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Podsumowuj¹c. W dwu równolegle rozwijanych planach zbli¿eñ na sylleptyczn¹
podmiotowo�æ Bia³oszewskiego El¿bieta Winiecka dochodzi do wniosków, mo¿e nie ca³-
kowicie wykluczaj¹cych siê, jednakowo¿ � jak s¹dzê � rozbie¿nych. Analiza typologicz-
na tekstów Bia³oszewskiego, dokonywana wokó³ kategorii takich jak autobiograficzno�æ
i fikcyjno�æ, prowadzi do konkluzji � jeszcze raz powtórzê � o homeostatycznej wymianie
�mimetycznego� i �semiotycznego�. Refleksja syntetyzuj¹ca twórczo�æ autora Zawa³u
owocuje natomiast wnioskiem o progresywnej zamianie oraz postêpuj¹cej tekstualiza-
cji. Wnioskiem, dodajmy, w tym przypadku zgodnym z kierunkiem, w jakim pod¹¿aj¹
teorie Derridy i Riffaterre�a, które sta³y siê inspiracj¹ do podjêcia w ksi¹¿ce problemu.
W tê tak¿e stronê jeszcze wyra�niej zmierza autorka, proponuj¹c w³asne rozwi¹zania teo-
retyczne.

W pierwszym planie Winiecka kre�li symetriê jêzykowego i niejêzykowego, choæ jê-
zykowo przejawiaj¹cego siê. W drugim � akcentuje desymetriê na rzecz narastaj¹cej tekstu-
alno�ci. Jak trafnie i piêknie pisze o tekstualizacji w Autobiografii i powie�ci 12 cytowana przez
badaczkê Ma³gorzata Czermiñska: �Jêzykowy charakter wypowiedzi okalecza mówi¹cego
i równocze�nie zawoalowuje to okaleczenie; odstrasza i utrwala postaæ �miertelnej, prze-
mijaj¹cej istoty, zarazem niszcz¹c j¹, przekszta³caj¹c twarz w tekst� (cyt. na s. 250).

Podobnie czyni autorka ksi¹¿ki o sylleptycznym Bia³oszewskim. Z jednej strony, pró-
buje wytonowaæ (choæby poprzez uhistorycznienie problemu czy sprowadzenie do kwestii
okre�lonych form genologicznych) tekstualn¹ teoriê sylletyczno�ci Derridy i Riffaterre�a.
Z drugiej � jej ulega i formu³uje potwierdzaj¹cy przypis. Przy okazji bardzo wyra�nie,
choæ, byæ mo¿e, w sposób nie do koñca zamierzony, eksponuje ró¿nicê miêdzy retoryczn¹
syllepsis a odretoryzowan¹ sylleptyczno�ci¹, a tak¿e miêdzy ironi¹ romantyczn¹ a post-
strukturalistyczn¹ ironiczno�ci¹. Powiedzia³abym: jest miêdzy nimi rozdarta, co jej w³as-
ny dyskurs czyni � czy¿ nie? � sylleptycznym.

Dodam jeszcze, ju¿ rzeczywi�cie na koniec, ¿e lektura tej ksi¹¿ki jest ciekawa i inspi-
ruje do wielu przemy�leñ. Poleciæ j¹ mo¿na � z pe³nym przekonaniem � zarówno mi³o�ni-
kom twórczo�ci Bia³oszewskiego, jak i tym, których nie przestaje frapowaæ problem, czym
jest literacko�æ.

Agata Stankowska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza �
Adam Mickiewicz University, Poznañ)

A b s t r a c t
The text is a review of El¿bieta Winiecka�s book in which the figure of syllepsis and the concept

of literariness built around it are made the key to a description of Miron Bia³oszewski�s literary
creativity. Literary theory and literary history optics mingle and complement one another in the
paper.

12 M. C z e r m i ñ s k a, Autobiografia i powie�æ, czyli pisarz i jego postacie. Gdañsk 1987.

D a n u t a  O p a c k a - Wa l a s e k, CHWILE I EONY. OBRAZY CZASU W POL-
SKIEJ POEZJI DRUGIEJ PO£OWY XX WIEKU. (Recenzenci: Edward Balcerzan,
Aleksander Fiut). Katowice 2005. Wydawnictwo Uniwersytetu �l¹skiego, ss. 252. �Prace
Naukowe Uniwersytetu �l¹skiego w Katowicach�. Nr 231. Redaktor serii �Historia Lite-
ratury Polskiej�: Marek Piechota.

Kategoria czasu w literaturze badana by³a od dawna i na wiele sposobów, ale sto-
sunkowo rzadko zajmowano siê zagadnieniami temporalnymi w poezji. Wiele uwagi po-
�wiêcano problematyce czasu w utworach epickich, analizowano kategorie czasowe w dra-
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1 B. L e � m i a n, Poezje zebrane. Oprac. A. M a d y d a. Toruñ 1995, s. 435.

macie. Natomiast czas w liryce by³ najczê�ciej rozumiany jako zatrzymany w �wiecz-
nej� czy te¿ �absolutnej� tera�niejszo�ci sytuacji lirycznej. Danuta Opacka-Walasek,
autorka rozprawy po�wiêconej czasowi w poezji obecnej epoki, mia³a wiêc naprawdê
nie³atwe zadanie. Spo�ród polskich poprzedników � interpretatorów poezji w. XX, do-
cenia ona zw³aszcza poszukiwania Jacka £ukasiewicza z jego ksi¹¿ki Mieczys³awa Ja-
struna spotkania w czasie, ale ma ambicjê, by, niczego z nich nie kwestionuj¹c, pod¹¿aæ
nieco inn¹ drog¹. Jej praca dotyczy przede wszystkim �obrazów czasu� w liryce. Autor-
ka podkre�la:

�[...] specyfik¹ [wspó³czesnych wierszy] [...] wydaje siê szczególne eksponowanie cza-
su jako tematu czy bohatera lirycznego, literalne wskazywanie na pierwszoplanow¹ instan-
cjê tego ¿ywio³u jako czynnika determinuj¹cego »sposób my�lenia podmiotu lirycznego«.

Innymi s³owy: tym, co wype³nia czas liryczny wielu interpretowanych utworów, s¹
refleksje wprost tematyzuj¹ce charakter do�wiadczania czasu, mocno podbudowane od-
niesieniami do filozofii, antropologii, nakierowane na czas jako przedmiot poznania i do-
znawania� (s. 12).

Akcentuj¹ce �chronocentryzm� wspó³czesnej poezji Chwile i eony mówi¹ wiele o wra¿-
liwo�ci poetów drugiej po³owy XX w. na rozmaite sposoby do�wiadczania czasu. Autorkê
interesuj¹ jednak przede wszystkim �liryczne rozwa¿ania zbli¿aj¹ce siê do »wyk³adu«
(rzecz jasna z zachowaniem przynale¿nej liryce dykcji [...]� � jak sama pisze (s. 12).

Poezja o czasie to istotnie, po pierwsze, poetycka (a zarazem bardziej lub mniej filo-
zoficzna) refleksja nad czasem, po drugie � to do�wiadczenie czasu utrwalone w liryce i,
co chyba najtrudniejsze, to wystêpowanie samych kategorii i p³aszczyzn temporalnych. Ta
ostatnia kwestia zachêca do wnikliwych badañ i postawienia na nowo pytañ o �sytuacjê
liryczn¹�. �Je�li utrzymaæ w mocy tezê Juliana Przybosia [...], i¿ »w liryce panuje czas
tera�niejszy« [...]� � zaczyna swoj¹ my�l autorka (s. 8). Gdyby na chwilê zawiesiæ to twier-
dzenie, okaza³oby siê mo¿e, i¿ czas wyznania lirycznego i czas przywo³ywany w utwo-
rach poetyckich obecnie rzadko s¹ to¿same, natomiast czêsto pojawia siê sytuacja, gdy
wystêpuje w³a�ciwy dla elegii (tak wa¿nej w ca³ym XX wieku) dystans miêdzy tera�niej-
szo�ci¹ a tym, co minione i utracone, i dystans ten jest przedmiotem rozpamiêtywania.
Adam Zagajewski z kolei zastanawia siê nad mo¿liw¹ �elegi¹ antycypacji�, nie tylko zwró-
con¹ w przesz³o�æ, ale i skierowan¹ ku przysz³o�ci.

Przed zdaniem relacji z tego, co mieli do powiedzenia na temat czasu poeci drugiej
po³owy w. XX, warto powróciæ, choæby na chwilê, do pocz¹tku stulecia. Wtedy bowiem,
w dwóch pierwszych dekadach w. XX, zarysowa³y siê w poezji znamienne dla kwestii
temporalnych komplikacje, w poezji polskiej widoczne najlepiej w utworach Le�miana.
W jego elegijnym Wspomnieniu czytamy:

Zegar wytrz¹sa³ ze sprê¿ynowych zwojów
D³u¿¹c¹ siê nutê w g³¹b sali.

W umeblowanym pó³�nie s³onecznych pokojów
Wszyscy trwali i nie umierali.

A potem co� siê sta³o... �le, ¿e co� siê sta³o...
Ten sam zegar w innych miastach bi³ nie�mielej...

I dusza siê potknê³a o nieoglêdne cia³o �
I kolejno umieraæ zaczêli...1

W poezji Le�miana spotykaj¹ siê ró¿ne czasy i ró¿ne �bezczasy�. Najbardziej tajem-
niczy jest Le�mianowski czas przysz³y. W przysz³o�æ Boga pragn¹³ lecieæ bohater poema-
tu Eliasz. Gdy pos³u¿ymy siê kategori¹ czasoprzestrzeni, mo¿na wyja�niaæ, dlaczego w ima-
ginacyjnym �wiecie utworu, gdy nie istnieje � ju¿ lub jeszcze � czas, nie ma równie¿
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wymiaru przestrzennego. Eliasz konstatuje, ¿e �skoñczy³ siê czas d³oni� 2. Od wyg³oszo-
nego w 1854 r. przez Reimanna wyk³adu po�wiêconego teorii wy¿szych wymiarów, na-
uka bada wielowymiarowe modele czasoprzestrzeni (podobno dosz³a ju¿ do dziesiêciu 3)
i �pêtle czasu�; literatura odkry³a je wcze�niej albo przynajmniej zupe³nie niezale¿nie,
a poezja Le�miana i proza Schulza s¹ tego dowodem. Takim �ciêciem Reimanna� móg³by
byæ choæby �tunel lustrzany� powsta³y z odbiæ, �zamar³y w bezczasie� w wierszu Le�-
miana Prolog 4.

Wa¿ne antycypacje poetyckiego do�wiadczania czasu, które ukazuje liryka wspó³-
czesna, Opacka-Walasek odnajduje w romantyzmie (podrozdzia³ zatytu³owany Wspó³czes-
no�æ a romantyzm. �Pamiêæ odnawianej straty� wobec anatomii chwili), ale jego repre-
zentantem jest u Opackiej przede wszystkim Krasiñski wo³aj¹cy: �C h w i l e c z k o, o, zostañ
na c h w i l ê!� (s. 114), gdzie indziej tak¿e Mickiewicz i S³owacki. Gdyby zamiast nich
pojawi³ siê Norwid, zarówno refleksja ta, jak i dialog z ni¹ poezji wspó³czesnej wygl¹da-
³yby zupe³nie inaczej.

Chwile i eony to ksi¹¿ka z³o¿ona z odrêbnych rozdzia³ów uk³adaj¹cych siê w jasn¹,
wyrazist¹ konstrukcjê, o której stale przypomina dwubiegunowy tytu³. Skoñczono�æ i nie-
skoñczono�æ, czasowo�æ i wieczno�æ (cokolwiek ona znaczy dla cz³owieka XX wieku)
stanowi¹ tu bieguny opozycji. Opacka-Walasek wskazuje �dwie skrajne perspektywy cza-
su� w poezji wspó³czesnej:

�To z jednej strony wyb³yski czasu: chwile, mgnienia, nanomomenty [...].
[...]
Z drugiej strony uwyra�nia siê w poezji wspó³czesnej przeciwna perspektywa refle-

ksji nad czasem: chodzi o jego aspekt metafizyczny, nieskoñczono�æ, nazywan¹ »bezcza-
sem«, »nadczasem«, wieczno�ci¹, wiekuisto�ci¹� (s. 10).

W obu tych perspektywach badaczka dostrzega pewien wp³yw nauk �cis³ych i kosmo-
logii, przywo³uje wiêc uczonych, zw³aszcza fizyków, jednak przyznaje pierwszeñstwo my�li
filozoficznej i antropologicznej.

Autorka Chwil i eonów odwo³uje siê w sposób bardzo przemy�lany do kontekstów
filozoficznych, ale � s³usznie � nie stawia sobie za cel poszukiwania w poezji odzwiercied-
lenia tych czy innych pogl¹dów filozoficznych, wprowadzi³oby to bowiem do jej badañ
jeszcze jedn¹ p³aszczyznê i uniemo¿liwi³oby zajêcie siê sam¹ poezj¹. Nie szuka wiêc wp³y-
wów i zale¿no�ci, jedynie pos³uguje siê kontekstami filozoficznymi, by nakre�liæ hory-
zont intelektualny poetyckiej refleksji. Spo�ród dawnych my�licieli uprzywilejowane miej-
sce zajmuje w jej rozprawie nie �w. Augustyn (choæ i jego rozwa¿ania na temat czasu
stanowi¹ tu wa¿ny punkt odniesienia), lecz Orygenes. £atwo to wyt³umaczyæ rol¹ koncep-
cji eschatologicznych z poezji drugiej po³owy w. XX, które w ksi¹¿ce zajmuj¹ sporo miej-
sca. Niewielkie znaczenie w Chwilach i eonach ma Bergson i jego kategoria �trwania�,
medytacje nad czasem i pamiêci¹. Autorka stawia tezê, ¿e dialog z my�l¹ Bergsona nie jest
ju¿ w drugiej po³owie XX w. nazbyt istotny. Trzeba zgodziæ siê z tym stwierdzeniem,
apogeum literackiego bergsonizmu stanowi Dwudziestolecie miêdzywojenne. Wa¿niej-
si od autora Materii i pamiêci okazuj¹ siê w literaturze powojennej inni filozofowie cza-
su, m.in. Nietzsche, Husserl (trafne s¹ uwagi o zwi¹zkach poezji Zagajewskiego z feno-
menologi¹), Heidegger, Lévinas. W ksi¹¿ce znalaz³o siê te¿ miejsce dla wspó³czesnego
my�liciela ze �l¹ska. Wolno przypuszczaæ, ¿e koncepcja recentywizmu Józefa Bañki nie
wp³ynê³a bezpo�rednio na poezjê drugiej po³owy XX w. i ¿e w utworach lirycznych nie
znajdziemy z ni¹ dialogu. Jak sugeruje sama autorka, to raczej wyraz podobnych, rów-
noleg³ych poszukiwañ i intuicji dotycz¹cych doznawania czasu przez dzisiejszego cz³owie-

2 Ibidem, s. 479.
3 M. K a k u, Hiperprzestrzeñ. Wszech�wiaty równoleg³e, pêtle czasowe i dziesi¹ty wymiar.

Prze³. E. £ o k a s, B. B i e n i o k. Warszawa 1997.
4 L e � m i a n, op. cit., s. 67.
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ka. Dodajmy, ¿e to z ducha antyplatoñskie marzenie, by poznawaæ a recentiori, zawsze po
raz pierwszy...

Klasyczny chwyt recenzentów, który powinien byæ zabroniony albo przynajmniej
ograniczony, to koncentrowanie siê na tematach pominiêtych przez autora. Skoro nie da
siê przedstawiæ �wszystkiego�, nie ma te¿ mowy o �brakach�, a prawem badacza jest do-
konanie arbitralnego wyboru uwzglêdniaj¹cego rolê istotnego zagadnienia, w tym wypad-
ku kwestii czasu w twórczo�ci danego autora i rangê jego samego. Poetami, którzy w ksi¹¿ce
Opackiej-Walasek zajmuj¹ poczesne miejsce, s¹ Mi³osz, Szymborska, Herbert i Zagajew-
ski, wyj¹tkowa pozycja przypad³a Staffowi, czêsto przywo³ywani s¹ tak¿e Stanis³aw Ba-
rañczak, Bronis³aw Maj, Wac³aw Oszajca, Urszula Kozio³, a nawet mniej znani, jak Ale-
ksander Rybczyñski czy Stefan Szczyg³owski. Dobór przyk³adów nie powinien podlegaæ
ocenie, jednak warto wskazaæ wielkich nieobecnych ksi¹¿ki. To Ró¿ewicz i Bia³oszewski.
Autorka wie o wadze kwestii temporalnych w ich twórczo�ci, wskazuje tytu³y takie, jak
Czas, który idzie Ró¿ewicza czy cykle Bia³oszewskiego Pobyt oraz Wczasy i wieczno�æ.
Wspomina te¿ o Tymoteuszu Karpowiczu, a tak¿e o Witoldzie Wirpszy i Wiktorze Woro-
szylskim. W tym gronie brak jeszcze kogo�, kto refleksjê nad do�wiadczaniem czasu do-
prowadzi³ do nieznanego przed nim stopnia komplikacji i zagêszczenia � by³ to Aleksan-
der Wat. Gdyby bohaterami ksi¹¿ki stali siê w³a�nie ci twórcy, mo¿na przypuszczaæ, ¿e
znalaz³oby siê w niej wiêcej �obrazów czasu� ujêtych implicite ni¿ wyra¿onych explicite...

Jeszcze jednym wielkim nieobecnym, który zmaga³ siê z czasem i przemijaniem w ca³ej
swojej twórczo�ci, ale zw³aszcza w tej powojennej, by³ Jaros³aw Iwaszkiewicz. Autor
Muzyki wieczorem mia³ wiele powodów, by szczególnie uprzywilejowaæ tematykê tempo-
raln¹. Jego lektury filozoficzne, zw³aszcza czytani w m³odo�ci Schopenhauer, Bergson
i William James, a nieco pó�niej Kierkegaard, domaga³y siê rozmaitych, tak¿e polemicz-
nych nawi¹zañ. Inny czynnik stanowi³a kultura muzyczna Iwaszkiewicza. Zagadnienia
czasu w tej liryce z analogiami do czasu utworu muzycznego warto by³oby rozwin¹æ.

Czê�æ pierwsza ksi¹¿ki Opackiej-Walasek, zatytu³owana Kompresja czasu, zawiera
szereg splecionych ze sob¹ jednolit¹ narracj¹ mniejszych studiów po�wiêconych m.in. ta-
kim kwestiom, jak znamienne dla nowoczesno�ci zagadnienie przyspieszenia, poetyckie
�rozci¹ganie czasu�, �zgêszczenia czasu�, specyficzne w³a�nie dla poezji i jej jêzyka.
Opacka odnosi do poezji wspó³czesnej równie¿ kategorie resentymentu wprowadzone przez
Nietzschego, a zw³aszcza jego �reafirmacjê czasu�. W tej kwestii odwo³uje siê do Hanny
Buczyñskiej-Garewicz, autorki ksi¹¿ki Metafizyczne rozwa¿ania o czasie. Idea czasu w fi-
lozofii i literaturze (2003).

Absolutn¹ mistrzyni¹ namys³u filozoficznego nad czasem wpisanego integralnie, �or-
ganicznie� w strukturê wiersza jest Wis³awa Szymborska � ka¿dorazowo jej refleksja na
temat czasu przybiera inny, niepowtarzalny kszta³t poetycki. Opacka-Walasek po�wiêca
jej poezji wiele wnikliwej uwagi. Wybieraj¹c najtrafniejsze przyk³ady, przywo³uje s³owa
z Ludzi na mo�cie: �To nie jest wcale obrazek niewinny. / Zatrzymano tu czas� (cyt. na
s. 77). Badaczka skupia siê w dorobku Szymborskiej przede wszystkim na Chwili, a po
zaprezentowaniu jej odczytania przechodzi do poezji Adama Zagajewskiego, by interpre-
towaæ jego utwór zatytu³owany tak samo: Chwila, znamienny dla wyobra�ni autora Pra-
gnienia.

W poezji dzisiejszej znajdziemy zarówno ton �heraklitejskiej zadumy�, jak i têsknotê
do Parmenidesowego bezczasu. Poezja ma jednak tê wy¿szo�æ nad filozofi¹, ¿e mo¿e bez
konieczno�ci logicznego uzgadniania postulowaæ to, co sprzeczne, rzeczywisto�æ, w któ-
rej �i Heraklit, i Parmenides maj¹ racjê�.

Có¿ jednak, pomy�la³em, je¿eli jednocze�nie
i Heraklit, i Parmenides maj¹ racjê
i tu¿ obok siebie istniej¹ dwa �wiaty,
jeden spokojny, drugi szalony; jedna strza³a



230 RECENZJE

mknie bez pamiêci, a druga przygl¹da siê jej
z pob³a¿aniem; ta sama fala p³ynie i nie p³ynie 5,

� mówi Adam Zagajewski w wierszu Lawa pochodz¹cym z tomu P³ótno. W powojennej
polskiej poezji �strona Heraklita� pozornie ma siê lepiej, ciemny Heraklit przywo³ywany
jest z imienia przez wielu poetów, z Mi³oszem, autorem utworu Do Heraklita, na czele.
Strona Parmenidesa jest niejednolita i bezimienna, czê�ciej te¿ obywa siê bez odwo³añ do
staro¿ytnego my�liciela. Jednak s¹ i tacy, jak w³a�nie Zagajewski czy � inaczej � Szym-
borska, którzy chcieliby wyj�æ poza sprzeczno�æ, niejako omin¹æ aporiê.

Czy u m³odszych (a dzi� nie znaczy to wcale � m³odych) poetów tematyka temporalna
rysuje siê podobnie? Nie odwa¿ê siê wysuwaæ hipotez zbyt ogólnych, ale do dawnych
tematów elegijnych do³¹czaj¹ nowe ujêcia wskazuj¹ce na postmodernistyczne traktowa-
nie czasu, wspomnieñ i pamiêci. Opacka cytuje s³owa Frederika Jamesona o cz³owieku
ponowoczesnym: �¿yje on w wiecznej tera�niejszo�ci, z któr¹ zró¿nicowane momenty jego
przesz³o�ci nie maj¹ prawie ¿adnej ³¹czno�ci i dla której nie widaæ na horyzoncie ¿adnej
wyobra¿alnej przysz³o�ci� (cyt. na s. 55).

Je�li pierwsza czê�æ pracy Danuty Opackiej po�wiêcona by³a chwilom, bohaterami
drugiej czê�ci ksi¹¿ki s¹ tytu³owe eony, przy czym to chyba nie przypadek, ¿e czê�æ Po-
etyckie projekcje czasu wiecznego jest znacznie krótsza ni¿ ta dotycz¹ca ulotnych chwil.

Najwa¿niejszym poet¹ tej w³a�nie czê�ci jest Czes³aw Mi³osz, tylekroæ powracaj¹cy
do idei, któr¹, jak sam przypomina w wierszu Po odcierpieniu, Piotr Aposto³ uj¹³ w s³owa
�A p o k a t a s t a s i s  p a n t o n, / Odnowienie wszechrzeczy� (cyt. na s. 180). Prócz apo-
katastazy najistotniejszy jest tu Mi³oszowski �moment wieczny�, o którym tak piêknie
pisa³ Aleksander Fiut w przywo³ywanej przez badaczkê ksi¹¿ce. W krêgu rozwa¿añ Opac-
kiej-Walasek dotycz¹cych eonów znalaz³a siê równie¿ poezja Wac³awa Oszajcy, o której
nie da siê mówiæ w tak szerokich kontekstach filozoficznych i poetyckich, jak to jest mo¿-
liwe w przypadku dzie³a Mi³osza, i to nie dlatego, ¿e �stan badañ� poezji noblisty jest
nieporównanie szerszy. W poezji Oszajcy odnajduje Opacka echa my�li Orygenesowej
i powrót do najstarszych intuicji teologicznych.

Pod koniec drugiej czê�ci, w bardzo udanym rozdziale dotycz¹cym Mi³osza, znowu, jak
w przypadku obu Chwil, Szymborskiej i Zagajewskiego, dochodzi do g³osu ¿ywio³ w³a�ci-
wy Opackiej-Walasek � interpretacja; badaczka czuje siê w nim najlepiej i czytaj¹c po-
szczególne wiersze, wyci¹ga z nich wnioski cenne dla zrozumienia ca³ej twórczo�ci dane-
go poety. Interpretacyjny charakter tomu akcentuj¹ i wzmacniaj¹ zamieszczone w ostat-
niej czê�ci (Appendix) dwa �wietnie napisane szkice dotycz¹ce poezji Herberta i Staffa.

�O nieprzerwanym szumie ogromnej klepsydry�. Obrazy czasu w poezji Zbigniewa
Herberta to ujêcie odnosz¹ce siê do ca³o�ci poetyckiego dzie³a Herberta. Autorka po�wiê-
conej jego poezji ksi¹¿ki zatytu³owanej �...pozostaæ wiernym niepewnej jasno�ci� przed-
stawi³a tu monograficznie Herbertowskie pojmowanie czasu. Ju¿ w owej pracy z r. 1996
znalaz³ siê rozdzia³ pt. Podró¿ w czas przesz³y dokonany. Tam s³owa tytu³u odnosi³y siê do
tomu Rovigo i akcentowa³y elegijny charakter zawartych w nim wierszy. Czas u Herberta
to, zdaniem badaczki, tempus devorans, po¿eraj¹cy wszystko i nieprzychylny cz³owieko-
wi. Co znamienne, ukazywany bywa w ten sposób zarówno w tonacji serio, jak i w iro-
niczno-groteskowej szacie Herbertowskich ma³ych próz � przyk³adem mog¹ byæ wspo-
mniane przez Opack¹ utwory Zegar i Zegarek na rêkê, które rozwijaj¹ dwa podobne wa-
rianty entomologicznych metafor. Pojawiaj¹ siê one tak¿e jako �potê¿ne ¿uchwy owadów�
w wierszu G³os, z którego pochodzi równie¿ wa¿ny motyw ogromnej klepsydry. Z kolei
wiersz Sekwoja przynosi obraz przesz³o�ci jako nied³ugiego czasu ludzkiej historii nak³a-
daj¹cego siê na odwieczny czas natury; �l¹dowanie Aliantów / w Normandii� nastêpuje
�tu¿ przy wybrze¿u kory� ogromnego drzewa (cyt. na s. 215). U Herberta stanowczo prze-

5 A. Z a g a j e w s k i, P³ótno. Pary¿ 1990, s. 21.
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wa¿a pesymistyczne rozpamiêtywanie mijaj¹cego nieuchronnie czasu. �Nik³ych u�mie-
chów czasu jest w tej poezji niewiele� � stwierdza autorka (s. 221).

W zamykaj¹cym Chwile i eony szkicu zatytu³owanym Chronotop odwrócony. Leopolda
Staffa burza od dymu z komina poddany interpretacji zosta³ jeden tylko utwór Staffa, Przed
burz¹. Nie jedyny to liryk Staffa po�wiêcony burzy, jest ich kilkana�cie, a badaczka odwo-
³uje siê do nich jako do niezbêdnego kontekstu. Analiza wy³¹cznie jednego wiersza Staffa
stanowi przyk³ad precyzyjnej, chcia³oby siê powiedzieæ � w³a�nie zegarmistrzowskiej,
pracy interpretacyjnej. To popis kunsztu interpretatorki i starego poety, który, jak dowio-
d³a tego Opacka, stworzy³ wiersz daj¹cy siê czytaæ zarówno w porz¹dku linearnym, jak
i �na wspak�, od koñca. W obu odczytaniach Staff okazuje siê jeszcze raz, jak w klasycz-
nych badaniach Jerzego Kwiatkowskiego, �poet¹ paradoksu�, przy czym w linearnej lek-
turze utwór Przed burz¹ jest o wiele bardziej dos³owny i oczywisty. W chwili za�, gdy
postawiæ wiersz �na g³owie�, jego tytu³ staje siê znacznie bardziej adekwatny, a ca³y utwór
nabiera dodatkowych znaczeñ erotycznych czy wrêcz orgazmicznych. Odwrócony, budo-
wany jak Podwaliny � �od dymu z komina� � wiersz rozpoczyna siê od s³ów �Cisza na-
miêtna / Orgia milczenia� (cyt. na s. 230). Koñczy go za� krótka eksplozja: �Strzeli³ co si³y
/ Bicz b³yskawiczny�. Konkluzja badaczki brzmi nastêpuj¹co: �W chronologicznym po-
rz¹dku lektury nadrzêdn¹ p³aszczyznê stanowi natura. W lekturze à rebours � przeciwnie.
Na plan pierwszy wysunie siê sfera ludzka, emocje, niepokój, obraz przyrody za� oka¿e siê
g³ównie symbolicznym ekwiwalentem uczuæ� (s. 231).

S³owa te warto odnie�æ do wa¿nych modernistycznych zagadnieñ �wnêtrza� i �ze-
wnêtrza�; na pocz¹tku XX w. literatura zaczyna poszukiwaæ �na zewn¹trz� tego, co ro-
mantycy i ich neoromantyczni kontynuatorzy dostrzegali jedynie we wnêtrzu cz³owieka.
Swoim odczytaniem podpowiada Opacka, jak wiele jeszcze zagadek, i to nie tylko tych
dotycz¹cych czasu, mo¿e kryæ siê we wci¹¿ nie do�æ poznanym dorobku autora U�mie-
chów godzin.

W wierszu Nadzieja Staff pisa³ (s³owa te w³¹czy³a jako kontekst do swojej interpreta-
cji równie¿ Opacka-Walasek):

Po m i n i o n y c h  z³ych deszczach i burzy
P o w r a c a j ¹  burze i z³e deszcze,
Ale ci¹gle nadzieja mi wró¿y,
¯e to, czego czekam, p r z y j d z i e  jeszcze. [cyt. na s. 227; podkre�l. A. Cz.-W.]

Podkre�lam w tek�cie wiersza inne s³owa ni¿ interpretatorka burzowego liryku. Pro-
st¹, pozornie naiwn¹ Nadziejê mo¿na bowiem potraktowaæ jako ma³¹ liryczn¹ syntezê
tego, co by³o, jest i bêdzie. Pojawia siê w tym utworze to, co minione, pamiêæ przesz³o�ci,
jest tera�niejszo�æ i czas przysz³y, czas nadziei.

Z o s t a w i ³ e m  drzwi moje otworem,
Bo m a m  w duszy pewno�æ tajemnicz¹:
Rado�æ p r z y j d z i e  z winogron s³odycz¹,
Przyjdzie pó�n¹ jesieni¹, wieczorem. [cyt. na s. 227; podkre�l. A. Cz.-W.]

Ksi¹¿kê Danuty Opackiej-Walasek odk³adam z przekonaniem, ¿e inspiracje z niej
wyp³ywaj¹ce s¹ o wiele rozleglejsze, ni¿ uda³o mi siê to ukazaæ. Zwi¹zane s¹ one z tym
sposobem wnikliwego czytania poezji, który dzi� pojawia siê niezbyt czêsto i zawsze daje
bogate efekty. Mo¿na siê wiêc spodziewaæ rozmaitych �ci¹gów dalszych� zaproponowa-
nego tu spojrzenia na czas w poezji. Mo¿na chyba te¿ liczyæ na to, ¿e sama autorka powró-
ci jeszcze do wybranego krêgu zagadnieñ, by opowiedzieæ, co dzia³o siê dalej z refleksj¹
na temat czasu w poezji polskiej, gdy koñczy³ siê wiek XX, a zaczyna³ siê XXI.

Kiedy Chwile i eony ju¿ zosta³y wydane, w jednym z wierszy Tomasza Ró¿yckiego
zosta³o zapisane takie ponowoczesne, ironiczne proroctwo:
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[...] Bêdziemy dryfowaæ,
bo stracili�my kontakt z baz¹, z ziemi¹,

a  z   c z a s e m  t a k ¿ e  z   c z a s e m. Polska. Nocny poci¹g
jedzie z miasta A do B. Oblicz opó�nienie 6.

Anna Czabanowska-Wróbel
(Uniwersytet Jagielloñski �
Jagiellonian University of Cracow)

A b s t r a c t
The text analyses Danuta Opacka-Walasek�s book on the issue of time and the modes of its

presentations in contemporary lyric poetry. Special attention is here paid to the categories of moment
and eternity in the poetry by Czes³aw Mi³osz, Wis³awa Szymborska, Zbigniew Herbert, and Adam
Zagajewski approached from different philosophical perspectives.

6 T. R ó ¿ y c k i, Kolonie. Kraków 2006, s. 41. Podkre�l. A. Cz.-W.

M a c i e j  D a j n o w s k i, GROTESKA W TWÓRCZO�CI STANIS£AWA LEMA.
(Recenzent: Antoni Smuszkiewicz). Gdañsk 2005. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskie-
go, ss. 214.

Pisarstwo Stanis³awa Lema, do tej pory nie maj¹ce szczê�cia do syntetycznych, wy-
czerpuj¹cych omówieñ, w ostatnich latach coraz czê�ciej staje siê przedmiotem analiz
m³odych badaczy, zainteresowanych jego topik¹, poetyk¹ i stylistyk¹. Ukaza³y siê ksi¹¿ki
Mariusza M. Lesia Stanis³aw Lem wobec utopii (Bia³ystok 1998) oraz Izabeli Domaciuk
Nazwy w³asne w prozie Stanis³awa Lema (Lublin 2003), a rok 2005 przyniós³ publikacjê
pracy Macieja Dajnowskiego Groteska w twórczo�ci Stanis³awa Lema. Wygl¹da na to,
¿e Lem, nie zwyciê¿ony dotychczas przez armiê krytyków, coraz staranniej jest okr¹¿a-
ny z najmniej mi³ego mu, humanistycznego skrzyd³a. W¹tpliwe, czy kiedykolwiek po-
wstanie kompletna monografia tej twórczo�ci � jej napisanie wymaga³oby od autora
erudycji i horyzontów my�lowych o takiej szeroko�ci, by chocia¿ umieæ nazwaæ i omó-
wiæ wszystkie wa¿niejsze zagadnienia tego pisarstwa, nie trac¹c z oczu jego �ci�le lite-
rackich jako�ci. Taki krytyk-erudyta, posiadaj¹cy równie szerok¹ wiedzê literack¹, jak
przyrodnicz¹, to kwadratura ko³a, której najpe³niejszym wcieleniem dotychczas by³ po
prostu sam Lem. Na razie jednak cieszmy siê tym, co mamy, bo czêstotliwo�æ ukazywa-
nia siê analitycznych, filologicznych opracowañ wskazuje, ¿e pod koniec ¿ycia Lem
zyska³ zainteresowanie nie tylko mediów, ale te¿ ambitnych, dobrze przygotowanych
badaczy.

Dajnowski podj¹³ próbê opisania tego nurtu twórczo�ci Lema, którego specyfika do-
maga siê tyle¿ analizy krytycznej, ile najogólniejszej refleksji genologicznej. Co sprawia,
¿e Wizja lokalna i Dzienniki gwiazdowe to inna literatura ni¿ Solaris i Opowie�ci o pilocie
Pirxie? Gdzie tkwi¹ �ród³a tej odmienno�ci i jakie s¹ jej funkcje? I wreszcie kwestia za-
sadnicza, a chyba zaniedbana, jak wiele innych problemów twórczo�ci Lema, czyli sam
przedmiot genologiczny: tekst groteskowy Lema i groteska jako kategoria Lemowskiej
poetyki. Pytania domagaj¹ce siê postawienia brzmi¹: które teksty Lema zas³uguj¹ na
miano groteskowych, a je�li ju¿ tego terminu u¿ywamy, to jak nasze lemologiczne jego
u¿ycie ma siê do tradycji badañ nad grotesk¹? Do tej pory pytañ tych w³a�ciwie nie stawia-
no, za co winê ponosi prawdopodobnie obezw³adniaj¹ca moc autorskich komentarzy Lema,
które zazwyczaj wywo³ywa³y w krytykach odruch autocenzury i zmusza³y do uleg³o�ci
analitycznej. Wyboru nie pozostawia³a choæby biblia lemologów, czyli Rozmowy ze Stani-
s³awem Lemem Stanis³awa Beresia (Kraków 1987; w postaci poprawionej i uzupe³nionej


