się
z przyjęciem takiej bądź innej koncepcji gatunku. Możemy go przecież opisywać wykorzystując kryterium stricte morfologiczne (sonet, powieść), tematyczno-problemowe, określające typ świata przedstawionego (western, fantasy) i funkcjonalne/pragmatyczne (gatunki
literackie/publicystyczne; pamflet/satyra na kogoś/coś). I właśnie ku funkcjonalno-pragmatycznej perspektywie skłania się autorka podejmując próbę charakterystyki najważniejszych właściwości zjawiska pamfletu/pamfletowości we współczesnej komunikacji literackiej/
społecznej: „Najistotniejsze wydają się zatem styl i retoryka, podporządkowane pragmatycznej, dominującej demaskatorskiej funkcji tekstów pamfletowych. A charakterystyczne cechy
pamfletu to mocna ekspresywno-retoryczna stylistyka, s k ł o n n o ś ć d o h i p e r b o l i z ac j i, s a t y r y c z n e n a c e c h o w a n i e w y p o w i e d z i, a l e t e ż: i r o n i a, d o p r o w ad z a j ą c a a r g u m e n t y p r z e c i w n i k ó w d o a b s u r d u, p r o w o k a c y j n e w y j as k r a w i e n i a, d o w c i p n a a l u z j a, k a r y k a t u r a l n y p o r t r e t, s i l n i e n a c e c h ow a n e, d e p r e c j o n u j ą c e e p i t e t y, m i e s z a n i e s t y l ó w – n i s k i e g o, n a w e t
w u l g a r n e g o, z p o d n i o s ł y m, c z a s e m n a w e t b i b l i j n y m, p a r o d i e u t w o r ó w,
s t y l u, z a c h o w a ń; s t y l i z a c j e n a i n n e g a t u n k i [...]” (s. 23; podkreśl. T. S.).
Ze wszystkim się zgadzam, tyle że wszystkie te cechy charakteryzują również satyrę/
satyryczność pojmowane jako gatunek funkcjonalny lub strategia komunikacyjna. W zależności od przyjęcia takiej czy innej koncepcji gatunku oraz określenia ram definicyjnych
satyry – pamflet może być traktowany jako jedna z jej form bądź jako odrębny fenomen
komunikacyjny. W związku z brakiem wyraźnych wyznaczników formalno-morfologiczych
satyrą/pamfletem staje się to, co dana wspólnota interpretacyjna za pamflet/satyrę uważa.
Reprezentantem tejże wspólnoty staje się zaś badacz/badaczka – i tak jest w wypadku recenzowanej antologii. Mogę tylko dodać, że sam też czuję się członkiem owej wspólnoty interpretacyjnej i mimo pewnych zastrzeżeń zgadzam się z punktem widzenia autorki.
Zastrzeżenia mogą dotyczyć różnych kwestii. Wspominałem o nieprecyzyjnej definicji
pamfletu i jego relacji z satyrą, dałoby się również wskazać na anachroniczne już formuły
o związku między literaturą a rzeczywistością/życiem (s. 12). Oceniając zestaw tekstów
i nazwisk zauważam nadreprezentację jednych autorów przy pominięciu innych. Brakuje

III.indd 229

2014-11-25 10:45:06

230

Recenzje i przeglądy

mi zwłaszcza pamfletowych wierszy i próz Tuwima odnoszących się do Nowaczyńskiego,
Pieńkowskiego, Rabskiego, Gałczyńskiego. Szkoda, że w antologii nie pojawił się List do
przyjaciół z „Prosto z mostu” w zestawieniu z odpowiedzią Tuwima – tekstem Smorgoński
Savonarola, który wprawdzie nie został opublikowany, ale był powszechnie znany w środowisku literackim. Warto też zwrócić uwagę na satyryczne szopki polityczne – monologi
ich bohaterów bywają swoistymi pamflecikami na przedstawiane w szopce osoby publiczne.
Wszystkie te zastrzeżenia nie mogą jednak zanegować zasadniczej wartości antologii.
Ma ona bardzo istotne walory poznawcze, uświadamia zakres zjawiska pamfletu/pamfletowości i jego zanurzenie w komunikacji społecznej, wskazuje na podglebie, z którego wyrasta
współczesny, coraz bardziej brutalny (mimo kanonów poprawności politycznej) dyskurs
publiczny.
Abstract
Tomasz Stępień University of Bielsko-Biala
PAMPHLET IS AS EVERYONE CAN SEE
The text introduces an anthology of Polish 20th century pamphlet prepared by Dorota Kozicka which
contains a lengthy critical description of the conception of selection, composition and content of its four
parts (On Writers..., On Critics..., On Fundamentals..., On Policy...). The reviewer, positively assessing
Kozicka’s selection, her introduction and preparation, pays special attention to the complicated relations between the pamphlet and the satire, commentary journalism and literary criticism, morphological and pragmatic-functional understanding of the pamphlet.

KATARZYNA RDZANEK Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa

POEZJA, PRZEŁOM I BUMERANG
A n n a K a ł u ż a, BUMERANG. SZKICE O POLSKIEJ POEZJI PRZEŁOMU XX I XXI WIEKU.
Wrocław 2010. Biuro Literackie, ss. 276.
Co jest największym osiągnięciem poezji ostatnich dziesięcioleci? Na to pytanie spodziewałam się odpowiedzi po lekturze studium Anny Kałuży. Intrygujące okazało się już samo
wyznanie autorki we wstępie do omawianej publikacji. Kałuża pisze, że swoje rozważania
wokół poezji skoncentrowała głównie na tekstach „progresywnych”, czyli „takich, które
sprawiły, że poezja polska dokonała pewnego skoku i nie jest w tym samym miejscu, w jakim
była przed 1989 rokiem” (s. 5). I dalej badaczka konstatuje: „Tytułowy bumerang jest metaforą określającą związki między komentarzem krytycznoliterackim a wierszami. Oznacza
on gest negatywny: wszystko, tylko nie »przyjacielskie« podejście do tekstu, uwypuklające
wieloaspektowość znaczeń i mnogość sensu. Zamiast tego chciałabym zaproponować komentarz wyjaskrawiający jedno stanowisko, wynikające ze strategii artystycznej realizowanej przez autora i uzasadnione przyjętą przeze mnie linią problemową” (s. 6). W tej operacji
wiersz „stanowi funkcję procesów estetyczno-kulturowych” (s. 6). Już na samym początku
lektury można mieć wątpliwości. Autorka nie dookreśla, co kryje się za użytymi przez nią
enigmatycznymi sformułowaniami. A zatem już w trakcie czytania wstępu, który jest próbą
wytłumaczenia się z takich a nie innych egzemplifikacji literackich oraz przyjętych założeń
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badawczych, narzucają się istotne pytania: co to znaczy, że „polska poezja dokonała pewnego skoku”, a wiersz „stanowi funkcję procesów estetyczno-kulturowych”? I o jakiej tu
funkcji w ogóle mowa? Niepokojące mnie sformułowania implikują ponadto pytanie najzupełniej zasadnicze w rozważaniach nad materią wierszy: czym jest dla Kałuży poezja, która
„stanowi funkcję procesów estetyczno-kulturowych”? Jakie presupozycje kryją się za takim
stwierdzeniem, a w konsekwencji: jaką wizję poezji reprezentuje badaczka? Skłaniam się ku
podejrzeniu, że stawiając takie tezy głosi ona potrzebę nie tyle poezji dającej suwerenne
świadectwo, ile poezji tendencyjnej, ilustrującej „procesy estetyczno-kulturowe”. Czy, innymi słowy, Kałuża zwalcza tezę o autonomii sztuki?
Również tytułowy bumerang wraz z przypisaną mu funkcją budzi wątpliwość. Nie można bowiem nie skojarzyć tytułu z Arystotelesowską techniką argumentacji, która polega na
odparciu zarzutów przeciwnika poprzez skierowanie ich przeciw niemu. Dlatego też zastanawiam się nad trafnością metafory zastosowanej przez badaczkę...
Omawiane studium obejmuje kilkadziesiąt artykułów pogrupowanych w cztery nadrzędne części: Pop i kultura masowa, Przeszłość, Ciało, Podróże, z których każda dzieli się
na mniejsze cząstki-rozdziały, zawierające po kilka szkiców-podrozdziałów. Książkę tę da
się czytać na dwa sposoby: linearnie lub fragmentarycznie, gdyż każdy kolejny podrozdział,
mimo zauważalnych związków z poprzedzającymi, zachowuje niezależność. Zresztą większość
spośród zamieszczonych tu tekstów była opublikowana już znacznie wcześniej, o czym możemy dowiedzieć się z dołączonego wykazu pierwodruków.
Pierwszą część książki otwiera wprowadzający szkic, w którym Kałuża traktuje historię
parafraz obrazu Leonarda da Vinci Mona Lisa jako „uniwersalne streszczenie przygód innych
dziedzin sztuki” (s. 11), w tym poezji. Obraz ten to dzieło, które reprezentuje swoiste uwikłanie w kulturę popularną, poczynając od Marcela Duchampa (domalował on wąsy Monie
Lisie), poprzez Andy’ego Warhola (który podkreślił użytkowy charakter dzieła sztuki), po
kulturę lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, kiedy to „Neopopartowa Mona Lisa Petera Maksa z 1992 roku zapowiada coraz większą uległość sztuki wobec mieszczańskich gustów”
(s. 9). Przywołując te przykłady autorka pisze o rozmaitych sposobach pojmowania sztuki
w ogóle. Zwraca uwagę, iż „Poeci debiutujący po roku 1989 wchodzili w coraz ściślejsze
układy z popem [...]” (s. 11). Nie jest dla mnie do końca jasne, jak Kałuża rozumie stosowane przez siebie pojęcia: „pop”, „kultura popularna”, „kultura masowa”. Niestety, ale problem
różnic między tymi zjawiskami nie jest wyrażony explicite, co odczytuję jako poważne uchybienie. Wymienione sformułowania badaczka traktuje na ogół synonimicznie, mimo że tytuł
rozdziału (Pop i kultura masowa) na to nie wskazuje.
Kałuża stawia pytanie o „działania [...] autorów poezji po roku 1989” (s. 12), chcących
uchronić wiersze przed popularyzacją, estetyzacją i mitologizacją. Wśród tych poetów pojawia się legenda pokolenia „bruLionu” – Krzysztof Jaworski. Sugerując, że w tomie Czas
triumfu gołębi autor ten próbuje przewartościować kulturę popularną i dlatego m.in. używa
języka potocznego, z którym łatwo się utożsamić, badaczka wyznaje: „Nie chodzi mi o zaznaczenie antypoetyckiego odcienia tworzonych przez niego [tj. Jaworskiego] obrazów,
a raczej o ich pospolitość – o to, że zostały wzięte z wyobraźni masowej i przeniesione w rejony narzucające kontekst indywidualistyczny” (s. 16). Dowodzi dalej, iż „Jaworski tak
konstruuje swój podmiot, aby pokazać, że Ja rzadko bywa zindywidualizowane: jego wybory i komentarze, język i kombinacje obrazów są zawłaszczone przez wyobraźnię zbiorową”
(s. 18). W tej interpretacji poezja Jaworskiego nie jest niczym więcej niż exemplum myśli
socjologicznej przywołanej przez Kałużę za Zygmuntem Baumanem: „ludzkie ja staje się
jednostką reprodukującą świat społeczny”1. Tradycyjny model liryki postrzeganej jako bez-

1
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pośrednia ekspresja podmiotu indywidualnego zostaje porzucony. A przecież możliwe jest
inne odczytanie: twórca Czasu triumfu gołębi – oraz skonstruowany przez niego podmiot –
rzeczywiście gra elementami kultury masowej, ale właśnie dzięki temu gestowi paradoksalnie ocala własną indywidualność.
Co więcej, do podobnych wniosków zachęca wywód Kałuży i użyte w nim sformułowania,
które niejako dekonstruują wstępną tezę autorki o „zawłaszczaniu [poezji] przez wyobraźnię
zbiorową”. Pisze np. badaczka: „strategią poetycką Jaworskiego rządzi seria zawiązań i zerwań”, i zauważa, że w wierszach takich, jak O idei równości i Kameraden poeta powołuje
się na „poczucie solidarności wspólnoty” (s. 17), z której sam występuje, usuwa się, zajmuje miejsce osobne. Jaworski przypomina wydarzenia polityczne (stan wojenny), a także religijno-obyczajowe (jasełka), tworzy tym samym płynne sekwencje, które zostają zakłócone
przez końcową prowokacyjną konstatację. Nazwanie lodówki Towiańskim, bo o tejże konstatacji mowa, to w opinii Kałuży, po pierwsze, drwina z haseł narodowych, po drugie – znak
„schwytania świadomości w pułapkę zbiorowości”, a zarazem „podjęcie gry z kapitalistycznym
konsumpcjonizmem i wiarą w dobrobyt: lodówka jest zepsuta i ma na imię Towiański – razem stanowią komplet, który kompromituje i kapitalizm, i narodowe hasła” (s. 18).
Zdaniem Kałuży, „działania [...] Jaworskiego polegały na oczyszczeniu pola, na stworzeniu dogodnych warunków do dalszych ruchów” (s. 5). Można by wszakże zapytać, jakie
konkretnie „działania” autora Hiperrealizmu świętokrzyskiego ma badaczka na myśli oraz
jak wpisują się one w proces „oczyszczenia pola”. I co właściwie znaczy wyrażenie „oczyszczenie pola” (które nb. adekwatnie reprezentuje zbyt uproszczony chwilami styl autorki)?
Być może, chodzi o to, że kultura popularna „stała się odniesieniem modyfikującym artystyczne strategie awangardowo-lewicowe w poezji”? (s. 20). Ale czy działanie oczyszczające
można rozumieć jako „prowokacyjne badanie granic pewnych powszechnych sądów” (s. 18)?
Autorka w następujący sposób rekapituluje swoje rozważania: „W tekstach Jaworskiego
mamy [...] do czynienia z próbą uderzenia w estetyzacyjne procesy, które natrafiają tu na
opór w postaci konwencji antyestetycznej, groteskowej i komicznej, co więcej – wiersze te
w ogóle neutralizują wartości tworzone w ramach tradycyjnej estetyki” (s. 28). Można się
z tym wnioskiem zgodzić, jeśli dodamy, że antyestetyzm to również jedna z odmian estetyzmu
i że Jaworski to poeta przewrotnej estetyzacji, umiejętnie operujący wyobrażeniami kultury
masowej, aby uchronić własną indywidualność.
W szkicu Estetyczna autonomia poezji: krytyka kultury masowej trudno nie odczuć
szczególnego subiektywizmu piszącej. Kałuża jednoznacznie dokonuje tu podziału poetów
na dwie grupy: tych, którzy – jej zdaniem – podtrzymują status poezji jako sztuki wysokiej
i elitarnej (Adam Zagajewski, Julia Hartwig, Zbigniew Herbert), oraz tych, którzy mają znacznie bardziej zawiłe relacje z kulturą popularną. Do tych ostatnich zalicza m.in. Tadeusza
Różewicza. Według niej autor Niepokoju prowadzi na kartach książki Kup kota w worku
(work in progress) batalię z wyobraźnią masową. Badaczka gani go za przyjętą postawę wobec kultury popularnej: „To, co robi (poetycko, literacko), staje się kalką postdadaistycznego,
komiksowego pisania. Strategia Różewicza, być może jakoś skuteczna w latach 60., wobec
przemian strategii kultury masowej pozostaje w ramach wyznaczonych przez tę kulturę
i dlatego nie może dokonać żadnego wyłomu w systemie, technika poety to przestarzałe
środki obronne. Dzieje się tutaj raczej coś innego: autor Szarej strefy, afirmując zdolność
poezji do kwestionowania samej siebie, »przebóstwił« zasady swojego pisania i dlatego ten
rodzaj krytyki popu okazał się kompletnie nieskuteczny” (s. 49). Kałuża sugeruje, że Różewicz
stał się zakładnikiem kultury masowej, a jej przejawy w książce Kup kota w worku są przede
wszystkim oznaką „coraz silniejszego resentymentu poety”. Uzasadnia to jego uczuciem
dezorientacji w świecie, „którego się nie rozumie i nie akceptuje, ale który trudno po prostu
odrzucić” (s. 48). Wypada wyrazić wątpliwość, czy faktycznie, jak twierdzi autorka, krytykowanie popu przez Różewicza jest nieskuteczne – na tyle, że obraca się przeciwko poecie?
„Wyjątkowo trudny, fascynujący przypadek” – tak pisał Piotr Śliwiński o Różewiczu,
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który, jego zdaniem, „jest zapewne najbardziej poruszającym poetą ostatnich lat”2. Teksty
autora Szarej strefy, jak stwierdził krytyk, „określiły miarę możliwości poetyckich, dały
odpowiedź na pytanie, jak być poetą dzisiaj. Odpowiedź, dobrze już znana, zawiera takie
składniki jak: aktualność, realizm, wyrzeczenie się złudzeń co do znaczenia wypowiadanych
słów i prób zaczarowania rzeczywistości”3. Z pewnego punktu widzenia wybory poetyckie
Różewicza interpretować można zatem jako rezultat starań zmierzających do uniknięcia
pułapki, którą jest przysłowiowy „kot w worku”. Nie bez powodu stwierdza Halina Filipowicz,
że poezja Różewicza „otwiera się na chaos, pośpiech i banalność nowoczesnego świata. Zamienia się w przypadkowy skład prefabrykowanych zwrotów”4. Poeta kpi sobie z języka internautów, dziennikarzy, polityków i filozofów, a przy tym nie jest wcale zgorzkniały, jak
sugeruje Kałuża. W efekcie w swojej propozycji poetyckiej Różewicz obnaża prawdę o funkcjonujących dyskursach, w których „proces zanikania mowy polskiej kurwa został przyspieszony”5.
Myślę, że tworząc w taki sposób, poeta osadza się blisko nurtu zwanego banalizmem.
W kompendium Przemysława Czaplińskiego i Piotra Śliwińskiego znajdujemy następującą
charakterystykę owego zjawiska: „Jego przedstawiciele mieliby zajmować się – celowo, z pełną świadomością – opisywaniem tego, co w ich własnym życiu, życiu pokolenia, do którego
należą, zdecydowanej większości ludzi egzystujących wokół, zwyczajne, pospolite, nudne
i czego nie da się przenicować, ożywić ani ubarwić za pomocą fabuły, świętości czy piękna
[...]. Dunin Wąsowicz określi banalizm jako »honorowe wyjście z sytuacji«, sytuacji kryzysu
opowieści i tych zadań literatury, których spełnianie nie może być już niczym innym, jak
tylko – świadomą lub mimowiedną – parodią niegdysiejszych wzlotów. Chodzi więc, mówiąc
krótko, o autentyczność, o wydobycie polskiej literatury z dziedziny pobożnych życzeń i sprowadzenie jej na grunt pewnych rzeczywistych doświadczeń”6. Tomasz Bocheński, oceniając
wysiłek artystyczny Różewicza napisał na łamach „Teatru”: „Widzę w książce Kup kota
w worku intelektualne poszukiwanie form, które odróżniają Różewicza od apologetów wymieszania niskiego z wysokim. Poprzez parodię, ironię, satyrę, dowcip, dydaktyczne wskazanie Różewicz chce oddzielić się od innych artystów śmietnika”7. Komentarzem niech
staną się słowa utworu Credo, w którym poeta dokonuje quasi-konfesji:
pochylony nad mętną
gnuśną pełną odchodów
rzeką życia
próbuję
czerpię z morza mowy
przelewam sto razy
z próżnego w puste
przesiewam piasek słów
zmęczony zasypiam
[. . . . . . . . .]
budzę się z grudką
błota w zaciśniętej dłoni8

2
3
4
5
6
7
8
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W tym na pozór łatwym wyznaniu poety odnajdujemy wątpliwość, którą świetnie wyraził Bocheński: „czy napisałem »Piekło nowoczesne«, ja, poeta dantejski? Może nie wydobyłem
się przy pomocy formy z piekła nierealności? Może coraz bardziej podobny jestem do wielu
innych nowoczesnych artystów, również tych, których parodiuję?”9 Kałuża tymczasem idzie
dalej i stawia dość brawurową tezę: „Niezamierzonym efektem [poczynań artystycznych
Różewicza] jest parodia samego siebie [...]”. Innymi słowy, zarzuca poecie to, że nie potrafi
on zapanować nad materią pisanych przez siebie wierszy. Tezę tę popiera następującą interpretacją: „tekst przyj dziewczę przyj, którego jednym z podmiotów piszących jest [...]
młoda dziewczyna, licealistka notująca w swoim pamiętniku różne uwagi, przynosi atak na
skomercjalizowany świat sztuki, ale można odnieść wrażenie, iż jedyną wadą tego świata
jest to, że nie ma w nim miejsca na Różewicza”. Uważa również, że tekst ten „stanowi swoisty
demontaż montażu, którego efektem jest rozsypujący się, bałaganiarski i tandetny język,
odzwierciedlający pustkę, bylejakość i zorientowanie jedynie na szybkość informacji dzisiejszego świata” (s. 49). Radykalizm interpretacji Kałuży wynika m.in. z pominięcia elementu
humoru, na który zwraca uwagę Bocheński: „Jego [tj. Różewicza] workowata książka przeznaczona jest raczej dla tych, którzy jeszcze zachowali resztki formy i potrafią śmiać się ze
współczesnego, powszechnego bezformia”10.
Druga część omawianej pracy dotyczy tematu przeszłości. Już we wstępie do tej części
Kałuża sygnalizuje problemy, które zostały sformułowane przez wielki modernizm. Przede
wszystkim – przeszłość jako początek (pełnia, prawda, źródło) wraz z jej ujęciem ambiwalentnym, rozumianym jako zjawisko nawiedzające teraźniejszość i podkreślające „porażkę
człowieka nowoczesnego” (s. 62). Kolejny problem to uwikłanie poezji w historię polityczną,
„która traumatycznie naznacza życie jej uczestników” (s. 62). W pierwszej dekadzie wieku XXI wzrosło zainteresowanie tematem czasu minionego w poezji polskiej. Taką problematykę odnajduje autorka w książkach Jacka Dehnela, Tomasza Różyckiego i Eugeniusza
Tkaczyszyna-Dyckiego. Jakkolwiek jej wizja rozumienia przeszłości przez wymienionych
twórców jest sugestywna i przekonuje doborem przywołanych argumentów poetyckich, to
zabrakło, moim zdaniem, odniesienia do istotnych spostrzeżeń Śliwińskiego, który napisał:
„Wydawało się zrazu, że po transformacji dialog z tradycją stał się niekonieczny. Ani
podtrzymywanie wątków obecnych w przeszłości, ani ich gwałtowne zwalczanie w imię wartości dopiero odkrywanych nie stanowiło wytycznej postępowania młodych twórców. W wierszach-manifestach (Marcina Świetlickiego, Miłosza Biedrzyckiego i innych) do głosu doszło
przekonanie, że tradycja utraciła swój obowiązujący charakter, przestała być oczywistym
odniesieniem, źródłem inspiracji, matrycą i wzorem, nie stając się zarazem wrogiem. Pamięć
zbiorowa, utożsamiana z dziedzictwem kultury, zastępowana była pamięcią autobiografii,
szukaniem oparcia we własnym doświadczeniu piszącego, początkowo skupioną wokół
»momentów osobliwych« w życiu ludzkim, nawiązującą do modernistycznych kłopotów z tożsamością, później zaś (w tekstach Andrzeja Sosnowskiego) rezygnującą z takiego podejścia
na rzecz palimpsestowej wizji człowieka. Nastąpiło u p r y w a t n i e n i e czasu i ostre niekiedy odcięcie go od doświadczeń wspólnotowych. W ten sposób tradycja jawi się raczej jako
osobista n o s t a l g i a niż kod służący porozumiewaniu się jakiejkolwiek wspólnoty”11.
Te słowa mogą stać się komentarzem choćby do wierszy Tomasza Różyckiego. Lektura Kolonii jest nieodwołalnie apologią czasu dzieciństwa, rodziny, państw Europy Wschodniej... Apoteozie tej stale towarzyszy, co podkreśla Kałuża, metafizyczny niepokój, poczucie
zagrożenia, oddane „czarującym językiem”. Ma on – według niej – za zadanie skompromitować posągowość dzieła sztuki, by uzmysłowić, że istnieje coś „nieprzedstawialnego” i „nie-

9
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wyrażalnego” (s. 83). To prawda. Zupełnie nie rozumiem tylko stanowiska badaczki – razi ją
„zabawa z figurą poety: tom ma wewnętrznego autora, który komentuje historię swojego
pisania i tworzy zmitologizowany autoportret”. Jej zdaniem, ta „metatekstowość przesądziła
o porażce Różyckiego w Koloniach” (s. 81). O jakiej porażce mówi tak arbitralnie autorka
omawianej książki? Ponownie nie uzyskuję odpowiedzi. W sukurs przeto przywołam słowa
Śliwińskiego z 2007 roku: „Różycki [...] jest dziś głównym kandydatem do tytułu poety poetów, cieszącego się talentem niewątpliwym i popularnością prawdziwą (czyli niesprowadzalną do niszy koneserów i samych twórców)”12.
Część dotycząca ciała zapowiadała się jako jeden z lepszych fragmentów książki. Szczególnie wiele uwagi poświęciła w nim autorka kwestii „wyzwolenia seksualności” (s. 125),
odwołując się do prac znanych teoretyków kultury jak: Michel Foucault, Herbert Marcuse
czy Anthony Giddens, by w tym kontekście rzucić okiem na polską powojenną poezję, a następnie zająć się już poezją tworzoną po 1989 roku. Cel, jaki postawiła sobie Kałuża, to
ukazanie ważnych zmian w postrzeganiu i konceptualizacji ciała. Jest przekonana, że tego
rodzaju przewartościowania reprezentuje poezja Tadeusza Dąbrowskiego. Ale jej przekonanie nie koresponduje z argumentacją. Być może, kwestia została przez badaczkę nietrafnie
zwerbalizowana. Kałuża pisze: „problem, z jakim mamy do czynienia w książce Dąbrowskiego, polega nie tyle na próbie podjęcia i rozwiązywania skomplikowanych kwestii związku
religii i poezji w świecie kultury masowej, ile na ich »zawieszaniu«, neutralizowaniu, przyległym powtarzaniu”. W konsekwencji rekapituluje rozważania następująco: „W gruncie rzeczy
nie wiadomo, czy religia nie jest tu wykorzystana w bardzo prosty, trywialny sposób: dla
wzmocnienia pozycji ego, które dzięki temu może odróżnić się od zwierząt i kobiet” (s. 152).
Zastanawia w tym (i nie tylko w tym) miejscu styl pisania Kałuży. Wszak to pozbawione
treści, ogólnikowe formuły, które nic nie znaczą i nie wnoszą, bo cóż mówią słowa „skomplikowane kwestie związku religii i poezji...”? Poza tym wypada wytknąć autorce, że ujmuje
opinię interpretacyjną w formie pytania.
Znamienne, że wątki religijne pojawiają się w poezji Dąbrowskiego wraz z intensyfikacją
doznań cielesnych (nie tylko seksualnych) i z cierpieniem. W efekcie tworzy się napięcie,
przypominające opozycję, którą karmiła się poezja metafizyczna. Za Jerzym Madejskim pisze
o tym w interesującym szkicu Marzena Woźniak-Łabieniec, która, zajmując się zagadnieniem
cielesności w poezji Dąbrowskiego, wskazuje: „Doświadczenie ciała jest, poprzez intensyfikacje pozytywnych doznań, przedsmakiem nieba, do którego nie ma innego dostępu. Nie ma
także innej możliwości wyobrażenia sobie zapowiadanego w Biblii apogeum szczęścia, jak
poprzez odniesienie do tego, co dla człowieka uwięzionego w ciele poznawalne”13. W istocie,
doświadczenie ciała implikuje sferę sacrum, podobnie zresztą jak u Rafała Wojaczka. W obydwu przypadkach ucieczka podmiotu w kobiece ciało przyjmuje charakter transgresyjny.
Sformułowane na marginesie rozważań o poezji autora Sezonu uwagi Pawła Dybla dotyczące cielesności posłużyć mogą również w tym miejscu za dyskursywny komentarz do poetyckiej praktyki Dąbrowskiego. Dybel w swoim zajmującym artykule pisze o odczuwaniu „zespolenia każdym porem skóry”, które rodzi „pragnienie innej nagości mistycznej”14. Ta interpretacja przekonuje mnie bardziej niż interpretacja Kałuży, która konstatuje: „Wydaje
się, że wątki religijne potrzebne są Dąbrowskiemu przede wszystkim do stworzenia efektu
erotycznej satysfakcji” (s. 150).
Zamykająca książkę część Podróże przynosi grupę tekstów odsłaniających w ciekawy

12
13

14

III.indd 235

Ibidem, s. 287.
M. W o ź n i a k - Ł a b i e n i e c, Prezentacje cielesności w poezji Tadeusza Dąbrowskiego. W zb.:
Cielesność w polskiej poezji najnowszej. Red. T. Cieślak, K. Pietrych. Łódź 2010, s. 277–278. Zob.
też J. M a d e j s k i, Dojrzewanie do siebie. „Pogranicza” 2005, nr 6, s. 95.
P. D y b e l, Miłość i ciało: dwa sprzeczne zeznania. „Nowy Wyraz” 1977, nr 5, s. 74.

2014-11-25 10:45:06

236

Recenzje i przeglądy

sposób peregrynacje podmiotów w poezji m.in. Miłosza Biedrzyckiego, Adama Zdrodowskiego i Grzegorza Wróblewskiego. Kałuża wyznaje: „Metafora podróży stanowi przede wszystkim
wyzwanie dla możliwości języka i wiersza, związane nie tylko – jak sądziliśmy w zgodzie
z postkolonialną refleksją – z kategoriami inności, różnicy, wielokulturowości, tożsamości
lokalnej oraz indywidualnej, ale także – i to będzie mnie szczególnie interesowało – z formami ekspresji i przedstawienia” (s. 181). Tym, co zwraca uwagę w tej części pracy, jest błyskotliwie i rzetelnie przeprowadzona przez badaczkę analiza wariantów wiersza Z wysokości
Marcina Sendeckiego. Kałuża przekonująco sugeruje, że wszelkie wprowadzone przez poetę
zmiany w kolejnych wersjach tego utworu miały przynieść „efekt poruszenia przestrzeni”
(s. 249). Taka interpretacja jest możliwa, jeśli odrzucimy podejście neoawangardy lat siedemdziesiątych i „ujednolicimy ze sobą przedstawienie tego, co znajduje się w wierszu,
z przedstawieniem wiersza jako przedmiotu” (s. 249).
Casus studiów krytycznych obarczony jest ryzykiem stronniczej selektywności. Tak też
jest w tej sytuacji. Badaczka skupiła się na wybranych autorach i książkach, pomijając
prace nierzadko, moim zdaniem, ważniejsze. Zabrakło omówień twórczości Romana Honeta,
Ewy Sonnenberg, Adama Wiedemanna, Agnieszki Wolny-Hamkało czy Katarzyny Zdanowicz-Cyganiak. Niemniej publikacja Kałuży to obszerne studium świadczące o bogatej wiedzy
historycznoliterackiej. Podporządkowując jednak tę wiedzę czterem podstawowym zagadnieniom – „pop i kultura masowa”, „przeszłość”, „ciało”, „podróże” – badaczka narzuciła
sobie klucz interpretacyjny i zubożyła problematykę własnych odczytań. W efekcie przyjęta
perspektywa pozbawiła autorkę możliwości spojrzenia z szerszej perspektywy na analizowane wiersze, a co za tym idzie – na polską poezję w ogóle. Strukturalizacja tematyczna książki przeobraziła wywód Kałuży w proste odzwierciedlenie dominujących dyskursów. Korzysta
ona m.in. z dorobku psychoanalizy, antropologii, filozofii kultury. Odwołuje się do krytyki
feministycznej (pisząc o poezji Podgórnik) oraz postkolonialnej (w przypadku wierszy Wróblewskiego). Rozpatruje, co poezja polska po 1989 roku ma do powiedzenia w tych czterech
sprawach: kultury popularnej, przeszłości, ciała i podróżowania. Kałuża pisze tak, jakby
poezję zawsze poprzedzały jakieś określone zjawiska kulturowe i jakby powstanie wiersza
musiało wynikać z poetyckiej reakcji na nie. Wyczuwalna jest pewność siebie autorki, która
narzuca interpretację. W efekcie wiersze ulegają przyjętej w książce koncepcji. Przyznać
trzeba, że materia poetycka poddaje się niekiedy z niezwykłą łatwością narzędziom badaczki – po to, by służyć zaprezentowanym przez nią tezom i potwierdzać zjawiska kulturowe.
Aż chciałoby się zapytać, jak to świadczy o współczesnej poezji.
Te uwagi nie dyskredytują książki, choć demaskują jej założenia. Bumerang należy uznać
za jeszcze jedną znaczącą pozycję na liście prac dotyczących polskiej najnowszej poezji15.
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O walorach studium decyduje m.in. to, iż Kałuża, nim przejdzie do analizy wybranego przez
siebie tomiku, poszerza wywód o refleksję na temat wcześniejszych publikacji autora, wskazując tym samym drogę, jaką przebył. Urozmaica również swoje interpretacje opisami przywołującymi scenki filmowe, jak ta z filmu Quentina Tarantino Pulp Fiction, która „stanowi
[...] doskonałą metaforę pastiszowej filozofii pisania” (s. 64). Niewątpliwie to lektura zajmująca, bogata w szczegółowe i efektowne analizy. Napisana językiem naukowym, momentami
eseizującym, na ogół zdystansowanym. Mam jednak wrażenie, że Kałuża dała się uwieść nie
tylko dominującym dyskursom krytycznym, ale także publicystyczno-potocznym stylom
mówienia w postaci licznych kalek, dość przypomnieć te, które już w tym tekście się pojawiły, jak np.: „teksty progresywne”, „poezja polska dokonała pewnego skoku”, „procesy estetyczno-kulturowe”, „układy z popem”, „oczyszczenie pola” czy „postpamięć”. Brak precyzji
słownej wpływa na jasność i jednoznaczność wypowiedzi, a co za tym idzie – wytrąca z uporządkowanego i logicznego toku wykładu. Wywołuje również ryzyko symplifikacji i retorycznej manipulacji.
Jakkolwiek można mieć też zastrzeżenia do tego, że zabrakło podsumowania, w którym
Kałuża spojrzałaby całościowo na interesujące ją problemy, to jednak kilkustronicowe wstępy poprzedzające poszczególne części aspirują do wskazania wspólnego mianownika dla
zamieszczonych w nich tekstów. Mimo licznych zastrzeżeń książka z pewnością może imponować.
Abstract
KATARZYNA RDZANEK Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences,
Warsaw
POETRY, BREAKTHROUGH AND BOOMERANG
The text discusses a book on the poetry of the last decades. The reviewer questions the assumption of
Anna Kałuża, a literary researcher, on which her theories are based, that a literary commentary and
poems are related and the effect of which would be the metaphorical boomerang from the title.

MACIEJ TRAMER Uniwersytet Śląski, Katowice

UWIKŁANIE, SAMOŚWIADOMOŚĆ I POLSKA POEZJA NOWOCZESNA
A n d r z e j N i e w i a d o m s k i, ŚWIATY Z JAWNYCH SŁÓW I KWIATÓW UKRYTYCH.
O REFLEKSJI METAPOETYCKIEJ W NOWOCZESNEJ POEZJI POLSKIEJ. (Recenzent: Marian Kisiel). Lublin 2010. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 432.
Wśród głosów w toczącej się od wielu już lat dyskusji nad projektem polskiej literatury nowoczesnej, w tym wypadku dokładniej: polskiej poezji nowoczesnej, propozycja Andrzeja
Niewiadomskiego nie zaskakuje. Wszelako celem Światów z jawnych słów i kwiatów ukrytych
nie jest zaskoczenie, lecz swego rodzaju odsłonięcie. Książka poświęcona refleksji metapoetyckiej – chociaż nie zawsze będzie szukała kompromisu – nie nosi znamion prowokacji.
O tym będzie jeszcze okazja powiedzieć. Andrzej Niewiadomski nie rozszerza repertuaru
przywoływanych nazwisk, nie uzupełnia niespodziewanym nazwiskiem ani nie znajduje
myślenia nowoczesnego (jak np. Andrzej Skrendo w Lirykach lozańskich Adama Mickiewicza)
przed modernizmem. Jego opowieść porusza się w granicach ustalonych i utrwalonych przez
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projekt Ryszarda Nycza. Listę poetów, na których Niewiadomski skupił swoją uwagę, tworzą:
Tadeusz Peiper, Bruno Jasieński, Józef Wittlin, Bolesław Leśmian, Julian Przyboś, Jarosław
Iwaszkiewicz, Józef Czechowicz, Tadeusz Gajcy, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Zbigniew
Bieńkowski, Aleksander Wat, a z nowofalowców: Stanisław Barańczak, Ryszard Krynicki,
Adam Zagajewski i Julian Kornhauser. Nie jest to, oczywiście, lista sformułowana z ambicją
kompletności. Niewiadomski sam w zakończeniu nakreśla „listę nieobecności”, usprawiedliwiając ją chęcią „uniknięcia sytuacji, w której na materiał ilustrujący dynamikę zmian
w jednym tylko obszarze poezji nowoczesnej składałyby się nazwiska niemal wszystkich liczących się poetów tejże nowoczesności” (s. 420–421). W zachowanym, przynajmniej w najogólniejszych zarysach, porządku chronologicznym zdecydowanie istotniejszy od przeprowadzonej za wszelką cenę, bezrefleksyjnej ewidencji jest układ relacji, w jakich pozostają
zebrani przez Niewiadomskiego poeci. Właśnie układ i właśnie relacje – chociaż ich jednoczesność może razić tautologią – ponieważ metapoetycka autorefleksja poetów u Niewiadomskiego nie ogranicza się tylko do prywatnej samoświadomości. Zestawiona z równoległą
samoświadomością innego poety (innych poetów), samoświadomość okazuje się sprawą –
chciałoby się powiedzieć – zarazem najbardziej prywatną i nie do końca prywatną. Bardzo
różna, gdyż każdy z przypadków jest w dużym stopniu osobisty, poetycka samoświadomość
okazuje się powszechna. Książka Niewiadomskiego nie ma wszelako na celu wyłącznie konstatacji refleksji metapoetyckiej jako jednego z najbardziej charakterystycznych wyznaczników poezji nowoczesnej. Odkrycie tego, co niemal od początku wydawało się pozostawać na
powierzchni, stanowi zasadniczy przedmiot interpretacji, a zarazem punkt wyjścia dla
właściwej opowieści o lekturze tekstów. Jeszcze na początku Wprowadzenia zamieszcza
Niewiadomski następującą uwagę: „Refleksja metapoetycka – jeżeli potraktujemy ją jako
najgłębszą [...] sferę przejawiania się samoświadomości literatury, a przy tym nie będziemy
próbowali narzucać dotyczących jej generalizacji, skupiając się na, mikrologicznym często,
oglądzie tekstów będących terenem jej przejawiania się – może stanowić konkurencyjną
wobec innych [...] propozycję ujawniania owej trudno uchwytnej systemowości projektu
nowoczesnej literatury. A zatem porządek rzadko dziś spotykanej [...] uważnej lektury tekstów
jest tu porządkiem prymarnym [...]” (s. 9).
Dosyć charakterystyczne dla tautologicznej formuły o „układach relacji” mogłyby być
edytorskie (przynajmniej w części) spostrzeżenia na temat książki. Część swoich rozważań
zawartych w Światach z jawnych słów i kwiatów ukrytych Niewiadomski bowiem opublikował
już wcześniej. Kilkakrotnie tytuły poszczególnych rozdziałów są dokładnym powtórzeniem
dawniejszych artykułów. Poświęcony Iwaszkiewiczowi esej Ornament jako „słowo proste”,
czyli inne życie poezji, stanowiący rozdział II książki, wydrukowano uprzednio w „Twórczości”1.
Podobnie rzecz wygląda w przypadku rozdziału III Imiona syntez. O kluczu do systemu poetyckiego Józefa Czechowicza. Tak samo zatytułowany esej Niewiadomskiego znaleźć można
w redagowanej przez Jerzego Święcha książce Józef Czechowicz. Od awangardy do nowoczesności2. Z kolei tytuł rozdziału V – Milczenie, „poezja” i róża. O granicach dyskursu metapoetyckiego Tadeusza Różewicza – został pierwotnie użyty dla artykułu w tomie Przekraczanie
granic. O twórczości Tadeusza Różewicza. W tym przypadku wszakże wcześniejszą i niemonograficzną wersję zaopatrzono w przypis informujący, że zamieszczony w zbiorze artykuł to
„fragment większej całości pod tym samym tytułem”3. Tutaj, być może, należałoby postawić
wydawnictwu i jego redaktorom zarzut o brak noty bibliograficznej, która wskazywałaby

1
2
3
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wcześniejsze wersje fragmentów książki. Tym razem jednak sprawa nie jest wystarczająco
prosta, by miało sens zamykać ją w formule wytykającej zaniechanie procedury właściwej
dla publikacji naukowej. Istotnie: ogłaszane przez Niewiadomskiego osobno artykuły nie są
rozdziałami, lecz zaledwie fragmentami identycznie zatytułowanych rozdziałów. Lektura tego,
co w różnych publikacjach wykazuje podobieństwo, nie miałaby jednak, poza bibliograficznym
odnotowaniem, żadnego znaczenia. Zdecydowanie bardziej interesujące wydaje się bowiem
to, co różni tak samo zatytułowane teksty: z jednej strony, w jaki sposób rozwijały się pomysły Niewiadomskiego, z drugiej zaś, jak układały się relacje, jak tekst poświęcony metapoetyckiej refleksji konkretnego autora stawał się częścią opowieści o wyznaczniku nowoczesnej
poezji lub też jak – mówiąc możliwie najbardziej precyzyjnie – stawała się książką, „która –
z założenia – poświęcona jest wielu autorom” (s. 420). Niewykluczone, że to błąd (niech tak
nawet będzie), wszelako – pomimo wszystkich spodziewanych i niespodziewanych zastrzeżeń
– warto go zaryzykować i przyjąć brzmiące identycznie tytuły nie jako rodzaj edytorskiego
nadużycia (różnice pomiędzy poszczególnymi wariantami tekstu są na tyle duże, iż pozwalałyby zaopatrzyć je w odmienne tytuły), ale swoistego homonimu. Inaczej ten sam tytuł będzie
mówił (bo musi inaczej mówić) jako artykuł osobny i inaczej jako rozdział książki, w osobności i w różnicy widzący regułę. Zatem jeżeli odnotowano w tym miejscu uwagę dotyczącą
braku adresu bibliograficznego pierwodruku, nie jest (chociaż pewnie powinna być) zarzutem,
lecz pretensją o niezałożenie możliwości równoległej lektury.
Książkowy Iwaszkiewicz pozostanie oczywiście nadal poetą, dla którego „ornament”
będzie szczególną zasadą obecną w całej twórczości. „Niemal wszystko, czego dotyka jego
wyobraźnia, staje się ornamentem [...]” (s. 121–122). Nie chodzi tu przecież wyłącznie o dekoracyjną funkcję ornamentu, chociaż o tej funkcji Iwaszkiewicz nie zapomina, czyniąc z niej
swoiste wykroczenie przeciwko traktowanym jako kanoniczne regułom sztuki klasycznej.
Ornament jest tutaj „figurą myślową”, która przez „sploty”, „przesunięcia” czy przemieszanie
trudno przystających do siebie porządków pozwala na opisanie, a przynajmniej wskazuje
na obszary pozostające poza możliwościami językowego opisu. Dla Iwaszkiewicza, stosunkowo szybko doświadczającego rozczarowania możliwościami poezji, ornament stanie się
znakiem (?) nierozwiązywalnej tajemnicy, zasadniczo różnej od zagadkowej, zatem potencjalnie (programowo) „odsłanialnej zasłony”. Uwikłany zrazu w różnorakie estetyczne fascynacje, Iwaszkiewicz w połowie lat trzydziestych zaczyna sprawdzać, „w jakim stopniu »secesyjna« poezja początku wieku daje się zaadaptować w odmiennych warunkach, bez konieczności skażenia jej dyskursem filozoficznym, naukowym, politycznym i funkcjonującym dla
własnej glorii eksperymentem” (s. 137–138). Ponieważ sprawa toczy się wszakże o „słowo
proste”, dlatego to charakterystyczne dla ornamentu „zmieszanie” nie ma na celu komplikacji języka. Wprost przeciwnie: „rozbudowanie tekstu prowadzi – paradoksalnie – ku
uproszczeniu [...]” (s. 132); jeżeli wydaje się skomplikowany, to tylko dlatego, że język mówi
o samym sobie, że opowiada swoje własne komplikacje. Metapoetycki komentarz staje się
zatem jednocześnie ornamentową ramą wiersza, ale nie przestaje być wierszem (a przynajmniej jego istotną częścią). „Ornament jest najpierw »splotem«, a później »granicą«”, ku
której ciążą fragmenty rzekomo nieprzenikalnych rzeczywistości [...]” (s. 139). Sprawa wydaje się więc możliwie najdosłowniej „prosta”: „granica” niczego nie ogranicza – wręcz odwrotnie. Wygląda tak jak w znakomicie przeczytanym przez Niewiadomskiego Oknie i drzewie,
gdzie „obramia właściwie nicość” (s. 128). Pozorna komplikacja wynika wyłącznie z powtórzenia, czyli z prostej i klarownej opowieści o pozorności i komplikacji. „Słowo proste”,
które jest „figurą myślową”, nie zapomina, że najdosłowniej pojmowana „prosta” nie istnieje w rzeczywistości, lecz stanowi konstrukcję logiczną.

Różewicza. W zb.: Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza. Red. W. Browarny,
J. Orska, A. Poprawa. Kraków 2007, s. 85.
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W książkowym wydaniu Iwaszkiewiczowi przybywa stosunkowo najmniej, jednak już
uzupełnienie o prezentację najważniejszych poglądów na temat twórczości poety, zarówno
tych zamieszczonych w tekście głównym, jak i tych przesuniętych do przypisów, pozwala
dokładniej przyjrzeć się momentowi rozczarowania możliwościami poezji. Książkowy ornament jest nieco bardziej od tego z samodzielnego artykułu uwikłany w refleksję metapoetycką, stającą się jednocześnie relacją metatekstową.
Sytuacja taka zyskuje jeszcze na wyrazistości w rozdziale, którego przedmiotem jest
twórczość Czechowicza. Bezsporne „wysokie miejsce” tej poezji pozwala (nakazuje) Niewiadomskiemu sytuować ją w samym centrum metapoezji, tzn. w dynamicznym punkcie, gdzie
sumują się, spotykają i przecinają teksty. Stanowiąca klucz do poetyckiego systemu Czechowicza synteza będzie stale i konsekwentnie wikłała ścisłą teksturę powiązań. Niewiadomski szuka odpowiedzi, ale nie szuka rozwiązania problemu. Zaplątane musi pozostać
zaplątane. Nie dla efektowności retorycznej figury ignotum per ignotum. Zaplątanie, splątanie
czy uwikłanie jest bowiem istotą problemu. Dlatego też Niewiadomski obserwuje i zarazem
konserwuje sploty. Nawet kluczowe słowo „synteza” odznacza się przecież dyskursywnym
uwikłaniem. „Słuszniej byłoby mówić o relacyjności” – zauważa Niewiadomski, demonstrując tym samym możliwość (przynajmniej częściowego) rozwiązania problemu. Wszak „syntetyzm” za sprawą Jerzego Zagórskiego stanowi termin „obarczony znaczeniami wywodzącymi się wprost ze sporów i dyskusji literackich lat trzydziestych” (s. 169). A jednak to
właśnie swoista zgoda na konfrontację pozwala Niewiadomskiemu utrzymać się w centrum
metapoetyckiej refleksji. Termin „syntetyzm” dzięki „obarczeniu” przez dyskusje i spory
został już metapoetycko wyposażony. Jest nie tylko efektem metapoetyckich dyskusji, lecz
również metapoezją, dlatego może stać się (a nawet staje się) kontekstem dla mikrologicznej
lektury wiersza Synteza. Uwolnienie Czechowicza od „syntetycznego” uwikłania czy też odnalezienie bardziej adekwatnego „terminu z poręcznego arsenału »izmów« pozwala na objaśnienie jedynie fragmentów tego dorobku” (s. 169–170).
Znakomity pomysł na lekturę Czechowicza, która z syntezy czyni klucz do jego systemu
poetyckiego, staje się ciekawszy w książce „poświęconej wielu autorom”. W takiej opowieści
odpowiednika „syntetyzmu” należałoby szukać nie tyle w „relacji”, ile w układach relacji lub
– mówiąc ściślej – w relacjach „relacji”. Uwikłany między tekstami Czechowicz poprzedza
„»konspiracyjną« refleksję metapoetycką” Tadeusza Gajcego oraz rozdziały, których tematem
będzie lektura Różewicza i Miłosza. Jeszcze wyraźniejszy układ relacji zwiąże lubelskiego
poetę z poprzedzającym go Iwaszkiewiczem. Czytelniejsze staną się wysiłki zmierzające do
syntetyzującego sumowania złożoności w „jedność”. Dzięki temu w starannej mikrologicznej
lekturze planu akacji Niewiadomski będzie mógł zauważyć tę szczególną wspólnotę samoświadomości: „»Metafizyczny węzeł« syntezy odgrywa w tym przypadku rolę podobną do
Iwaszkiewiczowskiego ornamentu, przy czym jego syntetyczne właściwości zawierają w sobie
większy potencjał nadziei na postrzeganie twórczości poetyckiej jako działania [...] towarzyszącego coraz bardziej skomplikowanej s t r u k t u r z e świata, której już nie są w stanie
opanować wyłącznie [...] ani języki wczesnej moderny, ani języki konstruktywistycznej
awangardy” (s. 164). Dzięki temu będzie mógł również ustawić w zakończeniu rozdziału
w sytuacji sporu Czechowicza z zamykającym rozdział I Przybosiem (zresztą spór niejako
antycypował już wcześniejszy przypis do „prowokowanej” przez Przybosia „kolizji”). „Dla
Przybosia autonomia poezji kończy się między teoriami, Czechowicz idzie znacznie dalej,
poszerzając jej granice, dopuszcza taki rodzaj refleksji metapoetyckiej, która daje się opanować przez myśl, ale nie w trybie racjonalistycznej dychotomii, lecz ukrytej – inaczej niż
u Przybosia – i mocniej rozbudowanej sieci współuzależnień” (s. 173).
Jednakże dopiero w rozdziale poświęconym Różewiczowi uwikłanie dyskursów metapoetyckich osiągnie najwyższy stopień. „Mamy wręcz do czynienia z kłopotem nadmiaru [...]”
– zauważy Niewiadomski już na początku tej części książki (s. 201). Zresztą sam autor Światów z jawnych słów i kwiatów ukrytych – też poeta przecież – nie unika uwikłania w relację
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i zaczyna mówić językiem metapoetyckiego dyskursu. W stosunku do teorii refleksja Różewicza spotyka się i rozchodzi natychmiast z „międzyteoriami” Przybosia. W podobnym sensie
(właśnie: w sensie) Różewicz z zadekretowaną poetyką fragmentu i wierszami pozostawionymi w aspekcie niedokonanym przekroczy Czechowiczowskie próby syntezy. W tym kontekście
splątanie wciąż będzie splątaniem, niemniej o ile dla Czechowicza zdolne było do opowiedzenia samego siebie, o tyle dla Różewicza będzie raczej wyrazem niemożliwego wyplątania.
Oto już w tytule podrozdziału Róże od... Różewicza nazwa kwiatu zostaje przekształcona we fragment nazwiska. Róża ma bowiem szczególny status: „jest jedną z głównych figur
poety, figurą osiową, tworzącą swój własny system odniesień, ale i wchodzącą w ważne
i nierzadko niepokojące zależności z innymi figurami”4. Wszelako owo obnażenie fragmentaryczności kwiatu jednocześnie odsyła do omówionych uprzednio „róż chwiejących się
metrów” Jasieńskiego lub Trzech róż Leśmiana. Zresztą nawet tutaj kwiaty te stają się przykładem świadomego („wręcz demonstracyjnego”) skorzystania z wyeksploatowanego poetycko wzorca. Róża okazuje się bowiem nikłym wątkiem, który Niewiadomski w delikatny
sposób snuje przez całą książkę i za jego pomocą łączy (chociaż nie spaja) lekturę poszczególnych poetów. Zużyta i fragmentaryczna róża ma niewielką siłę kreacyjną i jeszcze mniejszą zdolność sformułowania nowej propozycji czy też odkrycia. Wszelako dzięki zużywającej
ją powtarzalności róża wydaje się predestynowana do roli zredukowanego do jednego (prostego) słowa samoświadomego komentarza. Po ustaleniu fragmentarycznego statusu „róża”
znajdzie swoją kontynuację w lekturze zatytułowanego imieniem tego kwiatu wiersza otwierającego debiutancki tom – właściwego początku „figury osiowej”. I dopiero w odwróconej
kolejności możliwa staje się lektura. Istotą róż od Różewicza nie jest kalambur ani anagram,
lecz dosłowna repetycja. Uwikłane w gęstą sieć powtórzeń i sieć poetyckich zależności słowo
staje się „teorią teorii poezji” – zbudowaną na nadużyciu „nadteorią”. Nadużyte powtórzenie
dewaluuje i traci zdolność przenoszenia znaczeń, wszelako prócz czysto mechanicznej prezentacji teorii jest w tym powtórzeniu jeszcze mechanizm mnemotechniki. Propozycja odwrócenia kolejności lektury to nic innego jak niedenominacja, zatem odnalezienie pamięci
dawnej (pierwotnej, a przynajmniej wcześniejszej) wartości, mówiąc inaczej: konserwacja
aspektu niedokonanego, lub po prostu: poetyka (metapoetyckiego) fragmentu.
Jeżeli w przypadku Różewicza można byłoby mówić o jakimś konflikcie homonimów, to
u Miłosza – sąsiadującego w książce Niewiadomskiego bezpośrednio z autorem Niepokoju –
należałoby mówić o uwikłaniu synonimów. Będąca „osią” twórczości, fragmentaryczna i zarazem tytułowa fraza: „Róża to kwiat / albo imię zmarłej dziewczyny”, jest mówiona (pisana),
ponieważ jest zapominana, natomiast w Zapominaniu starego Miłosza „słyszana daleko piosenka” prowokuje: „Co to znaczy, pytasz, kto tam śpiewa?” Zestawienie tej pary jest nieco
zaskakujące. Miłosz nie tylko występuje tutaj po Różewiczu, ale przez przyjęty układ zostaje
jeszcze oddalony od bliskiego mu Czechowicza. Trudno jednak nie ulec wrażeniu, że chodziło właśnie o ustalenie szczególnego dystansu. Autor Trzech zim nie zostaje bowiem odsunięty, lecz zostaje przesunięty. Punktem, w którym spotykają się obaj poeci, jest zaimek „to”,
wszakże tym, co łączy ich właściwie, jest długość ich dojrzałego okresu twórczości. Co więcej,
okresu, który w postulowanym odwróceniu (przesunięciu) kolejności lektury anektuje wcześniejsze dokonania, a nawet nadaje rangę nie zawsze w porę docenionej niedoskonałości.
Przesuwając Miłosza, autor książki „z założenia – poświęconej wielu autorom” nie odbiera mu
przecież pamięci. Zwiększenie dystansu wydłuża, zatem wzmacnia pamięć poety, a przy tym
wypełnia ją wszelkimi tekstami, z którymi metapoetycka refleksja będzie mogła wejść w relację (lub: w relacje). W wierszu Na brzegu rzeki, zanurzony „w mruczącą polszczyznę, w rozpamiętywanie”, Miłosz będzie „pytał o synonim” i „tłumaczył Annę Świrszczyńską”, z kolei

4
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Różewicz „nie powie nic nowego”, wszelako będzie na głos zapominał wszystko na rzecz pogrążonego w aspekcie niedokonanym fragmentu. Stąd też wynika ugruntowana odrębność
obu refleksji. Łączy Różewicza z Miłoszem pamięć o niefragmentarycznej jedności i całości,
a dokładniej: tęsknota za pamięcią o jedności i całości. Zasadniczo różni wszakże to, iż Miłosz
chciałby ocalić tę jedność, gdy Różewicz chciałby ocalić tylko pamięć o niej.
Owo swoiste metapoetyckie przesunięcie pozwala Niewiadomskiemu odsłonić trudne do
zauważenia znaki nie przez zatarcie w odległej pamięci, ale przez brak dystansu. Tytułowe
„kwiaty ukryte” zawierają się w „jawnych słowach”; to, co odkrywa książka, w gruncie rzeczy
nie było ukryte głęboko, lecz zasłonięte. Język metapoetyckiej refleksji, pozornie wtórny
wobec poezji, okazuje się bowiem zaledwie metá; taki język jest – jeśli zgodzić się na tę przestrzenną metaforykę – przesunięty. W ten sposób zyskuje status hipertekstu wobec wcześniejszej poezji. Schemat „poetyckie–metapoetyckie” wydaje się zatem prosty, wszelako w zaproponowanym przez Niewiadomskiego układzie rzecz jest jeszcze prostsza. Wszak refleksję
metapoetycką rozpocząć można i należy wyłącznie od poziomu metá, tzn. z perspektywy
wyjściowo przesuniętej (wystarczy nie zapomnieć banalnej reguły, że późniejsze wypowiedzi,
nawet jeśli wtórne, są bliższe teraźniejszym). Z  takiej perspektywy hipertekst faktycznie
staje się hipotekstem. Zakładając bowiem, że metapoezja to samoświadomość, wszystko
rozegra się w stronie zwrotnej. Tak jak każda metapoetycka refleksja skupia się na swojej
poezji, tak samoświadomość jest pytaniem stawianym swojej świadomości („szukaniem
zawsze pod świadomością podświadomości”). Można by więc powiedzieć, że u Niewiadomskiego to nie wiersz szuka swojej świadomości, ale świadomość szuka swojego wiersza lub
– jeszcze prościej – że refleksja metapoetycka to stawiająca sobie samej pytania poezja samoświadomości.
Wszystkie rozdziały tej „książki, która – z założenia – miała być poświęcona wielu autorom”, mogłyby stanowić odrębną opowieść. Materiału i problematyki wykorzystywanej
w każdym z ośmiu rozdziałów zapewne wystarczyłoby na osobne monografie. Wystarczy
spostrzec, jak sporą część merytorycznych uwag, polemik czy rozliczeń ze stanem badań
autor przesunął do przypisów. Byłoby z tego kilka książek. Niemniej rozerwanie owych części na więcej niż jeden tom zagłuszyłoby owo nieustanne dopowiadanie się czy też przepowiadanie się poszczególnych rozdziałów. Subtelny wątek, umiejętnie prowadzony i wikłany
przez cały obszerny wywód, byłby nie do utrzymania. Bez tego wszystkiego metapoetycka
refleksja byłaby zdecydowanie mniej metá.
W „procesie twórczym”, tak jak rozumie i używa go Niewiadomski, tekst nie „przyrasta”
ani też nie podlega gwałtownej lub stopniowej modyfikacji, lecz wyrasta z wpisanej w autorefleksję wątpliwości. Dlatego, chociaż książka nieustannie stawia pytania, jej celem nie
będzie udzielenie odpowiedzi, ale odsłonięcie wątpliwości. Wszakże każdy zna odpowiedź –
taka jest elementarna zasada odwróconej kolejności lektury. Autor Światów z jawnych słów
i kwiatów ukrytych nie formułuje nowej teorii nowoczesności ani nie tworzy nowego kanonu
tekstów i nazwisk. Wchodzi i pozostaje na terenie sprawdzonym i rozdyskutowanym i tylko
ten teren sprawdza. Niewiadomski najbardziej zasadniczego pytania: „dlaczego?”, nie stawia
wbrew czy też na przekór ustaleniom. Jego „dlaczego?” postawione zostaje pomimo ustaleń
i pomimo znanej odpowiedzi. Zresztą w przypadku nowoczesności, która rozumiana jest jako
permanentny stan kryzysu kultury, za odpowiedź musi wystarczyć wątpliwość. Korzystająca z mechanizmu przyczynowo-skutkowego konsekwencja okaże się nieprzydatnym kluczem
do lektury poezji nowoczesnej. W takiej perspektywie rozpatrywanie „tego, co n i e s y s t em o w e [...], k r y t y c z n e [...] i n i e j a w n e [...]” (s. 18), mogłoby się nawet wydawać refleksją o niczym. Ze starannych i wnikliwie poszukiwanych analogii, łączących często odległe od siebie teksty, badacz konstruuje na tyle gęstą sieć relacji, że oglądowi poddane zostaną również przemilczenia, momenty rezygnacji, przeoczenia lub pominięcia. Przykładem
(jednym z wielu) skuteczności takiego działania może być uwaga poświęcona niekonfrontacyjnej refleksji Leśmiana: „Autor Łąki nie wspomina w ogóle o ekspresjonistach i futurystach,
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ale zapewne nie z tego powodu, iż problematyka zaproponowana przez nich nie wydaje mu
się istotna” (s. 55–56). W podobny sposób wydobyta została spomiędzy wypowiedzi Wata nie
sformułowana opinia autora Dziennika bez samogłosek na temat poezji Bieńkowskiego:
„Aleksander Wat, eufemistycznie rzecz ujmując, nie miał najlepszego zdania o twórczości
Bieńkowskiego. Dokładniej: nie wiemy, jaki był jego stosunek do poezji autora Sprawy wyobraźni i do najważniejszej zasady, na jakiej została ona ufundowana” (s. 320).
Żeby to uzyskać, konieczne jest jednak utrzymywanie dyskursu w stanie swoistego
(retorycznego i metodologicznego) napięcia. I temu właśnie służy pytanie pomimo znanych
i wątpliwych odpowiedzi. Dopiero w obliczu tak zasadniczo postawionej kwestii miejsce
puste nie okaże się puste, cisza okaże się milczeniem, niewidoczne okaże się ukryte, a niekonsekwencja okaże się nadzwyczaj konsekwentna. Wpisana w niedokonany aspekt „książka, która – z założenia – poświęcona jest wielu autorom”, ma na celu dotknąć wszystkiego,
a jednocześnie „z założenia” unika kompletności. Jednoznacznie zadeklarował to autor we
Wprowadzeniu, gdzie zanotował uwagę o chęci uniknięcia „opasłej syntezy uniwersyteckiej”
(s. 10). Jeszcze dobitniej podkreślił w części Zamiast zakończenia: „to, co starałem się tu
zaproponować i czego nie sposób komentować w trybie skondensowanego i upraszczającego
ujęcia” (s. 422). W książce O refleksji metapoetyckiej w nowoczesnej poezji polskiej „wszystko” waloryzowane jest ponad kompletność. Od „poskładać”, „scalić” czy „uporządkować”
istotniejszym zadaniem staje się „ogarnąć”, a zwłaszcza „dostrzec”, „dotknąć” lub „zauważyć”.
Nie do końca udało się badaczowi uniknąć „opasłej syntezy”. Książka o „wielu autorach”
nie jest „syntetyczna”, wszelako jest „opasła”. Refleksja pozostająca w stanie retorycznego
i metodologicznego napięcia wydaje się wyjątkowo niechętna prostemu i dobitnemu zdaniu.
Częstokroć posługuje się Niewiadomski narracją, która wygląda mniej więcej tak, że po
pierwszym otwierającym wątek zdaniu (stosunkowo krótkim) następuje zdanie rozciągnięte
nieomal do rozmiarów akapitu. Co więcej: zdanie wielowątkowe, poprzecinane zdaniami
wtrąconymi i ujętymi w nawias dopowiedzeniami, zaopatrzone w cytaty wyróżniane równocześnie cudzysłowem i kursywą, często odsyłające do prowadzących równoległą opowieść
przypisów. Bywa, że taki sposób prowadzenia wywodu komplikuje lekturę. A jednak nie
dostrzegam w tym uchybienia – wręcz przeciwnie, taka jest cena „wszystkiego”, tzn. dostrzeżenia „wszystkiego” i mówienia o „wszystkim”. Wszystko musi tutaj zostać jakoś skojarzone, musi otworzyć się i pozostać w aspekcie niedokonanym, dla którego formuła prostego
zdania może okazać się nazbyt wąska i nazbyt retorycznie dobitna. Te wielokrotnie złożone i rozciągnięte do rozmiarów akapitu zdania to efekt metaliterackiego mówienia, pisania
i myślenia o refleksji metapoetyckiej. Mówiąc inaczej: myślenia i pisania niesyntetycznego
oraz niekompletnego, ale jednym tchem.
Abstract
MACIEJ TRAMER University of Silesia, Katowice
ENTANGLEMENT, SELF-AWARENESS AND MODERN POLISH POETRY
Andrzej Niewiadomski’s book is a successful attempt at searching for articulated poetics in the texts of
20th lyric poetry. The main subject of the treatise is an examination of 20th poetry self-awareness which,
according to the author, is for such pieces a central issue. Niewiadomski proves to find in self-awareness
the modernist experience of Polish poetry, thanks to self-awareness he joins in many years’ discussion
about modernity, yet he does it equipped with instruments which allow to verify and reinterpret the
achievements so far.

III.indd 243

2014-11-25 10:45:07

III.indd 244

2014-11-25 10:45:07

4.

k

r

o

n

i

k

a

–

z

m

a

r

l

i

Pamiętnik Literacki CV, 2014, z. 4, PL ISSN 0031-0514

WSPOMNIENIE O JANUSZU SŁAWIŃSKIM (15 marca 1934 – 1 listopada 2014)

– A co ty sobie myślałeś? – oburzył się, gdy wyraziłem zdziwienie, że jest ode mnie
starszy zaledwie o trzy i pół roku. Jego czas zawodowy, mierzony aktywnością w życiu polonistyki akademickiej i szkolnej, odczuwałem jako znacznie bogatszy i dlatego dłuższy od mojego. Pod koniec lat pięćdziesiątych drukował w „Twórczości”
rozprawki o języku poetyckim, o wierszach Stanisława Młodożeńca, Tadeusza Peipera, Tadeusza Różewicza, Anny Świrszczyńskiej. Ja wtedy byłem studentem i czytelnikiem jego tekstów; podobało mi się zwłaszcza brawurowe porównanie poematu
do biurokratycznej instytucji. W pierwszych latach pracy dydaktycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, przygotowując się do zajęć z poetyki, trudząc się
nad dysertacją doktorską, korzystałem bodaj ze wszystkiego, co ogłaszał drukiem
lub wygłaszał na konferencjach. Większość jego myśli celnie nazywała to, co mi się
w obcowaniu z literaturą wydawało czy roiło. „Sławiński ma w mózgu diament”,
mówił Julian Przyboś.
W moim czytaniu prac Janusza Sławińskiego zdarzały się reakcje polemiczne,
do których czułem się upoważniony, więcej: zaproszony! Autor Tekstów i tekstów
miał dar łączenia eleganckiej precyzji sądów z o t w a r c i e m na spór. Nie była to
„retoryka bezradności”, którą słyszał w wierszach Różewicza, lecz umowa z odbiorcą: przekazuję ci własne obserwacje i konkluzje najjaśniej, jak potrafię, oczekując
w zamian odpowiedzi – równie rzetelnej, równie osobistej. Na tym polegał jego strukturalizm, którego nigdy się nie wyrzekł. Gdy – zaniepokojony rejteradą uczonych,
nawracających się lawinowo na nowe doktryny – wyznałem mu, jak bardzo raduje
mnie jego (jak z Przesłania Pana Cogito) wierność, zareagował we właściwy sobie
sposób:
– A tyś co sobie myślał?
Negatywny stereotyp strukturalizmu nakazuje widzieć tę orientację jako pustynię, na której pracują bezosobowe generatory znaczeń, produkujące teorię
oderwaną od emocji, nietolerancyjne wobec odmieńców, etycznie indyferentne,
zagrażające suwerenności podmiotów. Ktokolwiek w poczynaniach Sławińskiego
pragnąłby odnaleźć potwierdzenie choćby jednej z wymienionych tu cech, niech się
pożegna z nadzieją.
Cenił XX-wieczne szkoły strukturalne, ale sam nie dążył do stworzenia szkoły.
Inicjował r u c h. Ruch nieustanny papieru, listów, ksiąg, czasopism, redagowanych
i współredagowanych przez niego (do końca życia) serii wydawniczych, periodyków
literaturoznawczych oraz literackich. Ruch pojazdów zwożących ze wszystkich stron
kraju, także z zagranicy, uczestników kolejnych konferencji teoretycznoliterackich
(teoria była dla niego jedną z form uprawiania historii literatury). Ruch nowatorskich
inicjatyw w sztuce słowa (jak zjawisko nazwane przez niego poezją lingwistyczną).
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Ruch idei badawczych. Ruch wymiany myśli między pokoleniami znawców. Demon
ruchu? Tak.
W połowie lat siedemdziesiątych zamierzaliśmy, on i ja, wystąpić z dwuosobowym manifestem. W końcu się to rozmyło, nasz strukturalizm „Tekstowy” faworyzował odrębności, nie nadawaliśmy się na nowe Towarzystwo Iksów. Zostały szkice, pomysły. Janusz tak pisał do mnie w liście z 3 lutego 1974:
Proponowałbym z góry porządek formalny naszego Dokumentu: cz. I – tezy przedmiotowe (tyczące
dzieła, komunikacji lit., procesu hist. lit. etc.); cz. II – tezy metodologiczne (dyscyplina nasza jako poznanie, jako gra społeczna, jako „poezja” itp.); cz. III – „pouczenia moralne” dot. „podmiotów” uprawiających dyscyplinę).

Tezy przedmiotowe nie wymagają komentarza. Podobnie dyscyplina jako poznanie. Ale jako poezja? Chodziło o poetycki moment nieprzewidywalności, i o styl.
„Mając do wyboru tekst merytorycznie poprawny, ale źle napisany, i tekst merytorycznie wątpliwy, ale napisany dobrze, wydrukujemy ten drugi”, upierał się Janusz.
Idźmy dalej: gra społeczna naszej dyscypliny. Była w tych latach grą o przetrwanie
swobód komunikacyjnych. Sławiński, spiritus movens „Tekstów”, broniąc w stanie
wojennym suwerenności naszego dwumiesięcznika przed nadzorcami, operował
takim oto argumentem:
„Teksty” są od początku przedsięwzięciem wyraźnie autorskim, związanym z określonym zespołem
ludzi (tak jak dzieło z twórcą), i jeśli ktoś chce umieścić całkiem nowego człowieka na stanowisku naczelnego, tym samym chce zmienić po prostu dotychczasowe pismo. [list z 21 stycznia 1982]

Z „grą społeczną” w jego projekcie manifestu korespondują „pouczenia moralne”. Chodzi o mobilizację znawców różnych pokoleń do energicznej wymiany doświadczeń i myśli:
byłoby dobrze poświęcić jedno popołudnie na parogłos (ściślej: sześciogłos) m ł o d y c h polonistów,
z których każdy powiedziałby, co sądzi o historii literatury jako dyscyplinie – jej stanie obecnym i pożądanej przyszłości. Powinni to być ludzie młodzi, ale mądrzy i nieskłonni do bredzenia. Mogą mówić
całkiem osobiście, krytycznie, bezceremonialnie, nie unikać nawet ekstrawagancji, jednakże ich wypowiedzi muszą być na poziomie i dawać podnietę do poważnej dyskusji. [list z 3 lutego 1985]

W zachwyceniu referował pomysł Jana Błońskiego, dotyczący numeru tematycznego „Tekstów”:
Metodologiczna wojna wszystkich ze wszystkimi: personaliści napadają na strukturałów, ci na nich
i na marksistów, marksiści na niesłusznych pod każdym względem etc. [list z 9 września 1976]

Szczodrze obdarowywał przyjaciół swymi pomysłami. „Napisz o tym, że...” Zawdzięczam mu plan ogólny wykładów z teorii literatury, które kazano mi nieoczekiwanie przygotować w czasie wakacji. Czekałem na szansę rewanżu. Wreszcie się
nadarzała. Janusz nie był zadowolony z tytułu swego felietonu Teksty, teksty,
który miał otwierać pierwszy numer dwumiesięcznika.
– Może – zaproponowałem – ciekawe byłoby sformułowanie „teksty i teksty”?
jako nawiązanie do wyrażeń typu „są ludzie i ludzie, są kraje i kraje”...
Spodobało mu się. Powtórzył ten tytuł publikując swoją książkę. Coś i ja mu
podarowałem. Jedną literę. Jedno „i”.
Edward Balcerzan
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JANUSZ SŁAWIŃSKI (15 marca 1934 – 1 listopada 2014) – „OBECNOŚĆ
POZOROWANA NIEOBECNOŚCIĄ”
Nie będzie to wspomnienie – zbyt słabo znałem Profesora Janusza Sławińskiego.
Nie będzie podsumowanie lub przypomnienie dorobku – w przypadku Janusza
Sławińskiego byłby to gest nazbyt konwencjonalny i chyba zbyteczny. Zacznę od
zwierzenia: kiedy doszła do mnie informacja o śmierci Profesora, przypomniały mi
się słowa Karola Maliszewskiego wypowiedziane po śmierci Czesława Miłosza.
Spojrzałem na swoje półki z tomami poetyckimi, z pracami krytycznymi, z całym
tym pieczołowicie zbieranym dorobkiem poetów i ich komentatorów – pisał Maliszewski – i poczułem, że wszystko to jakby zawisło w powietrzu. Straciło ciężar.
Stało się wątpliwe, jakby bezzasadne, bardziej wywrotne, niepewne. Wieść o śmierci Profesora Sławińskiego wywołała u mnie podobne uczucie. Tak jakby świadomość
Jego obecności, sama tylko możliwość zwrócenia się do Niego lub przywołania Go,
odczucie, że w jakimś sensie stoi za mną wtedy, gdy zasiadam do pisania – nagle
zostały utracone. Nie, nie chcę powiedzieć, że zawsze odczuwałem jakiś intymny
związek ze Sławińskim (jak wspominałem – znałem Go słabo). Nie chodzi mi też
(w każdym razie – nie tylko i nie przede wszystkim) o to, że często ponawiana lektura dzieł ulubionego autora sprawia, iż się z nim zaprzyjaźniamy, wdajemy w dyskusje, instynktownie posługujemy jego argumentami, parafrazujemy jego myśli,
przejmujemy styl rozumowania. Bez wątpienia wszystko to mi się przydarzyło – bo
lektura prac Sławińskiego to jak wchodzenie do jasnego pokoju. Rzecz jednak
w czymś innym: w tym, że my, współcześni badacze, zwłaszcza teoretycy literatury,
młodsi od niego o jedno (roczniki 50), dwa (roczniki 70) czy nawet już trzy pokolenia (roczniki 90, najmłodsi doktoranci) – pozostajemy dłużnikami Sławińskiego.
Sławińskiego i całej grupy badaczy należących do generacji, której On był przywódcą. Jesteśmy dłużnikami nie tylko wtedy, kiedy odwołujemy się do Jego prac lub
przyznajemy się do Jego patronatu, ale przede wszystkim z tego powodu, że poruszamy się w intelektualnej i instytucjonalnej przestrzeni, którą On współtworzył;
używamy języka, który On projektował; jesteśmy beneficjentami wysokiej rangi
teorii literatury, którą On budował; korzystamy z odziedziczonych kryteriów sensowności, zrozumiałości, porównywalności i przekładalności naszych wysiłków.
Kiedy dowiedziałem się o śmierci profesora Sławińskiego, poczułem, jakby to
wszystko zaczęło pękać. Jakbyśmy stali się bardziej bezbronni wobec coraz silniejszych żywiołów unieważniających naukę o literaturze oraz wartość samej literatury (bo nie można obronić tej pierwszej bez drugiej, ale – co ważne – i tej drugiej bez
pierwszej).
Być Sławińskim oznaczało też jednak być w centrum ambiwalencji i stanowić
przyczynę niepokoju. Fundator dyskursu – to także jego strażnik, domniemane
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źródło opresji... Ktoś, do czyjego patronatu przyznawać może się wielu – w geście
takim nie ma nic dziwnego czy zaskakującego, gdyż skala oddziaływania Sławińskiego była ogromna – jest zarazem postacią kłopotliwą, bo w porównaniu ze Sławińskim wypada się zwykle mniej lub bardziej blado... Autorytet, który uzasadnia
i niejako usprawiedliwia sens przedsięwzięcia badawczego zwanego teorią literatury, rychło okazuje się osobą kłopotliwą albo nawet niechcianą, bo nie tylko nam
pomaga, ale również niejako wciąż zagląda przez ramię, gdy piszemy swoje nowe
książki... Ponadto ta świadomość, że to (oczywiście) Sławiński najlepiej opisał (bo
sam zaprogramował?) swój sposób oddziaływania: „oddziaływanie efektywne, ale
niedostrzegalne; inspirowanie, ale skryte; wyciskanie własnego piętna na bieżących
opiniach, ale tak, by mogły dalej uchodzić za dobro niczyje. Obecność pozorowana
nieobecnością” (Bez przydziału áVIIIñ). Dziś słowa te brzmią inaczej: zaczyna się
nowy etap gry między obecnością a nieobecnością, prawdą a pozorem.
Wśród ambiwalencji osobne miejsce zajmuje powiązanie myśli Sławińskiego
z losami strukturalizmu. Krytyka strukturalizmu bywała w Polsce powierzchowna
i często pospieszna, jakby niepewna swego. W najlepszych wersjach stawała się
sposobem nawiązywania do strukturalizmu, narzędziem wykrycia tego, co w nim
nadal żywe i zapładniające. Była czymś naturalnym dla nas wszystkich, którzyśmy
od pierwszego roku studiów uczyli się fachu na podstawie lektury licznych artykułów Sławińskiego, byli egzaminowani z ich rozumienia i odruchowo buntowali się
wobec nich. A potem czuli się coraz bardziej nieswojo i dziwnie, dochodząc rychło
do wniosku, że pozytywny związek Sławińskiego ze strukturalizmem był słabszy
niż negatywny związek tych, którzy najgłośniej oddawali się krytyce strukturalizmu.
Dziś skłonny jestem myśleć, że wartość dzieła, które Sławiński nam pozostawia,
pozostaje w luźnym związku ze strukturalizmem. Sławiński to osobowość zbyt
wybitna, niezależna, autonomiczna, nazbyt silna, aby pozwolić się zamknąć w ramach jakiejś doktryny. Zatem – Pierwszy Polski Poststrukturalista? Bez wątpienia
Włodzimierz Bolecki ma sporo racji, obdarzając Sławińskiego w swoim wstępie do
jego Prac wybranych mianem PPP. Choć – by rzec prawdę – nie umiem oprzeć się
przekonaniu, że im mocniej wpiszemy Sławińskiego w jakiś nurt, tym łatwiej odnajdziemy go gdzie indziej. Co mówię samokrytycznie jako autor szkicu o teorii
interpretacji sformułowanej przez Sławińskiego.
Inną ważną ambiwalencję przedstawił Erazm Kuźma w znakomitym szkicu
Metafory Sławińskiego, opublikowanym w jubileuszowym, dedykowanym Sławińskiemu na 60-lecie, numerze „Tekstów Drugich” (Kuźma także zmarł w tym roku
– to mój pierwszy Nauczyciel). Pisał, że ewolucja Sławińskiego przebiega od pragnienia wiedzy i ścisłości do pochwały anegdoty, fabularyzacji i ludyczności. Tak
jakby Sławiński uwalniał się spod władzy zbudowanego przez siebie dyskursu
i ponownie rodził się – wreszcie prawdziwie wolny. Wolny od wcześniej narzuconych
sobie przymusów i na tyle silny, by bawić się własnymi prawdami. „Cokolwiek
jednak Sławiński [w tej nowej sytuacji] zrobi – pisał Kuźma – nigdy nie będzie tak
zwanym wielkim humanistą. Żeby nim zostać, trzeba być trochę ograniczonym.
Sławiński zaś jest piekielnie inteligentny”. To wielce zastanawiające zdania. Kuźma,
rzecz jasna, nie odmawia Sławińskiemu miana wielkiego humanisty, przeciwnie
– fakt, że miano to przysługuje mu jak mało komu, potwierdza w sposób najbardziej
dobitny z możliwych, bo przewrotny i paradoksalny. Kuźmie nie chodzi też chyba
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o to, że zwykle obdarzamy tytułem wielkiego humanisty kogoś, od kogo nie potrafimy już czerpać inspiracji i czyja wielkość tyleż nas przytłacza, ile zaczyna mało
obchodzić. To przecież w gruncie rzeczy niezbyt odkrywcza obserwacja. W czym
zatem rzecz?
Domyślam się, że w pewnym sposobie bycia autorytetem. Sławiński w jakiś
zadziwiający sposób mówi o sobie. O swej drodze naukowej, bez wątpienia przebiegającej z dużą konsekwencją, pisze: „szedłem sam i po omacku”. O swym pokoleniu
(i o sobie) powiada, że niczego nie zainicjowało, lecz zabrało się na pociąg, który już
znajdował się w ruchu – a przecież wiemy, że dorobek polskiej szkoły strukturalnej
jest uderzająco oryginalny. Na pytanie zadane w jednym z wywiadów, czy czuje się
mistrzem i czy ma uczniów, dwa razy odpowiada przecząco – sam sobie nie jest
wierny, dlaczegóż by ktoś miał pozostawać wierny jemu? Pytany o „uczniów pośrednich”, tych wychowanych na jego pracach, Sławiński wypowiada się tak surowo, jakby na niczym mu nie zależało bardziej niż na tym, aby nie wpaść w kokieterię lub dwuznaczny patos: „A niby co ma z nimi być? Czytali, czegoś się dowiedzieli albo nie – i w porządku. Na tym nasze relacje się wyczerpały”. „Niczego od
niego [tj. swojego ucznia] nie oczekuję, tak jak on nie ma wobec mnie żadnych
zobowiązań”. Ten chłód Sławińskiego wydaje mi się wspaniały! Jest w nim jakaś
ukryta powaga – i dystans. Surowość wobec siebie i wysokie wymagania wobec
innych. Przekonanie o potrzebie odmienności – i świadomość ceny, jaką się za to
płaci. Brak oczekiwania na uznanie, nagrody i hołdy – i wierność własnym wyborom.
Na koniec – jedno wspomnienie. Jest rok 2001. W rozmowie na stronie dziękuję Profesorowi za recenzję swojego doktoratu. Jest pochlebna, jestem bardzo dumny, w słowach nazbyt wylewnych składam podziękowania i zarazem usiłuję wytłumaczyć, jak wiele nauczyłem się z prac Profesora. Profesor słucha z miną nieco
podejrzliwą, a potem mówi z błyskiem w oku: „Nie ma za co, nie ma za co – czytałem bez przykrości”. Nie przeczę, byłem trochę zawstydzony i pomieszany. I nadal
jestem. Moje słowa – podziękowania niezręcznie uciekające od patosu. Słowa
Profesora Sławińskiego – ironiczne i przyjazne.
Andrzej Skrendo
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