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Czytanie Błońskiego

Powinienem napisać „czytanie tekstów Błońskiego”, ponieważ ni-
niejszy tom to wybór jego szkiców o poezji. Nie zrobiłem tego jednak, 
gdyż ta ściślejsza, bardziej precyzyjna – ale też mniej metaforycz-
na – formuła gubi coś, co w przypadku tego krytyka i historyka lite-
ratury wydaje się najistotniejsze: pasjonujący splot czytania i życia, 
nierozdzielność tego, co musi pozostać intymne i emocjonalne, od 
tego, co zracjonalizowane i publiczne. Czytając jego barwne eseje, 
dowiadujemy się czegoś nie tylko o literaturze, ale także o nim 
samym, bo istnieć znaczyło dla niego obcować z literaturą, a pisać 
o niej – to był jego sposób na życie.

1.
Jak zauważa Teresa Walas, krakowski krytyk czytał całym sobą – tym 
się wyróżniał, tak go zapamiętano:

Dla Błońskiego czytanie literatury, myślenie i pisanie o niej nie było za-
wodem, ale formą życia, sposobem istnienia w świecie, więc też i kwestią 
odpowiedzialności nie tylko przed sobą i różnie rozumianą zbiorowością, 
ale i przed Bogiem. Jego obcowanie z literaturą miało charakter gorący, 
co sam otwarcie wyznawał, pisząc o namiętności jako o jedynie płodnym 
związku z dziełem (nieprzypadkowo jedna z jego książek krytycznych 
nosi tytuł Romans z tekstem), o konieczności, a nawet nieuchronności 
osobistego stosunku do czytanego tekstu, o sięgającej głęboko do wnę-
trza osobowości sygnaturze, jaką indywidualność badacza wyciska na 
akcie poznania1.

Nie zapominając o użytecznych narzędziach coraz to nowszych me-
todologii2, autor Zmiany warty zawsze poznawał literaturę w sposób 
najgłębiej osobisty – żarliwy i nieprzewidywalny. Za każdym razem 
starał się osadzić swoje świadectwa lektury nie tylko w porządku 

  1 T. Walas, Historyk w krytyku, krytyk w historyku, „Wielogłos. Pismo Wydziału Polo-
nistyki UJ” 2014, nr 4 , s. 16.

  2 Szczególnie bliska była mu francuska krytyka tematyczna, o czym obszernie pisze 
Małgorzata Orska, por. tejże, Jan Błoński i krytyka tematyczna, „Wielogłos. Pismo 
Wydziału Polonistyki UJ” 2014, nr 4, s. 53–62.
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etyki i historii, wiedzy o społeczeństwie i antropologii3. Wydaje się, 
że spośród wielu ról, jakie pełnił, najbliższa była mu rola krytyka 
literatury. Tę jednak rozumiał w sposób subtelny i głęboki. Ryszard 
Nycz słusznie podkreśla, że

Miano krytyka przysługiwało mu jednakże z nie mniejszą słusznością 
również w ogólniejszym znaczeniu, bliższym temu zadomowionemu 
w tradycji francuskiej czy anglosaskiej, gdzie krytyka literacka bywa nad-
rzędnym określeniem literaturoznawczej profesji. W przypadku Błoń-
skiego chodziło zwłaszcza o takie rozumienie krytyki, które nie uznaje 
(ani nie widzi możliwości) oddzielania: a) wartości od faktu; b) własnego 
doświadczenia, przekonań, wiedzy od neutralnego opisu niezależnie 
jakoby istniejących znaczeń; c) ekskluzywnie autonomicznej dziedziny 
literatury od całości życia społecznego, politycznego, historii i kultury. 
Choć stronił zazwyczaj od wypowiadania proklamacji teoretycznych czy 
metodologicznych – tłumaczył to zwykle brakiem teoretycznego „talen-
tu”, ale powodem była raczej silna niechęć do pochopnych generalizacji, 
posiadania „ambicji systemu”, wtłaczania niepowtarzalnej osobowości 
(czy osobliwości) w gorset doktrynalny – to w tych sprawach wypowiadał 
się stanowczo i to parokrotnie4.

Jak wytłumaczyć tę awersję Jana Błońskiego – dziś już osławioną – 
do teoretycznych konstrukcji i myślenia systemowego? Jej ważną 
przyczyną jest wspomniane przywiązanie do modelu lektury egzy-
stencjalnej, osobistej. Warto przecież podkreślić, że to, co egzysten-
cjalne, zawsze jest dla autora Kilku myśli co nie nowe tym, co rela-
cyjne, uwikłane w związki i zależności, zanurzone w konwersacji. 
Systemowość jest dla krytyka nie tylko wrogiem indywidualności 
i egzystencji, ale też wrogiem dialogowości. W swym znanym i nie-
co przekornym tekście Za co powinniśmy kochać Jana Błońskiego 
Janusz Sławiński przekonywał kiedyś, że lubimy krytyka właśnie za 
to, że jego pisanie to swoista rozmowa z samym sobą i światem; 
za to, że zasadą twórczości Błońskiego pozostaje spotkanie, że jej 
zasadnicze kontury wyznacza postawa dialogowa: 

  3 Zwraca na to uwagę między innymi Stanisław Balbus w artykule Błoński krytyk – 
Błoński uczony [w:] Jan Błoński… i literatura XX wieku, red. M. Sugiera, R. Nycz, 
Kraków 2002, s. 17–33.

  4 R. Nycz, Błoński nasz współczesny, „Teksty Drugie” 2009, nr 3, s. 7–8.
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rarchii przed innymi potrzebami, ponieważ fakt spotkania warunkuje 
w ogóle całą jego aktywność krytycznoliteracką: chęć zadawania pytań 
(także sobie samemu), analizowania, dociekania, konceptualizowania 
i kategoryzowania5.

W pewnym sensie można zatem mówić o osobliwej zdolności Jana 
Błońskiego do teatralizacji działalności krytycznej. Jego teksty 
kształtuje ręka reżysera dialogowego spektaklu. Jeśli pojawiają się 
w nich monologi, to mają one charakter solilokwialny – sceniczny. 
Pod ich powierzchnią wyczuwamy puls rozmowy – gorącą tempera-
turę sporu, konieczność zagadnięcia lub riposty. Ci, którzy spotykali 
krytyka na co dzień, nie mają co do tego wątpliwości:

Znając trochę autora, trudno oprzeć się przeświadczeniu, że Błoński 
obchodzi się z tekstami jak z ludźmi, albo też z ludźmi jak z tekstami. 
I w jednym, i w drugim wypadku początkiem dialogu bywa przyjazno-bez-
litosna indagacja, swoista żartobliwa „zaczepka”, wytrącająca drugiego 
z błogiej drzemki pogodzenia z sobą, to znaczy utożsamienia z rolą, 
pozycją czy sytuacją, w której czuł się bezpiecznie zadomowiony, z którą 
zrósł się, czuł się naturalnie związany. Eksperymentalna zmiana sytuacji, 
przerysowanie przesłanek, doprowadzenie do skrajności konsekwencji, 
testowanie ironią i żartem siły, i autentyczności stanowisk… to tylko nie-
które środki, za pomocą których tworzy Błoński – w życiu codziennym 
i w czytelniczym obcowaniu z tekstami – ów spektakl wielogłosowej 
debaty, w której obok głosu tekstu (głosu partnera) słychać głosy jego (cza-
sem wstydliwie ukrywanych) antenatów i antagonistów, głosy zdrowego 
rozsądku i hermetycznego przerafinowania, apologetów i prześmiewców. 
A wszystko to czyni, jak sądzę, w przekonaniu, że prawda o tekście (jak 
prawda o innym, o świecie i o sobie) jest nie tyle kwestią wewnętrznego 
przekonania, siły intuicyjnego wglądu czy zniewalającej mocy logiki 
argumentowania, ile procesem dialogowego właśnie współdziałania, 
budowania przestrzeni otwartego sporu, która jest też przestrzenią 
wspólnego poszukiwania i porozumienia6.

Czytając teksty Jana Błońskiego, poznajemy zatem nie tylko lite-
raturę, ale i krytyka – jego sposób widzenia rzeczywistości oraz 
mówienia o niej. Indywidualność recenzenta i komentatora życia 

  5 J. Sławiński, Za co powinniśmy kochać Jana Błońskiego? [w:] tegoż, Teksty i teksty, 
s. 167.

  6 Por. R. Nycz, Jana Błońskiego teatr interpretacji [w:] Jan Błoński… i literatura XX wieku, 
s. 66–67.
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którymi się posługuje. Jego niepodległość wobec szkół badawczych 
i standardowych form opisu dzieł literackich manifestuje się w for-
mie. Innowacyjność oraz wirtuozeria Błońskiego w tym zakresie 
przeszły do legendy. Jak zaznacza Teresa Walas:

Idiom Błońskiego krytyka jest rozpoznawalny i zniewalający. To styl 
swobodny, a zarazem cechujący się aforystyczną często celnością sfor-
mułowań; obrazowy, rozsadzany wewnętrzną energią, skłaniający się 
raz ku mowie żywej, innym razem ku poetyckiej frazie. To żywioł eseju 
wysokiej próby, który ma prawo być naturalnym językiem krytyka (choć, 
jak wiadomo, nie jest to przypadek powszechny), którym jednak historyk 
literatury posługuje się od święta, zobligowany rygorami naukowości, 
jednoznaczności terminologicznej i odmienną ekonomią środków. Błoń-
ski krytyk, mistrz eseju, skolonizował nim w pełni historycznoliteracki 
dyskurs, ożywiając jego duchem tę skłonną do niepowabnej stateczności 
formę. Nadał jej lekkość, potoczystość, retoryczny szlif; merytoryczny 
wywód przekształcił w żywy teatr myśli, rozległą erudycję pokazał jako 
pasjonującą przygodę umysłu usytuowanego w sposób widoczny w roz-
poznawalnej teraźniejszości. W sferze dyskursywnej krytyk i historyk 
tracą swoją zakładaną w teorii i realną odrębność, a stają się jednym – 
Głosem Jana Błońskiego7. 

Czy wszystko to oznacza, że niniejszy zbiór można czytać w taki 
sposób, jakby był swoistym pamiętnikiem krytyka – świadectwem 
jego dojrzewania? W pewnej mierze tak… Choć porządek chrono-
logiczny nie pełni roli dominującej, to jednak – na tyle, na ile to 
było możliwe – starałem się go zachować właśnie po to, by czytelnik 
mógł śledzić nie tylko rozwój zainteresowań Błońskiego, ale także, 
a nawet przede wszystkim, rozwój jego kompetencji czytelniczych, 
poszerzanie się jego wyobraźni, zasobu doświadczeń, horyzontów 
światopoglądowych, wrażliwości społecznej, a wreszcie i zestawu 
narzędzi badawczych. Jak bowiem sam pisał:

Narzędzia krytyka bogacą się w miarę, jak bogaci się duchowo on sam: tak 
jak pisarzowi przyznajemy prawo do odmiany i do sumowania doświad-
czeń, tak krytyk, czytając cudze dzieła, buszując w wiedzy o człowieku 
i wreszcie – żyjąc wśród społeczeństwa, niczego innego w swych pracach 
nie odtwarza niż historię swej wrażliwości i swego światopoglądu8.

  7 T. Walas, Historyk w krytyku…., s. 21–22.
  8 J. Błoński, Gospodarstwo krytyka. Pisma rozproszone. Pisma wybrane, t. 3, red. M. Za-

czyński, J. Jarzębski, Kraków 2010, s. 20.
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się z niniejszego wyboru esejów? Odpowiedź sama ciśnie się na 
usta: mamy do czynienia z osobowością bogatą, wielostronną, dyna-
miczną i pełną sprzeczności. Także i ta jego cecha stała się trwałym 
elementem wspomnień. Jeszcze raz oddajmy głos Teresie Walas:

Jan Błoński był – przynajmniej dla mnie – taką właśnie intrygującą po-
stacią, ponieważ nie dawał się gładko zespolić w jednowymiarową całość. 
Polak, katolik, światły obywatel, przykładny ojciec rodziny, autorytet mo-
ralny, a równocześnie znawca i przenikliwy komentator twórców, którzy 
karmią się perwersją – erotyczną, moralną, intelektualną, którzy nie 
krzepią, lecz szydzą, raczej spoglądają w otchłań, niż patrzą w gwiazdy. 
Błyskotliwy umysł, opiniotwórczy bądź – jak się dawniej mawiało: czołowy 
krytyk, uczony profesor, Europejczyk, jedna z ważniejszych postaci inte-
lektualnego i kulturalnego życia – wszystkie te role solidnie wykonywał 
i od wszystkich się w jakiś sposób dystansował krótkim, ironicznym 
spojrzeniem, czy słynnym swoim śmiechem, którego nagłe, wsysane 
do wnętrza parsknięcia otwierały niepokojące szczeliny w potoczystej 
narracji wykładu czy w towarzyskim dialogu9.

2.
Nie lekceważąc tego, co w pisaniu Błońskiego subiektywne i osobiste, 
warto przecież podkreślić ogromne poznawcze walory jego tekstów. 
Zgromadzone w jednym miejscu – choćby tylko wybrane – układają 
się w swoisty, mocno zindywidualizowany kurs historii polskiej 
literatury drugiej połowy XX wieku. Nie przestając być krytykiem, 
Jan Błoński operował bowiem warsztatem historyka literatury. Jego 
rozpoznania często miały charakter porządkujący i systematyzujący 
obszar wiedzy historycznoliterackiej. Teresa Walas uważa, że:

[…] jego bieżącej działalności krytycznej (a niekiedy wręcz recenzenckiej) 
towarzyszy równoczesna aktywność porządkująca, którą określić można 
jako rozumiejące postaciowanie. W każdym prawie szkicu mamy przed 
sobą pulsujący obraz literatury: analizując konkretne utwory, krytyk 
otwiera w głąb przestrzeń tradycji, wszerz – obszar kontekstu, pytając 
o społeczne tło, ukryty pod spodem system wartości, światopoglądowe 
i tekstowe filiacje. Rezultatem jest ujęcie syntetyzujące, mające wszelkie 
cechy ujęcia historycznoliterackiego, dokonywane wszakże bez pomo-
cy standardowych pojęć właściwych tej dyskursywnej (i poznawczej) 

  9 T. Walas, Głosy o Błońskim, „Znak” 2011, nr 668. Online: http://www.miesiecznik.
znak.com.pl/6682011glosy-o-blonskim/ [dostęp: 23.02.2019].
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ono funkcjonowało w obu językach: krytycznym i historycznoliterackim). 
Błoński nakłada własną siatkę klasyfikująco-rozpoznawczą (mity) i stale 
utrzymuje wyrazistą perspektywę wartościowania10.

Niniejszy tom obejmuje pełny horyzont czasowy dokonań badacza. 
Mieści zarówno wczesny szkic o poezji Tadeusza Różewicza (opu-
blikowany w „Twórczości” w 1949 roku), jak i późne eseje ogłaszane 
na łamach „Tygodnika Powszechnego” na początku trzeciego tysiąc-
lecia. Jest jednak wyborem – został poddany prawu selekcji. Zbiera 
teksty najciekawsze, najbardziej wartościowe, pomija więc między 
innymi szkice z wczesnych lat 50., które – mocno uzależnione od 
kolorytu tamtej smutnej epoki – nie przetrwały próby czasu. Nie 
jest zatem systematycznym kursem historii literatury – staje się 
raczej wykładem prywatnym, tworzonym ze względu na osobi-
ste fascynacje. Nie dlatego, by Błoński takiej syntezy stworzyć nie 
mógł, ale dlatego, że nie chciał. Zawsze podkreślał, że jego sposób 
obcowania z literaturą ma charakter afektywny. Bronił prawa kry-
tyka do „zakochiwania się”, do przywiązywania się do ulubionych 
autorów. Jeszcze na początku lat 60. nierównomierność jego uwagi 
poświęcanej poszczególnym pisarzom nie wydaje się tak wyraźna. 
Od lat 70. jest już jednak czymś dominującym. Jak podkreśla Teresa 
Walas, „w polu jego zainteresowania pozostają już wówczas tylko ci 
autorzy, o których – jak mówi – może pisać poważnie”11. Oto kolejna 
prowokacja krytyka, oto kolejne pytanie, które przed nami stawia: 
dlaczego jego zdaniem o jednych pisarzach można pisać poważnie, 
a o innych poważnie się nie da? Skłania ono do zadawania kolejnych: 
co zdaniem Błońskiego decyduje o wadze, a więc i powadze twór-
czości poety? Czy ranga podejmowanych przez niego problemów? 
Horyzont (metafizyczny?) jego wyobraźni? Być może, bo wszyscy 
piszący dziś o Błońskim podkreślają, jak ogromne znaczenie miały 
dla niego relacje literatury i religii. Jak zauważa Krzysztof Biedrzycki:

O ile wprost o swojej religijności autor Kilku myśli co nie nowe opo-
wiadał rzadko, o tyle w pisaniu o literaturze z nią się nie krył, czy ina-
czej – ujawniał, że religijny trop myślenia o literaturze i szukanie w niej 

  10 T. Walas, Historyk w krytyku…, s. 18.
  11 Tamże, s. 22.
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śladów są dla niego ważne12.

Czy właśnie dlatego z taką uwagą i systematycznością Błoński towa-
rzyszył twórczości Czesława Miłosza i Tadeusza Nowaka – czy dlatego 
że wyczuwał w ich wierszach silny, metafizyczny puls? A przecież 
prócz esejów poświęconych sylwetkom Jana Polkowskiego czy Jana 
Lechonia niniejszy zbiór mieści również takie teksty, jak szkic Jeszcze 
o poezji i świętości oraz eseje komentujące wiersze Karola Wojtyły 
i Jana Twardowskiego.

Zebrane w jednym miejscu, czytane po wielu latach, oderwane 
od kontekstu historycznego, w którym były zanurzone w chwili, gdy 
powstawały, teksty Jana Błońskiego ujawniają jeszcze jedną cechę 
oczywistą dla miłośników jego twórczości – okazują się zadziwiająco 
odporne na działanie czasu. Jego formuły krytyczne wciąż brzmią 
świeżo, jego rozpoznania wciąż pozostają inspirujące i odkrywcze. 
Wierzę, że wciąż mogą nie tylko wskazywać ścieżki lektury, nie tylko 
wciągać w przygodę obcowania z wierszami, ale też zachęcać do ta-
kich wypraw w głąb poezji, których stawką jest zarówno poznawanie 
twórczości tego lub innego poety, jak i poznawanie nas samych, to 
znaczy zmaganie się z pytaniami o to, kim jesteśmy i kim możemy 
być – nie w przyszłości, nie w jakimś innym miejscu, ale tu i teraz.

Wojciech Kudyba

  12 K. Biedrzycki, Doczytywanie Błońskiego. Krytyk intymny (O książkach Jana Błoń-
skiego „Gospodarstwo krytyka. Pisma rozproszone” i „Błoński przekorny. Dzienniki. 
Wywiady” w wyborze i opracowaniu Mariana Zaczyńskiego), „Wielogłos. Pismo 
Wydziału Polonistyki UJ” 2011, nr 1, s. 169.





Nota edytorska

Edycja obejmuje trzydzieści pięć esejów Jana Błońskiego, które 
opracowano na podstawie ich pierwodruków (spis na s. 403–405). 
Esejom nadano jednolitą formę graficzną, ujednolicono zapis wyróż-
nień i tytułów, uzupełniono także podpisy pod wierszami. W tekście 
głównym w nawiasach kwadratowych zapisano informacje dodane 
od redakcji – tłumaczenia, tytuły, sigla. Jeśli tytuł utworu jest zapisany 
w nawiasie okrągłym, oznacza to, że w taki sposób zapisał go autor, 
a redakcja dodała jedynie skrót ze wskazaniem bibliograficznym. 

Zmodernizowano zgodnie ze współczesną normą interpunkcję, 
pisownię łączną i rozdzielną oraz używane końcówki fleksyjne. 
Zgodnie ze współczesnymi zasadami zapisano tytuły dzieł oraz cza-
sopism. Ujednolicono również zapis nazwisk, grup literackich oraz 
liczebników. Wyrazy obce niewłączone do polskiej fleksji zapisano 
kursywą. Przypisy od redakcji – oznaczone stosownym skrótem 
[przyp. red.] – mają pomóc czytelnikowi w zrozumieniu interteks-
tualnych odniesień autora.
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 Wykaz skrótów dzieł literackich  
używanych w publikacji

Miron Białoszewski

 OR – Obroty rzeczy, Warszawa 1956
 MW – Mylne wzruszenia, Warszawa 1961

Ernest Bryll

 TNO – Twarz nie odsłonięta, Warszawa 1963
 SS – Sztuka stosowana, Warszawa 1966
 MAZ – Mazowsze, Warszawa 1967
 ZAP – Zapiski, Warszawa 1970

Witold Gombrowicz

 POR – Pornografia, Kraków 1994

Stanisław Grochowiak

 MZP – Menuet z pogrzebaczem, Kraków 1958
 RDS – Rozbieranie do snu, Warszawa 1959

Jerzy Harasymowicz

 CUD – Cuda, Warszawa 1956
 WM – Wieża melancholii, Kraków 1958
 ZPC – Zielnik. Pascha Chrysta, Kraków 1972

Zbigniew Herbert

 SŚ – Struna światła, Warszawa 1956
 HPG – Hermes, pies i gwiazda, Warszawa 1957
 SP – Studium przedmiotu, Warszawa 1961
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  N – Napis, Warszawa 1969
 PC – Pan Cogito, Warszawa 1974

Jan Lechoń

 POE – Poezje, Białystok 1994

Bolesław Leśmian

 SR – Sad rozstajny, Warszawa 1912
 NC – Napój cienisty, Warszawa 1936

Czesław Miłosz

 POCZ – Poemat o czasie zastygłym, Wilno 1933
 TZ – Trzy zimy, Warszawa 1936
 OC – Ocalenie, Warszawa 1945
 ŚD – Światło dzienne, Paryż 1953
 ZUM – Zniewolony umysł, Paryż 1953
 DI – Dolina Issy, Paryż 1955
 TP – Traktat poetycki, Paryż 1957
 RE – Rodzinna Europa, Paryż 1958
 KPIIW – Król Popiel i inne wiersze, Paryż 1962
 GZ – Gucio zaczarowany, Paryż 1968
 MBI – Miasto bez imienia, Paryż 1969
 PO – Prywatne obowiązki, Paryż 1972
GWSIKZ – Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, Paryż 1974
 ZU – Ziemia Ulro, Paryż 1977
 ON – Ogród nauk, Paryż 1979
 KP – Księga psalmów, Paryż 1979
 HOP – Hymn o perle, Paryż 1982
 NZ – Nieobjęta ziemia, Paryż 1984
 ZOMU – Zaczynając od moich ulic, Paryż 1985
 K – Kroniki, Paryż 1987
 WR – Wiersze rozproszone [w:] Wiersze wszystkie, Kraków 2011
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Tadeusz Nowak

 PJO – Prorocy już odchodzą, Kraków 1956
 PNUD – Psalmy na użytek domowy, Kraków 1959
 KS – Kolędy stręczyciela, Kraków 1962
 PRZ – Przebudzenia, Kraków 1962
 ZTR – Ziarenko trawy, Warszawa 1964
 WPA – W puchu alleluja, Warszawa 1965
 WJ – W jutrzni, Warszawa 1966
 TWW – Takie większe wesele, Kraków 1966
 PS – Psalmy, Kraków 1971

Jan Polkowski 

 ODD – Oddychaj głęboko, Kraków 1981
 OGIEŃ – Ogień. Z notatek 1982–1983, Kraków 1983
 DRZ – Drzewa. Wiersze 1983–1987, Kraków 1987

Julian Przyboś

 RP – Rzut pionowy, Warszawa 1952

Tadeusz Różewicz

 NIE – Niepokój. Wiersze z lat 1945–1946, Kraków 1947
 CZR – Czerwona rękawiczka, Kraków 1948
 NWPP – Nic w płaszczu Prospera, Warszawa 1962

Jarosław Marek Rymkiewicz 

 CJK – Czym jest klasycyzm, Warszawa 1967

Wisława Szymborska

 SÓL – Sól, Warszawa 1962



Jan Twardowski 

 RDD – Rachunek dla dorosłego, Warszawa 1982

Rafał Wojaczek

 SE – Sezon, Kraków 1969
 IB – Inna bajka, Wrocław 1970
 NSK – Nie skończona krucjata, Kraków 1972

Karol Wojtyła

 PID – Poezje i dramaty, Kraków 1979



Kim może być krytyk?  
O Jerzym Kwiatkowskim
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 Pan od piękna

Ilekroć późną nocą przechodzę pod oknami J., w jego pokoju roboczym 
pali się na biurku lampka. J. jest badaczem literatury […] Lubię przecho-
dzić nocą pod oknami J. Często nadkładam drogi, aby zobaczyć to jego 
światło o barwie zbrunatniałej żółci. A może sprawdzić, czy się jeszcze 
pali? Bo póki J. bada metafory parnasistów, wierzę, że świat niezupełnie 
jeszcze wypadł z normy: że nic definitywnie złego stać się nie może. Kie-
dy czasem pomyślę, że którejś nocy, spoglądając na trzecie piętro starej 
mieszczańskiej kamienicy, zobaczę ciemne okno, przejmuje mnie lęk. 
Jakbym poczuł niemiarowe wirowanie planety, wysadzonej ze swego 
zwykłego toru, a za najbliższym rogiem usłyszał tętent konia płowego […]1.

Okno jest teraz ciemne, żółta lampka zgasła. I nigdy się już nie 
dowiem, czy żartobliwie przyjazne słowa Flaszena poszły Jerze-
mu Kwiatkowskiemu w smak… Bo przecie nie zajmował się wcale 
metaforami parnasistów! Gusta miał odważne i jego trzecie piętro 
nie było wcale wieżą z kości słoniowej! A jednak Flaszen – chcąc 
uchwycić postawę Jerzego – trafił w dziesiątkę. Postawę człowieka, 
dla którego naprawdę nie było nic ważniejszego niż poezja, sztu-
ka, kultura. Zajmowanie się literaturą nie było dla Kwiatkowskiego 
zawodem. Raczej sposobem godnego życia, na co dzień i na zawsze. 
Człowiek jest tym lepszy, mądrzejszy, im lepiej i głębiej przeżywa 
sztukę, poezję, kulturę. Tak myślano przez wieki i takim się Jerzy 
wychował. Nie dopuszczał do siebie myśli, że kryzys tej postawy 
mógłby nie być chwilowy. A jeśli nawet dopuszczał, tym gorzej dla 
świata… Więc metafory parnasistów zawsze pozostaną ważne.

Przy takiej postawie cierpliwe towarzyszenie polskiej poezji nie 
było stratą czasu, który można by poświęcić na wykłady, rozprawy, 
przemówienia. Było pierwszym obowiązkiem, który wypełniał przez 
trzydzieści lat. Uważnie czytał debiuty, wtrącał się do ezoterycznych 
dyskusji, wszystkim niemal poetom, których głos zabrzmiał dono-
śniej, poświęcił szkic, artykuł czy choćby felieton. Były wśród nich 
nadzwyczajnie trafne, jak – za rzadko cytowane! – myśli o Grochowia-
ku, Różewiczu czy zwłaszcza Białoszewskim. Były też jednodniowe 
zaczepki, polemiki, sprostowania. Czasem wzruszające, jak pochwała 

  1 L. Flaszen, Rękojmia ładu [w:] tegoż, Cyrograf, Kraków 1971, s. 199.
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 sędziwej poetki, o której już prawie całkiem zapomniano, a przecież 
wcale jej wiersze nie gorsze niż płody oklaskiwanych debiutantów… 
W sumie – tej trosce o zrozumienie, jakość i ciągłość współczesnej 
poezji poświęcił Kwiatkowski pięć książek. Świadectwo cierpliwe-
go oddania, mądrej miłości! Jerzy chciał być tym, dzięki któremu 
dojrzewa coś, co nas wszystkich przerasta. To marzenie wcielało 
mu się najpełniej w poezję, w sztukę… Może nawet w profesory po-
szedł dlatego, że inaczej nie mógł zyskać spokoju i niezależności. 
Podejrzewam, że najlepiej czułby się w roli opiekuna, ogrodnika 
literackiego wirydarza. Był moment, kiedy to pragnienie niemal się 
ziściło. Wtedy, kiedy – w 1981 roku – zajmował się redagowaniem 

„Pisma”. Ale krótko to trwało, bo możni tego świata niezmiernie 
rzadko znają się na literaturze.

Jak to sam napisał, w poezji cenił wyżej „wizję” niż „równanie”, 
bujność wyobraźni niż słowne majsterstwo. W ocenach mógł się 
mylić, jak wszyscy; ale ani w pochwałach nie przesadzał, ani też nie 
ciskał anatem. Jeśli podrwiwał, to z durniów czy zarozumialców… 
Fanatyzm gustu był mu obcy. Szukał raczej sprawiedliwej miary 
niż jaskrawego sądu, który jest zresztą także literaturze potrzebny 
(przykładem krytyczna działalność Andrzeja Kijowskiego). Rzecz 
w tym, że Jerzy nie chciał literaturze przewodzić. Chciał jej służyć. 
Ale trzeźwo, wymagająco… Całkiem też bezinteresownie. Nie dobi-
jał się o funkcje i zaszczyty, wzbraniała mu tego godność własna, 
którą miał równie drażliwą co dyskretną. Umiał czekać, aż się go 
doceni, umiał też milczeć, kiedy go spotkała krzywda. Za przysługi 
dziękował zwięźle, porażki znosił bez skargi. O posadach, orderach, 
pieniądzach nie rozmawiał. Nie lubił błyszczeć, reprezentować. 
A nawet – przemawiać i wykładać. Obojętna mu była kultura masowa, 
nie umiem go sobie wyobrazić przed telewizorem. Cóż to, powiecie, 
człowiek jakiś nie z tej ziemi, nie z naszego czasu… Słowem, nie piekł 
na literackim ogniu żadnych doczesnych pieczeni. Ale strzegł tego 
ognia z wiernością, która nie wykluczała stanowczości. Wspierał 
się na głębokiej wierze – wierze w co? Czuliśmy to wszyscy, wierze 
w pierwszeństwo spraw ducha. Tak to można – i trzeba – powiedzieć. 
Po staroświecku? Tak, właśnie po staroświecku.

Ale mówić o tej wierze także nie lubił. Jak nie lubił uzasadniać swo-
ich literackich przeświadczeń. Nagabywany zasłaniał się prawami 
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 gustu. Zaś gust zakłada uszanowanie dla rozmaitości. Odpowiadając 
polemistom (czy zazdrośnikom?), którzy nie chcieli zrozumieć, że 

„podobają mu się bardzo różne poezje”, odpowiadał, że „krytyka 
obowiązuje szczerość poetyckiego przeżycia, szczerość smaku”. Nie 
może jej „zmienić żaden zewnątrz-poetycki system wartości ani 
żadna sztywna teoria estetyczna. Zbyt szare są wszystkie teorie, zbyt 
zielone i złote drzewa poezji”2. Prawda to, ale – jak nieraz prawda – 
zyskałaby na rozwinięciu…

Czym było dla Jerzego doświadczenie poezji, doświadczenie pięk-
na? Nie wiem, ale myślę, że było doświadczeniem najbardziej funda-
mentalnym. Przypomnę kilka słów, ostatnich niemal, jakie od niego 
usłyszałem. Zastanawiał się nad niedawno wydaną książką i nagle 
powiedział: „Właściwie nie wiem, czy on (=autor) ma rację. Ale może 
to nie jest takie ważne. Widzisz – dodał – ja nie jestem pan od prawdy. 
Ja jestem pan od piękna”. Trochę to było smutne, ale także – dumne… 
Miał bowiem Jerzy taką wewnętrzną miarę jakości, w której to, co 
moralne, splatało się osobliwie z estetycznym. Brzydziły go zarówno 
wulgarne efekty w sztuce, jak chytrość czy lokajstwo w życiu… Kiedy 
oceniał książki, czerwone światełko zapalało się zawsze tam, gdzie 
szczerość zmieniała się w cynizm, oryginalność w nihilizm. A kiedy 
przychodziło do publicznego wyboru moralnego, nie miał ani chwili 
wahania, można było zawsze na niego liczyć. Powiedziałbym także, 
że stawiając sobie wysokie wymagania – bywał dość rygorystyczny 
w ocenianiu ludzi… Wojować nie umiał czy nie chciał, ale w kompro-
misy nie wchodził. Wolał milczeć, zamknąć się w sobie. Jego męstwo 
było ciche. W młodości umiał – lepiej od rówieśników – odgrodzić się 
od pysznego i złośliwego głupstwa, co panoszyło się w latach pięć-
dziesiątych. Oddał się skromnym zajęciom, jedynym, co zachowały 
sens… I na literackim rynku stanął wtedy dopiero, kiedy uznał to za 
możliwe moralnie i intelektualnie. Podobnie postąpił wtedy, kiedy 
dotknęła go śmiertelna choroba, o której nigdy nie mówił. Starał się 
za wszelką cenę skończyć książkę – historię literatury międzywo-
jennej – nad którą pracował. I kiedy skończył, umarł.

Wyznał też kiedyś, że „skłonny jest cenić najwyżej poezję, która ze 
śmiałą, zaskakującą wyobraźnią […] i z oryginalnością poetyckiego 

  2 J. Kwiatkowski, Wrażliwość zamknięta i wrażliwość otwarta czyli przepraszam, że 
lubię poezję [w:] tegoż, Notatki o poezji i krytyce, Kraków 1975, s. 7–19.
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 języka […] łączy – najbardziej uniwersalną – problematykę egzy-
stencjalno-metafizyczną”3. Ale nie napisał dlaczego ani też jaka to 

„metafizyka” była mu najbliższa… Pozostaje więc tylko przytoczyć 
Mickiewicza: „są prawdy, których mędrzec […] odkryć nie może 
nikomu”4. Czy można zaryzykować komentarz? Jerzy Kwiatkowski 
zdawał mi się nieraz – zabłąkanym w nasz czas – reprezentantem 
szczególnego duchowego stylu (dzisiaj mówi się chętniej etosu). 
Był on nierzadki wśród humanistów rodem z „dawnej inteligencji”. 
Cechował go najpierw (paniczny nieraz) lęk przed pobrudzeniem się 
pieniędzmi, sukcesem, władzą. Także wierność zasadom, godności 
osobistej, moralnej i intelektualnej przyzwoitości… Dodajmy jeszcze 
poczucie odpowiedzialności związane ze świadomością przynależ-
ności do elity. I wreszcie – wstydliwość duchowego wnętrza, która 
sprawy wiary, przekonań, wyborów najgłębszych kazała uważać 
za ściśle prywatne, jednostkowe. A więc przekonanie, że samemu 
trzeba sobie radzić ze sobą, światem i Bogiem i że nie po tym będą 
nas sądzić, co powiemy, ale po tym, co zrobimy… Coś takiego właśnie 
wyczuwałem w Jerzym. Może mylnie? Jakkolwiek by było, „pan od 
piękna” rozumiał to piękno jako nieodłączne od honoru, przyzwo-
itości, uczciwości… Więcej chyba nie da się już teraz powiedzieć.

Miałem pisać o krytyku, uczonym, a mówię ciągle o człowieku… 
Czytającej publiczności nie był Kwiatkowski dokładnie znany, choć-
by dlatego, że pisał niemal wyłącznie o poezji. Zwracał się raczej do 
gromadki miłośników sztuk pięknych, wśród których przeważali 
artyści, badacze, zapaleni kibice… Ale może właśnie dlatego owi hap-
py few mogli się łatwiej domyśleć, z kim mieli do czynienia. I w ści-
ślejszym obcowaniu dyskretna, może trochę zagadkowa osobowość 
narzucała się silniej uwadze… stając się głosem do koniecznego 
wysłuchania czy punktem odniesienia po prostu. Co nie znaczy, aby 
mnie Jerzy czasem nie drażnił. Złościła mnie przynajmniej jego 
przeklęta skromność… tym dokuczliwsza, że łączyła się z ogromną 
solidnością i dokładnością. Był na przykład wybornym, subtelnym 

  3 Tamże.
  4 Chodzi o wiersz Stopnie prawd Mickiewicza z tomu Zdania i uwagi: „Są prawdy, 

które mędrzec wszystkim ludziom mówi, / Są takie, które szepce swemu naro-
dowi; / Są takie, które zwierza przyjaciołom domu; / Są takie, których odkryć nie 
może nikomu” [przyp. red.].
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 znawcą sztuki, malarstwa. Ale znowu – jakby tylko dla siebie. Raz 
tylko, w 1961 roku jeszcze, machnął książeczkę o rysowniku Danie-
lu Mrozie. Mróz był wtedy zaledwie znany. Przed paru tygodniami 
obchodził jubileusz i sięgnąłem do szkicu Kwiatkowskiego. Ksią-
żeczka bez jednej zmarszczki! Gdyby ukazała się wczoraj, tylko po 
ilustracjach można by się domyśleć, kiedy powstała. Szkoda, że 
Jerzy nie odważył się później na takie plastyczne wycieczki… Kiedy 
go namawiałem, zasłaniał się koniecznością studiów, ślęczenia po 
bibliotekach, odwiedzania muzeów. „Dzisiaj – powiadał – wymaga-
nia wzrosły”. Ale wzrosły w nim, nie – dokoła niego! I w dzień końca 
świata szlifowałby swe myśli – i sprawdzał przypisy.

Z podobną przesadną skromnością traktował swe umiejętności 
romanisty. Ogarniał bowiem całą europejską poezję XX wieku, do-
głębnie znając francuską. Pełniła ona przez kilkadziesiąt lat rolę 
lirycznej lokomotywy, inspirując wszędzie awangardowe przedsię-
wzięcia. Jerzy mógłby bez trudu wykładać współczesną literaturę 
francuską, wyręczył też naszych (niezdarnych) neofilologów, opraco-
wując dla Biblioteki Narodowej bogaty wybór wierszy Apollinaire’a. 
Poprzedził go stupięćdziesięciostronicowym (!) wstępem, a więc 
właściwie – osobną książeczką, która mogłaby funkcjonować jako 
literacka monografia… To samo wolno powiedzieć o Poezji bez granic, 
poświęconej czterem francuskim lirykom (Cendrars, Desnos, Mi-
chaux, Supervielle). Pokpiwałem z Jerzego, że dolawszy trochę wody, 
mógłby załapać cztery romanistyczne doktoraty. Ale on obruszał się 
nawet na takie dowcipy… Dobrze, że trafiają się ludzie tacy jak on 
właśnie! Chociaż martwi i złości to, jak się do nich odnosi otoczenie. 
I jak późno – jeśli w ogóle – zostają docenieni.

Nie powiedziałem jeszcze nic o najważniejszych książkach Jerze-
go. Jest ich trzy, o Staffie, Iwaszkiewiczu, Przybosiu. Przypomniał-
bym jeszcze doskonałe opracowanie Pawlikowskiej dla Biblioteki 
Narodowej. Dziwne towarzystwo, prawda? Przedstawiciele pokoleń 
nie tylko różnych, także skłóconych ze sobą… Ale to właśnie dowód, 
że w spojrzeniu Kwiatkowskiego poezja półwiecza była już jed-
nością! Jak pogodzić jesienny deszcz, co dzwonił o szyby Staffowi, 
Iwaszkiewiczowskie dionizje i owe śruby, piony, równania, którymi 
Przyboś włamać się chciał w przyszłość? Jak się nimi równolegle 
zachwycać? Byłżeby Jerzy w swoich gustach eklektykiem? Otóż 
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 nie: patrzył głębiej niż te deszcze, śruby i dionizosy, oznaki chwili 
i liczmany poetyckości. Odsłaniał głęboką strukturę jednostkowej 
wyobraźni i od niej przejść umiał do problemów istotniejszych, 
powszechniejszych niż zawołania poetyckich szkółek i nawet – lite-
rackie programy…

W tych wszystkich książkach uderza najpierw niesłychana do-
kładność, przenikliwość lektury. Kwiatkowski zaczynał zwykle od 
wyłuskania słownych powtórzeń, natrętnych przenośni, nawrot-
nych obrazów. Przechodził potem do niewidocznych (niewprawne-
mu oku!) figur stylu i tematów wyobraźni, porządkujących poemat 
i jednolicących twórczość poety. Tematy takie – jak sądził – dadzą 
się jeszcze najłatwiej opisać i zrozumieć dzięki etno- i religiologii, 
odsyłają bowiem do skarbnicy mitów i do niezmienników ludz-
kiej wyobraźni… Z nich też budował model tej czy innej poezji. Ale 
przecież była ona także dzieckiem swego czasu! Stąd odwołanie do 
historii idei, myśli różnicuje bowiem i zarazem racjonalizuje ruch 
obrazów… Interesowała jednak Kwiatkowskiego bardziej poezja niż 
filozofia, wyobraźnia niż myśl, twórcza jednostka niż duch epoki. 
Odwracał się zatem od wszelkich determinizmów, psycho- czy so-
cjologicznych. Cechowało go nastawienie na poszczególne dzieło 
albo na jednostkową osobowość twórczą. Uchwycić, jakie ścigała 
ona marzenia, urojenia, jak się zmieniała i samoprzekształcała, to 
chyba cieszyło go najbardziej.

Tak odkrył nam zupełnie innego Staffa, całkiem nowego Przy-
bosia. Iwaszkiewicza przebadał równie (albo bardziej) dokładnie, 
był może jednak za blisko, aby go – sit venia verbo [łac. jeśli tak 
można powiedzieć] – przenicować… U początku drogi Staffa roz-
poznał poczucie winy i lęk przed zejściem do własnego wnętrza 
(podświadomości?). Tym samym przeciwstawił się mniemaniu, które 
czyniło Staffa sztukmistrzem, co przybierał i zrzucał kolejne maski. 
Rzekomo apollińska równowaga Staffa – twierdził Kwiatkowski – 

„z paradoksów się wywodzi i na paradoksach opiera. Słabość – siła, 
jawa – sen, prawda – kłamstwo, dążenie – cel, takie są antytezy tej 
poezji. Z antytez powstają paradoksy: słabość tworzy siłę, jawa jest 
snem i tak dalej”5. Mistrzem staje się Nietzsche, pozbawiony jednak 

  5 J. Kwiatkowski, U podstaw liryki Leopolda Staffa, Warszawa 1966, s. 95.
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 tragiczności. Poezja Staffa zwraca się pomału ku budowaniu prak-
tycznej mądrości, zogniskowanej wokół „marzenia o powrocie do 
Raju”6. Ów Raj oznaczać będzie raz poznanie idei, raz roztopienie 
się w pierwotnej pra-jedni, raz wykształcenie równowagi moralnej, 
która pozwala pokonać upływ czasu… Nikt młodego Staffa tak do-
kładnie i bogato nie przeczytał.

Bardziej jeszcze zaskakujący okazał się wizerunek Przybosia. 
Kwiatkowski pozostawił na boku i program, i słowny kunszt po-
ety (znakomicie przedstawione już przez Sławińskiego). Zajął się 
obrazami, motywami, osobistymi mitami, jakie można w jego „po-
etyckim świecie” wyróżnić. Był Przyboś – w opinii powszechnej – 
piewcą techniki, rozsądnym racjonalistą, miłośnikiem form równie 
przejrzystych, co funkcjonalnych… Kwiatkowski doszukał się w nim 
najpierw prometejskiego tytana, potem zaś lirycznego kapłana so-
larnego kultu, ba! – mistyka nieledwie, mistyka światła, rządzącego 
zmartwychwstaniem! Powiedzieć to i udowodnić wymagało i odwagi, 
i przenikliwości… Wybitna poezja ma zawsze więcej niż jedno obli-
cze. Im prędzej dostrzeże się jej skryte twarze, tym silniej pobudzi 
energię – czyli rozwój – literatury.

Jak widać, była w badawczej praktyce Jerzego konsekwencja. 
Muszę tu pobiadolić raz jeszcze nad losem rodzimej kultury. Uro-
dzony w roku 1927, Kwiatkowski zabrał się do pisania w momencie, 
który mógł być najlepszy, ale stał się – najgorszy. Bo polskie litera-
turoznawstwo było już w 1945 roku gotowe wziąć twórczy udział 
w teoretycznej rewolucji, która miała po wojnie odnowić myślenie 
i pisanie o literaturze! Liznęło trochę rosyjskiego formalizmu, pra-
skiego strukturalizmu, niemieckiej hermeneutyki, psychoanalizy 
i marksizmu… Miało też pod ręką wielkiego Ingardena. Ale miast 
pójść odważnie naprzód, musiało się przez kilkanaście lat borykać 
z najbardziej tępą, najbardziej doktrynerską odmianą społecznego 
determinizmu, narzuconą umysłom administracyjnymi środkami! 
Kiedy się z nią uporało, było już trochę późno… Zapewne, Jerzy 
nie miał teoretycznego zacięcia. W socrealistycznych sabatach nie 
brał udziału. Został jednak – jak wszyscy – odcięty od źródeł. Miał 
tylko przeczucie metody, która pozwoliła mu stać się wybitnym 

  6 Tamże.



przedstawicielem krytyki tematycznej (i mitograficznej). Wspomniał 
raz półżartem o swej „formalistyczno-tematycznej” rozprawie magi-
sterskiej… Do pełnej świadomości swego interpretacyjnego talentu 
musiał jednak dochodzić po omacku, w półmroku. I nie tak prędko 
doszedł do swoich „grubych książek”.

Ale przecie doszedł. Dzięki swoim zdolnościom? Zapewne. Ale 
także dzięki swej duchowej niezależności, wewnętrznemu ładowi, 
który w sobie nosił. Jakże to Flaszen zatytułował fragment o badaczu 
metafor imieniem J., który przytoczyłem na początku? Rękojmia ładu.



Wobec totalitaryzmów. Tadeusz Borowski 
i Gustaw Herling-Grudziński 
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iBorowski i Herling: paralela

Pisarze polscy – słyszymy od lat przeszło czterdziestu – dali niemal 
natychmiast wyraz cierpieniom, jakie społeczeństwu zadali okupan-
ci. Ludzie ludziom – czytamy – zgotowali los, który streszczają dwa 
słowa, ludobójstwo i obóz… Ale i ten frazes wątpliwy i prawda nie-
zupełna, przynajmniej dopóty, dopóki przymykamy oczy na spraw-
ców nieszczęścia. Zaś do 1989 roku, jak wiadomo, masowa śmierć 
była oficjalnie niemiecka i tylko niemiecka. Tymczasem brutalne 
obozy – jak lubią przypominać, nie bez przewrotnej satysfakcji, za-
odrzańscy historycy – były nie tylko naśladowane z czerwonych; te 
ostatnie gościły także, jak się zdaje, tyleż Polaków, jeżeli nie więcej. 
Zwłaszcza kiedy pamiętać o deportacjach mniejszości polskich 
z Ukrainy i Białej Rusi, które to deportacje zaczęły się jeszcze w la-
tach dwudziestych.

Mało o tych policyjnych wprawkach wiemy i pewnie się już nie 
dowiemy. Osobliwym jednak zrządzeniem losu ten polski pisarz, 
który najciekawiej mówił o Oświęcimiu, a mianowicie Borowski, 
wiele o nich musiał słyszeć. Jego ojciec, księgowy spółdzielni pszcze-
larskiej (!) w Żytomierzu, spędził prawie sześć lat na budowie słyn-
nego Kanału Białomorskiego… Matka zaś trudziła się na Syberii, nad 
brzegami Jeniseju. Oczywiście, Borowski nigdy o tych rodzinnych 
peregrynacjach nie wspomniał, przynajmniej publicznie. Przypusz-
czam jednak, że nie były całkiem bez znaczenia dla filozofii obozu, 
którą wykształcił sobie w Oświęcimiu…

W tym konkursie nieludzkości oba totalitaryzmy szły niewąt-
pliwie łeb w łeb. Ale polska literatura reagowała z godną uwagi 
symetrią, skoro ilość i jakość świadectw, wspomnień i opowieści 
poświęconych germańskiej i sowieckiej sekcji piekła zdają się mniej 
więcej równe. Jak opowieści Borowskiego w kraju, tak Inny świat 
Herlinga -Grudzińskiego wyróżnia się na pewno wśród książek 
opublikowanych na Zachodzie. Obaj autorzy byli, trafiając do obozu, 
mniej więcej w tym samym wieku. Obaj byli ukształceni przez tę 
samą szkołę, międzywojenne polskie liceum. Byli obojętni religijnie 
i mogli zostać chyba uznani za agnostyków. Obaj wreszcie zostali 
jeszcze przed końcem studiów dostrzeżeni przez środowisko 
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i literackie… Dość tych podobieństw, jak myślę, aby porównanie 
było pouczające.

1.
Tak Borowski, jak Herling inaczej pisali, inaczej byli czytani. Prozy, 
które złożyły się na Pożegnanie z Marią (koniec 1947 roku), ukazy-
wały się w Polsce już od kwietnia 1946: od końca wojny nie minął 
nawet rok. Były opowiadaniami, powieściowymi fikcjami: brano je 
wszakże za bezpośrednie sprawozdania. Dlatego właśnie wzburzyły 
opinię i podzieliły czytelników.

Oryginalnością Borowskiego było – jak wiadomo – stworzenie 
narratora, „vorarbeitera Tadka”. Jego sposób patrzenia, sądzenia, 
opowiadania, słowem – jego perspektywa narracyjna… była perspek-
tywą człowieka całkowicie przystosowanego do koncentracyjnego 
porządku. Przystosowanego – nie znaczy pogodzonego! Vorarbeiter 
Tadek nienawidził obozu, przeklinał go jak wszyscy. Ale był w obozie 
i aby przeżyć, musiał podporządkować się jego regułom. Vorarbe-
iter Tadek nie jest szczególnie tchórzliwy ani złośliwie okrutny. 
Trafiają mu się życzliwe odezwania i poczciwe gesty… Jest jednak 
stale skupiony na sobie i zupełnie pozbawiony wyobraźni. Nie wie 
i nie chce wiedzieć, co myślą i czują inni. Człowiek z niego całkiem 
przeciętny, czyli – normalny… Dlatego wcale się nie dziwi, że strażnicy 
wystawiają sobie więźniów na strzał dla pięciomarkowej (!) premii 
albo że (żydowskie) „häftlingi” drżą na myśl o przerwie w dostawach 
(Żydów) do gazu, jak bowiem przeżyją, nie mogąc przeszukać bagaży?

Powojenni czytelnicy czytali na ogół te opowiadania tak, jak czyta 
się dokument, czemu zresztą trudno się dziwić. Utożsamiali więc 
pisarza z narratorem (czy Borowski, dając temu ostatniemu własne 
imię, sam jakoś dopuszczał czy prowokował, jakby prowadzony 
przewrotnym pisarskim instynktem, co lubi mylić tropy i wzmagać 
wieloznaczność tekstu!). Czytelnicy mniej subtelni – czy też bar-
dziej przerażeni tym, co przeczytali? – oskarżyli więc Borowskiego 
o znieważenie męczenników albo nawet o zupełny nihilizm etyczny: 
pisarz zdawał się bowiem godzić na moralny upadek swoich obozo-
wych towarzyszy. Dzisiaj łatwo zarzucić im literacką niekompeten-
cję. Nie zrozumieli, że właśnie narrator został przez Borowskiego 
przedstawiony w dwojakiej roli ofiary i wspólnika zbrodni… Tym 
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isamym pisarz potępiał system koncentracyjny podwójnie: za to, co 
robił z ludźmi, i za to także, kogo z ludzi zrobił.

Innemu światu Herlinga przytrafiła się podobna (choć nie ta sama!) 
przygoda. Napisany w latach 1949–1950 i ogłoszony najpierw w prze-
kładzie angielskim w 1951 roku, a zatem u zenitu zimnej wojny… 
Inny świat miał – i musiał – zostać przyjęty jako świadectwo. Świa-
dectwo dla kogo? Przecie nie dla Polaków, tych nie trzeba już było 
przekonywać. Ale mało kto zdaje sobie dzisiaj sprawę, jak bardzo 
zachodnia opinia nie mogła – czy raczej nie chciała – uwierzyć bądź 
w istnienie, bądź w ogrom terroru w ZSRR. Nawet samo istnienie 
obozów mogło stać się we Francji przedmiotem głośnego sądowe-
go procesu (tak zwana sprawa Krawczenki)! Jednak po „odkryciu” 
obozów niemieckich w latach 1944–1945 wiedziano już dobrze, 
czym może być absolutny terror, i komuś, kto tylko zadał sobie trud 
przeczytania książek takich jak Inny świat, podobieństwo totalita-
ryzmów nie mogło nie rzucić się w oczy.

Kto mówi o świadectwie, sprawozdaniu, dokumencie, myśli zwy-
kle o faktach, zwłaszcza o faktach rzeczowych, materialnych, które 
łatwiej rozpoznać i sprawdzić. Inny świat przynosi oczywiście sporo 
takich faktów. Kiedy jednak przyjrzeć się książce z bliska, łatwo spo-
strzec, że mnożenie faktów – dokumentacja sensu stricto – nie jest 
wcale celem i troską pisarza. Wędrując po miejscach odosobnienia, 
Herling spotkał niemało więźniów, którzy wymieniali między sobą 
informacje o koncentracyjnym świecie. Dla wielu, jak sam zauważa, 
było to nawet czymś w rodzaju namiętności. On sam jednak ograni-
czył się w zasadzie do opowiedzenia tego tylko, co sam przeżył czy 
zobaczył. Często odnosimy wrażenie, że mógłby opowiedzieć więcej. 
Znużony jakby czy znudzony, pomija sporo spraw i zdarzeń, które na 
pewno zaciekawiłyby historyka. Nie przedstawia nawet szczegółowo 
funkcjonowania kompleksu obozów, do którego trafił… A przecież 
poznał je na pewno gruntownie.

Inny świat został dobrze przyjęty i zyskał dziesiątek przekładów (to 
samo można zresztą było powiedzieć o opowiadaniach Borowskiego). 
Jak przypomina sam Herling, recenzenci podkreślali nieraz literac-
kie walory książki. Zapewniali też, jak Ignazio Silone lub angielski 
krytyk Edward Crankshaw, że będzie ona czytana „długo jeszcze po 
zlikwidowaniu instytucji, które opisuje”, czyli sowieckich obozów. Ale 
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i mówić o „literackich wartościach” takiej książki jak Inny świat – co 
to właściwie znaczy? Czy mowa o zaletach stylu? Tak, Herling pisze 
zwięźle, energicznie, barwnie. Piekło rzuca mu – jak każdemu arty-
ście – estetyczne wyznanie, nie waha się więc całkiem po malarsku 
odtwarzać koszmarnego spektaklu teatralnego, urządzonego jakby 
na szyderstwo dla nieszczęsnych zeków. Albo też przydaje całkiem 
apokaliptycznych rysów więźniarskiemu barakowi, kiedy to – póź-
ną nocą – wstrząsa nim przerażający koncert westchnień, jęków, 
modlitw i krzyków, które – często nieświadomie – wydają z siebie 
potępieńcy Stalina… Jednak wszystkie te sukcesy pióra, choć częste, 
nie mogłyby same nacechować literacko książki, którą czytelnicy 
otwierali i nadal otwierają, pragnąc się wiarygodnie zapoznać ze 
światem obozów. Z tym – ależ tak! – fundamentem, na którym stało 
najgroźniejsze z mocarstw…

Ale jeśli tak, to co właściwie nadaje Innemu światu literackość? 
Książka zachowała dość wyraźnie ślady pierwotnego planu. Herling 
opowiada najpierw o swym pobycie w więzieniu w Witebsku, gdzie 
znalazł się wkrótce po aresztowaniu. Skazany, zostaje przytrzyma-
ny „etapem” w Leningradzie, gdzie trafia do turmy zgoła luksu-
sowej, zaludnionej niemal wyłącznie przez wyższych sowieckich 
oficerów… Stąd kilka ciekawych portretów generalskich. Dociera 
wreszcie do Jercewa, gdzieś między Wołogdę i Archangielsk – do 
obozu przeznaczenia, który zacznie teraz opisywać, poczynając od 
pierwszych doświadczeń: wyczynów bandy urków i pracy w lesie, 
głównego zatrudnienia więźniów… Prędko jednak trafia znowu na 
osobliwe „przypadki”, na towarzyszy nieszczęścia, którzy się jakoś 
wyróżniają. Ale jak wyróżniają? Nie tyle pochodzeniem czy dawną 
rolą społeczną, ile teraźniejszym zachowaniem w obozie. Drugi 
z tych przypadków – „zabójca Stalina” – tak Herlinga zajmuje, że 
zbiera się on do odtwarzania (czyli, raczej, do przypuszczającego 
zamyślenia… ) procesów, które miały miejsce w duszy nieszczęśnika.

Tak właśnie – jakby spontanicznie – buduje się na naszych oczach 
Inny świat… i całkiem możliwe, że pisząc, Herling pozwolił się pro-
wadzić swoim przyrodzonym skłonnościom, nie zaś – wypełniał 
kratki wstępnie założonego planu. Historia zeka Herlinga stanowi 
najogólniejszą ramę powieści, która kończy się w chwili, kiedy ten 
zostaje polskim żołnierzem, czyli człowiekiem wolnym. Jednak 
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iambicją pisarza nie było relacjonowanie własnych nieszczęść, ale 
opisanie gułagu. Stąd deskrypcja szpitala, kuchni, aresztu i tym 
podobnych. Ale wszędzie uwagę autora przyciąga pojedynczy czło-
wiek. Jednostka, która go czymś zdziwiła czy uderzyła. Tym zaś, co 
chciałby naprawdę przeniknąć, jest jej wewnętrzny sekret, będący 
jakby dyrektywą losu…

W tym właśnie momencie książka zaczyna się przechylać w stronę 
fikcji, chociaż fikcja ta jest zawsze przedstawiona jako domysł, przy-
puszczenie. Takie ześlizgnięcie się w fikcję powtarza się kilkanaście 
razy, zawsze w ten sam sposób. Najbardziej zaś zajmującymi przy-
padkami okazują się z reguły więźniowie, którzy starali się pokonać 
czy przezwyciężyć koncentracyjne zniewolenie… Ale możliwe to było 
tylko za cenę szaleństwa, pozbawionej sensu ucieczki, poświęcenia 
czy samobójstwa! Aby zrozumieć i wyjaśnić takie przypadki – ko-
nieczne okazuje się zawsze sondowanie dusz albo raczej przenik-
nięcie tych dusz przez pisarską wyobraźnię. Prawda o człowieku 
koncentracyjnym musi być – w ostatecznej instancji – wewnętrzna.

2.
Borowski doszedł do wniosku dokładnie przeciwstawnego. Literac-
kie początki pisarza znamy stosunkowo dobrze. Przed uwięzieniem 
Borowski – jak wiadomo – uważał się raczej za poetę. Opowieści 
oświęcimskie zrodziły się z listów, które pisarz posyłał (a raczej prze-
mycał) do narzeczonej, osadzonej w sąsiedniej Brzezince. Wstrzą-
śnięty koncentracyjną społecznością, Borowski nie przestawał 
rozmyślać nad miejscem, gdzie się znalazł. „Zakładamy podwaliny 
jakiejś nowej, potwornej cywilizacji” – pisał. Po wyzwoleniu listy 
zostały odtworzone z pamięci przez nadawcę i stały się pierwszym 
rozdziałem Byliśmy w Oświęcimiu, wspomnień-opowieści, ogłoszo-
nych w 1946 roku w Monachium przez trzech ocalonych, w tym 
Borowskiego, który był także redaktorem całości i – jak słychać – nie 
wahał się tu i ówdzie poprawiać kolegów. Pamiętali oni, że Borowski, 
przygotowując książkę, skłonny był upraszczać narrację i w miarę 
możności ograniczać się do faktów… Vorarbeiter Tadek, literackie 
alter ego pisarza, pojawia się w trzecim opowiadaniu, napisanym 
przez Borowskiego. Razem z nim narodził się – literacko – spór 
o głębokie znaczenie całego dzieła.
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i Osobliwość narratora Borowskiego zasadza się przede wszystkim 
na radykalnej eliminacji wszelkiej introspekcji. Tym bardziej to za-
skakujące, że pisarz przedstawia sytuację koncentracyjną – w której 
zewnętrzne zachowania ludzi oraz ich wewnętrzne przeświadczenia 
muszą – zdawałoby się – bardzo się różnić. W następnej publikacji 
Borowskiego, Pożegnaniu z Marią (1948 rok), tenże Tadek relacjonuje 
już tylko gesty i zachowania postaci, będących bez wyjątku więźnia-
mi lub strażnikami, oraz słowne odpowiedniki tych zachowań, to 
znaczy fragmenty dialogów. Nie zagląda do niczyjego wnętrza, nie 
monologuje i nie pomaga sobie „dialogiem wewnętrznym”, do któ-
rego odwoływał się Hemingway, chcąc przedstawić wnętrze postaci 
takim, jakim wyobrażali je sobie inni: „Opowieści Borowskiego – pi-
sze Werner – są jednym z najbardziej konsekwentnych przykładów 
[…] prozy behawiorystycznej, nie tylko w literaturze polskiej”1.

Dlaczego Borowski tak radykalnie odrzucił introspekcję? Tłu-
maczę to sobie – w ostatecznym rachunku – następująco: Borow-
ski doszedł do wniosku, że człowiek obozowy – którego wzorco-
wym wcieleniem był właśnie vorarbeiter Tadek – nie mógł, w gruncie 
rzeczy, zachować naprawdę tzw. życia wewnętrznego. To bowiem, co 
zazwyczaj składa się na to życie – wspomnienia i nadzieje, współ-
czucia i entuzjazmy, sukcesy moralne i wyrzuty sumienia – wszystko 
to przeszkadzało mu tylko w walce o przetrwanie. Musiało więc 
ulec znacznemu uproszczeniu i ograniczeniu. Dokładniej: jeżeli 
więzień jeszcze żył, to w dużej mierze dlatego, że był uczuciowo 
porażony i spustoszony moralnie, czyli dostosowany do sytuacji, 
w którą został wrzucony – bez swojej winy, rzecz jasna. Dlatego 
także właściwie oceniał swe szanse i trafnie planował zachowania… 
znał przecież obozowy mechanizm lepiej niż inni. Czy to znaczy, że 
nigdy nie pomagał towarzyszom? Że cierpienie innych sprawiało 
mu przyjemność? Broń Boże. Ograniczał się jednak – jak w obronie 
własnej – do działań niezbędnych, czyli względnie bezpiecznych… 
Stopniowo stawał się tak niezdolny do sądzenia – siebie i innych – 
i do wyboru postępowań, które by różniły się od obozowej rutyny.

Mówiąc o więźniach, którzy przyjmowali żydowskie transporty 
przyjeżdżające do Brzezinki, Borowski powiada tylko: „Nie byli to 

  1 A. Werner, Wstęp [w:] T. Borowski, Utwory wybrane, Wrocław 1997, s. 149.
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iludzie źli, tylko przyzwyczajeni”. Czyli dostosowani do obozu. To 
wszystko. We współczesnym społeczeństwie umiejętne przysto-
sowanie do otoczenia uważane jest najczęściej za zaletę, prawie 
cnotę. Czemuż więc mielibyśmy potępiać naszego vorarbeitera? Już 
w 1945 roku Borowski zobaczył rozpaczliwą banalność zła… i znalazł 
sposób na jej opisanie.

Aby jednak życie mogło zacząć się na nowo, należałoby jeszcze 
sprawę osądzić: rozgrzeszyć lub potępić tych niewinnych zbrodnia-
rzy, którzy przeżyli. Ale to właśnie Borowski pozostawia czytelnikom. 
To on, ten czytelnik, który także mógł był trafić do Auschwitzu!, 
winien rozgraniczyć to, co wybaczalne, i to, co nim nie jest. Ale 
to właśnie – w świecie bez Boga – jest zadaniem niemożliwym do 
wypełnienia. Doświadczenie obozu jest bowiem w istocie swej nie-
przekazywalne. Nikt nie może naprawdę „wstawić się” w sytuację 
koncentracyjnego więźnia. Borowski podkreśla to także przez to, 
że swoim bohaterom nie zagląda nigdy do duszy.

Ale lepiej może powiedzieć od razu całą prawdę, tym bardziej, 
że widać ją lepiej niż w roku 1947. Jak wielu milczących świadków 
zbrodni, Borowski był w głębi przekonany, że w Auschwitzu zbankru-
towała cywilizacja, zbankrutował człowiek. Ujścia cało z obozu nie 
można właściwie przebaczyć nikomu, bo żeby tam przetrwać, trzeba 
było złamać jeden po drugim wszystkie zakazy, jakie wykształciła 
europejska tradycja religijna i moralna…

Co gorzej, ta cywilizacja wcale się naprawdę nie przeciwstawiła 
zbrodni obozów! Obozy doprowadziły tylko do skrajności wielu za-
sad, na jakich ta cywilizacja została zbudowana. Zasadę konkurencji, 
która umożliwiła rozkwit kapitalizmu. Racji stanu, która dobro 
zbiorowe przekłada nad interes jednostki. Zasadę przystosowania 
i hierarchii opartej o pieniądz i podział pracy. Państwowego prawa, 
które przechodzi do porządku nad przeświadczeniami lokalnych 
(drugorzędnych) wspólnot, często zbędnych, niekiedy szkodliwych… 
Wreszcie zasadę maksymalizacji umiejętności technicznych, która 
zapewni sukces i błogostan! Takie są prawdziwe przyczyny – mnie-
mał Borowski – dla których sędzia bez zmrużenia oka zapełniał 
obóz, przedsiębiorca czerpał zeń zyski, oficer zaś posyłał zbędnych 
niewolników do krematorium, gwiżdżąc radośnie Mozarta. Obóz nie 
jest pomyłką historii europejskiej. Jest jej nieuchronnym produktem, 
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i spokojnie akceptowanym przez najbardziej rozwinięte (więc naj-
bardziej obłudne) społeczeństwa świata.

Tak więc my wszyscy, „my z Auschwitzu”, jak mówił Borowski, je-
steśmy w pełni winni. Ale zarazem wcale winni nie jesteśmy, bośmy 
przecie produktami cywilizacji, której prawdę ujawnił Oświęcim… 
Zburzmy więc tę cywilizację, stwórzmy jak najprędzej nową! Myślę, 
że nawrócenie Borowskiego na komunizm było szczere i zupełne, 
chociaż chorobliwe i zapewne krótkotrwałe. Szczere w tym sensie, 
że utopia całkowitego przekształcenia społeczeństwa ludzkiego 
była – dla Borowskiego – jedyną i ostatnią szansą wyrwania się 
przekleństwu Oświęcimia i usprawiedliwienia własnej egzystencji…

Spodziewał się więc – czy w pełni, czy naprawdę, nikt się już 
nigdy nie dowie – spodziewał się zatem rychłego przeanielenia 
społeczeństwa zbawionego radykalnym przewrotem i gotów był 
ten przewrót wspierać per fas et nefas [łac. wszelkimi dozwolonymi 
lub niedozwolonymi środkami]. Rozczarowanie było nieuchronne 
i musiało w końcu doprowadzić do śmierci, której Borowski umykał 
z trudem przynajmniej od czasu uwięzienia. Można sobie postawić 
pytanie, czy w tych ostatnich miesiącach Borowski wracał czasem 
myślą do innego koncentracyjnego świata, tego, który poznali jego 
rodzice i… o którym nie mogli nie mówić swoim dzieciom. Kto wie, 
czy śmiertelny cień totalnego terroru nie zagarnął go dwojgiem 
skrzydeł, od zachodu do wschodu?

3.
W gruncie rzeczy tylko praktyka pisania, tylko sztuka zatem nie 
zdradziła nigdy Borowskiego. Jego intelektualna strategia była sa-
mozgubna. Jego moralizm – czy supermoralizm – bardzo podejrzany, 
bo zmierzał pośrednio do wywyższenia artysty jako jedynego, co 
chce i może powiedzieć prawdę. Aby odważyć się mówić o „faszy-
stowskiej logice świata”, trzeba być doprawdy tyleż zrozpaczonym, 
co pysznym. Ale Borowski wiedział dobrze, że to właśnie zdanie 
streszczało jego literacką oryginalność. Wszystko, co nie było krwią 
i cynicznym okrucieństwem, wszystko, co nie świadczyło o koncen-
tracyjnej istocie ludzkiego społeczeństwa (czy raczej ludzkich spo-
łeczeństw), zdawało się pisarzowi mdłe, puste, kłamliwe, estetycznie 
żadne. Zwłaszcza w jego trzeciej książce, która wzbudziła faryzejskie 
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izastrzeżenia oficjalnej krytyki, udało mu się (dzięki tej chłodnej za-
jadłości, która przepalała wszystko prawdomówną pogardą) nadać 
jedność, spoistość, blask krótkim opowiadaniom, w jakich odnawiał 
się nieustannie obraz świata z kamienia, Kamiennego świata, wyda-
nego nieodwołalnie złu. I nie chciał się już tutaj Borowski usprawie-
dliwiać Oświęcimiem, bo Oświęcimiem stawało się wszelkie miejsce 
na ziemi i każde społeczeństwo, zobaczone prawdziwie, rozpadało 
się na – symetrycznie sprzężonych – katów i ofiary.

Tak było już w Bitwie pod Grunwaldem, gdzie rolę obozowych 
kapo przejmowali Amerykanie, i także w Podróży pulmanem, gdzie 
powitanie repatriantów – ze wschodu i zachodu! – nie mogło się nie 
skojarzyć z przyjazdem do obozu. Można dziś chyba powiedzieć, że 
to właśnie niezwięzłe opowiadanie świadczy chlubnie i o odwadze 
pisarza, i także o lojalności krytyków, którzy woleli nieraz Borowskie-
go nie rozumieć, bo jasne określenie „co pisarz chciał powiedzieć” 
równało się w ówczesnych warunkach donosowi… W końcu Borowski 
wpędził się w sytuację zgoła schizofreniczną, bo przecież – jako 
pisarz – musiał czuć się zarazem wywyższonym i przeklętym!

Niczego podobnego nie ma u Herlinga. Chce on początkowo 
świadczyć i tylko świadczyć. Ale przekonuje się prędko, że nie da się 
powiedzieć pełnej prawdy (czy do tej prawdy przybliżyć), nie sięgając 
po rozmaite literackie licencje, jak choćby rekonstrukcję cudzych 
stanów psychicznych… Jednak w przeciwieństwie do Borowskiego, 
który zniknął jakby w vorarbeiterze Tadku i pozostał tylko autorem, 
tylko piórem spisującym „beznamiętnie” obozowe horrenda… w prze-
ciwieństwie więc do Borowskiego Herling jest stale obecny w Innym 
świecie, jako człowiek i współuczestnik wydarzeń. Nie waha się też 
podkreślać swej odmienności (może nawet niezwykłości?) w tłumie 
wieloletnich już katorżników. Płynie to zapewne z przeświadczenia, 
że celem obozu jest upodobnienie i wewnętrzne spustoszenie więź-
niów. Zachowanie odrębności czy autonomii, moralne oddzielenie 
rozumnej świadomości od udręczonego ciała, własnego i innych… 
uznane więc zostaną za wyraz oporu. Godne uwagi, że własne cie-
lesne przygody Herling opisuje jakby ze skrępowaniem, dziwiąc się 
na przykład swemu – onirycznemu! – upadkowi: „[…] mnie samemu 
śniły się wówczas sceny erotyczno-ludożercze; miłość i głód wróciły 
do swego wspólnego pnia biologicznego i wyzwoliły z najgłębszych 
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i zakamarków podświadomości kobiety ulepione z surowego ciasta 
[…] ociekające krwią i mlekiem”. Taka spowodowana głodem regre-
sja – zdaje się myśleć Herling – czyż nie degraduje człowieka? Czy 
nie zapowiada już kapitulacji?

Swojej tożsamości nie traci też Herling we wspólnocie nieszczę-
ścia. Zapewne, zobowiązuje go ona moralnie. Ale z trudem tylko 
rozpoznaje się podobnym do współwięźniów, u których uważnie 
rozróżnia środowisko, wykształcenie, poglądy i tym podobne. Inaczej 
Borowski, który podkreślał raczej podobieństwo ludzi ukształconych, 
upodobnionych walką o przetrwanie… „My z Auschwitzu” – mówił. 
Może Herling powiedziałby raczej: ten, ten i jeszcze ten, z którymi 
byłem w Jercewie. Jednostkowa różnica zajmuje go bardziej niż 
podobieństwo losu. Podobieństwo to bowiem prowadzi w granicy 
do odczłowieczenia: 

Spędziłem jeszcze jedną dobę w więzieniu wołogodzkim […] w podzie-
miach […] spałem na gołym klepisku wśród okolicznych chłopów, którzy 
nie odróżniali dnia od nocy, nie pamiętali pory roku i nazwy miesiąca, nie 
wiedzieli, jak długo siedzą, za co siedzą i kiedy wyjdą na wolność. Drze-
miąc na swoich futrzanych szubach nie rozdziani, nie rozzuci i nie myci – 
majaczyli w gorączkowym półśnie o rodzinach, domach i zwierzętach.

Byli to zaiste więźniowie doskonali…
W gruncie rzeczy interesuje pisarza tylko jedno: sposób, w jaki 

jednostka skazana na ogłupienie, ubezwłasnowolnienie i zniewole-
nie, a potem dopiero na śmierć – stara się przekroczyć swą sytuację 
i nie poddać się losowi, który jej został administracyjnie przypisany. 
W tym właśnie wysiłku – całkiem niezależnie od osiągniętego, lub 
nie, sukcesu – ocala się jednostka, a raczej jednostkowość ludzka, po-
nieważ sam człowiek najczęściej ginie… Aby ten wysiłek zrozumieć, 
nie wystarczy go obserwować. Należy raczej powtórzyć mentalnie 
szlak, którym szła w swoim czasie zbuntowana ofiara. W ostatecz-
ności trzeba ten szlak wyobrazić sobie lub wręcz wymyślić. Dlatego 
właśnie opowieść Herlinga nabiera cech powieści po prostu, zmienia 
się w quasi-fikcję, pogłębiając zarazem swe „literackie” rysy.

Przyznajmy jednak, że braterstwo, które się w tym procesie bu-
duje, pozostaje bardzo wybiórcze. Tym, co uderza czytelnika Innego 
świata, jest nie tylko bezmiar ludzkiego poniżenia. Także surowość, 
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itwardość nawet, jaka cechuje narratora. Kilkakrotnie pojawia się 
nawet coś jakby pogarda, pogarda dla słabych, moralnie, rzecz jasna. 
Tej pogardy czy niechęci narrator nie chce czy nie może całkiem za-
trzeć czy opanować. Choćby wtedy, kiedy mówi o kobietach w obozie 
albo kiedy porównuje zachowania Rosjan i cudzoziemców – nieko-
niecznie Polaków! Od tej pogardy – czy może niechęci? – uwalnia go 
najlepiej samotność: w szpitalu „uświadomiłem sobie […] że jedynie 
samotność jest w życiu człowieka stanem graniczącym z absolutnym 
spokojem wewnętrznym, z odzyskaniem indywidualności”.

Prawdziwie godnym szacunku pozostaje ten tylko, kto – raz przy-
najmniej – naraził naprawdę swe życie, aby ocalić jeżeli nie wolność 
własną, to przynajmniej autonomię, tożsamość, samoistność. Tylko 
bunt czyni człowiekiem. Moralność człowieka silnego, moralność 
wojownika (słusznej sprawy)… Moralność elity, która odsyła nas, 
rzecz jasna, do Josepha Conrada. Lub może raczej do Conrada czy-
tanego w latach trzydziestych w Polsce.





Tadeusz Różewicz  
Krajobraz po katastrofie
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fiePoezja Różewicza

1.
Zastanawiając się półtora roku temu nad Niepokojem1, postawił kry-
tyk następujące pytanie: czy naiwności i potknięcia awangardyzmu 
Różewicza są znakiem dobijającego się własnych środków wyrazu 
poety, czy też zmuszą nas do zaklasyfikowania poezji Różewicza 
jako jeszcze jednego ładnego debiutu bez przyszłości?

[Czerwona] Rękawiczka rozwiewa bezapelacyjnie te wątpliwości, 
wznieca natomiast inne. Wiemy już, że jest to poezja, która coś znaczy, 
bez której trudno sobie na przykład wyobrazić antologię polskiej 
poezji współczesnej. Wiemy, że jest to poezja szczera i nowa. Te dwa 
twierdzenia udowadniają się nawzajem. Ale z drugiej strony trudno 
nam ustalić jakieś wytyczne rozwoju twórczości Różewicza; czasami 
zdaje się nam, że ta poezja błądzi po zaułkach.

Jako dowód porównajmy obydwa dotąd wydane tomiki poety. 
Widzimy tu zmiany – zapożyczając określeń z dialektyki – ,,ilościo-
we”, nie „jakościowe”. Wiersze Rękawiczki są lepszymi wierszami 
w manierze Niepokoju; jaskółek nowego stylu brak. Mamy zaś prawo 
przypuszczać, że możliwości pierwszego są dość ograniczone. Ta 
wyraźna zmiana łączy się zapewne z uspokojeniem programowego 
awangardyzmu Niepokoju. Elementy poezji Różewicza, przedtem 
dość bezładnie rozrzucone i odgraniczone wzajemnie, wchodzą 
w coraz subtelniejsze, bardziej skomplikowane związki. Cała poezja 
Różewicza włącza się w ogólny nurt poezji polskiej. Ale nie uprze-
dzajmy własnych myśli; poezję także należy czytać rozdziałami.

Najpierw przeczytajmy rozdziały tylko z pozoru czysto formalne 
i też tylko z pozoru mówiące jedynie o wyobraźni poety, o jej wła-
ściwościach.

2.
„Trzeba [przymrużać oczy], / patrzeć na rzeczy z ich zewnętrznej 
strony” [Poemat o czasie zastygłym, OC] – pisał w 1932 roku Czesław 
Miłosz. Dopiero po dobrych kilku latach znalazł się poeta, którego 

  1 Por. J. Lichański, Drugie pokolenie awangardy. Chłopskość programowa, „Twórczość” 
1948, nr 1.
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fie poezję można by ściśle dopasować do ówczesnego hasła Miłosza. Jest 
nim właśnie Tadeusz Różewicz. W jego poezji działa nieubłagane 
prawo konkretyzacji. Nie tylko abstrakcje otrzymują trzy wymiary:

Niebo
o słodkie podniebienie
smak migdałów miodu
maku i wanilii

(Niebo dzieciństwa, CZR)

ale nawet wrażenia innych zmysłów transponuje poeta na wrażenia 
wzrokowe:

cisza:
lokomotywa z pluszu

(Postój, NIE)

Oko, oko jest najpewniejsze! Czytelnik uwierzy najprędzej, jeśli 
zobaczy w wierszu konkretny stół, konkretne okno czy nawet kon-
kretnego słonia. Uderzające jest zaufanie, jakim obdarza Różewicz 
sprawy fizjologii, krwi, oka, żołądka i mózgu. Stąd czerpie najchętniej 
środki ekspresji poetyckiej. Najchętniej też używa ich w deformacji. 
Powstają niesamowite obrazy, godne Picassowskich wizji rozlatu-
jącego się świata2.

Tyle że u Różewicza powody deformacji są zupełnie konkretne. 
Właśnie okupacja, codzienne sprawy życia i śmierci każą mu zwrócić 
uwagę na siłę wyrazu tkwiącą w tym, o czym się najłatwiej zapomina: 
we własnym ciele . Oto Termopile polskie:

partyzant dźwiga
flaki niebieskie i soczyste
rozwalony na polu chwały
legł

miedzianowłosy żydek
z pięcioramienną gwiazdą w oczach
zwisł

  2 Nie jestem kompetentnym znawcą współczesnej plastyki, ale wydaje mi się, że 
poezja Różewicza wyraźnie przywołuje nowe malarstwo. Ileż na przykład okazów 
z ostatniej Wystawy Sztuki Nowoczesnej w Krakowie mogłoby posłużyć za ilustracje 
tych wierszy…
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Kurierka z zielonym okiem
w brzuchu
wyskoczyła z pociągu.

(Termopile polskie, NIE)

Widać wyraźnie, jak naturalistyczny obrazek przechodzi niespo-
strzeżenie w miniaturową Guernicę poetycką.

Drugi przykład idealnie pasujący do podanej powyżej charakte-
rystyki. Opis doświadczenia wewnętrznego, tak rzadkiego poza tym 
w jego poezji, pojawić się w niej mógł tylko w postaci jak najbardziej 
konkretnej:

przyszedł mój przyjaciel
z dziurą w czole
i obdarł brody misterne
rozpruł brzuch rozkoszy
wyciągnął ze mnie
wiotki kręgosłup płaza
i wszczepił nowy biały mlecz
jak gwiazdę z żywego srebra.

(Gwiazda żywa, NIE)

Ale umiłowanie konkretu czy deformacja anatomiczno-fizjologicz-
na nie mówią jeszcze o „spoglądaniu na rzeczy z ich zewnętrznej 
strony”. To dopiero rzeczy, a „spojrzenie na nie”? Dowiemy się o nim, 
skoro rozpatrzymy materia poetica wierszy Różewicza.

Jest nią obraz i  autorski  sąd o nim. Zajmiemy się najpierw 
pierwszym, i to w wypadkach najcharakterystyczniejszych, skraj-
nych. Mamy w wierszu gwałtowną serię obrazów, przelatujących 
w szybkim tempie przed okiem czytelnika, mniej lub więcej zdefor-
mowanych, zawsze jednak opisanych w sposób możliwie najprostszy, 
zaledwie naszkicowanych. Przyglądając się im bliżej, dostrzeżemy 
pewną ewolucję w metodach chwytania „uciekającego” świata.

Niektórym wierszom Niepokoju patronuje z daleka Przyboś. Wi-
dać w nich uproszczoną wizję tego poety, stosowaną w jej głównym 
założeniu: notatki bezpośredniego wrażenia zmysłowego. Przez 
odrzucenie więzów logicznych między zdarzeniami i łączenie ich 
jedynie za pomocą czasowego i przestrzennego następstwa uzyskuje 
poeta specjalny typ „pozornej” metaforyki:
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Kierownik ruchu owinął się dokoła
czerwonej chorągiewki, […]
pociąg
wyłamał się
ze stacji.

(Droga na Zachód, NIE)

Zubożenie i uproszczenie poetyki Przybosia tak szkolne, tak nieprzy-
jemne, że sam Różewicz z niego dość prędko zrezygnował. Co cie-
kawsze, rezygnuje na rzecz stylu, celowo odbarwionego z wszelkich 
wartości poetyckich, na rzecz serii wytartych, zautomatyzowanych, 
w życiu codziennym opisanych „klisz”, które, choć często fragmen-
taryczne i przypadkowe, wystarczają – dzięki swej banalności – do 
nakreślenia właściwego obrazu. Rezygnacja ma zatem charakter 
całkowicie biegunowy. Dzięki niej zbliża się Różewicz bezpośrednio 
do prozy, której siła – jak powiada paradoksalnie Alain – polega 
na „opisywaniu rzeczy pospolitych w sposób pospolity”. W wielu 
wierszach Różewicza obserwujemy szczątki prozaicznego opisu, 
wszędzie zaczynanego, a nigdzie niekończonego.

widzę słyszę dotykam
ważę się na wadze ulicznej
uciekam przed niebieskim tramwajem 
w lipcu: ocieram pot z lśniącego czoła

(Do umarłego, NIE)

Tego rodzaju „klisze”, stare, zużyte, niepoetyckie, powinny – ,,nor-
malnie” rzecz biorąc – obniżać wartość poetycką wiersza. Przeciw tej 
groźbie broni się Różewicz dwojako: tempem filmu (bo i tu dadzą się 
odnaleźć nawiązania do techniki filmowej. Tyle że Miłosz – u którego 
stwierdzono ją najwyraźniej – opisuje rzeczy przez wielostronne 
ukazywanie ich fragmentów, zaś Różewicz robi jedno zdjęcie całości 
i zaraz biegnie dalej) oraz niepowiązaniem poszczególnych frag-
mentów, obrazów między sobą. Zamiast dawnego chronologiczne-
go i przestrzennego łączenia obrazów pozostanie tylko kolejność, 
mechanika zobaczenia czegoś nowego.

Wreszcie trzecia metoda jest syntezą, organizowaniem poprzed-
niej; od bezładnych notatek przechodzimy do coraz bardziej rygo-
rystycznego wyboru, do grupowania obrazów wzdłuż wyraźnej linii 
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trzeba szukać jego najbardziej udanych wierszy [Odwiedziny, CZR].

Mogłoby się zatem zdawać, że Różewicz to kolekcjoner różnorod-
nych, bezładnie zgromadzonych wrażeń zmysłowych, nowe wydanie 
Kodaka Cendrarsa. Nie! Abstrahując od roli wyboru i kompozycji 
obrazów, pozostaje druga część materiae poeticae: opinia autora, jego 
bezpośrednie wypowiedzi. Z tego widzimy, że z poezji usunięty został 
proces powstawania sądu, że – w przeciwieństwie do symbolistów – 
ten sąd nie powstaje, lecz jest . Wyeliminowano autonomiczne 
doświadczenie wewnętrzne, alfę i omegę poezji symbolistów; poeta 
widzi świat i wydaje o nim sąd.

3.
Jest parę wierszy Różewicza, w których wyraźnie widać pokrewień-
stwo z poetyką uproszczonego nadrealizmu, konkretnie mówiąc – 
z poetyką Paula Éluarda. Zestawmy Ocalonego z Gabrielem Péri:

Znam słowa które dają życie
Są to słowa najbardziej zwykłe
Słowo zapal słowo ufność
Sprawiedliwość i miłość i wolność
Słowo dziecko i słowo szlachetność
Pewne nazwy kwiatów i owoców

(P. Éluard, Wiersze, tłum. J. Kott, „Kuźnica” 1945, nr 9, 10 nlb)

pojęcia są tylko wyrazami:
cnota i występek
prawda i kłamstwo
piękno i brzydota
męstwo i tchórzostwo
jednako waży cnota i występek
widziałem:
występki nagrodzone poniżoną cnotą
człowieka który był jeden
występny i cnotliwy

(Ocalony, NIE)

Widzimy jaskrawo, jak podobna technika wypowiada tu dwa zupełnie 
sprzeczne sądy. Jej cechą charakterystyczną jest metoda operowania 
abstrakcjami, w tym wypadku pojęciami etycznymi. Otóż Różewicz 
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ustawia różnorodne w swej myślowej zawartości pojęcia w jeden 
rząd emocjonalno- asocjacyjny, podobnie jak gdzie indziej jedynie 
szeregiem niepowiązanych „fenomenologicznych” obrazów wywo-
ływał poetyckie wzruszenia. ,,Éluard – pisze Adam Ważyk – grupuje 
w potocznym języku – po jednej stronie takie pojęcia, jak światło, 
dobro, piękno, szlachetność; po drugiej – mrok, zło, brzydotę, podłość. 
Éluard tworzy według tej samej osi podziału inne abstrakcje czy 
pojęcia symboliczne, tyle jeszcze zbliżone do skojarzeń przyjętych, 
że zrozumiałe, tyle różne, że stanowią jakby poetycką propozycję 
wzbogacenia naszej kultury pojęć”3.

Poszukując środków odcięcia się od przebrzmiałej poetyki sym-
bolistycznej, natrafił Różewicz na pewne właściwości poezji surre-
alistycznej, stanowiące zresztą wynalazek Apollinaire’a. Chodzi tu 
o sztukę bezpośredniej wypowiedzi autora o konkretnym, opisywa-
nym wypadku, o jaskrawe odsłonięcie swego stanowiska, w przedłu-
żeniu – o ten „potoczny język” z definicji Ważyka. Chwyty tego rodzaju 
występowały bardzo rzadko w poezji awangardowej (Peiperowskie: 

„wszystko, co możesz powiedzieć prosto, powiedz zawile”), a jeśli wy-
stępowały, to tylko w charakterze wyjaśnienia lub pointy; natomiast 
u Różewicza wybijają się na powierzchnię wiersza stale, przerywając 
nawet niekiedy tok obrazowania i świadcząc tym samym o nieustan-
nym czuwaniu autorskiej emocji nad działalnością zmysłów.

Jak to wygląda w poszczególnych wierszach? Weźmy dla przy-
kładu Miłość [NIE]:

Obok w czerwonym kościele
grożą jeszcze śmieszni piekłem
Obywatele miasta obłudnicy
witają kardynała 
[…]
Na uniwersytecie
profesor pod parasolem 
[…]
wykłada metafizykę 
[…]
Bzdura obłuda fałsz .

  3 A. Ważyk, Przedmowa [w:] Antologia współczesnej poezji francuskiej, wybór i wstęp 
A. Ważyk, Warszawa 1947.
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Idę ulicą
jestem ci  wdzięczny za miłość

Bardzo charakterystyczne jest to poszukiwanie środków odnowie-
nia poezji przez surrealistyczną technikę szczerości. Surrealizm – 
jak to wskazuje przykład Éluarda – pomógł rewolucyjnym poetom 
skończyć z konwencją „zakazanych tematów”, odnowić wyobraźnię 
i – choć to paradoksalnie brzmi – nawiązać kontakt z czytelnikiem 
przez zerwanie z hipertrofią „warsztatu” i komplikowaniem rzeczy 
prostych4. To wszystko da się zastosować także do Różewicza, co 
zresztą absolutnie nie ma dowodzić, że Różewicz był czy jest sur-
realistą. Faktem jest tylko, że surrealizm był najkonsekwentniejszą 
reakcją na poetykę symbolizmu (nie na teorię, bo z tą skończono już 
dawno) i że poeta, który nie chciał iść śladami polskiej awangardy, 
musiał się z nim spotkać – szczególnie jeśli był tak oddalony od 
estetyzmu, jak Różewicz. Poezja Różewicza to poezja wyjątkowo 
silnie „zaangażowana”. L’art? Je m’en fiche [fr. Sztuka? Rzygam tym] – 
jak mawiał Picasso.

Surrealiści notowali przedproża, odruchy myśli; Różewicz wycho-
dzi „na światło racjonalności”, nie zatracając właściwej swym uświa-
domionym czy nieuświadomionym poprzednikom pasji „mówienia 
po prostu”. Ale to pociąga za sobą pewne konsekwencje. Najbardziej 
może rzuca się w oczy swoista degradacja metafory.  U Różewi-
cza często – choć częściej w Niepokoju niż w Rękawiczce – jej funkcje 
przejmuje deformacja, i to, zgodnie z naturą jego poezji, deformacja 
bardzo konkretna, anatomiczna najczęściej. Metaforę – główny śro-
dek poetyckiego wzruszenia – zastąpić też mają specjalne układy 
urywkowych treści. Nie będziemy się zatrzymywali przy niemal już 
wygnanej z poezji Różewicza ekwilibrystyce słownej, żonglowaniu 
paradoksalną metaforą, żartach z czytelnika i tak dalej.

Jest jeszcze jeden punkt, w którym widać zbieżność z Éluardem. To 
zagadnienie konstrukcji wiersza. Różewicz  wykazuje duże zamiłowa-
nie do sztywnej kompozycji poematu, czy to ze względu na statyczny 
charakter wyobraźni (Jesień w Niepokoju: poeta, chcąc przedstawić 

  4 Oczywiście pozytywne punkty nadrealizmu (traktowanego wyłącznie jako tech-
nika poetycka) zjawiły się wtedy, kiedy z nim prawie powszechnie zerwano; kiedy 
miejsce „podświadomej” abrakadabry zajęły ludzkie treści.
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gicznie zbudowanych obrazków; każdy z nich będzie jednak nieru-
chomy), czy też dla ułatwienia i wzmocnienia rezonansu czytelnika, 
a raczej słuchacza – bo to są wiersze dla słuchacza przede wszystkim. 
Stąd wprowadzenie antytezy jako naczelnej zasady konstrukcyjnej. 
Tak chwili obecnej narzuci się wspomnienie wojny, tak w opis świata 
wedrze się brutalny, nienawidzący głos poety. Niekiedy, jak w kom-
pozycji muzycznej, szereg narastających, niedoskonałych akordów 
rozwiązuje ostatni (Od moich stóp, CZR; Warkoczyk, PP); niekiedy 
występuje szereg jak gdyby inkantacji poetyckich (Jak dobrze, CZR).

Ta dbałość o wyraźną, często jaskrawo kontrastową konstrukcję, 
podobnie jak wiele cech ubocznych: aluzje do powszechnie znanych 
tekstów, celowe dezawuowanie oczekiwania czytelnika, dynamiza-
cja banałów – mają wspólne źródło: jest nim arsenał tradycyjnych 
chwytów retoryki5.

4.
Uważne oko dostrzeże w poezji Różewicza dwie sprzeczne tendencje: 
z jednej strony – dążenie do możliwie jak najściślejszej obiektywiza-
cji podawanych czytelnikowi treści, z drugiej – niebezpieczną skłon-
ność do wyolbrzymiania wrażeń, ustawiczne fortissimo wzruszenia.

Pierwsza dąży do stopniowego wyeliminowania oblicza autora, 
do działania li tylko przez zestawienia obrazów; i dlatego musi się 
odwoływać do doświadczenia nie tylko poety, lecz wszystkich lub 
prawie wszystkich jego czytelników. Stąd zdyscyplinowany realizm 
takich wierszy jak na przykład Księżyc świeci:

księżyc świeci księżyc świeci
pusta ulica człowiek upadł
księżyc świeci człowiek zgasł
człowiek ucieka księżyc świeci
księżyc świeci
pusta ulica
twarz umarłego
kałuża wody
(Księżyc świeci, CZR)

  5 Nie potrzebuję chyba dodawać, jak daleko od retoryki stoi Różewicz; podobnie 
jak Aragon i Éluard, choć ci ostatni od niedawna rehabilitują tak niepopularnego 
w kołach literackich Wiktora Hugo.
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tradycyjnego opisu i automatycznie przywołuje deformację. W niej 
leży siła i słabość poezji Różewicza. Siła – bo rządzi potężną ekspre-
sją tych wierszy. ,,Kiedy czytam współczesny wiersz, słucham nowej 
muzyki lub oglądam obrazy Picassa – doznaję wstrząsu”. W istocie 
sztuka współczesna nie nadaje się do kontemplacji. Słabość – bo 
wstrząs z natury rzeczy nie trwa długo.

Pozwólmy sobie na jeszcze jeden cytat: „[…] styl nazywany po-
wszechnie jasnym ma tylko jedną linię okopów. Nic już nie ma poza 
nią. Nie do obronienia” (Fargue). Otóż okopy Różewiczowskiej poezji 
zdobywa się jedną szarżą – i to szarżą, która wprowadza w uniesienie; 
ale łupów poza nią nie znajdziemy. Różewicz – typowy sensualista, 
jak przystało na prawdziwego moderne’a (według definicji Denisa 
Saurata), jest sensualnie łatwy. Jego wyobraźnia nie żąda od czytel-
nika wysiłku; drażni raczej, aniżeli przetwarza. Poruszając naraz 
wiele sprzecznych strun, wywołuje dreszcz podziwu; cecha właściwa 
poezji estradowej. Jego poezja jest typową poezją „pierwszej krwi”; 
poecie najbardziej zależy na pierwszym zetknięciu z czytelnikiem; 
stąd łatwa czytelność i dbałość o przejrzystą kompozycję. Z drugiej 
strony wiersze Różewicza bledną przy wielokrotnym czytaniu; jego 
poezja oddaje czytelnikowi swoje skarby od razu.

Bliższa analiza wykaże, że te wewnętrzne niezgodności stylu Ró-
żewicza nie są przypadkowe. Są one znakiem ścierania się dwóch 
tendencji: chęci pokazania rzeczywistości i chęci jej osądzenia, 
przekonania czytelnika o jej moralnej wartości. Trud właściwie 
daremny, a raczej zbędny, bo najlepsze osiągnięcia Różewicza znaj-
dziemy na linii poetyckiego obiektywizmu, rygorystycznego doboru 
obrazów, poza którymi kryje się sama esencja cierpienia – myślę 
o Odwiedzinach, Księżyc świeci i innych czołowych pozycjach tomu 
Czerwona rękawiczka.

Żywioł bezpośredniego liryzmu wdziera się jednak drzwiami 
i oknami. Okazuje się raz jeszcze, że jesteśmy za blisko „czasów 
pogardy”. Ta skromność, pokora wobec rzeczywistości wydaje się 
jedną z najpiękniejszych i najbardziej twórczych cech poezji Ró-
żewicza; choć z drugiej strony warto podkreślić nieustanną i bez-
pośrednią – przez inwektywę, ironię, sarkazm – kontrolę moralną 
opisywanych faktów. Szkoda tylko, że za wiele ofiar rzuca poeta na 
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fie pożarcie Molochowi ekspresji: powstają wtedy rozmaite Opowia-
dania spreparowanej skóry i parodystyczne wprawki à la – Plemnik 
w spodniach [CZR].

Zwykle poeci uciekali z rzeczywistości we wspomnienie. U Róże-
wicza jest najdoskonalej odwrotnie: ciężar wspomnień przytłacza 
rzeczywistość. Wojna bierze na poecie swój pogrobowy odwet.

rozstąpi się ściana
wejdę do nieba w zabłoconych butach

usiądę przy stole i opryskliwie
będę odpowiadał na pytania

nic mi nie jest dajcie
mi spokój. Z  głową w dłoniach
tak siedzę i siedzę. Jakże im
opowiem o tej długiej
i splątanej drodze.
[…]
Nie – przecież nie mogę im
powiedzieć, że człowiek człowiekowi
skacze do gardła.

(Powrót, CZR)

Określmy tę postawę od razu: to postawa rozczarowanego huma-
nitarysty. Wielokrotnie podkreślano zasadniczą różnicę reakcji 
literatury na pierwszą i drugą wojnę światową; tymczasem tak 
charakterystyczny dla „tamtej” literatury niejasny i dość ograni-
czony w perspektywach humanitaryzm pokazał się od strony naj-
mniej spodziewanej, od strony poezji. Odnajdujemy u Różewicza 
zasadnicze rysy wspólne: ,,Odbrązawianie” wojny, w tym wypadku 
partyzantki (problem drażliwy, a do dziś dnia z należytą siłą nie 
postawiony; tym lepiej więc, że znalazł się ktoś, kto o jego istnieniu 
stale przypomina), nienawiść do bezmyślnej dyscypliny i drylu 
(Zaraz skoczę szefie [CZR]), punkt niezmiernie charakterystyczny, 
spojrzenie na wojnę od strony cywila i lubowanie się w naturali-
stycznym opisie cierpień (remarkowska biologia). Wreszcie – jako 
logiczne ukoronowanie wszystkiego – rozczarowanie, dziecinny 
nieco żal do współczesnych, że zapominają o bohaterach, i do 
rewolucji, że „nic się nie zmieniło”.
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z których największa musi być oczywiście za szczerość. I nic dziw-
nego – humanitaryzm nie jest żadną określoną postawą wobec 
świata. To punkt, w którym zejdą się „komunista” Gide, komuni-
sta Romain Rolland, liberał Zweig czy katolicyzujący w gruncie 
rzeczy Duhamel czy Siegfried. To jest punkt wyjścia dla katolika, 
nihilisty czy marksisty nawet; port niezdecydowanych intelektu-
alistów. Stąd też wywodzi się trudność zdefiniowania tendencji 
rozwojowych poety: widzimy postęp w doborze środków wyrazu, 
wyszlachetnienie techniki i nawet próby przełamania okupacyj-
nych kompleksów – ale zasadniczej zmiany orientacji dostrzec 
nie sposób.

Jednak nawet w tak niewygodnej i śliskiej sytuacji obowiązkiem 
krytyka pozostanie próba wyłuskania z tekstu pewnych propozycji 
dalszego rozwoju poety. W przypadku Różewicza dostrzegam dwie 
możliwości. Na pierwszą wskazują pewne przesunięcia tematycz-
ne: otóż miejsce nierzadkich w Niepokoju wierszy o akcentach 
nihilistycznych zajmuje zwolna tematyka współczucia i miłosier-
dzia. Są to, jak łatwo stwierdzić, najnaturalniejsze i najprostsze 
odruchy człowieka na widok czy wspomnienie cierpienia, ewolucja 
więc w pewnym sensie normalna. Idąc jednak konsekwentnie tym 
torem, mógłby się Różewicz znaleźć w orbicie wpływów ideałów 
chrześcijańskich. Jeśli przypominamy sobie pozycję wyjściową, 
taką, jaką nam prezentuje Niepokój, rozwiązanie wyda się dość nie-
prawdopodobne, niemniej „dzieją się rzeczy na niebie i na ziemi…”6.

Ciekawy w każdym razie będzie przegląd tematyki. Motywy „żyw-
cem pogrzebanej” matki, rodzinnej i małżeńskiej miłości, szczęśli-
wego dzieciństwa – mówią o powolnej rekonwalescencji „zarażonej 
śmiercią” wyobraźni. Charakterystyczne jest szukanie kontaktu 
z ludźmi, zawsze z poszczególnymi jednostkami, nigdy przez po-
czucie się „jednym z szeregu”. Wspomnienia okupacyjne gasną, i to – 
mimo wszystko – jest zjawiskiem dodatnim, choć połączonym 
z poczuciem zdrady:

  6 Odwołanie do Hamleta Szekspira: „Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie, / Niż się 
ich śniło waszym filozofom”, akt I, scena V, tłum. J. Paszkowski, Warszawa 1951, 
s. 49 [przyp. red.].
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odtrącam te sztywne
dłonie okrutnie żywy
odtrącam rok za rokiem

(Widzę szalonych, CZR)

Z drugiej strony Bratny ma niewątpliwie rację (por. „Odrodzenie” 
1949, nr 2), kiedy podkreśla, jak bardzo Różewicz jest „nasz”, to zna-
czy, jak łatwo byłoby mu stanąć w szeregu takiej rewolucyjnej poezji, 
jaką on i „grupa warszawska” propagują. Łatwo też powołać się na 
Éluardowskie analogie. W istocie, Różewicz nie ma absolutnie żad-
nych zahamowań natury ściśle technicznej, które tak wielu poetom 
utrudniają sprawę. Jego pozorny brak warsztatu byłby doskonałą 
techniką dla tematyki społecznej. Trudno jest jednak w obecnej 
chwili coś więcej na ten temat powiedzieć.

5.
We wstępnym wierszu Niepokoju pisał Różewicz:

Wykopaliska w moim kraju mają czarne
głowy zaklejone gipsem okrutne uśmiechy
ale i u nas wiruje pstra karuzela
[…]
Ciała nasze krnąbrne i nieskore do żałoby […]
popraw papierowe wstęgi i wieńce
pochyl się tak: biodro niech dotyka biodra
twoje uda są żywe
uciekajmy uciekajmy.

(Maska, NIE)

Ale dokąd? Dzisiaj – po upływie dwu lat i – co ważniejsze – po prze-
czytaniu Czerwonej rękawiczki, krytyk nie jest jeszcze w stanie udzie-
lić jednoznacznej odpowiedzi. Cóż robić? Sprolongujmy poecie 
kredyt i czekajmy.
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Czytając wiersze Różewicza, myślę nieraz, ile musiało minąć dzie-
sięcioleci, aby poczucie bezsilności, zwątpienia i rozpaczy, jakie 
polskiemu poecie przyniosła, niemal w okamgnieniu, wojna, za-
garnęło literaturę europejską. Jaki pełen ufności, wiary w czło-
wieka i w przyszłość był Prus, jeśli go porównać z Flaubertem czy 
Maupassantem! I w dwudziestoleciu Tuwim (albo Przyboś…) głosił 
pochwałę życia wtedy, gdy Eliot pisał Ziemię jałową, a Breton czy 
Éluard żądali nieustającej rewolucji… Słowem, można przypuścić, 
że doświadczenie wojny zastąpiło niejako w polskiej świadomości 
literackiej cały końcowy etap kruszenia mieszczańskich i tradycyj-
nych wartości, któremu od lat, ze smutkiem czy zapałem, oddawało 
się światowe piśmiennictwo. Może dlatego głos Różewicza – nawet 
rozpaczający – brzmi zawsze prosto i młodzieńczo; przeszłość nie 
zmęczyła, nie wycieńczyła poety, przeciwnie, świeżość wysłowie-
nia, prostota wyrazu nie mają sobie równych; ogród słów zachował 
cały swój blask, chociaż chronić się w nim ani można, ani warto. 
I nie przypadkiem poeta powołuje się na Kalibana. Kaliban budzi 
się do człowieczego życia – i czymże innym niż zbawczym dla po-
ezji gestem Kalibana było to odważne odrzucenie metaforycznego 
zdobnictwa, którego debiutując, dokonał Różewicz? – ale po to tylko, 
by zobaczyć, że świat nie słucha pałeczki Prospera. Otwiera oczy 
i widzi – jednocześnie cielesną młodość świata, jakby dopiero stwo-
rzonego, ale także, że nadchodzi nicość, „nic w płaszczu Prospera”. 
Dwoistość równoczesnego widzenia – robak w róży, trup na obrazie 
Rubensa, rzeźnia i Gioconda, wiosenny baranek zmartwychwstania 
prowadzony do szlachtuza, miłość wreszcie, co zmienia się w śliskie 
i lepkie okrucieństwo – funduje całą lirykę Różewicza. Powtarza tak, 
w tysiącznych przekształceniach, pierwsze doświadczenie młodego 
chłopca, który w czterdziestym pierwszym czy drugim roku wyruszał 
z karabinem do partyzantki – po to, by w okrutnym utożsamieniu 
poznać zarazem i życie, i śmierć.

Boimy się nieraz własnych pisarzy i strach nam dopowiadać 
myśli, jakie wyrażają. Tak było już z Borowskim, którego morali-
stycznie ufryzowała krytyka, podczas gdy zadręczyło go właśnie 
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już nie wypowiada, ale wręcz krzyczy swój wstręt do świata, natręc-
two śmierci, nienawiść do sztuki – skłonni jesteśmy odgrodzić się 
estetycznym parawanem od tak nietaktownych odezwań. Rzecz 
w tym, że literatura XX wieku, burząc wartości, dbała zwykle, by 
zaraz zbudować nowe: autentyczność jednostki, mistykę sztuki, mit 
rewolucji totalnej. I tak odwrót (na z góry upatrzone pozycje) nie 
różnił się wiele od marszu naprzód, jak to widać u Camusa, który 
lewą ręką opisywał absurdy, by prawą wytyczać drogę nadziei. Nawet 
u Becketta rygor formy – tym bezwzględniejszy, im sroższy rozpad 
kalekich bohaterów – zwiastuje istnienie rozmaitych metafizycznych 
furtek. Lecz Różewicz trafił do dziewiątego kręgu piekła wprost 
z tradycyjnej prowincji i nie ufa żadnym intelektualnym wybiegom, 
żadnym spekulacjom, które by nie sprawdziły się od razu w naj-
bardziej codziennym tyciu – albo świat zostanie zbawiony razem 
z teściową, niedzielnym obiadem i smutną błahością każdego dnia, 
albo wcale: nie ocala ani myśl, ani piękno, wyśmiane i wydrwione. 
Poezja nic w rzeczywistości nie zmienia – przygoda lirycznego Ikara 
nie jest przygodą powszechną – i nie potrafi sprostać światu: rozwi-
jać się może tylko w człowieku letnim, tym przeklętym: „sączy się 
z pęknięcia, ze skazy” (O pewnych właściwościach tak zwanej poezji 
[NWPP]). Jeśli obarczać ją zadaniami nad siły, kłamie.

U Różewicza wszystkie ścieżki są ślepe, ponieważ etyka kompro-
mituje estetykę, by z kolei rozsypać się w obliczu wydarzeń. Zostaje 
ciało: natrętne, wyłączne, niepotrzebne. Wydane śmierci – a więc 
poecie przypada rola świadka rozkładu. „Coś się skończyło – powiada 
ironicznie Różewicz – nic się nie chce zacząć” (Opowiadania dydak-
tyczne, NWPP). Rozpacz poety ogarnia naszą epokę (Różewicz pozostał 
katastrofistą… ) i zjawia się świadomość końca, którą można rozpo-
znać zarówno w opisach „śmierci i śmieci”, jak nostalgii początków.

[…]
nic z ulic i ust
z ambon i wież
nic z głośników
mówi do niczego
o niczym
[…]

(Nic w płaszczu Prospera, NWPP)
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że ruch stracił sens, sens zaś poeta utożsamia instynktownie z celem. 
Nic już dzisiaj  nie może się zmienić, zastygła energia, która pchała 
naprzód sieneńskiego rycerza, i to właśnie prowokuje nieodmien-
ną rozpacz. Źródła tej rozpaczy są paradoksalnie chrześcijańskie. 
Czas chrześcijaństwa jest czasem strzały, Chrystus zmartwychwstał 
i strzała ruszyła, zaś moment każdy, co mija, tylko w przyszłym 
celu może znaleźć usprawiedliwienie. Jeśli nie ma punktu omega, 
do którego zdąża los i świat, wszystko nieruchomieje w absurdzie. 
Nie ma dokąd wycofać się i można tylko powtarzać to samo zdanie, 
rozdrapując ranę, z której tryska poezja – daremna. Świat jest labi-
ryntem zaułków. I tak istota poezji Różewicza stała się prawdziwą 
kwadraturą koła: nihilizmem tragicznym.





Moralna troska  
Liryka Zbigniewa Herberta
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Herbert był Różewiczem, który w pewnej chwili poszedł we własną 
stronę. Nie można nawet powiedzieć, że wzorował się na Różewi-
czu; on nim po prostu – był. Ich wiersze można było wzajemnie 
powymieniać.

Świat Herberta jest jednak mniej rzeczywisty i mniej prowin-
cjonalny (smak prowincji jest zasługą, nie kalectwem Różewicza), 
bardziej wyrozumiały i „inteligencki”. Wspólne jest poszukiwanie 
codzienności języka i bezbronność wobec faktów i historii. Herbert 
jest jednak bardziej „artystą”, pilniej szuka metafory i chętniej gubi 
się w kolorowym i upajającym potoku świata. Mniej wierny rze-
czom niż Różewicz, rzeczom, które są łupem, a nie mocodawcą jego 
wyobraźni. Choć rygorystyczny i świadomy w selekcji, pozwala się 
swobodniej unosić lirycznym skojarzeniom.

Wyobrazić go sobie można jako samotnika, który we własnym 
pokoju duma nad sprawami świata, trudnego i mało łaskawego 
dla poety. Piórem Herberta rządzi nie tyle troska moralna, ile fi-
lozoficzna. Niepokoi go bardziej zagadka świata niż postępowa-
nie człowieka. Widać – ciekawą i wielu wspólną – chęć ukrycia się 
w sobie; poczucie samotności, smutek. Wiersze Herberta to jakby 
fragmenty monologu człowieka, który sam siebie i swego miejsca 
nie umiał jeszcze zrozumieć. Wszystko skierowane ku sobie; znać 
obawę przed wyjściem na hałaśliwy rynek świata.

Znać także oczywistą świadomość artystyczną. Poeta panuje nad 
wierszem i kształtuje go celowo. Świadczy też o tym umiejętność 
półmilczenia i oczekiwania na dojrzałość. Herbert nie jest już poetą 
młodym, ma trzydzieści dwa lata.
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1.
Zbigniew Herbert objawił się publiczności w licznej gromadzie 
poetów: od rzekomych jednak rówieśników różniło go niemal 
wszystko. Kiedy oni pysznili się pogardą dla przeszłości, on składał 
jej ostentacyjny hołd: fascynację brzydotą zastępował odwołaniem 
do pięknej konwencji; rozwichrzeniu jednostkowości przeciwsta-
wiał dystans do samego siebie; miast jadowitej groteski posługiwał 
się wieloznaczną ironią. Tym samym odcinał się od pokolenia, 
z którym mu wypadało debiutować. Nic dziwnego; wcale do niego 
nie należał.

Herberta spostrzeżono naprawdę w 1955 roku: pisał jednak wcze-
śniej i wszystko wskazuje, że uważał się za strażnika grobów, za 
dziecko porażki. W Życiorysie – oczywiście własnym – powiada, że 
bity, gnębiony i poniżany poeta stał się w czasie okupacji „zupełnie 
innym chłopcem” niż poczciwy sztubak z II A, który rył na szkolnej 
ławce imię ukochanej między łacińskimi słówkami; i że po wyzwo-
leniu, które przyjął „ponownym płaczem wstydu” –

nieprędko zgodził się na życie

przybierał wartki strumień zdarzeń
on stał w pustkowiu i zawodził

szukał pamiątek po ruinach
modlił się imionami zmarłych

poezja córką jest pamięci

(Życiorys, HPG)

Odzywały się więc u Herberta – mimo całej różnicy wypowiedzi – 
tony zgoła różewiczowskie. Zapatrzenie w kataklizm wzmaga-
ła jeszcze radykalna odmowa, którą odpowiadał propozycjom 
kulturalnym czasów stalinowskich. Pokusy stalinizmu odganiał 
nienawistnym szyderstwem:1 „ja mały ptaszek znam swą wartość 

  1 Między innymi – w Ornamentatorach, złośliwym pamflecie na Gałczyńskiego, 
i w Jak nas wprowadzono, parodycznym obrazie opieki nad młodymi pisarzami.
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słowo” [Mały ptaszek, HPG]. Tymczasem bęben przyszłości, „dyktator 
muzyk rozgromionych”, zapowiadał mu już nadejście społeczeń-
stwa, gdzie

i jedna myśl i słowo jedno
[…]
nareszcie idzie ludzkość cała
nareszcie każdy trafił w krok
[…]
zejdziemy nisko do czeluści
do pustych piekieł oraz wyżej
nieba sprawdzamy nieprawdziwość
i wyzwolony od przestrachów
w piasek się zmieni cały pochód […]

(Pieśń o bębnie, HPG)

Z postawą płaczka rozpaczającego na wojennym pobojowisku, bia-
dającego nad przeszłością dziecinną, ale uczciwą, złączyło się prze-
czucie katastrofy ostatecznej: przekonanie, że zbliżamy się do kresu 
kultury, do zaniku jednostkowości, do państwa nihilizmu, które – 
ociosawszy ludzi w jednakowe kukły – doświadczalnie sprawdzi 
bezsiłę wartości, aby rozpaść się ostatecznie w nicość.

Hermesa, psa i gwiazdę dzieli od Struny światła ogromna różnica, 
chociaż ukazał się zaledwie rok później, w 1957 roku. Dlaczego, nie 
wiem. Możliwe, że dopiero tam znalazły się wiersze „prawdziwego” 
Herberta, odrzucone uprzednio przez ostrożnych redaktorów; 
możliwe także, że ośmielenie wyobraźni było po prostu następ-
stwem zwykłego poczucia wolności. Proszę zważyć, w jak osobli-
wym znalazł się poeta położeniu! Żadnej już szansy dla siebie nie 
widział: skulony nad grobami, jeśli podnosił wzrok, to po to tylko, 
aby się upewnić, że na chmurach palec Boży nie przestaje pisać 
mane tekel fares2. Cały był zatem zwrócony do przeszłości. Sam 
się skazywał, przekreślał, odsyłając do kojącej iluzji sztuki, która 
zdawała się ostatnim przywilejem ludzi spóźnionych, zagubionych 
wśród barbarzyńców:

  2 „Policzone, zważone, podzielone” – odniesienie do przepowiedni na ścianie pałacu 
babilońskiego podczas wydanej przez Baltazara uczty, która zwiastowała szybki 
upadek państwa i śmierć władcy, Dn 5, 25 [przyp. red.].
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stać z głową w bandażach i ręce przyciskać
i mówić głupie serce przestrzelony ptaku
zostań tu na urwisku jest w zielonej skrzynce
groszek pachnący i kwiaty nasturcji
[…]
sypie się tynk na pokład na pokład balkonu

(Balkony, HPG)

Tymczasem do balkonu, do urwiska, gdzie „wygnany arkadyjczyk” 
wypatrywał zagłady „tonących okrętów” – podpłynęła łódź, ofia-
rując poecie podróż, jeśli nie radosną, to przynajmniej swobodną. 
Aby tę możliwość pochwycić, Herbert musiał nadać swej poezji 
nową zupełnie równowagę. Dotychczas był po prostu Kasandrą: kim 
mógłby stać się obecnie, nie zdradzając przeszłości, ale także – nie 
ośmieszając się wobec współczesnych? Dylemat ten łatwiej zrozu-
mieć, jeśli umieści się Herberta we właściwej grupie pokoleniowej. 
Chociaż nieco młodszy, stał on w jednym szeregu z Baczyńskim, 
Różewiczem, Borowskim, z porażonymi wojennym gromem wycho-
wankami dwudziestolecia. Wczesna młodość jawiła mu się równie 
idyllicznie co poecie niemożliwych sielanek (myślę o Różewiczu) 
i lirykowi magicznych fantasmagorii (Baczyńskiemu). Wszyscy oni 
przeżyli kryzys kultury nie w bibliotece, ale na ulicy, uciekając przed 
łapanką, w lesie, ginąc z ręki bliźniego i zabijając bliźniego, w obozie, 
wykręcając się od gazu… I wszyscy też musieli – z powodzeniem 
lub nie – pokonać w sobie pojęcie o człowieku, pojęcie o kulturze, 
przyjęte z poręczenia księdza prefekta i profesora łaciny.

To znaczy: pokonać – albo pogłębić! – tradycję chrześcijańską 
i śródziemnomorską, oswojoną, uproszczoną przez szkołę i śro-
dowisko, przykrojoną na narodową miarę, często prowincjonalną, 
niemal zawsze bezpiecznie powierzchowną: albowiem strażnikiem 
tej tradycji był, co tu gadać, profesor Pimko… Pamiętamy wszyscy 
sarkazmy Różewicza, tak przykre i dokuczliwe, jakby za wojenne 
cierpienia nie zbrodniarzy winił, ale humanistów, co nie umieli bar-
barzyństwu zapobiec. Podobnie, ba! – głębiej jeszcze u Borowskiego, 
który (przynajmniej w pewnym momencie) wszelką troskę moralną 
czy intelektualną utożsamił z aktualnymi żądaniami polityki: jeśli 
okoliczności – zdawał się mówić – tak łatwo pokonują pryncypia 
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a jak w obozie koncentracyjnym, należy spokojnie posłać zasady na 
emeryturę i zająć się zmienianiem okoliczności, które, chociaż ze-
wnętrzne, w końcu i wewnętrznego człowieka ukształtują. I nawet 
u Baczyńskiego można prześledzić proces równoległy: tyle że nie 
doprowadził on do odrzucenia, ale do oczyszczenia tradycji. Poeta 
czuł się mianowicie słaby, naiwny, grzeszny, zbrukany; nie tylko on 
osobiście; całe pokolenie – mówił wysublimowanymi symbolami – 
nie znalazło się na moralnej wysokości zadania, jakie narzuciła mu 
historia. Musi więc odszukać religijne racje własnej ofiary, sięgnąć 
wyżej, niż każe czy pozwala zbiorowa samoobrona… i zgodzić się na 
unicestwienie, które wyrówna metafizyczny rachunek3.

Niczego podobnego u Herberta nie ma. Rozwiązał on bowiem 
kryzys wartości odwrotnie niż rówieśnicy (czy poprzednicy): w tym 
zresztą oryginalność poezji, która sprzeciwiła się ogranej rozpaczy 
i łatwemu zagubieniu. Małe słówko „a zatem” sygnalizuje wybór, do-
konany wbrew epoce – i wbrew własnym skłonnościom, żałobnym 
czy katastroficznym:

o czym mówiło pięciu
w nocy przed egzekucją

o snach proroczych
o przygodzie w burdelu
o częściach samochodu
o morskiej podróży
o tym, że jak miał piki
nie trzeba było zaczynać
o tym, że wódka najlepsza
po winie boli głowa
o dziewczynach
owocach
o życiu

a zatem można
używać w poezji imion greckich pasterzy
można kusić się o utrwalenie barwy porannego nieba
pisać o miłości
a także
jeszcze raz

  3 Muszę odwołać się tutaj do własnej interpretacji ewolucji twórczości Baczyńskiego 
[w:] Pamięć anioła, „Życie Literackie” 1961, nr 36.
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aze śmiertelną powagą
ofiarować zdradzonemu światu
różę

(Pięciu, HPG)

To „a zatem” jest doprawdy dźwignią, która poezję Herberta od-
wróciła od pogrobnego katastrofizmu4 i nadała jej swobodną wie-
loznaczność. Można podziwiać energię, która kazała Herbertowi 
pisać – wbrew sobie samemu: już na początku zdołał on wymusić 
na sobie psychiczny zwrot, zadać gwałt duszy. Nie okazał czytel-
nikom uczuć, które były mu niejako przyrodzone, ale tych uczuć – 
przezwyciężenie. Odtąd wszystko, co napisał, było już świadec-
twem ambiwalencji, wewnętrznego sporu między „potężnym, 
miłującym aniołem Schizofrenii” i „bladym, złośliwym aniołem 
Ironii” (Wariatka [HPG]). Prowadziła go bowiem niepohamowana 
miłość do przeszłości, do dzieciństwa, do wartości, które w sobie 
przechował: miłość ta okazała się jednak „schizofreniczna”, ode-
rwana od rzeczywistości, jawnie ze światem skłócona. Zadaniem 
ironii stało się więc przypasowanie poety do świata… lub świata 
do poety: jej anioł, zmęczony i zapewne chorowity, jak zwykle 
intelektualiści, musiał być także złośliwy, skoro swą działalność 
zwracał nieuchronnie przeciwko namiętnościom pisarza.

Jeśli teraz Pięciu porównać choćby z wierszami Różewicza, od-
słoni się osobliwość wyboru Herberta: liryk Niepokoju – za nim 
zaś, jak jeden mąż, turpiści, mizerabiliści, doloryści – mniemał, 
że oświęcimski kat Hoess nie tyle rozstrzelał (to byłoby pół biedy), 
ile raz na zawsze ośmieszył Amyntasa; róża zaś skojarzyła mu się 
nieodwołalnie z „imieniem umarłej dziewczyny”, nie z kwiatem. 
U Herberta przeciwnie: cała tradycja – razem ze swymi najbardziej 
drażniącymi składnikami, jak ostentacyjnym ukochaniem anty-
ku – wychodzi z doświadczenia wojny zwycięsko. Grupa Laokoona 
budzi w Różewiczu śmiech: rzeźba współczesna musiałaby chyba 
posłużyć się nie marmurem, ale ludzkimi wnętrznościami, aby 
prawdziwie wyrazić cierpienie. Tymczasem u Herberta właśnie Nike 
najlepiej wypowiada ogólnoludzką wartość wojennego poświęcenia: 

  4 Spostrzegł go pierwszy Kazimierz Wyka w Składnikach świetlnej struny [w:] tegoż, 
Rzecz wyobraźni, Warszawa 1959, s. 243–244.
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a pragnęłaby ocalić chłopca, idącego „długą koleiną / wojennego 
wozu”, ale – dobrze rozumiejąc konieczność śmierci „z cierpkim 
obolem ojczyzny / pod drętwym językiem” – postanawia w końcu:

pozostać w pozycji
której nauczyli ją rzeźbiarze
wstydząc się bardzo tej chwili wzruszenia
(Nike która się waha, SŚ)

Jak widać, dla Herberta właśnie konwencja najdoskonalej chwyta 
prawdę życia. Jest w Nike to samo iunctim, które z przedśmiertnych 
rozmów skazańców kazało wyprowadzić prawo poety do „utrwalania 
barwy porannego nieba”. Brzmi ono niemal prowokacyjnie w kraju, 
który nadmiarem martyrologii zwykł usprawiedliwiać chaos – także 
literacki. Co więcej, efekt estetyczny zależy u Herberta od poskromie-
nia osobistej ekspresji: właśnie wahająca się Nike będzie ,,najpięk-
niejsza”, ponieważ wierność konwencji zdołała objąć także – chęć 
wyzwolenia i zburzenia konwencji.

Ostatecznie żadne wielkie wartości nie zostaną w liryce Herberta 
naruszone. Ani upodlenie wojny, ani nadchodzące barbarzyństwo 
nie zmieniają w niczym przekonań czy obowiązków poety. Bywa 
nawet, że Herbert uskarża się na… własną niezłomność; instrument, 
którym rozporządza, przypomina mu nie tyle lirę, ile drewnianą 
kołatkę bakałarza:

uderzam w deskę
a ona podpowiada
suchy poemat moralisty
tak – tak
nie – nie

(Kołatka, HPG)

Gdzie indziej całkiem banalnie stawia znak równania między war-
tościami moralnymi a estetycznymi:

nie o wieniec kamienny Troi prosimy Cię Panie 
nie o pióropusz sławy białe kobiety i złoto
lecz jeśli możesz przywróć splamionym twarzom dobroć 
i włóż prostotę do rąk tak jak włożyłeś żelazo –

(Fragment, SP)
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aZ taką modlitwą zwraca się Herbert do „Srebrnołukiego”, do Apolli-
na, któremu tak niesympatyczną rolę wyznaczył w znanym wierszu 
o Marsjaszu…

Cechą piękna – piękna się ten poeta bynajmniej nie wstydzi… – 
pozostaje bezinteresowność. Dowolny przedmiot, choćby krzesło 
zobaczone wewnętrznym okiem artysty, stanie się:

piękne i bezużyteczne 
jak katedra w puszczy

połóż na krześle 
zmiętą serwetę

dodaj do idei porządku
ideę przygody
[…]
niech ma oblicze rzeczy ostatecznych

(Studium przedmiotu, SP)

Nigdzie jednak liryzm Herberta nie bucha silniej niż wtedy, kiedy 
mowa o ojczyźnie. Odzywa się wtedy niespodziewanie – tonacja ro-
mantyczna, ta właśnie, którą poeta poznał w mitycznej II A, w szczę-
śliwym kraju młodości, kiedy uczucia były jednoznaczne… Nigdzie 
też lepiej nie widać, jak nietknięte pozostały dla Herberta dogmaty 
duchowe dawnego porządku:

helleńska rzymska średniowieczna
indyjska elżbietańska włoska
francuska nade wszystko chyba
trochę weimarska i wersalska
tyle dźwigamy naszych ojczyzn
na jednym grzbiecie jednej ziemi

lecz ta jedyna której strzeże
liczba najbardziej pojedyncza
jest tutaj gdzie cię wdepczą w grunt
lub szpadlem który hardo dzwoni

tęsknocie zrobią spory dół

(Odpowiedź, HPG)
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a 2.
Jakkolwiek byłby Herbert niezłomny, nie może – i nawet nie chce – 
zaprzeczać, że między odziedziczonymi normami a praktyką życia 
powstała zupełna nieprzystawalność. Poznać to nawet we wspo-
mnianych Pięciu. Poeta pragnie tam:

jeszcze raz
ze śmiertelną powagą
ofiarować zdradzonemu światu
różę

(Pięciu, HPG)

Gdyby nie podejrzewał, że jego gest uznać mogą widzowie za błazeński, 
szyderczy czy parodyczny – nie podkreślałby Herbert, że ofiaruje różę 
,,ze śmiertelną powagą”… Sygnalizuje w ten sposób osobliwą wiedzę: 
zaznacza z góry, że wie, iż wygląda anachronicznie; niemniej jednak 
mniema, że postępuje słusznie. Dolicza niejako własną śmieszność 
do obrazu, który proponuje czytelnikowi… Tym samym wszakże udo-
wadnia, że (przynajmniej intelektualnie) góruje nad przeciwnikami, 
nad tymi, którzy róże wyrzucili na śmietnik historii. Jest to oczywi-
ście chwyt ironiczny. I rzeczywiście – w poezji Herberta ironia jest 
środkiem, który pozwala zneutralizować nieprzystawalność norm do 
rzeczywistości, ideałów do doświadczenia, tradycji do aktualności.

Jakże to jednak osiągnąć? I przeciwko czemu – czy komu – zwró-
cić ostrze delikatnego szyderstwa? Nie przeciwko wartościom: trze-
ba je przecie ocalić. Nie przeciw rzeczywistości: z rzeczywistością 
wygrać niepodobna; im zresztą nikczemniejsza, tym bardziej gru-
biańska, nieprzenikalna, niepodatna ironii. Ironia zwrócić się musi 
przeciw miejscu mediacji, przeciwko człowiekowi, w którym spoty-
kają się prawo i fakt: a więc przeciwko samemu poecie lub ściślej – 
bohaterowi lirycznemu. On to właśnie stanie się komiczny, lecz ko-
mizmem szczególnym; śmieszność uzyska bowiem moc odkupującą; 
bohater liryczny poświęci niejako swą godność czy powagę, aby mo-
gły zatriumfować (albo przynajmniej ocaleć) wartości. Pokazując, jak 
straszliwie do nich nie dorasta, ukaże – niczym zakochany pajac – 
wielkość swego przywiązania i, na ostatek, trwałość ideału, któremu 
tak niedołężnie służy.
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aRozmowa bohatera z własnym sumieniem, przedstawiona w Głosie 
wewnętrznym, musi (zwłaszcza w recytacji) wywołać gromki śmiech:

mój głos wewnętrzny
niczego nie doradza
niczego nie odradza
[…]
udaję że traktuję go na równi
że mi na nim zależy

czasami nawet
staram się z nim rozmawiać
wiesz wczoraj odmówiłem
nie robiłem tego nigdy
teraz też nie będę

– glu – glu […]

(Głos wewnętrzny, SP)

Sokratejski dajmonion – pomyśli naiwny słuchacz – odpowiada współ-
czesnemu człowiekowi bezsilną czkawką: zapewne słuszność ma 
poeta, powiadając, że „nie jest mi na nic potrzebny”. Lecz naprawdę 
jest odwrotnie: chociaż żadnych wyraźnych poleceń bohater od swego 
sumienia nie otrzymuje, postępuje przecież tak, aby nie złamać prawa 
moralnego: „nie robiłem tego nigdy / teraz też nie będę”. Pryncypia 
bynajmniej nie zniknęły, zmieniły tylko – jeśli tak wolno powiedzieć – 
miejsce zamieszkania. Człowiek dzisiejszy odbiera „głos wewnętrzny” 
z niepokojącymi zakłóceniami: nie ulega wszakże wątpliwości, że 
zasady – trwają i nie przestają bądź działać, bądź przynajmniej budzić 
w bohaterze nostalgię. Przecież to on sam do siebie mówi: „glu – glu”! 
Tym gorzej dla niego, tym lepiej dla moralnej tradycji ludzkości, 
której współczujemy: w jakże marnego wcieliła się przedstawiciela!5

Subtelniejsza ironia w Monie Lizie, której interpretacja musi 
uwzględnić uczuciową ambiwalencję poety. Dotarł on – przez kol-
czaste druty granic i śmiertelne doświadczenie wojny – do arcydzieła 
Leonarda, tyleż wielkiego, co osławionego:

– do ciebie
Jeruzalem w ramach

  5 Podobnie w najlepszych wierszach poświęconych problemom moralnym, w Trenie 
Fortynbrasa [SP], Do moich kości [SP], Szufladzie [SP], Kołatce [HPG].
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a […]
no i jestem
przyjść mieli wszyscy
jestem sam
kiedy już
nie mógł głową ruszać
powiedział
jak to się skończy
pojadę do Paryża

(Mona Liza, SP)

Herbert celowo przeciwstawia niedbałe, zaledwie gramatyczne re-
fleksje i wspomnienia bohatera – wyrafinowanie abstrakcyjnemu 
opisowi Mony Lizy:

jakby z soczewek zbudowana
na tle wklęsłego krajobrazu
[…]
tylko jej regularny uśmiech
głowa wahadło nieruchome
[…]
jej puste ciała woluminy
są osadzone na diamentach

Nigdzie nie zostaje powiedziane, że obraz nie jest arcydziełem. Prze-
ciwnie: stanowi doskonały artystyczny przedmiot, owoc najwyż-
szej intelektualnej spekulacji. Bełkotliwa mowa przybysza zdradza 
zresztą, że czuje się głęboko wzruszony, że pragnąłby nawiązać 
z Moną Lizą intymny kontakt, godzien wieloletniego oczekiwania. 
Jest jednak najwyraźniej przestraszony obcością arcydzieła, zupeł-
nie nieprzystającego do jego osobistych doświadczeń:

tłusta i niezbyt ładna Włoszka
na suche skały włos rozpuszcza
[…]
między czarnymi jej plecami
a pierwszym drzewem mego życia

miecz leży
wytopiona przepaść

Byłoby wielką naiwnością powiedzieć, że Herbert pokpiwa z rene-
sansowego malarstwa, z klasycznej piękności Giocondy. Przemawia 
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aprzez niego frustracja, nie zaś niechęć, smutek obcości, nie pewność 
siebie. Zapewne, ironia gryzie już obie strony, przegadany obraz 
i ogłupiałego turystę. Lecz najtrafniej byłoby podpisać wiersz tytułem 
książki Herberta: i tym razem przed wrotami ogrodu minionych 
piękności stanął – północny barbarzyńca6.

Po moralności i pięknie – religia. Ostatnia prośba matki:

nie mogła już głową ruszać
skinęła bym się nachylił

– masz tu dwieście złotych
dołóż resztę
i zamów Mszę Gregoriańską
[…]
chciała Mszę

no i ma

(Ostatnia prośba, SP)

Tymczasem jednak msza – odprawiana w nieznośnym upale – nie 
może w obecnych wzbudzić żadnych duchowych poruszeń: bohater 
zapomina słów modlitwy, zagapia się w wosk, co ścieka ze świec na 
ołtarzu, poci się i czeka końca:

może
ten ksiądz
zrobi za nas
to czego my nie możemy zrobić
może on się choć trochę wzniesie

Ale nie wznosi… Łatwo sobie wyobrazić, co mniej delikatne pióro 
zrobiłoby z równie jaskrawych przeciwstawień. Herbert nie po-
zwala nam jednak zapomnieć, że bohater spełnia ostatnie życze-
nie matki: i nie tyle daremność obrzędu (nic o nim nie mówi), ile 
duchowa słabość uczestników budzi w nim zawstydzenie. Wartości 
religijne ironia Herberta ujmuje szczególnie ambiwalentnie. Nad-
krusza wszystko, co jawi się jako dogmat, przepis, reguła, wszystko, 

  6 Kwestie sztuki, piękna, twórczości dyskutuje – w analogicznym duchu – szczegól-
nie wiele wierszy: w Hermesie – Wybrańcy gwiazd, Chciałbym opisać, Przypowieść, 
Niepoprawni, Pokój umeblowany; w Studium przedmiotu – Pudełko zwane wyobraźnią, 
Pisanie, Objawienie i tak dalej.
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a co radość chwili, dar łaski, poryw serca, niepojęte miłosierdzie 
zastępuje bezosobową, abstrakcyjną sprawiedliwością. ,,Lepiej być 
skrzypieniem podłogi – powiada nawet Herbert – niż przeraźliwie 
przezroczystą doskonałością” (Żeby tylko nie anioł [SP]). Na poły po-
gańskie szczęście istnienia zwycięża z reguły wszelkie metafizyczne 
machiny…7 Zarazem jednak religia jest w świecie Herberta zdecy-
dowanie obecna. Co więcej, zdaje się on żałować czasów, kiedy on 
sam – i wraz z nim cała społeczność – umiał wierzyć naiwnie. Jeśli 
więc nawet wartości, jakie niosła religia dzieciństwa, okazują się 
istotnie przebrzmiałe, nieprzystawalne, zachowują zawsze i piękno, 
i dostojeństwo. Postawa rozczarowanego tradycjonalisty, który tęskni 
do metafizycznej prostoty, właściwej owemu „dawniej”, kiedy dalej 
było do końca świata, do rozsypania wszelkich pewników…

Panoramę można by skończyć obrazem poety. Jakiż on – jeśli wie-
rzyć początkowi Przypowieści – niepoważny, ba! – pokraczny nawet:

poeta naśladuje głosy ptaków
wyciąga długą szyję
a wystająca grdyka
jest jak palec niezgrabny na skrzydle melodii

(Przypowieść, HPG)

Ale w ośmieszaniu siebie i sobie podobnych Herbert jest właściwie 
niewyczerpany. Poeta to naiwny chłopczyk w krótkich portkach, 
którym manipulują cyniczni, doświadczeni panowie. To komiczny 
cyklop, co we własnym pojęciu góry porusza, naprawdę zaś przesy-
puje w palcach piasek. Bezdennie zadufany, mniema, że „bez pomocy 
teologów” – „zgłębi tajemnicę istnienia”. Jest ptakiem, owszem, ale 
skarlałym: niczym kogut, wierzy, że przyspiesza wschód słońca; zaś 
nad napisanym wierszem zanosi się kurzym gdakaniem…

Liryczny poryw budzi więc w Herbercie spontaniczne szyderstwo: 
gwiazdy nawet wzdrygają się na myśl, że mogłyby zostać ziemią 
poetów8. Tymczasem w zakończeniu wspomnianej Przypowieści:

  7 Podobnie brzmią w Hermesie – U wrót doliny, Nefertiti, Ciernie i róże, Co robią nasi 
umarli, Siódmy anioł; w Studium – Mysz kościelna, Diabeł i tak dalej.

  8 Można by powiedzieć, że – drwiąc z poety – Herbert chciałby immunizować po-
ezję na działanie ironii. Przykłady zaczerpnąłem z wierszy: Pisanie [SP], Jak nas 
wprowadzono [HPG], Przypowieść [HPG], Kura [HPG], Wybrańcy gwiazd [HPG].
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aczym byłby świat
gdyby nie napełniała go
nieustanna krzątanina poety
wśród ptaków i kamieni

Także więc i tutaj podziałał znany mechanizm: Herbert po to po-
niża nosiciela wartości, aby wywyższyć wartość, po to wyszydza 
zastosowanie prawa, aby samo prawo ocalić. Poezja kompromituje 
poetów, religia wiernych, ojczyzna patriotów, piękno estetów, moral-
ność – wszystkich: ironia jest nie tyle poczuciem niewystarczalności 
ludzkiego pożądania, ile zemstą ideału na zjadaczach chleba.

3.
Umiejętności poetyckie Herberta odznaczają się przede wszystkim 
dyskrecją. Nie grozi mu ani metaphoritis, ani rozpusta skojarzeń. 
Jego obrazowanie słucha nakazów rozsądku. Nawet opisać je trudno: 
wierszom Herberta brak bowiem – przynajmniej w powierzchniowej 
warstwie stylu – wyrazistych, rzucających się w oczy wyróżników. 
Dlatego też „Herbert jest poetą – jak pisał Kwiatkowski – przy któ-
rego lekturze pogodzą się Bieńkowski i Słonimski, docent filologii 
klasycznej i bywalec młodzieżowej kawiarni, uczeń Ignacego Chrza-
nowskiego i uczeń Kazimierza Wyki”9. Jego sekrety leżą wprawdzie 
na wierzchu, ale – powleczone ochronnym kolorem tradycji, mylą-
cym zresztą i złudnym – umykają spostrzegawczości czytelników 
niczym list w noweli Poego.

Najłatwiej zapewne uchwycić systematyczne zmiany tonacji. Zwy-
kły opis wodnego zwierzątka, chwilami przyrodniczo dokładny, 
chwilami z cicha pęk żartobliwy:

nie jest duży
koń wodny
najwyżej
trzy cale
i pół

mocny pancerz chroni
jego istotę
przewód pokarmowy

  9 J. Kwiatkowski Imiona prostoty [w:] tegoż, Klucze do wyobraźni, Warszawa 1964, s. 
266.
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a narządy rozrodcze
węzeł cerebralny

(Koń wodny, SP)

– kończy się patetycznie napiętym pytaniem, którego daremność 
odsyła myśl ludzką do niepojętej przygodności istnienia:

katedry koni wodnych
cyrki akwedukty
gdzie się zapadły
albo kiedy wzejdą
kto udowodni konieczność
kto przyjmie istnienie

Powaga i szyderstwo, współczucie i obojętność, konwencjonalny 
przymus ducha i nagła niecierpliwość ciała wymieniają się czasem – 
niemalże bluźnierczo:

po deszczu gwiazd
na łące popiołów
zebrali się wszyscy pod strażą aniołów

z ocalałego wzgórza
można objąć wzrokiem
całe beczące stado dwunogów

(U wrót doliny, HPG)10

Zbawione baranki okazują się „beczącymi dwunogami”: okazują 
komu? Kwiatkowski spostrzegł, że poemat o dolinie Jozafata opo-
wiada Herbert – tonem sprawozdawcy sportowego:

ale dość tych rozważań
przenieśmy się wzrokiem
do gardła doliny
[…]
aniołowie stróże są bezwzględni
i trzeba przyznać mają ciężką robotę

Jest w liryce Herberta – mówiąc medycznym terminem – uczuciowa 
labilność. Napięcie wznosi się i niespodziewanie, jakby bez powodu, 

  10 Równie brutalnie – we wspomnianej Ostatniej prośbie.



79

M
or

al
na

 tr
os

ka
. L

ir
yk

a 
Zb

ig
ni

ew
a 

H
er

be
rt

aopada; serce podchodzi do gardła, lecz wzruszenie kończy się wzru-
szeniem ramion; radosnym okrzykom odpowiadają momenty za-
ledwie zrozumiałej dysforii. Tej chwiejności nie można oczywiście 
ograniczyć do świadomości ironii. Całą poezję Herberta rozdziera 
opozycja między Arkadią cnoty i piękna oraz Apokalipsą współcze-
sności: pogodnemu szczęściu humanistycznej mądrości (raz epi-
kurejskiej, raz moralistycznej) sprzeciwiają się niezmiernie często 
majaki, natręctwa i urojenia lękowe. „Podminowana jest rodzinna 
ziemia…”. Nie przypadkiem rywalem Apollina nie jest dla Herberta 
Dionizos, jak zazwyczaj bywało, ale obdarty ze skóry Marsjasz: jego 
to los nie przestaje nawiedzać podświadomości poety. Zazwyczaj 
jednak lęk zostaje wysublimowany w ironię, zaś dokuczliwa chwiej-
ność uczuć – uspokojona kontrapunktem lirycznych tonacji. Także 
ta poezja jest świadectwem zwycięstwa nad własną niemocą.

Wahaniom tonacji odpowiadają zawsze określone przesunięcia 
formalne. Pełnym okresom, wspartym często o retoryczne wylicze-
nie, przeciwstawiają się gramatyczne niedokładności, wypowiedzi 
urwane i niepełne:

między czarnymi jej plecami
które są jakby księżyc w chmurze

a pierwszym drzewem okolicy
jest wielka próżnia piany światła

no i jestem
czasem było
czasem wydawało się
nie warto wspominać

(Mona Liza, SP)

Jednolitemu językowi aluzji religijnych (albo, gdzie indziej, trady-
cyjnych inwokacji poetyckich) – rzuca bezceremonialne wyzwanie 
bezładna proza codzienności, pozbawiona jakiejkolwiek wartości 
wzruszeniowej. Po lirycznym objawieniu, kiedy:

ziemia stanęła
niebo stanęło
moja nieruchomość
była prawie doskonała
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a zadzwonił listonosz
musiałem wylać brudną wodę
nastawić herbatę

(Objawienie, SP)

Pamiętać należy, że obie tonacje wiersza przeplatają się aż do końca 
bynajmniej nie ironicznego:

zapatrzony
w serce rzeczy
martwą gwiazdę
czarną kroplę nieskończoności

Zgodne to z ogólną tendencją tej twórczości, która poezji przyznaje 
zwykle przewagę nad prozą, pięknu nad codziennością, mądrości 
nad cynizmem.

Podobnie jak retorykę zastępuje styl konwersacyjny, zaś mowę 
symboliczną i opatrzoną gwarancją poetyczności – wypowiedź czy-
sto prozaiczna, tak świadoma anachronizacja pośpiesznie burzy 
możliwość iluzji i prowadzi do ironicznego wniosku:

Jonasz syn Amathi
uciekając od niebezpiecznej misji
wsiadł na okręt jadący
z Joppen do Tharsys

potem były rzeczy wiadome
wiatr wielki burza
załoga wyrzuca Jonasza w głębokości
morze staje od burzenia swego

(Jonasz, SP)

Pomieszanie cytatów biblijnych ze skrótami narracji brzmi szcze-
gólnie zgryźliwie i nonszalancko: a przecież nigdzie nie widać wy-
raźniej, że ironia Herberta zwraca się – wymienionymi chwytami – 
przeciwko współczesności, bowiem:

współczesny Jonasz
[…] 
postępuje chytrzej
niż biblijny kolega
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a– ucieka od nakazu Bożego, osiedla się z dala od Niniwy i handluje 
bydłem i antykami. Kiedy jednak – zamożny zapewne i szano wany – 
umiera w szpitalu, sam nie wie, kim był… i poezji, mądrości pozo-
stanie na wieki nieużyteczny:

balsam przypowieści
nie ima się jego ciała

Wszystkie te – niewinne na pozór – igraszki, modulacje lirycznych 
tonacji, przeskoki od stylów wysokich do niskich… oznaczają za-
wsze zmiany poziomu wiedzy o rzeczach. To właśnie, co można by 
żartobliwie nazwać wahaniem potencjału wiedzy o świecie, pod-
nosi zabawę do godności ironii, ładuje poezję Herberta szczegól-
ną mądrością. Rozumienie bowiem ludzi i świata nie jest niczym 
innym jak umiejętnością patrzenia cudzymi oczami; zaś sądzenie 
sprawiedliwe i roztropne – zdolnością wznoszenia się na coraz to 
wyższe piętra wiadomości, nie zapominając wszakże o niczym, co 
ugrzęzło niżej. Że te wędrówki czy oscylacje niosą w sobie zarówno 
sentyment (przynajmniej zaś współczucie), jak trzeźwość oceny 
(złączoną zwykle z nagłym uczuciowym chłodem) – dowodem po-
etyckie prozy Herberta, poświęcone wyobraźni dziecinnej. Znać 
tam chęć powrotu do naiwności, ucieczkę od dojrzałości nawet; 
w rozkoszowaniu się zaburzeniami logiki czuć niekiedy niepoko-
jącą artystycznie słodyczkę. Wszystko jednak kończy się zawsze 
złośliwościami, rozczarowaniami, w których właśnie wyraża się 
przyrost wiedzy o świecie. Jest tak, jakby – pisząc wiersz – bohater 
nagle mądrzał czy doroślał:

Niedźwiedzie dzielą się na brunatne i białe oraz łapy, głowę i tułów. Mordy 
mają dobre, a oczka małe. One lubią bardzo łakomstwo […] Dzieci, które 
kochają Kubusia Puchatka, dałyby im wszystko, ale po lesie chodzi my-
śliwy i celuje z fuzji między tych dwoje małych oczu (Niedźwiedzie, HPG).

Można teraz podsumować. Zmiany tonacji (do których sprowadzają 
się wszystkie archaizacje, anachronizmy, prozaizmy i tak dalej) oraz 
wahania wiedzy o świecie (bohater wiersza, na początku naiwny, oka-
zuje się w finale mędrcem albo odwrotnie) – składają się wspólnie 
na manipulowanie podmiotem lirycznym, manipulowanie, które 
jest naczelnym chwytem Herberta i zarazem przesłanką formalną 
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a zaborczej ironii. Patrzy on zawsze na podmiot liryczny z pewnej 
odległości. Tak bardzo, że można by wręcz mówić o systematycznym 
rozszczepianiu wypowiadającego wiersz głosu na podmiot i na boha-
tera lirycznego… i to nie tylko tam, gdzie Herbert jawnie buduje lirykę 
roli. Z reguły podmiot liryczny kompromituje bohatera: podmiot 
jest bowiem mądrzejszy, przynależny do świata wiecznych warto-
ści; bohater natomiast, jeżeli nie jawnie głupszy, to na pewno słaby, 
zaślepiony, bezradny; oczywiste, że bytuje on w świecie codziennej 
praktyki. Manipulacje Herberta przypominają zabawy z lornetką. 
Podmiot obserwuje bohatera: im bardziej go sobie przybliża (aż 
do utożsamienia niekiedy), tym bywa wyrozumialszy, podatniejszy 
wzruszeniom, bardziej uczuciowy i kapryśny. Im bardziej zaś oddala 
(aż do granicy rozszczepiania na różne osoby), tym też okazuje się 
surowszy, bardziej drwiący, szyderczy, wymagający. Pamiętać jed-
nak należy, że rozróżnienie, które przeprowadziłem, sam Herbert 
zawsze skrywa: pragnie on utrzymać czytelnika w przekonaniu, że 
podmiot i bohater liryczny są doskonale tożsami: oscylacje nie są 
niczym innym, jak labilnym właśnie ,,nurtem uczucia” jednorod-
nego niby poety.

W wierszu o szufladzie (mowa o tej szufladzie, gdzie poeta nie-
złomnie składał swe utwory w latach stalinizmu) znać bardzo wy-
raźnie manipulacje Herberta: podmiot zbliża się do bohatera, aby się 
znowu odeń oddalić, przy czym jednak nie można mieć wątpliwości, 
że idzie o tę samą rzeczywistą osobę:

szuflado liro utracona
a jeszcze tyle wygrać mogłem
bębniąc palcami w puste dno
i taka dobra była rozpacz
więc jakże trudno jest się rozstać
z pożywnym bólem bez nadziei

pukam do ciebie otwórz przebacz
nie mogłem dłużej milczeć sprzedać
musiałem kamień mej niezgody
taka jest wolność trzeba znowu
wymyślać i obalać bogów
gdy już się z pieśnią zmaga cezar

a teraz szumi pusta muszla
o morzach które w piasek uszły
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ao burzy ściętej w kryształ soli
zanim szuflada przyjmie ciało
taki to mój nieskładny pacierz
do czterech desek moralności
(Szuflada, SP)

Godne uwagi, jak sprawiedliwie porozdzielał Herbert argumenty: tak 
dalece, że moralność skojarzył ze śmiercią, szufladę zaś z trumną…

Że opozycja podmiotu i bohatera uwarunkowana jest poziomem 
wiedzy, dowodzi króciuteńki Guzik:

Najładniejsze bajki są o tym, że byliśmy mali. Ja lubię najbardziej tę, 
jak to raz połknąłem kościany guzik. Mama wtedy płakała (Guzik, HPG).

Nikt nie podejrzewa, że w tych trzech zdaniach dokonał się zabieg 
nader okrutny: podmiot liryczny włamał się do podświadomości 
swego bohatera. Tylko on bowiem zdał sobie sprawę, że najmilszymi 
bajkami (=wspomnieniami) z dzieciństwa są opowieści o chwilach, 
kiedy mały człowiek wyłamuje się spod opieki rodziców, przestaje 
tworzyć jedność z matką, której tym samym zadaje ból.

Można by również powiedzieć, że Herbert wpisuje w lirykę tout 
court [fr. krótko mówiąc] – lirykę roli: ta ostatnia stanowi w każ-
dym razie zrozumiałe uwieńczenie technik ironii11. W Powrocie 
prokonsula rozważania rzymskiego urzędnika, którego do powrotu 
nakłania nostalgia, w Afryce zaś trzyma najzwyklejszy strach przed 
Cezarem – w najmniejszym stopniu nie przekonują o szczęśliwym 
zakończeniu całej sprawy:

mam naprawdę nadzieję, że jakoś to się ułoży

(Powrót konsula, SP)

– powiada prokonsul, o którym dobrze rozumiemy, że zginie albo 
zostanie łajdakiem, o ile naprawdę zdecyduje się kiedyś powrócić. 
I tutaj mowa poetycka, silniej zmetaforyzowana, służy uczuciom 

  11 Na granicy liryki roli stoi chociażby Bajka ruska [HPG], gdzie najokrutniej po-
traktował Herbert wyimaginowanego bajczarza, relacjonującego najstraszniejsze 
okropności z całkiem naturalną dobrodusznością.
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a prawdziwym, zaś chwiejność wypowiedzi (,,aporia”) sygnalizuje złą 
wiarę swoim prozaicznym tokiem:

postanowiłem wrócić jutro lub pojutrze
nie mogę żyć wśród winnic wszystko tu nie moje
drzewa są bez korzeni domy bez fundamentów
deszcz szklany kwiaty pachną woskiem
o puste niebo kołacze suchy obłok
więc wrócę jutro pojutrze w każdym razie wrócę

(Tren prokonsula, SP)

Komedią złej wiary jest również Tren Fortynbrasa. Fortynbras niewąt-
pliwie wierzy własnym słowom, kiedy mówi do martwego Hamleta:

wybrałeś część łatwiejszą efektowny sztych
lecz czymże jest śmierć bohaterska wobec wiecznego czuwania
z zimnym jabłkiem w dłoni na wysokim krześle
z widokiem na mrowisko i tarczę zegara

(Tren Fortynbrasa, SP)

Zdradza go jednak grubiaństwo duchowe, cyniczna pogarda (,,mro-
wisko”!) i bezsilny gniew na trupa, gniew, który na próżno usiłuje 
ukryć: żadne interpretacje (nawet Mencwela, który z Trenu uczynił 
motto nader znamiennych artykułów) nie przesłonią w Fortynbra-
sie zwykłego świntucha. Liryka roli jest z reguły liryką demaskacji: 
ironia przerasta już w szyderstwo, bohater jest zbyt daleko od poety, 
aby nie budził zwyczajnego gniewu, zwyczajnego śmiechu.

4.
Ironia służy wartościom. Zapewne. Ale przeraża również ironistę. 
Budzi w nim lęk przed karą:

i tylko nas przeciwko którym
ojcowie kościoła pisaliby broszury
contra academicos
tylko nas spotka los straszny
płomień i lament
bowiem przyjąwszy chrzest ziemi
zbyt mężni byliśmy w niepewności

(Chrzest, HPG)
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aIronista drży, ponieważ zobaczył samego siebie – ironicznie: jako 
intelektualistę, który zatracił umiejętność osądu i działania, rozlu-
bowawszy się w zestawianiu przeciwstawnych racji. Ale ukarać mogą 
nie tylko wartości. Ironistom wygraża historia, ponieważ attyckiej 
soli bywało najwięcej w epokach schyłku. Tym samym katastrofizm, 
wygnany drzwiami, zagląda znowu przez okno. Ironia zwraca się 
tak w końcu – przeciw samej sobie, nie tylko przeciw ironiście. 
Dlaczego, inne pytanie. Posłuchajmy przynajmniej poety: kartki 
wyjętej Z mitologii:

Naprzód był bóg nocy i burzy, czarny bałwan bez oczu, przed którym 
skakali nadzy i umazani krwią. Potem w czasach republiki było wielu 
bogów z żonami, dziećmi, trzeszczącymi łóżkami i bezpiecznie eksplo-
dującym piorunem. W końcu już tylko zabobonni neurastenicy nosili 
w kieszeni mały posążek z soli, przedstawiający boga ironii. Nie było 
wówczas większego boga.

Wtedy przyszli barbarzyńcy. Oni też bardzo cenili bożka ironii. Tłukli 
go obcasami i wsypywali do potraw (Z mitologii, SP).

Tak więc katastrofizm, wygnany przed dwudziestu laty, wraca znowu 
do poezji Herberta… i to głównymi drzwiami:

Ogromny chłód wieje od Longobardów
[…]
Wyprostowani idą z północy bezsenni
Prawie ślepi kobiety nad ogniskami kołyszą czerwone dzieci
Ogromny chłód wieje od Longobardów
Cień ich trawę przeplata kiedy zlatują w dolinę
Krzycząc swoje przeciągłe nothing nothing nothing

(Longobardowie, N)

Cóż można przeciwstawić zawołaniu nicości? „Przeciągłemu nothing 
nothing nothing”, kwintesencji barbarzyńskiego nihilizmu? Postać 
Pana Cogito, dzięki któremu liryka roli sięgnie doprawdy najwyż-
szego mistrzostwa.

Powołując do istnienia zmyślonego bohatera wypowiedzi, któ-
rego opisuje i któremu często oddaje głos, Herbert może jawniej 
zmierzyć się ze światem, który go otacza. Zarazem jednak umiesz-
cza się w historii, odsłaniając własną słabość i ograniczenie. Pan 
Cogito jest zatem – wśród postaci Herberta – najbardziej heroiczny 
i najboleśniej ułomny. Przestaje kryć się za dostojeństwo tradycji, 
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a choćby literackiej: zobaczony z dystansu, staje się jednym z nas, 
przechodniów końca wieku. Jego lewa noga

zbyt kochająca życie
żeby się narażać

prawa
szlachetnie sztywna
drwiąca z niebezpieczeństwa

(O dwu nogach Pana Cogito, PC )

Jego przepaść nie jest pascalowska: mógłby ją zasypać, ale nie chce, 
w tym jego śmieszność i godność… Jego ból – „nie do dna”. Gra z nim, 
pragnąc:

stworzyć z materii cierpienia
rzecz albo osobę

(Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu, PC)

Jego rozważania kręcą się w kółko, rzadko tylko dochodzą do „rwącej 
rzeki cudzych myśli” (Pan Cogito a ruch myśli [PC]). Muzę ma kuchen-
ną, codzienność mieszczańską, gusta pospolite. Nawet sny ma szare:

gdyby choć raz mi się przyśnił czerwony kubrak kata
lub naszyjnik królowej byłbym wdzięczny snom

(Pan Cogito biada nad małością snów, PC)

Słowem, Panu Cogito daleko do wielkości. A przecie on właśnie – 
mimo czy dzięki swej zwykłości – jest najpełniej człowiekiem. Ża-
den z niego Prometeusz: ale cóż zostało dzisiaj półbogowi prócz 
wypchanego orła i „dziękczynnego listu tyrana Kaukazu, któremu 
dzięki wynalazkowi Prometeusza udało się spalić zbuntowane mia-
sto” [Stary Prometeusz, PC]. Nie łudzi się skutecznością działania, 
pragnie tylko dać świadectwo. Bawi się w cudaczną „grę Kropotkin” 
[Gra Pana Cogito, PC], gdzie – odtwarzając ucieczkę rosyjskiego 
anarchisty z więzienia – rezerwuje sobie rolę „pośrednika wol-
ności”, choćby konia, uwożącego karetę uciekiniera. Tej wolności 
sam nie odważyłby się użyć w społeczeństwie, za dobrze wie, jak 
prędko rewolucjonista zmienia się w tyrana… Żaden też z niego 
filozof. Opowiada przecie, że kiedy Bóg objawił się Spinozie, to nie 
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ajako intellectus archetypus, ale jako przyjaciel prostaczków, który 
radził mędrcowi zadbać o zmęczony wzrok i podupadły dom. Pana 
Cogito nie kusi także sztuka „zziajanych alchemików halucynacji” 
[Pan Cogito o magii, PC], której „krzyk wymyka się formie” [Pan 
Cogito a pop, PC] ku radości właścicieli nowych gałęzi przemysłu… 
i frustracji podstarzałych poetów, na próżno chcących podlizać się 
młodości. Ceni to tylko, co proste, dostępne oku, ręce i zrozumie-
niu; czuje jednak dobrze, jak bardzo jest anachroniczny. Czyżby 
zamieszkał już w przeszłości? Owszem, ogarnięty troską, poradziłby 
się najchętniej mądrego rabina z dziecinnego Bracławia; ale nie 
zostało mu „ani jednego cienia z domu mego […] ani też żadnej 
rzeczy która nasza jest” [Pan Cogito myśli o powrocie do rodzinnego 
miasta, PC]. Przeszłość Pana Cogito jest jednak nie tyle historią, ile 
powszechnością naturalnego ładu, naruszonego przez współcze-
sność. Jego rodzina jest rodziną archetypową. Chociaż opuszczony, 
ojca rozpoznaje w Bogu, matkę w Ziemi, dzięki siostrze odkrywa 
różnicę, principium individuationis [łac. zasada jednostkowienia], 
dzięki towarzyszce życia – niezdolność porozumienia, najbardziej 
niepokonalne z wyobcowań… „Współudział z Bogiem w określaniu 
prawdy i dobra, oddalenie od centrum życia i wieczne nienasycenie, 
wynikające z poznania utraconych możliwości – powiada słusznie 
Ryszard Przybylski – to konsekwencje wychowania Pana Cogito 
w archetypicznej rodzinie”12.

Pan Cogito opowiada się zawsze przeciw doktrynie, systemowi 
i tłumowi. Dlatego także wybiera w poezji przezroczystość seman-
tyczną: „jest to właściwość znaku polegająca na tym, że w czasie 
używania go uwaga jest skierowana na przedmiot i sam znak nie za-
trzymuje na sobie uwagi.[…] Słowa powinny być szybą”13. Ale przecie 
żaden znak nie jest naprawdę przezroczysty. Jeśli zdaje się prowadzić 
wprost do rzeczy, to dlatego, że został mocno zakotwiczony w takiej 
tradycji, która nabrała mocy uniwersalnej. Dlatego Herbert często 
odnawia utarte zwroty, bawi się paradoksalnie prostym przeciw-
stawieniem. Nie ma – powiada – czystszego źródła melancholii niż 

  12 R. Przybylski, Między cierpieniem a formą [w:] Poznawanie Herberta, wybór i wstęp 
A. Franaszek, Kraków 1998.

  13 Czym byłby świat… Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem, rozm. H. Murza-Stankiewicz, 
„Wiadomości” 1972, nr 20.
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a brudne przedmieścia. Poeta „w pewnym wieku” [Pan Cogito a poeta 
w pewnym wieku, PC] nie jest pierwszej młodości i zarazem – żyje 
w stuleciu o nieokreślonym, podejrzanie nowym obliczu. Jeśli Her-
berta interesują nogi Pana Cogito, to także dlatego, że mówi się po 
polsku o człowieku trzeźwym, iż stąpa „dwoma nogami” [O dwu no-
gach Pana Cogito, PC] po ziemi. Pospolite figury stylistyczne bierze 
Herbert w cudzysłów: „tak zwany kielich goryczy” [Pan Cogito rozmy-
śla o cierpieniu, PC], „błękitna krew / księcia anarchistów” [Gra Pa na 
Cogito, PC], „nieruchomy jak pomnik / na jednej nodze” [Pan Co gito 
myśli o powrocie do rodzinnego miasta, PC]. Lubi omówienie, metoni-
mię i litotes. „Mała kosmologia z wypalonej gliny” [Pan Cogito spotyka 
w Luwrze posążek Wielkiej Matki, PC] – mówi o świętym posążku, zaś 
o topielcu to tylko, że jego myśli „błąkają się bezradnie pod lodem” 
[Georg Heym – przygoda prawie metafizyczna, PC]. Jego przenośnie 
bywają często poglądowe i oczywiste, bardziej pomyślane niż zo-
baczone. Myszy biegają „na podłodze głowy” [Codzienność duszy, 
PC], domy przedmieścia mają „podkrążone okna” i „nigdy nie były 
w teatrze” [Domy przedmieścia, PC]. Bawi się animizacją, zapewnia, że 
wewnętrzna przepaść „dojrzeje / i będzie poważna” [Przepaść Pana 
Cogito, PC], jeśli ją umiejętnie karmić. Albo ucieleśnia porównanie: 
kiedy Pan Cogito dochodzi do stanu, że czysta myśl „jest jak woda”:

marszczy się nagle woda
i fala przynosi
blaszane puszki
drewno
kępkę czyichś włosów

(Pan Cogito a myśl czysta, PC)

Wszystko to środki słabe, które nie chcą zdumieć ani olśnić czytelni-
ka. Wypełniają one natomiast tkaninę wiersza bardzo równomiernie, 
aby umysł pracował regularnie i nie przeskakiwał od znudzenia do 
zachwycenia. Herbert bardziej ufa rozumowaniu niż obrazowaniu, 
zaś rozwój wiersza jest dla niego przede wszystkim postępem re-
fleksji, której znaczenie odsłania się dopiero po zakończeniu lektury, 
kiedy na jawny sens nałoży się ukierunkowanie ironii. Wszędzie 
więc Herbert – zgodnie z poglądami Pana Cogito, który nie lubił 
ani halucynacji, ani sofistyfikacji… – pracuje wbrew współczesnym 
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atendencjom poetyckim, zwłaszcza kontynentalnym. Jeśli szukać mu 
nauczycieli, to najprędzej – Czesława Miłosza, który już w 1947 roku 
zalecał poetom rehabilitację refleksji i swobodne manipulowanie 
różnorakimi idiomami. Na pewno też Herbert podpisałby się pod 
jego niewesołym wyznaniem:

Wolno nam było odzywać się skrzekiem karłów i demonów
Ale czyste i dostojne słowa były zakazane
Pod tak surową karą, że kto jedno z nich śmiał wymówić
Już sam uważał się za zgubionego

(Zadanie, GWSIKZ)

Do tych „czystych i dostojnych” słów docierał Herbert przez ironię… 
Nie przypadkiem w Panu Cogito mniej tej attyckiej soli niż dawniej. 
Więcej za to sarkazmu, czasem gniewnego, czasem zrezygnowanego, 
a także patosu, zwykle przygaszonego: Herbert nie przestał przecie 
unikać jaskrawych środków i mocnych uderzeń, którymi zachwyca 
się profanum vulgus.

Pan Cogito nie chce mieszkać w historii. Ale nie zna innego 
mieszkania. Skazany na cielesność, ba! – dumny ze swej ludzkiej 
zwykłości, nie może już uciec do nieba czystej poezji, bezosobowej 
prawdy, idealnego dobra. Jest przecie istotą z krwi i kości, osobą, 
nie – znakiem… W Utyce, gdzie:

świątynię wolności
zamieniono na pchli targ

senat obraduje nad tym
jak nie być senatem

obywatele
nie chcą się bronić
uczęszczają na przyspieszone kursy
padania na kolana
[…]
poza tym jak zwykle
handel i kopulacja

(Pan Cogito o postawie wyprostowanej, PC)

– nie pozostaje mu nic innego niż heroizm. Chce umrzeć, stojąc, nie 
czekając ani wspomnienia, ani nagrody:
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a powtarzaj stare zaklęcia ludzkości bajki i legendy
bo tak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz
[…]
idź bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek 
do grona twoich przodków: Gilgamesza Hektora Rolanda 
obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów
Bądź wierny Idź

(Przesłanie Pana Cogito, PC)



Pomiędzy doświadczeniem i formą
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Już tytułem zapowiada Szymborska lirykę rozwagi i doświadczenia: 
jej Sól jest solą mądrości, którą odcedziły losy własne i przygody 
społeczności. Dojrzałość nie może obyć się bez mądrości, a więc 
gorycz doświadczenia budzi dumę i prowokuje szacunek – wiem, jak 
żyłem, i żyjąc, umiałem myśleć – nie przestaję być wszakże goryczą: 
sól , niezbędna jako przyprawa, wykrzywia twarz w smutny grymas, 
jeżeli jeść ją łyżkami. Taka jest też tonacja książeczki Szymborskiej: 
od poważnej dumy (która nigdy nie zmienia się w radosne zadowo-
lenie) do zrezygnowanej rozpaczy (która jednak nigdy nie pozwala 
sobie na rozkrzyczaną płaczliwość). Inaczej mówiąc: ,,jestem tą, 
która wie, ale żadnej stąd dla siebie nie wyciąga korzyści”. Albowiem 
człowiek pragnie tylko radości, wiedza zaś zabija radość już ledwie 
przeczutą, pomyślaną. Jak wielu przed nią, Szymborska rozbija się 
o sprzeczności miedzy myślą a życiem. Kto mówi, myśli, nie może 
naprawdę żyć: wspomnienie i przewidywanie, niczym sól, wytrawia 
smak istnienia. A więc – „marność nad marnościami, i jeszcze raz 
marność”? Oczywiście, z tym że człowiek mądry pociesza się już 
swą własną roztropnością: mądrość, myśli Szymborska, jest sama 
sobie zapłatą, jak cnota dla stoików.

Dziedziną, gdzie radość (to znaczy życie) zmienia się w rozpacz 
(to znaczy mądrość), jest historia. Jeszcze raz: własna i społecz-
na. Poetyckie losy Szymborskiej były dosyć osobliwe. Debiutowała 
dość dawno, bo w latach pięćdziesiątych (a może nieco wcześniej, 
jeśli liczyć niedzielne szpalty „Dziennika Polskiego”?). Jej kolejne 
zbiory były właściwie zawsze przyjmowane gorąco. W latach poezji 
agitacyjnej wiersze jej miały pewną jędrność, skupienie, logikę; 
klarowała się swoista postawa obywatelska, wyrażana językiem 
męskim i ścisłym, który sprawiał, że – na ówczesnym tle – liryki 
Szymborskiej można było czytać bez szczególniejszej niechęci. Ale, 
oczywiście, próby lat nie wytrzymały. Później muza poetki kazała 
się jej zajmować bardziej osobistymi treściami. Znowu krótkotrwały 
sukces i szybka obojętność: w latach 1955–1958 poezja przeżywała 
rewolucję, bunt wyzwolonych form, które krzyczały swą nowością: 
tymczasem Szymborska wydawała się staroświecka, trzymała się 
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Słowem, jeśli Szymborska kilkakrotnie umiała wzbudzić ciekawość, 
to prędko o niej zapomniano: jej cykle wydawały się doskonałe – dzi-
siaj, ale już nazajutrz – przebrzmiałe. Z Solą tak się stać nie powinno. 
Ta szczupła książeczka ma swój ciężar, znajduje się już poza modą. 
Nie dba o przypodobanie się aktualności i właśnie dlatego długo po-
zostanie aktualna. Od kilku lat widać odradzanie się pisarzy, których 
twórczość wykoleiła się razem z debiutem, ogłupiona pochwałami 
i „dyrektywami”. To odnowienie szczególnie u Szymborskiej rzuca 
się w oczy.

Nie zajmuje się ona wszakże wcale porachunkami ze swą, jak się 
to mówi, „artystyczno-ideową” przeszłością. Stara się raczej uogól-
nić to, co przeżywała. Najpierw więc, jako kobieta, sięga do poraż-
ki miłości. Miłość jawi się tu w tradycyjnej postaci (ale, ostatecznie, 
miłość nie ma w poezji innych postaci jak tradycyjne): sprowadza 
się do chęci porozumienia. Ale tu właśnie widać najlepiej, jak sło-
wo, myśl, kłamią życiu: zdania kochanków rozmijają się, słowa pa-
dają obok, trwa rozmowa głuchych:

– Masz słuszność,
widocznie to był sen. – Dlaczego kłamiesz,
dlaczego mówisz do mnie jej imieniem,
kochasz ją jeszcze? – O tak, chciałbym,
żebyś została ze mną – Nie mam żalu,
powinnam była domyślić się tego,

– Wciąż myślisz o nim? – Ależ ja nie płaczę
– I to już wszystko? – Nikogo jak ciebie.
– Przynajmniej jesteś szczera. – Bądź spokojny,
wyjadę z tego miasta. […]

(Na wieży Babel, SÓL)

Cały banał miłosnych rozmówek i kłótni zostaje tu nagle odnowiony, 
nabiera istotnej wagi. Słowa dobijają uczucie. Ale i odwrotnie, uczu-
cie bawi się słowami, nadaje znaczenie wypowiedziom pustym jak 
w wierszu Przy winie. Jakże się porozumieć, skoro obraz własnego 
miłosnego „ja” jest wmówieniem, które zawdzięczamy drugiemu?

Spojrzał, dodał mi urody,
a wzięłam ją jak swoją.
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[…]
Kiedy on nie patrzy na mnie,
szukam swojego odbicia
na ścianie. I widzę tylko
gwóźdź, z którego zdjęto obraz.

(Przy winie, SÓL)

A wreszcie, kiedy miłość jest szczęśliwa, cóż pozostaje? Porozumie-
nie zostaje osiągnięte w podobieństwie, ale ta tożsamość osobliwie 
przypomina pustkę. Nie ma wtedy tajemnic i zaczyna się śmierć.

Objęci, przywłaszczali się i wywłaszczali
tak długo,
aż w ramionach zostało powietrze
przeźroczyste po odlocie błyskawic.

Pewnego dnia odpowiedź padła przed pytaniem.
Którejś nocy odgadli wyraz swoich oczu
po rodzaju milczenia, w ciemności.
Spełza płeć, tleją tajemnice,
w podobieństwie spotykają się różnice
jak w bieli wszystkie kolory 

(Złote gody, SÓL)

Już te trzy cytaty odsłaniają dialektykę miłości, która u Szymbor-
skiej sama sobie przeczy i w końcu siebie zabija. Ale od istnienia 

„tajemnicy”, to znaczy cząsteczki drugiego, która nam umyka, zależy 
także cała uroda świata. Tylko „tajemnica” sprawia, że warto żyć, 
że kolory świecą, dźwięki brzmią naprawdę. Stąd sposób obrazo-
wania Szymborskiej: małymi, wyraźnymi rysami, które cudownie 
przechowały się w pamięci, zostały zaś podarowane przez chwilę 
intensywnego istnienia, którą zniszczyły upływ czasu i wiedza 
o człowieku. Bo zawsze wracamy tu do podstawowej antynomii: 
wiedzieć to nie czuć, to nie myśleć. I nigdy tych sprzeczności zgo-
dzić nie można.

Także, oczywiście, w historii. Jest ona obecna w wierszach Szym-
borskiej, obecna natrętnie, ale nie w swoich poszczególnych wyda-
rzeniach. Te wydają się poetce obojętne; ją interesuje historia jako 
uogólnienie, jako – jeśli tak wolno powiedzieć – kategoria istnienia 
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wiedzą. I będąc wiedzą, przeraża. Muzeum jest kostnicą.

Są talerze, ale nie ma apetytu.
Są obrączki, ale nie ma wzajemności
od co najmniej trzystu lat.

Jest wachlarz – gdzie rumieńce?
Są miecze – gdzie gniew? 
[…]
Korona przeczekała głowę.
Przegrała dłoń do rękawicy.
Zwyciężył prawy but nad nogą. 

(Muzeum, SÓL)

Jak od razu widać, wiedza wyraża się w szyderstwie, drwinie. Było 
życie, zostały przedmioty, ale nawet nie one zwyciężają, raczej 
nasza wiedza, której służą. Ale cóż nam po takiej wiedzy. Liczą się 
naprawdę tylko rumieńce, gniew, apetyt. Chwila w Troi, Lekcja, Cień 
powtarzają podobną naukę. Małe dziewczynki, porwane do Troi, 
przeżywają szczyt swego życia – spełniają się marzenia z filmów, 
szkolne miłości – ale zostaje pamięć, wiedza, która śmiać się tyl-
ko może z naiwnych, głupawych dziewczyńskich wzlotów. Także 
w Lekcji: Aleksander przecina węzeł, żołdactwo naigrawa się z filo-
zofów. Ale oni zostają na placu, kiedy na bój wyrusza armia złożona 
z kogo? czego? z węzełków, ponieważ żołnierze są po to, by pozwolić 
się mordować. Wiersz został napisany w formie deklinacji – mar-
twa wiedza, smutna, nieużyteczna mądrość! Jeszcze wyraźniej 
w Wierszu ku czci. Ku czci, czyjej? Nieznanego, co wymyślił zero. 
Największe odkrycie arytmetyczne, odkrycie zera. ,,Cisza zrosła 
się nad nim”. A przecież żył. Zwyciężyła myśl, czyli zero. ,,Zero 
pisze się samo”. Interpretacja zbędna. Nieraz zresztą Szymborska 
zbyt natrętnie podaje nam sens swoich wierszy. Zwłaszcza utwory 
prozą narzucają się czytelnikowi własnym wnioskiem, równie 
oczywistym, co zbędnie podkreślonym.

Szymborska rozpacza, ponieważ myśl (intelekt, pamięć) sobie 
nie wystarcza: wyrównuje tylko – nieudolnie – ubytek życia, który 
wyraża się przemijaniem. Z wielu podróży zostają jedynie wątłe 
widoczki:
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w jego pełnej widzialności.

(Elegia podróżna, SÓL)

– wszystko jest rzeką Heraklita, wodą zmienności:

Cokolwiek kiedykolwiek gdziekolwiek się działo,
spisane jest na wodzie babel.

(Woda, SÓL)

I nawet w historii gatunku trudno znaleźć pociechę, skoro jesteśmy 
szczeblem niewiadomej ewolucji:

Ubyliśmy zwierzętom.
Kto ubędzie nam.
Przez jakie podobieństwo.
Czego z czym porównanie.

(Notatka, SÓL)

Szymborska zamyka jak najstaranniej dróżki nadziei (czy złudze-
nia). Godność umacnia na refleksji, na rygorze wiersza. Bynajmniej 
nie dlatego, aby był aere perennius1. Przeciwnie. Sztuka winna nie 
poddawać się życiu, nie gonić młodości, jak Salvador Dalí z wiersza 
Wizerunek. Winna wiedzieć, że – choć niewystarczająca – jest zara-
zem jedynie możliwym rozwiązaniem: dzięki temu, że bez złudzeń 
rozpoznaje swój los. Staje się tak ćwiczeniem moralnym, które 
przygotowuje do śmierci.

  1 Exegi monumentum aere perennius – Stawiłem sobie pomnik trwalszy niż ze 
spiżu (tłum. L. Rydel), Horacy, Carmina III, 30, 1 [przyp. red.].
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Obecność klasyków… Trudno o poezję bardziej nasyconą tradycją 
niż liryka Jastruna. Żartowano nawet, że to poezja – polonistyczna. 
Bardzo to chyba nieprzezorny żart! Bo jest w tej złośliwości pochwała: 
polonistyka to w Polsce bardzo czcigodne zajęcie. To przecie klucz 
do naszej narodowej mitologii! Mitologii? Tak, ale mitologii, od której 
trudno się odżegnać. Odczuwanie spraw narodu, spraw niewoli i wol-
ności, zastygło za sprawą romantyków w symbole, wzory, poetyckie 
mity. Ciemne często, niejasne i irracjonalne; obarczone bzikiem 
zaścianka, jak u Wyspiańskiego. Ale niemożliwe do zlekceważenia 
i często pomocne. Jak choćby we Śnie nocy zimowej, najpiękniejszym 
poemacie Jastruna, który byłby bez „polonistyki” nie do pomyśle-
nia. Tam właśnie zsumowały się poetyckie doświadczenia Jastruna: 
technika symbolistyczna poszła w służbę romantycznej mitologii. 
Niegdyś, przed wojną, sięgał w podświadome tajemnice własnego 

„ja”: tylko wiersze, pisał, „pozwalają mi, mimo ustawicznego wpływu 
zjawisk, istnieć naprawdę”. We Śnie… zaś sięga – mówię metaforą – do 

„podświadomości” narodu: do moralnych, uczuciowych wzorców lat 
niewoli. I dlatego pełno tam romantycznych aluzji, pełno Mickie-
wicza, Słowackiego, Norwida, Wyspiańskiego. Jastrun poruszał się 
wśród owych aluzji i symbolów równie pewnie, co niegdyś wśród 
wewnętrznych krajobrazów. I wzbogacał je – oczywiście – nowy-
mi, okupacyjnymi już doświadczeniami. Twórczo parafrazował; ale 
i wskrzeszał, choćby krótkotrwale, tradycję odczuwania, jaką w latach 
niewoli stworzyli klasycy.

Wizerunki, które ostatnio wydał Jastrun, to właśnie owa „szara”, 
polonistyczna strona jego pracy poetyckiej. Najwięcej tu o Mickie-
wiczu, Słowackim, Norwidzie, Kochanowskim. O mistrzach wieku 
dojrzałego, lat męskich; ale znaleźć można w Wizerunkach także 
mistrzów młodości, Rimbauda, Leśmiana, Pasternaka. Brak mi 
tylko rozprawek o Rilkem, Novalisie czy Hölderlinie, do których 
tak często wraca Jastrun wspomnieniem. I którzy wywarli nań 
niegdyś duży wpływ. Zwłaszcza Rilke – od niego chyba wziął 
Jastrun swą „filozofię koła”, ideę wiecznej przemiany i powrotu 
zjawisk, którą – pisząc o przedwojennej liryce autora Mickiewicza – 
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sem „koło” było dla Jastruna nie tylko historyczne. Obejmowało 
człowieka, przyrodę, świadomość, dzieje – słowem wszystko, 
byt. Napisał przecież później piękny liryk, w którym kreślił 
swe pośmiertne losy, powrót w drzewo, zniknięcie w ojczystej 
mowie, przemianę myśli w bibliotece. Podobnie przed wojną. 

„Koło” uczyło bowiem nie tylko dziejowego sceptycyzmu. „Kto zna 
potęgę koła, nie lęka się śmierci”. ,,Lubię, kiedy zamyka się koło, 
kiedy rzecz odnajduje się w innej”. „Nie ma nic mądrzejszego 
niż koło”. Któż to napisał? Hofmannsthal, Rilke. Nie można – 
niestety! – lekceważyć komparatystyki…

Ale już – wracam do Wizerunków. Czy to naprawdę cykl literac-
kich portretów? Chyba nie. Jastrun rzadko tylko syntetyzuje, woli 
komentować, niż „ustanawiać”. Na szczęście! Pisze raczej uwagi na 
marginesie, notatki z lektury, jak to niegdyś, bardzo już dawno, było 
w zwyczaju. Przecie jest w tej książce jedność. Jedność gustu, jedność 
poetyckich zamiłowań. A ponieważ indywidualność komentatora jest 
silna, pozornie luźne nawet spostrzeżenia układają się w logiczne 
całości, jakby przyciągnięte magnesem. Tak właśnie z Norwidem: 
konstrukcji eseju nie widać, a przecie oblicze poety jakby się „samo” 
narysowało. Albo z Tuwimem: trochę pochwał, trochę pretensji 
i już sporo z twórczości autora Kwiatów polskich uchwycone. Zaś 
wtedy, kiedy Jastrun zbytnio zaufa sztywnym kryteriom, gdy udaje 
IBL-owca avant la lettre [fr. przed nazwaniem] – krzywdzi: choćby 
Słowackiego. Bo chyba można się z Jastrunem pokłócić o to, czy 
naprawdę mistycyzm zabijał Słowackiego – liryka. Wszystko to było 
grubo bardziej skomplikowane! Postęp, jak wiadomo, idzie czasem 
przez Mongoły, a piękno – w parze z szaleństwem. Cóż Słowacki 
napisał piękniejszego niż Uspokojenie, Zachwycenie, Narodzie mój…

Ale z kim ja się kłócę? Z Jastrunem z roku 1945, z 1949, z 1955? 
Może by mi już ten ostatni przyznał rację. Znać w Wizerunkach całą 
ewolucję poety. Za dużo by o niej mówić; zwłaszcza że to nie tylko 
jego przemiana. I w Wizerunkach odciśnięta w zamiłowaniach arty-
stycznych, a więc w materiale – bądź co bądź – ubocznym. Trwały 
jest zresztą u Jastruna nie tylko zespół gustów, także – i przede 
wszystkim – żądanie, jakie stawia literaturze: „pisać można tyl-
ko całym sobą, doświadczeniami całego życia, nie cząstkowymi 
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I postulat zespolenia prawdy etycznej z prawdą estetyczną. ,,Czym 
jest ów niezaspokojony nigdzie głód kształtu, który każe artyście 
zmagać się bezustannie z opornym materiałem, do jakiego celu 
zdąża on w wędrówce ziemskiej, której kresem w każdej chwili 
życia wiadomym jest śmierć?” Jaka jest istota powołania artysty, 
w czym leży jego godność, tak i dzisiaj poniewierana? Oto pytania, 
jakie dręczą Jastruna. Olbrzymie, tragicznie banalne; ale tak poświad-
czone twórczością poety, że wcale już nie akademickie.

Jastrun szuka w poezji głębi doświadczenia, ostatecznej prostoty, 
podziwia Mickiewiczowskie „jasnowidztwo”, ów dar zaklęcia w ele-
mentarną formułę prawdy życia i prawdy obrazu. I krąży – ale to 
już trudniej z Wizerunków odczytać – wokół problemu, który może 
najbardziej jego liryce dokuczył. Na „jasnowidztwo” Mickiewicza 
składała się nie tylko moralna surowość, nawet srogość. Było coś 
jeszcze, czego poetom, spokrewnionym z Jastrunem, odmówił los. 
Rilke tak opowiadał o Tołstoju: „Tołstoja widziałem dwukrotnie, raz 
w Moskwie i następnego roku, w Jasnej Polanie. Żaden człowiek na 
świecie nie wywarł na mnie podobnego wrażenia. Było coś strasz-
liwego, bezlitosnego w jego pytaniach… Nadzwyczajny człowiek, 
pełen nieprzemożnej zmysłowości, jakiej nie widziałem u nikogo: 
pamiętam sposób, w jaki zrywał kwiaty i podnosił je do nozdrzy, 
łapczywość, z jaką wchłaniał ich zapach! Tak – i stąd właśnie płynęła 
wielkość ludzkiego widowiska, jakim był bez przerwy – człowiek ten 
był nieustannie żywym polem bitwy instynktów, które go rozdziera-
ły…”. Otóż Jastrun nigdy nie umiał, jak Tołstoj z opowiadania Rilkego, 
łapczywie wchłaniać „barw ziemi”. Nie ma u niego bezinteresownej, 
spontanicznej miłości świata. Widział zawsze rzeczywistość bądź 
przez tajemnicze wzruszenia, bądź przez moralne prawa i podo-
bieństwa, bądź wreszcie przez własne, choćby klarowne, uczucia. 
Zdaje mi się, że mamy tu po prostu do czynienia z granicą talentu. 
Brak tu bowiem owego bezbrzeżnego zachwytu światem, który tak 
porywa u poetów z innej duchowej rodziny – zachwytu, który wa-
runkował moralne napięcie „jasnowidztwa” Mickiewicza. ,,Piękno 
jest początkiem przerażenia”1 – cytuje Jastrun Rilkego. Zgoda; ale 
także owocem przerażenia. Przerażenia, porażenia urodą świata.

  1 Zob. R.M. Rilke, Elegie duinejskie, tłum. M. Jastrun, Kraków 1962.
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Pomyśleć nad „klasycyzmem” to obowiązek zdrowego rozsądku: 
poeci, pisarze wracali doń w XX wieku za często, za natrętnie, aby 
można to marzenie zlekceważyć. Słowo nabrało tylu znaczeń, że 
straciło jakiekolwiek: nie ośmielam się użyć go inaczej niż w cudzy-
słowie… Klasyczne tęsknoty łatwo także ośmieszyć: dość utożsamić 
je z paseizmem, staroświeckością, przeciwstawić awangardzie, która 
często – za często – szantażuje czytelników prawem młodszego, czyli 
silniejszego. Ponieważ dobry los ustrzegł mnie od pisania encyklo-
pedii czy podręczników, nie muszę proponować definicji „klasycy-
zmu”, która by obejmowała (albo rozgraniczała) wszystkie obiegowe 
użycia słowa. Podumam raczej nad potrzebami, które sprawiają, że 
dzisiaj, że jeszcze dzisiaj poeci i programotwórcy odwołują się do 
tej równie mylącej, co niezbędnej etykietki.

1. 
„Przez ciebie przepływa strumień piękności…”1 – mówił romantycz-
nemu poecie Krasiński. Pojmował więc, że źródło piękności nie bije 
w sercu hrabiego Henryka… Można to powiedzieć bardziej proza-
icznie. Bodźcem pisania poezji jest najpewniej zwykle – ona sama: 
dziedzictwo literackie, domagające się powtórzenia, rozwinięcia, 
przekształcenia czy wreszcie pokonania. Przeszłość zwycięża zawsze 
wynalazczość, która tłumaczy się tylko i wyłącznie względem tra-
dycji rozumianej jako system norm. Wreszcie doznanie estetyczne 
wspiera się o głęboki rezonans pamięciowy, jaki wywołuje: wzru-
szenia minione budują obecne. Obojętne więc, czy mowa o nadawcy, 
odbiorcy czy o dziele samym. Całość określa zawsze część; chociaż 
zaś jawi się nam synchronicznie, przypływa z przeszłości… bo skądże 
by miała przypłynąć?

Bardzo to oczywiście banalne. Przynajmniej dla badacza. Opozy-
cja objawia się jednak poecie zawsze inaczej – i wielce dramatycz-
nie. Wezwanie (czy wyzwanie) literatury odczuwa on jako koniecz-
ność, albowiem to, co tworzy, musi zostać zanurzone w substancji 

  1 Znany cytat z cz. I Nie-Boskiej komedii Z. Krasińskiego: „Przez ciebie płynie stru-
mień piękności, ale ty nie jesteś pięknością” [przyp. red.].
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ro – czy chce, czy nie chce – narusza (=wzbogaca) zasób dzieł powsta-
łych uprzednio. Można w twórczości widzieć repetycję, odnowienie 
prawzoru albo aktualizację archetypu. Trudno jednak zapomnieć, że 
każde nowo powstałe dzieło zmienia wszystkie istniejące. Repetycja 
jest nieuchronnie rewolucją, choćby ten, co powtarza, był jak naj-
dalszy od wzoroburczych zamiarów. „Ale ty sam nie jesteś piękno-
ścią” – dodawał Krasiński. Istotnie, ego poety jawi się mu zazwyczaj 
jako opór, trudność, chaos, zagadka: wrze w nim to, co nieskładne, 
dysharmonijne, nieliterackie… Im ego bardziej zaborcze, tym łac-
niej łamie konwencje, przyspieszając rozwój literatury. Wcale jej 
jednak nie polepsza: uprzywilejowanie swobodnego wyrazu bynaj-
mniej nie musi przysparzać arcydzieł. Wartościowanie umyka dia-
lektyce literackiego procesu: gdyby było inaczej, w sztuce istniałby 
postęp i Mickiewicz byłby lepszy od Homera.

Każde posunięcie literackie nabywa zatem znaczenia dzięki 
(i względem) pisanemu dziedzictwu. Część dziedzictwa, obecną 
w aktualnej twórczości, przyjęto w Polsce nazywać tradycją. Wo-
bec tradycji określa się każde dzieło, każdy pisarz, szkoła każda – 
świadomie lub nieświadomie, pozytywnie lub negatywnie. Wszyscy 
bowiem muszą wybrać składniki i normy tradycji, które akceptują, 
oraz inne, które odrzucają lub nawet potępiają. W swoim ogólnym 
kształcie mechanizm, który przypomniałem, zdaje się nieuchronny 
i ze sobą tożsamy: podlegają mu jednakowo Koźmian i Malczewski, 
jednodniówka „Gga” i sonety Miłaszewskiego, Kierczyńska i San-
dauer… Lecz wyborów tradycji istnieć musi nieskończoność i każdy 
zasługuje na zbadanie. Czy nie pozwoli ono odkryć żadnej prawi-
dłowości? Wielu twierdzi, że owszem: mniemają oni, że wybór tra-
dycji – wpisany jakby automatycznie w dzieło – nie jest tym samym, 
co wybór stosunku do tradycji, oscylujący wyraźnie między dwo-
ma biegunami. Umożliwiałby on niejako poprzedni, stanowiąc ko-
nieczny składnik wszelkiej strategii twórczej. Tak zdaje się myśleć 
Rymkiewicz, polemizując z Głowińskim: „Historia literatury nie jest 
[…] tylko historią form, ale również – proszę mi wybaczyć tę naiwną 
definicję – historią poszczególnych wierszy, ludzi, którzy te wiersze 
pisali, i ludzi, którzy je czytali” [CJK 167]. Każdy bowiem twórca – po-
dobnie jak każdy czytelnik – ustala sobie stosunek między częścią 
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dzy ego a literaturą, autentycznością wyrazu a regułami sztuki, któ-
re wyprowadza z dzieł przeszłości. Jeśli tak jest, można by mówić 
o „wiecznym” klasycyzmie, podobnie zresztą, jak antyklasycyzmie, 
obojętne, czy dać mu nazwę romantyzmu, baroku, czy Bóg wie jaką…

„Klasykiem” byłby wtedy każdy pisarz, każdy artysta, który to, co 
regularne, literackie, estetyczne i powszechne, stawia wyżej niż to, 
co szczególne, jednostkowe, niezaliczone jeszcze do sztuki i po-
zbawione stempla literackości… Taka rodzina artystów niewątpli-
wie istnieje – podobnie jak noc i dzień, żeńskie i męskie, światło 
i ciemność, słowem jin i jang, jak myśleli starzy Chińczycy. Ale w tak 
proste dychotomie trudno zamykać ludzką twórczość: elementarne 
przeciwieństwa – Klasyka i Romantyka, Dionizosa i Apolla – bywają, 
owszem, prawdziwe, mało jednak przynoszą pożytku w praktyce. 
Bo w każdej epoce, ba, w każdym artyście współistnieje szacunek 
i niechęć do reguły, normy, sztuki nawet… Czy w tej samej zawsze 
proporcji? Na pewno nie. Dlatego właśnie możliwe są odejścia i po-
wroty do „klasycyzmu”. Jakby fala, co nigdy całkiem nie zamiera, 
niosła się raz wyżej, raz niżej.

Czy w haśle klasycyzmu, rzuconym przez kilku poetów i kryty-
ków – Rymkiewicza, Przybylskiego, Sitę – mieści się przypomnia-
ne powyżej rozumienie pojęcia? Zapewne tak. Ale wiele nam ono 
jeszcze nie wyjaśnia.

2. 
Zacznę znowu od banału: że zamieszkaliśmy w wieży Babel. Prze-
szłość literatury (kultury) stała się skarbcem czy lamusem, w którym 
można do woli przebierać: nikt zaś nie ceni dóbr, które dane mu 
zostały w nadmiarze. Zmienił się więc – bo zmienić się musiał – 
stosunek współczesnego poety do lirycznego dziedzictwa, które 
zarazem urozmaica i zaśmieca mu widnokrąg. Przez wiele stuleci 
tradycja nie była tak dokuczliwie wieloraka, rozwarstwiona czy 
zatomizowana: misteria najdosłowniej nie istniały dla Racine’a, 
podobnie jak romańskie madonny – dla Rafaela. W danym momen-
cie historycznym tradycja była zazwyczaj jednolita: wszystko, co 
się w niej mieściło, strącano do otchłani barbarzyństwa. Stosunek 
do przeszłości był więc zarazem prezentystyczny i likwidatorski. 
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durów nie czytano wcale. Spalenie gotyckiego mebla było – nie tak 
dawno jeszcze – zasługą dobrego gospodarza: nic w gruncie rzeczy 
nie znaczyło w kulturze. Tymczasem dzisiaj, choćbyśmy nie cier-
pieli Ingres’a czy Salvadora Dalego, odkurzamy go i pokazujemy 
znajomym. Zniszczenie zaś dawnego dzieła byłoby zbrodnią lub 
wyzwaniem… Cieszymy się – i słusznie – z niezmiernego bogactwa, 
w którym przyszło nam żyć. Jakimże jednak ciężarem zdaje się ono 
dla dzisiejszych twórców! Domalowywanie wąsów Giocondzie stało 
się znakiem wywoławczym wielu awangardzistów. I czy nie daje do 
myślenia sympatia, którą zdarza się im żywić do najrozmaitszej 
maści ikonoklastów: nihilistów, anarchistów, totalistów? Nie tylko 
Goebbels nienawidził słowa „kultura”…

Porzućmy jednak wynaturzone skrajności. Kiedy wszystkie tra-
dycje dostępne, żadna nie posiada mocy przymuszającej. Żadna nie 
narzuca się jako oczywistość, nie utożsamia z „esencją” literatury. 
Przestała pełnić funkcje wewnętrznego policjanta poety, ponieważ 
nikt nie może słuchać kilku policjantów jednocześnie… Inaczej 
mówiąc, zatraciła się w literaturze zasada autorytetu. Nie ma ani 
normy, której należy słuchać, ani literackiej substancji, którą poeta 
winien osiągnąć – pod groźbą wykluczenia ze sztuki (lub nawet 
kultury). Może pisać, jak chce i co chce, byle tylko znalazł słuchaczy 
na rynku. „Słyszę ten głos – mówi ze wstrętem Rymkiewicz – na-
trętny głos owada: jestem jednym z was, poezja jest niepotrzebna 
i ja jestem niepotrzebny, ale jestem jednym z was, przeżyłem to, 
co wyście przeżyli, i wiem to, co wy wiecie, i wstydzę się, że jestem 
poetą, ale posłuchajcie. Żałosny to głos i żałosne porozumienie. Ża-
łosny język, którego nie rozumie nigdy ni przeszłość, ni przyszłość” 
[CJK 6]. Chyba w każdym krytyku siedzi plotkarz: nie umiem się 
więc powstrzymać od przypuszczenia, że Rymkiewicz przedrzeź-
nia Różewicza. Poetę, który lubi przepraszać czytelników, że pisze 
wiersze, licząc, że tak się z nimi pobrata… Tymczasem wielbiciel 
klasycyzmu pragnąłby przywrócić zamierzchłą godność poezji. 
Piękne to na pewno marzenie! Prowadzi ono do głębszego jeszcze 
pragnienia Rymkiewicza, bardziej niż w manifestach widocznego 
w liryce. Lepsza ona z cyklu na cykl, co u poetów nieczęste. Może 
dlatego nie umiałem długo Rymkiewiczowskiego marzenia odczytać. 
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ulegał poeta. Słowna biegłość, kto wie, czy nie sobą zachwycona, ni-
czym Narcyz; skłonność do parafrazy i ornamentu; zabawa maskami, 
którym poetyka dała nazwę stylizacji; rozmiłowanie w mistrzach tak 
żarliwe, że tłumiło głos własny… A przecież przebił się on wreszcie 
i zagórował. Już w Anatomii nostalgia powtórzenia odsłaniała chęć 
unicestwienia czasu: niechaj słowo poety sprawi, że wszystko objawi 
się nam jednocześnie, w blasku nienaruszalności. Cóż zaś nienaru-
szalne, jeśli nie substancja rzeczy, migotliwa w doznaniu, niezłomnie 
jednak obecna? O niej śpiewa Drozd, muzykant powszechników. 
Rymkiewicz jest poetą trwałości. Rzadkie to powołanie, zwłaszcza 
dzisiaj. Tym bardziej godne wawrzynów.

Jak tyle innych manifestów, Czym jest klasycyzm można rozumieć 
jako komentarz do lirycznej twórczości teoretyka. Ale Rymkiewicz 
nie tylko siebie pragnie zbawić: ze swoich haseł chce uczynić dro-
gowskaz. Pytajmy więc dalej, co może jeszcze znaczyć „klasycyzm”? 
Inaczej: czy istnieje taka strategia wobec tradycji, która zdolna byłaby 
odrodzić młodą poezję? Współczesny liryk cierpi na embarras de 
richesse [fr. kłopot bogactwa wyboru]. Sięga po Morsztyna i Naborow-
skiego? Doskonale. Czci Mickiewicza i Norwida? Też dobrze. Bluźni 
jak Jarry i kaligramuje jak Apollinaire? I temu krytyka przyklaśnie. 
Cóż dopiero, kiedy nawiąże do malajskich pantunów albo średnio-
wiecznych kantyczek… Obfitość możliwości stępia jednak efekty 
i sprawia, że żaden z tych wyborów nie nabiera cech konieczności. 
Tradycja funkcjonuje więc jako straszak albo jako ornament. Pobu-
dza do oryginalności za wszelką cenę – czasem za cenę bełkotu – albo 
też służy za magazyn rekwizytów. Można zeń korzystać mistrzowsko, 
jak Białoszewski, który – w Obrotach rzeczy – ustalił osobliwą analo-
gię między urodą średniowiecznego prymitywu i wielkomiejskiego 
śmietnika. Można zręcznie, jak Grochowiak, który nadał antyeste-
tyczną funkcję Norwidopodobnym manipulacjom składniowym. 
W obu wypadkach trudno jednak mówić o dogłębnym zmierzeniu 
się z tradycją. Pozostaje ucieczka w negację: nigdyśmy nie słyszeli 
tyle o obnażaniu, szydzeniu, burzeniu, demaskowaniu, parodiowa-
niu i prowokowaniu… słowem, o czynnościach, które na pewno nie 
świadczą o szacunku. Jestem jak najdalszy od obrony szarganych 
świętości. Ale – wzorem Gombrowicza – nie lubię, kiedy masło zbyt 
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ależ tak! – w pasożytnictwo, pasożytnictwo negacji, w neurotyczne 
obskubywanie pnia tradycji z ostatnich listeczków. W końcu zaś 
rozpływa się w nijakość. Powroty do dadaizmu nie różnią się wiele 
od powrotów na Parnas.

Jakkolwiek by było, Rymkiewicza brzydzi zarówno pusta orna-
mentacja, jak paniczna wynalazczość. Szuka w tradycji twardego 
ośrodka, na którym mógłby się oprzeć – i na którym mógłby oprzeć 
przyjaciół po piórze. Czy jednak znajduje go w zgodzie, czy w sporze 
z duchem klasycyzmu? Takiego klasycyzmu, który jest nam dostępny 
nie tylko teoretycznie, ale również historycznie?

3. 
Był czas, kiedy słowo „sztuka” znaczyło po prostu umiejętność. Mó-
wiono o sztuce malowania, gotowania, pisania, urządzania ogrodów 
i tak dalej. Poezja była biegłością w sporządzaniu utworów słow-
nych dla ludzkiej przyjemności i pożytku, oczywiście duchowego. 
Mało kogo – jeśli kogokolwiek – nawiedzała myśl, aby własną mocą 
zdradzała tajemnice ludzkiego wnętrza, objawiała metafizyczne 
prawdy albo wskazywała drogę społeczności. Kiedy poeta pragnął 
takie prawdy wyrazić czy przekazać, odwoływał się do religii przede 
wszystkim, ale również filozofii, wiedzy, polityki i tym podobnych 
dziedzin działalności umysłowej. Dlatego mógł napisać wierszem 
zarówno traktat teologiczny, jak „tysiąc wierszy o sadzeniu grochu”. 
Granica między poezją a wiedzą nie była bynajmniej płynna, zasa-
dzała się tylko na innym niż dzisiaj rozróżnieniu. Pulchra sunt quae 
visa placent [łac. Piękne jest to, co oglądane podoba się]. Jeszcze 
Wolter zgodziłby się na Tomaszowe słowa: przerobiłby je najwyżej 
na salonowy aforyzm. Bo poezja była stale umiejętnością pięknego – 
a zatem przyjemnego – układania słów.

Umiejętność rodziła się z naśladowania, zarówno u poety, jak 
u stolarza – wytwórców przedmiotów estetycznych lub nie. Co zaś 
naśladowano? Podniosłe uczucia, wieczne idee albo piękności na-
tury, zależnie od stulecia, estetyki i gatunku. Przede wszystkim 
jednak – wielkich przodków. Mniemano bowiem, że doskonałe 
wzorce wypowiedzi (epickiej zwłaszcza i dramatycznej) już istnieją, 
już zostały spisane… Wychwalając poetów, panegiryści nadawali 
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wrotnie niż dzisiaj, kiedy zasługą debiutanta jest raczej – zdaniem 
zaprzyjaźnionych recenzentów – radykalne zerwanie z przeszłością, 
zwykle zeszłoroczną. Słowem, trwało przekonanie, że ludzkość 
(ściślej, nasza kultura, wtedyśmy jednak nie musieli ich rozróż-
niać) wytworzyła już najprawdziwsze – bo najogólniejsze – modele 
porządkowania słów i wypowiadania świata. Te modele należało 
odnawiać i przysposabiać do aktualnych potrzeb duchowych, spo-
łecznych i językowych. Z szacunkiem jednak i wiernością, bo tylko 
one gwarantowały, że poeta stworzy dzieło właściwe i piękne! Stąd 
zrodziła się zabobonna wiara w estetyczną skuteczność czystości 
gatunków i jednolitości stylów: oczyszczania języka ze składników 
lokalnych i wulgarnych. Oboma tymi wymogami określa się nam 
w szkole istotę klasycyzmu. Całkiem słusznie, pod warunkiem, aby 
odnieść je do przeświadczeń głębszych, które podzielał nie tylko 
uczony renesans lub francuski wiek złoty.

Potem przyszedł czas, kiedy poeta poczuł się różny od społe-
czeństwa, do którego mówił. Przestał uważać się za najdoskonal-
szego z rzemieślników i pozazdrościł laurów filozofowi najpierw, 
później zaś kapłanowi. Nie chciał wypowiadać praw odkrytych 
przez mędrców i przyswojonych już przez społeczność. Teraz on 
sam – jednostka nie przypadkiem odmienna, skłócona, sobie tylko 
wierna – przypisał swemu pióru zdolność odkrywania sekretów 
duszy, natury, społeczeństwa, kosmosu nawet. Literaturą zawładnęła 
stopniowo zasada oryginalności. Zapewne, musiano dochowywać 
dalej wierności tradycji; inaczej wszelka twórczość stałaby się nie-
zrozumiała. Ale ta wierność z wartości zmieniała się w konieczność, 
coraz niecierpliwiej znoszona. Przynależność do awangardy stała 
się niemal synonimem literackiej jakości. Stąd też inflacja nowinek 
i festiwal dowolności, którym raczą publiczność artyści. A ponieważ 
nie przestało toczyć się koło Fortuny, zjawili się także prorocy, którzy 
na koniec wieku przewidują również – koniec awangardy. Żądanie 
swobody wyrazu (plus tysiąc innych przyczyn) rozpuściło bowiem 
pojęcie przedmiotu estetycznego. Czy oznacza to także koniec sztuki, 
spełnienie Witkiewiczowskich przepowiedni? Początek umysłowych 
działań, którym nie przystoi już anachroniczna nazwa „artystycz-
nych”? Albo – po prostu – powrót rozbujanego przez romantyzm 
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Rymkiewicz. Przyszłość pokaże, kto ma słuszność. Zapewne ktoś, 
kto milczy i nie bierze udziału w dyskusji.

Zasadę naśladownictwa porzucono w przekonaniu, że poezja 
przynosi swoiste – sobie i tylko sobie właściwie – poznanie człowieka 
i świata, odmienne od dyskursywnego i odmienne od religijnego, 
albo raczej zastępującego religijne. Poeci romantyczni – od Bla-
ke’a do Wagnera – uważali się za twórców nowych wyznań, nowych 
wierzeń. Funkcja poety nabrała – przynajmniej u najwybitniej-
szych – sakralnego znaczenia. Pisząc, poeta rozmawiał z Bogiem, 
uczestniczył w Bogu, kształtował Boga, zastępował Boga… Czy można 
romantyzm rozumieć inaczej niż teologicznie? Mnie się zdaje, ze nie 
bardzo… Religijna gorączka Mickiewicza czy Słowackiego nie była 
żadną niezwykłością: w Europie roiło się przecie od proroków, wiesz-
czów, ewangelistów, zwiastunów trzeciego królestwa i objawicieli 
prawd wiecznych. Kto czuł i wiedział więcej, musiał też wskazywać 
drogę narodom i społeczności. Było to na pewno co innego niż poli-
tykowanie dawnych poetów. Poglądy swoje (częściej zaś mecenasów) 
Kochanowski głosił jako szlachcic i obywatel, który wypowiada się 
mową wiązaną. Tymczasem Mickiewicz był przekonany, że właśnie 
poetyckie powołanie pozwala mu kształtować przyszłość zbiorowo-
ści… Shelley mówił, że poeci są nieznanymi prawodawcami świata. 
Piękne zdanie, któremu można znaleźć ze trzy wykładnie. Ciekaw 
jestem – z entuzjazmem i szczyptą obawy – jak żylibyśmy w świecie, 
którego prawa ułożyłby Shelley?

Co pozostało z romantyzmu? Bardzo wiele, chociaż w tysiącznych 
doprawdy przekształceniach. Nie było prawie szkoły, która by nie 
formułowała po swojemu przekonania o poznawczej zdolności 
poezji. Symboliści szukali ukrytych związków między zjawiskami, 
opierając się na teorii korespondencji, której romantyczne (i mi-
styczne) źródła nikomu dziś nietajne. Na przełomie wieków poezja 
wyrażała niewyrażalne, szukała istoty rzeczy, odsłaniała głębokie 

„ja” człowieka, do którego nie sposób dotrzeć inaczej niż środkami 
sztuki. Celem nadrealistów było osiągnięcie świeckiego objawienia, 
pokonanie sprzeczności między podmiotem a przedmiotem, myślą 
a podświadomością… i tak dalej. Dla wszystkich poezja była nie tylko 
mową odrębną, ale także świętą, chociaż nie wszyscy lubili mówić 
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im radykalniej zerwą z regułami narzucanymi przez literacką kon-
wencję: inaczej mówiąc, im bardziej oddalą się od zasady naśladow-
nictwa. W dziele wyzwolenia człowieka szczególna rola przypadała 
niezwykłym jednostkom, co od uwielbienia wieszcza prowadziło do 
apologii obłędu… Zaś marzenie o rewolucji – obalenie instytucji ro-
dzinnych, społecznych, państwowych – rozkwitało w anarchistyczną 
eschatologię: zwłaszcza nadrealiści chcieli zobaczyć „nowe niebo, 
ziemię nową”. Całkiem jak najbardziej romantyczni z romantyków, 
Blake, Hugo czy Słowacki.

Bardzo to wszystko grubo powiedziane. Ale też nie piszę historii 
poezji, tylko staram się zrozumieć literacki manifest. Czerpie on 
argumenty z wiekowego sporu, ale interpretuje go wbrew utartemu 
zwyczajowi. Powiem już teraz wprost, co myślę. Rymkiewicz zachwa-
la nowy – czy wieczny – „klasycyzm”. I zasada „repetycji” (powtórze-
nia, naśladownictwa) jest w jego doktrynie rzeczywiście klasyczna. 
Ale docieranie do archetypu, który ma tę repetycję usprawiedliwić, 
niczego bardziej nie przypomina niż romantycznej teorii duszy 
świata! Jaka jest bowiem ukryta przesłanka myśli Rymkiewicza? Ta 
mianowicie, że sztuka – i tylko sztuka – zastępuje religię, pozwalając 
dotrzeć do wiecznie ludzkiego, poznać to, co w człowieku najgłęb-
sze, bo nie tylko ludzkie… Przesłanka to – przyznajmy – nie bardzo 

„klasyczna”: dlatego też Rymkiewicza powołuje się najchętniej na 
barok, na angielskich poetów metafizycznych. Podziwiam Don-
ne’a, Crashawa i ani myślę dyskutować gustów Rymkiewicza. Nie 
chciałbym się także pysznić odkryciem sprzeczności w wywodach 
apologety „klasycyzmu”. Sprzeczności są pożywką sztuki i każdy ma 
prawo śnić taki klasycyzm, jaki mu smakuje. Podejrzewam tylko, że 
mikstura, którą wygotował teoretyk, niewielu tylko poetom posłuży. 
Ogranicza bowiem – miast rozszerzać – szanse odnowienia współ-
czesnej wypowiedzi lirycznej.

4. 
Powiada Rymkiewicz, że „każdy wiersz, każdy ważny wiersz jest 
tylko ponowieniem, tylko repetycją, tylko komentarzem do tekstów 
zapisanych niegdyś. Wiersz, który nie jest powtórzeniem wzoru, 
czas niszczy szybko i skutecznie […], nowa tkanka, jeśli nie będzie 
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Przypomina też, że „sztuka pisania wierszy nie zna pojęcia postępu 
i że wszystko jest tu tylko mniej lub bardziej udaną repetycją. Poeta 
powtarza i jest powtarzany […]. Powtarzając, dodaje i odejmuje. Zy-
skuje i traci. Odcień, oto co mamy do dodania. Odcień, oto co mamy 
do stracenia” [CJK 25].

Czy Rymkiewicz ma słuszność? Pewnie tak, ale bardzo ogólni-
kową. Aby jego twierdzenia uznać albo odrzucić, należy je wpierw 
uszczegółowić… i włączyć w tryb (zwyczaj?) myślenia o literaturze. 
Teoretyk – zwłaszcza wykarmiony strukturalizmami – zgodzi się 
z Rymkiewiczem stosunkowo łatwo. Innowacja i powtórzenie kształ-
tują wspólnie rozwój literatury: powtórzenie ma z konieczności 
przewagę, ponieważ umożliwia porozumienie. Znając najlepiej po-
tęgę tradycji, strukturaliści sympatyzowali zwykle z awangardami. 
Ale nic nie broni tak wycieniować doktryny, aby w sporze porządku 
i przygody była neutralna albo nawet przychylna „repetycji”, o której 
mówi Rymkiewicz.

Jemu jednak taka interpretacja na pewno by nie smakowała. 
Swej repetycji nie rozumie on tylko jako koniecznego odniesienia 
(nowo powstałego dzieła) do systemu norm obecnych w tradycji. 
Wyrazistość, częstotliwość odniesienia ocenia dodatnio i najgoręcej 
zaleca. Tym lepszy będzie wiersz – zdaje się mówić – im częściej 
i różnorodniej nawiąże do arcydzieł przeszłości. Już nie tylko do 
boskiego Homera i niedoścignionych tragików: chętniej do Dan-
tego, Szekspira, Cervantesa, za którymi, jeśli dobrze pamiętam, 
nie przepadali siedemnasto- i osiemnastowieczni klasycy. Galerię 
przodków przemeblował sobie Rymkiewicz nie przypadkiem. Za 
chwilę zrozumiemy dlaczego. Tymczasem powiedzmy, że odniesie-
nie do systemu zmienił w odnowienie wzoru. Jakie bowiem praktyki 
zaleca Czym jest klasycyzm? Toż to nieustanna pochwała aluzji, 
przytoczenia, parafrazy, komentarza, interpretacji, przekonanej 
jednak o stałości symboliki. Repetycji bronił najpierw Rymkiewicz 
narzędziami teoretyka literatury. Lecz po to tylko, aby zbliżyć ją do 
renesansowego pojęcia imitationis i tym samym – umiejscowić hi-
storycznie. Zbrzydzony owadzim brzęczeniem współczesnej poezji, 
Rymkiewicz neguje przywilej awangard i stawia jawnie na naślado-
wanie mistrzów, chcąc przeniknąć sekret niezniszczalności… Nie 
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słuch i mowę. Tylko szaleniec lekceważyć może gwarancje, które 
niesie dziesięć wieków kultury europejskiej! Całkiem podobnie 
myślano w czasach, kiedy Arystoteles i Horacy byli nauczycielami 
literatury. Tyle było jednak poetyk naśladownictwa… Przypatrzmy 
się dokładnie Rymkiewiczowskiej.

Jakiego rodzaju wzory poetyckie powinien młody poeta ponawiać? 
Najpierw i przede wszystkim topoi [gr. toposy], utarte zwroty i figury 
wypowiedzi, będące – mniema za Curtiusem Rymkiewicz – formami, 
którymi określiła się cywilizacja śródziemnomorska. Później także 
inne składniki literackiej mowy: symbole, tematy, motywy e tutti 
quanti [wł. i cała reszta]… Co sprawia, że te właśnie, najczęstsze 
i najtrwalsze, wabią poetę jak syreny Odysa? Oto objawia się przez 
nie i w nich cudowność: po imitacji przywołał więc Rymkiewicz po-
jęcie merveilleux… Często i chętnie mówi o cudowności, tej zwłaszcza, 
która spowijała stulecia początku Europy (nie Homer, a Dante, nie 
Sofokles, a Szekspir i tak dalej). Cudowność to aura czy – dalekie 
choćby – echo mitu, istotą zaś mitu jest „przeświadczenie o pokre-
wieństwie wszystkich rzeczy i o ich świętości, przeświadczenie 
o jedności i bezgraniczności wszystkich form życia i bytowania […], 
poczucie przynależności i tożsamości z naturą i członkami plemie-
nia” [CJK 96–97].

Słyszę już, jak wszyscy romantycy biją z zaświatów oklaski nasze-
mu „klasykowi”. Tym chętniej, że ze słowem: m i t splata on często 
dwa inne: sen i  archetyp. Poezja – wyznaje – jest „rekreacją 
zamierzchłych symboli, archetypicznych obrazów, danych mi we 
śnie lub w tym stanie półsnu, jakim jest pisanie” [CJK 9]. Zjawia się 
więc jeszcze pojęcie natchnienia : w postaci nadspodziewanie 
radykalnej, skoro „archetypiczny wzór […] jest […] nie propozycją, ale 
rozkazem” [CJK 9]. Odwołanie do archetypu pełni u Rymkiewicza rolę 
magicznej furtki doktryny. Pozwala przejść z historii do metafizyki, 
uzasadnić wiarę w skuteczność i powszechność śródziemnomor-
skiego idiomu, któremu poeci winni zostać wierni.

Rymkiewicz powołuje się nieraz na Junga. Czy nie prościej byłoby 
przypomnieć paru niemieckich romantyków? Posłuchajmy Tiec-
ka: „Wszystko, co doskonałe, to znaczy, wszystko, co jest sztuką, jest 
wieczne i nieprzemijające, nawet jeśli ślepa ręka czasu ponownie 
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dzieło sztuki nosi wieczność w sobie samym, czas jest substancją 
zbyt ciężką, aby dzieło mogło zeń czerpać pokarm i życie […]. W sobie 
samej teraźniejszość sztuki zawiera swoją wieczność i nie potrze-
buje przyszłości, bowiem wieczność oznacza jedynie doskonałość”. 
A teraz Schlegla: „Brakuje, twierdzę, naszej poezji takiego ośrodka, 
jakim była dla starożytnych mitologia […] – pisał on w Mowie o mi-
tologii. – Dodam jednak, że nie jesteśmy daleko od tego, aby ją mieć 
[…]. Nową mitologię […] trzeba wyłonić z najgłębszych głębin ducha; 
musi ona być dziełem najbardziej sztucznym spośród wszystkich 
dzieł sztuki, gdyż musi wszystkie inne objąć, jako nowe łożysko 
i naczynie dawnych, odwiecznych praźródeł poezji, a nawet jako 
nieskończony poemat, który osłania zarodki wszelkiej twórczości 
[…]. A czymże innym jest owa piękna mitologia, jeśli nie hierogli-
ficznym wyrazem otaczającej natury w tej przemienionej postaci 
fantazji i miłości?”. Onirologiem romantyków był Schubert, którego 
Symbolikę snu (1814 rok) wspomina jeszcze mimochodem Freud 
w Zarysie psychoanalizy: „Oryginały obrazów i form, którymi posłu-
guje się język oniryczny, poetycki i prorocki, znajdują się w Naturze, 
która nas otacza i ukazuje się nam jako świat wcielonego snu: jako 
język prorocki, którego hieroglifami byłyby byty i kształty”. Człowiek 
może patrzeć na własną jaźń jak na przedmiot, rozkładać samego 
siebie na przeliczalne i obiektywne składniki. Ale tym samym ujmuje 
siebie cząstkowo, tylko zaś Całość obdarzona jest bytem: wszystko, 
co rozdzielone, jest przecie ułomne i złudne. Jeśli zatem człowiek 
(poeta) jest naprawdę miarą rzeczy, musi – jak mikrokosmos – od-
bijać makrokosmos wszechnatury. Tak dotrzeć łatwo do nieświado-
mości i archetypu, także rymkiewiczowskiego. Bo w nieświadomości 
właśnie człowiek zadzierzguje więź z kosmicznym organizmem, 
z „jednością i bezgranicznością wszystkich form życia i bytowania”. 
Zadzierzguje w półśnie, w natchnieniu… One są pępowiną, które łą-
czą ludzką jaźń – osobną, więc nieszczęśliwą – z duszą świata. Cóż 
zaś tą pępowiną płynie? Archetypy, których kulturalnymi śladami 
są topoi. Często zużyte, skostniałe; zadaniem poety jest odnawiać 
je, powtarzać, ożywiać.

Takimi to czynnościami zajmują się dzisiaj „klasycy”! Czy bę-
dziemy im to mieli za złe? Przeciwnie. Właśnie sploty i przenikania 
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zaś tylko etykietkami, mniej lub więcej trafnymi… Jeśli więc zabawię 
się w architektoniczne porównanie, to doprawdy bez złośliwości. 
Programowy gmach, który z takim rozmachem wystawił Rymkie-
wicz, fasadę ma istotnie klasyczną. Rządzi nią bowiem dostojna 
zasada naśladownictwa. Jeśli jednak podnieść wzrok, odsłonią się 
gotyckie maszkarony i romantyczne wieżyczki, gdzie ze strzelistych 
okienek wyglądają wieszczowie i prorocy, wznosząc oczy ku niebu 
cudowności, ku rajom archetypów… W podziemiach zaś ukryci siedzą 
strukturaliści, Głowiński zaś pociesza Sławińskiego, że nie takie 
przygody idei trafiały się w literaturze.

Pytanie tylko, jak się w tym gmachu poczują współczesne ta-
lenty. Poddane bowiem zostały – może wbrew woli teoretyka – 
podwójnemu ograniczeniu2. Zgodnie z zasadą naśladownictwa 
poeci powinni się skupić na repertuarze obrazów, symboli, topoi 
zwłaszcza, którym estetyczną i duchową skuteczność zapewniła 
przeszłość. Zarazem zaś celem lirycznych trudów pozostało pozna-
nie przez słowo: poznanie „rzeczywistości cudownej”, które przy-
wróci poetom „godność maga […], godność słowotwórcy rządzącego 
czasem” [CJK 7]. Ambicja mitotwórcy została zatem sprzężona 
z żądaniem najwyższej sprawności imitacyjnej. Rzemieślniczej, 
owszem, ale zwłaszcza uczonej, erudycyjnej, albowiem wyśniony 
poeta Rymkiewicza ogarnia pamięcią i wrażliwością wszystko – 
całą przeszłość umie zobaczyć niczym jednoczesną panoramę. 
Najsztuczniejsza z umiejętności przeistacza się tak w zdolność 
magicznego poznania.

Czy można zyskać wszystko jednocześnie? Połączyć klasyczną 
imitatio perfecta [łac. doskonałe naśladowanie] i romantyczny furor 
poeticus [łac. szał poetycki]? Poetom się to nieraz udaje. Dlatego też 
nie odważę się powiedzieć, że tak piękne marzenia nie mogą stać 
się ciałem sztuki. Obawiam się jednak, aby nie skłoniły twórców 
do zamknięcia się w zaczarowanym ogrodzie, gdzie naśladowane 
kwiaty będą papierowe, zaś magiczne zaklęcia – daremne.

  2 Mało kto poszedł za Rymkiewiczem. A jeśli już, to bardziej w duchu estetycznym 
niż metafizycznym. Czy nie dlatego po prostu, że mniej był Rymkiewicz daleki od 
swych wojowniczych, „romantycznych” następców, niż wydawało się im – i jemu 
pewnie także?
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Pozostała mi jeszcze – drastyczna nieco – kwestia uzasadnienia 
postawy Rymkiewicza. Może pozwoli ona spojrzeć na „klasycyzm” 
trochę inaczej, co nie znaczy – niechętnie.

Rymkiewicz jest pesymistą. Dzisiejsze czasy nie sprzyjają po-
ezji – jak w ogóle sztuce. „Poezja zdaje się […] niemożliwa lub prawie 
niemożliwa, bo poeta i ludzie czytający jego wiersze mówią innymi 
językami; bo symbole […], nie będąc wspólną własnością wszystkich, 
nie są symbolami wiążącymi; bo tak zasięg, w jakim te symbole 
mogą być rozumiane, jak ich zasób zdają się gwałtownie zmniejszać” 
[CJK 124]. W wieży Babel wszyscy czują się śmiertelnie samotni: nie 
ma paradygmatu (=„wspólnego języka”), do którego można by się 
zgodnie odwołać. Po prostu dlatego, że słabnie – czy też ginie? – cy-
wilizacja europejska (śródziemnomorska, chrześcijańska?). Znużona 
wewnętrznie, zagrożona zza granic, nie wiadomo: poecie może to 
pozostać obojętne. Czuje on tylko, że „ma dziś do zaofiarowania 
zaledwie odłamki snu zbiorowego, szczątki archetypicznych obra-
zów, które mogą być porównane do okruchów zniszczonej mozaiki” 
[CJK 136]. Płodność zapewnia poezji tradycja mocno – jak o Piotrową 
skałę – oparta o mit: „gdy między mitem a rzeczywistością […] zosta-
nie wytyczona nietykalna granica […], poeta będzie również jednym 
z wygnańców z królestwa cudowności” [CJK 102]. I sama możliwość 
poezji zostanie podana w wątpliwość. Jak dobrze byłoby urodzić 
się w XVII wieku! Bo oto od trzech wieków rozpada się w Europie 

„ostatni z wielkich mitów sakralnych”, chrześcijaństwo po prostu. 
Cóż więc mają robić poeci? „Przywracać życiu” – przez zmieszanie 
i utożsamianie – „wszystkie wielkie mity, które dziedziczyli ludzie 
mieszkający na wybrzeżach Morza Śródziemnego” [CJK 120].

Bardzo mi się to rozumowanie nie podoba, chociaż dobrze czu-
ję – czuję z doświadczenia – ile przynosi pociechy. Rymkiewicz nie 
jest – jak Eliot – chrześcijaninem. „Święta symbolika Europy” to dlań 
raczej „ponowna ewokacja – w nowej sytuacji społecznej, a więc 
w nowym przebraniu – symboliki zamierzchłego mitu” [CJK 14]. 
Greckiego, egipskiego, sumeryjskiego? „Niezgłębiona jest studnia 
przeszłości…”3. Odpowiedzi nie będzie, bo Rymkiewiczowi obojętna. 

  3 Odwołanie do Józefa i jego braci Thomasa Manna [przyp. red.].



117

Po
m

ię
dz

y 
do

św
ia

dc
ze

ni
em

 i 
fo

rm
ąJest mu właściwie wszystko jedno, jaki mit rządzi umysłami, byle 

rządził. Wszystkie mówią mniej więcej to samo: zaś funkcja, jaką 
pełnią, ważniejsza od wierzeń i od zachowań, którymi kierują. Ileż 
w takim przekonaniu smutku! Podziwiam erudycję i wrażliwość 
Rymkiewicza. Obcuje on na co dzień z Marvellem i Gongorą, Arnaut 
Danielem i Petrarką. Mieszka w raju, albowiem w całej literaturze 
zobaczył „rzeczywistość cudowną”, i tym więcej kosztuje cudow-
nych rozkoszy, im lepiej poznaje zaczarowany świat słów. A jed-
nocześnie – „wygnany z mitu” – nie może w swą Arkadię uwierzyć… 
Pociesza się, zaklinając in verba magistri [łac. na słowa nauczyciela], 
czyli Junga, że poczucie mitu (cudowności) może w danej kulturze 
osłabnąć, całkiem jednak zniknąć nie powinno, ponieważ z nim 
razem zniknie człowiek. Skoro nadszedł czas, kiedy mit zblaknął, 
nie pozostaje nic innego, jak zwieźć do świątyni wszystkich bogów, 
którzy kiedykolwiek chodzili po kręgu ziemi. Ocaleje tak przynaj-
mniej wspomnienie świętości (myślenie prelogiczne, participation 
mystique, wszystko to u Rymkiewicza synonimy), które przynosi 
aurę cudowności. Można by złośliwie powiedzieć, że Rymkiewicz 
proponuje powszechną wyprzedaż mitów i religii. Byle tylko za-
chować sweet phrases, lovely metaphors4, bez których umrze sztuka. 
Czy jednak naprawdę ilość bogów przejdzie w jakość poezji? Ja 
w takie dialektyczne sztuczki nie wierzyłem przed dwudziestu 
laty i na starość także nie uwierzę.

Wcale nie jestem historiozofii optymistą i współczesność nie bu-
dzi we mnie entuzjazmu Przybosia, któremu Rymkiewicz całkiem 
słusznie wytyka naiwność doktryny. W ogóle ten teoretyk „klasy-
cyzmu” czyta więcej, myśli mądrzej, pisze piękniej niż mnóstwo 
kolegów po piórze, którzy po cichu czują podobnie, tylko nieskład-
nie i ułamkowo… Dlatego też jego program pozostanie w pamięci 
literatury, choćby jako świadectwo czasów, w których powstał. Jed-
nakże taka obrona trwałości, jaką podjął, z góry skazana została na 
niepowodzenie. Za bardzo przypomina szlak, na który zapraszał 
artystów Witkacy… I on umieszczał raj w przeszłości, najchętniej 
w średniowieczu, archetypiczną cudowność mitu zastępując wyga-
sającym „uczuciem metafizycznym”. Rozmaitość definicji maskuje 

  4 Nawiązanie do utworu George’a Herberta The Forerunners i pożegnania ze „słod-
kimi frazami, wdzięcznymi metaforami” [przyp. red.].
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dzieć, że sławetne uczucie metafizyczne było – w znacznej mie-
rze – hipostazą poczucia świętości, chociaż sam Witkacy twierdził, 
że jest akurat odwrotnie. Bardzo cenię Witkacego, pozwolę sobie 
jednak – tym razem – być raczej tego zdania, co większość ludz-
kości… Witkacemu także zależało najbardziej na pięknie, któremu 
chciał nadać metafizyczny statut – mniemając jednocześnie, że 
ów statut skazany został na zagładę przez historię5. Kiedy jednak 
zakotwicza się estetykę w metafizyce, warto tak tę metafizykę uza-
sadnić i wysłowić, aby stała się niepodważalnym – niezależnym od 
historii – gruntem sztuki. Inaczej trudno odpędzić się od zarzutów 
estetyzmu i paseistycznej nostalgii. „Niechaj umarli grzebią umarłe 
swoje” – powiada Pismo. Twarde słowa. Ciężko szukać nowej prawdy, 
własnego Boga. A przecież – jeśli odrodzić się ma „przeświadczenie 
o pokrewieństwie wszystkich rzeczy i o ich świętości” – nie ma innej 
drogi. Co do archetypów, to jeżeli istnieją, zjawiają się w wierszach 
sua sponte [łac. z własnej woli].

Rozumieli to lepiej Eliot, Auden i Miłosz, którym Rymkiewicz tyle 
zawdzięcza. Czuli oni, że muszą, że powinni oderwać swe poetyki 
od romantyczno-konserwatywnej krytyki kultury współczesnej, 
z założenia groźnej dla twórczości… Przede wszystkim zaś walczyli 
z estetyzmem, który towarzyszył tym poetykom jak śmiertelny cień. 

  5 Współwyznawca „klasycyzmu” poświęcił doskonałą książkę trzem poematom, 
których „wspólnym tematem jest tęsknota za spokojem, za integracją duchową 
współczesnego człowieka, za ucieczką od nowożytnych rozterek, choćby i w uto-
pijną krainę złudnej pociechy, na Wyspy Szczęśliwe, do Arkadii […], wiek XX lubi 
również przywoływać – zresztą bez specjalnej nadziei – antyczne lub chrześci-
jańskie pocieszenie” (R. Przybylski, Et in Arcadia ego. Esej o tęsknotach poetów, 
Warszawa 1966, s. 5). Czy można Arkadię jednocześnie czcić i uważać za złudzenie? 
A jeśli nawet można, czy naprawdę należy? Oto pytania, które uwidoczniają moje 
podkreślenia. Przybylski dobrze je sobie zresztą uprzytamniał. Jak wyminąć Scyllę 
akademickiego optymizmu i Charybdę łatwego sarkazmu? Trzeba zręczności 
i mądrości delfina… zwłaszcza przy ówczesnej pogodzie. Dzisiejszy krytyk – a tym 
bardziej krytyk krytyka – poznał nowoczesne „systemy podejrzeń”, które odsłaniają 
nieraz bodźce powstania dzieła. Umiałby więc określić nastrój czasu, kiedy rodziły 
się marzenia klasyków i Akadyjczyków. Po kilku latach spotkała ich jednak nie-
miła przygoda. Poucza ona, jak śliska była skała Kaliopy, gdzie chronili się przed 
smutkiem współczesności! Oto młodzi „romantycy”, buntownicy i kontestatorzy 
oskarżyli swoich poprzedników o moralną obojętność, artystowski eskapizm 
i obłudne zmęczenie światem: to samo zmęczenie, którym „mali realiści” wykrę-
cali się od wszelkiego realizmu! Kłótnie o poezję kończą się często przyjaźniami 
poetów. Na szczęście: inaczej okradzeni mogliby uchodzić za złodziei…
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religią: żądał uzupełnienia krytyki estetycznej przez teologiczną 
i moralną. Miłosz zaś wydrwiwał literacką „porcelanę” i lirycznych 
mandarynów, od Tetmajera do Przybosia, każąc poezji „ocalać” 
jednostki i społeczności. Tymczasem Rymkiewicz chciałby raczej 
ocalić – poezję… i ma – w swoim trybie myślenia – słuszność. Dla 
niego bowiem poezja nie służy prawdzie, ale jest prawdą, skoro akt 
poety jest aktem magicznym, powołującym do myślenia cudowność. 
W doktrynie Rymkiewicza właśnie cudowność jest celem, klasy-
cyzm środkiem, dzisiejszy zaś, jeśli wolno powiedzieć, babelizm 
podnietą do działania. Archetyp pełni wreszcie rolę chłopca do 
wszystkiego… Tym samym teologia – mitologia – stała się służką 
poezji, służką sztuki, co dla średniowiecza (które Rymkiewicz tak 
sobie ceni) zabrzmiałoby niczym jawne bluźnierstwo.

6. 
Zakończę więc krótką dygresją historyczną. Jak romantycznemu 

„klasykowi” przystało, Rymkiewicz mniema, że dla umysłu średnio-
wiecznego granica między symbolem a rzeczą symbolizowaną była 
zatarta i niejasna, bo zatarta była granica między rzeczywistością 
nadprzyrodzoną a rzeczywistością codzienną [CJK 97–98]. Tytułem 
zaś przykładu dodaje, że malarze bizantyjscy szukali „Boga w powta-
rzającym się przez wieki wzorze, we wzorze, który nigdy nie utracił 
swej siły magicznej” [CJK 136]. Jak było w Bizancjum, nie wiem. Ale 
można by zapytać mediewistów, czy istotnie romańska Madonna 
była – dla ludzi średniowiecza – przedmiotem magicznym, a jeśli 
tak, to dlaczego? Znalazłem odpowiedź zarówno zaskakującą, jak 
głęboką. Otóż romańska rzeźba była wówczas przede wszystkim – 
relikwiarzem. Zamykała w sobie drogocenne szczątki czy pamiątki 
po człowieku, który został zbawiony, a więc już niejako zmartwych-
wstał, już znalazł się poza doczesnością… Ale z chwilą, kiedy łupieżca 
albo biskup zabierał relikwie, traciła natychmiast wartość sakralną 
w oczach społeczności. Ani myślę przeczyć, że średniowieczny kult 
relikwii – tak trudno dzisiaj zrozumiały – nasycony był silnie pier-
wiastkami magicznymi. Ale magiczna zdolność, jeżeli emanowała, 
to emanowała z relikwii, nie z artystycznego (jak dziś mówimy) 
przedmiotu, w którym zostały złożone.
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symbolem a rzeczą symbolizowaną” nie była tak chwiejna i płynna, 
jak myśli Rymkiewicz. Nawet dla Gislebertusa z Autun, nie mówiąc 
o Villardzie z Honnecourt, posągi i świątynie nie były przedmiotami 
magicznymi. Także Boska komedia nie była wywoływaniem duchów, 
ale opisaniem świata – całego świata, także nadprzyrodzonego – 
opisaniem przyjemnym umysłowi i pożytecznym duszy. Ani Dante, 
ani Cimabue nie byli szamanami. Średniowieczny artysta godził się 
łatwo na status rzemieślnika. Ale nie dlatego, że posiadał zdolność 
porozumiewania się z zaświatami. Przeciwnie, był wobec swego dzie-
ła pokorny, to znaczy wiedział, że znak, który stworzył, nabywał sensu 
dzięki społecznemu przyzwoleniu, ucieleśnionemu w życzeniach 
Kościoła. Owszem, słusznie napisał Malraux, że średniowieczna 
Madonna nie była najpierw dziełem sztuki. Ale nie dlatego, aby – 
w magicznym utożsamieniu – była cząstką czy emanacją Matki 
Boskiej. Raczej dlatego, że była doskonałym przedmiotem, który 
dobrze służył Matce Boskiej dzięki wiernym, którzy się do Matki 
Boskiej modlili. Służył on podniosłym celom, a więc musiał być 
bardzo dobrze – najlepiej i najzdolniej – zrobiony. Stół czy łyżka 
także powinny być dobrze zrobione, służyły jednak celom prostym, 
o wiele niższym w hierarchii potrzeb i zasług. Tak od pojęcia reli-
kwiarza, pod którym pewnie podpisałby się Eliot – dotrzeć można do 
estetyki tomistycznej. Miała ona chyba bardzo niewiele wspólnego 
z mistyczno-romantyczną teorią sztuki. Zapowiedzi tej ostatniej 
dosłuchać się można raczej w renesansie, który nie przypadkiem 
zaczął wznosić tak wysoki piedestał artyście.

Tak to przynajmniej rozumiem. Może trafnie, może mniej trafnie – 
niech to mądrzejsi rozstrzygną. Powiem teraz, ku czemu zmierzała 
moja dygresja. Ośmieliłem się wątpić, czy w średniowieczu – tym 
romantycznym raju – naprawdę zatarta była „granica między sym-
bolem a rzeczą symbolizowaną”, przynajmniej w sztuce i kulturze 
uczonej. Co jednak było na pewno zatarte, to granica między osobi-
stym wkładem artysty (oryginalnością czy autentycznością, mówiąc 
współcześnie) a konwencją czy stylem zbiorowym. To one właśnie 
były pierwsze, konieczne, jednostkowe, zaś dzieło jawiło się jako 
pochodna. Było płodem wierności, pokory czy naśladownictwa… 
Przełóżmy teraz problem na współczesne troski. Czy rzeczywiście 
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Rymkiewicz? Starałem się udowodnić, że – paradoksalnie – opiera 
się ona o najbardziej romantyczne przeświadczenia. O pojęcie ar-
tysty-kapłana, natchnienia – mowy archetypów, poezji – zdolności 
poznawczej. Wszystko to, chociaż zjawiało się nieraz w europejskiej 
kulturze, wcale nie przeważało w sztuce początków naszej cywilizacji. 
Przeciwnie, właśnie potęga religii sprawiała, że sztuce przyznawano 
miejsce godne, ale bynajmniej nie pierwsze. Przeświadczenia Rym-
kiewicza nie są oczywiście naganne ani pozbawione sensu. Tyle że 
stawiają cały problem klasycyzmu na głowie.

Podejrzewam zatem, że można by go postawić inaczej. Skromniej, 
co niekoniecznie znaczy mniej płodnie. Czy współczesny „klasycyzm” 
nie byłby przede wszystkim świadomą wolą integracji (re-integracji) 
lirycznych idiomów? Przestałby zakładać, że istnieje wspólna sub-
stancja sztuki czy poezji, substancja w istocie magiczna, mityczna czy 
religijna. Upierałby się raczej, że możliwy jest zespół znaków, zespół 
form, który potrafi zjednoczyć – w danym momencie – rozmaitość 
lirycznych substancji. Ale jeśli tak, zwrócony byłby w przyszłość, nie 
w przeszłość, nie ku zaczarowanym ogrodom, ale ku niepięknym 
polom, ugorom i śmietnikom współczesności. Przeciwstawiałby się 
nieznośnej atomizacji poezji, która wyrwała z jej władzy przeważne 
połacie cywilizacyjnej rzeczywistości. Pragnąłby odzyskać – odzyskać 
dla poezji – technikę i politykę, młodzieżowe histerie i codzienne 
życie filistra konsumpcji… nieprawdopodobne i przerażające wręcz 
bogactwo świata, w którym przyszło nam żyć. Tym samym odmówiłby 
poetom kapłańskich namaszczeń i zmusiłby liryków do przyznania, 
że bywają często po prostu – retorami. Co więcej, że nie powinni się 
takiej roli wstydzić. Rymkiewicz ma słuszność, kiedy pisze, że awan-
gardowość, której ambicją jest, „niezbyt elegancko” mówiąc, „kopanie 
w brzuch przeszłości plemiennej, nie prowadzi do niczego”, chyba do 
przykrego przebudzenia na „bezludnej wyspie czasu teraźniejszego” 
[CJK 7]. Nadrealistyczne powiedzonko głosiło, że należy bić matkę, 
dopóki jest młoda. Bita zbyt systematycznie mama literatura może 
się jednak niebezpiecznie zestarzeć i przestać rodzić braciszków. 
Skąd jednak ta pasja bicia i kopania? Czy nie z frustracji kieszonko-
wych magów, zbiesionych kapłanów narcystycznej oryginalności? Tej 
właśnie samoniszczącej furii mogłoby się przeciwstawić dojrzalsze 
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też inaczej. Cóż jednak, prócz domysłów i majaków, zdoła powie-
dzieć o nim krytyk? Umie on najwyżej – i to rzadko – podsłuchiwać 
poetów. Może więc o takiej właśnie postawie myśleli Auden czy 
Miłosz? I może – w głębi ducha – za nią także tęskni Rymkiewicz? 
Gdyby tak jednak było, podróż do Arkadii byłaby tylko żeglarskim 
ćwiczeniem, zaś pytanie, czym jest klasycyzm, musiałoby zostać 
jeszcze wielokrotnie roztrząśnięte…



Pokolenie „Współczesności” – i co dalej? 
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Obroty rzeczy Mirona Białoszewskiego, tom oryginalny, więc natych-
miast oskarżony o snobistyczne małpiarstwo. Tak to już u nas bywa, 
że wszystkiemu, co niełatwe, nalepia się etykietkę snobizmu; jak 
gdyby to nie snobizm był właśnie najłatwiejszy. A Obroty rzeczy to 
tomik trudny; ale nie bardziej niż Przyboś czy Gałczyński. Pióro 
z ognia nie jest bowiem „trudniejsze” niż Bal u Salomona; w tym 
tylko sprawa, jak się czyta.

Mirona Białoszewskiego przyjęła lepiej publiczność niż nasze 
literackie środowisko, zatęchła w intelektualnej łatwiźnie; „sno-
bistyczne” Obroty rzeczy o wiele trudniej kupić niż pełne uczucia 
pienia Tadeusza Kubiaka. Zapewne, przysporzył Białoszewskiemu 
rozgłosu teatrzyk, który wraz z przyjaciółmi prowadzi. Bardzo 
ciekawy, zwłaszcza literacko: mikrokosmos teatralnego nowator-
stwa. Rządzi nim prawo przygody, swobody odczuć i skojarzeń; 
wszystko winno być tam niespodzianką i wszystko może się stać 
metaforą; prawo buntu przeciw bezdennej wodnistości dialogu 
i „zakorkowaniu” – mówiąc słowami Witkiewicza – zeschematy-
zowanej psychologicznie akcji, jakie cechują agonię mieszczań-
skiego teatru. Niespodzianki teatru na Tarczyńskiej – zwłaszcza 
u Białoszewskiego – są jednak starannie wyliczone; i metafory 
nie nadymane powietrzem. Podobnie w Obrotach rzeczy; rzadko 
trafia się liryka równie precyzyjnie poświadczona doświadcze-
niem. I równie osobista: zza każdego wiersza wygląda tu poeta; 
a także wyraża się sytuacja, wcale – o paradoksie! – nierzadka, 
wcale nie indywidualna.

Liryka kurzu i zapomnienia; przedmieść stolicy i przedmieść 
czasu. Wołomin i Kobyłka, durszlak, materac i stół zyskują tu po-
etyckie prawo obywatelstwa. Każda nowość zagarnia nowe tereny 
rzeczywistości: upoetycznia prozaizm. Bielany i fryzjera zaanek-
tował już Tuwim: ale Białoszewskiemu o co innego idzie. Tuwim 
odświeżał poezję banalnością; Białoszewski banalność odświeża 
poezją. Obroty rzeczy – można by powiedzieć – to poezja „poniżej 
pięciuset złotych miesięcznie”; bliższa doświadczeniu nędzy 
i bezsilności niż liryka specjalistów od proletariackiego losu… 
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numerowanej grocie” wielkomiejskiej kamienicy. I ten samotnik 
oddaje się rzadkiej pracy: ustala swą relację wobec rzeczy, 
ratuje prywatność spojrzenia, słowem – ocala indywidualność. 
Pomyślmy – kiedy… O, nie lekceważę uwarunkowań: w Obrotach 
rzeczy jest więcej społecznej prawdy, niż się wielu może wydać; to 
także dokument, i wcale nie najpośledniejszy… Raptularz obrony 
przed piekłem „ducha planowanego”, gehenną powszechnych 
konieczności. Będą to mogli odczytywać przyszli iblowcy – i na 
pewno znajdą podobnym tendencjom głębokie społeczne odpo-
wiedniki. Powtarzam: nie lekceważę; ale samotność jednostki bez 
prawa do indywidualności jest także samotnością artysty, który 
tej indywidualności jeszcze nie stworzył. Dlatego Obroty rzeczy są 
nie tylko dokumentem, ale, bardziej jeszcze, zawsze aktualnym 
(potencjalnie, oczywiście…) poetyckim dokonaniem. Tak tu, jak 
zawsze, prawda sztuki nakłada się na prawdę czasu. I przerasta 
ją, naturalnie.

Więc – poezja rzeczy: jedynych przyjaciół; liryka dialogów z przed-
miotami. Dialogów? Może raczej: śledztw, inwestygacji?

Gdyby wyłożyć wszystkie linie?
Gdyby zdobyć drewnianą Jerozolimę?
Gdyby wozami Eliasza
przepchać się przez groby i próżnie
które w stole milczą czy dudnią?

(Stołowa piosenka prawie o wszechbycie, OR)

Pokusa „poezji obiektywnej”. Takiej liryki, która by otworzyła ist-
niejącą poza człowiekiem, wewnętrzną urodę rzeczy. Dlaczego tyl-
ko nauka ma mieć prawo do badania przedmiotu? Czy tylko ona 
ma wyznaczać prawa rządzące przedmiotami? Istnieć może 
przecie poetycka fizyka, biologia, astronomia, wcale nie ta, któ-
rą tworzą – ku naszemu pożytkowi – uczeni, ale ta, której do-
myślają się – w bezinteresownym porywie – poeci? Tak myślał 
choćby Supervielle. Albo Ponge (ale za mało go znam, aby porów-
nywać), który chciał zdobyć wiedzę o rzeczach, inną od tej, któ-
rą dają nauka czy codzienne doświadczenia. Może prawdziwszą? 
Właśnie w pełni obiektywną, bo wyzwoloną od użyteczności? Takie 
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niego także liryka jest „nieustannym zdziwieniem” (O mojej pustel-
ni z nawoływaniem [OR]), które w przedmiotach odkrywa coraz 
to nowe tajemnice. Podobnej wiedzy o rzeczach nie zdobywa 
się logicznym dyskursem; czasem lepiej zdać się na przypa-
dek skojarzeń, które równie łatwo – czy trudno – co skrzętny 
intelekt trafić mogą na prawdę. Albo przeciwnie: ograniczyć 
się do absolutnie bezosobistego opisu, który nabywa poetyc-
kiej wartości, rehabilitując dosłowność wrażenia:

klucz
ma
zapach wody gwoździowej
smak elektryczności
a jako owoc
to on cierpki
niedojrzały
będący cały sobie
pestką

(Studium klucza, OR)

To Studium klucza, uderzająco zwyczajne, zaskakujące dosłownością. 
(Umieścił je Białoszewski oczywiście wśród grotesek). Ale czasem – 
równie, może nawet bardziej szczęśliwie – proponuje nam poeta nie 
tyle „słowa dodawane do rzeczy” (tak podobno chciał wpierw nazwać 
swój tomik), ile „słowa powtarzane w rzeczy”. To znaczy: nie tyle stu-
dia przedmiotów „samych w sobie”1, studia ich istoty, która – być 
może… – istnieje poza nami, ludźmi, ale wiersze – mity wewnętrz-
ne, w których obraz czy sytuacja migocze wieloma sensami, na-
danymi przez świadomość poety… Więc: wiersze nieraz enigma-
tyczne, bo obarczone podwójnym znaczeniem: przy czym obydwa 
są równie „dosłowne” i równie „przenośne”, obydwa całkowicie 
równouprawnione. Jak choćby Karuzela z madonnami, gdzie owe 
madonny – renesansowe czy prerafaelickie? – są jednocześnie 

  1 Tak twierdzi Jan Józef Lipski, który napisał w „Życiu Literackim” ciekawy artykuł 
o Białoszewskim [Słowa dodawane do rzeczy]; co prawda recenzował Obroty rzeczy 
nie jak tom wierszy, ale jak traktat z teorii poznania… Jego filozoficzne rozróżnie-
nia nie wydają się dostatecznie giętkie, by mogły uchwycić cechy poezji, której 
jedność może być budowana z metodologicznych sprzeczności
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pionowym; święte z obrazu – ale także biedne kobieciny wielkiej 
kamienicy; choćby świątobliwa muzykantka, Cecylia, przy maglu:

drewniane zęby – jej męczeństwo – –
święta Cecylia w politurach,
koło – manuał – emmanuel
wał – interwał – fuga 

(Tryptyk pionowy, OR)

Właśnie: magiel gra Bacha, dyluwium jest peryferyjne, durszlak 
świeci w monstrancji jasności, materac iskrzy się Bonnardem… 
Liryka Białoszewskiego jest naturalnie dwuznaczna: nakłada-
ją się tu zwykle w jednym wierszu co najmniej dwie sytuacje 
(zwłaszcza w Balladach peryferyjnych). Rzeczywistość jakby mnoży 
się w zwierciadłach myśli i przypomnień:

Ale jakże tu wyjść
na pękające pod nogami lustra ulic,
deptać kałuże,
z rozlanym okiem opatrzności,
wpaść w sobowtór nieba,
w dno, które odpada
od pudła miasta?

(Ballady peryferyjne, OR)

Co tu najciekawszego, to to, że zwyczajne – wulgarne nieraz – szcze-
góły codzienności łączą się u Białoszewskiego z kulturową metaforą, 
perfidnie nieraz wyrafinowaną. Może to właśnie stanowi istotę po-
etyckiej nowości Białoszewskiego? Intelekt jest tu zawsze obecny: 
tylko ślepcy mogą twierdzić przeciwnie. Jest u Białoszewskiego 
znakomita wiedza kultury, precyzja myśli – właśnie myśli – po-
etyckiej. Ale objawiająca się w spojrzeniu na najzwyczajniejszą 
zwykłość: Białoszewski to intelektualista w kuchni. Aż przypomina 
się pamięci – Norwid; ten także umiał z koafiury, wizyty, salonowego 
głupstewka wykrzesać wieloznaczność; właśnie dlatego, że wszyst-
ko dlań coś znaczyło, każdy gest zastygał w wysokie znaczenie. Jak 
dla Białoszewskiego, medytującego przed kioskiem w Wołominie…

Analogia do Norwida – całkowicie, jak mi się zdaje – poecie 
nieświadoma, może daleko zaprowadzić. Pomijam ostre skróty 
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z poetą Vade-mecum:

Więc bądź – o ja! – garbaty
garbem pokory przed ziomkami
i garbem porozumienia.

(O mojej pustelni z nawoływaniem, OR)

Bardziej zastanawia struktura składni: już gramatyka – dzięki in-
wersjom, odwróceniom – nabiera u Białoszewskiego poetyckiej 
dziwności. Ale nie w swobodzie, nie w rozpętaniu – raczej dlatego, 
że myśli i obrazy są tu brutalnie sprasowane, zasupłane w nieroz-
wiązywalne węzły… Jeszcze zbieżność: muzyczność wiersza – bo 
to liryka nie do czytania, a właśnie do recytacji! – gust do igraszek 
słownych, nowoczesne rozumienie ludowości… Jest bowiem u Biało-
szewskiego sporo jeszcze spraw, mimo których krytyk nie powinien 
przejść obojętnie; ale oswoić się z Obrotami rzeczy nie tak łatwo, 
lepiej jeszcze zastanowić się, poczekać…

Chociaż są pretensje, które trzeba zgłosić od razu. Nie zdaje mi się 
bowiem, aby była to poezja całkowicie wolna od pretensjonalności. 
Drażnią tu – właśnie intelektualne – prozaizmy („robak mikropust-
ki”), niepokoi skłonność do peryfrazy i mechanicznej metafory – do 
takiego zdobnictwa, które nie sprowadza skojarzeniowej nowości 
(„róże krwiobiegów”, „szklane rurki oddechu”), wreszcie zniechęcają 
wiersze „puste”, które wydały mi się tylko szaradami, zbudowanymi 
wokół elementarnego spostrzeżenia (Do NN**, Organizujące się for-
my). To – moim zdaniem – odpadki awangardowych nadzwyczajności, 
równie bez pokrycia, co sentymenty tradycjonalistów. Co prawda, 
zjawiają się u Białoszewskiego w całkowicie strawnej proporcji… 
Obroty rzeczy to tom, do którego ma się ochotę wrócić; wgryźć do-
kładniej, przedyskutować, nawet podać jeszcze w wątpliwość. Ale 
przede wszystkim – potrudzić wyobraźnię, wyostrzyć wrażliwość; 
bo to poezja „gęsta”, pełna treści: wcale nie ze snobistycznej pianki, 
raczej – z rzetelnego razowca…
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Osobliwy rozwój talentu Mirona Białoszewskiego naraził go na gniew 
krytyków, którzy już Rachunek zachciankowy gotowi byli odsądzać 
od poetyckiej wartości. Cóż dopiero Mylne wzruszenia!1 Jest jednak – 
od entuzjastycznie witanych Obrotów rzeczy – uparta logika, którą 
Białoszewski drażni i przeraża nadto nieśmiałych czytelników. Tej 
logice chciałbym zaufać i – wbrew koneserom, którzy oblizują się już 
z radości na myśl, że będą mogli głosić wszem wobec, jak się to Biało-
szewski (albo kto inny, byle odważny) „skończył” – sądzę, że zjawienie 
się tej poezji nie było wcale chwilowym fajerwerkiem: przeciwnie, 
niesłychany trud przekształcenia lirycznego języka, podjęty przez 
Białoszewskiego, może znajdować się jeszcze u swego początku. Że 
zaś w Mylnych wzruszeniach mniej jest tak doskonałych wierszy jak 
w Obrotach rzeczy, to bardzo zrozumiałe: debiut Białoszewskiego był 
wyborem z dziesięciu lat, Mylne wzruszenia wprowadzają zaś czy-
telnika w aktualną poetycką robotę. Białoszewski pisze dużo, na co 
dzień, nie na niedzielę i łatwo pogodzić mi się z pewnym procentem 
niewypałów – albo raczej mniej celnych trafień.

Antyestetyzm Grochowiaka czy Brylla to dziecinna zabawa 
w porównaniu z tą surową odmową tragiczności, o którą opiera 
się liryka Białoszewskiego. Mylnym wzruszeniom postawiłbym 
chętnie motto z Musila, te mianowicie – nie zawsze banalne! – sło-
wa, którymi młody Törless kwituje osiągniętą dojrzałość: „Rzeczy 
są takie, jakie są”2. Rzeczy, ludzie, sytuacje – chwytane jakby nie 
wrażliwością uczuciową, ale uzbrojonym intelektualnie okiem. 
Mówiono, że Różewicz wstydzi się własnych emocji; przynajmniej 
chciał je obudzić w czytelnikach; Białoszewski zaciera, myli, poraża 
wzruszenia, jakby nie ufał urojeniom, którymi człowiek broni się 
przed obojętnością losu i świata. Jest w tych wierszach szczególna 
skłonność do tautologii: jest jak jest, zdaje się mówić Białoszewski 
i każe nam kochać widowisko, którego jesteśmy cząsteczkami. 
Moralne wnioski Białoszewskiego są zapewne stoickie. Jego poezja 

  1 M. Białoszewski, Mylne wzruszenia, Warszawa 1961, s. 93.
  2 R. Musil, Niepokoje wychowanka Törlessa, tłum. W. Kragen, Warszawa 1980, s. 214.
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bowiem albo o szpitalu dla gruźlików, albo o wyblakłym, jałowym 
światku przedmieść i peryferii. Peryferie miasta i peryferie życia; 
ale też w życiu Białoszewski widzi przede wszystkim przypadkowe 
spotkania, banalne rozmówki, tępe nieporozumienia, słowem – całą 
bezwstydną anonimowość istnienia. Widnokręgiem tych wierszy 
jest najzwyklejsza codzienność, pozbawiona nadziei. Człowiek 
grzęźnie wśród zasłyszanych słów i przypadkowych rzeczy. Poeta 
zaś – grzebie w śmietnisku życia; kaleki i wyrafinowany, co chwila 
znajduje osobliwe, błyszczące szkiełko, które odkłada do swojej 
kolekcji. Ta kolekcja to Mylne wzruszenia.

Przewrotna nieporadność łączy się tu z niezwykłym wysubtel-
nieniem skojarzeń. Oba mają wszakże wspólny cel, określony naj-
lepiej przez samego Białoszewskiego, kiedy stawiał znak równania 
między poezją a zdziwieniem. Im banalniejszy „temat” wiersza, tym 
silniejszej trzeba dawki naiwności (albo wyrafinowania), aby go od-
nowić czy zobaczyć na nowo. Jest tak, jakby Białoszewski starał się 
obrysować drobiny poezji w momencie zarodkowym i w kształcie 
najbardziej pierwotnym: tak targnąć czytelnikiem, aby nagle poczuł 
się zdumionym przybyszem w ludzkim świecie, spoglądając szeroko 
otwartymi oczami na sprawy najzwyklejsze. Stąd zdumiewająca 
dosłowność wielu utworów: nic tu nie ma do tłumaczenia, tak jak 
nie można wyjaśnić rysunku dziecka:

męczy się człowiek Miron męczy
znów jest zeń słów niepotraf
niepewny cozrobień
yeń

(Mironczarnia, MW)

Ta „męczarnia Mirona”, czyli „mironczarnia”, gubi się w bełkocie; 
jakże bowiem zwięźlej wyrazić chwilową niemoc literacką niż ana-
forycznym stęknięciem? Podobne znaczenie ma zamiana czasow-
ników na rzeczowniki: tak właśnie postępuje dziecko, wiadomo, że 
im język prymitywniejszy, tym trudniej posługuje się czasownikami, 
poza tym rzeczowniki dają zawsze wrażenie statyczności, nierucha-
wości, co jak najbardziej zgadza się z groteskowo potraktowanym 
stanem duszy poety.
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śli bowiem spojrzeć na siebie z boku, obcym spojrzeniem, własna 
zatroskana niezręczność daje z reguły efekt komiczny. Irzykowski 
dawno już wskazał na pokrewieństwo metafory i dowcipu: Biało-
szewski pracuje jakby tam, gdzie funkcje przenośni i żartu są jeszcze 
nierozdzielone: prawie wszystko jest tu niepoważne i uwznioślone 
zarazem. Jak już mówiłem, punkt wyjścia jest najczęściej błahy, ba-
nalny, nawet przypadkowy: to „życie” w swojej codziennej szarzyź-
nie. Później – paradoksem, metaforą, odwróceniem – Białoszewski 
przywraca jakby refleksyjną godność takim jałowym kawałkom 
życia. (Kawałkom, bo jawią się porwane, wystrzępione). Można więc 
chyba powiedzieć, że intencja Białoszewskiego jest humanistyczna: 
nie chce on prześlepić nic, co ma – lub mogłoby zyskać – wartość. 
Co oznacza ten właśnie moment, to właśnie spostrzeżenie? Pro-
zaizmy dosłowności – aczkolwiek czasem, jak w Rozłamie w barze 
mlecznym, sięgają tak daleko, jak chyba nigdy w poezji – przeplatają 
się więc z zawiłymi szyframi metaforycznymi, które można odczytać 
dopiero z małego napomknienia. A więc:

przesiadłem się z górą kolan
przełożyłem trzeba było
dla rozkładu
i może
było trzeba
dla przekładu
na
sobie radę
bo
tam było za słodko, gorzko
a
tu na przeciw
(Z Karmelu na Karmel, MW)

Zaczepienie o „obiektywną” rzeczywistość – arcybanalne: bohater, 
leżąc w szpitalu, przesunął obolałe ciało tak, iż głowa znajduje się 
teraz w nogach łóżka (lub odwrotnie). Ten „przekład na sobie radę” – 
a więc, wyjaśniając do końca, takie przełożenie ciała, aby można 
było sobie poradzić z własnym znużeniem – został uwidoczniony 
całym materiałem językowym, zestawionym bardzo subtelnie, aż 
do układu graficznego. Daremny (bo „na przeciw” nie jest wcale 
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czenie dzięki tytułowi, nawiązującemu do sąsiednich wierszy: góra, 
utworzona przez podciągnięte kolana, na których poeta pisze, ko-
jarzy mu się – żałośliwie, a przecież poważnie – z mistyczną górą 
Karmel: skoro skończy utwór, wejdzie na szczyt, tymczasem jednak 
przesiada się jeszcze Z Karmelu na Karmel. Słodko mu – bo Karmel; 
i gorzko – bo zmęczony…

Ten natrętny komentarz pokazuje jednak metodę Białoszewskie-
go, rozkwitanie znaczeń z – cielesnego tutaj, towarzyskiego gdzie 
indziej – drobiazgu. Zarazem: przekonanie, że to, co wewnętrzne 
(skojarzenia, refleksje, nastroje), bynajmniej nie stanowi u Biało-
szewskiego – a więc także u wszystkich – dowolnego fantazmatu; 
przeciwnie, dopiero przecięcie się „obiektywnego” gestu czy ruchu 
z wewnętrznym światem wyobrażeń może wyrazić pełnię prawdy 
o danej sytuacji. Nie będę już bronił Białoszewskiego przed zarzu-
tem błahości (bo w czym lepsze sentymentalne czy awangardowe 
pejzażyki?) ani przed zarzutem tworzenia łamigłówek: powiedzcie 
tyle samo – równie krótko.

Łatwo spostrzec, że słów „rozkład” i „przekład” użył we wspomnia-
nym wierszu Białoszewski w znaczeniu dosłownym, nie przenośnym, 
powszechnie przyjętym. Jest to – w porównaniu z innymi – bardzo 
skromny przykład działań językowych, które teraz zajmują Biało-
szewskiego. Mylne wzruszenia – to chyba przede wszystkim próba 
gruntownego przemodelowania języka poetyckiego. Jest tak, jakby 
Białoszewski chciał posługiwać się nie tyle słowami, ile mniejszymi 
cząsteczkami znaczeniowymi, zawartymi w słowach: rozbija słowo 
na drobne elementy semantyczne i skleja je na nowo, oczywiście 
po przekształceniu, ponieważ taka właśnie operacja bądź rzuca 
światło na etymologię, bądź – przeciwnie – umożliwia umieszczenie 
metafory wewnątrz słowa. Nie ma to nic wspólnego ani z prakty-
kami dadaistów, ani ze słopiewniami czy letryzmem: Białoszewski 
szuka nowych znaczeń, nie – efektu fonicznego. Przypomina raczej 
słowotwórczą pasję Norwida. Można wyróżnić kilka najczęstszych 
chwytów: zbijanie kilku słów w jedno, wtedy gdy wydają się one 
poecie martwe, nudne, długie; wymiana rzeczowników na czasow-
niki i odwrotnie, gdy chce osiągnąć wrażenie dynamiki (ruchu) lub 
przeciwnie; podkreślanie podwójnego znaczenia słowa, najczęściej 
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słowny. Namiętność skrótu, zgęszczenia treści nie ma sobie równej. 
I w materiale słownym sprawdza się więc ta tendencja do reha-
bilitowania starzyzny, która wydała mi się jednym z naczelnych 
natchnień Białoszewskiego.

Jeśli to wszystko mieć na uwadze, wiersz taki jak Polka z sobą:

nie obda się wszystkich sobą
co chcą
co ja chcę?
ob się
nie dać się!
obsobą

(Polka z sobą, MW)

– cytowany już jako dowód niezrozumialstwa, wyda się całkiem 
nietrudny: wirowy ruch polki kojarzy się bowiem Białoszewskiemu 
z gestem „rozdawania siebie” ludziom; przed takim zaś rozdaw-
nictwem poeta chce się obronić. Całość zostaje wyrażona kilkoma 
zaledwie zgłoskami, opozycją „da” i „ob”.

Po co to wszystko? A po cóż pisał choćby Mallarmé? Takie jest 
już zadanie poetów, że język starają się wyczerpać do końca, odkryć 
w słowach to, co nieprzeczuwane. Gdybym jednak miał zgłosić jakąś 
pretensję do Białoszewskiego, to zupełnie inną: nie nazbyt mętne 
wydają mi się te wiersze, ale właśnie – zanadto w swoim szyfrze jasne. 
Mianowicie, w porównaniu z Obrotami rzeczy, wyobraźnia Biało-
szewskiego wydaje się coraz mniej cielesna, coraz mniej konkretna 
i zmysłowa. Daje on znakomite żarty i paradoksy słowne, czasem 
przypominające encyklopedyczne ćwiczenia Raymonda Queneau, 
a także doskonałe wiersze refleksyjne, jak choćby ten Polski odruch 
historyczny, gdzie tłum, czekający z napięciem na nadejście pociągu, 
przypomina Białoszewskiemu wynędzniałe peregrynacje:

15 lat temu  duże dzieci
dorośli też perorują swojsko co
do minuty Warszawa-Miński

pół godziny roz…ruchu rozkła-
du
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po ciężkim słońcu
tłumy z dziećmi, kalekami

pod
miną wejścia w czekanie
nie wiadomo z jakimi gotowo-
ściami na ostateczności ze
szczyptą niepokoju

co by się
dało mimo wszystko

(Polski odruch historyczny, MW)

Był wszakże inny Białoszewski, bliższy rzeczom, bliższy przyrodzie, 
i ten – jak się wydaje – zniknął lub przycichł. Nie śmiem go żałować: 
możliwe, że taka przemiana była konieczna, nieuchronna: muszę 
o nim jednak pamiętać.
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Szybko i trafnie zwrócono uwagę, że poezja Grochowiaka jest jak 
owe egzotyczne potrawy, przyrządzone ze sprzecznych i najbardziej 
nieprawdopodobnych ingrediencji: kucharz – to znaczy – Grocho-
wiak – narąbał całych ćwierci baroku, połci dekadencji, kawałów 
ekspresjonizmu, doprawił je Norwidem, Liebertem, Gałczyńskim, 
Bóg wie czym jeszcze, wszystko to wrzucił do kotła, zagotował, od-
cedził i ciepłe jeszcze sprasował w gęste, treściwe wiersze. Danie 
smakowite dla wyrafinowanego podniebienia, bo wiadomo, że bar-
barzyńską kuchnię doceniają najlepiej ci, których wychowano na 
białym chlebku. Tym bardziej, że jednorazowe; przepis na te poetyc-
kie gnieciuchy jest całkowicie oryginalny; na masową produkcję 
grochowiaków dopiero się zanosi, przynajmniej jeśli sądzić po 
debiutach we „Współczesności”.

Tak więc krytycy, którzy sprawnie rozpoznali elementy liryki 
Grochowiaka – Wyka przede wszystkim, Kwiatkowski – mieli na 
pewno słuszność: tak, to jest poeta synkretyczny. Zupełnie pewną 
ręką odkształca i przekształca materiał, bezceremonialnie pode-
brany kolegom po piórze. Tylko że istnieje oryginalność materiału 
i oryginalność roboty: podpisem twórcy może być także rodzaj za-
pożyczenia. Ponieważ nikt – w wypadku Grochowiaka – nie przeczy 
oryginalności (a najmniej wspomniani krytycy), lepiej nie mnożyć 
poecie ojców i dziadków: mniej zajmować się stylem, więcej – we-
wnętrzną dialektyką tej twórczości.

Najłatwiej zacząć będzie od kobiety – a raczej od miłości. Po prostu 
dlatego, że Grochowiak to najbardziej erotyczny poeta w całej młodej 
liryce! Mało u kogo trafia się równa żarliwość namiętności, to znaczy 
przekonanie, że w miłości tkwi klucz życia, że niczego ważniejszego 
w prywatnym losie nie ma i nie będzie. Już to natręctwo świadczy 
o stłumieniach, trudnościach i zgrozach dziecinnego czy młodzień-
czego doświadczenia erotycznego (wrócę jeszcze do tych niepew-
nych spraw)… Ale takie „ilościowe” wyrównanie nikogo nie ciekawi, 
to tylko Zegadłowicz, kiepski, przereklamowany pisarz, wetował 
sobie pierwotne zakazy grubiańskim bałwochwalstwem prącia… 
Bardziej interesujące są sublimacje, przekształcenia elementarnych 
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wszystkim nie ma tu mowy o porozumieniu między kochankami; 
erotyzm jest jakby zatrzaśnięty w jednostkowej świadomości; nikt 
nikomu nic nie daje, nie przekazuje – chyba pośrednio, prowokując 
nowe odczucia i sensacje. Akt miłosny musi sam sobie wystarczyć; 
żadnych komentarzy. Dlatego mówiłem, że Grochowiaka bardziej 
interesuje miłość niż kobieta; partnerka (z rzadkimi wyjątkami) 
jest tylko aktorem w teatrze zmysłów, który inscenizuje pożądanie:

Niebieskawa w nagości. Pozbawiona twarzy
Marzy mi się kobieta w czerwonych pończochach
I rękawiczkach biało umieszczonych w planie

(Na nutach, RDS)

,,Pozbawiona twarzy” – bo rzeczywiście kobiety nie mają w tej liryce 
oblicza, chyba to, które narzuca im libido kochanka. Czego wszak-
że ten kochanek pragnie? Czerwone pończochy i białe rękawiczki 
nasuwają pewien problem: jaka mianowicie jest relacja kobiety 
względem świata. Istnieją w zasadzie dwa sposoby obrazowania 
erotycznego: pierwszy to ten, który kobietę utożsamia z harmonią 
natury. Kobieta jest wtedy mityczną pośredniczką między poetą 
a życiem: ona to godzi mężczyznę z przyrodą, jest wysłanniczką 
koniecznego ładu, objawiającego się również pod postacią miło-
ści. Drugi jednak podkreśla sztuczność, antynaturalność zjawiska, 
jakim jest kobieta: wyodrębniając ciało sąsiedztwem osobliwych 
przedmiotów, uniezwykla je i kontrastuje względem porządku 
świata; kobieta wprowadza wtedy nie ład, ale chaos, miłość jest 
katastrofą, naruszeniem prawa; bynajmniej nie uspokaja, ale „roz-
kłada” rzeczywistość. Można to (i wiele więcej) prześledzić, idąc po 
ścieżkach poetyckich skojarzeń. Jaki jest u Grochowiaka stosunek 
kobiety i przedmiotu? Otóż ambiwalentny. Raz świat przedmiotów 
jest – w porównaniu z człowiekiem – „czysty i szlachetny” (Szek-
spir); kiedy indziej jednak (w I jest szczęśliwy albo w Piersiach królo-
wej utoczonych z drewna), wszystko, co poecie wstrętne, kojarzy się 
z chłodem martwego przedmiotu: Grochowiak staje tu niejako po 
stronie przyrody. Czasem więc – rzadziej – miłość jest „naturalna”, 
przyroda przywołuje miłość i odwrotnie; częściej wszakże zaznacza 
Grochowiak sztuczność, perwersję, dziwaczność miłosnej magii:
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[…] 
Gdy leży cicha z odklejoną rzęsą 
[…] 
Niech w przykrótkiej halce
Na prawej piersi z bawełnianą cerą 
[…] 
Chcę mieć cię nagą, w krajobrazie ciemnym
Gęstym od brązów świeczników waz

(Muza, RDS)

Sięgnąłem do czterech wierszy (Całowanie, Introdukcja, Muza, Gdy 
nic już nie zostanie) – można by zacytować więcej; wszystkie prawie… 
Miłość to u Grochowiaka kakofonia w naturze; wśród erotycznych 
rekwizytów wybiera te, które są tworem człowieka; zwraca uwagę 
na strój, kosmetykę, wnętrze pokoju kochanków. Już to nasuwa 
myśl o fetyszyzmie brzydoty, ponieważ – wedle tradycyjnych pojęć – 
piękne jest to, co naturalne. Ale te rekwizyty są dosłownie brzydkie 
i w co drugim erotyku mowa o potrójnej bieliźnie, brudzie i odra-
panych garnkach. Słowem, miłość fascynuje nie wbrew brzydocie, 
ale właśnie dlatego, że jest odrażająca; i dlatego, że odruchowo 
kojarzy się ze zgnilizną, rozpadem, śmiercią… Ma trumienny smak. 
Muszę jaśniej powiedzieć, o co tu chodzi, bo utożsamień miłości 
ze śmiercią jest mnóstwo, od średniowiecznej demonologii do aż 
nadto roztropnego zdania Hegla, że „narodziny dzieci są śmiercią 
rodziców”. Oczywiście, u Grochowiaka trafiają się ujęcia rozmaite:

Wszak nagą naszłem w spopielonym wrzosie
Z śladem na skroni lekkosinym-małym
Żem myślał „piętno morderczego strzału’”
A był to grzeszny pocałunku odcisk

(Akt w pejzażu, RDS)

Kobieta jest tu grzechem, a więc śmiercią. Ale ciekawsza jest ukryta 
treść Stygmatu albo Rozbierania do snu. W L’age d’homme Michel 
Leiris powiada mniej więcej, że miłość jest jakby nieudanym sa-
mobójstwem, ponieważ w obu wypadkach prowokujemy utratę 
świadomości – w miłości na krótko i ze złą wiarą naturalnie, skąd 
niesmak. Otóż u Grochowiaka jest trochę podobnie. Rozbieranie do 
snu to rozbieranie do miłości, ale także do snu „wiecznego”, ponieważ 
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z siebie, traci świadomość, ginie jako jednostka. Ten wiersz powtarza 
całą erotyczną dialektykę Grochowiaka tak dokładnie, że muszę go 
przytoczyć prawie w całości:

I tu
Powiada
Będzie gwóźdź najpierwszy
Tutaj powiesisz
Cytrę obu rąk

A czy ten szczygieł
Może w nich?
Ja pytam

Ona jest głucha w obu czarnych gwiazdach
[…]
I tu
Powiada
Będzie gwóźdź na głowę
Wieszaj ją lekko
Dziobem w strop podłogi

A ja
Nie pytam
Ja stoję tak biały
Z kręgiem jak Chrzciciel
Nad drucianą szyją

(Rozbieranie do snu, RDS)

Kluczem jest pytanie mężczyzny, czy w miłości znajdzie „szczygła”, 
„różę”, to znaczy radość, świeżość, naturę. Odkrywa jednak samozatra-
tę świadomości i dlatego wiersz kończy się odwróconą alegorią Jana 
Chrzciciela: kochanek jest parodią świętego, jak on szukał „absolutu”, 
ale znalazł tylko masochizm. Jak wyjaśnić taką przygodę erotyczną? 
Dzieciństwem oczywiście i młodością. Istnieją wprzód bardzo silne 
zakazy, lęk przed niewiastą, diabelskim naczyniem; równie mocna 
jest jednak fascynacja i dlatego bunt przeciwko rozmaitym tabu, 
prawie nieuchronny, rodzi się w imię natury, szczęścia i harmonii. 
Jest sentymentalny, bo wszystkiego od kobiety oczekuje; ale także 

„humanistyczny”, ponieważ miłość, oczyszczając od brzydoty i po-
czucia grzechu, ma sprawić, że kochanek stanie się sam miarą wła-
snego świata: będzie „wolny”. Właśnie w wielkości takiego marzenia 
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szczęśliwej”, oznacza w europejskiej tradycji zazwyczaj – że nie ma 
miłości absolutnej. Powstaje rozczarowanie i obrzydzenie; zakazy były 
zresztą zbyt głębokie, by nie objawiły się znowu pod postacią goryczy. 
Stopniowo, z latami, zryw erotyczny tak się zazębia o poczucie klęski, 
że następuje paradoksalne odwrócenie: szuka się miłości nie w imię 
szczęścia i pełni, ale dlatego, że niesie w sobie zbrukanie i zapowiedź 
śmierci… One teraz będą bardziej pożądane i przede wszystkim – 
prawdziwsze. Miłość po staremu objawia prawdę życia, ale ta prawda 
jest teraz negatywna… Słowem, erotyczna dialektyka Grochowiaka 
ma dwa punkty zwrotne. Mówiąc najprościej, w pierwszym miłość 
otrzymuje znak dodatni albo ujemny, prowadzi w stronę „życia” albo 
w stronę „śmierci”. Jeśli już zaś utożsamić rozkosz i samozniszcze-
nie, zaciąć się w samotności seksualnych fantazmatów, powstać 
musi pytanie, czy rozpaczać, czy – przeciwnie – spełnić klęskę aż do 
paroksyzmu, rzucić się na ślepo w rozpacz, podświadomie licząc, że 
na dnie popiołu zabłyśnie światełko ocalenia. W psychice wszystkie 
te możliwości dane są niejako równocześnie; dlatego wyobraźnia 
Grochowiaka snuje bardzo różne fabuły erotyczne, zawsze jednak 
rozgrywają się na polu, które starałem się zakreślić.

Miłość jest więc tutaj – zazwyczaj – zatratą świadomości przez 
brzydotę i dzięki brzydocie (podniecającej i tożsamej z rozkładem, 
ze śmiercią). Podobnie kształtuje się całokształt Grochowiakowego 
widzenia świata. A więc:

Bo życie
Znaczy:

Kupować mięso Ćwiartować mięso
Zabijać mięso Uwielbiać mięso
Zapładniać mięso Przeklinać mięso
[…]
A ONO SIĘ PALI

Nie trwa
Nie stygnie
Opada
I gnije
Odpada
I boli
(Płonąca żyrafa, MZP)
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ścią. Podobny sens ma jednak wiele wierszy Grochowiaka. Biologiczna 
rozpacz Płonącej żyrafy stanowi prawdopodobnie dokument religijne-
go przerażenia. Któż rozpacza nad „mięsem”, jeśli nie ten, kto wierzył 
w zmartwychwstanie ciał? Jest tu po prostu stale obecne – przekona-
nie o niedostateczności człowieka. Sartre świadek, którego trudno po-
sądzić o stronniczość – powiada gdzieś, że z katolickiego wychowania, 
jeśli trafiło na wrażliwy umysł, nie sposób zwykle wywikłać się aż do 
końca życia. Rzecz w tym, że zeświecczenie światopoglądu oznacza 
czasem nadanie wartości temu, co przemijające i doczesne; częściej 
jednak – dozgonne nienasycenie sprawami ziemi. Ale nienasycenie 
w podwójnym znaczeniu: wszystko poznać, wszystkiego doświad-
czyć, zarazem jednak: niczym się nie zadowalać, wszystko zegnać ze 
smakiem popiołu w ustach. Grochowiaka fascynuje „mięso”, chce je 
przeniknąć aż do sekretnych i haniebnych tajemnic; równocześnie 
go zaś nienawidzi, ponieważ jest tylko „mięsem”, tylko – życiem.

Dlatego pisze on wiersze ekstatyczne i zarazem cierpiętnicze. 
Chce wywołać wrażenie gorączki niechlujnego, wariackiego kojarze-
nia (także wtedy, gdy oblicza efekty). Lubi – zaiste barokową – zasadę 
gwałtownego kontrastu: róża urasta w krowę, Chrystus przydrożny 
grozi rewolwerem, trup jest dziwowiskiem jak gadająca foka. Drę-
czy go namiętność inwersji; ceni ją wszakże dlatego, że sprawia 
wrażenie nieporządku, nie dlatego że pomaga czasem uściślić myśl. 
(Podobną przyczynę ma zapatrzenie w Norwida: współczesny poeta 
przejmuje nieraz właśnie to, co u Norwida jest ceną, płaconą za 
zwięzłość i oryginalność, a więc po prostu dziwactwem). Odwołuje 
się często do powtórzeń: znowu nie po to, by „zamknąć”, dokładniej 
obrysować uczucie czy obraz, ale dlatego, że anaforą najłatwiej 
wyrazić obsesję. Miesza nastroje (wzniosłość z bardzo drastycz-
ną wulgarnością) i zwłaszcza sposoby wypowiedzi: chce dać efekt 
chaosu, mówiąc raz wyszukaną alegorią, raz wykładając rzecz „po 
chłopsku”, z celowym prymitywizmem. (Tak zrodziło się rzekome 
pokrewieństwo z Gałczyńskim; ten sprowadzał jednak zwykle wiersz 
do dominanty, a poza tym – nie lubił śmierci, pragnął ją raczej po-
skromić klasycznością). Dba ciągle o rozjątrzanie efektów, podnosi 
umyślnie temperaturę wiersza: łatwo byłoby wykazać, że epitety 
Grochowiaka są o dwa, trzy stopnie silniejsze, gwałtowniejsze, niż 
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presjonistycznej manierze. Słowem, poezja jest dla Grochowiaka 
czymś w rodzaju świętej histerii: stosunek poety do rzeczywistości 
jest natury ekstatycznej. I nic osobliwszego niż pochwały Przybosia 
pod adresem Grochowiaka: toż wyznają oni diametralnie sprzeczne 
poetyki; i jakże Przyboś mógł nie spostrzec, że źródła prymitywizmu 
są tutaj religijne, niemożliwie metafizyczne? Takie nieporozumienia 
bywają jednak płodne: odświeżają rozumienie poezji; Przyboś jest 
prawdopodobnie mniejszym „racjonalistą” niż jemu i nam się zdaje…

Histerie, kontrasty, ekstazy Grochowiaka mają określony kie-
runek: oczywiście na brzydotę, co wszyscy spostrzegli. Sam poeta 
powiada najjaśniej:

Wolę brzydotę
Jest bliżej krwiobiegu,
Głów gdy prześwietlać
Je i udręczać
[…]
Są bo na świecie ludzie tak wymyci
Że gdy przechodzą
Nawet pies nie warknie
Choć ani święci
Ani są też cisi

(Czyści, RDS)

Słowem, brzydota jest prawdziwsza. Względem czego? Hipokryzji, 
samozadowolenia, eleganckiej martwoty, oczywiście: ale – jak już 
mówiłem – przede wszystkim względem wiary w anielstwo człowieka. 
Grochowiak debiutował w „Kierunkach” i początkowo uważano go 
za poetę katolickiego. (Cud to prawie, że z „Kierunków” przybył nam 
ktoś wybitny…) Nie znam go, nigdy go nawet nie widziałem, i nie 
wiem, czy wierzy w Boga, chociaż wiem na pewno, że nie przestał wie-
rzyć w grzech pierworodny. Jedynym prawie tematem jego wierszy 
jest upadek. To, co dawniej nazywano „nurtem uczucia” w wierszu, 
lubiłbym nazwać fabułą liryczną: podobnie jak prozator wyraża się 
porządkiem wydarzeń, tak poeta – przebiegiem naładowanych uczu-
ciową elektrycznością obrazów. Otóż fabuły liryczne Grochowiaka 
mają z reguły charakter ,,zstępujący”, uczucie rozpada się i degra-
duje, negatyw ukazuje się pod pozytywem, groteska czy parodia 
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przez naśladowców, zgroza bierze, kiedy pomyśleć, że niespełna 
trzydziestoletni poeci znajdują z miejsca imitatorów – sprawia 
nawet czasem wrażenie monotonii, artystycznego parti-pris… Ale 
tak już u Grochowiaka jest: wbrew pozorom, jest to liryk wszędzie 
sobie podobny, uparty w wyostrzaniu pierwotnego swego konflik-
tu, monolit wyrafinowanej kakofonii, jeśli tak wolno powiedzieć… 
Muszę podać kilka przykładów. Więc Dekadencja albo Joanna któ-
rej nie spalono, Tanecznice, Z Verlaine’a, Jedzenie lodów, Kasper und 
Zeppel, gdzie w finale wkracza wszędzie śmierć; Wiosna lub zwłaszcza 
Requiem, którym rządzi ulubiony chwyt Grochowiaka, a mianowicie 
samoośmieszenie:

Że nie ma miłości odczuwa się gorzko
Nie krzycząc (proszę)
Ale (proszę) zwykle
Zwykle w kolanach zanurzony szczęką
Z ostatnim włosem na krzywej łysinie

Wstaje się Stoi
Chcąc tym znaczyć dumę
Lecz godność świecy bywa chwalebniejsza
Dusza jest wówczas tak bardzo skostniała
Że marzną stopy
By w duży obraz
Oblec rzecz pomnijmy
Na gęstą śniegiem a płonącą Moskwę
W środku pożaru
Mały Napoleon
W pyszczku ogrzewał zsiniałe paznokcie

(Requiem, RDS)

Jak w erotyce Grochowiaka rozkosz oznacza – najprościej mówiąc – 
zagładę, tak liryczna kontemplacja prowadzi – w ostatecznym ra-
chunku – do cierpiętniczego sarkazmu. Piękno, które boli:

W sinych ulicach białe domy – ostre
Jak by uderzyć okiem prosto w kant…

(Utrillo, RDS)

– piękno, które paradoksalnie wynika ze śmieszności:
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Nad drucianą szyją…

(Rozbieranie do snu, RDS)

– oto odkrycia Grochowiaka. Inaczej – idzie tu o „antypiękno”, któ-
re powstaje ewidentnie z inspiracji masochistycznej. Zatracić się 
w śmierci, brzydocie i cierpieniu, ale na śmieszno, pozbawiając się 
pociechy tragiczności… Oczywiście, jest tu (nieuchronne) literackie 
oszustwo: godność człowiecza zostaje mimo wszystko uratowana, 
ponieważ nawet dzieło zniszczenia nie przestaje być DZIEŁEM: 
świadczy o potędze świadomości, o autentyczności, z jaką przeżywa 
się własny los. Grochowiak utrafił w ton wspólny całemu odłamowi 
naszej współczesnej literatury: jak Różewicz czy – z młodszych – 
Stanuch – należy on do szkoły szyderczych masochistów1. Chwała 
żebrakom – powiada; chwała obolałym błaznom, którzy na własnym 
nieszczęściu suchej nitki nie chcą pozostawić. Jak inaczej okazać się 
godnym nieszczęścia, niż właśnie – pozbawiając je godności? (Co 
zresztą – na wyższym piętrze – pozwala godność ocalić, jak przed 
chwilą podkreśliłem). Chciałbym jeszcze napisać o tych polskich 

„mizerabilistach”; wyrazili coś bardzo prawdziwego, bardzo przej-
mującego, obok czego – przyznaję – nie umiem przejść obojętnie…

  1 Podobnie (ale tylko podobnie) można by interpretować Mrożka. Zdumiewa także, 
że w identyczny ton uderzył za granicą Leo Lipski (Piotruś).
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Jak Grochowiak od zachwytu nad brzydotą, tak Ernest Bryll1 zaczynał 
od fascynacji trywialnością. Grochowiakowemu:

Wolę brzydotę
Jest bliżej krwiobiegu
Głów gdy prześwietlać
Je i udręczać

(Czyści, RDS)

– odpowiadało u Brylla:

więc może
trywialność prawdzie bliższa
chociaż ją osłaniasz
jak kryje się bieliznę
pod konwencjonalnym
dowcipem
modnie szytej kamizelki

więc może
człowiek gdy śmierdzi potem
sprawiedliwszy

(Traktaty otwockie, SS)

Spokrewnieni „turpizmem”, jak mówił Przyboś, który pierwszy 
dostrzegł to opętanie brzydotą – obaj poeci rozwinęli się jednak 
odmiennie. Grochowiak jął obnażać erotyczne źródła własnej fa-
scynacji, zaprzeczając jej zarazem pseudoklasycznym jakby wyra-
finowaniem umownej formy. Bryll, młodszy, ustrzegł się naśladow-
nictwa, łącząc gust do trywialności ze… społeczną i patriotyczną 
problematyką (czy raczej – tematyką?), którą umieścił pod patrona-
tem Norwida, chyba skądinąd pozornym. Oba te poetyckie wywary, 
niewątpliwie oryginalne, bo niczego podobnego we współczesnej 
twórczości nie uświadczysz – okazały się więc barokowe z ducha: 
jeśli jednak Grochowiak reprezentuje, mimo wszystko, barok uczony, 

  1 E. Bryll, Sztuka stosowana, Warszawa 1966.
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jako Sarmata, bardzo kartoflany i bardziej jeszcze od Grochowiaka 
chytry… z rzodkwi i kapusty czyni sobie sztandar, kartoflem chce za-
triumfować, narzucić poezji gburowatą oryginalność żuru, barszczu 
i klusek. W gastronomicznych porównaniach lubuje się sam: tak 
opisuje zagraniczną po Polsce turystykę:

– Niewdzięczna turystyka. Zamiast Koloseum
odłamek miski, nadpalona decha,
plama na ścianie.
Trzeba by pieniędzy,
okładki kolorowej, dowcipnego kina,
żeby poruszyć to, co ledwo pełza
przez susze protokołów. Fachowca z Florencji

– niechaj doprawia to surowe mięcho,
wymyśli zupkę, gdzieby i smród brukwi
i popiół można dodać.
Bo czego się wstydzić

– jeśli zrobione smaczno, jeśli podrażniło
wszystkich, co zjadą tutaj nagle się użalić,
potem przyłatać nasz kawałek pola
do brzucha Europy…

(Turystyka, MAZ)

Menu, jakie proponuje Bryll, doceni może w pełni tylko żołądek 
smakosza: bigos smakuje najlepiej amatorowi ostryg i chłopska 
kuchnia należy w Paryżu do najdroższych. Już więc w założeniu 
tej poezji tkwi chytra dwuznaczność. Ulubionym tematem Brylla 
jest Polska, w Polsce zaś – chłopskość, mazowieckość, niezdarność 
i tymczasowość. Krwawe miesza się z tłustym, pyzate – z męczeńskim. 
Aby je przywołać i poetycko unaocznić, Bryll dysponuje językiem 
mięsistym, zmysłowym, cielesnym: i temu stylowi należy się hołd, 
pełno w nim nie tylko „gir żylastych” i „knocenia do kupy”, wulgary-
zmów więc chwilowych, ale również luśni, palb i klangorów, coraz 
rzadszego więc wiejskiego słownictwa, odnawiania także zwrotów 
i porzekadeł („[…] niech ufność / benedyktyńska przesunie przez 
szparę / włosek […]” [Lewiatan, TNO]), cytatów wreszcie z tradycji. 
Swe wiersze lepi Bryll z krótkich, rwanych zdań, niepodważalnych 
w swej oczywistości obrazów, z wywoławczych haseł niedźwiedzio-
watej polskości:
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trzeba jęczmiennej nudy. Kartoflana susza,
grule przed nami, tatarczana kasza…

(Nuda, SS)

Słowem, trywialności przydał poeta rzetelny fundament: i Bryll 
umie rzeczywiście „rzeźbić w kartoflu”, jak zapowiadał przed paru 
laty jeszcze.

Jednak ta celebracja ojczystej gleby i rodzimego pożywienia – tak 
duchowego, jak cielesnego – nie należy bynajmniej do jednoznacz-
nych. Kartoflanym słownictwem manipuluje niesłychanie pokręt-
na składnia; Norwidowski patronat pozwala wszystko pozostawić 
niedopowiedzianym, ironicznym, aluzyjnym; między wulgaryzmy 
wdziera się stale uczoność i erudycja. Te metaforyczne modulacje 
bywają często znakomite, nigdy zaś – niezdarne: poezja Brylla jest 
uderzająco wyrównana, jakby jej manieryczność właśnie strzegła 
poety przed błędami smaku:

Ciągle zostajemy
po przedpokojach suplementów, w śmieciach,
gdzie się walają czaszki tak już rozstrzelane

– niezdatne medytacjom duńskich królewiczów…

(Turystyka, MAZ)

Niezdatne medytacjom? Ależ właśnie medytacji słuchamy… Tyle że 
nie filozoficznej chyba ani moralnej, ale estetycznej. Trywialność 
jest u Brylla poetycką materią – z wyboru: drogocennym budulcem, 
który rozpozna znawca lubujący się w pierwotności, kolekcjoner, co 
nad renesansową, ba! – romańską nawet… doskonałość przekłada 
niezdarność scytyjskiej spinki, awarskiej monety… Liryczny bohater 
wierszy Brylla jest zawsze o b o k  tematu: ironicznym napomknie-
niem, wyrafinowaniem syntaksy, która zaznacza tylko związek, ni-
gdy go nie określając wyraźnie, do końca – przypomina, że różni 
się swą wrażliwością od kartoflanego pejzażu, który opisuje. Jak to 
sam Bryll powiada:

[…] z tego wdowiego piasku uwić coś lepszego
niż koryncka kolumna. Z kości, co się wala
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błysk alabastru […]

(Sztuka stosowana, SS)

Intencja przeciwstawna więc Norwidowej: nie swojskie podnieść do 
powszechnego, ale oprawić w niezwykłość, wycyzelować w barba-
rzyński klejnot. Mówić o „obywatelskości” poezji Brylla jest najwięk-
szym z nieporozumień, jeśli rozumieć tak konkretną ciekawość pro-
blemów wspólnoty. Nie przynosi ona – i przynosić nie chce – żadnej 
określonej refleksji nad troskami społeczności, zajmując się tylko 
roztrząsaniem całej wieloznaczności stosunków, jakie zadzierzgnąć 
może kulturalna wyobraźnia z krwawą i prostacką trywialnością, 
równie ukochaną, co nieuchronną. Nie jest to mało… i w zbiorkach 
Brylla sporo doskonałych wierszy. Jednocześnie jednak niewiele 
żaru – jak na moralizm przynajmniej. Ironia jest środkiem, któ-
ry pozwala wymknąć się wszelkiej określoności, kompromitować 
kartoflanym światem Europę, pokazując zarazem całą niezdarność 
i nijakość mazowieckiego bytowania; i, oczywiście, odwrotnie. Z tej 
gry wychodzi cało poeta tylko, ten, który mogąc wybrać Partenon, 
opowiada się po stronie ojczystych kartofli; ale opowiadając, zacho-
wuje doświadczoną wyższość ironisty. W wierszach Brylla doczytać 
się można tego tylko, co w nich jest: ustawicznego oscylowania 
wrażliwości między wyrafinowaniem a trywialnością, w ostatecznym 
zatem rachunku – estetycznej  nobilitacji sarmatyzmu.

Reszta – czyli historiozoficzne moralizowanie… wydaje mi się 
zwłaszcza środkiem. Jacyż to jesteśmy?

Ani płaskonose
ni poetyczne, niczym nie znaczone
gęby, że chciałbyś je równać z ogonem
kundli naszczekujących wieczorem u wiosek.

(Nuda, SS)

Ale to właśnie jest piękne. Inną pięknością, której musimy pozostać 
wierni. Na co dzień zbawia nas chytrość:

Wszystko, co na nas przyszło, przeczekać w pokorze
skubiąc te resztki, jakie się w komorze
najchciwszych nawet po szparach utulą…
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– kiedy procesją przyjdzie ruszyć przeciw królom.
Co spokój mysi w Polsce, świadkiem zżarty Popiel.

(Zapiski, ZAP)

Nie żurawie z nas, jak w Uspokojeniu [MAZ]. My „[…] mamy swoją dro-
gę. Żuraw swoją drogę”. Wniebowstąpimy na pierzynie, ze skwarkami 
i piwem na mazowieckich wąsach. I rzeczywiście wniebowstępujemy 
czasem – boję się wszakże, że w poezji Brylla tylko.
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Harasymowicza powitano oklaskami. Chyba przede wszystkim 
za to, że umiał sporo zapomnieć: tak, jak chciał Apollinaire, kie-
dy wołał o Kolumba poezji, który by zgubił cały kontynent. Jak 
odkrywać, nie umiejąc zapominać? Tak wiele przyniosła liryka 
dwudziestolecia, że aż dotąd obarcza poetów bezładnym – dla 
nich – bagażem. Stąd nieznośny a powszechny synkretyzm 
awangard: jezioro, albo, okrutniej – bagno chwytów i metafor, 
zasilane strumykami, płynącymi z całkiem rozmaitych parafii… 
Z awangardowego synkretyzmu nie umie się dotąd całkiem wy-
wikłać nawet tak utalentowany poeta, jak Nowak. A i na starszych, 
nieskończenie bardziej doświadczonych, także zaważył. Dobrze, 
kiedy równocześnie pisze wielu – różnych – poetów. Ale nie mogą 
wspólnym gestem sięgać do wspólnej tradycji. Pokolenie, które 
debiutowało po wojnie (nie mówię o Różewiczu), zupełnie nie po-
trafiło wybierać. Mówiono o klasycyzmie, pogodzeniu nieaktual-
nych sprzeczności. Tymczasem wszystko, co żywe, parzy i niczego 
nie można łączyć, chyba twórczo zniekształcając. W istocie była 
to tylko obrona przed socrealizmem, odwoływanie się do tego, co 
literacko autentyczne, choćby przypadkowo zsumowane… Dziś 
stanowiska zaostrzają się z miesiąca na miesiąc. I nadejdzie chyba 
błogosławiona chwila, kiedy poeci zaczną sobie głośno wymyślać.

Harasymowiczowi nie można znaleźć żadnego bezpośredniego 
poprzednika. Chyba tylko w malarstwie, na które jest szczegól-
nie czuły… To poeta obrazu, poeta plastyki; nic dziwnego: dzisiaj 
malarstwo jest chyba najbardziej wysuniętą czołówką sztuki. Ale 
u Harasymowicza nie można także znaleźć odgłosu spraw, jakie 
miotały naszą literaturą w ostatnim dziesięcioleciu. Jest całkiem 
jak Leśmian, który znacznie lepiej wiedział, co dzieje się z czło-
wiekiem po śmierci, niż co porusza nim na ziemi. „Jak ustalić 
w niebycie byt ekonomiczny?” [Pejzaż współczesny, NC] – wołał. Jak 
ustalić byt ekonomiczny w kraju zajączków, diabłów, aniołków, 
od których roi się w wierszach Harasymowicza? Stało się tak, jak 
łatwo było przewidzieć: skoro socjalizm stał się nieodwracalnym 
faktem, mocno zadomowionym w świadomości – zaraz wielu 
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najczulej. Nawet Kott stracił nadzieję, że doszuka się w rosnącym 
pokoleniu ideologów. Chyba się myli: tylko ideologie już inne. 
W trochę niepewnym oczekiwaniu stawia na następne, które 
zacznie ząbkować za dziesięć lat. Czy aby tylko ono postawi na 
niego? Zobaczymy.

Padło – w związku z Harasymowiczem – nazwisko Gałczyń-
skiego. Raczej niesłusznie. Pewnie, że spokrewnia ich świeżość, 
swoboda, szczególna dezynwoltura. I elokwentna uczuciowość, 
ba, sentymentalizm, którego niebieskie kwiatki obaj z zamiłowa-
niem hodują. Gałczyński jednak – zwłaszcza po wojnie – dążył 
do uczuciowej prostoty: lubił ozdobniki, trele, fioritury, rozbi-
jał i mieszał nastroje, ale w końcu wracał do codzienności, do 
prostych, zwyczajnych sentymentów. Harasymowicz odwrotnie. 
Zapewne, lubi najprostsze, najbardziej pierwotne obrazowa-
nie: obrazowanie dziecka i obrazowanie snu. Naiwność wypisał 
sobie na sztandarze: to naturalny skutek pięknej umiejętności 
zapominania. Harasymowicz wszystko animizuje, wszystko an-
tropomorfizuje: jar „klęczy”, księżyc jest „łysym proboszczem”. 
To właśnie cechy dziecinnej wyobraźni, a raczej dziecinnego 
widzenia; podobnie jak skłonność do zamiany idei czy uczuć 
w sytuację, w fabułę, dowodzi pokrewieństwa z mechanizmem 
snu. (Oto źródło nieraz podkreślanej fabularności wierszy Ha-
rasymowicza: i zarazem dowód, że są one jak sen, bardzo wy-
raźnie zależne od podświadomych tęsknot i pragnień). Jednak 
wyobraźnia dziecka – taka, jaką ją prezentuje Harasymowicz – jest 
zazwyczaj podszyta albo mistyfikacją, albo perwersją. Łatwo więc 
uchwycić różnicę między nim a Gałczyńskim: u Gałczyńskiego 
to, co na wierzchu, bywa splątane, rozhulane, neurasteniczne, 
słowem – barokowe; zaś dno duszy – spokojniejsze już i coraz 
bardziej klasyczne. U Harasymowicza wiersz wygląda pozornie 
dziecinnie, łagodnie, słonecznie; ale pod spodem – niepokojąco. 
Diabeł Harasymowicza jest na pierwszy rzut oka dekoracją; skoro 
spojrzeć uważniej, zaczynają wyrastać mu prawdziwe rogi; rogi 
wewnętrznego, całkiem własnego diabła, naturalnie1.

  1 Bardzo wnikliwie wskazał na to Kazimierz Wyka, pisząc o Harasymowiczu w ty-
godniku społeczno-kulturalnym „Ziemia i Morze (1957, nr 16).
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Cuda pozwalały od biedy kojarzyć Harasymowicza z Gałczyńskim. 
Powrót do kraju łagodności już nie – ale cykl to słabszy, zdumiewa-
jąco barokowy, tak, jakby się liryk gubił we własnej wyobraźni. 
Całkiem inaczej w ostatnich wierszach, już gdzieniegdzie dru-
kowanych; tam już ani źdźbła cygaństwa, swobody duchowej. Ra-
czej – jakieś natręctwo wizji, obrazów często podobnych, a coraz 
ciemniejszych w nastroju. Jak wyjaśnić taką przemianę?

Słówko „jak” powtarza się w Cudach może najczęściej. Harasy-
mowicz notuje rzeczywiste wrażenia – i zaraz je rozbudowuje; 
staje tylko na trampolinie, z której natychmiast odbija się w po-
równania:

Na lasu szklanej pile
płoną gile w zadymce,
niby kolorowe kule
na świątecznej choince.

Wiatr porusza gałęzie jodeł,
Co są jak odwrócone wachlarze.
Skaczą w kubrakach gile
jak weseli malarze.

(Gile, CUD)

Prowadzi to w końcu do następującego zjawiska: wiersz rozwija 
się jakby po dwu równoległych. Jedna to „rzeczywiste” obrazy, 

„rzeczywiste” spostrzeżenia. A obok właśnie równolegle fantazje 
poety: mniej czy bardziej luźne skojarzenia. W tym rozszczepie-
niu: tu „obiektywny” obraz, tam świadomość poety – można się 
dopatrywać ulegania tradycji. Nowoczesna poezja nie dzieli świa-
ta na „ja” i „nie-ja”; stapia je w jedno. Tymczasem Harasymowicz 
dopisuje jakby glossy do rzeczywistości – i w nich zamyka się 
najczęściej cała wartość poematu. Zwykle też służą one – misty-
fikowaniu obrazu, poprzednio zarysowanego. To mistyfikowanie 
bywa rozmaite: ale na ogół opiera się na wzajemnym, trochę 
ironicznym wygrywaniu tego, co dziecinne, przeciw temu, co do-
rosłe. Albo odwrotnie. Dziecko, które się bawi własną dorosłością, 
albo dorosły, który z radością odsłania swe dziecinne wnętrze: 
oto Harasymowicz z Cudów. Stąd szeroki rejestr, na którym wtedy 
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wać z naiwnością dziecka, fantazją atakować schemat. I dlatego 
zdumiewała u tak młodego poety komplikacja kompozycji; wcale 
nie tak spontaniczna, jakby się mogło początkowo wydawać.

Powrót do kraju łagodności już inaczej wygląda. Dość niespodzie-
wanie, dość paradoksalnie; cykl ten dowodzi nie rozszerzenia, ale 
ograniczenia środków wyrazu. Ograniczenia – mimo słabszych 
wyników – chyba płodnego artystycznie. Znacznie już tu mniej 
ironii, wieloznaczności, żartów. Jest przede wszystkim pejzaż, 
krajobraz znad Popradu, ulubiony przez poetę – i kraj wyobraźni, 
który z tego krajobrazu wyrasta. Ale znacznie bardziej orga-
nicznie. Okolice Muszyny przestają być tu bowiem okolicami 
Muszyny, a stają się wewnętrznym, coraz bardziej „nierealnym” 
(o ile to słowo ma w liryce sens) krajobrazem duchowym. 
Obrazy odrywają się stopniowo od bezpośrednio postrzega-
nej rzeczywistości, przestają ją „odbijać”; porównania, coraz 
to rozbudowywane, przesłaniają „sprawdzalne” spostrzeżenia. 
Widać to już w Jesieni nad Popradem:

Nabity na czerwień dzioba wieży
Poprad, co w jarzębinach pędzi
jak w krwawych rękach głupich królewskich kuchcików,
gnie się jak łuk szyi łabędziej…

(Jesień nad Popradem, ZPC)

Bardziej wyraźnie w późniejszym Zajeździe strachów na wróble:

W dymach wieczornych księżyc proboszcz łysy zstępuje tarasami
Dzwonki świerszczy przed nim hałas ogromny niecą
A on brzózkę samotną co majaczy pod lasem, pod modrzewiami
W srebrze gwiazd macza i kropi, aż bryzgi długie po niebie lecą…

(Zajazd strachów na wróble, WM)

Wydaje mi się, że nie tylko sentymentalne zajączki, ale także 
młodzieńcze igranie z rzeczywistością, mistyfikowanie dzieciń-
stwem, jakie uprawiał Harasymowicz w Cudach – nie mogłoby 
(mimo osiągnięć) długo wystarczyć poecie. Musi on zejść głębiej – 
i bardziej do wewnątrz: i właśnie na owym „uzewnętrznieniu” 
wizji poetyckiej polega ewolucja Harasymowicza. Istnieje logika 
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w końcu zmistyfikowany (naturalnie, nie mówię w pomniejsza-
jącym sensie). Było tak choćby z Apollinaire’em: najpierw pod-
ważał tylko tradycję i sentymentalizm – o pokroju ludowym, jak 
u Harasymowicza dziecinnym; objawiało się to raz rozmyślnym 
chaosem, raz wybuchami nieoczekiwanej metaforyki. Później 
jednak przyszła Strefa i porzucenie starego świata, który „na 
koniec się przejada”. Rozważam tu podobieństwo mechanizmu 
poetyckiego, nie samej poezji; i dlatego można powiedzieć, że 
coś podobnego stanie się, czy też już stało, z Harasymowiczem. 
Gdyby bowiem uczuciowość młodego poety nie była podszyta 
niepokojem, podważana lękiem, byłaby nie do zniesienia banal-
na; czas odsłonić właśnie to, co ją „podważało”, co udziwniało ją 
od wewnątrz.

Tu chyba miejsce tego, co zbyt może ryzykownie nazwałem 
„perwersją”. To znaczy tych ciemnych dziedzin, które dawniej 
Harasymowicz wolał tylko zaznaczać. Już do nich zajrzał: choćby 
w częściowo ogłoszonym cyklu Płonących snów. Można w nich 
dostrzec rozpętany romantyzm; ja bym wolał je określać przez 
zbliżenie do nadrealizmu. Istnieje zresztą filiacja między oboma 
prądami. Jest tam coś z Salvadora Dalego, choć nie przeczę (pod-
słuchanym) głosom, które szukają pokrewieństwa ze Słowackim. 
Znać brutalność szczegółu: wyraźne akcenty okrucieństwa; i jest 
bardzo swobodne poddanie się potokowi skojarzeń, które zresz-
tą regularnie wracają do obrazów-kluczy. Tak czy owak, jest to 
Harasymowicz zupełnie inny:

Po morzu jama tylko czerwona pod zamkiem nieżywym
jak po brzuchu wyżartym przez wilki
Po jeźdźcach koni mnóstwo na brzegach kruszą się w popiół 
     [niebieskie grzywy
koni upadających stuk jak bicie zegara odmierza chwilki.

Okręty miały gdzieś jechać lecz już nie wie nikt
Ich dna półokrągłe czerwone jak usta melancholii
Słońce jak głowa bez oczu obdarta ze skóry jest świt
Niby diabeł o sarnich oczach końcem złotego warkocza pisze o snu 
     [mego teorii…

(Wieża melancholii, WM)
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wtargnęła Apokalipsa… Coraz bardziej niepokojące stają się bajki, 
które sobie opowiada Harasymowicz. Im dalej, tym mniej uroczej 
niefrasob liwości, jaką cieszyły Cuda. Można by starać się rozszy-
frować pewne wiersze, albo raczej ich cząstki – byłyby na pewno 
rajem dla freudysty, który by tu sporo upolował… Bo to coraz 
oczywistsze szyfry albo wyrównania podświadomych urazów 
i zachceń. Literaturze jednak takie – bardziej szczegółowe – roz-
ważania niepotrzebne; pomijając ich niepewność i dowolność.

Oczywiście, Harasymowicz może niejeden jeszcze zwrot wy-
konać. Za wcześnie się u nas kanonizuje pisarzy; stąd gorzkie 
rozczarowania i stadne ściąganie z piedestałów. Naszej giełdzie 
literackiej brak roztropnych maklerów; rozpętuje się spekulacja, 
jak za najlepszych czasów młodego kapitalizmu. Harasymowicz 
mimo wszystko ciągle jeszcze szuka; o wiele mniej „znalazł” niż 
powiedzmy Białoszewski (którego, przypuszczam, musi uważać 
za niesłychanie sobie obcego, ba, jakoś „wrogiego” – i wzajemnie). 
Harasymowicz nie ma jeszcze poetyki – tylko poezję, zdaną na 
niepewne wiatry. Bo sporo u niego nieopanowania, trochę efek-
ciarstwa, szczypta maniery… Wysypał cały worek z młodzieńczymi 
cudami; teraz dopiero zaczyna inaczej. Trudno więc dalej prze-
widywać. Może jednak znak zapytania, jaki wałęsa się – chociaż 
coraz niepewniej – wokół wierszy Harasymowicza, pobudza tylko 
poetycką energię?…
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Mit odrębności
Odrębność pokolenia „Współczesności” jest mitem: spontanicznie 
odczuwana, nie wymaga interpretacji ani usprawiedliwień. Jest 
naczelną wartością: nie może więc zostać podana w wątpliwość. 
Romantycy szydzili z klasyków w imię romantyzmu; moderniści 
bili w Orzeszkową i Świętochowskiego – Nietzschem i Schopenha-
uerem; Peiper wreszcie czy Przyboś przeciwstawiali Kasprowiczowi 
(i skamandrytom…) „trzy M”: miasto, masę i maszynę. Takich argu-
mentów – własnych czy pożyczonych – „Współczesności” brak. Ma 
natomiast gusty (a raczej fobie) i nastroje; współczesność oznacza 
tu po prostu młodość, a więc walutę bez trwałego kursu. Powstaje 
błędne koło: dowodem odrębności jest poczucie odrębności. Takie 
określenie nie stanowi – przynajmniej dzisiaj – zarzutu; możliwe, 
że za wcześnie jeszcze na argumenty; warunki nie nazbyt sprzyjają 
dyskusji, trudno zaś wykluczyć, że deklaracje i rozważania będą szły 
w tyle za odczuciami, spóźnione i przebrzmiałe. Pokolenie może się 
również wypowiedzieć gdzie indziej, inaczej, innymi ustami. Trudno 
nawet powiedzieć, czy „Współczesność” ma naprawdę znaczenie; 
możliwe, że nie ma żadnego albo że ma – decydujące.

Jakkolwiek by było, artystyczną oryginalność trzeba dopiero za-
szczepić na poczuciu odrębności. Nikt nie jest do nikogo podob-
ny: każde pokolenie – każdy człowiek – jest pierwsze na świecie. 
Nie każde jednak umie narzucić swą odrębność światu. Chciałbym 
rozproszyć możliwe nieporozumienie. Trudno się tu zastanawiać, 
jak jest z młodzieżą „naprawdę” i czy rzeczywiście, jak wielu są-
dzi – nastąpiła istotna (obyczajowa, ideowa) cezura. Takie pytanie 
jest po prostu fałszywie postawione: odrębności nie można biernie 
przeżywać, odrębność można tylko stworzyć. Choćby w literaturze… 
Pisze się dziś sporo o młodzieży: niestety, przypomina to – z rzad-
kimi wyjątkami – narzekanie cioci ze Szlaku albo, przeciwnie, na-
iwną obłudę starszych panów, którzy się pocieszają, że wprawdzie 
synowie do ojców niepodobni, ale przecie wyszli na ludzi. Lepiej 
więc nie mówić o młodzieży jako o młodzieży; sądzić po owocach; 
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razem literackiej – grupy; nade wszystko zaś – ograniczyć się do 
literatury, a zwłaszcza do prozy. Niechże więc, kto chce, bawi się 
w wycenianie „rzeczywistej” odrębności pokolenia, całości poko-
lenia. Tutaj zaś lepiej będzie mówić o literackim micie odrębności, 
to znaczy o tej spontanicznej i nieusprawiedliwionej (a raczej nie 
do usprawiedliwienia) samoświadomości, którą można odszukać 
w twórczości młodych pisarzy. Nikt bowiem nie potrafi (chyba so-
cjolog, i to jeszcze zależy od kwestionariusza…) powiedzieć, jak ma 
się rzeczywiście odrębność pokoleniowa; ale każdy może odczytać, 
jak widzą swą odrębność przedstawiciele – umownie mówiąc – po-
kolenia „Współczesności”.

Istnieje forma odrębności i treść odrębności. Formę takiego li-
terackiego „mitu” łatwo odszukać, choćby w fabularnej strukturze 
niezliczonych opowiadań, hojnie ogłaszanych przez młodych pisa-
rzy. Jest w Pierwszym kroku w chmurach taka nowelka: dziesięciolet-
ni dzieciak obserwuje pokój bohatera. Znać, że dopatruje się w nim 
nadzwyczajności. Ale kiedy dostaje się do środka, pojmuje, że się 
pomylił. I składa przed drzwiami bohatera szablę, symbol straco-
nej wiary. „Świat to kilka takich pokoi” – medytuje bohater w swym 
szarym, nudnym mieszkaniu. Oczywiście, że świat to kilka takich 
pokoi. Ale cała wartość pisarza w tym, jak stara się wyjść ze swoje-
go pokoju, jak zaklina rozpacz, nicość, rozczarowanie…

Takie właśnie – nie darmo symboliczne – ujęcie powielają dzie-
siątki książek. Ów kilkunastoletni chłopiec i stroskany bohater są 
w istocie jednym i tym samym człowiekiem: w nim właśnie dokonuje 
się przejście od naiwności do wiedzy, od entuzjazmu do goryczy, 
od nieświadomości do rozczarowania. Liryczne nowelki z mora-
łem – tak od kilku lat modne – mają zawsze podobny układ: Młody 
Chłopiec i Młoda Dziewczyna spotykają Życie. Okoliczności tego 
symbolicznego Spotkania bywają rozmaite: okrucieństwo wojny 
burzy dziecięce marzenia (Kotowska), erotyczne spełnienie niweczy 
sentymentalne oczekiwanie (Leja), cynizm dorosłych znikczemnia 
miłość (Hłasko), praktyka życiowa obala pojęcia bohatera o sobie 
(Minkowski), urodzenie dziecka umiejscawia bohaterkę w świecie, 
gdzie dotychczas czuła się intruzem (Kaczyńska), realizacja pra-
gnień – z winy rozchwiania duchowego – okazuje się niemożliwa 
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więc mnóstwo. Bywa nawet, że spotkanie z życiem kompromituje nie 
życie, ale bohatera; i trafiają się już dodatnie rozwiązania konfliktu: 
bohater godzi się na swoje miejsce wśród „dorosłych”. Takie rozwią-
zanie jest jednak rzadkie, łatwiej je znaleźć w książkach, o jakich 
się wiele nie rozprawia. Zazwyczaj właśnie młodzi reprezentują 
(naiwne, ale rzekomo autentyczne) wartości: świat zaś pokazuje swą 
łajdacką, jałową lub po prostu niedostępną twarz.

Spotkanie z Życiem – utrata złudzeń młodości – stanowi więc lite-
racką formę mitu odrębności. Tego tylko rani rzeczywistość, kto czu-
je się od rzeczywistości różny; uzasadnienia różnicy bywają jednak 
różnorakie i dlatego konflikt, o którym mowa, może być tylko tłem, 
nastrojem lub chwytem, uwidaczniającym jednostkowe kłopoty czy 
cierpienia. Gniew krytyka (i czytelnika, proszę się nie łudzić) budzi 
się wtedy, gdy to, co stanowi tylko negatywną formę, pisarz stara się 
sprzedać jako treść, inaczej mówiąc, wtedy gdy symbol okazuje się 
pusty, a zetknięcie się złudzeń czy marzeń z rzeczywistością nie 
niesie w sobie poetyckiego czy duchowego znaczenia. Tę prymitywną 
dialektykę sentymentalności i okropności życia rozwiązuje bowiem 
po prostu samo życie. Kto nie wybiera samobójstwa – a znakomita 
większość ludzkości nie wybiera – godzi się tym samym, że młodość 
nie trwa wiecznie, że człowiek nie umie być stale szczęśliwy i tak 
dalej. I nie jest przypadkiem, że ciekawsze książki stworzyli autorzy, 
którzy opisany tu konflikt z miejsca uznali za dziecinny i w ogóle 
go wyminęli (Nowakowski, Brycht) bądź bardzo szybko rozwiązali, 
tak że można go rozpoznać tylko cząstkowo, po nielicznych śladach 
(Stanuch, Grochowiak, Patkowski).

Mit odrębności objawił więc tutaj swą pustą, niezapisaną stronę; 
sama w sobie młodość nie może być odrębna od życia, ponieważ 
stanowi owego życia cząstkę. Takie – naiwne i czysto przeczące – uję-
cie sprawy nie przekracza po prostu progu literatury. Bohaterowie 
lirycznych nowelek czują się zbłąkani i oszukani; chcą niszczyć, ale 
nie bardzo wiedzą, co niszczyć, nie odczuwają bowiem dotkliwie ani 
więzów społecznych, ani cenzur wewnętrznych. Zawodzi wygodny 
schemat literackiego buntu: pisarze każą swoim bohaterom udawać, 
że mają na pieńku ze światem, tymczasem najgłębszą z ich pretensji 
jest niezadowolenie płynące z trudności znalezienia stałego obiektu 
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w istocie przedwcześnie rozbudzonym, wiecznie niezadowolonym 
kilkunastolatkiem. Młodość została uznana za świecki stan łaski; 
dojrzewanie oznacza wygnanie z raju, któremu przeciwstawia się 
naiwny bunt. I to może być punktem wyjścia autentycznego rozwoju 
duchowego. Zwykle jednak finał bywa inny: ciepłe łóżko i wygodne 
pantofle. Ten bunt bez kierunku prowadzi bowiem logicznie do 
akceptacji bez wyboru.

Ciekawa jest jednak ta negacja przez odrębność; otwiera drogę 
odmowie rzeczywistości. Gdy ta stanie się świadoma, da w wyniku 
albo masochistyczną tragigroteskę (Stanuch), albo kpinę z historii 
(Król Ubu), albo wreszcie – bezinteresowny i mocno podszyty dzie-
ciństwem żart (Afanasjew). Z tych trzech dróg pierwsza jest raczej 
jednostkowa, bo biczować się lepiej i łatwiej w samotności. Pozostałe 
gromadne i modne: lubi się w nich rozpoznawać pokolenie.

Musi tu paść nazwisko Mrożka. Ojcami Króla Ubu byli Biczyc-
ki, Choiński i Gałkowski, ale dziadkiem Mrożek, a pradziadkami 
Gałczyński i Gombrowicz. Taka jest bowiem oryginalność Mrożka: 
wrzucił on do jednego worka sarmacką zarozumiałość, dostojną 
prowincjonalną głupotę i niegdysiejsze błędy i wypaczenia. Wszyst-
ko to objawiło mu się nagle jako pusta, przeżyta i groteskowa for-
ma: koślawa i komiczna maska, spod której nie umiemy dojrzeć 
człowieczej twarzy. Nie darmo naczelnym swym wrogiem mianuje 
Mrożek opętanego niepojętymi ideami starucha: starość oznacza tu 
niewolę formy. Otóż podobną postawę można odnaleźć w Królu Ubu, 
choć tekst widowiska nie dorównywał samemu widowisku. Właśnie 
młodość wołała tam merde [fr. gówno] narodowemu (społecznemu, 
politycznemu) obłędowi staruchów. Przez półtora wieku literatura 
usiłowała ocalić sens polskiej historii, nadać szczególne znaczenie 
polskiej odrębności narodowej. Takie staranie jest na ogół dla mło-
dzieży nieznośne. Po prostu dlatego, że polska historia nie ma dziś 
dla niej żadnego swoistego znaczenia. Jest historią – jak inne – i tyle… 
Została zdesakralizowana.

Mitologia narodowa była jeszcze dla Gałczyńskiego sposobnością 
do ataków na inteligencję: konkretną inteligencję lat 1945–1948, 
zastygłą w jałowym oburzeniu, równie pretensjonalną, co leniwą. 
Dla twórców Króla Ubu jest już tylko pustym gestem, niesłychanie 



163

Po
ko

le
ni

e 
„W

sp
ół

cz
es

no
śc

i”
 –

 i 
co

 d
al

ej
? śmieszną formą, porzuconą na śmietniku świata. Taka odmowa 

sięga daleko, skoro obejmuje również wojenny patos Słonimskie-
go, łączy się też z żywiołowym antymilitaryzmem: wojna wydaje 
się wtedy odmianą błazeńskiej zabawy, makabryczną i śmieszną 
jednocześnie. Odrębnością pokoleniową staje się więc odmowa 
odrębności narodowej; i to jednak ma dwa (co najmniej) znaczenia. 
Jak pozbyć się ciężaru historii? Można dwojako: albo egzorcyzmem, 
albo zrozumieniem. Tylko jednak zrozumienie uwalnia całkowicie: 
historia jest najlepszym lekarstwem na histerię. W nastrojach po-
koleniowych uczestniczą obie możliwości, egzorcyzmy są wszakże 
hałaśliwsze. Niosą w sobie niebezpieczeństwo zubożenia: trudno 
oderwać się od własnych korzeni; i ryzyko ślepoty: usta głoszą po-
gardę przeszłości, ale serce czuje po dawnemu. Jest więc w Królu 
Ubu przesłanka rozsądku: słusznie odrzuca on rzeczywistość, pojętą 
jako śmietnisko form; ale jest także przesłanka beztroski, żądanie 
świętego spokoju. Oznacza to w praktyce: im więcej goryczy, zajadło-
ści, tym więcej rozsądku; im więcej humorku, tym rozsądku mniej. 
Zapewne, wszyscy jesteśmy zmęczeni historią. Ale historia wcale 
się nami nie zmęczyła.

Granicę dzielącą gorycz od sentymentalnego humorku prze-
kroczył lekko Afanasjew. Trudno oczywiście, nie narażając się na 
śmieszność, wytaczać ciężkie kolubryny przeciwko lotnym żartom 
gdańskiego humorysty. Ale pamiętam zdanie Kijowskiego, który 
Muchę i anioła windował na osiągnięcie, nieledwie na książkę roku…

Afanasjew powiada po prostu, że nie będzie bawił się w świat, 
który zbudowali dorośli. On także terminował u Mrożka. Mucha 
i anioł składa się z dwu części. W krótkich, złośliwych opowiadaniach 
wracają szydercze motywy Słonia: żołnierz, ksiądz i prowincjusz 
dławią się tam swoją własną powagą. Ale w tekstach nazwanych 

„scenariuszami filmowymi”, bliższych, jak się zdaje, sercu Afana-
sjewa, prezentuje on dziecinny, sentymentalny światek, w którym 
rządzi pogoń za kolorem, zaskoczeniem i miłym zawrotem głowy. 
Dam przykład: to samo prowincjonalne, dziewiętnastowieczne mia-
steczko, wydrwione w opowiadaniach, powraca (pod postacią choćby 
bajkowego Krakowa) w różowej feerii scenariuszy. I tej feerii, tej 
prowincjonalności Afanasjew błogosławi! Cieszy się ułanem i jego 
armatką, przygodami złego generała; peregrynuje z czerwonym 
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mi, ale to okropnie nudne. Nie występuję przeciwko absurdalnemu 
humorowi Afanasjewa, odwrotnie, bardzo lubię nonsensy, o ile tylko 
demaskują sensy. Humor absurdalny niszczy, żre, wytrawia praw-
dziwą bzdurę, którą jest rutyna i dostojne serio; albo prowokuje 
poezję, jak bywa w zwariowanych listach, które Afanasjew przysyła 
czasem do „Przekroju”. Udało mu się tam zbudować pewne postacie, 
przyszpilić przerażonego własnymi talentami czarodzieja, któremu 
wszystko ogromnieje i poczwarnieje w ręku. Taka humorystyczna 
paranoja jest jednak trudna i zazwyczaj Afanasjew nie jest za bardzo, 
ale za mało absurdalny.

Afanasjew wyrzucił za okno aktualność: ani Mrożek, ani „stodola-
nie” nie mieli na to odwagi – i słusznie. Została mu tradycja, ale sama 
tradycja – cokolwiek się mówi – nie rani już ani przeraża młodych 
ludzi; nie odczuwają oni już na własnej skórze ciężaru moralnych 
czy ideowych nakazów i zakazów. Toż to luzacy raczej, w pogoni za 
więzami, jeśli w buncie, to niepewnym… Tak podjęta tradycja okazuje 
się po prostu wesoła i przedmiot szyderstwa staje się u Afanasjewa 
przedmiotem sympatii. On także powtarza – w pogodnej, bezintere-
sownej odmianie – motyw spotkania młodego człowieka ze światem. 
Oznacza to jednak tylko grę niezaangażowanych skojarzeń albo 
sentymentalną przygodę dobrego serca. Tak na przykład wygląda 

„scenariusz” pod tytułem Serce i pies: serce, narodzone z miłości 
chłopca i dziewczyny, cieszyło się słońcem i latem; nawet gdy na-
deszła brzydka zima, przygarnął je dobry, stary pies. Ale cóż – serce 
porwał do ślubu pająk: zmieniło się w suchy liść, nad którym pies 
(wierny) żałośnie i serdecznie rozpacza. I smutek już, już ogarnia 
czytelnika, gdyby nie to, że nad grobem psa, który tymczasem za-
marzł w śniegu, rozkwitły liliowe dzwoneczki, z nieba zaś spada 
znowu deszcz czerwonych serc.

A chroń nas, Panie Boże! Ta haniebna brednia – bękart Maku-
szyńskiego i Disneya – nigdy zapewne nie znalazłaby się w dru-
ku, gdyby nie pretensjonalna przepustka „scenariusza filmowego”. 
Afanasjew zasłania się rzekomą oryginalnością gatunku: w istocie 
każdy przyzwoity wiersz jest lepszym scenariuszem niż ta sentymen-
talna landrynka. Co ten Afanasjew narobił… Po niezłych, kpiących 
opowiadaniach i felietonach. Serce i pies jest jednak doskonałym 
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w kolorkowych nastrojach, sama sobą zachwycona i hermetycznie 
odcięta od aktualności (a to oznacza odmowę zmierzenia się ze 
światem), musi powrócić do dzieciństwa. Kto nie chce bawić się 
w świat dorosłych, nie potrafi zaś wymyślić świata własnego, zmienia 
się po prostu w rozkoszne dziecko. Afanasjew nie jest odosobniony. 
Oglądałem program łódzkiego „Pstrąga”, równie nasycony infan-
tylnymi tęsknotami: sztubackie wspomnienia, piosenki, pierwsza 
miłość… Nieznośna to zabawa: w wieku lat dwudziestu marzyć, że 
się ma czternaście.

Czas więc spojrzeć, co oznacza spotkanie ze światem (przynajmniej 
u pisarzy, którym nie wystarcza smutny zachwyt nad własną młodo-
ścią); jak z mitem odrębności sprzęga się następny – nieszczęścia.

Mit nieszczęścia
Bohater młodych pisarzy czuje się nie tylko odrębny, nie tylko własną 
inność ciska światu w twarz. Czuje się również nieszczęśliwy. Łatwo 
powiedzieć, że nie ma w podobnym przeświadczeniu nic oryginalne-
go: jęk towarzyszy od wieków ludzkim dziejom, od wypowiedzianego 
w raju ostrzeżenia „Prochem jesteś…” aż po groteskowy tragizm 
tych, co czekają na Godota. Rozpacz bywa więc często wnioskiem: 
rzadziej jednak – modą, od początków zaś modernizmu nie było 
chyba tak powszechnego poczucia nieszczęścia jak dzisiaj. Nie było 
go oczywiście w latach 1948–1955: bohater (jakimkolwiek by stawiał 
czoło przeciwnościom) zawsze dostępował wtedy ocalenia przez 
kolektyw. Ale także bohaterem wojennej – zanurzonej przecie w gro-
zie – twórczości nie był wcale męczennik, a tylko surowy i poważny 
stoik; chociaż pokonany przez los, zwyciężał on jednak w oczach 
czytelnika. Okupywały go cnota, historia lub cierpienie; na dnie 
popiołu rozbłyskiwał diament, „wiekuistego zwycięstwa zaranie”1.

Cała literatura jest bibliografią nieszczęścia: pozycji bez liku, ale 
łatwo zajrzeć do (powierzchownego) katalogu. Tak więc: człowiek 
czuje w sobie szansę szczęścia. Tę możliwość niesie ostrożnie przez 
życie, niczym drogocenny przedmiot, ale okoliczności – błahe i głu-
pie, przynajmniej w porównaniu z przeczuciem błogostanu – unie-

  1 Odniesienie do fragmentu W pamiętniku dramatu C.K. Norwida Za kulisami. Fan-
tazja [przyp. red.].
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cały widnokrąg; już nie przypadek, nie ślepy traf zabijają szczęście, 
ale sprzeciwia mu się prawo świata, konieczność losu, ograniczenie 
ludzkiej sytuacji. Bywa jednak także odwrotnie: świat zaprasza do 
radości, wskazuje, że można się z nim utożsamić, znaleźć własne 
miejsce bądź przez olśnienie i zapomnienie, bądź przez pracę i dzia-
łanie. Ale teraz właśnie bohater czuje się niepewny, nieprzystoso-
wany. Wewnętrzna w nim rysa poraża działanie albo też – w chwili 
zapomnienia – zapala się ironiczne światełko świadomości. Jed-
nostkowa osobliwość ustępuje i tutaj często miejsca uniwersalnej 
obcości: człowiekiem, każdym człowiekiem, włada czas i śmierć, nikt 
z nas nie jest z tego świata. Jakkolwiek więc objawia się pisarzowi 
nieszczęście, zawsze musi on oskarżyć albo świat, albo człowieka 
i albo Okoliczności (czy też osobliwości psychiki), albo Prawa (i to 
zarówno te, które rządzą światem, jak te, co panują w człowieku). 
Tak jednak zwykle jest, że kiedy pisarz dosięga praw, kiedy natrafia 
na granice losu, likwiduje na ogół dialektykę nieszczęścia; inaczej, 
gdzie indziej szuka wartości, zapominając o młodzieńczych czy 
jednostkowych troskach. Poczucie nieszczęścia pełni więc często 
tylko rolę przygotowawczą i otwiera drogę literaturze, podobnie jak 
kierkegaardowski niepokój – filozofii.

Ilu pisarzy, tyle pojęć nieszczęścia: nakładając motywacje, po-
kolenie (albo grupa) zyskuje stopniowo świadomość własnych dą-
żeń. Młodzi bohaterowie Pierwszego kroku w chmurach czują się 
przede wszystkim oszukani: w kłamstwie widzą śmiertelny grzech 
XX wieku. To rozczarowanie nie ma – przynajmniej początkowo – 
bezpośredniego związku z przeżyciami politycznymi (choć i tak 
bywa, choćby w Nie polecimy na księżyc), ono tkwi głębiej, w aurze 
czasu, w całokształcie dziedzictwa, jaki przypadł młodym w udziale2. 

  2 Oczywista, że nie rozważam tu całości pisarstwa Hłaski. Interesuje mnie raczej mo-
ment debiutu, literacko skutecznego postawienia pewnych mitów pokoleniowych. 
Analogicznie – choć w innym zupełnie ujęciu – ocenia Pierwszy krok w chmurach 
Matuszewski, pisząc w „Nowych Drogach”: „Dramat młodego pokolenia, osaczo-
nego przez brutalność i cynizm […] marzącego o czystości uczuć, o ukryciu się 
z nimi przed wrogą, natrętną, obraźliwą ingerencją otoczenia, przybierał w każdym 
z kolejnych opowiadań Hłaski rozmiary coraz bardziej apokaliptyczne. W póź-
niejszym okresie […] Hłasko stał się pisarzem politycznym, usiłującym dać własną 
wersję «literatury rozrachunkowej» […] Natomiast w pewnych opowiadaniach dał 
obraz nastroju pewnej części swego pokolenia […] jednostronny, ale sugestywny”. 
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poszukiwania… nie, nie prawdy nawet, tu nie miejsce na metafizycz-
ne niepokoje – poszukiwania raczej czystości uczuciowej, jakiejś 
pierwotnej niewinności, nieskazitelności: czystości w czymkolwiek, 
ale przede wszystkim – w miłości.

Miłość sprawdza tu jak gdyby świat i nawet w Nie polecimy na 
księżyc gorycz rodzi się, dlatego że społeczne warunki uniemożli-
wiają radosne spełnienie pożądania. Cóż dopiero w Najświętszych 
słowach naszego życia! Tu dopiero obnaża się w pełni oszustwo 
świata: obłudnie mianuje on miłość najwyższą wartością, ale tylko 
po to, aby – z zawiści, rozczarowania, niskiej zemsty – unurzać tę 
wartość w błocie. Im dalej w twórczość Hłaski, tym bardziej naiwni, 
niewinni, nieszczęśliwi bohaterowie i tym bardziej wrogi, plugawy, 
nikczemny otaczający świat; tak iż w końcu pisarz zastyga w bez-
radnej odmowie: ponieważ ja nie umiem być szczęśliwy, nie tylko 
cały świat obleję czarną farbą, ale nawet samego siebie (poprzez 
moich bohaterów) zhańbię i poniżę. Przypominają się postacie 
Dostojewskiego: tam także ludzie mszczą się na sobie za to, że nie 
umieją stawiać czoła złu; nie mogąc pogodzić się z nieszczęściem, 
jeszcze głębiej się w to nieszczęście zanurzają.

Także pierwsze opowiadania Kotowskiej czy Minkowskiego 
stanowiły publicystyczny rejestr plag społecznych, oglądanych 
oczami młodego, niewinnego bohatera. Punkt wyjścia był racjo-
nalny: nie należy kłamać dzieciom; nic pilniejszego niż szkoły 
i mieszkania; żyć za tysiąc złotych nie sposób. Ale ta racjonalność 
przechodziła z miejsca w histerię,  w  mit mieszkania, metafizykę 
radia i samochodu. Młodzi pisarze patrzyli na bolączki społe-
czeństwa przez okulary Matysiaka. „Jeszcze tylko kilka ciężkich 
chmur”… – pisał w pięknym wierszu Norwid (Święty-pokój). Czło-
wiek jest istotą transcendentalną: skoro zaspokoi się jego potrze-
by, stwarza sobie nowe. Ale czy naprawdę idzie tu o posiadanie? 
Młodzi pisarze zdawali się wierzyć, że tak: dawali często wzorowe 
przykłady histerii ubóstwa, w jaką popadło nasze społeczeństwo. 
Pisząc liryczne nowelki, godne referentów od spraw bytowych, 
zamieniali poczucie oszustwa na tęsknotę za posiadaniem. Był to – 
literacko biorąc – rozbrajający konformizm. Odpowiedzialność za 
nieszczęście przerzucali na świat, przeciwstawiając mu bohatera, 
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biej ani psychologii, ani światopoglądu; oskarżali przypadkowe 
okoliczności, nie bardzo dbając o interpretację. Sprawiedliwość 
każe jednak przyznać, że była to postawa chwilowa: karykatural-
ne uproszczenia ustąpiły miejsca odważniejszym (choćby nawet 
nieudanym) usiłowaniom.

A więc choćby pytanie: czy przypadkiem nie bohatera należy 
obarczyć odpowiedzialnością za nieudanie, za smak nieszczęścia, 
jaki ciągle czuje on w ustach? Taką – psychologiczną – drogę wy-
brał Kabatc. Za dużo słońca to historia człowieka, któremu się nic 
nie udaje. Chce – powiada Kabatc – „ujść swemu zmęczeniu, swym 
niepowodzeniom… ale to zmęczenie, te niepowodzenia są czymś, 
co stanowi jego drugą naturę”. Marcin jest inżynierem, przeskro-
bał coś na budowie, czuje się winnym – czy słusznie, nie wiadomo. 
Przyjeżdża na wieś; chce odpocząć, zapomnieć. Chce żyć. Ale skoro 
tylko zbliża się do życia (to znaczy do kobiet: stara to mitologia, co 
z kobiety czyni zbawczego sfinksa, pośredniczkę między mężczy-
zną a życiem), coś go zmusza do odwrotu: albo czuje się bezwolny, 
obojętny, albo znów ogarniają go wyrzuty sumienia. Ma zaledwie 
trzydziestkę, a już padł łupem poczucia jałowości! Mijają wakacje, 
Marcin z ulgą wyjeżdża. Ani mu się zapomnieć nie udało, ani skosz-
tować życia. Wzajemnie się te pragnienia wykluczyły.

Jednak nie udał się ten Marcin Kabatcowi. Dlatego że miast wyja-
śnić czytelnikowi Marcina (albo psychologicznie, albo obyczajowo), 
Kabatc uznał nurtujące go poczucie nieudania za przesłankę, której 
nie trzeba udowadniać. Za dużo słońca mogło równie dobrze zostać 
napisane w dwudziestoleciu. Przyjęto tę powieść z mieszanymi 
uczuciami: byli też tacy, co – zgodnie chyba z intencją autora – do-
patrzyli się w Marcinie reprezentanta pokoleniowych trosk. Mnie 
się jednak wydaje, że to wcale nie współczesny inżynier, ale taki 
malutki Tonio Kröger, artysta, który odczuwa całą nieodwołalną 
obcość życia, jakiego nigdy – instynktownie, zwierzęco, „naturalnie” – 
nie osiągnie. Kabatc chciał zapewne narysować postać znamienną 
dla swego czasu, ale wpadł w łatwą (i jakże już tradycyjną) koleinę. 
Za dużo słońca to dwustustronicowe petitio principii [łac. żądanie 
podstawy – błąd niedostatecznego uzasadnienia]: kończy się tam, 
gdzie się powinno zacząć.
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początkującego Minkowskiego, a mianowicie – bierne pojęcie 
szczęścia. Porażka polega na zniknięciu błogostanu; miłość koja-
rzy się z reguły z biernością i marzeniem o posiadaniu. Nie obraża 
świata „dorosłych”, przeciwnie, pozwala znaleźć kąt, gdzie świata 
jak gdyby nie ma. Trwa tylko pierwotny zachwyt zmysłów, cisza, 
niemyślenie. (Ciekawe, jak niezróżnicowane było w tej prozie spo-
łeczeństwo, przynajmniej początkowo: nieobecne albo obecne jako 
wroga, nieprzezroczysta całość; okrutne były raczej rzeczy i instynkty, 
brak mieszkania albo zmienność pożądania). Nic dziwnego, system 
pokoleniowych mitów był równie naiwny, co konsekwentny: jeśli 
młodość jest świeckim stanem łaski, znikąd przybyłym, ale wiele 
żądającym, szczęście musi objawić się jako coś, co jest dane, co każe 
błyszczeć liściom i obłokom. Musi objawić swą zdumiewającą kru-
chość; im zaś lepiej bohater poznaje świat, tym mizerniejsza mu się 
wydaje możliwość radości. Jest bezsilny i wydany wrogim mocom. 
O ile jednak u Kabatca czy Kotowskiej kłopotał się tylko osobistymi 
sprawami, o tyle u Terleckiego, Kaidera czy Patkowskiego mierzy 
się z całokształtem swej ludzkiej sytuacji, choćby symbolicznie lub 
wycinkowo odtworzonej.

Terlecki pierwszy wyraził z taką mocą poczucie bezsilności, któ-
re powracać będzie często na karty młodej prozy. Kłamstwo można 
(choćby wewnętrznie) obnażyć; można też zrozumieć czy pogodzić 
się z ubóstwem; cóż, kiedy działanie zostało raz na zawsze skaza-
ne na niepowodzenie. Przypomina nudny i beznadziejny lot mu-
chy, daremnie usiłującej wydostać się z przypadkowego więzienia… 
W Podróży na wierzchołku nocy każe Terlecki powtarzać bohaterom 
swoich nowelek zawsze podobny, nieodmiennie jałowy gest: za-
mknięci we własnych sytuacjach, zżerani przez oczekiwanie, starają 
się wyzwolić przez odruch – bo trudno tu mówić o działaniu – dzię-
ki któremu nieuchronnie wracają do punktu wyjścia. Terlecki cier-
pi oczywiście na obsesję zamknięcia; umieszcza swoich bohaterów 
w samotnych, obrzydliwych pokojach (Szczur, Drewniany rewolwer), 
w opuszczonych przez Boga i ludzi miejscowościach (Wizyta, Upał, 
Podróż na wierzchołku nocy), w obozach, gdzie zostali uwięzieni nie 
wiadomo przez kogo i nie wiadomo za co (Ucieczka do Egiptu). Co 
więcej, Terlecki dokonuje swoistego utożsamienia prowincjonalnego 
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monotonii i opuszczenia, wśród niemej wrogości przedmiotów – nic 
się już nigdy nie może wydarzyć. Daremna będzie ucieczka z obo-
zu, ale także – daremny gest dobrego profesora, emeryta i skądi-
nąd grafomana (Drewniany rewolwer), ambicja pisarza (Aligatory), 
żądanie czystości moralnej (Don Kichot), pragnienie zapomnienia 
(Upał) czy nawet zemsta osobista (Sen o szpadzie). Czyn nie może tu 
przełamać martwoty istnienia; ale wszyscy marzą o niemożliwym 
działaniu. „Wszystko nie ma dziś żadnego znaczenia” – jednostajnie 
powtarzają bohaterowie Terleckiego, kukły nieudania, poruszają-
ce się jak niemrawe automaty. A jednak sympatia pisarza jest wła-
śnie po stronie tych starców, wykolejeńców, niewydarzonych arty-
stów, więźniów i zrozpaczonych młodych ludzi. „Dziś” – mówią; co 
oznacza dla nich to słowo?

Jednak Podróż na wierzchołku nocy nudzi. Wszystkie te opowiada-
nia zostały nakręcone przez tego samego zegarmistrza. Rozwijają 
się nieskoro i monotonnie, w podobnym nastroju, z maniakalną 
dokładnością, podkreślaną jeszcze przez odmienność tła. I nic 
dziwnego: w Podróży… wszystko dzieje się naprawdę we wnętrzu 
narratora; ale Terlecki o tym nie wie. Mota rozmaite fabułki, nie 
spostrzegł jednak jeszcze, że nie udało mu się nigdy dotknąć żywego 
bogactwa świata, tak chętnie oskarżanego. To monoman, nieudany 
poeta; snując realistyczne czy symboliczne opowiadania, Terlecki 
nie wie jakby, że nie sięga niczego, co byłoby inne, różne od własnej 
obolałej świadomości. Obojętne, jaką wymyśli scenerię; odgrywa 
tylko swój prywatny psychodram. Jeśli to zaś spostrzeże – albo 
zedrze zasłonę, która dzieli go od świata, nawiąże kontakt z tym, 
co różne, albo – i to bardziej prawdopodobne – na samego siebie 
spojrzy z literackim (i intelektualnym) dystansem.

Porażeni niemocą, ludzie Terleckiego trwają w rozpaczliwym 
oczekiwaniu; bohaterom Patkowskiego i Kaidera – nie darmo żoł-
nierzom – dopiero działanie odkrywa własną bezsilność. Istnienie 
bomby atomowej – wywodził Sartre – poraża współczesny świat: nie 
tylko strach stał się równie codzienny jak powietrze; nie tylko nad 
celami i działaniem zawisł znak zapytania, nie wiadomo bowiem, 
czy ludność potrwa jeszcze trzy tygodnie; także wszystkie głęb-
sze – polityczne, rewolucyjne – zmiany zostały zakazane, ponieważ 
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śmiercionośne bronie. Skorpiony i Śmierć jest światłem to właśnie 
przypowieści o atomowym wyobcowaniu człowieka. Przypowieści? 
Tak, bo Patkowski i Kaider – wbrew pozorom – zburzyli realistyczne 
prawdopodobieństwo. Gdyby zwyczajnie, „prawdziwie” opowiedzieli 
los atomowego pilota albo historię pancernego patrolu, zagubionego 
w pierwszych dniach trzeciej wojny – inaczej zabrzmiałby wniosek 
bezsilności i przerażenia, do którego chcieli doprowadzić czytelnika.

Albowiem Patkowski wcale nie opisuje biografii amerykańskiego 
pilota z 1958 roku. Lotnisko Strategic Air Command, skąd wyru-
sza bombowiec z atomową „mandarynką” na pokładzie, w niczym 
zapewne nie przypomina rzeczywistej kalifornijskiej bazy. Łatwo 
sobie wyobrazić, jacy są ci amerykańscy piloci naprawdę: dziarscy, 
wysportowani i zdrowi jak byki; karni i koleżeńscy, ogarnięci bzi-
kiem precyzyjnej techniki, którą politycy i konstruktorzy dali im do 
ręki; a także przekonani, że bronią „wolnego świata” przed „czer-
woną zarazą”. Patkowski ominął wszelkie polityczne i ideologiczne 
usprawiedliwienia, jakimi owi rzeczywiści lotnicy muszą przesłaniać 
swój morderczy zawód. Narysował ponurych kondotierów, złapa-
nych w pułapkę i przerażonych przeczuciem śmierci, do głębi też 
wstrząśniętych bezcelowością wojskowych poczynań. A wiadomo 
przecież, że działanie wpływa na myśl, że człowiek dorabia sobie 
rozgrzeszające interpretacje do własnego postępowania… Patkowski 
nie pisze jednak o „prawdziwych” Amerykanach: on siebie samego, 
swoich przyjaciół, swoje pokolenie umieszcza za sterami atomowe-
go bombowca. Kondotier, zawodowy żołnierz, jest tu raczej maską: 
naprawdę mowa o takim stosunku do wojny, jaki przeważa wśród 
naszej – i europejskiej – młodzieży. Nie darmo swoim bohaterem 
czyni Patkowski lekko zasymilowanego do Ameryki Europejczyka. 
Nie należy więc Skorpionów rozumieć dosłownie: to przypowieść, 
parabola. Szkoda tylko, że – rysując tło – Patkowski nie ustrzegł się 
wielu rzeczowych pomyłek, które podważają nawet wiarygodność 
szczytowego napięcia3.

  3 Tak więc Patkowski mianował amerykańskim majorem dwudziestoośmio–trzy-
dziestoletniego najwyżej człowieka, na dodatek cudzoziemca; kazał mu choro-
wać na angina pectoris [łac. dusznica bolesna], co wyklucza bojowe loty; przede 
wszystkim zaś – zapomniał, że bomba atomowa, zgubiona przez samolot, nie 
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der również wybrał zawodowych żołnierzy; po prostu dlatego, że nie 
bardzo może sobie wyobrazić, w imię jakich to ideałów ludzie godzą 
się ochoczo zabijać. I to zabijać w wojnie, która będzie ostatnią! 
Nikt tu nie wierzy w zwycięstwo. „Każdy z nas przygotowuje się do 
przyjęcia śmierci. Ja… sam jej szukam, bo chciałbym przyspieszyć 
moment, o który się modlę. Siebe wierzy w nieuchronną śmierć. 
Chciałby jednak przedtem posłać do piekła wszystkich, którzy czy-
hają na niego. Niels zamierza użyć życia i przybyć na drugi świat 
syty ziemskich przyjemności…”. Jeden Sunday wierzy w życie, ale 
też nieustannie się buntuje i pisarz czyni go swym reprezentantem. 
Siebe, oficer starej daty, doskonale czuje przepaść, która dzieli go od 
podkomendnych. Mówi do sierżanta: „Walczymy w imię szczytnych 
idei, to są dla nas sprawy honoru i patriotyzmu… Tylko my walczymy 
jeszcze z przekonaniem. Oni są inni… Potrafią zabić, ale nie chcą 
wojny. Po prostu wymazali to słowo ze swoich pojęć… za dużo myślą, 
jak na zwykłych żołnierzy…”. Znać tu granicę pokoleń, tę samą, co 
w Królu Ubu. Patriotyzm, zabarwiony nacjonalistycznie i zdobywczo, 
stał się pustym pojęciem; nie ma zaś idei, która mogłaby usprawie-
dliwić wojnę. Jest ona antywartością, absolutnym złem. Gradową 
chmurą nieszczęścia wiszącą nad wspólnym losem ludzkości.

Kaider pchnął na patrol cząstkę międzynarodowego korpusu, 
przemierzającego – w pierwszych dniach trzeciej wojny – neutralne 
jakby państwo, Austrię czy może Szwajcarię. Te trzy samotne czołgi 
przystają w symbolicznym Endesdorfie i czekają na rozkazy. Miesz-
kańcy odnoszą się do najeźdźców z odruchową wrogością, niezabar-
wioną nawet polityką czy światopoglądem. Bronią – w tym miastecz-
ku końca świata – początku świata; miłości, sprawiedliwości, prawa 
do istnienia. Prawa oczywistego i przedstawionego symbolicznie, 
aby nie było wątpliwości. Przypomina się Księżyc zaszedł Steinbecka 
i Burmistrz Stylmondu nawet. A także Camus z Dżumy, w dyskusjach 
o Bogu i miłości życia. Śmierć – mówi Sunday – jest „światłem […] 
ukazującym wielkość tego świata, bezlitosną i okrutną, w której 
nie ma miejsca na inne życie poza tym, które utraciliśmy…”. Sporo 
ci rzemieślnicy śmierci filozofują… Ale też mieszkańcy Endesdorfu 

może wybuchnąć: ma wmontowany zapalnik. Ładnie byśmy wyglądali, gdyby 
było inaczej!
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potężny: towarzyszą spojrzeniami żołnierzom patroli jak wyrzut 
sumienia. Z bezsilnego oczekiwania – nie ma rozkazu, zacięła się 
machina dowodzenia – rodzi się lęk, a z lęku panika, rozprzężenie, 
zbrodnia, która – miast uspokajać – wzmaga jedynie strach. Ocalić 
nas może szacunek dla życia, mówi Kaider, ale przede wszystkim lęk. 
Śmierć jest światłem to także apolog – i apologia strachu. Równowaga 
strachu – politycy znają takie pojęcie…

Pilot Patkowskiego jeszcze dokładniej powtarza doświadczenie 
pokolenia. Jest oszukany: chciał budować samoloty, a przyszło mu 
przewozić bomby. Jest bezsilny, może tylko czekać na zmiłowanie 
losu, na łaskawe przeniesienie do lotnictwa cywilnego. Ale Patkowski 
wszczepił mu pewne oryginalne odczucie: panteistyczną zgoła mi-
łość ziemi. „Ona już nie jest taka, jaką zostawił, startując – powtarza 
Patkowski myśli pilota, który zgubił atomowy ładunek. – Czy zrozu-
mieli ci na dole, że ziemia usunęła się, to nie jest ta ziemia; dobra, 
pachnąca ziemia, po której chodzi się i wraca do niej, jak dziecko 
wraca do domu, w którym jest matka”. I winą Herberta – rozprowa-
dzoną w całej biografii pilota, od dziecinnych i gorących zachwytów 
łąkami, jeziorami, kobietą i morzem – jest zdrada ziemi, pierworodny 
grzech techniki i organizacji. Na chwilę przed na wpół samobójczą 
śmiercią rozpoznaje w zapachu ziemi „zapach znad jeziora po sko-
szeniu pszenicy, zapach brzegu Michiganu w letni wieczór i posmak 
spalenizny idący od zwęglonych badyli pustynnych. To była ta sama 
ziemia, która go tysiąckroć odurzała i którą użądlił…” jak skorpion. 
Jeszcze przed momentem przekonany o swej niewinności, teraz 
dopiero poznaje swoją zbrodnię: jest mianowicie matkobójcą.

Portret z pamięci zamyka wreszcie koło nieszczęścia. Stanuch 
oburzyłby się może, gdyby go mianować przedstawicielem pokole-
nia. A jednak podejmuje on i sumuje wszystkie motywacje, jakimi 
częstowali czytelników młodzi pisarze. Tyle że odbiera im patos 
i egzotykę: śledzi swego udręczonego i groteskowego bohatera krok 
w krok, w najzwyklejszej codzienności. Ten bohater jest także oszu-
kany; bez grosza, monologuje nieraz w gorączce głodowej; określiła 
go niepowrotnie wojna, okropne wspomnienia upadku i krwi. Roz-
czarowany miłością, nie ma również przyjaciół; bezsilnie czeka, 
ogarnięty troską i niepokojem.
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rówieśnicy: raz na zawsze odrzucił wartości, do jakich oni (po ci-
chu) tęsknią. „Porzuciłem wszelką myśl o «posadzie» i «karierze» […]. 
Zarabiam tylko tyle, aby nie umrzeć z głodu […]. Nie mam pieniędzy. 
Nie mam co jeść. A jednak nie pozwolę się sprowokować, nie na-
biorą mnie na «karierę». Poza tym od pewnego czasu czuję wstręt, 
a nawet nienawiść do takich słów, jak «siła», «racja», «konieczność» 
i jeszcze paru innych, którymi służę na żądanie”. Czuję wstręt do 

„moralistów”: bronią oni w istocie posiadania, godności i samoza-
dowolenia. Przypomina się – i tutaj, bo wszędzie ktoś się przypo-
mina – Roquen tin z Mdłości Sartre’a4… Bohater Portretu… szydzi 
z ducha powagi: śmieszy go krzątanina ludzi, którzy sobie wyobra-
zili, że należy im się – zawczasu przygotowane – miejsce pod słoń-
cem. Bo przecież „człowiek jest zbędny”, jak napisał Sartre. A wrogi 
świat zwisa nad człowiekiem jak młyński kamień, którym niegdyś, 
w okupacyjnym dzieciństwie bohatera, zabito przerażonego dezer-
tera – Ślązaka. „Zacząłem tę milczącą walkę ze światem i chociaż od 
początku zdawałem sobie sprawę, że ma on dość siły, aby mnie za-
bić – muszę się mu opierać; oddawać ciosy nawet wtedy, gdy zosta-
nę już powalony na ziemię. Muszę pracować dla jego triumfu nade 
mną… Innego wyjścia nie ma”.

Stanuch odrzuca więc całkowicie świat; chce mu zaprzeczyć, choć 
wie, że nie może się to udać. Wydrwiwa zaś ludzi, którzy opowie-
dzieli się po stronie „kariery” i porządku. Człowiek stracił w Portre-
cie… konsystencję, unosi się nad nim cień śmierci, paradoksalna 
obecność nieistnienia. „Uchylam… ostrożnie okno, aby przekonać 
się, czy moi sąsiedzi jeszcze żyją… Czasem udaje mi się rozróżnić 
imiona… Ulegam (wtedy) złudzeniu, że nie jestem jeszcze na świecie 
zupełnie sam, że dzień, którego oczekuję… powitamy razem jednym 
grymasem strachu i obrzydzenia”. Bohaterowi Portretu… człowiek jest 
już więc tylko potrzebny jako świadek: niechaj własnym wzrokiem 
potwierdzi istnienie bohatera, zanotuje wrogość i wstręt. Ale jedno-
cześnie ten bohater odmawia ludziom znaczenia, sam kwestionuje 
wartość upragnionego świadka: „Nie ważne, kto i z czym się zjawi. 

  4 Muszę jednak niedyskretnie zaznaczyć, że Stanuch nie zna francuskiego, nie 
może więc być mowy o zależności.
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z tego oczekiwania”. Groźna to i złośliwa sprzeczność.
Portret z pamięci jest sporym monologiem, gdzie zaciera się granica 

między jawą a snem, wspomnieniem i teraźniejszością, przeszłością 
a życzeniem. Wszystko to bowiem świadczy o bohaterze – jedna-
kowo. Portret jest wszakże bardzo dwuznaczny: bohater pragnie 
osiągnąć „prawdę” (własną prawdę, a więc pojęcie o sobie, będące 
jednocześnie wyborem wartości) – ale rezygnuje z punktu odniesie-
nia w otaczającym świecie. Bo przecież wszystkie te punkty zostały 
przed chwilą podane w wątpliwość! Świadomość odebrała rzeczom 
ład, celowość, sens, ludziom zaś – znaczenie i konsystencję; i teraz 
pragnie się sama określić, nie ma jednak – względem czego i wzglę-
dem kogo. Takie usiłowanie jest niewymownie tragiczne i śmieszne 
jednocześnie; prowadzi wprost do masochizmu, w którym Stanuch 
zanurza się z lubością. Oskarżając świat, tym samym gestem prze-
rzuca winę na bohatera. Pastwi się nad nim bez żenady. Nie może 
wszakże osiągnąć żadnej równowagi: dlatego raz rozpacza wspól-
nie ze swym bohaterem, a raz – bezlitośnie go ośmiesza. I dlatego 
Portret z pamięci bywa fascynujący, ale równie często, a może nawet 
częściej – nieporadny i naiwny; wszędzie tam, gdzie masochistyczny 
bohater – z właściwą sobie złą wiarą – prezentuje swe „niezawinione” 
cierpienie. Dwuznaczność masochizmu objawiają najlepiej przeciw-
stawne określenia, jakimi bohater ocenia własne pisanie. Raz będzie 
ono „w przybliżeniu”: „gwałtowną, trudną do pohamowania chęcią 
nieludzkiego wycia”. Ale gdzie indziej: „skazany jestem na mówienie 
prawdy albo na milczenie”. Słowem: „wszystko, co powiedziałem, 
mówiłem, aby nie powiedzieć, napisałem, aby nie napisać”.

Im młody pisarz wybitniejszy, tym szybciej osiąga punkt, z którego 
troski pokoleniowe wydają się stosunkowo odległe. Taki punkt osią-
gnęli, choćby na chwilę, Grochowiak czy Nowakowski (nie mówiąc 
już o Mrożku czy Hłasce). Zbliżył się doń jednak przede wszystkim 
Stanuch. Sprzeczności, jakim dał wyraz, jawią się już Portrecie… jako 
ogólna forma istnienia człowieka. Rozumiem, że budzą one niechęć 
niecierpliwych krytyków, którym wydaje się, że rzetelny pisarz może 
siadać do pisania – cały gotowy; że przedtem już winien rozwiązać 
(albo zaklajstrować…) swoje niepewności, niepokoje, cierpienia. Nie 
pojmuję wszakże andronów, które pleciono o „antypowieści”, w jaką 
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że monologu wewnętrznego nie wymyślił Butor; i że w encyklopedii, 
pod literą „P”, znajdą pewnego dawno zmarłego pisarza, który… Na-
prawdę jednak patronem Portretu… jest Dostojewski; najstraszniej-
szy Dostojewski, ze Wspomnień człowieka z lochu… Patron to równie 
niebezpieczny, co zobowiązujący.

Mity erotyczne
„Miłość zastąpiła w literaturze politykę”5 – napisał przed czterema laty 
Kijowski, którego – jeśli wierzyć piosence STS – nikt i nic nie potrafi 
zastąpić. Miał słuszność. Czy jednak taka zamiana oznaczać musi 
naprawdę odwrót od polityki, a przynajmniej – od społeczeństwa? 
Niekoniecznie. Jeśli temat erotyczny jest od zawsze najgłówniejszym 
tematem literatury, to wcale nie dlatego, że pisarze i czytelnicy poza 
miłością świata nie widzieli. Miłość jest raczej uprzywilejowanym 
pośrednikiem: poprzez erotyzm może pisarz wyrazić wszystkie (lub 
prawie wszystkie) postawy i wybory człowieka. Podmiot i przedmiot, 
wolność i konieczność, immanencja i transcendencja – łatwo je 
wprawnemu czytelnikowi odnaleźć w przestrzeni między dwoma 
spojrzeniami, które się wzajemnie szukają. Miłość jest więc bardziej 
jeszcze formą niż treścią literatury. I gdy tylko pada słowo miłość, 
musi mu odbrzmieć pytanie: jaka?

Nic nie zmienia bardziej człowieka i dlatego nic nie jest bardziej 
„publiczne”. Głupio więc bronili prawa literatury do erotyzmu publi-
cyści, wołając niegdyś o prywatny i różowy kącik dla spraw, których 
tylko pozornie nikt nie wynosi na rynek. Cóż dopiero nadgorliwcy, 
którzy chcieli wygonić miłość z powieści i literatury! Osiągnęli 
cel odwrotny, niż zamierzali. Sprawili, że miłość (w literaturze) 
zbuntowała się przeciwko światu. Pozbawiona wartości, sama się 
niejako mianowała najwyższą wartością. Tak rozpoczął się erotyczny 
mit pokolenia: wyznaniem miłości równie świętej, co niemożliwej. 
Szlachetni kochankowie nie mogli się połączyć bądź dlatego, że 
uniemożliwiały im to przyziemne, praktyczne konieczności, bądź 
dlatego, że ledwie narodzoną miłość znikczemniało spojrzenie spo-
łeczeństwa, odmawiające zakochanym uznania czy godności („piekło 

  5 A. Kijowski, Miniatury krytyczne, Warszawa 1961.
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dwoje młodych ludzi, którym już nic nie pozostało prócz szczerości 
i prawdy uczucia, przechodzi przez szpaler cynicznych „świadków”, 
którzy zamieniają swą rozpacz i rozczarowanie na najbardziej plu-
gawe obelgi. Pisarz doskonale wiedział, co czyni: póty mógł bowiem 
wywyższać miłość, póki jej – własnym bohaterom – zabraniał.

Jeżeli jednak miłość jest możliwa? Jeżeli spotkają się nie tylko łak-
nące spojrzenia? Dopiero wtedy zaczynają się kłopoty. Albowiem dla 
(wielu) młodych pisarzy odrębność, szczęście i miłość – to synonimy. 
To jedyne i najwyższe wartości, odcięte od otaczającego świata i cał-
kowicie biernie oczekiwane; ale zarazem puste. Miłość (trochę tak 
jak młodość) może – „sama w sobie” – stanowić wartość negatywnie, 
to znaczy dopóki, dopóty nie zostanie spełniona (niekoniecznie fi-
zycznie, choćby uczuciowo); dopóki objawia się jako niemożliwa. Nie 
nosi w sobie żadnego znaczenia; dopiero człowiek – całokształtem 
swojego wyboru – nadaje jej rozmaite znaczenia. Inaczej mówiąc, 
jest owocem bardziej kultury niż natury i musi być – jeśli tak wypa-
da powiedzieć – „ideologiczna”. Musi więc zostać przeżyta czynnie; 
nie tylko odczuwana, ale także – kształtowana. Nie jako łaska losu, 
sentymentalna katalepsja czy romantyczny dar, ale jako swobodny 
wybór, możliwie szeroko wyrażający całość stosunku jednostki do 
życia. Inaczej martwieje, popada w bezruch7, powraca do punk-
tu wyjścia. Mówię oczywistości? Pewnie, że tak; ale też zostałem 
sprowokowany. Sprowokowany monotonnym sentymentalizmem, 
rozplenionym w twórczości młodych pisarzy (a zwłaszcza pisarek, 
skoro wmówiono kobietom, że tylko miłością mogą usprawiedliwić 
swe istnienie…). Cóż bowiem jest sentymentalne, jeśli nie ślepa 
i bierna wiara w znaczenie i prawomocność uczucia; przekonanie, 
że erotyczny błogostan wszystko rozwiąże i wszystko pogodzi? Wśród 
młodych pisarzy nie ma Gide’ów i Lawrence’ów; nie walczą o prawa 
płci: zmysłowość jest tylko maską sentymentalizmu.

Ten sentymentalny erotyzm winien jednak służyć ocaleniu. Ma 
oczyścić, uwznioślić, usprawiedliwić jednostkę… Widać to najwy-
raźniej w Jutro nie będę tajemnicą Kleczkowskiej. Jej psychologiczna 

  6 J.P. Sartre, Przy drzwiach zamkniętych, Warszawa 1957.
  7 Tak właśnie widzi erotyzm Dygat; ale bezwolnemu szczęściu zaprzecza ironią.
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rozczarowania. Erotyzm jawi się jako fascynująca zapowiedź, raz 
groźna i surowa, raz miękka i pociągająca; spełnia się jednak – jako 
powrót do przypadkowości, szarzyzny i opustoszenia wewnętrznego. 
Nie ma tu żadnego przymusu pożądania; tylko oczekiwanie chwili, 
kiedy miłość objawi kobiecie jej własną, ale czarownie nową, osta-
teczną i niespodziewaną twarz. Kiedy – we własnych oczach – stanie 
się Inna… Ale cóż: objawienia nie będzie; Jutro nie będę tajemnicą to 
słownik kobiecych rozczarowań. Kleczkowska powtarza pod roz-
maitymi postaciami, od brutalnego wtajemniczenia erotycznego, 
poprzez gorycze małżeństwa i jałowość wakacyjnych przygód, aż do 
bezsilnych rojeń opuszczonej, lecz dojrzałej kobiety – zawsze po-
dobną sprzeczność: sprzeczność między społecznym wmówieniem, 
które każe kobiecie wierzyć, że w miłości musi  osiągnąć własne, 
tajemnicze „ja”, a erotyczną praktyką, równie przypadkową, co bez-
ceremonialną. Ta sprzeczność może zniknąć tylko w oczekiwaniu: 
dokładnie zaś mówiąc, w tej krótkiej, ale naładowanej nieokreśloną 
uczuciowością chwili przed spełnieniem miłości. I dlatego bohaterki 
Kleczkowskiej gonią za tą chwilą jak pies za własnym ogonem, ani 
na chwilę nie podając w wątpliwość beznadziejnej banalności swej 
sentymentalnej dialektyki.

Jutro nie będę tajemnicą jest bowiem książką bardzo niedobrą. 
Obraca się w straszliwym babskim getcie, szczelnie zamkniętym 
na wszystko, co wykracza poza małomieszczańskie bytowanie 
bohaterek. Mniemają one – za zgodą Kleczkowskiej – że los, jaki 
im przypadł w udziale, jest głęboko i nieodwołalnie tragiczny; na-
prawdę jednak wynika on logicznie z tchórzostwa i ograniczenia 
kobiet Jutra… Doprawdy, mądrzejsza była – przed pięćdziesięciu 
laty – Zapolska, kiedy drwiła ze swoich głupich a sentymentalnych 
mieszczek… Kleczkowska cofa się o całe „serio” swoich opowiadań. 
Jej kobiety są idealnie puste, próżne: wyobcowały się całkowicie na 
rzecz swego pojęcia miłości, tym samym zaś na rzecz mężczyzny. 
Głęboko przekonane, że obfitują w nieznane skarby, wierzą, że te 
bogactwa odsłoni im mężczyzna, na którego czekają. Tymczasem 
mężczyzna jest podobnie zmistyfikowany: i on sądzi, że posiadając 
kobietę, posiądzie przede wszystkim jej rzekomą tajemnicę. Nic 
dziwnego, że szybko odchodzi; nie może przecież znaleźć, czego nie 
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w spojrzeniu mężczyzny. „Wiedziałam, że już niedługo przestanę być 
dla niego tajemnicą. Prawdopodobnie zda sobie sprawę, że jestem 
zupełnie podobna do wszystkich innych kobiet, jakie znał”. Misty-
fikację łatwo uchwycić in flagranti: partnerzy rozczarowują się nie 
dlatego, że wszyscy ludzie są do siebie podobni (bo to nieprawda), 
ale dlatego, że nie mają sobie nic do przekazania. Maskują własną 
pustkę erotyczną mitologią.

Jakże więc bohaterki Kleczkowskiej mogą wzruszać, skoro ich 
po prostu – nie ma? Stale odkrywając pustkę miłości, przerzucają 
winę na mężczyznę; nienawidzą go, jak przedmiotu ograniczającego 
widnokrąg. Ten pełen pretensji mężczyzna nie jest oczywiście wiele 
wart; naprawdę jednak bohaterki Kleczkowskiej boją się przyznać 
do własnej jałowości. Ostatnie opowiadania Jutro nie będę tajemni-
cą mówią o samotniczych kobiecych marzeniach o księciu z bajki, 
o fantastycznym wyzwolicielu, do którego w rzeczywistości kobieta 
nie ma już odwagi się zbliżyć. Te marzenia – pół narcystyczne, pół 
onanistyczne (co Kleczkowska zaznacza) – są równie nudne, co 
banalne; nikt nie może się przejąć rojeniami gęsi, która ma się za 
boginię.

Bohaterki Kleczkowskiej, zamknięte w skorupie małomiesz-
czańskiego pochodzenia, pozostają zawsze zależne od mężczyzny. 
Skazane na bierność mogą tylko czekać. Inaczej u Magdy Lei: kreśli 
ona portrety kobiet „wyzwolonych”, ale wyzwolonych połowicznie 
i osobliwie. Te – zazwyczaj bardzo młode – dziewczęta zerwały z rygo-
rami obyczajowymi, narzuconymi przez otoczenie: cierpią więc nie 
tyle na brak, ile na nadmiar przygód. Odważnie atakując mężczyzn, 
uskarżają się jednak, że nie mogą znaleźć trwałego przedmiotu 
miłości; czują się wolne, ale pragną używać tej wolności tylko po to, 
by popaść znowu w upragnioną zależność od mężczyzny, w którym 
widzą klucz do własnego „ja”. Taki jest właśnie sens wahań osławio-
nej Histeryczki: podobnie jak bohaterki Kleczkowskiej, boi się ona 
ryzyka wolności.

Bardzo to osobliwa postać ta „histeryczna” Barbara. Niby wybitna, 
uzdolniona, samodzielna, ba, zdobyła nawet wartościową nagrodę 
na konkursie architektów. (Ale naprawdę Histeryczka dzieje się 
w środowisku literackim, jest opowieścią z kluczem, jej bohaterów, 
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jednak, co myśli, jakie ma namiętności i poglądy. Jej erotyzm został 
oderwany od całokształtu życiowego doświadczenia; jak gdyby prace 
Barbary, jej opinie i stosunki z ludźmi były tylko konwencjonalną 
grą, przesłaniającą – tajemniczą i jedynie ważną – esencję kobie-
cości, którą w sobie nosi. Tak w istocie bywa. Czasem kobiety, nawet 
dojrzałe i doświadczone, czują się gośćmi, intruzami w „męskim” 
społeczeństwie. Bohaterka Lei jest na tyle „odważna”, by zerwać 
z tradycyjnym kobiecym powołaniem, ale na tyle tchórzliwa, że swe 
społeczne i zawodowe zadania uważa za nieistotne. Jedynie mi-
łość może odsłonić jej prawdziwe „ja”. Reprezentuje więc pośredni 
stopień emancypacji: swobodnie rozporządza swoim ciałem, ale 
do miłosnego daru przywiązuje szczególne, magiczne znaczenie. 
Zwrócono już uwagę8 na „komiczną megalomanię” tej „histerycz-
ki”: przyjęcie odpowiedzialności za ludzi i świat sprowadza się dla 
Barbary do pytania, komu ofiarować noc. Ale też taka ofiara wydaje 
się jej fascynująca, niezwykła i – chciałoby się powiedzieć – zdolna 
zmienić bieg świata.

Histeryczka stanowi więc (nieudaną) próbę pogłębienia Umiejęt-
ności krzyku. Młode dziewczęta z Umiejętności… oscylowały między 
trwogą przed brutalnością świata a sentymentalnym pragnieniem 
niewiedzy i bezpieczeństwa. Bohaterki zarówno Lei, jak Kotow-
skiej odkrywały żałosną i bardzo pensjonarską prawdę, że miłosne 
spełnienie – jeśli nie łączy się z głębokim wyborem – nie oznacza 
absolutnie nic. Jest przypadkowe i nieusprawiedliwione. Histeryczka 
oczekuje takiego usprawiedliwienia od mężczyzny. Wtajemniczo-
na w miłość przez Marka, komedianta i niebieskiego ptaka, czuje 
się łupem, igraszką, przedmiotem; pragnie więc odwrócić swoje 
doświadczenie i wybiera na męża człowieka mało uzdolnionego, 
obarczonego obcością i nieudaniem. Ten mąż, Jarek, wcale jej jednak 
nie zadowala: „histeryczkę” przeraża własne powodzenie, niepokoi 
własna nad mężczyzną przewaga. Marzy więc znowu o poddaniu. 
Wyobraża sobie, że inny, trzeci mężczyzna, Andrzej Mikon9, któ-
remu niepojęcie czuje się potrzebna, odsłoniłby nowy jej wymiar. 

  8 Bożena Danek w interesującej recenzji, zamieszczonej w „Twórczości” 1959, nr 9. 
  9 Informacja dla ciekawych: Mikon przypomina wyraźnie Andrzeja Bursę, młodo 

i tragicznie zmarłego poetę krakowskiego.
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W niczym, oczywiście; ale „histeryczka” wierzy w magiczną moc 
ofiarowanych nocy.

Magiczną, nie zmysłową. Leja nie jest Lawrence’em w spódnicy. 
(I wbrew pozorom, bardzo niewiele mówi o erotyzmie swoich bo-
haterek: czytelnik musi z trudem rekonstruować przypuszczalną 
biografię erotyczną Barbary, od dzieciństwa i stosunku do ojca 
poczynając. Także wywiad o erotyzmie, opublikowany we „Współ-
czesności”, dowodzi, że dziwnie mało ma tu Leja do powiedzenia). 
Barbara żyje w istocie tylko uczuciami; a raczej – uczuciowymi 
odruchami; nie ma mózgu ani płci, ma tylko serce. To zaś „serce” 
nie może jej dać żadnych wskazań; uwikłane w sprzecznościach, 
zachowuje się niepewnie i nieskładnie.

Uczucie bowiem, w dokładniejszym znaczeniu, nie „istnieje”; 
płynne, pozbawione oparcia i konsystencji, rządzone raz fizjologią, 
raz towarzyskim przypadkiem, raz wreszcie – modą i wmówieniem, 
stanowi częściej alibi miłości niż jej autentyczny grunt. „Jeżeli wmó-
wię sobie, że kocham – pisał Gide – kocham naprawdę; i jeżeli ko-
chając, wmówię sobie, że nie kocham, przestanę naprawdę kochać”. 
Gide wskazuje, że nigdy nie można wycenić szczerości uczucia, nie 
odwołując się do skądinąd zaczerpniętych przesłanek10. Warto, by 
autorka Histeryczki pomedytowała sobie nad formułą Gide’a; jak 
dotąd przypomina raczej moralistów z „Dookoła Świata”, którzy 
w „uczuciu” widzą kryterium postępowania erotycznego. Jak jed-
nak odróżnić uczucie „prawdziwe” od „fałszywego”? I czy istnieje 

„prawdziwsze” od – miłości siedemnastoletniej idiotki do oszusta 
matrymonialnego? Leja nie podejrzewa nawet istnienia dwudzie-
stowiecznej problematyki psychologicznej; o swoich bohaterkach 
wie dokładnie tyle, co one same. Jej postacie dlatego wydają się tak 
błahe, naiwne i niedorysowane; zagubione wśród własnych odru-
chów, przenoszą swe niezadowolenie z łóżka do łóżka11. Czytelnik, 
który po Histeryczce zaglądnie do Z ziemi i z deszczu Kaczyńskiej, 

  10 Dokładnie roztrząsa tę sprawę Simone de Beauvoir w Drugiej płci.
  11 Ciekawe, że Leja zostawia na uboczu ściślej seksualne losy swoich bohaterek (a to, 

przy założeniach pisarki, przeoczenie osobliwe). W Histeryczce uwagi w rodzaju: 
„wziął ją bez słowa”, „wziął brutalnie” każą domyślać się pewnych kłopotów Barbary, 
które mogłyby wiele wytłumaczyć.
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konfliktów: wybór erotyczny wyznacza tam całokształt stosunku 
do świata. Zapewne, żadne to arcydzieło; książka sprawna po prostu 
i logiczna, choć nieraz banalna; pozbawiona także pokoleniowych 
atutów, które stanowią o powodzeniu Lei. Histeryczka to pensjo-
narski dokument, odczytany (przez naiwnych) jako pokoleniowa 
biblia; wszystko to przy cmokaniu starszych panów, urzeczonych 
dziewczęcymi tajemnicami, trochę frywolnymi, ale jakże – wzru-
szająco – sentymentalnymi.

Istnieje jednak możliwość innej interpretacji. Ach, nie w wypadku 
Kleczkowskiej, Kotowskiej czy Lei. Podobnie jak bohaterki Jutra… 
czy Histeryczki, nie zyskały one jeszcze (literackiej) świadomości 
celów, do których dążą. Ta wszechpotęga „uczucia” może wszakże 
przygotować inny, nieporównanie ciekawszy i tradycją dostojny mit. 
Powiem trochę paradoksalnie: czy przypadkiem miłość nie stanowi 
pod piórem młodych pisarzy pretekstu do erotyzmu? Inaczej: czy 
naprawdę zajmują się oni miłością, pojętą jako dążenie do osią-
gnięcia czy przyswojenia sobie określonej jednostki, konkretnego 
człowieka? Czy też raczej – pragną zanurzyć się w erotyzmie, rozu-
mianym anonimowo, ponadindywidualnie, na wpół ekstatycznie? 
Wszystkim młodym pisarzom obca jest problematyka wierności 
i zazdrości: a to są właśnie sygnały zwiastujące, że zakochany (czy 
zakochana) chce w miłości uchwycić jednostkowość partnera. Często 
natomiast – choć dyskretnie, w marginesach zwykle i napomknie-
niach – wraca motyw orgii: jak gdyby bohaterowie młodej prozy 
chcieli – właśnie tak – wyrwać się niejako ze swej jednostkowości; 
zburzyć samych siebie bądź też, przeciwnie, przekroczyć własne 
ograniczenie, słowem, zatopić się w nieodpowiedzialności, w ży-
wiole. Takie usiłowanie ma oczywiście dwa oblicza: oblicze rozpaczy 
i oblicze zachwytu.

Marcin Kabatca (w Za dużo słońca) szuka miłości i ucieka od miło-
ści: nie od konkretnych kobiet. Zjawiają się one w roli wysłanniczek 
zapomnienia: gdyby się Marcin którąkolwiek zajął (którąkolwiek – 
nie ma tu mowy o wyborze określonej jednostki), puściłby w nie-
pamięć swe dokuczliwe kłopoty. Kabatc rysuje kobiety nie tyle jako 
osoby, ile jak magiczne przedmioty: podkreśla agresywność, ano-
nimową cielesność, na wpół zwierzęcą zmysłowość ewentualnych 
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Bohater Wizyty Terleckiego pokpiwa z erotycznych kompromisów 
doktora Marciszewskiego: „były to – powiada – niewinne romanse 
z pięknymi, delikatnymi kobietami”. Za prawdę erotyczną uznaje 
raczej wizyty u Karola, gdzie „zapadamy się w jakąś ostateczną roz-
pacz”. To „zapadanie w rozpacz” oznacza pożycie w trójkę: bohater 
i Karol mają wspólną kochankę; na przemian posiadają „dziewczynę 
z czerwonymi włosami”, zaopatrzoną skądinąd w „dziecko z dużą, 
zaskorupiałą głową”.

W Portrecie z pamięci Stanuch opisuje zbiorowy gwałt dokładniej. 
Przeciwstawia go miłości do Anny, uznanej za „trud wymyślania 
coraz to nowych mitologii”. Stanuch – najbardziej chyba świadomy 
z młodych pisarzy – całkiem jasno mówi, o co tu mianowicie cho-
dzi. Orgia nie jest zabawą: nie świadczy o cynizmie (przynajmniej 
u Terleckiego czy Stanucha). Miłość okazała się bądź kłamliwa, bądź 
nadto trudna; niech więc nie będzie jej wcale, skoro nie może być 
absolutna. Lepiej pogrążyć się w anonimowym (czy quasi-anonimo-
wym) erotyzmie, z jednostki przedzierzgnąć się w narzędzie gatunku. 
Będzie to wyrażać chęć samoukarania, odnalezienia własnej prawdy 
we własnym upodleniu: nie darmo bohater Stanucha przyrównuje 
się do obleśnego, starego pana, który proponował mu urządzenie – 
i opłacenie – „małego baleciku”. Jednak takie rozwiązanie ma także 
swoje uroki: uczestnik orgii traci mianowicie poczucie samego sie-
bie; przestaje czuć się więźniem własnej jednostkowości. Burzy nie 
tylko zakazy społeczeństwa; staje się również obcy samemu sobie, 
opróżniony z wewnętrznej treści; zmieniony w przedmiot, poruszany 
alkoholem czy odruchami instynktu, zakosztowuje rozkoszy pogardy 
nieodpowiedzialności. Bohater Stanucha, uwikłany w masochistycz-
ne „poszukiwanie prawdy”, natychmiast trzeźwieje; chcąc wyrównać 
poczucie poniżenia, prowokuje z kolei sadystyczną komedię, pa-
stwiąc się nad kobietą, naiwnie poszukując „dobrego” towarzysza 
i pocieszyciela. Inaczej u Grochowiaka; ten mniema, że rzeczywiście 
przekroczył swoje granice: zastyga we wspomnieniu ekstazy.

Czymże jest bowiem Komendantowa (najlepsze zresztą z opo-
wiadań ogłoszonych w Lamentnicach), jeśli nie przeniesieniem 
zabawy – o ile można to tak określić… – z Portretu… w partyzanc-
ką przeszłość? Grochowiak przedstawia leśny oddział, rządzony 
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okrutną i pobożną, ale pełną tajemniczej mocy: potrafi bowiem 
utrzymać całą kompanię w duchowej równowadze. Godzi tak wszyst-
kich ludzi ze światem… Popada wszakże w konflikt z przybyłym do 
oddziału księdzem. Ten reprezentuje bowiem Boga jednostek, Boga 
rozumu i odpowiedzialności – komendantowa zaś bóstwo gatunku, 
wielką jedność życia. To po prostu babilońska Isztar, bogini płodnego 
rozpasania… Grochowiaka zachwyca „naturalność” komendantowej, 
toteż tonację orgii, nieustannie molową u Stanucha czy Terleckiego, 
przenosi w dur. Jest mistykiem erotyzmu, i to nie tylko w Komen-
dantowej. Bohaterowie Grochowiaka szukają zbawienia w tym, co 
Grecy nazwali niegdyś hybris: w olbrzymim nieumiarze, w rozpęta-
niu i mrocznym lub radosnym szaleństwie. Taki jest właśnie sens 
(nieprawdopodobnego i fałszywego psychologicznie niestety) opo-
wiadania o Gordzie. Ten malarz wyrusza – ni w pięć, ni w dziewięć, 
w alkoholowym widzie – na poszukiwanie swej pierwszej miłości. 
Ona go usprawiedliwi i ocali; naprawdę jednak – podsuwa Grocho-
wiak – Gordę ocali jego własne szaleństwo: zerwał z roztropnym 
kompromisem, dąży do erotycznego absolutu. Grochowiak dopro-
wadza do paroksyzmu wszechpotęgę uczucia, banalnie wielbionego 
przez Leję czy Kleczkowską. Tylko święty moment – moment, kiedy 
człowiek wyskakuje z własnej przypadkowości i jednostkowego 
ograniczenia – może nadać wartość życiu. Oryginalnością Grocho-
wiaka jest przeświadczenie o wybitnej „antyestetyczności” takiego 
momentu. Pociąga go brzydota, poniżenie, sekretna hańba. Zwa-
żywszy, że – jednocześnie – gryzą go rozmaite moralne problemy 
(odpowiedzialność, wybór czy granice decyzji), przedstawia oczom 
czytelnika i krytyka osobliwy i ożywczy mętlik, po którym niejednego 
można się spodziewać.

Mit lumpenproletariusza
Kim czuje się młody pisarz? Jak widzi własne miejsce w społeczeń-
stwie? Obojętne, czy urodził się inteligentem, czy też przybywa ze 
środowiska nadto zajętego troską o codzienny chleb, by mogło się 
radować nieporadnymi staraniami debiutanta: albowiem odruch, 
który każe mu chwycić za pióro, jest z reguły odruchem niechęci 
i buntu. Gniewa go rodzina, otoczenie, prowincjonalne miasteczko, 



185

Po
ko

le
ni

e 
„W

sp
ół

cz
es

no
śc

i”
 –

 i 
co

 d
al

ej
? z którego jakże często pochodzi; niepokoi, fascynuje artystyczny 

światek, kuszący i niedostępny jednocześnie. Oburza go skostnienie, 
jałowa pokora ludzi, wśród których się wychował; ale drażnią go 
także zastygłe hierarchie literackie; chciałby je zburzyć, ponieważ 
siebie w nich nie rozpoznaje.

Nie wierzy w trwałość. Na własnej skórze – lub na skórze najbliż-
szych – przekonał się, że miał rację Valéry, gdy mówił o „śmiertelnych 
cywilizacjach”. Uporządkowane, „przedwojenne” społeczeństwo 
wydaje mu się równie mityczne, co niesprawiedliwe: i na pewno ma 
słuszność. Oczami dziecka widział wojnę lub przynajmniej rewolu-
cję: tym bardziej śmieszy go obyczajowy, moralny czy intelektualny 
konformizm, odziedziczony po przeszłości, ale wciąż jeszcze – pa-
radoksalnie – żywy. Granicę pokolenia odczuwa jak granicę epok.

A jednak nie czuje się dzieckiem swojego czasu. Skoro tylko zaczął 
myśleć, zobaczył zawieszoną w chmurach bombę Damoklesa; w naj-
wrażliwszych zaś latach, kiedy właśnie dojrzewał, nowe społeczeń-
stwo – zbudowane już na gruzach społeczeństwa, które wychowało 
jego rodziców – przeżywało gwałtowny rachunek sumienia. Znalazł 
się więc w świecie kruchym; zarówno tradycja, jak współczesność 
objawiła mu najpierw swe ciemne, negatywne oblicze. Zwleka więc 
z działaniem; do wszystkich zaś ideologii odnosi się nieufnie. Jednak 
czuje w sobie coraz to nowe pytania; posiada niejasne doświadczenia, 
które mianuje wartościami: pokoleniowa odrębność, miłość, uczu-
ciowo, ekstatycznie pojmowana, wreszcie bierne, ale dokuczliwe 
pragnienie szczęścia nie dają mu ani chwili spokoju. Zwraca się więc 
ku sztuce, ku literaturze. Mają one dwojakie znaczenie: wskazują na 
inny, magiczny świat, do którego tak łatwo – i tak trudno – wtargnąć, 
zarazem jednak dają szansę samouświadomienia, jakiej nie sposób 
(przynajmniej chwilowo) szukać w czym innym.

Tak więc młody pisarz – ten idealny, syntetyczny młody pisarz, 
którego naprawdę nie ma – czuje się rozbitkiem. Raz dlatego, że 
dotąd oglądał przede wszystkim widowiska burzenia, nietrwało-
ści i nieszczęścia; ale także dlatego, że nie widzi, komu jego twór-
czość mogłaby się okazać potrzebna. Nie zachwyci – podejmując 
ulubione terminy Flaszena – Filistrów, zaskorupiałych w swoim 
zadufaniu; nieraz jednak także zaniepokoi Polityków, mocujących 
się z praktycznymi trudnościami; co więcej, drażnić będzie często 
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dotychczasowe hierarchie i osiągnięcia za zwietrzałe i nieistotne. 
Młody pisarz czuje więc, że jest przede wszystkim potrzebny – sobie; 
sobie i sobie podobnym. Ostentacyjnie podkreśla odrębność swoich 
usiłowań; lgnie do własnego, odrębnego środowiska; tworzy (lub 
przynajmniej udaje, że tworzy) nowe grupy i hierarchie. W pasjonu-
jącym odczycie – niestety nie doczekał się on literackiego opracowa-
nia – Ludwik Flaszen porównywał sytuację młodych artystycznych 
pokoleń z sytuacją ludzi marginesu społecznego; i to tak dalece, iż 
całą niedawno zaprezentowaną twórczość – od Mrożka i Białoszew-
skiego – nazywał „literaturą lumpów”. Boję się tej metafory, zbyt 
daleko, moim zdaniem, idącej. Ale trudno zaprzeczyć, iż w dobie 
zmieszania warstw i grup społecznych, w czasach, gdy niepewnie, na 
oślep tworzą się nowe modele ocen i zachowań – młody pisarz widzi 
siebie w roli zbłąkanego, choć zarazem dynamicznego rozbitka; i że 
fascynują go ludzie marginesu, luzacy i lumpenproletariusze. Jak 
oni, odmawia społeczeństwu prawomocności: jak oni, buntuje się 
przeciwko ładowi, choć po cichu za nim tęskni; jak oni wreszcie, 
ceni nade wszystko małe zwarte grupki, gdzie może zostać uznany 
i uszanowany – wbrew lub poza powszechnie uznanymi hierarchia-
mi. Nie jest rewolucjonistą; pragnie zbawić tylko siebie.

Myli się więc humorysta, kiedy wyśmiewa „Brychta i Nowakow-
skiego”; kiedy zainteresowanie lumpenproletariatem, nożownikami 
i doliniarzami z Bałut i Targówka kładzie na karb mody, taniego 
snobizmu czy pogoni za łatwym groszem. Jest ono bowiem – pomi-
jając doświadczenia, które zawsze pisarz pragnie wykrzyczeć – świa-
dectwem głębokiej wspólnoty i milczącego przerażenia. Ciekawe, 
jak Brycht czy Nowakowski zamykają się (literacko oczywiście) 
w lumpenproletariackim środowisku; jak gdyby nikogo nie było 
na świecie prócz przestępców, policji i straży więziennej. Więcej: 
dają czytelnikowi do zrozumienia, i to samym tokiem opowiada-
nia, że nie chcą i wręcz nie mogą zobaczyć czegokolwiek, co sięga 
dalej niż zewnętrzny czy wewnętrzny świat człowieka marginesu. 
Nowakowski spisuje swe obrazki niczym entomolog: beznamiętnie, 
jakby obojętnie; wzdraga się nie tylko przed oceną, ale nawet przed 
psychologią. Tak, jakby składał się wyłącznie z oka, rejestrującego 
osobliwe obyczaje doliniarzy, paserów i „klawiszy”. Brycht, choć 
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cel: wciela się bowiem całkowicie w swoich bohaterów; nie znam 
bardziej autentycznych (i bardziej przerażających) monologów wy-
kolejeńców niż Balbina czy Blit. Postacie Brychta żyją w piekle: drzwi 
zostały zatrzaśnięte, nic już nie może się zdarzyć; wyrok, otrzymany 
w chwili narodzenia, musi się wypełnić z tragiczną obojętnością. 
Nie sądzi; i słusznie, albowiem powiedziano: „Kto jest bez grzechu, 
niech pierwszy rzuci kamieniem”. Doprawdy, też nie widzę powo-
du, dla którego mielibyśmy być nieodwołalnie, z natury lepsi od 
prostytutek, złodziei i nożowników. Co nie znaczy, by Nowakowski 
czy Brycht byli nowymi Franciszkami z Asyżu…

A jednak pragną uciec od przekleństwa: i to bardziej jeszcze 
Brycht niż Nowakowski. Czemu tak bez reszty zagłębili się w do-
świadczenie lumpenproletariusza? Zwątpili w prawdę i trwałość 
kultury; widzą ją jak podarty, kolorowy łachman. W latach, kiedy 
pękają konwencje, sypią się społeczności, cóż jest prawdziwe? Czyż-
by wódka i nóż? Obaj młodzi pisarze nie chcą się oszukiwać: ale 
bynajmniej nie godzą się na świat, jaki opisują.

Dola lumpenproletariusza fascynuje więc dlatego, że objawia 
się jako los ostateczny, przerażający mianownik nieszczęścia, do 
którego nietrudno sprowadzić wszelkie – naiwnie zakłamane – do-
świadczenia człowieka. Jest – paradoksalnie – dnem prawdy. Czytel-
nika może jednak interesować tylko w miarę, jak bohater stara się 
wyzwolić ze swej przeklętej kondycji lub przynajmniej – dobrze ją 
zrozumieć. Inaczej bowiem los człowieka marginesu traci znacze-
nia – znaczenia, których nabrał przez kontrast z „normalnością”. 
Jeśliby bohater pogodził się, ale pogodził bez reszty, ze swoim no-
żowniczym lub złodziejskim przeznaczeniem, popadłby w konfor-
mizm przestępstwa, równie (a może bardziej) jałowy, co faryzejski 
konformizm cnoty.

Doskonale wyczuł to Brycht. Jego postacie wzruszają; chociaż 
zostały nieodwołalnie skazane, nie przestają się buntować; łakną 
pokoju, prawdy, przyjaźni, słowem – usprawiedliwienia. Balbina, 
bandyta z Bałut, jest patetyczny, ponieważ swoimi występkami pra-
gnie rozpaczliwie ratować własne wartości, w które na dodatek 
nie całkiem wierzy – uważa je za przekleństwo, podjęte po to, by 
zemścić się na „normalnym” świecie. Całkiem romantycznie Brycht 
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i poniżenia; niczym ten zwolniony z psychiatrycznego więzienia 
nieszczęśnik, którego opisał, jak błaga narzeczoną, by mu zaufała, by 
przestała go uważać za wariata. Brychtowi grozi niebezpieczeństwo 
melodramatu; ratuje go zaś – bezwzględny autentyzm.

Bohaterowie Nowakowskiego – o ile można sądzić z jednej szczu-
płej książeczki – są bez porównania bardziej zrezygnowani. Żad-
nego w Tym starym złodzieju romantyzmu, twarda tylko obojętność, 
tak obojętna, że przechodzi prawie w neutralność. Nowakowski 
zobaczył – bardzo trafnie! – świat przestępczy jako świat nudy: ge-
sty złodzieja, które w niczym nie zmieniają rzeczywistego świata, 
sprowadzają go zawsze do punktu wyjścia, skazują na jałową po-
wtarzalność. Trud, napięcie do niczego nie prowadzą: wszystko 
trzeba zawsze zaczynać od nowa, w monotonnej rutynie. Lumpów 
Nowakowskiego, tak całkowicie – zdawałoby się – pogodzonych 
z własnym losem, ratuje tylko jedno: kodeks honorowy. Można to 
uznać za szczyt paradoksu, a jednak to prawda: Ten stary złodziej 
to książka o moralności. Bardzo swoistej, ale moralności. Tym się 
bowiem cechuje lumpenproletariusz, że – wegetując na margine-
sie społeczeństwa – stara się stworzyć „antyspołeczeństwo”, rzą-
dzone szczególnymi, ale bardzo surowymi prawami. One właśnie 
usprawiedliwiają lumpa, przynajmniej we własnych oczach; one 
też przede wszystkim interesują Nowakowskiego i zarazem ratują 
jego nowelki w odczuciu czytelnika. Bardzo to złośliwy przypadek: 
pójść – w epoce zamętu – po naukę honoru do złodzieja. A jednak tak 
jest: Nowakowski, podkreślając moment nudy, odcina się od swoich 
bohaterów; ale jednocześnie – szukając wśród lumpów moralnego 
kodeksu – przywraca im pewien ludzki wymiar.

Brychtowi i Nowakowskiemu bardzo trudno przejść granicę krót-
kiego opowiadania o dokumentalnym zacięciu. Mianowicie dlatego, 
że nie mogą wyplątać się z podobnej sprzeczności: Nowakowski, 
odtwarzając nudę złodziejskiego losu, bywa sam nieraz mocno 
nudny; Brycht zaś najprawdziwszy wydaje się wtedy, gdy – niczym 
na wewnętrznym magnetofonie – rejestruje monologi swoich nie-
wesołych bohaterów. Dlatego Nowakowski pisze coraz krócej, Brycht 
zaś, z widocznym trudem, na wpół reportażowo, stara się rozeznać 
w innych niż lumpenproletariackie środowiskach. Rzecz w tym, że 
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lub usprawiedliwienia ściśle na poziomie swoich bohaterów, ani 
wyżej, ani niżej. Jak przekroczyć świat wódki i noża, pozostając mu 
zarazem wiernym? Jak wykrzesać wartość z lumpenproletariackiej 
społeczności, która właśnie dlatego została wybrana, że wyraża 
i przedstawia upadek wartości, wartości kultury? Wbrew pozorom, 
rozwiązania istnieją: Brycht szuka dzięki postaci romantycznego 
potępieńca, Nowakowski – przez paradoksalny kodeks honorowy. Te 
rozwiązania są jednak bardzo trudne i obaj młodzi pisarze czują się 
rozdarci między wiernością środowisku a jego niewystarczalnością; 
boją się też popaść w poczciwie prostacki moralizm. Czyżby u kre-
su czekało Brychta – uwznioślenie cierpienia, a Nowakowskiego – 
uwznioślanie (nawet beznadziejnego) gestu? Jakkolwiek by było, 
miarą „talentu” będzie właśnie odwaga w znalezieniu rozwiązania 
tej nierozwiązalnej sprzeczności.

Obaj wybrali temat lumpenproletariusza – niejako z konieczno-
ści. Tak – nieodwołalnie – odsłoniło im się oblicze rzeczywistości. 
Można sobie jednak wyobrazić (i aż dziw, że się takie ujęcie dotąd 
nie pojawiło) historię lumpenproletariusza z wyboru, czyli po pro-
stu – chuligana. Amator jest bowiem czym innym niż zawodowiec. 
Lump może się jeszcze objawić jako ten, co dobrowolnie przedłuża 
sobie młodość; a wiadomo jak głęboko młodzi pisarze odczuwają 
pokusę uwiecznienia pokoleniowej odrębności. Logika każe się więc 
spodziewać zjawienia się nowych Lafcadiów, pryszczatych zapewne 
i bez wdzięku; nie biernie obarczonych nieszczęściem, ale swobod-
nie żonglujących własnym dobrem i złem. Osobiście wcale się takich 
Lafcadiów nie boję; myślę nawet, że niejeden może wyrazić całkiem 
autentyczny – i oryginalny – duchowy rozwój. (Pod warunkiem, że 
wciąż będzie z siebie niezadowolony…) Jeśli więc pisarzom – i wy-
dawcom… – starczy śmiałości, doczekamy się zapewne monografii 
cynizmu. Obyśmy tylko, faryzejskim wzorem, nie przysłonili wsty-
dliwie twarzy; umieli zrozumieć i nie wahali się ocenić.
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Współczesna kultura to ma do siebie1, że – jeśli tylko nie przycina 
się jej pędów – nie znosi miejsc pustych: albo też, ściślej, nie lubi, 
aby opuszczano miejsca, które raz zostały odkryte i zajęte. Jest 
więc prawie nie do pomyślenia, aby w raz rozpostartym wachlarzu 
umiejętności poetyckich zatarły się czy zostały zapomniane te, które 
raz zyskały sobie prawo obywatelstwa. Zapewne, bywają takie, które 
ulegają degradacji. Jest rodzaj liryzmu, który spadł do rzędu piosenki 
(ale czy „spadł”?… Istnieją także piosenkarze, którzy są prawdziwymi 
poetami). Inne znowuż podnoszą się jakby, zyskują na wyrafino-
waniu: jakaż różnica między lamusem Gałczyńskiego a rupieciami 
Białoszewskiego. I w poezji więc istnieje, o zgrozo, coś w rodzaju 
etatów. Byłoby doprawdy dziwne, gdyby co parę lat nie pojawiał się 
nowy hulaka słów, szermierz nieskrępowanej swobody wyobraźni, 
radosny włóczykij mowy. Wolno chyba pomyśleć o Stachurze?… Albo 
też, przeciwnie, zwolennik form zamkniętych, zapatrzony w skarby 
przeszłości, zwolennik dystynkcji i ograniczenia. Po Rymkiewiczu – 
niemało już czeka kandydatów… Lub jeszcze: retor, moralista, w naj-
lepszym słowa znaczeniu – dydaktyk; chociaż słowa niezachęcające, 
nikt nie zaprzeczy, że Szymborska należy do najlepszych polskich 
poetów i że niewątpliwie znajdzie pokrewne sobie talenty wśród 
młodszych. Jest także do zajęcia etat publicysty (znowu nie sądzę, 
aby określenie musiało zabrzmieć poniżająco): wśród poetów dzi-
siejszego wieczoru znajduję przynajmniej Jarosława Markiewicza, 
który umie mówić autentycznie, chociaż wprost. Nie sądzę także, 
aby mogło się obejść bez poszukiwaczy Świętego Graala, co ścigają 
nieuchwytną esencję poezji czystej: czy nie o Gąsiorowskim myśli-
my? Czuję już, jaką budzę niechęć, wystawiając cenzurki. Lecz nie 
są to przecież cenzurki: wiem i ja, że poezja nie pozwala zamykać się 
w szufladach. Jeśli wspominam o trwałości takich postaw, to dlatego 
tylko, że uważam je za zjawisko nieuchronne i nie tylko znamienne 
dla współczesnej sytuacji literackiej, ale nawet potrzebne i płodne. 

  1 Fragment zagajenia wieczoru poetyckiego w Klubie „Hybrydy”.
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proponuje przyszłości.
Poezja dzisiaj nie tworzy szkół: obfituje natomiast w postawy 

liryczne i łatwo ulega modom, co prawda powierzchownym i krótko-
trwałym (na przykład modom na określone słownictwo, na wielkich 
patronów itd.). Nie byłoby to nieszczęście, gdyby zarazem nie osłabła 
potrzeba formułowania programów lub przynajmniej jednostko-
wych refleksji o poezji. Jest doprawdy osobliwe, jak rzadko poeci 
sami – lub za pośrednictwem wyznawców, przyjaciół – zabierają głos 
w sprawach, które przecie muszą im leżeć na sercu. Awangardziści 
byli sami sobie krytykami: także od Czechowicza, Miłosza niedaleko 
było do Frydego czy Wyki (chociaż i poeci lat trzydziestych chętnie 
chwytali za krytyczne pióro). Również debiutanci sprzed kilkunastu 
lat – myślę o Herbertach, Grochowiakach, Białoszewskich… – znaleźli 
łatwo komentatorów. Pamiętamy spór o odrodzenie nadrealizmu, 
później o turpizm, skromniejszy, ale także znamienny. Ostatnio tylko 
Rymkiewicz, Sito, Przybylski zechcieli i potrafili wystąpić w kry-
tycznej zbroi. Napaść na Różewicza (mówię „napaść” bez ujemnej 
intencji, albowiem muszą się toczyć duchowe walki) i Czym jest 
klasycyzm określiły jakiś – nie wiadomo jeszcze dobrze, jaki wła-
ściwie – punkt odmiany i zapewne także odnowy w poezji. Od tych 
wystąpień daleko jednak do ogólniejszej dyskusji. Czemu dopo-
minam się, nie po raz pierwszy, o programy, dyskusje, wyjaśnienia 
stanowisk? Przecież nie z lenistwa czy przyzwyczajenia, dlatego, że 
tak dawniej bywało. Kiedy jednak poeta mówi, czym jest dla niego 
Poezja przez wielkie P, łatwiej nam pojąć, czym jest po prostu – jego 
poezja. Młodzi lirycy skarżą się nieraz, że mówią do głuchych, że brak 
im trybuny. Zapewne, od przybytku nikogo by głowa nie rozbolała. 
Jednakże trudno odgórnie albo z zewnątrz stworzyć komukolwiek 
miejsce w literaturze. Zdobywa się je samemu – wysiłkiem pióra 
i dyskusją o poetyckie wartości. Pisma i etaty przychodzą później, 
jak intendentura za wojskiem. A jeśli nawet nie nadejdą, nie będzie 
nieszczęścia, bo bitwa już wygrana.

Ale wracam już do spraw trudniejszych. Jaka jest ta twórczość – 
w całości? To poezja jednostek, nie szkół; nacechowana progra-
mofobią, ale zarazem tęskniąca do rygorów, którym przeczy; roz-
porządzająca zdumiewającą gamą środków i figur, płynąca jakby 
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rów. Gdzie nie ma tabu, nie ma także skandalu. Dalej: samotna. Ba, 
nawet rozlubowana w samotności, zamknięta we własnym ogro-
dzie; zajęta albo ocalaniem indywidualności, albo penetrowaniem 
języka, jak to – może przesadnie? – nieraz podkreślano (albowiem 
myślę, że podział na poetyckie tendencje, który przed dwoma laty 
zaproponował Mętrak, pozostaje wciąż aktualny). Jest sama sobą 
zafascynowana: któż dziś nie pisze poezji o poezji? Autotematyczność 
stała się banałem… I wreszcie: katastroficzna, często, co prawda nie 
krzykliwie, ale podskórnie, w tonacji zrezygnowanej i dyskretnie 
estetycznej… Opętana przy tym okrucieństwem czasu i trudnościami 
porozumienia, a więc dwoma naczelnymi tematami całej światowej 
liryki. Wszystko to brzmi bardzo ogólnikowo. Ale w końcu przypomi-
nam kwestie, o jakich rozprawia się od lat. Badać je dokładniej – to 
rozważać poetę po poecie, wyceniać jednostkową już oryginalność. 
Tymczasem ciekawi nas wspólność. Czy nie ma żadnej? Może wła-
śnie ta oczywista rozsypka czy tyraliera, w jakiej postępują lirycy, 
zdradza skryte bliskości, pokrewieństwa, zależność wspólną od 
miejsca i czasu?

Ograniczę się do poezji, jak przyjęto mówić, młodej. Pomyślmy: 
ile tam osobliwych (i często pięknych) zdań. Może to zabrzmieć 
dziwacznie albo złośliwie. Tak jednak nie jest: mówię o zdaniach, 
bo szukam wspólności bardzo ogólnej, elementarnej. Więc na 
przykład:

Sen należał do rzadkości: śniły się
układy międzyludzkie

– albo:

Płonąca wieża wiatru
nad słońca wybrzeżem:
wieża, gdzie mieszka tylko metafora

– albo:

Dzisiejszej nocy byłem w Kartaginie,
wszystko uległo spekulacjom. Tancerek pląs,
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nawet klątwy poganiaczy

– czy wreszcie:

Kto mit rozpoczął? Czyje to korzenie
od ziemi – schodzą się w jaskini słońca

Wszystkie te zdania dobrałem o tyle przypadkowo, że bardzo po-
dobne trafiłyby się u czterech innych młodych poetów. Powstaje 
pytanie: czy mogły zostać napisane przed dziesięciu laty? przed 
dwudziestu? jeszcze dawniej? Nie jestem pewien; przynajmniej, 
jeśli brać pod uwagę zasadę budowy, nie przypadek kojarzenia 
(albowiem w każdej epoce rodzą się zdumiewające przenośnie). 
Z chaosu przekształceń, z rumowiska sprzecznych tendencji, z naj-
rozmaitszych szkolnych i osobistych poetyk – zdaje się powoli 
wyłaniać współczesny kod języka lirycznego. Czy potrafi on bu-
dować i porządkować większe całości – nie wiem, wątpię nawet; 
ale mniemam, że zaczął przemodelowywać najmniejsze cząstki 
wiersza, do jakich należą także zdania. Czy wszystkie są udane, 
piękne, doskonale – nie ma decydującego znaczenia. Co ważniej-
sze, to to, że (mnie przynajmniej) uderzają nowością: osobliwym 
mianowicie amalgamatem, w którym c a ł kow ite od re a l n ien ie 
obra z u kojarzy się nieodparcie z a lu zją i ntelek t ua l ną . Odre-
alnienie obrazu: ma ono w końcu dawną tradycję, symbolistyczną 
zwłaszcza… i nie przypadkiem właśnie Jastrun, przez dobrych 
parę lat odleglejszy jakby od nowszej poezji, bynajmniej teraz nie 
razi między Balcerzanami, Jerzynami i Gąsiorowskimi. Aluzja 
intelektualna: albowiem (wbrew Przybosiowi, którego przeno-
śnie słuchają zawsze prawdy zmysłowego doznania) młodzi poeci 
zdają się raczej celować we wtórny, refleksyjny sens obrazu, ten 
właśnie, który zostaje wyzwolony przez pamięć i medytację, nie 
przez dosłowność wrażenia albo prawdopodobieństwo zmysłowej, 
wzrokowej zwłaszcza, analogii.

Już od półwiecza prawie w Polsce, od przeszło półwiecza na świe-
cie poeci nakładają obrazy, sytuacje, skojarzenia, symbole… i gubią 
klucz porównania, każąc czytelnikowi domyślać się istoty związku. 
Do skrajności i mistrzostwa zarazem doprowadził to postępowanie 
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pchała go naprzód? Analogia zmysłowego wrażenia (obrazu, gestu), 
jak u Przybosia, albo jedność nastroju, wewnętrznego odczucia, jak 
u Czechowicza (najprościej byłoby przypomnieć tradycyjne okre-
ślenie „nurt uczucia”). Otóż dzisiaj – i to stanowi chyba nowość – tą 
zasadą staje się coraz częściej paradoks intelektualny (bądź wtedy, 
kiedy przeciwstawia sobie rzeczy, bądź wtedy, kiedy, przeciwnie, 
chwyta proces stawania się, wynikania). Nawet wówczas, kiedy 
medytacja nie funduje jawnie wiersza – jak bywa u najrozmaitszego 
autoramentu poetów, naznaczonych wpływami anglosaskimi, od 
Sity do Sprusińskiego – wyobraźnie okazują się nieporównanie 
bardziej wrażliwe intelektualnie niż przed laty. Aby iść za Czecho-
wiczem, trzeba było poddawać się drgnieniom uczuć, melodiom, 
przepływaniu obrazów. Było to nieraz – wbrew pozorom – bardzo 
trudne. Obecnie młoda poezja zdaje się zwłaszcza mobilizować inne 
władze ducha: nade wszystko zaś rozmaite umiejętności kombina-
toryczne. Jej „intelektualizm” jest szczególnego rodzaju, stanowi 
raczej narzędzie różnicowania wrażeń niż postawę poznawczą… 
Objawia się zaś szczególnie chętnie w spotkaniu ze słowem: chcę 
powiedzieć, w badaniu związków, pokrewieństw i opozycji tkwią-
cych w systemie mowy, od najbardziej zewnętrznych (jak zbieżności 
foniczne) do syntaktycznych czy idiomatycznych.

Gdzie przebiega wewnętrzna granica, która – w łonie samej po-
ezji – oddziela przeszłość od przyszłości, szanse oryginalności praw-
dziwej od ulegania okolicznościom? Na takie pytanie nie umiałbym 
odpowiedzieć: dość już byłem niepewny, ryzykując hipotezę o po-
wstawaniu nowej wspólnoty stylistycznej. Zgodziłbym się prędzej na 
inne dychotomie. Dostrzegam – może opacznie? – przynajmniej dwie. 
Pierwsza brzmiałaby następująco: czy powołaniem moim – mógłby 
siebie samego pytać poeta, który chce tworzyć świadomie – jest szu-
kać za wszelką cenę oryginalności, niepowtarzalnej autentyczności 
jednostkowej czy też raczej (bynajmniej z poprzedniego postulatu 
nie rezygnując, odmawiając mu tylko absolutnego pierwszeństwa) 
szukać nowych reguł mowy poetyckiej, reguł, które miałyby wartość 
nie tylko dla mnie i stanowić by mogły nie tylko cel, ale i narzędzie 
aktywności lirycznej? Drugą zaś, poniekąd pochodną, byłoby: czy 
należy destylować tajemniczą esencję poetyckości, poezję poświęcić 
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tak poszerzać możliwości mowy, aby zagarniała coraz to nowe dzie-
dziny – lub przynajmniej w imię arcyświętej czystości nie traciła już 
zdobytych, inaczej mówiąc, nie oddalała się ciągle dalej od literatu-
ry? Możliwe, że te pytania pozostaną nierozstrzygnięte, albo raczej, 
że poeci będą z równym powodzeniem wybierać jedno lub drugie 
rozwiązanie. Możliwe także, że – wracając nie po raz pierwszy do 
tych opozycji – stawiam je fałszywie. Lepiej więc będzie i skromniej 
oddać głos samym poetom.
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Trudno rozeznać się w gromadach poetów: wśród najmłodszych 
dostrzegam jednak – może mylnie? – poruszenie, które kto wie, czy 
nie prowadzi do zmiany gustu, postawy i proroctwa (poeci miewają 
bowiem dary prorocze, zwłaszcza w Polsce). Czas najwyższy, bo 
liryka zrobiła się doprawdy za grzeczna, za ładna, za artystyczna. 
Taki sąd może zdziwić; będę się jednak upierać, bowiem fascynacja 
brzydotą może być także znakiem pięknoduchostwa; istnieje zaś od 
dawna pokrewieństwo między nieszczęściami dojrzewania (choć-
by zabarwionymi intelektualnie) a ucieczką w sztukę. Zwłaszcza 
jednak młodzi poeci nie przestawali – nie przestają? – powtarzać, 
że uprawiają poezję; natrętnie dają nam do zrozumienia, że zostali 
obdarzeni zdolnością do mowy osobnej; tymczasem liryka narcy-
stycznie wpatrzona we własną odrębność wysłowienia pobudza, 
przyznajmy, do ziewania. Miał rację Gombrowicz, kiedy mówił, że 
masło nie powinno być zbyt maślane, a krupy zbyt krupne.

Tymczasem jednak coraz częściej trafiam na poezję, która nie chce 
być tylko poezją. Powiem o jednej (niesprawiedliwie, bo spotkałem 
także inne): Rafała Wojaczka. Jest w jego dwu zbiorach – z których 
Inna bajka, późniejsza, wydaje mi się lepsza – nastrój prawdziwie 
przerażający: zgroza, która przecieka czasem spoza głów, świadczy, 
że nie z literackimi ćwiczeniami mamy do czynienia, ale z rozpacz-
liwym zapisem doświadczeń wewnętrznych, do których trudno do-
brać klucz… i o których, na dobrą sprawę, nawet myśleć się nie chce. 
Jest to poezja wyobcowania, ale odczutego na poziomie najściślej 
cielesnym, najgłębiej osobistym. Przypomina się Rimbaudowskie 

„ja jestem kto inny”1. Czasem nawet – dosłownie – zaimek „ja” rządzi 
trzecią osobą, jakby dla udowodnienia, że można siebie odczuć jak 
rzecz lub raczej, że można znaleźć się na zewnątrz siebie samego:

Od czasu kiedy jest mokro
jest bardzo mokro
ja kocha mokro
na placu, bez parasola

  1 Zob. II List Jasnowidza (do Paula Demeny) z 15 maja 1871 [w:] Ja to ktoś inny. Ko-
respondencja Artura Rimbaud, tłum. J. Hartwig, A. Międzyrzecki, Warszawa 1970.
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jest ciemno jak najciemniej
mnie nie ma

Nie ma spać
Nie ma oddychać
Żyć nie ma 
(Sezon, SE)

Składnia rozpada się, bo rozpada się całkujące poczucie osobowo-
ści. Obok doznań rozszczepienia zjawiają się obłędne lęki, ciało 
traci jakby członki, narasta oczekiwanie kalectwa (a może kastra-
cji); części ciała, zwłaszcza płeć, wiodą jakby osobne istnienie, przy-
kre i ryzykowne zarazem. Miłość odtwarzana nader drastycznie, 
zdaje się funkcją rozpaczy: pożądanie jest zwierzęce, owszem, ale 
wierność i osamotnienie – najzwyczajniej psie; rzadko zdarza się 
czytać wiersze, w których potrzeba schowania się w drugim czło-
wieku przybiera wyraz równie dosłowny. Ale też pożądanie zdaje 
się tyleż strachem uwarunkowane, ile oczekiwaniem rozkoszy.

Takie – nie zawsze czytelne – inspiracje zanurzają wiersze Wo-
jaczka głęboko w sen i zaplatają obrazy w węzły, w nierozerwalne 
(i dopiero archetypiczne!) natręctwa i urazy. Poeta oscyluje jakby na 
pół przytomnie między dyktowanymi przez wspomnienia (i pod-
świadomość) obrazami a ich znaczeniem, rodzącym się dopiero 
w wierszu, chwytanym in statu nascendi [łac. w chwili powstawania] 
i nie w pełni świadomym:

Śpiąc z kamieniem pod głową przez sen kruchy
Czuję ziarenko grochu uwiera pod językiem.
Ze starej Ziemi przemyciłem skrycie
Kamień węgielny pod nową kulturę.
I budzę się zaraz po nieskończonym polu
– słupy horyzontu stoją zawsze dalej –
Chodzę na czworakach szukam miejsca pod zasiew.
Pług i oracz, językiem żłobię bruzdę głodną
I kładę w nią ziarenko już nabrzmiałe chęcią
Rośnięcia w znakomitą kromkę przyszłej strawy.
Taki wątły że jeszcze prawie niewidzialny
Już ze wzruszonej gleby wynika mądry pręcik.
Mówię do niego lecz czemu po polsku

– chwilę się dziwię językowi głodu.

(Mówię, dziwię się, IB)
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w kraje pogodne (jak w ładnych Prolegomenach do innej bajki [SE] – 
czemuż tytuł tak pretensjonalny?). Poczucie, że znajdujemy się 
wewnątrz snu, jest szczególnie silne, ponieważ wyrazistości obra-
zów towarzyszy wrażenie logiki niezłomnej, choć niezrozumiałej: 
przyznaję wszakże, że niejednej z tych podróży po podświadomo-
ści nie umiem sobie wytłumaczyć. Może najoryginalniejsze – ale 
i najprzykrzejsze! – jest u Wojaczka zlepienie pożądania seksual-
nego z fizycznym głodem: ta infantylna regresja każe wyobraźni 
szukać dalszych związków między karmieniem a kazirodztwem; 
jakkolwiek by się to nam podobało, trudno zaprzeczyć ohydnej 
prawdzie skojarzenia, które sięga głęboko w archetypy pożądania 
i nasyca paradoksalnym autentyzmem częste obrazy wzajemnego 
karmienia, pożerania, krzesania ognia i tak dalej.

To jest kiełbasa
To jest moja matka jadalna
[…]
Teraz ja jestem głodny
a moja matka wisi

Więc wpatruję się w wystawę
i czuję
jak mi cieknie
ślina i sperma

Wiem za chwilę już nie będę się wahał 
wejdę i poproszę
tę właśnie

To jest kiełbasa
To jest moja matka jadalna 
A to jest mój głód dziecinny

(Mit rodzinny, SE)

Jest u Wojaczka – nie zawsze… – taki rodzaj prawdy od dna, że roz-
grzesza drastyczność, obrzydliwość, dzikość; ponieważ nie są one 
tylko prowokacją. Wszakże, jeśli tylko możliwe, prosiłbym o rozwa-
gę. Albowiem nie ma nic tandetniejszego niż skandal, zwłaszcza 
dzisiaj.
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osobliwości Wojaczka. Jest bowiem tak, jak gdyby ten włóczęga, nie-
szczęśnik rozchwiany, Villon oczywisty, otrzymał nader staranne 
i tradycyjne wychowanie; jak gdyby ten liryk psychicznych otchła-
ni i cielesnego wyobcowania… tęsknił całym sobą do kształtów wy-
raźnych, myśli trzeźwych, obrazów słonecznych, klasycznych. Stąd 
wewnętrzne napięcie tej poezji: dziwacznie zdruzgotana kolumna. 
Zdumiewa energia obrazowania, elipsy, na które może sobie pozwo-
lić tylko trzeźwa wyobraźnia, składnia jędrna jak zdrowe zwierzę, 
zdania celne jak uderzenia:

Gdy ostatnia moneta, Księżyc, już się stoczy
Pod stół nieba i, saldo, Słońce wschodzi z żył;
(Zawsze dojrzali, IB)

Matka piękna niczym straż pożarna
I cierpliwa jak oficer śledczy
(Ojczyzna, NSK)

Wodo, która nad nami zamkniesz ciche oko!
(Na brzegu wielkiej wody, IB)

W śmierć dziecka wreszcie wedrze się pobudka.
(Nowy świat, IB)

Lecz potem, w reszcie wiernych, chcących iść
do swoich żon, ujęła za gardła policja
lęku. I śliną żółci zaczęliśmy rzygać.
Wreszcie wyszczuci z tchu, pięściami wiatru
po twarzach bici niczym ślepą pałką,
padliśmy na dymiącą mgłą, stygnącą ziemię

– śmierć nam zaczęła mówić po imieniu.

(Finis Poloniae, IB)

Ostatecznie więc poeta ciemności, alienacji, obłędu okazuje się – 
jednocześnie! – poetą refleksji patriotycznej, religijnej nostalgii, 
gorzkiej lub ironicznej trzeźwości. Zapewne nie prowadzą one do 
kojących wniosków. Coraz częściej – nie tylko u Wojaczka – otu-
la młodą lirykę opar katastroficzny, jak gdyby jednostkowe nie-
przystosowanie (inspirujące cyganów, włóczęgów i buntowników) 
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nych przez ludzi i społeczeństwa, los nie potrafi rozciąć inaczej 
aniżeli gromem. Jakże jednak to przeczucie różne od atomowego 
lęku, pospolitego przed kilkunastu laty! Przed jądrowym rażeniem 
chciano ochronić czułość, miłość, urodę, której szansę niosła w so-
bie młodość: dwudziestoletni byli wtedy – we własnym przynaj-
mniej pojęciu – piękni. Od kiedy sobie zbrzydli, zmieniło się także 
proroctwo katastrofy: nie spadnie ona z samolotu, nasłanego przez 

„onych”, przez anonimowych prześladowców szczęścia i młodości; 
zrodzi się jakby raczej z nas samych, z nas, którzy nic – albo nie-
wiele – umiemy powiedzieć o jej przyczynach i naturze. Podob-
nie jak w liryce lat trzydziestych, przyszłość jawi się w barwach 
majaczenia: raz kosmiczna, raz społeczna, raz wreszcie osobista 
katastrofa może być zarówno śmiercią Boga, wieczorem wielkie-
go przewrotu albo zapadnięciem w obłęd czy śmierć. Aleć wiemy 
przecie, że w poezji osobiste może być lustrem społecznego albo 
odwrotnie. Przykłady pokażą, że strach przed przyszłością łączy 
się wyraźnie z poczuciem jej niepoznawalności:

W kronice skóry będą czytać dzieje
zaprzeszłych przygód: dobry stary świat
wzejdzie w pamięci kiedy nowy świat
niemiłosiernie na skórze zadnieje.

– Gdy wreszcie przejdą przez granicę snu.
Mąż wtedy będzie słuchał – nim w dzielnicy
nie zaczną dawać piwa – czy już krzyczy
radio, krucjatę ogłaszając znów. 

(Nowy świat, IB)

Zdumiewa się mądrością małej człowieczej rzeczy
Gość, co gospodę sobie obrał dziś na tej Ziemi,
Iż mu w zmierzchłym przestworze zamajaczyła gwiazdą
Łaskawie swojską, rzekłby: Krwi jego tkliwie bratnią,
Bez ironii wróżącą, jak jaki pewny dom,
Przychylność jego nędzy i zrozumienie snom. –
Bowiem gdy osiągnąwszy zsiadł z uprzejmej mgławicy
Przygodnego obłoku, zaraz spod szubienicy
Krzyża ustawionego na wyniosłym pagórze
Dwaj znani ze snu, który śnił się w dzieciństwie, stróże
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Schwycili, młotków, gwoździ dobyli i przybili.

(Zdumiewa się mądrością, IB)2

Uspokój się, mój śnie, jej nie ma
Ale ona jest

aż serce ścisłe,
kryształ strachu
Ona jest, mój śnie,

aż krew zbielała

Nie ma jej, ona w każdym płomyku
ostatnie serce,
śmiertelny wiersz

Nie ma jej, ona w każdym oddechu,
echo

(*** Uspokój się, mój śnie, jej nie ma, IB)

Zwyczaj każe w zakończeniu przepowiadać debiutantom przyszłość. 
Ja nie wiem, czy i co Wojaczek napisze. Osobliwość talentu – roz-
przężenie wyobraźni zaszczepione na tradycyjnej wyrazistości – 
sprawia, że przemawia on często głosem poprzedników, i to bardzo 
różnorakich: od Gałczyńskiego (ale dobrego, przedwojennego!) do 
Baczyńskiego3. Jednak pod tym wszystkim rozpoznaje się dziwnie 
szybko – człowieka, jednego człowieka, którego los zdaje się toczyć 
z natężeniem większym, niż przywykliśmy; i poezję, której – bez-
ładna niekiedy – muzyka pobrzmiewa groźnymi i niesłyszanymi 
jeszcze akordami.

  2 Można lepiej zrozumieć ten wiersz, pamiętając o przedstawieniu Apokalipsis cum 
figuris wrocławskiego Teatru Laboratorium w reżyserii J. Grotowskiego.

  3 Gałczyński odzywa się w Pewnej komodzie, czyli i w Liście do nie wiadomo kogo, 
nadrealistyczny Ważyk w Innej bajce, Baczyński w oryginalnych zresztą Piosen-
kach bohaterów, Grochowiak (epizodycznie) w Inicjacji, Miłosz w Nowym świecie 
i gdzie indziej.  Zazwyczaj jednak pastisz przekształca się szybko w wypowiedź 
oryginalną, jak gdyby poprzednicy potrzebni byli Wojaczkowi do „rozruszania” 
własnej wyobraźni. Razi jednak, kiedy jego poezję, zazwyczaj tak eliptyczną, 
ogarnia nieposkromione słowolejstwo (Ballada bezbożna, Ballada o prawdziwej 
krwi, Zapis z podziemia).



Odejścia i powroty  
Julian Przyboś, Jan Lechoń
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Kiedy umiera pisarz, mówi się zwykle, że poezja „poniosła niepo-
wetowaną stratę”. Czasem bywa to prawda, czasem uprzejmość 
i szacunek dla zmarłego. Żałuję, że nie umiem znaleźć słów mniej 
wytartych, aby wyrazić to, co odczułem, gdy usłyszałem o niespo-
dziewanej śmierci Juliana Przybosia. Bo to był doprawdy niezwykły 
człowiek! Często niewygodny dla kolegów po piórze, ostry w słowie 
i zapamiętały w przekonaniach: ale tak jednolity duchowo i kon-
sekwentny intelektualnie, że strach brał. Niełatwo z nim było dys-
kutować, bo przypierał do muru i sypał bezwzględnymi ocenami: 
przypuszczam, że w głębi ducha był bardzo uczuciowy i delikatny, co 
znać po wierszach, gdzie z wyrazistych, twardo obrysowanych zdań 
wynika niespodziewanie, niczym kwiat z kryształu – cisza, światło, 
wzruszenie. Ale kiedy w grę wchodziła literatura, nie znał względów. 
Bywało to zaskakujące, bo między człowiekiem a twórczością istniał 
kontrast. Przyboś był niewielkiego wzrostu, drobny, ale uderzająco 
kształtny w rysach i budowie; o twarzy bardzo regularnej, przy-
stojnej i do śmierci chyba niepostarzałej, chociaż umierając, miał 
sześćdziesiąt dziewięć lat; ubrany zawsze ze szczególną dbałością, 
może nawet trochę jakby wymuskany… Tymczasem w wierszach 
jawił się jako budowniczy, konstruktor, ba! – olbrzym, kosmiczny 
pracownik, upojony lotem i ruchem, za pan brat z żywiołami, bliski 
wielkim i małym sprawom ziemi, sprawny, ścisły, dokładny. Takim 
przynajmniej chciał być, takiej poezji się domagał.

Julian Przyboś miał nie tylko niezwykły talent. Miał również – co 
doprawdy rzadkie – system poetycki, filozofię słowa, którą stworzył 
sobie w młodości i której pozostał wierny. Tę młodość spędził w Kra-
kowie, gdzie i po wojnie mieszkał lat kilka: w tym bowiem mieście 
tradycji powstał – w latach dwudziestych – najbardziej oryginalny 
i radykalny z polskich ruchów awangardy poetyckiej: skupiony 
wokół pisma „Zwrotnica”.

Przyboś był poetą świadomym, lubił teoretyzować, wykładać karty 
na stół. Poezja – twierdził – jest wzorem pracy człowieka, ponie-
waż w twórczości artystycznej nie ma przymusu, który cechuje 
jeszcze proces produkcyjny. Zapowiada więc poezja działalność 
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człowieka w społeczeństwie przyszłości, świadomą i swobodną. 
Sztuka jest w swojej istocie sojuszniczką rewolucji i przebudowy 
świata. Piękno jest najściślej związane z pracą, jest efektem prze-
kształcenia natury. Każde zdanie winno być w poezji wynalazkiem, 
poddanym funkcjonalnemu rygorowi. Idea rygoru łączy się więc 
z ideą społecznej użyteczności: nie znaczy to jednak, aby poeta miał 
się zajmować codziennymi troskami; przeciwnie, poeta jest przez 
to pożyteczny, że – pisząc doskonałe wiersze – tworzy jakby modele, 
prototypy ludzkiej działalności… „Napisanie dobrego poematu jest 
taką samą twórczą pracą, jak zrobienie pierwszego buta”1 – pisał 
prowokacyjnie Przyboś. Był szlachetnym utopistą. Poezja – „narzę-
dzie ze światła” – wiodła go w olśniewająco jasny świat przyszłości, 
gdzie człowiek będzie radosnym, trzeźwym, rozumnym półbogiem, 
rozmiłowanym w przestrzeni, barwach, śmiałych, lecz precyzyjnych 
pomysłach; gdzie człowiek będzie techniką poskramiał naturę, z któ-
rej wyszedł, po to, aby ją pokonać.

Przez długie lata nazwisko Przybosia oznaczało poezję niezrozu-
miałą. Było też przedmiotem szyderstw i ataków, którym i on nie 
pozostawał dłużny. Pamiętam jeszcze, jak zrozumienie Przybosia 
oznaczało – w powojennych latach – wtajemniczenie we współ-
czesną poezję, przynajmniej dla licealisty, którym wtedy byłem. 
Dzisiaj, przeciwnie, liryka Przybosia wydaje się całkiem jasna; od 
czytelników, których wychowała, nie żąda bynajmniej nadmiernego 
wysiłku. Jednak trzeba też powiedzieć, że z latami zmieniała się także 
sama poezja Przybosia. Początkowo wielbiła miasto, technikę, przy-
szłość. Tymczasem najpiękniejsze wiersze Przybosia mówią o wsi – 
i o przyrodzie. Przyboś był przecie chłopem – urodził się w Gwoźnicy, 
w Rzeszowskiem – i zawsze wyobraźnią wracał w miejsce, gdzie, jak 
mówił, „z nadmiaru ziemi zostałem poetą” (List ze Szwajcarii, RP). 
Tam się również kazał pochować… Otóż poezja była dla Przybosia 
„wolą wymiernego kształtu”, to znaczy tworzeniem oryginalności 
języka, „mową syntetycznych skrótów”. Ale była także wyrazem mi-
łości i przylegania do ziemi, życia, istnienia. Kiedy Przyboś opisuje 
świat, czyni to tak, jakby go budował, tworzył: jego dynamiczne opisy 
mówią właściwie zawsze o pragnieniu uczestnictwa w istnieniu. 

  1 J. Przyboś, Idea rygoru, „Zwrotnica” 1927, nr 12, s. 252–253.
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Uczestnictwa twórczego, ponieważ poeta, wedle Przybosia, wyraża-
jąc – stwarza, wpisuje niejako samego siebie w rzeczywistość i zara-
zem wzbogaca ją przez to, że zostanie zrozumiana i nazwana. Można 
na dnie poezji Przybosia znaleźć osobliwą religię ziemi, pogańską 
jakby… Przyboś nie wyparłby się chyba tego określenia. W takiej 

„religii” – w cudzysłowie – człowiek, szczególniej zaś artysta, poeta, 
jest zarazem wiernym i kapłanem, dzięki słowu, które – nazywając – 
buduje świat na nowo, uczłowiecza rzeczywistość…
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W dwudziestoleciu międzywojennym Lechoń błyszczał w literac-
kiej opinii nie słabiej niż Tuwim czy Pawlikowska. Może nawet 
silniej, bo wracał chętnie do szczęścia odzyskanej niepodległości 
razem z jej tradycjami, symbolami i herosami. Żadnego też z poetów 
emigracja nie ugodziła tak silnie jak Lechonia, który po wojnie 
umiał żyć już tylko przeszłością. Pisał o rodzinnej Warszawie:

Będę Ci wierny, wierny na wieki
Aż po daleki
Wygnańczy grób
(Piosenka, POE)

– i rzeczywiście nie doczekał nawet początku zmian, które by istotnie 
ugodziły w nienawistny mu reżim.

Z latami też zapomniano o nim, lub raczej przypominano od 
święta, z łaski antologii i podręczników literatury. A przecież de-
biut miał olśniewający, wśród skamandrytów najbardziej chyba 
efektowny i obiecujący…

Jest w dorobku Lechonia krótki wiersz, którego się nie zapomina, 
bardzo też trudny do zrozumienia czy interpretacji. Zarazem jednak 
zagadkowy, ba, fascynujący, taki, który uderza, zachwyca i jednocze-
śnie uchyla się oswojeniu. Trafiałem kilka razy – i w niespodziewa-
nych okolicznościach – na jego egzegetów? miłośników? wielbicieli? 
Trudno nawet określić, o czym traktuje. A jednak zniewala i nawet 
niepokoi! Trochę tak, jakby skrywał w sobie tajemnicę, do której nie 
można się dostać:

Powstałem nagi z mego snu;
Biegłem, nie mogąc złapać tchu,
W księżycu, przez manowiec.
(*** Powstałem nagi z mego snu, POE)

Nagi, więc chyba prawdziwy, pozbawiony stroju, maski, wszelkiego 
udania. Ale także zobowiązany do czegoś, czego nie może uchwycić 
w manowcu. W tym krajobrazie, w którym wszystko zasnęło czy za-
marło: owce, Giewont, monotonny strumyk wyciekający z lodowca.

Lodowiec cicho spływał ze skał,
Fijoletowy Giewont spał
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I srebrne stada owiec.
(*** Powstałem nagi z mego snu, POE)

Taki jest jego, poety, krajobraz, krajobraz letargu, może śmierci? Ale 
jednak jego krajobraz.

Daleko dzwonią z gotyckich wież.
(*** Powstałem nagi z mego snu, POE)

Gotyckich? Tak, przecież one znajome, krakowskie! I to może Wy-
spiański bije w te dzwony? Chyba jednak nie, bo przecież nie o Pol-
sce – czy nie tylko o Polsce – mówi poeta:

Dokąd tak biegniesz, czego chcesz?
Chrystusa widzieć w chwale?

Świeci się pstre witraży szkło,
Paru umarłych do czyśćca szło,
Śpiewając gorzkie żale.
(*** Powstałem nagi z mego snu, POE)

Więc nie tylko o utraconej Polsce myśli poeta. Także, czy bardziej, 
o swoim życiu, dobrym czy złym. Nie wie nawet, czy się przyłączy do 
pokutujących pielgrzymów-grzeszników, czy razem z nimi zacznie 
śpiewać gorzkie żale…

Tyle nieszczęścia w tym wierszu. I tyle poezji… Przypominają 
się: Hölderlin, Nerval, poeci na granicy szaleństwa, udręczeni sobą 
i własnym losem. A przy tym nieomylni w słowie, jakby lunatyczni 
w przeczuciu tajemnicy, którą muszą wypowiedzieć… ale też zwy-
kle – za jaką cenę…

Powstałem nagi z mego snu odcina się wyraźnie od całości twórczo-
ści Lechonia. Odnosi się wrażenie, że utwór ten został podyktowany 
przez dajmoniona, niezrozumiałą siłę, kapryśną, ale objawiającą się 
rzadko. Różni się też bardzo od znacznej większości wierszy Lecho-
nia, które cechują elegijność i konwersacyjność. Wiersz to istotnie 
niezwykły: może by jakiś psychoanalityk rozwiązał wszystkie jego 
ukryte znaczenia… czy jednak byłoby to z pożytkiem dla lirycznego 
rozumienia, wątpię.

Śpij więc pod swoim wyśnionym Giewontem, poeto jednego ob-
jawienia…



Tadeusz Nowak  
Pieśniarz chłopskiego losu





213

Ta
de

us
z 

N
ow

ak
. P

ie
śn

ia
rz

 c
hł

op
sk

ie
go

 lo
suPieśniarz chłopskiego plemienia

Tadeusz Nowak nie wyrósł wprost z żadnej szkoły poetyckiej ani też 
nie znalazł, jak dotąd, żadnych naśladowców: zależnie od punktu 
widzenia uznać to można za zaletę albo za ułomność – istotnie, nie-
wątpliwa oryginalność równoważy się w jego twórczości z równie 
oczywistą samotnością literacką. W pięknym wstępie do wyboru 
własnych wierszy powołuje się na Kochanowskiego, Słowackiego, 
Norwida i Leśmiana, jak mógłby to uczynić dzisiaj każdy nie-
mal polski poeta: krytyk dodałby zapewne jeszcze Baczyńskiego, 
z którym Nowaka spokrewnia niesłychana bujność obrazowania, 
łączącego biblijną i religijną tradycję z ogromną wrażliwością na 
kosmiczny ruch przyrody, płynącej, niby spieniona i niepojęta rze-
ka, przez karty jego licznych – mimo młodego jeszcze wieku – wier-
szy. „W zasadzie – powiada Nowak – istnieją dwie drogi poznania 
i zgłębienia psychiki słowa. Jedna prowadzi przez pilne i uporczywe 
studiowanie literatury […] Druga natomiast jest próbą dotarcia do 
tego anonimowego języka, do tych słów najpierwszych, przy któ-
rych pomocy, przed narodzeniem się literatury, zapisywano pieśni 
ludowe, bajdy i klechdy”1. Ta druga droga wyjątkowo już tylko bywa 
dziś pierwszą w chronologii życia: lecz z racji swego chłopskiego 
pochodzenia, wojny również, która sprawiła, że „wyjąwszy parę 
książeczek do nabożeństwa, katechizmów i Przepowiedni królowej 
Saby”2, żadnych dzieł literackich Nowak, jak sam opowiada, przed 
czternastym rokiem życia nie przeczytał – poeta ten, jako jeden 
z ostatnich, jeżeli nie wręcz ostatni…, w najwcześniejszej młodości 
odkrył literaturę mówioną przed pisaną, folklor przed uczonymi 
księgami, prastare wreszcie teksty religijne – przed świecką ba-
nalnością gazety i popularnej powieści. „Nie sądzę jednak – dodaje 
w swoim wyznaniu i dodaje słusznie – żeby mój powrót do języka 
zapamiętanego z dzieciństwa miał cokolwiek wspólnego z pseudo-
ludowością czy chłopomaństwem”3. Mamy tu bowiem do czynienia 

  1 T. Nowak, Wejściowe drzwi [w:] tegoż, Poezje wybrane, Warszawa 1967, s. 7.
  2 Tamże, s. 8.
  3 Tamże, s. 11.
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ludowego, nieledwie anonima, Nowak, mocą talentu i – dodajmy – 
„pilnych i uporczywych” studiów, znalazł się, na poły nieświadomie, 
w awangardowej właśnie czołówce literackiej: nie przez odrzucenie 
wiejskiego dziedzictwa, jak to niegdyś, w pierwszym przynajmniej 
odruchu, uczynił Przyboś, ale przeciwnie, przez trwałą i zaciekłą 
nawet wierność dziecięcym i młodzieńczym marzeniom, wier-
ność przeszłości i tradycji, których ciemne i często irracjonalne 
głębie spotkały się paradoksalnie z najnowszymi dążnościami 
poetyckimi.

Że wierność ta nie była – nie jest – łatwa, że, przeciwnie, stanowi 
ośrodek wszystkich sprzeczności losu poety i zarazem źródło bole-
sne, z którego tryskają twórcze natchnienia, pokazują liczne bardzo 
wiersze Nowaka. Choćby Psalm o nożu w plecach:

Nocą siedzę przed sobą
ja w cylindrze ja boso
a tam przez wieś z wesela
z nożem w plecach mnie niosą

Nocą biegnę przez miasto
ja w cylindrze ja boso
by napoić snem brzozy
mnie bliskiego niebiosom

[…]

Na wznak we śnie leżymy
ja w cylindrze ja boso
słysząc tylko jak nocą
w jego plecy nóż wchodzi
i trzy szybki w okienku
coraz głośniej dygocą

(Psalm o nożu w plecach, WJ)

Łatwo tu rozpoznać obecność sobowtóra: poeta przecież „nocą 
siedzi przed sobą”. I wraz z sobowtórem zjawia się lęk: widzi jakby 
Nowak zbrodnię, na nim samym popełnioną czy dokonaną już – 
na wiejskim weselu, czy oczekiwaną dopiero. Oczywiście, w tej 
lękowej sytuacji, którą odtwarza wiersz, nie chodzi o żaden strach 



215

Ta
de

us
z 

N
ow

ak
. P

ie
śn

ia
rz

 c
hł

op
sk

ie
go

 lo
surzeczywisty, o porachunki między wiejskimi parobkami. Komu 

morderca wbija nóż w plecy? Poecie, który czuje się rozszczepiony: 
znajduje się jednocześnie na wsi – na weselu – i w mieście, gdzie 
o weselu śni (bo przecież wiersz bardzo wyraźnie przypomina 
sen). Sam zaś jak się określa?

ja w cylindrze ja boso

Właśnie ten refren nazywa dwoistość mówiącego. Biega on boso, 
jak biegają wiejskie dzieci, wiejscy biedacy (a przynajmniej biegali 
w latach młodości poety). Ale także – w cylindrze! Cóż bardziej wy-
kwintnego, wyszukanego niż cylinder. Nosili go dyplomaci, bankie-
rzy, słowem – bogaci i potężni władcy miast. Ktoś, kto chodzi boso 
i w cylindrze… to ktoś, kto należy zarazem do wsi i do miasta: do 
własnego dzieciństwa, spędzonego na wsi, i do własnej dojrzałości, 
związanej już z cywilizacją miejską i „pańską”. Jest to zarazem ktoś 
bardzo śmieszny, niczym pastuch-głuptak, odziany w przypadkowe 
łachmany i narażony na szyderstwa otoczenia.

Tak się właśnie widzi sam poeta. „Ja w cylindrze ja boso…”. W całej 
poezji Nowaka widać to życiowe pęknięcie. Czuje się on obcy spo-
łeczności miejskiej, pańskiej, uczonej – wyrósł przecie z dawnej 
chłopskiej tradycji. Zapewne, jest w biografii Nowaka moment buntu 
przeciwko, mówiąc najzwięźlej, „nonsensowi życia wiejskiego”, jak 
powiadał Marks:

Do śmierci wdzięczny będę tym
co mnie za uszy zwlekli z wyrka,
gdzie się bimbrowni sączy dym,
świerszcz na przypiecku psalmy ćwierka 

(Prorocy już odchodzą, PJO)

Lecz w tym samym wierszu:

A może lepiej było zostać
w jakiejś gorzelni, warzyć wódkę
i przybierając koźlą postać
własnego czarta trząść za bródkę
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odrębności chłopskiej, swoistego nawet anarchizmu, jakim jest 
Mojego rodu gość:

W gąsiorze pieni się jabłecznik,
a gość o stół łokciami wsparty
strąca pod stół rogaty świecznik,
wyciąga nóż i kładzie karty.
[…]

Wy znowu chcecie iść przed nami,
bo nozdrza drażni wam nasz pot;
spróbujcie: ród mój was widłami
zadźga i rzuci poza płot. 

(Mojego rodu gość, PJO)

Działa tu odruch skrzywdzonego: z miasta przychodzi wiedza, po-
stęp, ale przede wszystkim – wyzysk i pycha, ucieleśniona w owym 
gościu, co bezczelnie rozpiera się przy kmiecym stole… tak dawniej, 
jak obecnie. Miasto jest kłamliwe i zwłaszcza – niepoetyckie: po-
zbawia ono najdosłowniej liryka zdolności obcowania z roślinami, 
gwiazdami i ludźmi, wysusza i kazi wewnętrznie:

Odkąd jestem uczonym
ptaki w lasach drewnieją
[…]
Odkąd jestem generałem
chłopcy rodzą się z krzyżem
[…]
Odkąd jestem biskupem
sady rodzą drabiny
[…]
Tylko leśni ludkowie
psa prowadzą sokoła
kozę konia jabłonkę
popychają przed sobą
na drabinę przechodzą
środkiem nieba śpiewają 

(Kolęda stręczyciela, KS)

Słowem, poeta musi – choćby dla ocalenia własnej jednostkowości 
i odrębności, a więc poezji także – odrzucić tę „miejską”, „pańską” 
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stwo zawdzięcza… Lecz przecież już w tej cywilizacji tkwi i nie 
może ukryć, że stał się obywatelem miast, mieszkańcem innego 
niż wiejski i tradycyjny czasu. Wobec własnej wiejskiej przeszłości, 
którą przechowuje w marzeniu i w poezji, czuje się mimo wszystko 
zdrajcą, którego może spotkać kara. Lub raczej: sam sobie chciałby 
karę wymierzyć… Zanurzony we śnie, widzi, jak jego samego „z no-
żem w plecach” niosą z wiejskiego wesela. Bo to wesele – obrzęd 
złączenia, manifestujący rodzinną i plemienną wspólnotę – odwie-
dza jako ktoś obcy, ktoś, kto stracił już moralne prawo uczestnictwa 
w wiejskim święcie. Tak to przynajmniej – w tajemnicy własnego 
wnętrza – odczuwa. I dlatego również pożera go lęk, jak we wspo-
mnianym Psalmie.

Dręczą go wyrzuty sumienia, czuje się winien wobec matki 
i zwłaszcza ojca:

Śpię obok siebie jak obok kamienia,
któremu śnią się upierzone wody.
Nie żyłem ze sobą, nie będę żył ze sobą.
Żyłem i żyję przeciw sobie
u ludzi, którzy przystają w mym wnętrzu,
aby poprawić węzełek krawata,
[…]

Wszystko, co we mnie zakazane,
jest zakazane i u ciebie, matko.
Ale stąd jeszcze nie większa pociecha
niż z zabijania o rodzinną jabłoń
nad podziw suto oszczenionych psiąt. 
(Autoportret serdeczny, KS)

Zachowana więc została – powiada poeta – wspólnota moralna 
i intelektualna: „wszystko, co we mnie zakazane…”. Ale naruszona 
nieodwołalnie wspólnota instynktowna, trzewiowa, spontaniczna, 
która pojawia się przed refleksją, w ogóle nie podlegając zakwestio-
nowaniu. Autoportret serdeczny nie przypadkiem został zaadre-
sowany do matki: to ona bowiem wyobraża i przypomina cielesny 
związek z rodem i dzieciństwem poety, dzieciństwem, w którym 
on sam czuł się niby domowym zwierzątkiem. Lecz zerwana lub 
naruszona przynajmniej została również więź z ojcem, który tutaj, 
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czoną oczyma dziecka. Ojciec upewnia bowiem swoim autorytetem 
syna, że jest potrzebny i konieczny, że swoim istnieniem wchodzi 
w skład odwiecznego ładu, także społecznego: gwarantuje mu 
miejsce na ziemi. Tymczasem Nowak wyłamał się ze świata ojca:

Jak się przed tobą, ojcze, wytłumaczę
z różańca, który po ziarnku gubiłem
w ogromnym lesie, co się za mną czerni,
gdy na twe ręce tak pokornie patrzę, 
jakbym roztrwonił wszystko, co mi dałeś 

(Jak się przed tobą wytłumaczę, PJ)

Las jest oczywiście lasem życia, w którym jakże łatwo się zgubić: 
w wielu folklorach stanowi też symboliczny obraz piekła. Zgubienie 
różańca przypomina o nostalgii religijnej, która łączy się z poczu-
ciem zdrady wobec ojca. Jak łatwo spostrzec, wyobraźnia Nowaka 
trafia od razu na najstarsze, archetypowe niejako obrazy i symbole: 
kiedy odłącza się od ojca, gubi się w puszczy, jak owi chłopcy, dla któ-
rych pobyt w dżungli stanowić ma inicjację; kiedy znowuż tęskni do 
powrotu do matki, widzi się pod postacią kamienia spoczywającego 
w wodach początku… kamienia „śniącego” o swym narodzeniu i życiu.

Cywilizacyjny konflikt, jaki nietrudno odszukać w wielu wierszach 
Nowaka, jest wszakże bardziej jeszcze powikłany. Istotnie, sprawy 
nie tak się mają, jakby poeta – znikając w martwym i kamiennym 
mieście – zostawiał za sobą nieruchomą i tożsamą zawsze wieś, do 
której może powrócić, choćby przyznając się do błędu. Wyobcowanie 
jest głębsze, nie ogranicza się tylko do tęsknoty za dzieciństwem 
i marzenia o pierwotnym ładzie. Rozeszły się drogi awansu: poeta 

„awansował”, zostając inteligentem, zachował w sobie miłość i sza-
cunek dla wszystkiego, czym była wieś dawniej, dla tych wartości, 
które wyhodowała tradycja. Wieś zaś awansowała także, ale inaczej: 
do cywilizacji motocykla i telewizora; tak jak zawsze posuwają się 
naprzód społeczności, to znaczy niszcząc przeszłość, gubiąc dawne 
wartości. Dla poetów dwudziestolecia wieś stała w miejscu, okrop-
na i cudowna zarazem: stąd częsty sentymentalizm tej liryki. Dla 
Nowaka zaś wieś niknie, w miarę jak on stara się do niej powrócić: 
stąd narastająca fantasmagoryczność jego marzeń, przenoszonych – 
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i senne urojenie.
Zerwanie z ojcem i poczucie obcości w mieście nie oznaczają 

więc bynajmniej, że poeta przystał do wsi nowej, współczesnej, że 
się rozpoznaje w jej zmianach i postępach. Przeciwnie: chociaż 
nieobecny przy siejbie i żniwie, wie on o tej wsi więcej niż ona 
sama; niż ona także pragnie o sobie wiedzieć, skoro – upodabnia-
jąc się do miasta – tępi dawny ład w imię techniki, wygody i wy-
dajności. Spójrzmy, pod jaką postacią rysuje się sam poeta. Z kim 
się utożsamia? Zawsze z ludźmi, których społeczność odtrąciła; 
nie z takimi, którzy sami z wiejskiego światka wyszli. Nie czuje 
się wcale przewodnikiem, przeciwnie, raczej maruderem; nie tyl-
ko że – w szczególnym znaczeniu – obojętna mu wiedza miejska; 
na dobitkę te umiejętności, które przechował, okazują się samej 
wsi niepotrzebne. Widzi się więc w postaci połamańca, przybłędy, 
pomyleńca, włóczęgi. Nowak buduje sobie osobliwy panteon: ani 
nauczyciel, ani wieszcz, staje najchętniej obok wiejskiego idioty, 
weselnego grajka, dziwacznego dziecka, z największą zaś rado-
ścią – obok niezdarnego świątka, przydrożnego Chrystusa. Dla-
czego? Już w przeszłości grajek czy bajczarz zajmowali skrom-
ne miejsce w chłopskiej hierarchii; cóż dopiero teraz, gdy dawny 
kmieć-posesjonat zmienia się raptownie w drobnomieszczanina! 
Nowak, choć dla miasta zdradził ojca, w sporze między ojcowską 
tradycją a konkretną wsią dnia dzisiejszego jest po stronie ojca – 
sercem przynajmniej i poezją, jeśli nie sceptycznie zrezygnowa-
nym intelektem. Czuje, że to, co mógłby przynieść „zbyt mądremu 
gminowi”, jest zbędne, a nawet śmieszne:

Jeżdżę wśród owczych stad na szkapie,
w saganach z gliny warzę ser –
a noc w biblijnych łapciach człapie
wiodąc wilczycę gwiazd na żer.
Znam tajemnicę wód i win,
lecz nie wyjawię jej nikomu,
boby się spił zbyt mądry gmin
i szydząc przegnał głupka z domu.

(Prorocy już odchodzą, PJ)
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cony zna prawdę, o której zapomnieli budowniczowie praktycznego 
życia. Lecz jakaż to prawda?

Podobnie jak splątana jest cywilizacyjna sytuacja, w jakiej 
znajduje się poeta, „tajemnica wód i win”, którą musi i zarazem 
wstydzi się objawiać, wydaje się szczególnie złożona i niejako 
wielopiętrowa. Mówi sam o trudnościach, na które natrafia, chcąc 
się w sobie samym rozeznać: „Wszelkie pisanie zaczyna się od 
poznania siebie, od próby wejścia w swoje wnętrze, w swoją psy-
chikę. Mówię o próbie, gdyż poznanie całkowite własnej psychiki, 
a może przede wszystkim własnej, jest niezmiernie utrudnione. 
Gdyby było inaczej […] nie byłoby potrzeby pisania…”4. We wspo-
mnianym już Psalmie przypomina przecież, że w mieście nie 
oddaje się wcale miejskim zajęciom: chce „snem brzozy” napoić 
siebie samego, a raczej tego w nim siebie, który jest „bliski nie-
biosom”. Aby dobrze ten obraz zrozumieć, wypada odwołać się do 
innych utworów poety; najprościej zaś – do znakomitej Podróży do 
miejsca urodzenia [WPA], liryczną prozą napisanego opowiadania 
(albowiem Nowak jest również autorem kilku tomów powieści 
czy przypowieści, gdzie zatarł do niepoznaki granice literackich 
gatunków).

Bohater opowiadania, wiejski wyrostek, opuszcza tam dom 
i wyrusza w tajemniczą podróż, która posiada wiele cech senne-
go marzenia: „[…] zaledwie wyszedłem z kukurydzy i spojrzałem 
na pełne niebiosa, aby odnaleźć w nich odbity nasz dom […] mu-
siałem znowu przystanąć. Zamiast naszego domu i ojca, i matki, 
widziałem przepływającą przez niebiosa rzekę. Nie była to nasza 
rzeka […] zrozumiałem, że ta rzeka przepływająca nade mną jest 
tą samą rzeką, nad którą się urodziłem, tyle tylko, że nic w niej 
nie ginęło, lecz przeciwnie – żyło utajone jak kukułka w lesie…” 
(Podróż do miejsca urodzenia, [WPA]). Również w liryce Nowaka 
wraca często obraz niebios, gdzie wszystko zostaje zapisane – na 
zawsze. Pochodzenia niewątpliwie religijnego, nasuwa on myśl 
o wsi wiecznej, wsi poetyckiej i ludowej tradycji, odbija się bo-
wiem w tych „niebiosach” i przechowuje wszystko, co stanowi 

  4 T. Nowak, Wejściowe drzwi, s. 5.
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poeta zachował z dzieciństwa. To zmieszanie jest szczególnie 
ważne. Istotnie, „ja bliski niebiosom” to ten ja, który uczestniczy 
w wiejskim obrzędzie chłopskości, w „esencji” wiejskiego do-
świadczenia, przechowanej przez umierającą tradycję – i rzecz 
oczywista, że sposobem, dzięki któremu owe „niebiosa” mogą 
zostać odnalezione, jest poezja. Ale nie jest ona bynajmniej pro-
stym powtarzaniem czy odtwarzaniem wspomnień, obrzędów, 
zwyczajów ludowych: jawią się one zawsze zniekształcone i prze-
mienione przez jednostkowe wspomnienia i samoswoje potrzeby 
duchowe poety. W celebrowaniu więc chłopskości, w tworzeniu 
baśniowego rytuału ludowego – często najzupełniej urojonego, 
zlepionego ze szczątków autentycznych zwyczajów i tradycyj-
nych obrazów – rozeznać należy naprzód dwa cele. Poezja to 
powrót do dzieciństwa, odzyskiwanie raju, ujrzanego na chwilę, 
w najwcześniejszej młodości, przekreślenie czy odkupywanie 
grzechu, którym było wyjście ze stanu niewinności dziecięcej. Ale 
to również wyraz tęsknoty za jednością, zażegnywanie poczucia 
obcości wobec całego świata, który poeta opuścił i który skądinąd 
sam odpływa w niepowrolną przeszłość. Przezwyciężając kata-
strofę dojrzewania, Nowak usiłuje również odbudować własną 
tożsamość z przyrodą i społecznością – idealną społecznością 
dzieciństwa oczywiście.

Wszystko zatem, co Nowak ma do powiedzenia o wsi, zostaje 
wyolbrzymione i uwznioślone. Właściwym budulcem tak poezji, 
jak prozy Nowaka nie jest bynajmniej „życie chłopa” w potocz-
nym i praktycznym znaczeniu. Ani rolne prace, ani gospodarska 
codzienność: chyba że zobaczone przez obrzęd, zwyczaj, legendę. 
Pisarz pracuje w materiale już uprzednio obrobionym kultural-
nie (co nie znaczy bynajmniej, że zwyczajnie powtarza legendę 
czy obrzęd). Dam przykład. W wiejskim weselu można dostrzec 
konkretną uroczystość, odpowiednio przygotowaną i odprawio-
ną dla dwojga ludzi, z których każdy ma własną, niepowtarzalną 
historię; oraz dla społeczności, będącej jednorazowym układem 
szczególnych związków, interesów i zależności. Ale można w nim 
także zobaczyć „ideę” wesela, odczytaną ze zwyczajów, wierzeń 
i legend; czysty znak kulturalny, zapisany w folklorze, powracający 
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rolę, jaką im wyznaczyła tradycja… i sekretne impulsy tworzącej 
wyobraźni. ,,Konkretne” wesele dostrzega i opisuje poeta spowia-
dający się ze swych uczuć albo powieściopisarz realista; ,,ideę” 
wesela natomiast – twórca, zafascynowany archaiczną „formą” 
uroczystości, od jednostkowej historii wracający do kulturalnego 
wzorca, zagłębiony we własne i zarazem tajemniczo kolektywne „ja”: 
bajarz więc i fantasta, dla którego wieś istnieje już poza biografią 
i historią, w bezczasowym micie i „niebiosach” zastygłej na wieki 
kultury. Ponad wsią rzeczywistą istnieje dla Nowaka wieczna: jak 
na obrazach Chagalla, ponad śpiącymi chałupami latają weselne 
wozy, pasą się woły i wygrywają muzykanci (podobny mechanizm 
trafia się – z innego zupełnie, żydowskiego materiału zbudowany – 
w prozie Schulza, którą najlepsze teksty Nowaka czasem przy-
pominają). Poetę interesuje nie tyle treść, ile forma społecznego 
istnienia, którą jednostkowe i gromadne losy mogą tylko wypełnić 
i powtórzyć. Odczytywanie archetypu zdaje się również odsłaniać 
sekretne i analogiczne związki tej społecznej formy z kosmosem, 
z tajemnicami ludzkiego, zwierzęcego i roślinnego dojrzewania, 
ze skrytym ładem wszechrzeczy…

Dostojność patriarchalnego porządku może Nowak uchwycić 
tylko, przenosząc go w mit. Chłop jawi mu się wtedy jako isto-
ta radykalnie osobna. Przeciwstawia go Nowak tradycji uczonej, 
a więc księżej i pańskiej zwłaszcza, szlacheckiej, w której drażni 
go najbardziej moment maskarady, zabawy. Otóż to: ksiądz i pan 
nie są „prawdziwi”; mniemanie, oparte na przeświadczeniu, że 
rzeczywista jest tylko praca fizyczna. Chłopska „prawdziwość” 
jest twarda, surowa, nieokrzesana: w obrazowaniu Nowaka znać 
niezwykłą brutalność i cielesność, natręctwo potu, mięsa, krwi, 
gnoju. Rozrywki i prace chłopa zdają się niekiedy pracami olbrzy-
ma. Opisując – czy raczej parafrazując – wiejskie zajęcia, Nowak 
woli te, które prymitywniejsze, które każą myśleć o cywilizacji 
leśnej i pasterskiej raczej niż rolniczej: wychów i pasanie bydła, 
polowanie i ćwiartowanie zwierząt, zbieranie owoców i rąbanie 
lasu. Są to bowiem – dla poety – zajęcia demiurgiczne i obrzędowe 
jednocześnie. Rolnik orze, sieje i czeka: współpracuje z przyrodą. 
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cieństwa. Odsłania się jako tyran i twórca… Ważniejsze jeszcze od 
wiejskich prac wydają się Nowakowi obrzędy, w których zaznacza 
się i umacnia poczucie odrębności – wobec reszty społeczeństwa – 
i wspólnoty, właściwe członkom chłopskiego plemienia. A więc 
odpusty, jarmarki, pijatyki, wesela, chrzty, pogrzeby, pielgrzymki. 
Te uroczystości zostają na ogół w liryce (i w prozie, choć mniej wy-
raźnie) Nowaka zniekształcone, dokładnie tak jak rolnicze zajęcia: 
a mianowicie zmienia je poeta w rytuały etniczne. I to właśnie 
wtórne ich znaczenie bierze zwykle górę nad pierwotnym. Posłu-
chajmy początku Ballady o Bożym darze:

I przyszli do nas.
Wywołani z boru,
świadczą się jabłkiem,
kozłem i sokołem.

Miło nam poznać, witać miło
ziomków zrodzonych pod kobyłą.
Powiedz im, Mario,
ty im, Janie, powiedz,
że tej nocy nam zwiastował
koźlątko jałowiec.

Siądźcie z nami, bracia mili,
zbliża się wieczerza.

Gdy drużyna się posili,
pójdzie szukać zwierza.

(Ballada o Bożym darze, PNUD)

Czyli że mowa tu o polowaniu. Ale cóż to za polowanie. W tej bal-
ladzie znać raczej rytuał plemienny („świadczą się jabłkiem…”), 
zabieg magiczny („wywołani z boru”), echo wierzeń religijnych, 
drastycznie spoganizowanych („że tej nocy nam zwiastował…”) – 
wszystko zaś i podniesione do dostojności, i ufantastycznione 
osobliwie. Obrazy, symbole, rytuały – bądź z folkloru zaczerpnięte, 
bądź z tradycji chrześcijańskiej, bądź nawet zmyślone zwyczajnie – 
jawią się zresztą u Nowaka najczęściej w postaci „szczątkowej”, jako 
składniki tkaniny lirycznej kilkuwierszowe czy kilkusłowne tylko.
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tologie osobiste. Nie tylko że siebie i sobie podobnych widzi chętnie 
jako grajków, głupków czy świątków przydrożnych:

Przeniesieni cudacznie
w marmur, kamień i drewno,
wiemy w sobie na pewno,
że tej nocy się zacznie
rąk ciosanie i twarzy
byle jakie, jarmarczne

(Ballada dla młodszego brata, JN)

Przenosi się również w bajkową prehistorię, której pierwotność 
sama spokrewnia kmiecia z Piastem, znosząc narosłe później cy-
wilizacyjne różnice (co nie przeszkadza, że w innym znowu, bardzo 
osobliwym wierszu zobaczy się pod groteskową na poły postacią 
chłopa, co w króle poszedł5). W Kolędzie miłośnika lubego [KS], w Li-
ście do królowej [ZTR] pojawia się więc urojone średniowiecze, co 
o wielmożach pozwala mówić tymi samymi zwrotami i obrazami, 
którymi zazwyczaj Nowak odtwarza swą osobistą – a więc mimo 
wszystko współczesną… – wieś. Jabłko rodzinnego sadu odnajduje 
się w jabłku królewskim, zwiastowanie macierzyństwa, na któ-
re gdzie indziej6 czekają wiejskie dziewczęta, nabywa w Psalmie 
dziękczynnym [PS] osobliwie feudalnego, majestatycznego dosto-
jeństwa (przy czym źródłem obrazu pozostaje oczywiście religijna 
ikonografia):

Jabłko i berło W jabłku król
koń jego sokół miecz królowa
Ona gdy patrzy na dziedziniec
szyty w kamieniu z łuku z dłuta
widzi to skrzydło zwiastowania
stojące stromo po niebiosa
A on gdy wkłada stopę w strzemię
pod niebem większym od sokoła
słyszy krzyk zwierząt na paprociach 
i krzyk potomka na komnatach

  5 Portret królewski [KS].
  6 Dziewczęta czekające na zwiastowanie [PS].
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śpi zawinięty w len słowiański

(Psalm dziękczynny, PS)

Któż nie widzi, że średniowieczna płaskorzeźba nakłada się w wy-
obraźni poety na domowe legendy, które wykwitają jakby z trzyma-
nego w ręku jabłka? Gdzie indziej pojawia się nieoczekiwanie mit 
Azjaty: to chłop jest Azjatą, Mongołem, dziką, elementarną siłą, która 
bierze górę nad pobożnymi czy subtelnymi Europejczykami, co nie 
przestają jednak swą uczoną osobliwością fascynować bluźnierczego 
poganina, jakim czuje się niekiedy poeta:

Z gór południowych jadą mnisi.
[…]

Przed nimi Chrystus z krzyża zdjęty
idzie i laską im otwiera
źródła, gdzie z wilkiem pije łania.
I przed wydaniem tej krainie,
skąd popiół niosąc się umiera,
kogut po trzykroć ich zasłania.

Czemu oglądać ich mi dano?
Chciwy tajemnic Azjata
kruszę jedlinę, ścielę siano
tam, gdzie pod zorzą koźlę śpi.
I aby ujrzeć, jak gronostaj
ściele swe sukno na topieli,
łamię ich ciało zamiast chleba
i wina z wodą szukam w krwi.

(Mały psalm Azjaty, PNUD)

Cóż za przedziwna prywatna mitologia! Jej budulcem: Biblia, folk-
lor, doświadczenie wiejskiego dziecka (ale już nie – młodzieńca: 
jakby ograniczało się ono do poznania zagrody, wypraw nad rzekę, 
do lasu, do sąsiedniej wsi, obejmowało na przykład pasanie bydła, 
ale nie orkę czy młóckę, prace trudniejsze i wymagające siły). 
Biblia: technikę poetycką Nowaka dawno już nazwał Jerzy Kwiat-
kowski „biblijnym alegoryzmem”7. Słusznie: w całej polskiej liryce 

  7 J. Kwiatkowski, Poezja organiczna, „Twórczość” 1960, nr 7, s. 107–111.



226

Ta
de

us
z 

N
ow

ak
. P

ie
śn

ia
rz

 c
hł

op
sk

ie
go

 lo
su XX wieku nie ma twórczości równie nasyconej Biblią, zwłaszcza 

Starym Testamentem. Nie mówię nawet o obrazowaniu, porówna-
niach, przenośniach. Jest coś ciekawszego: te osobliwe przygody – 
zaczątki fabuł, strzępy akcji – które się ciągle dzieją w wierszach 
Nowaka. Właśnie te przygody są bardzo często parafrazami, ale-
goriami, słowem – przekształceniami świętej Księgi. Już w przyto-
czonym fragmencie Chrystus, laską otwierając źródła, zachowuje 
się jak Mojżesz, zaś po trzykroć piejący kogut jest oczywiście tym 
kogutem, który Piotrowi przypomniał o zaprzaństwie… Chłop-A-
zjata ściele siano nie nowo narodzonemu Jezusowi, jak w kolędzie, 
ale koźlęciu pod zorzą; mordując wreszcie misjonarzy, spełnia 
osobliwe przeistoczenie, będące prowokowaniem cudu. Gdzie 
indziej – w wierszu pod znamiennym tytułem Budowanie baśni 
[PNUD] – mowa o dzieciach, które chciały być krowami, „bo krowy 
nie biją i dają jej jeść”:

Poprzez śnieg i ciemność
do bawolich uszu
naszeptały dzieci siana
wigilijne stogi
i w polesie baśni weszły
[…]

W śniegu i ciemności
dziecko śpi na sianie.
Kolędują dzień wesoły
przemienione dzieci w woły
przez ukrzyżowanie.
(Budowanie baśni, PNUD)

W swej prostocie wiersz nie wymaga nawet komentarza.
Na Biblię, pożytkowaną czasem tak wymyślnie, że chyba tylko sie-

demnastowieczny purytanin umiałby w okamgnieniu rozszyfrować 
aluzje Nowaka… nakłada się folklor, co znać najpierw w dziedzinie 
słownictwa. Niesłychane natręctwo słów-kluczy, które stale wracają 
w wierszach poety, można wyjaśnić tylko wpływem pieśni ludowej, 
baśni, przesądów i legend, gdzie określone rośliny, zwierzęta i przed-
mioty odgrywają od prawieku szczególną i na poły magiczną rolę. 
Mówi o tym sam Nowak: „Jest bowiem takie pospolite i wiecznie 
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to więc jabłko podane dziewczynie, jabłko rozkrojone na krzyż, 
kawałek jabłka w grdyce, jabłko w kolanie, jabłko z raju, wreszcie 
jabłko królewskie. Podobnie jest ze słowami sól (sól sypana na ranę, 
sól sypana na język noworodka, sól ziemi), żółć, sokół, mirt itd.”8. 
We wszystkich ważnych słowach liryki Nowaka można odkryć tra-
dycyjną genealogię: i jeżeli – rzadko… – zderzają się z terminami 
nowoczesnymi, technicznymi na przykład, to tylko dlatego, aby 
zalśniły nowym blaskiem:

Ćwiczę się na koronie
stokrotki, lilii, róży.
Elektryczny porządek
ciała, mózgu, wątroby
jak trotyl we mnie płonie. 

(Jesień, moja sekretna pora, JN)

Trudno często rozpoznać, czy figury, wątki i symbole mityczne, któ-
rych tyle u Nowaka, zaczerpnięte zostały ze „świeckiego” folkloru, 
czy też ze zmieszanej religijnej tradycji. Przypominam pierwsze 
z brzegu: drzewo kosmiczne, po którym umarli wstępują do nie-
ba; zwierzę ofiarne, które trafia raz nawet do kościoła, częściej 
jednak skrywa się pod natręctwem ćwiartowania bydła albo pa-
lenia ptactwa; najrozmaitsze metamorfozy opętania, w których 
wariat nabywa wartości istoty wtajemniczonej. W prozie Nowaka, 
będącej pozornie pamiętnikiem rodzinnym, tematy znamien-
ne dla pierwotnych kultur rysują się najogólniej i najwyraźniej: 
pierwszy zbiorek opowieści, Przebudzenia, rozumieć można jako 
sprawozdanie z inicjacji; Obcoplemienną balladę, będącą historią 
małżeństwa, jako epos o złączeniu dwu „natur” i plemion (czyli 
wrogich wsi) odrębnych; Takie większe wesele – jako wizję wojny 
święta. Istotnie, już struktura tej wojny – w tytule utożsamionej ze 
świętem, w tekście z nawiedzeniem, a więc z transem – jest czysto 
mityczna: sporem rządzą naprawdę dwaj pomyleńcy, pastuch Fra-
nek i obłąkany dziad, we wnętrzu których, co jasno mówi Nowak, 
siedzą „inne” moce. Przedmiotem zaś sporu jest dusza bohatera, 

  8 T. Nowak, Wejściowe drzwi, s. 11–12.
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zakazu. Jak widać, ta rzeczywista wojna, która miała miejsce przed 
dwudziestu laty, została – przynajmniej częściowo – uwewnętrz-
niona i pozbawiono historii: zaliczona do rzędu zjawisk tajemnych, 
zapewne kosmicznych, sprowadzona do walki dwu potęg czy zasad 
bytu, jak w pierwotnych kosmogoniach.

Obok słownictwa i obrazowania czerpie zatem Nowak z folk-
loru – z wiejskiej tradycji i ludowej kultury – zaczątki fabuł, cere-
monialne otwarcie wierszy, pieśniarskie inkantacje (nie mówiąc 
o wielkich tematach mitycznych, które skrycie tkwią zarówno 
tam, jak w religijnych inspiracjach). Choć nie można lekceważyć 
opisowej precyzji poety, wrażliwości na przyrodę i znawstwa 
wiejskiej codzienności, którym tak często daje wyraz – praktyczne 
i życiowe jego doświadczenie jawi się z reguły w aurze niezwykło-
ści, dostojeństwa, dziwności, która najzwyklejszym zdawałoby się 
sprawom nadaje wygląd odwiecznego misterium. W impresyjnej 
niby Wiośnie:

Oto jest znowu elekcyjna pora.
I jest wysokość palonego prosa,
dartego pierza, międlonego lnu.
Wiatraków koła ciągną już niebiosa
z wód osinowych. Suszą się na płotkach
baranie skóry zimowego snu.

(Wiosna, PNUD)

– obraz przerasta spontanicznie w ceremoniał, jakby narodziny 
nowej pory roku wymagały wykonania zagadkowych, lecz tradycją 
przepisanych zabiegów… Czyżby magicznych? Czy oznacza to, że 
z wierszy Nowaka wygnany został na przykład humor? Niekoniecz-
nie. Jeśli się jednak pojawia, to zawsze w fantastycznej otoczce, 
w osobliwej grotesce, byle tylko uniknąć zwykłości, codzienności, 
powtarzalności, których Nowak boi się jak ognia i które najwyraźniej 
chce usunąć ze swoich marzeń i rojeń wyobraźni.

Czas przypomnieć bowiem i rozjaśnić to, co zdaje się naczelnym 
gestem poetyckim Nowaka. Była już mowa, że czuje się on obcy, 
wykluczony tak ze społeczności, jak z przyrodniczego porządku, 
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(to „niegdyś” zaś ma cechy na wpół bajkowe). Otóż przypuszczam, 
że upragnioną wspólność może on odzyskać i osiągnąć tylko na 
poziomie adoracji, w religijnym właściwie klimacie wszechogar-
niającego misterium. Wiara jest niejako kluczem poetyckiego raju 
i nie przypadkiem połowa ostatnich wierszy Nowaka nosi tytuł 

„psalmów”. Ośmieliłbym się nawet powiedzieć, że w jego lirykach 
bardziej od „co” liczy się „jak”: to znaczy, że mniej nawet dla nie-
go istotne, o jakich swoich lękach, marzeniach, wspomnieniach, 
miłosnych pożądaniach czy wiejskich i rodzinnych zdarzeniach 
opowiada, niż sam gest, którym te lęki, wspomnienia czy zdarzenia 
przenosi w tajemnicze „niebiosa” społecznego rytuału i religijnej 
tajemnicy. I już co subtelniejsi krytycy spostrzegli – nie wmawia-
jąc Nowakowi żadnej określonej wiary – że aura jego poezji staje 
się z latami coraz bardziej religijna lub przynajmniej magiczna. 
Jeśli, jak mniemał Otto9, religia jest naprawdę najpierw doświad-
czeniem sacrum, świętości, tajemniczego „x”, które budzi lęk, grozę, 
zaskoczenie, poczucie zależności, olśnienie i miłość (wszystkie 
zaś te uczucia nic nie mają wspólnego z „życiowym” strachem czy 
miłością) – to liryka Nowaka jest niewątpliwie zastępnikiem wia-
ry dzieciństwa, nieustannym krzesaniem owego doświadczenia 
świętości z pół rzeczywistej, pół zmyślonej tradycji chłopskiego 
plemienia i z panteistycznego jakby przekonania o powszechnym 
związku i sekretnej konieczności wszechzjawisk.

Związku najpierw: albowiem dla Nowaka istnieje tylko to, co 
konkretne; ale też wszystko, co konkretne, jest żywe. Bóg także ob-
jawia się tylko materialnie, pod postacią świątka czy obrazu: istnieje 
konkretnie, ale na takich prawach jak dzban, wilk czy łasica. Figura 
przydrożna jest równie realna jak człowiek, paw na malowance jak 
paw w ogrodzie. Tą liryką rządzi całkowicie animizacja i antropo-
morfizm: wszystko zostało ożywione i nawet uczłowieczone. Czło-
wiek jest pełen zwierząt, przedmiotów; zwierzęta, przedmioty – pełne 
człowieka; raz wyjadają go niejako od wewnątrz, raz znów – wypeł-
niają. Oprócz nienasyconego głodu rzeczy znać przeświadczenie, 
że wszystko jest we wszystkim:

  9 R. Otto, Świętość, Warszawa 1968.
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ciała mego jezioro.
Sypie się popiół zmierzchu.
Podplomyki owsiane
upieczone na nowiu
toczą się przez pasieki
lipcowego miodu
na głód mój wschodzący
jaszczurem w sitowiu.

(Psalmy na użytek domowy, PNUD)

Głód jest jaszczurem, a zaspokoić go mogą podpłomyki, nów i lip-
cowe pasieki – jednocześnie. I tak jest zawsze: wszystko tu pły-
nie, miesza się i łączy. Celem tej poezji zdaje się zatarcie granicy 
między podmiotem a przedmiotem, bodźcem zaś pierwotnym – 
chęć przyswojenia, wchłonięcia, roztopienia w rzeczach przyrody 
(tych jednak tylko, które zostały dane doświadczeniu wiejskiego 
dziecka). Jej źródła tkwią w dzieciństwie, w tym – chciałoby się 
powiedzieć – okresie, kiedy dziecko nie rozróżnia jeszcze dobrze 

„ja” i „nie-ja”.
Poezjotwórstwo utożsamia się tu nieomal z magią. Wyżej sięga 

budowanie (a właściwie odtworzenie) mitu, które nadaje bądź 
zewnętrznym, bądź zwłaszcza wewnętrznym wydarzeniom albo 
pożądaniom – statut konieczności. Właśnie uczestnicząc w tym, co 
konieczne, co ponadludzkie, odnajduje Nowak łączność z przeszło-
ścią, dzieciństwem własnym i społeczeństwem… W jego wierszach 
widać nieraz jak na dłoni, jak przeżycie, pragnienie, spostrzeżenie 
(często spamiętane z młodości) zastyga w biblijne na przykład 
uogólnienie, niejako „wchodzi” w archetyp. Tak więc wspomnienie 
o żydowskim dziecku, zamordowanym nad brzegiem rzeki, kojarzy 
się z historią Mojżesza, ocalonego, jak wiadomo, w wiklinowym 
koszyku. Typowo folklorowa – i słowiańska – pochwała ułomności 
wyraża się przez legendę o Lewiatanie. Wreszcie wygnaństwo 
poety, poczucie obcości i opuszczenia szuka dostojeństwa w przy-
powieści o Hiobie. Tak było już przed dziesięciu laty10: punktem 
wyjścia, trampoliną wyobraźni bywały wtedy najczęściej rodzinne 

  10 Mowa o wierszach: Koszyk wiklinowy [JN], Lewiatan [PNUD], Spokój [PNUD].
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cywilizacyjna poety, ,,wygnańca w oboim żywiole”11. I dziś także 
mechanizm tworzenia, to „wsuwanie” siebie w mit i archetyp, pozo-
stał ten sam: częściej jednakże zagląda Nowak we własne wnętrze, 
coraz dla niego samego ciemniejsze, i wysnuwa zeń historie o wy-
miarze nie tyle społecznym, ile erotycznym i religijnym. Sprawa 
miłosna wyda się niespodziewanie czynem kainowym, zbrodni-
czą ofiarą, od jabłka, które na „porannej włóczni” podaje zamiast 
żółci sad – do podpalonego jagnięcia, co zjawia się w zakończeniu, 
i zjawia logicznie; samotność ludzką, spowodowaną obecnością zła, 
,,obosiecznego miecza” śmierci, wyraża równoległa historia ska-
zania Boga i człowieka: wreszcie motyw przemijania, skojarzony 
z poczuciem nieuchronności przyrodniczych wyroków, odtworzy 
Nowak przez osobliwy obraz rzeki, wypluwającej na brzeg ość 
Biblii, choć zawierającej zarazem – w swoim przepływaniu – roz-
maite biblijne właśnie sceny (łącznie z ich przeciwieństwami)12. 
Ta liryka prosta nie jest – i niewątpliwie pasożytuje ona, niczym 
jemioła, na chrześcijańskiej tradycji religijnej, dążąc do wywoła-
nia czy przypomnienia uczucia świętości, na ogół wbrew duchowi 
chrześcijaństwa, chociaż jego narzędziami, symbolami, liturgiami. 
Piszę „na ogół wbrew” z wahaniem, zrozumiałym, jeśli wspomnieć 
taki na przykład wspaniały wiersz:

A jej ciało nieruchome
wchodzi w trzy anioły chrome
jako słońce po koronę
przez gawrony wyjedzone
jako jabłko w ręku króla
z kulistości wypłoszone
jako ziarnko soczewicy
piętą w ziemi sen wgniecione

Wtedy z domu podzwonnego
niosą Ukrzyżowanego
aby złożyć w pięć ran Jego
glinę człeka najcichszego
A wiatr z daszku kościelnego

  11 Nawiązanie do wiersza Adama Mickiewicza Do samotności, opublikowanego po 
raz pierwszy w Paryżu w 1861 roku [przyp. red.].

  12 Mowa o wierszach Psalm miłosny [WJ], Skazani I [WJ], Rzeka [WJ].
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świeczkę Ciała Ciernistego
pianiem kura blaszanego

(Psalm kura blaszanego, WJ)

– wiersz, który niewątpliwie poddaje się interpretacjom i przewrotnie 
świeckiej, i wyraźnie religijnej. Wglądając w siebie, zbliża się Nowak 
do poezji głębi, odnajduje zagadkowe powiązania z romantyzmem, 
symbolizmem, z twórcami rodzaju Rilkego, snującymi swe wiersze 
na samej granicy tajemnic:

Tak się nie kocha Tak się wódkę pije
Tak się koguta zarzyna przed Zdrowaś
W ranę po jutrzni wchodzą trzy Maryje
ciało od żółci cynowe całować

A w nim dla ciebie uchyla się wszystko:
sen i biegnące aż do jawy schody
Ciało Judasza dzieje się tak blisko
że słychać brzytwę na tętnicy wody

(Psalm uchylony, WJ)

O ile jednak wolno sądzić, w liryce Nowaka przeważa eschatologia 
bardziej pogańska, gdzie wszystko, co na świecie, zmierza czy do 
nieruchomości, czy do kolistego powrotu; gdzie zastygnięcie w mit 
oznacza także zgodę na przyrodzoną (choć sakralnie uświęconą) 
konieczność; gdzie życie równoważy się ostatecznie ze śmiercią, do-
bro zaś ze złem. Świadczyłby o tym wstępny wiersz zbioru W Jutrzni, 
podobnie zresztą jak wspomniana już Rzeka czy Śmierć. Ale przy-
toczę już tylko pierwszy:

W rzece pionowo stoi ryba
i obok niej przepływa rzeka
Na rybę patrzy Bóg
na rybę patrzy człowiek
na rybę wydra patrzy

I zanim komuś z trójcy tej
drgnie krew i drgnie powieka
tak długo ryba będzie ością
w psalmie i w krtani rzeki
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I jeśli ją na brzeg wyciągną
zęby wędzisko głos biblijny
ryba nie będzie już tą rybą
przepływającą przez krtań rzeki
Bo kiedy Boga w krzyż ubiorą
i w futro wydry rodzicielkę
a rodzicielce na powieki
położą sypki pierścień ziemi
obok tej ryby siądą wszyscy
na wieki wieków nasyceni

(Inna ryba, WJ)

Czymże jest ta ryba? Cząstką kosmosu, którego prawa są równie 
święte, jak nieubłagane: to ona syci nas wszystkich, co wpisujemy 
się kołowrotem istnienia w konieczność najwyższą, w konieczność, 
w jakiej wyraża nas i unieruchamia poetycki mit.
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Liryka najpierw, następnie zaś proza Tadeusza Nowaka obudziły 
słusznie ciekawość i podziw ogólny. Obie wystrzelają z dziecię-
cych i chłopskich wspomnień czy inspiracji: z gąszczu obrazów 
i metafor, biblijnych zwłaszcza, folklorowych i kosmicznych – 
wyprowadzają ciemne zagadkowe baśnie, gdzie chłop uzysku-
je często wymiar olbrzyma, wiejskie wydarzenia jawią się jako 
legendy, zaś rolnicze prace poruszają żywioły i wtajemniczają 
w kosmos. Jest to pod wieloma względami niezwykłe – i na pewno 
we współczesnej polskiej twórczości wyjątkowe. Opowieści (Ob-
coplemienna ballada, Przebudzenia, W puchu alleluja, Takie większe 
wesele) bowiem Nowaka zachowują pozornie kształt wspomnie-
nia czy pamiętnika rodzinnego: lecz kształt ten jest tylko ramą, 
nieszczelnie obejmującą dziwność i wielorakość zjawisk, wymy-
kających się jednoznacznemu określeniu. Nic zwyczajniejszego, 
niż „tematy” pisarza: pokrywają się one w zupełności z ważkimi 
zapewne, lecz statystycznie częstymi, banalnymi wręcz wydarze-
niami czy doświadczeniami jednostki, rodziny czy społeczności 
wiejskiej. Przebudzenia można czytać jako – rozczłonkowaną na 
liryczne obrazki – opowieść o dojrzewaniu chłopskiego dziecka. 
Obcoplemienna ballada mówi o miłości i narzeczeństwie dwoj-
ga młodych ludzi, rodem z różnych wsi. Takie większe wesele to 
wreszcie wojenne losy wsi i rodziny. Autobiograficzny fundament 
tej prozy nie ulega najmniejszej wątpliwości. Jej widnokres jest 
celowo niewielki: zatoczony wokół skromnej wsi nad Dunajcem 
i niezbyt pokaźnego – choć kmiecego – gospodarstwa. To wszystko, 
co zaczepia o szeroki świat, zostaje pominięte bądź odrzucone. 
Wieś sama sobie wystarcza: kościół sądzi po proboszczu, władzę 
po sołtysie. Dziedzica nawet zna z widzenia i majaku bardziej 
niż z doświadczenia. Nowak trzyma się uparcie swej wczesnej 
młodości, poza 1945 rok nie wykracza. Nieznużenie kształtuje 
sagę swego dojrzewania, bliskiej rodziny i najlepiej znajomych 
sąsiadów… widzianych z reguły oczyma dziecka czy wyrostka. 
Niewprawne oko może zatem zobaczyć w jego prozie pamiętnik 
tylko – liryczny i osobliwy często, lecz jednak pamiętnik.
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aczkolwiek rzeczywiste zapewne i określone chronologicznie – mało 
w czym przypominają historyczne. Istnieje ścisły związek między 
liryką a opowieściami Nowaka. To, co w poezji objawia się jako obraz, 
metafora, skojarzenie – zostaje w prozie nie tylko rozbudowane, ale 
również objaśnione: objaśnione przez odesłanie do swego początku, 
do momentu, kiedy pojawiły się w życiowym doświadczeniu narrato-
ra. Częsty więc obraz sadu, jabłoni, sypiących się owoców, tak ważny 
w wierszach poety, zjawia się teraz umiejscowiony w określonej po-
rze roku, powiązany jasno z przeżyciami, które zapamiętało wiejskie 
dziecko: więc z zabawami u stóp staruszków wygrzewających się 
w jesiennym sadzie; z obfitością owoców, pozwalających zaspokoić 
głód małemu pastuchowi czy włóczędze, z symbolicznym wreszcie 
znaczeniem jabłka, objaśnionym na katechizmie – i nieraz zapewne, 
choćby w marzeniu, sprawdzonym. Podobnie można odczytać – dzię-
ki opowiadaniom – wszystkie niemal natręctwa słowne poety; proza 
Nowaka jest jakby nieustającym komentarzem do jego liryki, zawęź-
lonej wokół kilkudziesięciu obrazowych „kluczy”, do których stale 
wraca. Pełni ona niewątpliwie – w odczuciu samego twórcy – funk-
cje quasi-krytyczne. To jednak, co w poezji tkwiło implicite, zostaje 
teraz explicite wyłożone. Mechanizmy własnej wyobraźni stanowią 
często męczącą zagadkę dla samych poetów. W prozie odtwarza 
więc Nowak – przez zapamiętane czy zmyślone doświadczenie – 
szlaki skojarzeń, inaczej mówiąc, przyczyny, dla których takie a nie 
inne słowa spotykają się pod piórem poety. Odtwarza, wstawiając 
niejako z powrotem słowa (przedmioty, zależności między przed-
miotami, zdarzenia) w sytuacje, w jakich mu się znacząco objawiły. 
Piszę: niejako, ponieważ takie genealogie mogą być rzeczywiste 
albo urojone. Jest to jednak, w gruncie rzeczy, obojętne: spamiętane 
czy wyobrażone, pełnią swą rolę, rolę porządkującą i objaśniającą. 
Proza Nowaka jest więc rodzajem autoanalizy biograficznej, której 
punktem wyjścia – natręctwa poety.

Nie zubaża go ona jednak ani redukuje, sprowadzając zawiłe do 
prostego; raczej wzbogaca, ukazując fabularne związki obrazów 
i zdarzeń, nabywających tak nowej wieloznaczności. W liryce Nowa-
ka tkwiła zawsze nostalgia fabuły, której znakiem była częstość formy 
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i dla bajczarzy, rapsodów, narratorów ludowych, znalazła ujście 
w tej prozie, która – bardzo osobliwie – wiąże poetycką stylistykę 
z fabularnym układem wydarzeń (niekiedy przechylających się 
w dziedzinę czystej fantazji).

Była zima. Wszyscy aniołowie, którzy mi tak dokuczali, spali teraz razem 
z borsukami w leśnych norach, wyścielonych mchem. Tylko od czasu do 
czasu wybiegali stamtąd podbielonym zajączkiem i malinowym gilem. 
Zostałem sam […] Jedynie rodzice głaskali mnie nadal po sczesanych na 
bok włosach (Przebudzenia, PRZ).

To poezja, która – w jednym zdaniu – przekłada wewnętrzne cier-
pienie na postać anioła, aby go zaraz utożsamić z gilem i zającem. 
I po chwili – prztyczek, który uruchamia narrację:

Oni też, chcąc pogodzić mnie z ludźmi, umyślili kształcić mnie na księdza 
(Przebudzenia, PRZ).

Związek liryzmu z fabularnością stanowi oryginalność i zarazem 
największą trudność Nowaka. Istotnie, jeśli jego prozę rozpatrywać 
jako pamiętnik rodzinny, kośćcem fabuły będą wydarzenia społecz-
nie sprawdzalne, niejako narzucone bohaterowi przez okoliczności; 
jeśli jednak rozumieć ją jako historię poetyckiej wyobraźni, osiami 
fabularnymi stać się muszą wewnętrzne natręctwa, urazy, mity 
wreszcie. Jakakolwiek byłaby sprawność i literacka biegłość pisarza, 
między obiema warstwami (czy zasadami konstrukcyjnymi) powstaje 
napięcie czy nawet niezborność, którą niezmiernie trudno rozwią-
zać. Rozwój powieściowego talentu Nowaka jest właśnie stopniowym 
poskramianiem tej sprzeczności.

Zważmy najpierw, że właściwym budulcem tej prozy nie jest by-
najmniej „życie chłopa” w potocznym i oczywistym znaczeniu. Ani 
rolne prace, ani gospodarska codzienność; chyba, że zobaczone 
przez obrzęd, zwyczaj , legendę. Inaczej mówiąc, pisarz pra-
cuje w materiale już uprzednio obrobionym kulturalnie (co nie 
znaczy oczywiście, że powtarza legendę czy podanie). Dam przykład. 
W wiejskim weselu można dostrzec konkretną uroczystość, odpo-
wiednio przygotowaną i odprawioną dla dwojga ludzi, z których 
każdy ma własną, niepowtarzalną historię; oraz dla społeczności, 
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i zależności. Ale można w nim także zobaczyć „ideę” wesela, od-
czytaną ze zwyczajów, wierzeń i legend: czysty znak kulturalny, 
zapisany w folklorze, powracający w piosence, poezji i baśni; ludzie 
konkretni wypełniają w nim tylko rolę, jaką im wyznaczyła tradycja. 
W swym znanym opowiadaniu1 Dąbrowska badała jednorazową 
„treść” określonego wiejskiego wesela, myśli, uczucia i związki ludzi 
żywych. Tymczasem Nowaka zajmuje mirt, welon, grajkowie i obrzęd, 
a więc archaiczna „forma” uroczystości. Od obrzędu szła pisarka do 
historii; poeta od jednostkowych historii do kulturalnego wzorca. 
Jest to, jak sądzę, naczelny gest twórczy Nowaka: pragnie on niejako 
umieścić swe jednostkowe doświadczenie w kulturalnym znaku, 
w mitycznym prawzorze. Jest w jego prozie (i poezji) natręctwo, 
które to pragnienie zupełnie jasno wyraża: natręctwo „podwójnego 
widzenia”. Posłuchajmy:

Kukurydza ciągnęła się od naszej stodoły aż po rzekę. Gdy szedłem 
przez nią […] nie widziałem nic. Ale zaledwie wyszedłem z kukurydzy 
i spojrzałem na pełne niebiosa, aby odnaleźć w nich odbity nasz dom 
[…] musiałem znowu przystanąć. Zamiast naszego domu i ojca, i matki, 
widziałem przepływającą przez niebiosa rzekę. Nie była to nasza rzeka, 
pełna zielonych konopi. Była szersza i głębsza […] Poza tym cała była 
zapisana w znaki wojen, pomoru i głodu […] zrozumiałem, że ta rzeka 
przepływająca nade mną, jest tą samą rzeką, nad którą się urodziłem, 
tyle tylko, że nic w niej nie ginęło, lecz przeciwnie – żyło utajone jak 
kukułka w lesie i biały chleb we śnie (Podróż do miejsca urodzenia, WPA).

Ponad wsią rzeczywistą istnieje więc wieczna: jak na obrazach Cha-
galla, nad śpiącymi chałupami latają weselne wozy, pasą się woły 
i wygrywają muzykanci. Jest to wieś poza biografią i historią: ściślej 
mówiąc, forma istnienia społecznego, którą jednostkowe 
i gromadne losy mogą tylko wypełnić i powtórzyć. Co więcej, 
zdaje się ona pozostawać w sekretnym i analogicznym związku 
z kosmosem, z tajemnicami ludzkiego, roślinnego i zwierzęcego 
dojrzewania, z kosmicznymi regularnościami, ze skrytym ładem 
wszechrzeczy2. Pamiętnik rodzinny i komentarz do własnej poezji 

  1 M. Dąbrowska, Na wsi wesele, Warszawa 1967.
  2 O liryce Nowaka – a więc także o jego wewnętrznej mitologii – pisałem obszerniej 

w Zmianie warty (Warszawa 1961).
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I chyba nie najlepiej świadczy o naszych jungistach i mitografach, że 
nie rzucili się łapczywie na tę twórczość i nie odtworzyli jej wątków, 
motywów i struktur. Istotnie, Przebudzenia można również – i należy – 
rozumieć jako sprawozdanie z inicjacji. Obcoplemienną balladę jako 
epos o złączeniu dwu „natur” i plemion odrębnych. Takie większe 
wesele jako wizję wojny święta (co odsyła wprost do tezy Caillois, 
wypowiedzianej w L’Homme et le Sacré [Człowiek i sacrum]: dla wielu 
społeczeństw wojna byłaby gigantycznym potlaczem albo „świętem 
przekroczenia zakazu” podobnym do rzymskich saturnaliów). Już 
struktura tej wojny – w tytule utożsamionej ze świętem, w tekście 
z nawiedzeniem, a więc z transem – jest czysto mityczna: sporem 
rządzą w istocie dwaj pomyleńcy, we wnętrzu których, co jasno 
mówi Nowak, siedzą „inne” moce – pastuch Franek i obłąkany dziad. 
Przedmiotem zaś sporu jest dusza bohatera, wahającego się, czy 
popełnić morderstwo, czyn wojenny, złamanie zakazu. Jak widać, 
ta rzeczywista wojna, która miała miejsce przed dwudziestu laty, 
została – przynajmniej częściowo – uwewnętrzniona i pozbawiona 
historii: zaliczona do rzędu zjawisk tajemnych, zapewne kosmicz-
nych, sprowadzona do walki dwu potęg czy „pryncypiów” bytu.

Zdumiewa u Nowaka zawrotne bogactwo figur i symboli mi-
tycznych. Przypominam pierwsze z brzegu: drzewo kosmiczne, po 
którym umarli wstępują do nieba; ofiarne zwierzę w kościele; me-
tamorfozy opętania. Jak je Nowak osiągnął, pozostanie zapewne 
tajemnicą talentu i jednostkowego dojrzewania. Znać oczywiście 
wpływ Biblii i folkloru; ale objawić się musiał niezmiernie wcześnie, 
aby wśliznąć niejako w wyobrażenia i w sposób myślenia dziecka. 
Jeśli bym miał zgłosić jakiś zarzut, to tylko ten, że za mało jeszcze 
ufa Nowak swej wyobraźni. Jego racjonalizacje (a więc pamiętni-
karskie budowanie fabuły na przykład) są zawsze słabsze i mniej 
skuteczne estetycznie od skojarzeń i obrazów pierwotnych, danych 
mu nie całkiem nawet jasnych. Im poeta ostrożniejszy, bardziej 
światu „obiektywnemu” poddany, tym wyraźniej zsuwa się do rzędu 
gawędziarza i dekoratora. Wraca tak niezborność fabuły i liryzmu. 
Istotnie, trafia się nieraz, że wokół fabuły – prawdopodobnej i za-
czerpniętej ze społecznie sprawdzalnych wydarzeń – osnuwają się 
poetyckie wariacje (czy fantazje), pełniąc jakby funkcję ozdoby czy 
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Zrozumiałe, ponieważ folklor, do którego pisarz stale musi sięgać, 
bywa przez społeczeństwo przyswajany już tylko jako zabawka; ze 
znaku kulturalnego zmienił się w błahą dekorację, sztucznie pie-
lęgnowaną, bo oderwaną od swych przyczyn i pozbawioną jakiej-
kolwiek konieczności. Piekłem Nowaka jest Cepelia. Jego obrazy 
i symbole mogą naprawdę nabyć konieczności tylko – wewnętrz-
nej: folklorowy materiał musi przemodelować tak, by słuchał reguł 
czysto mitycznych – w najmniejszym zaś stopniu „realistycznych”, 
najmniej więc naśladował rzeczywistość, choćby rzeczywistość bio-
grafii. W jego przedostatnim zbiorze, W puchu alleluja, znajduje się 
opowiadanie, które spełnia ten warunek idealnie. Myślę o Podróży 
do miejsca urodzenia. Fabuła przylega w niej bezbłędnie do obrazo-
wania: streszcza bowiem w sobie to pragnienie powrotu do punktu 
i do czasu pierwotnego – do owego in illo tempore mitu – które jest 
głównym napięciem twórczości Nowaka. Świat słucha tam już tylko 
poety, choć na pozór poeta wyprowadził czytelnika poza świat. Któż 
to w polskim XX wieku umiał – niedościgle – przemieniać i rozświe-
tlać prozę poezją? Nic nie łączy Schulza z Nowakiem; ten tylko, niby 
techniczny, chwyt: uwewnętrznienie i zmitologizowanie fabuły. Gest 
trudny, wyrafinowany; jednakże płodny i obiecujący niezmiernie.
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Biedna, po trzykroć biedna, ta nasza literatura! Smutne dziecko – po-
wiada Kijowski. Smutne, bo nie ma, kto by je poprowadził za rączkę. 
A tak się już przyzwyczaiło! Kijowski dixit. „Bądźcie sobą” – mówi 
się dzisiaj pisarzom. Ale skąd tego „siebie” wziąć? Trudno znaleźć 
dla minionego okresu nazwanie. Schematyczny, administratorski? 
Za słabo. Okres lęku, cynizmu? Za silnie, podobno nie uchodzi. Naj-
lepsze określenie znalazł oczywiście Adolf Rudnicki. Zaopatrzył 
Niebieskie kartki w podtytuł: Ślepe lustro tych lat. Właśnie: „te lata”. 
Wystarczy. Otóż te lata zniekształcały nie tylko literaturę; także 
i przede wszystkim – literatów. Nie tylko to, co pisali, także to, co 
mogli napisać w przyszłości. Zasypywały źródła, z których miały 
czerpać ich dzieła. Lakierniczych powieści, zakłamanych wierszy 
nie pisze się bezkarnie. Bo do takiej roboty trzeba sobie samemu 
zakłamać wzruszenia i polakierować duszę! Fałszować więc siebie 
wewnętrznie, albo przynajmniej redukować, kastrować. Irzykowski 
piorunował kiedyś na pisarzy, którzy „włażą w swoje korzenie”1. 
Dziś wielu by się na taką wycieczkę wybrało, ale nie bardzo mają 
już dokąd: pozwolili sobie własne korzenie wykarczować. A nie ma 
bez nich literatury! Napisanie książki to dzisiaj przede wszystkim 
kwestia rezerw wspomnień, przemyśleń, wyobraźni – własnych. 
Ten w wyścigu literackim wygra, kto ma je najbardziej nienaruszone. 
Kto umiał zachować własny temat, tylko swój problem, słowem – 
indywidualność. Kto nie spalił za sobą mostów: nie pozwolił zasy-
pać własnych źródeł, jako starych, nieaktualnych, świętej pamięci,. 
formalistycznych. Milczenie bywa więc opłacalne. Opłaca się nawet 
(choćby w minimum) moralność. „Zachowanie twarzy” to bowiem 
dla pisarza także – w pewnym sensie – zachowanie wewnętrznych 
rezerw. Konieczność moralna nakłada się na estetyczną: znać to 
dobrze na przykład w Dziennikach i Wizerunkach Jastruna. Powoła-
nie, odpowiedzialność pisarza, to tam właściwie inna strona kwestii 
zachowania indywidualności.

  1 K. Irzykowski, Włażą w swoje korzenie! [w:] tegoż, Czyn i słowo. Glossy sceptyka, 
Lwów 1913, s. 189–198.
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jest się jeszcze twórcą młodym. Czterdziestka wydaje się tu kry-
tyczna. Rezerwą jest, zwłaszcza dla poety, przede wszystkim własna 
biografia. Ale i ją łatwo skrzywdzić. Przeszłość kształtuje się przecież 
teraźniejszością, można ją więc ex post modelować, nadawać jej inny 
sens. Wiele także można w siebie wmówić. Biorę przykład: debiut 
młodego poety chłopa. Stara się on odszukać „swój” temat, swe na-
czelne przeżycie; a więc także – klucz do własnej biografii. Zanim 
jednak zdołał się rozejrzeć, wyręczyła go wszechobecna propaganda 
literacka. Już mu „ustawia” przeżycia, oczywiście według minionego 
schematu: awans chłopski przez walkę o ziemię. Ale naprawdę była 
to już dla naszego poety sprawa całkiem nieaktualna! Nieaktualny 
już straszny feudał, którego tylko z dzieciństwa pamięta, jadącego 
z sąsiedniej wsi bryczką na niedzielną sumę. To był problem jego 
ojca, jego dziadka; on ma już inne kłopoty. Nie awans w chłopstwie, 
ale przeciw zacofanemu chłopstwu; konflikt między cywilizacjami, 
pęknięcie więzi między nim a poprzednim pokoleniem. Jest to 
problem wyobcowania, tradycyjny w naszej wiejskiej poezji, ale 
dzisiaj zaostrzony przez to, że cała wieś przestaje być chłopska 
(tyle że inaczej niż sam poeta – drobnomieszczaniejąc). Wszyscy 
właściwie wiejscy poeci dwudziestolecia załamywali się, dziwaczeli, 
marnowali; oprócz Przybosia, ale ten wręcz prowokacyjnie się ze swej 

„chłopskości” wyzwolił. Był jakiś próg, którego nie mogli przekroczyć: 
psychiczny, artystyczny, ale przede wszystkim – międzycywilizacyjny. 
Właśnie wokół tej sprawy organizują się przeżycia poety – Tadeusza 
Nowaka, bo o nim chcę mówić. Powtarza on stary konflikt, ale na 

„brutalno”, nie liryczno-sentymentalnie, jak kiedyś Piętak. Ostrzej, 
bo cała sprawa się kończy. Nareszcie.

Nowak wydaje już trzeci tomik wierszy, Prorocy już odchodzą. Dwa 
poprzednie były grubo słabsze, bo bardziej konwencjonalne (po-
dobno też trochę mu je przystrzyżono). Właśnie – jak mi się zdaje – 
idzie tu o skrzywioną i prawdziwą biografię, o umówiony i przeżyty 
problem. W Prorokach… wybucha z całą siłą konflikt nieprzystoso-
wania, wygnaństwa „w oboim żywiole”. „Jak się przed tobą, ojcze, wy-
tłumaczę…” Jeśli jednak poeta czuje się już odsunięty od społecz-
ności swego dzieciństwa, to tym chętniej zanurza się w jej tradycji, 
w przeszłości uczuciowej – kompensuje wyobraźnią rzeczywistość. 
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najbardziej anachronicznych cech „chłopskiej ojczyzny”, pochwała 
wiejskiego anachronizmu, korowody pijanych grajków – głupków, 
do których się poeta – jak oni odrzucony od swego środowiska – 
chętnie porównuje. Pełno tu brutalności, zawiści i nienawiści, któ-
ra obejmie nawet – przedstawicieli miejskiej władzy? (Mojego rodu 
gość [PJO]). Szczególny konserwatyzm wyobraźni; nie umie Nowak 
ustawić się buntem do wsi, jak kiedyś Przyboś. Poezja stoi dla nie-
go po stronie tradycji, choć zarazem ideologia – po stronie „miej-
skiego” postępu. Prorocy już odchodzą – ale właśnie ulubieni prorocy 
przeszłości, „psalmiści wód, prorocy smutku”. Sąsiadują tu – w nie-
możliwym do zniesienia na dłużej równouprawnieniu – sprzeczne 
postawy: stąd żal i złość na samego siebie:

A może lepiej było zostać
w jakiejś gorzelni, warzyć wódkę,
i przybierając koźlą postać
własnego czarta trząść za bródkę 

(Prorocy już odchodzą, PJO)

Wszystko to wyraża się także – choć raczej nieszczęśliwie – w tech-
nice poetyckiej: straszliwym chaosem wyobraźni. Nie poeta pisze 
tu wiersz, a wiersz – poetę. Spore, choć monotonne bogactwo meta-
foryki, bezustanne odskoki skojarzeń, wracających zresztą zawsze 
do ulubionych zwrotów, zastygłych we własne, trącące manierą, 
kanony. Dysponuje Nowak uderzającą „maszynką metaforyczną”: 
wszystko przeskakuje w przenośnię, ale bardzo często niepotrzeb-
nie: „maszynka” miele powietrze. Znać wpływy Baczyńskiego (bez 

„kulturowego” bogactwa wyobraźni) i, później, oczywiście, Jesienina, 
którego zresztą Nowak tłumaczy (bez olśniewających „naiwności” 
rosyjskiego poety). Rażą fatalne niekonsekwencje obrazowania; 
bardziej jednak uderza to, że ład nie zawsze wychodzi Nowakowi 
na korzyść. Jeśli bowiem czasem uda mu się wydestylować z magmy 
skojarzeń „twarde”, wyraźne zdanie:

przestrzeń po dzwonkach zasypuje zima 

(Oczekiwanie, PJO)
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dawnionego terminu – „paseistycznych” sentymentalizmów:

niedobrze jest zostawiać najbliższych ze smutkiem. 

(Niedobrze, PJO)

Wszystko jest więc jeszcze w tej anachronicznej trochę poezji niedo-
konaniem. Z rumowiska metafor wyławia uważny czytelnik piękny 
zwrot, linijkę, zdanie; a także parę – ale tylko parę – wierszy, które 
zniewalają siłą uczuciową i autentycznością przeżycia (Oczekiwanie, 
Prorocy już odchodzą, Ballada prowincjonalna, Głuchoniemi). Jeśli 
jednak nie można Nowakowi odmówić szansy, jaką prawdopodobnie 
zmarnowała większość poetów debiutujących w latach 1947–1954, 
to dlatego, że ocalił on pewną prawdę biografii, w której zresztą 
wyraża się prawda szersza. W wierszach tych zaczyna się bowiem 
odbijać – dość szczególnie i bardzo jeszcze niedoskonale – koniec 
dawnej wsi.
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Nocą siedzę przed sobą
ja w cylindrze ja boso
a tam przez wieś z wesela
z nożem w plecach mnie niosą

Nocą biegnę przez miasto
ja w cylindrze ja boso
by napoić snem brzozy
mnie bliskiego niebiosom

Nóż się w plecach zabliźnił
sen w naciętą wszedł brzozę
Strzykające w sad z jutrzni
kozie mleko nam wiozę

Na wznak we śnie leżymy
ja w cylindrze ja boso
słysząc tylko jak nocą
w jego plecy nóż wchodzi
i trzy szybki w okienku
coraz głośniej dygocą

(Psalm o nożu w plecach, WJ)

W poezji, w literaturze – ale zwłaszcza we śnie – człowiek nieraz 
staje się sobie samemu dwoisty. Zjawia się sobowtór: drugie „ja”, 
tożsame z nami, ale jednak odrębne. Sobowtór zawsze budzi strach, 
przerażenie. Jest on bowiem nami – i zarazem nie jest: chociaż nie 
możemy ani mu pomóc, ani go poskromić, uczestniczymy w jego 
istnieniu. Czujemy się z nim solidarni: współcierpiący z nim, jeżeli 
cierpi, współodpowiedzialni, jeżeli działa. Ale jednocześnie – bez-
silni! Bo nie wiemy, co uczyni albo jakie go spotkają nieszczęścia… 
Słowem, jesteśmy – we własnym swoim spojrzeniu – przedmiotem.

Znaczenie tej zjawy – sobowtóra – bywa bardzo rozmaite. Zwykle 
wszakże pokazuje się wtedy, kiedy tracimy władzę nad własnym 
ciałem czy duszą. Istnieją w nas sprzeczne siły, których nie mo-
żemy pogodzić czy opanować. Sobie samym jesteśmy obcy, ponie-
waż sobowtórem rządzi część naszego „ja”, tym zaś „mną”, który 
na sobowtóra patrzy, inna znowu część. Sobowtór oznacza więc 
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nie wiąże się z poczuciem bezsilności: z przeświadczeniem, że pełno 
w nas mocy, którym nie możemy nakazać posłuchu. Jakbyśmy nie my 
działali, ale działał w nas „ktoś”. Patrząc więc na własnego sobowtóra, 
nie tylko jesteśmy rozszczepieni, ale na dokładkę – wyobcowani. Od 
sobowtóra niedaleko zatem do opętania… Lecz także – do śmierci. 
Człowiek bowiem nie odczuwa własnego ciała jako samego siebie: 
groźby, jakie wiszą nad sobowtórem, rozumieć więc można także 
jako niebezpieczeństwa, czekające na samo nasze ciało. W strasznym 
śnie poeta (Leśmian) widzi swój pogrzeb: tymczasem sam, zamiast na 
cmentarz, kieruje się w otchłań przestrzeni. Nic dziwnego, że wkrótce 
po napisaniu takiego wiersza chory już Leśmian rzeczywiście zmarł.

W Psalmie… Nowaka łatwo poznać obecność sobowtóra. Poeta 
przecież „nocą siedzi przed sobą”. I oczywiście wraz z sobowtórem 
zjawia się lęk, lęk o życie. Jest to lęk wyobrażony, nie – odczuwany 
w obliczu widomego niebezpieczeństwa. Istotnie, najpierw widzi 
poeta skutek zbrodni, na nim samym popełnionej: „z wesela / z no-
żem w plecach mnie niosą”. Potem słyszy, jak „nocą / w jego plecy 
nóż wchodzi”, czyżby więc mord miałby być skrytobójczy? I na sa-
mym końcu dopiero: oczekiwanie ciosu, „i trzy szybki w okienku / 
coraz głośniej dygocą”. To zbliża się spodziewany morderca… Wiersz 
odtwarza więc sytuację lękową; i syci się wszystkimi dziecinnymi 
jeszcze wspomnieniami i strachami, echami bajd, plotek i legend 
o mordercach, co przychodzą nocą, aby wymierzyć zasłużoną czy 
niezasłużoną, ale zawsze nieuchronną karę.

Oczywiście, nie chodzi tu o lęk przed porachunkami na wiejskim 
weselu… Komu morderca wbije nóż w plecy? Poecie, który czuje 
się rozszczepiony: znajduje się jednocześnie na wsi – na weselu – 
i w mieście. Sam zaś jak się określa? 

ja w cylindrze ja boso

Właśnie ten refren nazywa dwoistość mówiącego. Biega on boso, 
jak biegają wiejskie dzieci, wiejscy biedacy (a przynajmniej bie-
gali w latach młodości poety). Ale także – w cylindrze! Cóż bar-
dziej wykwintnego, wyszukanego niż cylinder. Nosili go dyplomaci, 
bankierzy, słowem – bogaci i potężni władcy miast. Ktoś, kto chodzi 
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własnego dzieciństwa, spędzonego na wsi i do własnej dojrzałości, 
związanej już z cywilizacją miejską i „pańską”. Jest to zarazem ktoś 
bardzo śmieszny – niczym pastuch-głuptak, odziany w przypadkowe 
łachmany i narażony na szyderstwa otoczenia.

Tak się właśnie widzi sam poeta. „Ja w cylindrze ja boso…”. W całej 
poezji Nowaka widać to życiowe pęknięcie. Czuje się on obcy spo-
łeczności miejskiej, pańskiej, uczonej – wyrósł przecie z dawnej 
chłopskiej tradycji. „Gdy miałem czternaście lat – pisze we wstępie 
do swoich Poezji wybranych – nie przeczytałem jeszcze ani jednej 
książki”1. Znał jednak „praźródło wszelkiego tworzenia poetyckiego”, 
twórczość więc ludową, którą od najwcześniejszych lat nasiąkał 
(podobnie jak Biblią i liturgią kościelną). Teraz wszakże, gdy stał 
się obywatelem miast i uczestnikiem cywilizacji „cylindrów”, no-
woczesnej, pańskiej i przemysłowej, oddalił się również od własnej 
wiejskiej przeszłości. Czuje się wobec niej zdrajcą, którego może 
spotkać kara. Lub raczej – sam sobie chciałby karę wymierzyć… Za-
nurzony we śnie, widzi, jak jego samego „z nożem w plecach” niosą 
z wiejskiego wesela. Bo to wesele – obrzęd złączenia, manifestujący 
rodzinną i plemienną wspólnotę – odwiedza jako ktoś obcy, ktoś, 
kto stracił już prawo do uczestnictwa w wiejskim święcie. Tak to 
przynajmniej – w tajemnicy własnego wnętrza – odczuwa.

Jeśli jest więc w tym Psalmie… sobowtór, to dlatego, że sam poeta 
nie wie, kim jest: wygnaniec w „oboim żywiole”, jak by powiedział 
Mickiewicz2, pędzi – „w cylindrze i boso” – życie człowieka sobie 
samemu obcego czy niezrozumiałego. Na weselu grozi mu nóż; cóż 
zaś robi w mieście?

Nocą biegnę przez miasto
ja w cylindrze ja boso
by napoić snem brzozy
mnie bliskiego niebiosom

W mieście nie oddaje się więc wcale miejskim zajęciom… Chce „snem 
brzozy” napoić siebie samego, a raczej tego w nim „siebie”, który 

  1 T. Nowak, Poezje wybrane, Warszawa 1967 (przedmowa).
  2 Chodzi o wiersza Adama Mickiewicza Do samotności [przyp. red.].
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odwołać się do innych utworów Nowaka.
W Podróży do miejsca urodzenia bohater opowiadania, wiejski 

wyrostek, opuszcza dom i wyrusza w tajemniczą podróż, 

[…] zaledwie wyszedłem z kukurydzy i spojrzałem na pełne niebiosa, 
aby odnaleźć w nich odbity nasz dom […] musiałem znowu przystanąć. 
Zamiast naszego domu i ojca, i matki, widziałem przepływającą przez 
niebiosa rzekę. Nie była to nasza rzeka […] zrozumiałem, że ta rzeka 
przepływająca nade mną jest tą samą rzeką, nad którą się urodziłem, 
tyle tylko, że nic w niej nie ginęło, lecz przeciwnie – żyło utajone jak 
kukułka w lesie i biały chleb we śnie (Podróż do miejsca urodzenia, WPA).

Także w liryce Nowaka wraca często obraz niebios, gdzie wszystko 
zostaje zapisane – na zawsze. Pochodzenia niewątpliwie religijnego, 
nasuwa on myśl o wsi wiecznej, wsi ludowej i poetyckiej tradycji: 
odbija się bowiem i przechowuje w tych „niebiosach” wszystko, co 
stanowi istotę dawnej chłopskiej kultury… oraz istotę doświadczenia, 
które poeta zachował z dzieciństwa. „Ja bliski niebiosom” to więc ten 
ja, który uczestniczy w wielkim obrzędzie chłopskości – w „istocie” 
wiejskiego doświadczenia, przechowywanej przez tradycję. Oczywi-
sta, że sposobem, dzięki któremu może on odnaleźć swe „niebiosa”, 
jest poezja.

Ale mówi także Nowak, że chce napoić się „snem brzozy”. Poezja 
pozwala mu bowiem nie tylko poczuć się członkiem wspólnoty mi-
tycznej, legendarnej (i jakże różnej już od wsi rzeczywistej, gdzie 
łatwo uszedłby za „zdrajcę”), ale również – wejść w porozumienie 
z tajemnicami roślinnego i zwierzęcego dojrzewania, z naturalnym 
ładem wszechrzeczy, słowem, z tymi kosmicznymi potęgami, które 
rządzą przyrodą. Utożsamia się więc on jakby z naturą, poi sekretami 
brzozy. Poezja ta ma wiele cech prywatnej, osobistej magii: to, co 
człowiecze, łączy się w niej z tym, co naturalne; zdobywa nad nim 
władzę albo przynajmniej nawiązuje kontakt tajemniczy, na poły 
tylko wyrażalny. Jak wiadomo, w folklorze przechowało się sporo 
śladów magicznych wierzeń: Nowak odnawia je niejako, ale już na 
własny poetycki rachunek.

Zdanie więc:
by napoić snem brzozy
mnie bliskiego niebiosom
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głębsze „ja” bohatera Psalmu… Lecz aby była ona płodna, poeta musi 
zachować jak najściślejszy związek ze wsią i z całą swoją i jej prze-
szłością. Na pozór wszystko jest dziś w porządku:

Nóż się w plecach zabliźnił
sen w naciętą wszedł brzozę
Strzykające w sad z jutrzni
kozie mleko nam wiozę

Nóż się zabliźnił – a więc uspokoiło się poczucie wyobcowania czy 
zdrady, jakie nosił w sobie poeta? Niczym poranny mleczarz, wiezie 
teraz poetycki napój – płyn pożywny, ale w smaku osobliwy i ostry… – 
nam wszystkim, a więc sobie miejskiemu i sobie wiejskiemu (nie 
mówiąc o czytelnikach). Spływa ten płyn w wiejski sad „z jutrzni”, 
a więc z niebios właśnie, rozświetlonych wschodzącym dniem stwo-
rzenia. Ale „sen w naciętą wszedł brzozę”. Jest tu jakby dwuznacz-
ność. Czy poeta, zraniony nożem jak nacięta brzoza, stał się niejako 
drzewem i poznał jego sen? Czy też brzoza ukryła przed nim swą 
tajemnicę, swą roślinną istotę? Skłaniam się raczej ku pierwszej 
wykładni, ponieważ uczucie utożsamienia z  mocami natury 
wydaje się u Nowaka znakiem poetyckiego sukcesu.

Ostatnią zwrotkę nietrudno już skomentować. Jakkolwiek bohater 
ułożył sobie los – musi w nim wracać poczucie rozdwojenia i lęk. 
Nie może pozbyć się sobowtóra, ponieważ jedno z jego dwu „ja” jest 
zawsze zagrożone. Czy to on sam „zabił” w sobie wiejskiego chłopca? 
Czy też wyrzekają się go – jako „zdrajcy” – towarzysze młodości? 
Obojętne. Zawsze – podwojony – czuje nóż w plecach. Zawsze ceną 
poezji, twórczości będzie cierpienie.

Może się ta analiza wydać przesadnie dokładna. Psalm… jest 
tak przejmujący, tak silnie narzuca się wyobraźni czytelnika, że 
przeżywa on nakreśloną sytuację, nie chwytając nawet dokładnie 
wszystkich jej przyczyn. Chciałem jednak pokazać, jak spoiste, jak 
konsekwentne stało się z latami obrazowanie Nowaka. Właśnie bo-
gactwo, bujność, splątanie przenośni i obrazów cechuje tę niezwykłą 
twórczość. Długo – i czasem nawet słusznie – zarzucano jej kapry-
śność i trudność. Istotnie, poeta to niełatwy, żądający współpracy 
czytelnika. Lecz współpraca ta jest po stokroć opłacalna. Można 
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patrzenia (umiejscawiając na przykład lirykę Nowaka w rozwoju 
dzisiejszej poezji). Ale on sam napisał, że „pisarz, poeta, był dla mnie 
zawsze istotą najszczerszą, umiejącą przy pomocy słów zwierzyć się 
przed sobą i przed ludźmi z własnego widzenia świata, osobistych 
przeżyć i przemyśleń”3. Uchwycenie więc logiki i wewnętrznej ko-
nieczności obrazowania – najwspanialszej z lirycznych umiejętności 
Nowaka – udowadnia, jak poufnie i skutecznie umie się ten poeta 
zwierzać z „tajemnic, ciemnych plam” własnego doświadczenia…

  3 T. Nowak, Wejściowe drzwi [w:] tegoż, Poezje wybrane, Warszawa 1967, s. 7.



Czesław Miłosz i jego świat
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Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 roku w Szetejniach, na 
Litwie, gdzie spędził dzieciństwo. Szkołę średnią i studia prawnicze 
ukończył w Wilnie. Debiutował w roku 1930 wierszami ogłoszony-
mi w „Alma Mater Vilnensis”, następnie współredagował pismo 

„Żagary”, skupiające grupę literacką o tej samej nazwie. W latach 
1934–1935 studiował w Paryżu, gdzie poznał swego dalekiego krew-
nego, francuskiego poetę Oskara Miłosza, który wywarł na niego 
znaczny, choć utajony wpływ. Rozgłos literacki uzyskał zbiorem 
Trzy zimy (1936). Pracował w Polskim Radiu w Wilnie i Warszawie, 
gdzie spędził okupację, współpracując z prasą konspiracyjną. Po 
wojnie przebywał w Krakowie, Waszyngtonie i Paryżu. W roku 
1951 zerwał kontakty z krajem i pozostał na emigracji, początkowo 
w Paryżu, następnie w Berkeley w Kalifornii, gdzie pełni funkcje 
profesora literatur słowiańskich na tamtejszym uniwersytecie. 
Jego wiersze i książki były tłumaczone na wiele języków. W roku 
1980 Czesław Miłosz otrzymał literacką Nagrodę Nobla.

Pozornie przystępna, poezja Czesława Miłosza nie odsłoniła 
czytelnikom ani części swoich zagadek. Im usilniej wczytywać się 
w Trzy zimy czy Ocalenie, nie mówiąc o Traktacie poetyckim i Guciu 
zaczarowanym, tym bardziej zdają się enigmatyczne. Zapewne, 
emigracja poety, który opuścił Polskę w roku 1951, nie sprzyjała 
krytycznej refleksji. Ale nawet wcześniejsze opinie krytyczne roją 
się od sprzeczności i niedopowiedzeń, które wymownie świad-
czą o oporze, jaki poezja Miłosza stawia jednolitej interpretacji. 
Czyżby miał słuszność, mówiąc niedawno, że jego przedwojen-
nych wierszy nikt na dobrą sprawę nie rozumiał? Pewnie tak, 
tym bardziej, że nie było w tym wspomnieniu goryczy. Kto jak 
kto, ale dwudziestoparoletni wtedy Miłosz nie mógł skarżyć się 
na obojętność literackiego środowiska. Już wówczas Kazimierz 
Wyka i Ludwik Fryde, rówieśni mu niemal, ale wpływowi przecie 
krytycy, przypisywali mu rolę przewodnika młodej poezji. Pełnił 
ją także w czasie okupacji: Miłosz był jednym z nielicznych, któ-
rych młodzi pisarze warszawscy – od Krzysztofa Baczyńskiego do 
Andrzeja Trzebińskiego – wyjmowali spod klątwy, ciśniętej (raczej 
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i artystowską twórczość dwudziestolecia. Nieprzypadkowo też 
pierwszymi pokaźnymi tomami, wydanymi uroczyście w 1945 
roku przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik”, były Przybosia 
Miejsce na ziemi i Miłosza Ocalenie. Wybór wydawcy odzwierciedlał 
opinię znawców, którzy (najpewniej trafnie…) wskazali nie tylko na 
dwa największe i najdojrzalsze talenty. Tymi nazwiskami określili 
także dwoistość czy dwubiegunowość przyszłego rozwoju liryki 
polskiej. Przez długie lata miał Przyboś przewodzić – autorytetem, 
przykładem, działaniem – zwolennikom awangardowych trady-
cji: budowniczym wyobraźni, wynalazcom słowa, miłośnikom 
twórczego rygoru… Lecz wpływ Miłosza na powojenną lirykę jest 
polonistyczną tajemnicą poliszynela. Przypomnę tylko Zbigniewa 
Herberta, Jarosława Marka Rymkiewicza, Wisławę Szymborską, 
nie mówiąc już o poległych, Tadeuszu Gajcym i Krzysztofie Kamilu 
Baczyńskim. Tak więc można by powiedzieć, że w poezji trzydzie-
stolecia istniały jakby „strona Przybosia” i „strona Miłosza”, nie za-
wsze wyraziste, ale przecież obecne i dyskretnie skłócone. Różniły 
je rozumienie funkcji poezji, stosunek do języka, zasada metafory 
przeciwstawiana zestawieniu obrazów, jednolitość wypowiedzi 
w opozycji do ironicznej często polifonii, wreszcie zaś – cywiliza-
cyjny optymizm walczący z niepokojem, troską i metafizycznymi 
(czy wręcz re1igijnymi) skłonnościami.

W panoramie poezji dwudziestolecia nazwisko Miłosza widnieje 
zwykle w trzech konstelacjach. Pojawia się ono najpierw wśród 
współtwórców pisma „Żagary” (1931–1934). Wileńscy studenci do-
magali się tam „pionu ideowego” (Teodor Bujnicki), „idei kształtują-
cej” (Stefan Jędrychowski), „twardej moralności wytwórców” (Hen-
ryk Dembiński) i nie wahali się nawet wołać: „Ortodoksi i fanatycy 
wszystkich wieków! Podajcie ręce, my z wami” (Henryk Dembiński). 
Od literatury żądali „urobienia takiego typu człowieka, jaki ze wzglę-
dów społecznych jest w najbliższej przyszłości potrzebny”2 (Miłosz), 

  1 Zob. S. Brzozowski, Polska zdziecinniała [w:] tegoż, Legenda Młodej Polski. Studia o 
strukturze duszy kulturalnej, Kraków–Wrocław 1983, s. 57–102; por. A. Zagajewski, 
Polska zdziecinniała, „Życie ułatwione”, nowy świat kultury [w:] J. Kornhauser, A. 
Zagajewski, Świat nie przedstawiony, Kraków 1974, s. 200–208.

  2 Zob. C. Miłosz, Bulion z gwoździ, „Żagary” 1935, nr 5.
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socjologii i polityki” (Jerzy Zagórski). Wreszcie poezję przyszłości 
widzieli jako „wybitnie wizualistyczną” (Zagórski), poddaną „dykta-
turze intelektu” i posiłkującą się „sposobami używanymi w prozie” 
(Miłosz), zorientowaną ku zwartości, treściwości, współzależności 
wszystkich składników, słowem, „konstruktywistyczną” (Miłosz, Leon 
Szreder)3. Wszystko to jednak nie bardzo sprawdzało się w wierszach, 
nawet drukowanych w „Żagarach”. Cóż dopiero w późniejszych…

Częściej jeszcze nazwisko Miłosza pojawia się wtedy, kiedy mowa 
o „katastrofizmie”. Cóż to byłby katastrofizm? Najogólniej – przeko-
nanie o nieuchronnej zagładzie, czy to człowieka, czy społeczności, 
czy też (najczęściej) wartości uznanych za najcenniejsze, nieodłącz-
ne od kultury… Przypomina się – wśród myślicieli – Spengler i Valéry, 
Toynbee i Ortega y Gasset, Zdziechowski czy Witkacy… Od dawna już 
zresztą pesymizm historyczny towarzyszy, jak cień, oświeceniowym 
czy socjalistycznym utopiom szczęśliwej przyszłości. W poezji, lite-
raturze rzadko przybiera on jednak postać intelektualnie uporząd-
kowaną. Karmi się raczej niejasnymi przeczuciami, lękiem przed 
społecznymi lub wojennymi kataklizmami, natręctwem rozkładu 
i dekadencji… Tak też było w latach trzydziestych. Ale kryzys demo-
kracji, strach przed totalizmem, proroctwo wojny odczytać można 
nie tylko u żagarystów: równie dobrze u Czechowicza i Słonimskie-
go, Tuwima nawet, Gałczyńskiego i Sebyły, nie mówiąc oczywiście 
o Witkacym. U każdego inaczej, zabarwione estetycznie, politycznie 
czy religijnie.

Miłosza wymienia się wreszcie razem z Jerzym Zagórskim, Jó-
zefem Czechowiczem, Józefem Łobodowskim, Marianem Czuch-
nowskim… Wszyscy oni – bardziej lub mniej udatnie – wysławia-
ją tendencje, które pojawiły się w liryce lat trzydziestych. Kiedy 
przyjdzie je określić, padają terminy często skłócone, niezborne, 
zawsze zaś rozmaite. Mówi się zatem o poezjo- i fantazjotwórstwie, 
o pesymizmie i rozpaczy historycznej, o społecznikostwie i wręcz 
rozpolitykowaniu… Czasem także o swobodnym potoku obrazów, 

„wielkiej” metaforze przeciwstawionej „małej”, rozluźnieniu związ-
ków logicznych i uprawomocnieniu swobody wyobraźni. Tradycje 

  3 Por. W.P. Szymański, Żagary i żagaryści [w:] tegoż, Od metafory do heroizmu, Kraków 
1967, s. 77–102.
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Młodej Polsce, ówcześni poeci buntują się przeciw Krakowskiej 
Awangardzie, stale zapożyczając jednak jej osiągnięcia. Trudniej – 
tradycje pośrednie. Zbici z tropu krytycy mówili czasem o nawrocie 
do symbolizmu, o – niewyznanych – analogiach z nadrealizmem… 
Zapewne bezpieczniej byłoby powstrzymać się od podobnych uogól-
nień. Tej liryki nie spaja w jedno żadna poetycka doktryna: układa 
się ona w rozpoznawalną wprawdzie, ale krótkotrwałą i niewyraźną 
konstelację nastrojów, stylów, tematów i ambicji. Nie można by jej 
chyba opisać inaczej, niż odtwarzając sprzeczności i dwuznaczności 
zbiorowej poetyki, której dojrzałe dokonania – od Czechowicza do 
Baczyńskiego – ani się w niej nie mieszczą, ani jej nawet konse-
kwentnie nie dopowiadają.

Najostrożniej byłoby chyba wrócić do określenia „druga awangar-
da”, którym lubili się wówczas mianować młodzi poeci… Z niej na 
pewno Miłosz wyrósł, chociaż – w późniejszej twórczości – na pewno 
też nie był jej reprezentantem. Co do „katastrofizmu” – terminu 
niewątpliwie nadużywanego – nie był on kierunkiem literackim, ale 
postawą światopoglądową, nadto wielokształtną i rozpowszechnioną, 
aby mogła się przysłużyć historii literatury. Żagary wreszcie były, 
owszem, grupą literacką, ale bardziej jeszcze – klubem dyskusyjnym, 
którego dwudziestoletni członkowie raczej szukali swej osobowo-
ści, aniżeli umieli ją wyrazić. W późniejszych wydaniach Miłosz 
pomijał na ogół wiersze powstałe przed rokiem 1934; określał je 
jako wymuszone, pisane niejako wbrew sobie… Cóż zatem zrobić? 
Trudno oczywiście zapomnieć o pokoleniowych i historycznych 
wyznacznikach tej twórczości. Można je wszakże wziąć w nawias 
i zaryzykować interpretację naiwną i skromną: wczytać się uważnie 
w poemat:

Tak pięknej wiosny jak ta, już od dawna
nie było; trawa, tuż przed sianokosem
bujna i rosy pełna. W nocy granie
słychać z brzegu moczarów, różowa ławica
leży na wschodzie aż do godzin rana.
O takiej porze każdy głos nam będzie
krzykiem triumfu. Chwała, ból i chwała
trawie i chmurom, zielonej dębinie,
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gwiazda już wita dzień. Więc czemu twoje
oczy zamknęły w sobie blask nieczysty
jak oczy stworzeń, które nie zaznały
zła i za zbrodnią tylko tęsknią? Czemu
przez powieki znużone prześwieca gorąca
toń nienawiści? Tobie panowanie,
tobie obłoki w złoconych pierścionkach
grają, na drogach sława szepcą klony,
od każdej żywej istoty przebiega
do twoich dłoni niewidzialna uzda –
targniesz – i wszystko zakręca w półkole
pod baldachimem nazywanym cirrus.
A prace jakie są? O, ciebie czeka
jodłowa góra, na niej tylko zarys
wielkich budowli, dolina, gdzie zboże
wzrosnąć powinno, stół i biała karta,
na której może poemat powstanie,
radość i trud. A droga umyka
spod nóg tak szybko, ślad biały się smuży,
że ledwo wzrok wypowie powitanie,
już słabnie uścisk rąk, westchnienie, już po burzy.
I niosą wtedy polem okrutnika,
siwy kołyszą włos, w alei u wybrzeży
składają, gdzie chorągwie zwija wiatr zatoki,
kędy po żwirach biegną szkolnych gromad kroki
z pieśnią wesołą.

– „Aby w świątecznych ogrodach rżąc na murawach pili,
aby nic wiedząc, kiedy strudzeni, kiedy szczęśliwi,
chleb brali z rąk ciężarnych swoich żon.
Przed żadnym znakiem głowy nie ugięli,
bracia moi, rozkoszy spragnieni, weseli,
ze świata mając spichrz, radości dom”.

– „Ach, ciemna tłuszcza na zielonej runi,
a krematoria niby białe skały
i dym wychodzi z gniazd nieżywych os.
Bełkot mandolin ślad wielkości tłumi,
na gruzach jadła, nad mech spopielały
nowego żniwa wschód, kurzawa kos”.

Tak pięknej wiosny, jak ta, już od dawna
nie miał podróżny świata. Krwią cykuty
wód przestrzeń mu się wydała rozległa,
a flota żagli, która w mroku biegła,
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Widział na piaskach rzucone postacie
pod światłem planet lecących ze stropu,
a kiedy milkła fala, cicho było,
z piany szedł zapach jodu? heliotropu?
Na wydmach Maria śpiewali, Maryja,
rękę zbroczoną składając na siodło,
nie wiedział, czy to jest to nowe godło,
które ma zbawiać, chociaż dziś zabija.
Po trzykroć winno się obrócić koło
ludzkich zaślepień, zanim ja bez lęku
spojrzę na władzę, śpiącą w moim ręku,
na wiosnę, niebo i morza, i ziemie.
Po trzykroć muszą zwyciężyć kłamliwi,
zanim się prawda wielka nie ożywi,
i staną w blasku jakiejś wielkiej chwili
wiosna i niebo, i morza, i ziemie.

(Powolna rzeka, TZ)

Kto mówi? To jest właśnie pytanie, na które najtrudniej odpowie-
dzieć. Przecież w wierszu odzywa się kilka głosów, pojawia się jakby 
kilku bohaterów… Słowo „ja” pada dopiero na końcu (61–68); część 
środkowa (10–35) została napisana w drugiej osobie; zaś ujęte w cu-
dzysłowy sześciowiersze nic tylko odnoszą się do zdarzeń, które 
mają miejsce gdzie indziej (zapewne w przyszłości), ale co więcej, 
owe zdarzenia opisują niezgodnie, przeciwstawnie. Już więc od po-
czątku lirykę Miłosza cechuje skłonność do dialogu, a przynajmniej 
polifonia wypowiedzi. Ta wielogłosowość nie jest bynajmniej pu-
stym chwytem retorycznym. Odsłania raczej niepewność, rozdarcie, 

„rozdwojenie w sobie”4, aby przypomnieć sławne zdanie Sępa Sza-
rzyńskiego. Miłosz nie szukałby, gdyby już znalazł: sprężyną dialogu 
jest dojmujące poszukiwanie umykającej prawdy. Inaczej mówiąc, 
polifonia świadczy o poznawczym rozumieniu funkcji poezji. Co 
jednak znaczy tutaj „poznanie”, „wiedza”, „ocalenie” (wszystkie te 
słowa nabierają nieraz podobnego sensu)? Poezja nie jest przecie 
dla Miłosza symbolistycznym sięganiem istoty rzeczy, badaniem 

  4 M. Sęp Szarzyński, Sonet IV: O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, świa-
tem i ciałem [w:] Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja 
Sępa-Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. Krzysztof 
Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 51.
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opiera się także o dialektykę pojęć i stosunki logicznego wynikania. 
Rozumiana jest raczej jako nieustająca dyskusja, jako nieznużone 
poszukiwanie, zarazem dumne (bo nie każdemu dostępne) i pełne 
lęku (bo prawda bywa bolesna i groźna). Partnerami tej dyskusji są 
jakby na równi – umysł i ciało, osobiste doświadczenia i prawidło-
wość historii, ulotne przypadki i przemyślenia filozofów.

Aby wypowiedzieć tak rozmaite doznania i dążności, poeta musi 
mówić różnymi głosami i powoływać do istnienia momentalne so-
bowtóry, z którymi wszakże nigdy się w pełni nie utożsamia. Moż-
na by powiedzieć, że liryce Miłosza przyświeca łacińska maksyma 
larvatus prodeo5. Literacka intuicja przypomina mu jakby, że le-
piej, bezpieczniej będzie działać w masce, mówić cudzym głosem… 
A przecież ani to sceptyk, ani esteta. Jeżeli już Trzy zimy spowija 
aura tragiczności, to dlatego, że poczuciu uczestnictwa w wielko-
ści towarzyszy zawsze dotkliwa niepewność wyboru. Ja sam, zdaje 
się mówić poeta – moja społeczność, ba, cywilizacja, gdzie dojrza-
łem, zbliża się do momentu wielkiej przemiany: świat został – naj-
dosłowniej – poruszony; wyszedł z orbity, po której – w naiwnej po-
korze –obracał się przez wieki. Zapewne trzeba się było wychować 
na sienkiewiczowskiej Laudzie, aby tak odczuć spóźniony koniec 
tradycji: i sam Miłosz napisał ironicznie, że niemało było w Euro-
pie okolic, gdzie wiek dziewiętnasty zgasł w połowie dwudzieste-
go… Dlatego też zapewne podkreślał, że prawdziwym początkiem 
nowoczesnej literatury jest modernizm, którego skądinąd – jako 
artysta – nie lubił. Jakkolwiek by było, naiwnością byłoby sprowa-
dzać Miłoszowy „katastrofizm” do zwykłego lęku przed wojną. Kry-
zys cywilizacji zobaczony był bowiem od początku eschatologicz-
nie6. Młodzieńczemu okrzykowi:

Wszystko minione, wszystko zapomniane,
więc pora, żebyś ty powstał i biegł,
chociaż ty nie wiesz, gdzie jest cel i brzeg,
ty widzisz tylko, że ogień świat pali. 

(Roki, TZ)

  5 „Kroczę zamaskowany” – słowa Kartezjusza [przyp. red.].
  6 Udowodnił to przenikliwie A. Fiut, Czy tylko katastrofizm? O przedwojennej poezji 

Czesława Miłosza, „Pamiętnik Literacki” 1796, R. 69, z. 3, s. 75–112.
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Bo żyliśmy pod Sądem, nic nie wiedząc o tym.

(Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada: VII. Dzwony w zimie, GWSIKZ)

Łatwiej teraz zrozumieć trudność interpretacji Miłosza. Każda nie-
mal wypowiedź (wiersz w całości albo nawet fragment) została jakby 
ujęta w cudzysłów, opatrzona znakiem ograniczonej wiarygodności. 
Jej znaczenie rzadko kiedy zostaje dane bezpośrednio. Odsłania się 
raczej w relacji do innych wypowiedzi: aby dobrze zrozumieć, co 
właściwie mówi chwilowy „głos”, pamiętać musimy o partnerach, do 
których i wśród których mówi. Ale owi partnerzy nie są przecież nie-
zmienni, ponieważ każdy dialog zmienia i kształtuje dialogujących… 
Tym samym częste, nawet nawrotne motywy jawią się rozmaicie, 
zabarwione – na przykład – raz patetycznie, raz ironicznie. Trochę 
podobnie w muzycznym kwartecie, gdzie pierwszych skrzypiec 
nie wolno przecież słuchać uważniej niż drugich, wiolonczeli od 
altówek… Ale chyba tak właśnie czytano Miłosza: ocena i komentarz 
musiały więc zależeć od tego, jakiemu instrumentowi przyznawano 
pierwszeństwo. Uznawany raz za miłośnika klasycznej harmonii, raz 
za romantycznego fantastę, raz za proroka zagłady, raz za ironiczne-
go intelektualistę – Miłosz mógł się zatem czuć nieszczególnie w roli 
mimowolnego Proteusza. Trudno się jednak dziwić postępowaniu 
krytyki. W liryce awangardy przeważała zdecydowanie homofonia 
i niezrozumienie (czy rozumienie niedoskonale) było ceną orygi-
nalności. Zaś nowość techniki Miłosza nawet jemu samemu nie była 
od początku jawna czy jasna.

Aleć to wszystko nie znaczy, aby wymykał się on, jak piskorz, sub-
telniejszym określeniom i przyporządkowaniom… Antytetyczność 
poezji Miłosza spostrzegł od razu najwrażliwszy jej czytelnik – Ka-
zimierz Wyka. Mówił o opozycji „ogrodów lunatycznych” i „ogrodów 
pasterskich”, w których błąka się na przemian muza poety7. Luna-
tycznymi rządzić miały prawa nocy, snu, trwogi, uwewnętrznionego 
lęku przed zagładą… Pasterskie zaś byłyby odmianą Arkadii. Gdzie, 
jeżeli nie na wyspach szczęśliwych, miałby poeta pogodzić siebie 
i świat, naturę i kulturę, przyrodzony ład i dobre społeczeństwo? 

  7 K. Wyka, Ogrody lunatyczne i ogrody pasterskie, „Twórczość” 1946, nr 5, s. 135–147.
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waniu poezji – każdej poezji, co zresztą w roku 1946 było aż nadto 
zrozumiałe. Po cóż by dialog, gdyby racje rozłożone były tak prosto? 
Owszem, nawiedzają Miłosza chwile upojenia czy olśnienia naturą, 
nie częściej jednak niż momenty grozy czy niedosytu. Nigdy się też 
z kosmosem nie jednoczy, żaden z niego panteista… Także historia 
jawi mu się nieraz jako bóstwo groźne i przewrotne. Czyż nie za-
chwyca go jednak wszelki wysiłek cywilizacyjny, trud budowania 
kultury, będący – jak mniema – właściwą treścią i motorem historii? 
Tak w wierszu Narodziny:

Ostatni z rodu, przychodzi
Po wielkich tańcach magicznych.
[…]
Po bóstwach, które zsyłają
Sen malowaną powieką,
Po rdzy rzeźbionych okrętów
O których zapomniał wiatr.
Przychodzi po zgrzytach mieczów
I głosie rogów wojennych,
Po strasznym krzyku zbiorowym
Za pyłem kruszonej cegły,
Po trzepotaniu wachlarzy
Nad żartem ciepłych porcelan,
Po tańcach jeziora łabędzi

I po maszynie parowej.
Gdziekolwiek pójdzie, tam wszędzie
Znajdzie na rzeczach ziemi
Ciepły i ręką ludzką
Wytarty polerunek.
[…]
Jedyne jego bogactwo.
(Narodziny, ŚD)

Pęknięcie zwątpienia (a co za tym idzie, polifonia wypowiedzi) prze-
biega chyba inaczej niż myślał Wyka: wewnątrz idei natury, we-
wnątrz rozumienia historii i także – wewnątrz pojęcia o poecie, to 
znaczy o sobie. Dowodem to, że dialogiczność nasiliła się jeszcze 
u Miłosza w czasie wojny i później, prowadząc jawnie do tak zwanej 
liryki roli. Poeta ustępuje tam głosu jasno zarysowanemu bohate-
rowi, zaopatrzonemu nawet czasem w historyczną tożsamość. Swój 
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współczująco lub szyderczo. Powstaje tak – na przykład w okupa-
cyjnych Głosach biednych ludzi [OC] – utajona sytuacja dramatyczna, 
gdzie poeta pełni funkcję reżysera, bohaterowie – aktorów, czytelnik 
zaś wchodzi w rolę widza, zaproszonego do samodzielnego wycią-
gania wniosków.

Przypuszczam więc, że wszystko, co Miłosz napisał, powinno 
być rozpatrywane jednocześnie w kilku porządkach. Powiedzmy 
grubo: jednostkowym, jakby biograficznym, zbiorowym czy histo-
rycznym, religijnym wreszcie czy metafizycznym. Tak na przykład 
sielski, arkadyjski krajobraz odsyłać może albo do patriarchalnego 
dzieciństwa:

Wyspy są zwierzętami śpiącymi,
w gnieździe jeziora układają się mrucząc,
a nad nimi obłok wąziutki.
(Pieśń, TZ)

– albo do społecznej utopii:

Teraz niebem nowe wiatry wieją,
Młode wiosny kochankom lazurem jaśnieją,
Kwiaty buchają z ziemi, poezje się rodzą,
Pary w gaje wiślańskie na słowiki chodzą. 

(Podróż, OC)

– albo wreszcie unaocznia, jakby na zasadzie alegorii, intelektualne 
wyobrażenie ordinis naturalis, właściwego ładu rzeczy, jak w wojen-
nym poemacie Świat:

Piwonie kwitną, białe i różowe,
A w środku każdej, jak w pachnącym dzbanie
Gromady żuczków prowadzą rozmowę,
Bo kwiat jest dany żuczkom na mieszkanie.

(Świat. Poema naiwne: Przy piwoniach, OC)

Świat nosi podtytuł Poema naiwne. „Poema”, jak mówiono przed 
wiekiem! Zaś naiwność jest świadomie wybrana przez poetę, po-
nieważ istnieją prawdy, które wypowiedzieć może tylko dziecko 
lub prostaczek. Czy na pewno? Znowu – pułapka: jak mówi Miłosz, 



263

C
ze

sł
aw

 M
iło

sz
 i 

je
go

 ś
w

ia
tŚwiat powstał po lekturze Tomasza z Akwinu. A więc wypowiedź 

prostaczka jest naprawdę wypowiedzią mędrca, któremu filozoficz-
na medytacja kazała powrócić do naiwności… Jak się zdaje, Świat – 
właśnie „świat” cały – zobrazować ma właściwą hierarchię bytów, od 
najskromniejszych, przyrodniczych, po najwyższe, duchowe, skoro 
ośrodkiem cyklu są poetyckie definicje trzech cnót teologicznych: 
wiary, nadziei i miłości. I ta hierarchia – widoczna w opisie dnia 
jednej rodziny – winna objawić się we wzajemnej zależności, podpo-
rządkowaniu i współdziałaniu, we właściwym porządku, którego 
okupacyjna rzeczywistość była jakby szatańskim odwróceniem.

Podobnie z tematami ciemnymi, groźnymi, apokaliptycznymi 
nawet. Obraz potopu wiąże się raz z poczuciem winy, ciążącym na 
poecie, którego „najpiękniejsze farby / zakryły prawdę” (Obłoki [TZ]). 
Tak w Ptakach:

Niech się wypełni wreszcie południe pogardy.
Pianą białą wre morze, twoje nogi liże,
słyszysz, słyszysz, jak woła: Snu zdobywco, tobie
laurem ni winem głowy martwej nie ozdobię,
niech się wypełni wreszcie południe pogardy. 

(Ptaki, TZ)

Kiedy indziej zapowiada jakby nadchodzącą tyranię nihilizmu:

We mgłę bije władca brązową stopą
i jak z żelaza sypią się iskry,
i chór wielbiący prawodawcę grzmi,
zanim nas nie obejmie pierścień potopu.

(Hymn, TZ)

Czasem wreszcie staje się figurą metafizycznego zła, będącego 
zarazem grzechem i nicością:

I jest szum, przypływ morza dotychczas nie znanego,
morza nicości. Pod białą pianą jego
utonęły zwierzęta i lądy.
Ciesz się, triumfatorze. Obu przyjęło morze.

(Do księdza Ch., TZ)
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zwyczaj zrelatywizowane do mówiącego bohatera. Tym samym nigdy 
nie nabywają zabójczej w poezji jednoznaczności. Przede wszystkim 
Miłosz nie lubi puenty, chyba ironiczną; nie zwykł także – szczególniej 
w młodości – ,,rozwiązywać” swoich wierszy opowiedzeniem się za ja-
kąkolwiek możliwością interpretacyjną. Jest w tym szczypta przekory 
i niemało intelektualnej wyniosłości… Wiersz zaprasza i przymusza 
wręcz do refleksji: ta poezja oka (Miłosz przypominał horacjańskie 
ut pictura poesis) jest zarazem poezją uczoną, poesis docta. Już od 
1942 roku domaga się jawnie komentarza, każe sięgać do biblioteki, 
aby zrozumieć ukryty cytat, odczytać aluzję. Zarazem jednak umyka 
nie tylko przed wszelkim pouczaniem, ale nawet przed wyraźnym 
samookreśleniem. Rejestr środków, którymi posługuje się tu poeta, 
byłby bardzo bogaty. Przytoczmy kilka. W Pieśni dialog między Anną 
a chórem, urokami ziemi a metafizycznym nienasyceniem zostaje 
nie rozstrzygnięty, ale uchylony przypomnieniem kraju i czasu, kie-
dy takiej opozycji nie było. Zagadkowość adresata Hymnu rzutuje 
zwrotnie na wieloznaczność wypowiedzi. W wierszu Do księdza Ch. 
ukazanie bohatera w perspektywie czasowej sprawia, że nie wiado-
mo, komu bardziej wierzyć, młodzieńcowi czy mężczyźnie? Później 
Miłosz posiłkował się chętnie stylizacją leksykalną czy gatunkową: 
tworzył dystans przez odwołanie do literackiej wiedzy czytelnika.

Inaczej niż Przyboś, opalizacji sensu nie szuka nigdy Miłosz na 
poziomie zdania. Przeciwnie, elementarne składniki wiersza pozo-
stają zwykle klarowne, mocno osadzone w tradycji – często mickie-
wiczowskiej! – i łatwo mimo lekkiego odrealnienia czytelne:

Zamknij okno, tam idą germańskie Junony
I skaczą w moje rzeki, senne tonie burzą,
Gdzie przedtem tylko rybak nad siecią niedużą
Stał w czajek i jaskółek goniących się kole.
Czarne, wojenne wozy zorały pastwiska,
Lecą ognie chorągwi, aż czerwono błyska
Ściana nad łóżkiem, szklanki dygocą na stole.

(Fragment, OC)

W dzień końca świata
Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji,
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Skaczą w morzu wesołe delfiny,
Młode wróble czepiają się rynny
I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć.

(Głos biednych ludzi: Piosenka o końcu świata, OC)

Trudno jaśniej. Efekt (czy złudzenie?) neutralności płynie oczywiście 
z pierwszeństwa przyznanego oku. Zapewne za nużące byłoby roz-
trząsanie, czemu wybiera ono znaczące szczegóły tak nieomylnie… 
Powstają tak sekwencje obrazów, przypominające – co spostrzegł 
Wyka – film, który zdarzenia relacjonuje rzekomo „obiektywnie”, 
czyli tak, jak jawią się wszystkim. Sporo (czasem większość) luź-
nych zdań Miłosza zdaje się w ogóle nienacechowanych poetycko: 
moglibyśmy bez zdziwienia przeczytać je w byle powieści, może 
nawet usłyszeć od wykształconego rozmówcy? Językowym odpo-
wiednikiem filmowej „obiektywności” są zatem „sposoby używane 
w prozie”, jak to trochę niezdarnie formułował młody Miłosz. Dlatego 
też krakowska kuźnia omowni i przenośni – Peiperowskie „wszystko, 
co możesz powiedzieć prosto, powiedz zawile” – budziła nieznużoną 
wściekłość żagarystów…

Moje przykłady starałem się wybrać chytrze. Mianowicie, znacze-
nie obu wierszy dopełnia się wyraźnie, kiedy umieścić je w relacji 
dialogu i odnieść do mówiących bohaterów. Pierwodruk Fragmentu 
kończył się odpowiedzią siostry miłosierdzia, do której zwraca się 
bohater. Zapowiadała ona wspólność losu, czekającego Żydów i Sło-
wian, ,,barbarzyńców ciemnych”, zapomnianych już przez możnych 
tego świata8. Zaś Piosenkę o końcu świata rozumiano jako ironicz-
ne pożegnanie niejasnych przedwojennych lęków, które okupacja 
sprowadzała niejako na ziemię, z „metafizycznych” zmieniała w hi-
storyczne. Ale przecie nie ma tu żadnej historii, zaś interpretacja 
przez redukcję nikogo daleko nie zaprowadziła. Piosenka… prowadzi – 
moim zdaniem – do wniosku eschatologicznego. Oto świat kończy 
się co chwila: dla każdego, który opuszcza, dla każdego, który o nim 
głębiej pomyśli. Przypomnę znowu:

  8 Drukowany pod tytułem Siostro podaj mi wody, „Słowo” 1939, nr 56; powstały 
w roku 1935.
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Który to Sąd zaczął się w roku tysiąc siedemset pięćdziesiątym siódmym,
Choć nie na pewno, może w którymś innym.
Dopełni się w szóstym millenium albo w następny wtorek.
Nagle umilknie warsztat demiurga. Nie do wyobrażenia cisza.
I forma pojedynczego ziarna wróci w chwale.
Sądzony byłem za rozpacz, bo nie mogłem tego zrozumieć.

(Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada: VII. Dzwony w zimie, GWSIKZ)

Piosenkę… należy ustawić wśród Głosów biednych ludzi (1943), które 
zresztą były ostatnio drukowane jako jeden poemat. Prezentuje on 
rozmaite – sceptyczne, cyniczne, estetycznie i tym podobne – od-
powiedzi na okupacyjne doświadczenie śmierci i nihilizmu… Pod 
żadną się poeta nie podpisuje, przedstawia je tylko, zazwyczaj iro-
nicznie zaprzeczone, niejako przenicowane ograniczeniem (lękiem, 
interesem…) mówiącego albo osobliwością sytuacji. Piosenka… mówi 
o naiwności tych, którzy ,,czekali błyskawic i gromów”, mniemając, 
że koniec świata przychodzi z zewnątrz. Tymczasem egzystencjal-
ny i metafizyczny wymiar śmierci objawia się również wewnętrz-
nie – i w zwykłej codzienności.

Powróćmy teraz do Powolnej rzeki. Rozdwojenie lirycznego bo-
hatera dokonuje się tam w doświadczeniu natury. We wstępie (1–9) 
słyszymy zaimek „my”: ego i alter ego poety witają surowe piękno 
północnego krajobrazu zgodnym okrzykiem triumfu. Czemu więc 
pojawia się oskarżycielskie „ty”? Oto dogłębna zażyłość z naturą, kto 
wie, czy nie zabarwiona erotycznie:

rozdarte wrota ziemi, odkryty klucz ziemi

– budzi nie tylko poczucie młodości, siły, uczestnictwa w wielkim 
pochodzie życia… Także doznanie odrębności, jednostkowości, róż-
nicy. Dlatego „chwale” towarzyszy „ból” (7): ból skończoności („klucz 
ziemi” został już „odkryty”), przeczucie śmierci, zobrazowane peł-
niej w widzeniu przyszłości (30–31), rozeznanie zła wreszcie, tylko 
człowiek bowiem – dzięki swej niepowtarzalności – wartościować 
może etycznie neutralne procesy przyrody (12–13). Powitanie dnia 
(dojrzałości?) będzie zatem momentem, kiedy bohater zobaczy 



267

C
ze

sł
aw

 M
iło

sz
 i 

je
go

 ś
w

ia
tsiebie jako istotę różną od własnej cielesności lub raczej, od całości 

natury. O niczym innym nie opowiada autobiograficzna Dolina Issy: 
Tomasz „zauważał, że on sam to niezupełnie on sam. Jeden taki, jak 
to sam w środku czuł, a drugi zewnętrzny, cielesny, tak jak się urodził 
i nic tu nie należało do niego” (DI 123).

Tak właśnie rodzi się możliwość – i konieczność – wewnętrznego 
dialogu. Ale w Powolnej rzece nie będzie się przecie toczył w dwuna-
stoletnim Tomaszu… Przyjmie najpierw postać sporu o powołanie 
artysty. Alter ego bohatera, który teraz zabiera głos (10–35), mówi 
wyraźnie o na poły mitycznych pierwowzorach Poety. Będą nimi 
Mickiewiczowski Konrad:

od każdej żywej istoty przebiega
do twoich dłoni niewidzialna uzda
targniesz – i wszystko zakręca w półkole

(Powolna rzeka, TZ)

To nagłym, to wolnym ruchem
Kręcę gwiazdy moim duchem;

(A. Mickiewicz, Dziady cz. III)

– i Faust, zobaczony oczywiście oczami Goethego:

A prace jakie są? O, ciebie czeka
jodłowa góra, na niej tylko zarys
wielkich budowli, dolina, gdzie zboże
wzrosnąć powinno,  

(Powolna rzeka, TZ)

– całkiem jak w drugiej części arcydramatu, kiedy Faust postanawia 
użyć swej mocy dla zapewnienia ludzkości dobrostanu.

Jak romantyczni poprzednicy, poeta Miłosza domaga się rządu 
dusz („tobie panowanie”) i przewodzić pragnie społeczności. Jego 
duchowa potęga, aczkolwiek autentyczna, pozostaje – zdaniem mó-
wiącej świadomości, alter ego – zakorzeniona w pysze i nienawiści, 
inaczej, w woli mocy, zrodzonej w niepojętych ciemnościach natu-
ralnych impulsów… Jak u Konrada i Fausta twórcza siła jawi się jako 
skażona, niebezpieczna; groźba, która się w niej czai, określana naj-
częściej jako „pycha”, powołuje jakby do istnienia cenzora, ironistę, 
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ego, trzeźwy, sarkastyczny, ale bezsilny. „Okrutnikowi” może tylko 
ukazać przyszłą śmierć (30–35): co z ziemi zrodzone, powrócić musi 
do ziemi. Tak rysuje się – nierozstrzygnięty – spór o źródło i przezna-
czenie poezji. Zapewne, jej zadaniem jest „ocalenie” ludzi. Pytanie 
jednak, skąd czerpie swą moc i w imię jakich winna działać wartości.

Łatwo teraz zrozumieć znaczenie cudzysłowowych wtrętów. Czy 
wypowiadają je ego (36–41) i alter ego (42–47), czy też obdarzona 
proroczą zdolnością „nadświadomość” poematu? Odpowiedź będzie 
właściwie obojętna. Utopię szczęśliwego społeczeństwa zestawić 
można – kto wie? – z cywilizacyjnymi marzeniami awangardy. Świat 
stanie się spichrzem, praca utożsami z twórczością, jak chciał Przy-
boś (,,nie wiedząc, kiedy strudzeni, kiedy szczęśliwi”). Człowiek, zbyty 
alienacji, nie będzie znał żadnych bogów ni wartości, których by 
swobodnie nie wybrał („przed żadnym znakiem głowy nie ugięli”). 
Antyutopia maluje tenże tłum jako „ciemną tłuszczę”: katastroficz-
ne przeczucie buntu mas, owadziego społeczeństwa, które od chleba 
i igrzysk („jadła”, „mandoliny”) przechodzi do barbarzyństwa total-
nego terroru. Jeśli pomyśleć o dacie wiersza, pokrewieństwo daru 
lirycznego z profetycznym uzdolnieniem przejmuje dreszczem. Kto 
w roku 1936 myślał o „białych skałach” krematoriów? Tym bardziej, 
że w lądujących na wydmach rycerzach (57–58) domyślić się chyba 
wolno Krzyżaków…

Ambiwalencję refleksji cywilizacyjnej prześledzić można w całej 
twórczości Miłosza, od początków do dzisiaj, co samo już uchyla 
popularną interpretację katastrofizmu. „Są gdzieś miasta szczę-
śliwe / Są, nie na pewno” – pisał w Pieśniach Adriana Zielińskiego 
(1943–1944 [OC]), w ciemnościach okupacji malując świetliste „gody 
w galilejskiej Kanie” przyszłości (Podróż, 1942 [OC]). Amerykański 
zaś dosyt czy potęgę kwitował goryczą i poczuciem niespełnienia 
(od wiersza O duchu praw, 1947 [ŚD], do Oeconomia divina, 1973 
[GWSIKZ]). Tymczasem jednak jesteśmy w roku 1936, na kresach. 
Jak pamiętamy, wiersz zaczynał się w triumfalnym poranku; gaśnie 
teraz w przedwieczornym mroku, w którym nawet żagle na jeziorze 
zdają się „ostatnim drgnieniem jakiejś czystej nuty”.

Po dialogowym samorozpoznaniu i wejrzeniu w przyszłość zarów-
no zmierzch, jak zanikająca „czystość” niosą oczywiste znaczenia 
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się w morze, spadające gwiazdy w apokaliptyczny deszcz planet, 
osobliwie związany z (jedyną) polityczną aluzją, którą można jednak 
także rozumieć religijnie („które ma zbawiać”). Przestrzeń ziemska 
zostaje jakby zastąpiona kosmiczną: mówi teraz bezosobowy głos, 
nazywając bohatera gościem na ziemi, „podróżnym świata” (48–60). 
Wtedy dopiero odzywa się poetyckie ego, składając wyznanie pokory 
i nadziei (61–68):

Po trzykroć muszą zwyciężyć kłamliwi,
zanim się prawda wielka nie ożywi,
i staną w blasku jakiejś wielkiej chwili
wiosna i niebo, i morza, i ziemie.

(Powolna rzeka, TZ)

Przypomina się Apokalipsa: ,,blask wielkiej chwili” oznaczać może 
już tylko koniec czasu i powszechne odrodzenie, o które prosi poeta.

Powolna rzeka to oczywiście rzeka czasu, życia, losu. Pozwoliła 
nam ona nie tyle zbadać, ile wskazać tematyczne zawęźlenia przed-
wojennej liryki Miłosza: rozumienia natury, poetyckiego powołania, 
historii wreszcie. Wszędzie – manichejskie pęknięcie, którego nie 
może zażegnać poetycko-religijne oczekiwanie objawiania prawdy, 
eschatologicznej epifanii. Ale to pęknięcie umożliwia zarazem czy 
warunkuje polifoniczne bogactwo wypowiedzi, twórczą oryginalność 
pisarza… Pełna struktura poezji Miłosza, niezmiernie jednolitej 
w zaskakującej rozmaitości głosów i środków, mogłaby jednak zostać 
odczytana tylko przez całokształt twórczości, której przeważna część 
należy do epoki następnej. Pozostaje więc tylko powiedzieć, czym ta 
liryka była w ostatnich latach przed wybuchem wojny.

Jej głębokie źródła są na pewno romantyczne. Przed Przybosiem 
żagaryści poznali – i przeżyli – Mickiewicza, który u Miłosza przy-
najmniej pozostał nieustannie obecny. Z romantyzmu wywodzi się 
wiara w wyobraźnię, przeświadczenie o proroczej zdolności poety, 
wyniesionego ponad ślepy, niewiedzący tłum, traktowany nieraz 
z litościwą pogardą (Ptaki [TZ]). Ale ta pogarda budzi z kolei nie-
pokoje sumienia, poezji bowiem – znowuż zgodnie z romantyczną 
tradycją – przypisany został obowiązek duchowego przewodnictwa, 
ocalania „ludzi ciemnych”, który skłaniał zapewne do zaskakujących 
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tyzował z radykalizmem trybuna „Żagarów” – Dembińskiego). Uderza 
wreszcie – od początku – ujmowanie losu własnego i społeczności 
w pojęciach jeśli nie zawsze religijnych, to na pewno eschatologicz-
nych i metafizycznych. Rzadko z większą mocą wypowiadały się we 
współczesnej liryce zdumienie istnieniem, trwoga i fascynacja tym, 
co niepojęte, wreszcie poczucie winy i odpowiedzialności moralnej… 
słowem, doznanie sacrum.

W tym znaczeniu można by powiedzieć, że liryka Miłosza i rówie-
śników była niespodziewanym odwetem wiekowej już tradycji na 
estetycznym optymizmie poetów „Zwrotnicy”, którzy w pracy artysty 
(szczególnie zaś w odnawianiu języka) widzieli najpełniej wcielenie 
produkcyjnego działania, jakim człowiek zagarnia i zagospodaro-
wuje świat… Inspiracje Drugiej Awangardy były wszakże – w po-
równaniu z monolityczną utopią pierwszej – głęboko konfliktowe. 
Pokusę tradycjonalizmu pokonać mogło tylko stworzenie takiej 
koncepcji języka poetyckiego, która by umiała tę konfliktowość 
twórczo wykorzystać. Dokonało się to u Miłosza stopniowo, punkt 
zwrotny umieścić należy chyba dopiero w roku 1943. Słowo poetyc-
kie celować będzie odtąd nie w „autonomię”, ale w „pełnię”. Albo 
raczej, zdobywać autonomię przez wchłonięcie takiej rozmaitości 
idiomów, aby – kontrastem i zestawieniem – zyskać niezależność 
od języka potocznego. Dla Przybosia idealnym poetą byłby ten, dla 
którego – najdosłowniej – tradycja przestałaby istnieć. Każde zda-
nie byłoby wtedy wynalazkiem, jak dla dziecka. Omijając słowo 

„poezja”, wymawiane często z niechęcią, Miłosz odwołuje się ra-
czej do „mowy”. Oznacza to, że najważniejsza jest dlań zdolność 
sumowania doświadczeń ludzkich, przede wszystkim słownych. 
Poeta jest tym, który umie mówić wszystkimi językami, nie tym, 
który stwarza język wyłącznie własny. Stąd żądanie zakorzenienia 
w przeszłości, w historii, ale również – otwarcia na najróżniejsze 
idiomy współczesności, z popularnymi i naukowymi włącznie. Stąd 
ogromne znaczenie, przypisane ironii i „formom dramatycznym” 
w poezji, które pozwalają oświetlić sprawy wymykające się zazwyczaj 
kompetencji liryka9. Stąd wreszcie – intelektualizacja wypowiedzi, 

  9 C. Miłosz, List pół-prywatny o poezji, „Twórczość” 1946, nr 10, s. 115.
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poezji, zdolny tylko szlifować osobliwości uczuć i wzruszeń. Potęga 
wyobraźni jest bowiem także – jeśli nie przede wszystkim – warun-
kiem mądrości. Zaś odnowę człowieka osiągnąć można tylko przez 
zespolenie refleksji i wzruszenia. Niechże więc poezja zestawia 
i jednoczy wszelkie odmiany człowieczej „mowy”, niech stara się 
zawsze wyrazić całość ludzkiego doświadczenia, niech pracowicie 
zdąża do jedności prawdy i zachwytu.
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Jedną z polonistycznych tajemnic poliszynela jest obecność Miło-
szowskiej inspiracji w znacznej części współczesnej liryki. Reto-
rykę Szymborskiej, refleksję Herberta, klasycyzm Rymkiewicza 
i szyderstwo Brylla trudno zrozumieć bez Głosów biednych ludzi, 
Świata i Traktatu poetyckiego. Tak oddziałał Miłosz, poeta doctus; 
ale przedtem były Trzy zimy, które tak fascynowały Baczyńskiego, 
Gajcego i Borowskiego. Są wreszcie poszlaki, że Miłosz romantyk 
i katastrofista odezwie się w najmłodszym pokoleniu… Taka jest 
oczywistość, którą – kto wie? – można bez nadmiernego ryzyka 
uogólnić. Przez trzydzieści lat w empireum polskiej liryki toczyła 
się cicha walka między dwoma ludźmi: Przybosiem i Miłoszem […] 
Artysta Przybosia był – cokolwiek powie Kwiatkowski – demiur-
giem doczesności1. Artysta Miłosza wraca zawsze do krwawiącej 
rany, którą dzisiaj nazywa grzechem pierworodnym. Ponieważ 

„pod spodem Przyboś był racjonalistą”, wzbronił poezji dyskursu, 
każąc jej ćwiczyć doświadczenie oka i inwencję słowa. Ponieważ 
Miłosz jest duchem raczej religijnym, bał się jak ognia uczuciowej 
mętności i namawiał wszystkich na myślenie i kulturę, na tra-
dycję i rygory składni. Oto jak paradoksalnie poezja wyrównuje 
różnice dusz.

Wszystko to kiedyś wywiodą krytycy, kiedy zetleją nieporozu-
mienia i ostygną namiętności. Dzisiaj przystoi tylko odnotować 
źródło, do którego nieraz będą sięgać. W Prywatnych obowiązkach 
zgromadził Miłosz eseje literackie z różnych lat, nawet wojennych. 
Prawie wyłącznie poświęcone poezji i uzupełnione nawet kilkoma 
poematami o szorstkiej i niedbałej piękności, do której można 
zastosować słowa poety, że chciałby „znaleźć się poza intencją 
i uzasadnieniem”. Tytuły rozprawek przytoczyć łatwo, trudniej 
streścić czy podsumować całość. Ale to właśnie najbardziej po-
uczające. Jest zagadką, jak Miłosz mógł inspirować tylu ludzi, 
wpływać na tak sprzeczne kierunki. Na pozór odpowiedzieć ła-
two; bo sam był proteuszowy. Pisał katastroficzne fantasmagorie 
i arkadyjskie sielanki, nasycał lirykę znakami kultury i uciekał 

  1 Por. J. Kwiatkowski, Świat poetycki Juliana Przybosia, Warszawa 1972, s. 192–273.
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ody do ptaka i hymny ku czci jesiennych borów. Wprowadzał do 
liryki filozoficzne roztrząsania – nieraz ascetyczne – ale zara-
zem zachował tradycyjny krajobraz i organiczny obraz ciała2. 
Zadziwiał historyzmem, zdolnością czytania teraźniejszości 
przez przeszłość, ale fundamentu swej poezji każe dzisiaj szukać 
w religii, chociaż na pewno nie jest mistykiem – raczej przeciwnie. 
Czyżby był po prostu bezładny, ponieważ nad miarę uzdolniony? 
Nie, to się jednak składa w całość. A jak się składa, pomagają 
zrozumieć eseje.

Miłosz tak pisze o literaturze, jak pisze literaturę. Między jego 
wierszem a prozą nie ma wcale pęknięcia. Przechodzi sponta-
nicznie od wspomnienia z dzieciństwa do intelektualnej dy-
wagacji, od religijnego wyznania do historycznej anegdoty, od 
czystego zachwytu leśnego dziecka do samokrytyki profesora, 
którym się stał z przypadku losu. Czasem cierpi na tym nie tyle 
logika wywodu, ile pamięć czytelnika, któremu pisarz otwiera 
wszystkie szufladki mózgu jednocześnie. Ale rysuje się szcze-
gólna prawda wyrazu. Miłosz posiada umiejętność pisania całym 
sobą, nie zaś – erudycją osobno, wrażeniami osobno, płcią osobno 
i osobno intelektem. Prywatne obowiązki uwidaczniają zdolność 
słownej totalizacji doświadczenia, zebranego przez osobowość 
tak bogatą, że zawsze zagadkową i nieraz denerwującą. Maskuje 
ona – na wpół przez dyskrecję, na wpół przez przekorę – to, co 
najważniejsze i najgłębiej skryte; obnaża się zaś przez zestawienia 
opozycji, niespodziewane skojarzenia. Prawda tej poezji objawia 
się kontrapunktem emocji i refleksji, pamięci i marzenia, histo-
ryczności i naturalności, Wschodu i Zachodu, prowincjonalności 
i awangardyzmu. Tak właśnie, jak w tytułowym szkicu. Mowa 
w nim, jak radził sobie Tiutczew, który lubił mieszkać za granicą, 
ale w Rosji widział zbawicielkę świata, dlaczego Gałczyński, a nie 
Broniewski został ulubionym poetą lat pięćdziesiątych, czy ma 

  2 J. Łukasiewicz, badając (w Laurze i ciele, Warszawa 1971) rozpad tradycyjnego 
krajobrazu i organicznej wizji ciała, pominąć musiał poezję Miłosza, wytrwale 
przeczącą uchwyconej przez krytyka tendencji. U Miłosza jest nawet tęcza jako 
figura przymierza (w Równinie) – ta tęcza, której u żadnego ze współczesnych nie 
mógł się Łukasiewicz dopatrzeć…
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ców (Miłosz taki napisał) oraz czy Litwin (w dziewiętnastowiecz-
nym rozumieniu słowa, które przetrwało przecie do młodości 
Miłosza) jest Polakiem, a jeśli jest, to jak i dlaczego. Mowa jeszcze 
o wielu różnych sprawach. A przecie z tej arabeski – spowiedzi? – 
rysuje się jasno rodzaj obowiązku, jakim jest dla człowieka, od 
dwudziestu lat przebywającego na emigracji, uprawianie poezji 
w języku polskim…

Z wędrówki po zdarzeniach, społecznościach, krajobrazach, które 
wszystkie zapadły w obcość i niebyt, powstać ma fundament pod 
budowlę ładu i prawdy, którą – wbrew nastrojom wieku – powinna 
pozostać poezja. Tak widać, że zamiar Miłosza przypomina Elio-
towskie „budowanie z niemożliwości, braku, gruzów” [Myśli o T.S. 
Eliocie, PO]. W imię rzeczywistego jabłka i rzeczywistego Boga, który 
to jabłko utrzymuje w trwaniu, zapewnia mu obecność, byt. Tylko że 
historia obeszła się łaskawiej z autorem Ziemi jałowej niż z twórcą 
Traktatu poetyckiego.

Dzisiaj polityka wydaje się prawie nieobecna w tej myśli. Wid-
nokrąg doświadczenia zogromniał tak bardzo, że żale i swary, 
przeczucia i pomyłki pomniejszyły się do listka na obrazie van 
Eycka. Czyż nie przez trzy wieki i przez trzy kontynenty wędrował 
człowiek, urodzony w wiosce nad Issą, dojrzały między Wilnem 
a Paryżem, wkorzeniony – jak dzisiaj powiada – w Kalifornię… 
Kalifornię XXI stulecia? Toż to tak, jakby z kart Nad Niemnem 
przenieść się w psychodeliczne widowisko… W końcu poeta zostaje 
sam na sam z dzieciństwem, z przyrodą, którą ludzie nieledwie 
porzucili, wskakując w technikę, z historią, której doświadczeń nie 
może przekazać ani on, ani nikt, z Bogiem wreszcie, którego musi 
wielbić pod niepojętymi wizerunkami (,,sam musiałem zdobywać 
się na konfrontację z umysłem dzieci wychowanych na elektro-
nice, który roztapiał w jednej synkretycznej mazi cybernetykę, 
astrologię, markso-freudyzm, sztukę i religię wszystkich epok 
i kultur, zapominając o historii, nie wiedząc o niej nic i nie chcąc 
wiedzieć” [PO]). Przyznaje się do porażki, do pychy, do grzechów 
rozmaitych…

Czytelnik rozpozna łatwo tematy, które przez dziesięciolecia 
rządziły liryką Miłosza. Krytyk śledzić zacznie ścieg wyobraźni, 
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uprzytomni sobie wielorakość inspiracji, którą musiała budzić taka 
twórczość. Wszyscy pomedytują chwilę, zamilkną1.

  1 Na początku lat siedemdziesiątych krytyka literacka starała się kilkakrotnie prze-
rwać milczenie o Miłoszu. W szufladzie redakcyjnej „Tekstów” pozostał skromny 
dokument tych zabiegów, recenzja z Prywatnych obowiązków napisana w 1973 
roku [ostatecznie ta recenzja ukazała się na łamach „Tekstów” osiem lat później, 
w 1981 roku (nr 4–5) – przyp. red.]. Jeżeli się ukaże, myśleliśmy, spróbujemy wy-
drukować coś okazalszego… Ale się nie ukazała. W rok później powiodło się lepiej 

„Miesięcznikowi Literackiemu” (1974, nr 1), który ogłosił dyskusję Błońskiego, 
Balcerzana i Lama. Przypominamy dziś tę recenzję, oczywiście w skrócie (bez 
omówienia zawartości książki, która ma wkrótce zostać wydana w Warszawie). 
Po to, aby zaświadczyła o obecności Miłosza, jeżeli nie na łamach „Tekstów”, to 
przynajmniej w myślach i staraniach redakcji.
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Znękany i przestraszony swoim losem politycznego emigranta we 
Francji, Czesław Miłosz szuka w 1950 roku spokoju i pocieszenia:

Ale, inaczej niż w Ameryce, leczyła mnie tylko natura. W swój ciepły uścisk 
brała mnie Europa i jej kamienie ciosane ręką minionych pokoleń, tłum 
jej twarzy wyłaniających się z rzeźbionego drzewa, z malowideł i złotem 
wyszywanych tkanin, koiły, włączały mój głos pomiędzy jej stare wezwa-
nia i przysięgi, pomimo mego buntu przeciwko jej rozdarciu i chorowi-
tości. Pomimo wszystko, rodzinna Europa. Tak się złożyło, że wiele mi 
pomógł kraj jakby platońskiego przypomnienia, krajobrazów doznanych 
już przed chwilą narodzin, Dordogne, okolice tak łaskawe, że człowiek 
obrał dolinę Wezery za swoją siedzibę trzydzieści czy dwadzieścia tysięcy 
lat temu (czyżby też kierując się platońskim przypomnieniem Raju?) 
[…] Stopniowo […] przestałem się troszczyć o całą mitologię wygnania, 
tej strony i tamtej strony. Polska i Dordogne, Litwa i Sabaudia, uliczki 
Wilna i uliczki Quartier Latin zrastały się w jedno, nie byłem przecie 
nikim innym niż Grekiem, który przeniósł się z jednego do drugiego 
miasta (RE 241).

Ciekawa rzecz, że te kilka pięknych zdań rzadko bywa przytaczanych. 
A przecież objaśniają tytuł książki, czyli to, co najważniejsze! Zaś 
ten tytuł był na ogół bardzo nietrafnie tłumaczony: tylko pierwszy 
tłumacz, włoski, mówi: Europa familiare. Niemiec, przejęty zapewne 
podziałem swego kraju, tytułuje West und Östliche Gelände. Bardziej 

„zachodni” Francuz nie ma już żadnych wątpliwości, z czym ma do 
czynienia: pisze więc Une autre Europe. Zaś Amerykanka – idąc za-
pewne za własnym natręctwem – komentuje tytułem: Native Realm. 
A Search for Self-Definition. Zdumiewająca defilada nieporozumień! 
Zresztą także czytelnicy polscy, przejęci historią własnego kraju, 
rozumieli (rozumieją?) ten tytuł jako przypomnienie Wielkiego 
Księstwa. Jako wspomnienie czy rozważanie o dalekiej, oderwa-
nej czy zapomnianej części historycznej Polski, z której pochodził 
pisarz… Słowo „rodzinna” znaczyłoby więc „ta, gdzie się [Miłosz] 
urodził”. Tymczasem ten komentarz do tytułu, który na wstępie 
przytoczyłem, znaczyłby raczej: „ta, która mnie urodziła”. Jasna 
rzecz, że wszystkie te znaczenia, jak przystało u poety, jakoś na 
siebie zachodzą. Komentarz Miłosza, który mówił o „krajobrazach 
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wędrującym po rozmaitych miastach imperium… popiera jednak 
rozumienie rodzicielki jako całości cywilizacyjnej.

Komu – czemu – przeciwstawiona jest więc tutaj Europa? Rosji 
i Ameryce, ale każdej inaczej. „Czy jestem sprawiedliwy czy nie, od-
słaniam przynajmniej moją obsesję” – pisze Miłosz à propos Rosji 
[RE 121]. Choć świadomy „kompleksu niewysłuchanej Kassandry”, 
tak częstego u Polaków… – nie ma wątpliwości, że „Rosja jest [czymś] 
z zewnątrz” i boi się jej „bezkształtu i moralnego chaosu”, co nie prze-
szkadza mu rozumieć i podziwiać rosyjską literaturę [RE 110–112]. 
Cechą rosyjskiego myślenia i moralnego odczuwania jest „przecięcie 
więzi między intencją a czynem”: wtedy właśnie „szlachetne słowa 
[…] i cała urocza wylewność rosyjska” okazują się tylko wycieczką 
w „krainę, gdzie człowiek człowiekowi jest bratem”. Można wtedy 
denuncjować i zabijać na rozkaz, czując się niewinnym. Winne są 
bowiem zawsze okoliczności: car, partia czy po prostu los.

Inaczej mówiąc – teraz ja uzupełniam – nie ma w Rosji społeczeń-
stwa. Istnieją tylko ludzkie subiektywności (rzecz jasna, szlachetne) 
i wymogi państwa, które rządzi mniej lub bardziej bezwzględną 
przemocą. Gdyby zaś jej nie było, wszystko rozpłynęłoby się w su-
biektywnych fantasmagoriach, równie szlachetnych, co bezpłod-
nych… Jeszcze inaczej można powiedzieć, że świat jest w niepo-
dzielnym władaniu szatana i uczciwemu człowiekowi nie pozostaje 
nic innego, niż bezsilnie marzyć o Królestwie Bożym (albo jego 
substytutach, jak komunizm). Jakkolwiek by było (Miłosz boi się tu 
trochę swoich uogólnień), Europa rozmywa się i znika wreszcie tam, 
gdzie sięgnęły przyniesione przez Polaków nauki i sztuki Wielkiej 
Tradycji humanistycznej, czyli w Kijowie i Połocku…

Ale to ostatnie zdanie powinno już zostać napisane w czasie 
przeszłym. Miłosz jest całkiem świadomy przegranej… a także swego 
(polskiego) lęku przed Wschodem, czyli Rosją:

Triepiet małogo pieried bolszim. Przed Imperium,
Które idzie i idzie na zachód, zbrojne w łuki, arkany, pepesze,
[…]
A ja nic tylko uciekam, od stu, trzystu lat 

(Trwoga – sen 1918, K)
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ność do Europy:

Nad wszelkim plemieniem i ludem stanowiła się szara cisza.
Po dzwonach barokowych kościołów. Po ręce na karabeli.
[…]
Mrugałem oczami, śmieszny i buntowny,
Sam jeden z Jezus Maryją przeciw niezbitej mocy,

(Rok 1945, K)

Kiedy zaś – niespodziewanie – Imperium się rozpadło, nie pozosta-
wiło żadnych znaków przeszłości:

Nikomu nie powiedziałem, że znam tę okolicę.
Bo i po co […]
Gdzie były wioski i lasy, teraz tylko pola, 
[…]
Obniżono poziom wód, znikła mszaryna,
I z nią zapach bahunu, cietrzewie i żmije.

(Litwa, po pięćdziesięciu dwóch latach: Pewna okolica, NBR)

Słowem, Imperium załatwiło się nie tylko z cywilizacją, także z na-
turą, pozbawioną teraz bujności, oryginalności, rozmaitości. Bo też 
była to natura poprawiona przez człowieka, niejako zhumanizowa-
na jego staraniami. Motyw bardzo istotny dla Miłoszowego obrazu 
Europy.

Komu – czemu – przeciwstawia on jeszcze Europę? Expressis 
verbis Ameryce, którą poznał – w nieco dwuznacznej roli polskiego 
dyplomaty – wkrótce po wojnie. Jest to wówczas dla niego kraj bez 
historii, godzien tyleż zazdrości, co współczucia. W Waszyngtonie 
wspomina 

Popiół stuleci zmieszany z krwią świeżą.

(Legenda, ŚD)

– i tym samym może zapewnić, że

[…] dom swój odtąd mieliśmy w historii.

(Legenda, ŚD) 
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Przychodzi po zgrzytach mieczów
I głosie rogów wojennych,
Po strasznym krzyku zbiorowym
Za pyłem kruszonej cegły,
Po trzepotaniu wachlarzy
Nad żartem ciepłych porcelan,

(Narodziny, ŚD)

– zapewnia, że

Gdziekolwiek pójdzie, tam wszędzie
Znajdzie na rzeczach ziemi
Ciepły i ręką ludzką
Wytarty polerunek
[…]
Jedyne jego bogactwo

(Narodziny, ŚD)

Zarazem jednak przewrotnie upewnia „dziecię Europy”, że

Kto ma władzę, zawdzięcza ją logice dziejów.
Oddaj logice dziejów część jej należną. 

(Dziecię Europy, ŚD)

– co jest, jak cały ten poemat, ironiczną antyfrazą, w konsekwencji 
więc, szyderstwem z historycznej dialektyki. Lata te były niewąt-
pliwie dla Miłosza trudne, i to także wewnętrznie. Zachwytowi nad 
Ameryką towarzyszył bowiem jaskrawy wstręt, spowodowany spo-
tkaniem z kulturą masową. Człowiek amerykański, którego „miękko 
na dwudzieste piętro / wiezie miękką windą lukrowana piąstka, 
girl” – po chwili

[…] leży, śniąc sen dawnych rajów,
Sen jałowej taśmy filmu,
Sen o małych dziewczynkach krajanych nożyczkami
[…]
Wtedy przepuszczają urywany strumień cyfr
I szczypcami srebrnych rąk budują
Szklaną klatkę wokół czerwonego serca.

(Nie ma wzroku, ŚD)
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Warszawy szczególnie trudny do zniesienia. Jednak po latach spę-
dzonych w Paryżu i ponownym osiedleniu w USA tak drastyczne 
tony niemal zupełnie zanikną.

W Ameryce spędził Miłosz blisko trzydzieści lat życia. Po piętnastu 
określał emigracyjnego pisarza jako kogoś, kto „był świadom swego 
zadania i ludzie czekali na jego słowa, ale zakazano mu mówić. Tam, 
gdzie teraz mieszka, może mówić, ale nikt go nie słucha i co więcej, 
zapomniał co ma do powiedzenia” [ZUM 46]. Dziwne słowa u autora 
tysięcy stronic… Jak jednak rozumie Miłosz swoje „zadanie”? Może 
zerwać z kondycją wygnańca… albo też zachować „wyobrażoną obec-
ność” we własnym kraju, co zakłada stałe powroty do przeszłości, 
własnej i zbiorowej… ale przede wszystkim ciągłą tej przeszłości 
reinterpretację, w nadziei, że okaże się ona właściwa (zrozumiała) 
dla przyszłych czytelników. Nikt jednak nie może mu w tym pomóc 
ani, tym bardziej, zagwarantować sukcesu.

Znalazł się więc w stanie alienacji doskonałej… Jego los sprowa-
dził się w Kalifornii do relacji między trzema czynnikami: pozo-
stały tylko „ja, Natura, Bóg”. Jednak ja, jak mówił Pascal, jest „godne 
nienawiści”, zaś w Ameryce „leczyła go tylko natura”, pozbawiona 

„ciepłego uścisku” wspólnoty kulturalnej. Natura jest dla Miłosza 
polem walki i bezbrzeżnego okrucieństwa, może więc fascynować, 
zachwycać nawet, w żadnym jednak wypadku nie stanie się „ro-
dzinna”. Przyrodniczy sposób myślenia – zauważa Miłosz – czyni 
z człowieka „potencjalnego oprawcę” (stąd zarówno zaciekawie-
nie, jak opór wobec poezji Robinsona Jeffersa). Nietrudno się już 
domyśleć, kto tylko może uzasadnić lub przynajmniej podeprzeć, 
zagwarantować poezję, która chciałaby odnowić (czy przywrócić) 
całość doświadczenia Miłosza… czyli wszystko, co przeżył i co zdaje 
mu się godne ponownego uobecnienia, re-prezentacji. Bóg staje się 
nie tyle adresatem, ile świadkiem czy gwarantem poezji. Taki jest 
punkt wyjścia Miłoszowej teorii wyobraźni chrześcijańskiej i nieco 
ezoterycznych spekulacji Ziemi Ulro.

Były to najbardziej samotne lata poety. Niedługo później Amery-
ka stała się dla Miłosza krajem literackiego triumfu. To osobliwe – 
przynajmniej dla Polaka – połączenie sukcesu z odosobnieniem 
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ona w końcu wszystko, co mogła… Wszystko z wyjątkiem czucia się 
u siebie.

W istocie wraz z sukcesem Miłosz zdaje się raczej powracać do 
Europy, najpierw wyobraźnią, następnie też własną obecnością. 
W roku 1983 napisał osobliwy wiersz, którego podmiot (mówią-
cego) trudno jednoznacznie określić. Najłatwiej zobaczyć w nim 
dziewiętnastowiecznego polskiego emigranta – załóżmy, podsuwał 
Miłosz, Juliana Klaczkę – który kończy swą polityczną działalność 
w szerokim świecie, w Wiedniu czy Paryżu… i postanawia dokonać 
życia „w miasteczku w kotlinie pod wzgórzem katedry / z grobami 
królów” [Powrót do Krakowa w roku 1880, NZ]. Jednak uwaga i za-
chwyt, z jakim wpatruje się w to nowe-stare życie, jakie go otacza… 
pozwalają dopatrywać się w nim także – czy przede wszystkim? – 
artysty? poety? Jak wiadomo, Miłosz w kilka lat potem zadomowił 
się istotnie w Krakowie.

Ale czym właściwie jest dla niego Kraków? Miasto, które poznał 
późno i z którym niewiele go w przeszłości łączyło! Odpowiedzi 
najlepiej poszukać wewnątrz poezji Miłosza. Kraków najwyraź-
niej zastępuje mu – w teraźniejszości, nie w pamięci! – inne mia-
sto, miasto, gdzie wszedł w wiek dojrzały. Więc Wilno. Czym było 
Wilno? Miastem inicjacji, gdzie z młodzieńca stał się mężem: tam 
ukształtowało się jego poczucie estetyczne (a więc barok i roman-
tyzm, kościół Świętego Piotra i Pawła i cela Mickiewicza). Tam także 
wniknął w społeczno-polityczną mechanikę XX wieku: z dziwnego, 
peryferyjnego Wilna lepiej można było dostrzec przyszłość Europy 
niż z zadufanych w sobie stolic… Mówiąc zwięźle, Wilno w znacz-
nej mierze zbudowało czy określiło mu tożsamość, będąc niejako 
mikrokosmosem cywilizowanego świata… Inaczej – Europy.

Czy wszystkie miasta (miejsca) mogą taką rolę odegrać? Chyba 
nie, bo nie we wszystkich objawiło się dostatecznie wiele podniet, 
wzorców, konfliktów… Do formowania, kształtowania zdolne są tylko 
czy przede wszystkim miasta (miejsca) przesiąknięte doświadcze-
niem – czyli historią. Nie musi to nawet być wielka historia, historia 
wydarzeń. Dość, jeżeli w jakimś miejscu skropli się doświadczenie 
ludzkiego współżycia, pozostawiając ośrodek nauk, stylistyczne 
odchylenie lokalnego stylu, żywe wciąż i trwałe obyczaje…



283

C
ze

sł
aw

 M
iło

sz
 i 

je
go

 ś
w

ia
tEuropa jako cywilizacja jest właśnie dla Miłosza konstelacją takich 

miast i ogólniej – miejsc. Miejsc znaczących i kształtujących, ponie-
waż obciążonych historycznie. I chyba tylko Europa – przynajmniej 
przez długie lata. W późnym już wieku zachwycił się Miłosz Japonią, 
ale w roku 1949 Azją, której ludziom oddaje zresztą hołd… – Azja 
więc jest przede wszystkim kontynentem, gdzie

[…] sęp zatacza koła w upale bez chmur
A dźwięk przedpotopowych skał drwi
Z człowieka, z jego bogów i demonów.
(Myśl o Azji, ŚD)

Ale Ameryka? Ameryka – jak już wspomniałem – wiąże się spon-
tanicznie Miłoszowi z naturą: najjaskrawiej widać to w Traktacie 
poetyckim, w którego czwartej części rozważa Miłosz znaczenie, 
jakie ma w jego twórczości natura. Zarazem zaś wędruje wyobraźnią 
przez rozmaite amerykańskie krajobrazy:

Ameryka ma dla mnie sierść racoona
I oczy jego w czarnym okularze.
Miga chipmunkiem w złożach suchej kory
[…]
Jej skrzydło jest koloru kardynała
[…]
Jej linia jest falista jak moccasin
Przepływający rzekę ruchem trawy.
Grzechotnik, rumowisko plam i cętek,
Zwija ją w kłębek pod kwiatami yukki. 

(IV. Natura, TP)

Jak widać, Ameryka jest raczej miejscem dla zoologa niż dla geo-
grafa. A już najmniej historyka. Ameryka odsyła tym samym do 
dzieciństwa, kiedy przedmiotem zainteresowania poety były las, 
łąka, rzeka z ich mieszkańcami.

Ameryka jest dla mnie dopełnieniem
Podań dzieciństwa o jądrze gęstwiny
Opowiadanych w stuku kołowrotka. 

(IV. Natura, TP)
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Czemu w naturze, jak neon gorącej,
Na zawsze sobie nie założyć domu?

(IV. Natura, TP)

– gdzie „neon” całkiem jednoznacznie określa, gdzie ta „natura”, która 
pozwoliłaby zapomnieć o historii. Ale już po paru chwilach w Odzie 
[TP] o pięknościach października zjawiają się angielscy żołnierze 
i miłośnik wolności, Litwin o zadartym nosie, pośpiesznie rychtuje 
przeciw nim powstańcze armaty.

Ale natura – zwłaszcza amerykańska – rzadko tylko pozwala się 
przeniknąć przez historię. Dlatego też tamtejsze miasto – w swoim 
monotonnym ogromie albo bezkresnej skromności – niemal się 
u Miłosza nie pojawia. A jeśli już, to w niewdzięcznej roli antymiasta, 
stolicy cywilizowanego delirium:

A było święto w Megalopolis.
Ruch na ulicy zamknięty i procesja.
Powoli przesuwał się posąg boga:
Phallus wysokości czterech pięter
[…] w chrześcijańskich kościołach […]
[…] liturgia polegała na dyskusji […]
O tym, czy da się wierzyć w życie po śmierci,
Co rozstrzygano przez głosowanie.
Udawałem się wtedy na wieczorną party
Do szklanego domu na zboczu góry,
Skąd milcząc oglądali krajobraz planety:
Iskrzącą się równinę z metalu czy soli,
Żłobione erozjami piołunowe lądy,

(Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada: V. Mała pauza, GWSIKZ)

Martwy krajobraz odpowiada śmierci Boga… ale także faktycznej 
nieobecności miasta, które nie potrafi się estetycznie uporządko-
wać, ponieważ nie ma wokół czego się zebrać. Może tylko rosnąć 
lub rozpadać się – jak natura.

Inaczej oczywiście w Wilnie czy Krakowie, którym skądinąd – 
jako ubogim, naiwnym, staroświeckim – Miłosz nie szczędzi 
przytyków… Nie jest przy tym tak, aby Miłosz był w jakimś sensie 

„antyamerykański”, raczej przeciwnie. Ale nie jest tam naprawdę 
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znów do Europy.
Czym jest wreszcie dla poety ta Europa? Ostrożnie można by od-

powiedzieć tak: jest konstelacją miejsc i miast, gdzie dokonuje się 
inicjacja i kształtowanie człowieka. Inaczej: gdzie ludzie nabywają – 
nie bez sporów, walk i poświęceń – możliwie rzetelną i składną (czyli 
uporządkowaną) tożsamość. Dokonuje się to nie gwałtem, przymu-
sem… raczej cierpliwym poprawianiem, ucieraniem natury. W tym 
sensie pedagogia jest osobliwie bliska literatury, co znalazło wyraz 
już w 1943 roku w Świecie. Jak wiadomo, Świat jest równocześnie 
opisem „dobrego dnia” w rodzinie, przedstawieniem przestrzeni, 
w jakiej ta rodzina żyje, od przydomowego ogrodu aż po ducho-
we świecie stolice, Rzym i Paryż, dostrzegalne w głębi horyzontu… 
i wreszcie, figurą metafizycznego porządku, w którym powinien 
odnaleźć się człowiek między Bogiem a naturą. W ostatecznym 
rachunku – zdaje się mówić Miłosz – Europa nie jest niczym innym: 
jest cywilizacją, która stara się (czy starała…) ukształtować ludzi 
w zgodzie z porządkiem natury i metafizycznym przeznaczeniem. 
Czyni to zaś w oparciu o Ateny, Rzym i Jeruzalem… starając się to 
i owo do wspólnego spadku dorzucić. Nie ma tu żadnego sekretu 
i żadnej oryginalności: Miłosz pozostał na zawsze uczniem wileń-
skiego gimnazjum Zygmunta Augusta i w gruncie rzeczy nigdy 
daleko nie odszedł od pedagogicznego ideału czy programu, wedle 
którego był kształtowany. Zaś katastroficzne nastroje, które w latach 
trzydziestych ogarniały i poetę, i jego duchowych nauczycieli… nie 
osłabiały, ale przeciwnie, umacniały go w coraz trudniejszej wier-
ności Wielkiej Tradycji Europejskiej… bo tak można by nazwać ten 
pedagogiczny wzorzec, ukształtowany nie przypadkiem w czasach 
baroku: przecież to jezuici narzucili (także swoim przeciwnikom) 
ów aliaż teologii (filozofii) i klasycznej retoryki (poetyki)!

Stąd kilka konsekwencji, które pozwolę sobie już tylko skrótem 
przypomnieć. „Europejskie” jest dla Miłosza to, co potrafi uzgodnić 
świeckie ze świętym, naturalne i nadprzyrodzone (a przynajmniej 
idealne, niepraktyczne, poddane jakiemuś wyższemu porządko-
wi). Stąd znamienne natręctwo wyobraźni: lube sercu poety są 
takie miasta i krajobrazy, w których naturalne piękno wyraźnie – 
ale nie niszcząco! – wpisał się człowiek. Przykładem najbardziej 
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Mittelbergheim, Bon nad Jeziorem Genewskim albo dolina Vesère 
w Gaskonii. Ciekawe, że w tych miejscach – najzwyklej i najprościej 
europejskich – z zachwytu rodzą się też moralne postanowienia 
Miłosza:

Ogniu, potęgo, siło, ty co mnie
Trzymasz we wnętrzu dłoni, której bruzdy
Są jak wąwozy olbrzymie […]
W godzinie lęku, tygodniu zwątpienia
[…]
Pozwól mi ufać, wierzyć, że dosięgnę,
Daj mi przystanąć w Mittelbergheim

(Mittelbergheim, ŚD)

Podobnie w Bon nad Lemanem:

[…] Godzisz się co jest
Niszczyć i z ruchu podjąć moment wieczny
Jak blask na wodach czarnej rzeki? Tak. 

(Notatnik: Brzegi Lemanu, Wiersze rozproszone 1953–1954)

Nie wchodzę już teraz w sens tych doświadczeń i postanowień: 
ważne, że dokonują się one tam, gdzie piękno naturalne (wzgórz, 
rzek, gór, lasów) ludzie umieli wykorzystać i uzupełnić pięknością 
domu, ogrodu, obejścia i studni, nie mówiąc już o świątyni i pałacu. 
Te często pół wiejskie, pół miejskie loci Europae świadczą niejako 
o sukcesie cywilizacji, o tym, że umiała ona stworzyć przynajmniej 
wzorce dobrego życia, odpowiednio przekształcając naturę…

Można też sobie postawić pytanie, czy taka właśnie Europa nie 
utożsamia się w gruncie rzeczy ze zbiorem poetyckich topoi, porząd-
kujących i usensowniających przestrzeń. Te zaś znowu topoi wydają 
się nieraz pochodne od archetypów czy też w tych archetypach 
zakorzenione: myślę choćby o na pół metafizycznych kategoriach 
góry i dołu, stron świata itp. (sporo o nich w Ziemi Ulro). Ale także 
o takich figurach jak ognisko domowe, rozmaite odmiany ogrodów, 
także o łąkach sielanki, o sadzie, gdzie rządzi cierpliwość i doświad-
czenie, o groźnym, piekielnym wręcz lesie, czyli silva obscura i tym 
podobne. Że te figury są stale obecne w wyobraźni Miłosza, dowodzą 
także przytoczenia-parafrazy z Mickiewicza w Traktacie poetyckim: 



287

C
ze

sł
aw

 M
iło

sz
 i 

je
go

 ś
w

ia
twiadomo zaś, że Pan Tadeusz jest istotnie przedstawieniem „właści-

wego ładu” rodzinnego i (domyślnie) narodowego życia. W każdym 
razie o wiele silniej, niż się zdaje, jest u Miłosza obecna i tradycja 
antyczna, i zwłaszcza tradycja „klasyczna” i oświeceniowa, razem 
z jej konceptem „naśladowania” natury poprawionej przez reguły 
smaku i harmonii.

Czy w tej europejskiej konstelacji, o której mówiłem, obowiązuje 
niezmienna hierarchia? Owszem, są miasta, widoki, okolice, w któ-
rych niejako skropliła się tradycja. Ale cywilizacja tym się cechuje, że 
buduje, tworzy! Stąd przekonanie, że miejsc, pomników, dzieł sztuki 
musi przybywać, ba! – powinno ich przybywać, co nieuchronnie po-
mniejsza znaczenie poprzednich. Dlatego Miłosz dąży od początku 
do „równouprawnienia” swoich doświadczeń (swojego kraju, miasta 
i tym podobne): doskonałym przykładem jest stosunek poety do 
Paryża, przywoływanego wielokrotnie, od 1936 roku bodajże…, ale 
w końcu – jeśli tak można powiedzieć – oswojonego i pokonanego:

Mijając ulicę Descartes
Schodziłem ku Sekwanie, młody barbarzyńca w podróży,
Onieśmielony przybyciem do stolicy świata.

(Rue Descartes, HOP)

Po latach:

Znów opieram łokcie o szorstki granit nadbrzeża,
Jakbym wrócił z wędrówki po krajach podziemnych
I nagle zobaczył w świetle kręcące się koło sezonów,
Tam gdzie upadły imperia, a ci co żyli, umarli.
I nie ma już tu i nigdzie stolicy świata.

(Rue Descartes, HOP)

Słowem, Europa jest całością w dynamicznej nierównowadze i wła-
śnie jej wewnętrzny ruch powoduje, że poszczególne miasta, spo-
łeczności, kraje i tym podobne mogą podupadać, wysuwać się na 
czoło… słowem, tracić i zyskiwać na znaczeniu. W końcu celem poety 
było od początku udowodnienie, że Wilno, miasto peryferyczne, jest 
równie czy głębiej „europejskie” co Paryż… Ale możliwe także – nie-
stety – zdaje się wykluczenie z cywilizacji, wykluczenie czy samowy-
kluczenie z Europy. Jak łatwo zauważyć, Europa Miłosza jest silnie 
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gdy Anglia utrzymuje się w stałej obecności na stronach wierszy 
i rozważań poety. Ale nawet wzmianek o Szwecji czy Czechach jest 
więcej niż o Niemczech. Ta nieobecność – czy słaba obecność – musi 
dawać do myślenia. Jest ona niewątpliwie wykładnikiem – może nie 
całkiem świadomym? – głębokiego wstrząsu, jakim była dla Miłosza 
okupacja i zwłaszcza zagłada Żydów. Prócz kilku wzmianek o Go-
ethem, Schopenhauerze, paru jeszcze germańskich geniuszach… 
Niemcy są w jego poezji nieobecne. Można by więc chyba – w tym 
przypadku – mówić o wykluczeniu czy raczej samowykluczeniu 
z Europy, niewątpliwie przejściowym, ale niemniej – niemożliwym 
do zapomnienia czy zlekceważenia…
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W Ogrodzie nauk pisze Miłosz, że polszczyzna „nie jest językiem 
o «ustawionym» głosie”. Co ta przenośnia oznacza? Poeta podkre-
śla „potrzebę jednego, głównego nurtu rytmicznego, który stanowi 
niejako tło” dla rozmaitych przedsięwzięć językowych. Ale później 
narzeka na „gadulstwo” staropolszczyzny, mówi o stanisławowskim 

„oczyszczaniu” języka, a nawet o ładzie i prostocie prozy Prusa… Ję-
zyk dzisiejszy razi go swoim „wydwarzaniem”: ze „skłonnością do 
zapożyczeń idzie w parze jakiś niedowład składni: zdania rozłażą 
się, wloką, ospale, niemrawe” [Mickiewicz, ON]. Słowem, pod usta-
wieniem głosu rozumie Miłosz jeśli nie wzorzec, to przynajmniej 
drogowskaz stylistyczny. Dobór słownictwa i energia składni są dla 
niego równie ważne, co „nurt rytmiczny”.

Miłosz słusznie zwraca uwagę, że terenem, gdzie najlepiej obser-
wować walkę o kształt języka, jest „mnóstwo robionych w Polsce prze-
kładów”. Stąd pokusa, by przyjrzeć się tłumaczeniom Biblii. Miłosz 
nie ukrywa, że chciałby je narzucić użytkownikom… przynajmniej 
jako wzór wypowiedzi poważnej, dostojnej. W obrębie polszczyzny, 
powiada, zaciera się współobecna „odrębność kilku języków”, po-
stępuje proces homogenizacji stylistycznej, „odpowiedzialność za 
co ponosi powszechny już dzisiaj żargon inteligencko-dziennikar-
ski” [KP 51–52]. Może to ostatnie określenie nie najtrafniejsze, ale 
mniejsza, bo koń, jaki jest, każdy widzi. „Tekstom biblijnym – pisze 
Miłosz – podołać mógłby zapewne tylko nowoczesny polski język 
«wysoki», hieratyczny i liturgiczny, który by miał źródła w całej prze-
szłości, a zarazem był przyjęty przez dzisiejszą językową wrażliwość” 
[KP 52]. Oczywiście, takiego języka nie da się zrobić na zawołanie: 

„odważam się wystąpić z moją próbą tylko dlatego, że od dawna […] 
szukałem w języku biblijnym miary i wzoru dla poezji” [KP 52].

Ale w jakim właściwie „języku biblijnym”? Przecie nie w hebraj-
skim, greckim… W zrozumiałej dla licealisty Wulgacie? W szes-
nastowiecznych tłumaczeniach? W dziewiętnastowiecznej prozie 
kościelnej, prozie modlitw, tłumaczeń, przeróbek i poprawek Wujka? 
Potakująca odpowiedź byłaby w każdym przypadku błędem. Szu-
kanie miary i wzoru jest dla rzetelnego poety tworzeniem miary 
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powiedź na pytanie, co u Miłosza przeważa: odniesienie do cudzego 
głosu, do przeszłości polszczyzny, czy świadoma wola zbudowania 
stylistycznego modelu.

Końcowy werset Psalmu 29 brzmi po hebrajsku:

Jahwé ’oz leammo jitten
Jahwé je barékh et-âmmo bašalom.

Po łacinie Wulgaty:

Dominus virtutem populo uo dabit;
Dominus benedicet populo suo in pace.

W Biblii Tysiąclecia:

Pan udzieli mocy swojemu ludowi,
Pan ubłogosławi lud swój pokojem.

Nie będę jednak rozważać tłumaczeń Miłosza względem oryginału. 
Zajmuje mnie polska historia słynnego zdania. Miłosz podkreślał, 
że w swej pracy korzystał często z istniejących przekładów. Ufał 
anonimowości, powszechności zwrotów i wyrażeń, które, niczym 
kamienie w potoku, ogładził czas. Tak się jednak składa, że werset, 
choć bardzo prosty, przekładano – zwłaszcza współcześnie – inaczej 
niż uczynił to Miłosz:

Pan da siłę swojemu ludowi,
Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju.

(Psalm 29, KP)

Postaram się, porównując stare i nowe wersje, wyłuskać zasady, 
których trzymał się poeta w tworzeniu „hieratycznego i liturgiczne-
go” stylu. Będzie to niepełne i rudymentarne, ale od czegoś trzeba 
w końcu zacząć.

1. Uderza przede wszystkim wierność dla archaicznej formy 
wersetu i usilne podkreślenie paralelizmu: „Pan da […] Pan da”. Nie 
postąpił tak nikt z dotychczasowych tłumaczy. Od Psałterza floriań-
skiego biegnie formuła:
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Gospodzin blagoslawicz bodze ludu swemu w pocoiu.

Gospodzin zmienia się w Pana, cześć w moc, siłę, wyjątkowo potęgę 
i męstwo, Pan udzieli mocy albo natchnie mocą, także pokój i bło-
gosławieństwo wchodzą w różne związki. Trwa jednak zestawienie: 

„Da […] pobłogosławi”. Inaczej tylko w Biblii Leopolity:

Pan da moc ludu swemu,
Błogosławieństwo da ludu swemu w pokoju.

Także w mało znanym przekładzie ks. Kruszyńskiego czytamy:

Pan da moc narodowi swemu –
da Pan i błogosłowić będzie narodowi swemu w pokoju.

Tłumacz chce dochować wierności poetyckiej zasadzie oryginału, 
ale „da Pan” bez dopełnienia brzmi zbędnie i pusto. Potrzebę para-
lelizmu odczuwa silnie Brandstaetter – nic dziwnego, bliski przecie 
hebrajskiej tradycji! – umieszcza go jednak gdzie indziej:

Pan natchnie mocą
swój lud,
Pan pobłogosławi pokojem
swój lud.

Dlaczego nie pojawiło się nigdy proste powtórzenie „Pan da”? Po 
prostu dlatego, że nie ma go w oryginale. Nie ma w tym przynaj-
mniej wersecie, gdzie na określenie daru siły i błogosławieństwa 
znajdują się dwa różne słowa. Ale cóż z tego? Miłosz trzyma się 
żelaznej reguły dobrego przekładu: pilnuje ducha, nie litery. Duch 
biblijnego stylu żąda twardo paralelizmów: Miłosz stawia je tam, 
gdzie brzmią świeżo i skutecznie. Nie narusza zaś znaczenia: czyż 
błogosławieństwo nie jest Bożym darem?

Biblijnego paralelizmu pilnuje Miłosz nieporównanie skrupu-
latniej niż wszyscy nowsi tłumacze, z poznańskimi i tynieckimi 
włącznie. W tym samym Psalmie mamy dwukrotnie „oddawajcie 
Panu” (5), „Głos Pana” (4, 5), „Pan zasiadł […] Pan zasiada” (10). Otóż 
znaczna większość tłumaczy starała się jakoś zróżnicować użyte 
przez Psalmistę wyrażenia. Nawet Wujek (Psalm 29 w ogóle mu się 
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identycznych powtórzeń, pisząc na przykład: „Głos Pański łamiący 
cedry: i połamie Pan cedry” (5) albo: „Pan czyni […] a będzie siedział 
Pan” (10).

Rzecz w tym, że tradycja retoryczna, wpajana razem z łaciną od 
renesansu, kazała jeśli nie unikać, to przynajmniej usprawiedli-
wiać powtórzenie. Jest ono – do naszych czasów – odczuwane na 
ogół jako zbędne lub monotonne. Byli pisarze, co jak Nałkowska 
tępili nawet równobrzmiące sylaby w zdaniu… Tymczasem Miłosz 
sięga po powtórzenia często i z szacunkiem. Dlaczego? Ponieważ 
jest pierwotnym znakiem sakralności. Powtarza się to, co ważne, 
natchnione – słowo zdolne ożywić, zmienić, zabić. Ślady tej funkcji 
powtórzenia zachowały się jeszcze w folklorze. Jednak w potocznej 
świadomości językowej odczucie sakralności powtórzenia rozbudzić 
może tylko twórca wybitny.

2. Jakie konsekwencje niesie przywiązanie do paralelizmu? 
Najpierw – szczególne rozumienie poetyckości. Poetyckie jest 
dziś zwykle to, co nowe, jeszcze niepowiedziane nigdy. Inaczej 
dla Psalmisty: poetyckie jest to, co powiedziane dobrze, skutecz-
nie, co będzie na pewno właściwie zrozumiane. Trudno wdawać 
się tutaj w teorię biblijnego wersetu. Rysuje się jednak od razu 
prosta typologia: podział ze względu na ilość członków (od jedne-
go do czterech) oraz na relacje znaczeniowe między członkami. 
Jeśli werset dwuczłonowy, może być synonimiczny, antytetyczny 
lub syntetyczny, może powtarzać, przeciwstawiać się lub wzbo-
gacać. Najciekawszy trzeci, jak nasz właśnie. Pan daje najpierw 
siłę, potem błogosławieństwo pokoju, daje temu samemu ludowi. 
Mamy zatem i wyraźne powtórzenie (utrwalenie) sensu, i wyraźną 
odmianę (odnowienie). Znaczenie winno zostać najpierw umoc-
nione, upewnione przez repetycję, dobrze zapamiętane. Dopiero 
na tle powtórzenia wprowadzona zostaje nowość: tym samym 
nabiera ona wyrazistości. Łatwo wskazać mnemotechniczne przy-
czyny poetyckiego postępowania Psalmisty. Dodajmy jednak, że 
unaocznia ono najprościej – w obrębie jednego zdania – opozycję 
ciągłości (tradycji) i oryginalności, których współgranie określa 
rozwój literatury. Jesteśmy naprawdę u początku poezji, u źródła 
poezji – jak u źródła prawdy.
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powtórzenia werset Miłosza brzmi zwięźle. Przeciwnie w Biblii 
Poznańskiej, gdzie czytamy:

Jahwe udzieli mocy swemu ludowi,
Jahwe błogosławić będzie swemu ludowi darząc go pokojem.

Rozwlekłość jest niechcianym skutkiem gorliwości duszpasterskiej, 
troski, aby niczego ze znaczenia nie uronić. Ale w poezji nie osiąga 
się zrozumienia analitycznie, wyliczając, jak w słowniku, użycia 
i odcienie semantyczne. Jak zobaczymy, Miłosz szuka uparcie słów 
najogólniejszych znaczeniowo; zwykle zatem najstarszych, najprost-
szych. Rozwija jednak wielostronną strategię zwięzłości.

Niewątpliwie stara się używać słów krótkich. Psalm 29 liczy u Mi-
łosza łącznie 88 słów, 103 u Wujka, 93 w Biblii Tysiąclecia. Jeśli słów 
jednosylabowych jest 19, 19 i 17, to dwusylabowych już 44, 54 i 46, 
więcej niż dwusylabowych 25, 30 i 30. Te różnice są chyba w pol-
skim zasobie słownym znaczące. Ale efekt zwięzłości osiąga się 
subtelniejszymi sposobami. Przede wszystkim radykalną eliminacją 
słów niekoniecznych, zjawiających się dla złudnej eufonii u niedo-
świadczonych tłumaczy, co starali się walczyć z anachronizmem 
(z filologicznymi błędami) Wujka:

Pan też doda mocy ludowi swemu
(Biernacki)

Niechże Pan mocą darzy swój lud
(Klawek)

Ten Pan ludowi swemu potęgi użyczy
(Wójcik)

Niech Pan udzieli pomocy ludowi swemu
(Szeruda)

da Pan i błogosławić będzie narodowi swemu w pokoju
(Kruszyński)
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szczególną, która usprawiedliwia ich zdumiewającą częstotliwość. 
Mianowicie: przedmioty czy pojęcia stają się bardziej „naoczne”, 
konkretne, jeżeli wskaże się wyraźnie ich posiadacza. W tym wy-
padku dyrektywa zwięzłości zostaje zatem zawieszona.

Trudniejsze do uchwycenia – ale też do wprowadzenia w tekst! – 
są preferencje gramatyczne. Wrażenie zwięzłości powstaje z elimi-
nowania innych niż czynne form czasownika. Psalm (czy poemat) 
zdaje się wtedy „dziać prędzej”. „Głos Pana łamie cedry” brzmi kró-
cej niż „Głos Pański łamiący cedry” (Wujek, 5), nie tylko dlatego, że 
imiesłów jest trzysylabowy. Także rzeczownik „Pana” jest zwięźlej-
szy niż przymiotnik „Pański”, może dlatego że grupy spółgłoskowe 
stawiają większy opór językowi. Strona bierna należy u Miłosza do 
rzadkości, zwrotna zjawia się na pewno mniej często niż w polsz-
czyźnie mówionej czy gazetowej. Niestety, udowodnić to mógłby 
chyba tylko komputer… To samo wolno powiedzieć o formach zło-
żonych: „Pan da moc (siłę)” jędrniejsze od: ,,Niech Pan…” Futurum 
w roli rozkaźnika jest zresztą najsilniejszą z form imperatywnych, 
ponieważ zawiera w sobie przekonanie o nieuchronnym spełnieniu 
się oczekiwanego zjawiska. Formuła: „Pan pobłogosławi swój lud 
pokojem” (Skwarnicki) jest niewątpliwie najzwięźlejsza. Jednak 
Miłosz nie napisał: „pobłogosławi”, ale: „da błogosławieństwo”… 
Dlaczego, powiemy.

Jak widać, gramatyczny kształt tekstu nie jest bynajmniej Miło-
szowi obojętny. Więcej: piękność zasadza się w Psalmach na cnotach 
gramatycznych, zwięzłości, odpowiedniości, jasności… W powta-
rzalnej strukturze wersetu tym jaśniej grają symetrie i asymetrie 
morfologii i składni. Uwidaczniają się i odzyskują poetycką jakość 
najprostsze różnice: Pan daje najpierw jedno słowo (siłę), potem dwa 
(błogosławieństwo pokoju). Zapewne więc daje coraz więcej… I daje 
jakoś inaczej, skoro w drugim zdaniu dopełnienie zmienia miejsce. 
Trudno zauważalna w metaforycznej zawierusze współczesnej po-
ezji, ta rudymentarna „poezja gramatyki” zdaje się fundamentem 
pomników literatury. W poezji – pisał Jakobson – „każdy składnik 
językowy zostaje przekształcony w figurę mowy poetyckiej […] zasoby 
poetyckie skryte w morfologicznej i składniowej strukturze języka, 
słowem, poezja gramatyki […] były rzadko doceniane przez krytykę 
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jest niewątpliwie w Miłoszowych psalmach: silna i prosta wyrazi-
stość wersetu każe poecie i słuchaczom zwracać uwagę na różnice 
najniższego językowego poziomu (nawet ilości słów i porządku 
części zdania!) i różnicom tym nadaje – czy przywraca – liryczną 
skuteczność.

3. Dlaczego Pan da siłę, nie moc? Pytanie zasadne, bo moc częst-
sza i możniejsza. Obowiązuje we wszystkich starych psałterzach 
(prócz floriańskiego, gdzie „cześć”) i przeważa w nowych. Tylko 
gdzieniegdzie zjawia się „męstwo” (Mirek), „potęga” (Wójcik) i wresz-
cie „siła”, na którą wpadł pierwszy Staff, po nim zaś anonimowy 
tłumacz Brytyjskiego Towarzystwa Biblijnego. Nic dziwnego: moc 
jawi się jako bardziej duchowa niż siła, brzmi dostojniej i trochę 
tajemniczo. Wstępną intuicję potwierdzają słowniki: moc ma już 
od dawna szerszy zakres znaczeniowy. Siła jest przede wszystkim 
energią, zdolnością działania lub wywierania wpływu, także gwałtem. 
Moc zaś bywa poza tym – czy przede wszystkim – potęgą,  panowa-
niem, uprawnieniem, prawomocnością, wytrzymałością, istotnością 
i Bóg wie czym innym jeszcze. Lista jej łacińskich odpowiedników 
jest kilkakrotnie dłuższa (Słownik staropolski), zaś rozproszenie 
znaczeń nie przestaje postępować (Linde, Karłowicz, Doroszewski).

Słowem, siła jest cielesna, duchowa zaś przez to, że pochodzi 
od Pana. Opowiadając się za siłą, Miłosz wybiera słowo jak gdyby 
młodsze, prostsze, naiwniejsze, bardziej cielesne. A przy tym – para-
doksalnie – zdatniejsze do nowych połączeń niż znużona nieco moc.

Pan „da siłę”, nie zaś „doda siły”. W najstarszych przekładach 
było „da”, w Bibliach gdańskiej i nieświeskiej pojawiło się „doda”, co 
świadczy o nieco odmiennym odczuciu zjawiska. Skoro Bóg dodawał, 
to znaczy, że było już coś przedtem. Pomijam tę presupozycję teolo-
giczną, zapewne nieświadomą, boć to przecie kalka z „dodać ducha”, 

„dodać odwagi”, zwrotów częstych u naszych walecznych przodków. 
Mnie interesuje raczej tęsknota do nierozdzielności znaczenia, wi-
doczna u Miłosza. Pan daje wszystko, Pan nie jest aptekarzem, nie 
dodaje ani nie odejmuje. „Da” jest oczywiście znacznie ogólniejsze 
od rozmaitych frazeologizmów, do których zwłaszcza w XX wieku 

  1 R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa [w:] Teoria badań literackich za 
granicą. Antologia, t. 2, cz. 3, oprac. S. Skwarczyńska, Kraków 1986, s. 124.
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mowy ozdobnej. Pan zatem „darzy mocą” (Klawek), „użyczy potęgi” 
(Wójcik), „udzieli mocy” (Bąk, Szeruda, Skwarnicki) czy „potęgi” (Pe-
ter), ,,natchnie mocą” (Brandstaetter). Ładne to wszystko wyrażenia 
i całkiem na miejscu, zwłaszcza ostatnie. Jest w nich jednak stale 
implikacja cząstkowości. Użycza się lub udziela mocy, potęgi z ja-
kiegoś skarbca, trzeba je podzielić, odważyć, musi się odbyć jakaś 
dystrybucja.

Odwołując się do zupełnie elementarnego „da”, którego nieroz-
dzielone, nierozproszone jeszcze znaczenie obejmuje (przynajmniej 
wirtualnie) wszystkie poprzednie – Miłosz wybiera słowo, którego 
zasób semantyczny jest najmniej zróżnicowany, najogólniejszy. 
Przez to niezróżnicowanie słowo „da” jest najbliższe fizycznemu 
gestowi daru, przekazywania z ręki do ręki, z ciała do ciała, z duszy 
do duszy (siedziby życia, energii witalnej?). Dlatego „da siłę” jest 
w końcu prostsze i zupełniejsze od „da” (a tym bardziej „doda”) „moc” 
lub „mocy”… chociaż ta „moc” krótsza i przez to kusząca. Słowa „dać, 
dar” są u Miłosza słowami ulubionymi, nasyconymi szczególnym 
znaczeniem. Dar, obdarowanie wskazują na szczęście, którym cieszy 
się człowiek, żyjący w zgodzie z tym, co stworzone. Świat jest dobry, 
o ile jest darem, o ile utrzymuje go darząca dłoń. Słówko teologiczne, 
bo przypomina, że dobro (szczęście) jest łaską. Co całkiem wyraźnie 
powiedziane w wierszu Dar [GWSIKZ]. I tutaj także słowo „da” jest 
zwornikiem wersetu, w nim sekret poetyckiego sukcesu.

Dlatego też Miłosz wolał „da błogosławieństwo” – a zatem wy-
rażenie złożone – od zwięźlejszego „pobłogosławi” („błogosławi”). 
Poeta skłania się do form dokonanych. Woli to, co zdarzyło się raz, 
co raz jeszcze się zdarzy, od owego „będzie błogosławić”, które za-
kłada wieczną i tożsamą opiekę Pańską. Psalmy są, jak wiadomo, 
niezmiernie dramatyczne. Bóg stale opuszcza Izraela, zapomina 
o nim, ale ubłagany wraca, darowuje, daje znów błogosławieństwo, 
ratuje z paszczęki lwiej i z ręki nieprawych. Pan nie błogosławi cią-
gle, jak automat; daje błogosławieństwo i oddala się, aby powrócić 
na błaganie ludu. Oczywiście wątpliwe, aby poeta rozmyślał nad 
każdym zwrotem jak to teraz usiłuję czynić, ale poeci zwykle nie 
potrzebują tak rozmyślać, wiedzą wszystko od razu. I jeszcze: „dać 
błogosławieństwo” brzmi konkretniej niż „błogosławić”. Daje się 
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turgicznym gestem, zwrot „dać błogosławieństwo” z przekazaniem 
energii (dobra) niczym przedmiotu. Starszeństwo można było prze-
handlować za miskę soczewicy, błogosławieństwo można także dać 
jak talizman, jak rzecz. W tę stronę zmierza sugestia poety, który 
dary duchowe pragnie najwyraźniej ukonkretnić.

Pozostaje jeszcze „błogosławieństwo pokoju”. Paradoksalnie, ten 
znajomy zwrot jest w tym miejscu Psalmu zupełnie nowy. Od Psał-
terza floriańskiego aż po dziś tłumaczono najchętniej: „błogosławić 
będzie […] w pokoju”, jak w Wulgacie: „benedicet in pace”. Ale od 
1937 roku rozpowszechniał się pomysł ks. Klawka: „błogosławić 
[…] pokojem”. W słowie „bašalom” początkowe „ba” może oznaczać 
albo przyimek „w”, albo funkcję narzędnika: hebraista uprzytomnił 
sobie, że „pokojem” jest równie uzasadnione co „w pokoju”. Nowość 
spodobała się od razu poetom, Bąkowi, Skwarnickiemu, Brandstaet-
terowi… I znowu: nie w wierności rzecz (bo nikt przeciw oryginałowi 
nie grzeszy), ale w celności, którą uchwycić można tylko względem 
czy wewnątrz polszczyzny.

Co oznacza „błogosławić”? Dobrze życzyć, pozdrawiać, obdarzać, 
szczęścić, wielbić, wyznawać… Słowo „pokojem” („w pokoju”) wska-
zuje, że Psalmista mierzy zwłaszcza w „obdarzać”: o to przecież 
chodzi, aby Izrael zwyciężył (lub przynajmniej zyskał siłę), następnie 
zaś cieszył się pokojem. Wszakże nie ludzka to sprawa, ale Boska, 
nadprzyrodzona… stąd „błogosławi” czy „błogosławieństwo”, słowa 
nieodparcie religijne, związane z sacrum. Małymi przesunięciami 
odnowi teraz Miłosz wyrażenie utarte, właściwie pospolite. Pan 
błogosławi, czyli daje błogosławieństwo, Pan daje także pokój. Poeta 
łączy oba i czytamy: „da […] błogosławieństwo pokoju”. Dziecinnie 
proste? Proste i nie proste, skoro żaden z dwudziestu paru tłumaczy 
tak nie powiedział. Istniały widać jakieś hamulce frazeologiczne, 
które odsuwały to rozwiązanie. Przypominam też sobie, że kiedy 
pierwszy raz przeczytałem werset, mignęło mi przez głowę pytanie, 
co właściwie znaczy „błogosławieństwo pokoju”… chociaż trudno 
o pospolitsze wyrażenie. Rzecz w tym, że „błogosławieństwo” ozna-
czać może zarówno czynność (w Słowniku polszczyzny XVI wieku: 
dobrorzeczenie, poświęcenie, przeżegnanie itp.), jak przedmiot 
czynności (dar, dobro, łaskę itp.). Otóż słowo „da” – znowu ono! – 
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semantyczną. W swojej całości wyrażenie jest zatem trochę nie-
spodziewane… Takie właśnie zabiegi miał Miłosz na myśli, kiedy 
mówił o potrzebie ratowania słów przestarzałych, owszem, ale do 
uchowania, byle zjawiły się w zwrotach „celnych”.

4. Jak zatem buduje Miłosz wysoki styl modlitwy? Modlitwy bi-
blijnej, ale przecież i współczesnej? Odrzuca najpierw postrenesan-
sowe zakazy i wraca jawnie do hebrajskiej retoryki potwierdzenia 
i zaprzeczenia (bądź uzupełnienia). Prostymi paralelizmami po-
sługuje się tak, aby odsłonić różnice najniższego poziomu (słowni-
kowego i gramatycznego), tworząc świadomie „poezję gramatyki”. 
Jego dążenie do zwięzłości opiera się na traktowaniu procesu du-
chowego jako wkorzenionego w ciało: dowodem choćby „oddecho-
wy” charakter wersetu i skłonność do ukonkretnienia. Dalej: Miłosz 
nie dąży do uściślenia przez uszczegółowienie. Powraca raczej do 
niezróżnicowanej zupełności znaczeniowej jako do nieprzebranej 
skarbnicy możliwości słownych. Nie tyle też walczy z mową potoczną, 
ile stara się ożywić słownictwo religijno-moralne, będące duchową 
pamięcią kultury. Ożywić przez (stosunkowo) nieznaczne przesu-
nięcia semantyczne, możliwe dzięki ogromnej ilości połączeń fra-
zeologicznych, w jakie te słowa w swej historii wchodziły. Tak w lek-
syce, w składni, w narastaniu metonimiczności, w przeobrażeniach 
pojęcia poezji (literackości) – kształtuje się wysoki styl hymniczny, 
z którym zapewne zwiąże się trwale nazwisko poety.

Tłumaczenia biblijne zdają się zatem dla Miłosza tym, czym Psał-
terz Dawidów dla Kochanowskiego: poetyckim laboratorium, które 
na długo naznaczyło (dziś zaś mogłoby zaznaczyć) kształt polskiej 
wypowiedzi lirycznej. Czy Miłoszowi uda się naprawdę „ustawić głos” 
rodzimej poezji? Nie ma dziś na takie pytanie odpowiedzi, Pamiętać 
należy tylko, że w przekładach poety tkwi propozycja mowy wspól-
nej, propozycja kanonicznego stylu „hieratycznego i liturgicznego”.

Jeśli tak, warto pomyśleć poważnie o obrzędowym spożytkowaniu 
tych tłumaczeń. Powiedzmy głośno: współczesne czytania liturgiczne 
pozbawione są energii i urody językowej. Wybitni bibliści, którzy je 
sporządzili, mierzyli w wierność, którą osiągnęli, i w zrozumiałość, 
co do której często się łudzą. Pomijam już, że filologiczna dokładność 



299

C
ze

sł
aw

 M
iło

sz
 i 

je
go

 ś
w

ia
trzadko idzie w parze z przystępnością. Właściwe uchwycenie sen-

su czytań starotestamentowych zależy decydująco od znajomości 
kontekstu i religijno-literackiej kultury odbiorcy. To, co dla biblisty 
oczywiste, pozostaje często niepojęte dla słuchacza, i Biblia (Poznań-
ska czy Tysiąclecia) bywa nieraz – wbrew pozorom – równie trudna 
do zrozumienia co poprawiany Wujek.

A oto co najważniejsze: główną liturgiczną cnotą dobrego prze-
kładu jest celność i skuteczność, czyli zdolność poruszania umysłu 
i serca. Tej skuteczności właśnie brakuje wprowadzonym niedawno 
tłumaczeniom. Zazwyczaj zarzuca się im estetyczną nikłość czy 
nijakość. Na co zarówno uczeni, jak biskupi machają ręką, ponie-
waż piękno uważają za cenny, owszem, ale niekonieczny przydatek 
biblijnego przesłania. Tymczasem wcale nie o „piękno” tu chodzi. 
Znamiona wysokiego stylu – powaga, majestat, poczucie dawności, 
tajemniczości i tym podobne – są integralną częścią świętego 
przekazu. Dlatego najskrupulatniejszy nawet przekład może za-
brzmieć fałszywie.

Owszem, to prawda, że dawniej wierni nie rozumieli często czy-
tań Starego Testamentu. Ale dobrze czuli i rozumieli, że to, co czyta 
im kapłan, jest święte. Dzisiaj pojmują zapewne lepiej literalne 
znaczenie fragmentów Pisma. Obawiam się jednak, że trudniej im 
zrozumieć, że to Pismo jest święte. W tym główna zasługa Miłosza, 
że o tej świętości – jako tłumacz – nigdy nie zapomina.

Doprawdy, czas byłby o tym rzeczowo porozmawiać. Pamiętając, 
że zdanie:

Pan da siłę swojemu ludowi,
Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju

– jest bardzo pięknym polskim zdaniem. I świętym zdaniem2.

  2 Przedstawiony jako referat na poświęconej Miłoszowi konferencji Instytutu Badań 
Literackich PAN, szkic mój skorzystał wiele z głosów dyskutantów, zwłaszcza 
ks. Frankowskiego, dr Okopień¬Sławińskiej i doc. Bartoszyńskiego, którym gorąco 
dziękuję.
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Poetą, oczywiście. Ale także znawcą i krytykiem, ba! – szkolarzem, 
profesorem literatury, publicystą i polemistą, teologiem i filozofem, 
pamiętnikarzem i epistolografem, powieściopisarzem wreszcie… 
niekiedy i może niechętnie, ale jednak także prorokiem.

Gdzie umieścić go wśród poetów? Polskich najpierw. Debiutował 
między awangardystami, ale odsunął się prędko od tych, którzy 
wielbili miasto, masę i maszynę, chcieli też uszczęśliwić świat ra-
dykalnym społecznym przewrotem. Przystał – niezbyt zdecydowa-
nie – do tych, co ze wszystkich „-izmów” przesunęli się najbliżej 
nadrealizmu. Mówiono wtedy trochę o dyktandzie podświadomości, 
więcej – o poetyce snu. Równocześnie pisał Miłosz wyraziste, kla-
syczne jakby wiersze, pastisze osiemnastowiecznych poetów. Zaiste, 
dziwne wzorów i gustów pomieszanie! Jednak już wtedy świadome 
naśladownictwo, podobnie jak manipulowanie wysokością stylu były 
dla niego istotnym środkiem literackiego wyrazu.

A czego nauczył się za granicą? Jako całkiem młody człowiek 
odwiedzał w Rzymie dalekiego krewnego, Oskara Miłosza, litew-
skiego dyplomatę i francuskiego poetę… Obdarzony szczególną 
wrażliwością – a także darem proroczym – Oskar wtajemniczał 
go jednocześnie w proroctwa Swedenborga i w symboliczną (czy 
postsymboliczną…) poezję, którą sam z powodzeniem praktykował… 
Echa tych proroctw słychać w późniejszej o ćwierć wieku Ziemi Ulro. 
Co do wierszy, to ważniejszą inspiracją stali się Anglosasi, z Eliotem 
w latach czterdziestych i Audenem po wojnie.

Tak więc można by powiedzieć, że wyobraźnia poetycka Miłosza 
składa się jakby z trzech warstw. Najstarsza – i chyba najsilniejsza – 
była oświeceniowa i romantyczna, czyli mickiewiczowska z ducha. 
Czytając Miłosza, słyszymy… ale co właściwie? Jakiś ton znajomy, 
dosadne a dokładne powiedzenie, nazwę znajomą od dzieciństwa. 
Mickiewiczowska jest zwłaszcza dokładność oka tak ścisła, szczegół 
tak wyrazisty, że każe myśleć o halucynacji; ale także szorstkość, 
która bardziej dba o dokładność aniżeli śpiewność czy elegancję. 
Drugą warstwę nałożyła praktyka rozmaitych dwudziestowiecz-
nych awangard: zawdzięcza jej poeta metaforyczne ośmielenie, 
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wyrażenia. Trzecią wreszcie jest świadoma gra cudzym słowem. 
Miłosz potrzebował czasu, aby wdrążyć się w tę poetycką prakty-
kę, podpatrzoną u Anglosasów. Kiedy ją jednak opanował, doszedł 
prędko do mistrzostwa. Mistrzostwo zakłada jednak wieloznacz-
ność… i nieuchwytność: Miłosz należy do poetów, którzy swoje „ja” 
bądź to ukrywają, bądź – częściej – odsłaniają cząstkowo i opornie. 
Ale mniejsza o człowieka! Czytelnika zdumiewa wielorakość i nie-
przewidywalność masek, strojów, stylów, na które trafia, czytając. 
Nie odnosi jednak wrażenia, że poeta pragnie coś przed nim ukryć. 
Raczej przeciwnie: chętnie coś czytelnikom zwierzy, za każdym 
razem będzie to jednak co innego. Albo częściej jeszcze: coś powie-
dzianego inaczej, niespodzianie, tak że rozmówca (słuchacz) odnosi 
wrażenie, że obdarzony został jeśli nie sekretem, to przynajmniej 
niespodziewaną opinią (doznaniem, przeżyciem) poety.

Jedność poezji Miłosza nie rzuca się w oczy. Jej stylistyczne, tema-
tyczne, gatunkowe wyznaczniki odsłaniają się – w gruncie rzeczy – 
stosunkowo słabo: Miłosz mówił o wszystkim i po wiele razy, mówił 
jednak dostatecznie inaczej, aby każda jego wypowiedź wydawała 
się nowa. Był jak malarz, który malował chętnie ten sam obraz, tę 
samą modelkę; ale przecież za każdym razem inną, bo światło inne, 
krajobraz z innego sezonu… Jak przystało poecie lirycznemu, Miłosz 
wracał często do własnych doświadczeń. Ale stale je odnawiał i tym 
samym czynił nowymi. Wedle jakiej reguły? Skłonności? Możliwości? 
Co sprawia, że jedno życie – bardzo bogate, owszem, ale przecież nie 
sposób powiedzieć, że dla środkowej Europy niezwykłe! – że więc to 
życie nasyca się, bogaci, nabiera coraz to nowych barw czy znaczeń?… 
Moja odpowiedź prosta: nawarstwia się ona literaturą. Jak muzyczny 
motyw, przechodzi przez rozmaite tonacje, czytaj – style, schematy, 
ujęcia… Fabryka sensów pracuje nieznużenie, sięgając do najbardziej 
niespodziewanych przekształceń motywicznych: tak właśnie łódka, 
która przed siedemdziesięciu laty płynęła rzeką Wilią, przybija 
niespodziewanie (dla czytelnika) do wysepki na Jang-Tse-Kiangu.

Miłosz nie należy do poetów, którzy całe życie śnią o arcydziele, 
jedynym, absolutnym… jak Mallarmé, którego nie przypadkiem nie 
cierpi. Jego siłą jest raczej to, co muzycy nazywają pracą motywu; 
to, co pozwala nieustannie poprawiać i odmieniać nasze słowne 
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tylko pod warunkiem rozporządzania ogromnymi zasobami słów 
i słownych użyć, inaczej mówiąc, rozporządzania skarbami tradycji 
literackiej.

Tę zdolność posiadał Miłosz od początku. Skąd się wzięła? Można 
odpowiedzieć jak Brodski przed sądem: „myślę, że… że to od Boga”1. 
Pan Bóg zadziałał wszakże pośrednio, powtarzając receptę spraw-
dzoną już na Mickiewiczu. Mickiewicz jest – jak wiadomo – najwy-
bitniejszym polskim „pseudoklasykiem”; nigdy nie utracił energii, 
jasności, dokładności słowa, czyli cech, które nabył we wczesnej 
młodości. Zima miejska pozostała najpiękniejszym wierszem pol-
skiego Oświecenia… co w niczym nie opóźniło – ani wykrzywiło – 
romantycznych Ballad i romansów. Przeciwnie, przydało im ciężaru 
i wiarygodności… Otóż coś podobnego stało się chyba z Miłoszem. 
Przez prawie dziesięć lat przymierzał się do rozmaitych awangar-
dowych pomysłów i praktyk… aby niespodziewanie (dla czytelników) 
objawić się w Świecie [OC] jako poeta estetycznej (i moralnej!) rów-
nowagi, opartej o tradycję nie tylko literacką. Skąd płynie piękno? 
Ze szczególnego użycia słów, jak chcieli symboliści i awangardyści? 
Czy też z doskonałości naśladownictwa, jak mówili tradycjonaliści 
(mówili zaś już bardzo cicho, wstydząc się swego zacofania…).

A jednak Miłosza zaliczano – przynajmniej w latach trzydziestych – 
do „drugiej” awangardy, do fali poetów, którzy formalne prowokacje 
łączyli często z rewolucyjnymi hasłami… Przyklejono mu nawet prze-
zwę „katastrofisty”. Istotnie, Europa lat trzydziestych czekała na nie-
szczęście i trudno, aby nie przeczuwali go także artyści, poeci. Ten 
niepokój był w środkowej Europie tak doskwierający, że prowadził 
do najdziwniejszych aliansów i oczywiście sprzecznych programów 
literackich. Kluczem debiutu niewiele – raczej nieprędko – otworzy 
się z jego twórczości. Można natomiast bez trudu powiedzieć, kiedy 

  1 „– Czy uczyliście się tego? / – Czego? / – Żeby być poetą. Czy nie próbowaliście 
chodzić na uniwersytet, gdzie dają wykształcenie…gdzie uczą? / – Nie myślałem, że 
można to zdobyć wykształceniem.. / – A czymże? /– Myślę, że to od… Boga” – w wy-
niku procesu sądowego Josifa Brodskiego z 1964 roku uznano, że nie wypełnia on 

„obowiązku człowieka radzieckiego” i nie jest poetą, i skazano za pasożytnictwo 
na ciężkie roboty pod Archangielskiem, zob. Niezwykły stenogram z procesu Josipa 
Brodskiego, kom. Lidia Czukowska, „Express Ilustrowany” 1988, nr 18–22.
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apokalipsy, w latach 1941–1943.
W roku 1943 Miłosz jest już zupełnie – i chyba nieodwołalnie – 

pewien, że właściwym zadaniem artysty (poety) jest naśladownictwo. 
Inaczej mówiąc, wiersze nie rodzą się z wierszy, piękno ze zderzeń 
słownych, zaś prawda (o ile można w wierszu mówić prawdę) nie 
jest odblaskiem jednostkowego ego czy po prostu wspomnieniem 
czy marzeniem poety. Ale właśnie dlatego, że umocnił się w swoim 
przekonaniu, ujawnia je rzadko, ostrożnie i nieco wstydliwie.

Są to bowiem przekonania bardzo ogólne i raczej niemodne. 
Miłosz podkreśla uparcie znaczenie hierarchii, będącej podstawą 
gestu twórczego: czy to nie ona decyduje, o czym i jak będzie mówić 
poeta? Poeta winien umieć rozróżnić, co jest błahe, co zaś ważne, co 
przypadkowe, co konieczne. Czy to znaczy, że lekceważy błahostki 
lub ogólniej – to, co jednorazowe? Przeciwnie: właśnie skupienie na 
szczególe nadaje wierszom Miłosza szczególny blask, blask jednora-
zowego przejawienia… Poecie szło najwyraźniej o co innego: o to, że 
o sprawach błahych godzi się mówić inaczej niż o istotnych. Odżywa 
tak kategoria stosowności, nie tyle dzisiaj zapomniana, ile prowo-
kacyjnie gwałcona, natomiast, zdaniem Miłosza, szczegół odżywa, 
powraca niejako do istnienia, jeśli zostanie właściwie umieszczony 
i właściwie oceniony: wtedy nawet to, co błahe czy skandaliczne, od-
nowić się może we właściwym (na przykład humorystycznym) albo 
niespodzianym kontekście. Przykładem może posłużyć przegląd 
wesołych paryskich dziewcząt albo menstruacyjne kłopoty kuzynek.

Jest godne uwagi, że – na przeciwnym biegunie – Miłosz nie cofa 
się przed patosem, jak w Campo di Fiori [OC] lub wierszach z lat 
1965–1974, pisanych w momencie, kiedy ważył się światowy suk-
ces pisarza… i on, rzecz jasna, o tym wiedział. Patos ten objawia się 
jednak z reguły à propos losów indywidualnych, ludzi przegranych 
czy zapomnianych. Inaczej mówiąc, przywraca on jakby zburzoną 
równowagę czy sprawiedliwość, której świat nie umiał oddać jed-
nostce (czy, rzadziej, gromadzie). A więc i w tym wypadku można 
mówić o odnowieniu czy uszanowaniu właściwej hierarchii – este-
tycznej i moralnej.

Miłosz człowiek rzadko się sam czytelnikowi odsłania czy prezen-
tuje. Swoją osobliwość i bogactwo odsłania w procesie poznawania, 
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poradzić sobie z jego bujnością i zawiłością, powołuje do istnienia 
sobowtóry.

Poezja – czyli język najlepiej użyty – „powtarza” rzeczywistość 
i tym samym umacnia świat w bycie. Poeta jest przede wszystkim 
zdolnością twórczego powtórzenia i w tej właśnie roli czy powołaniu 
jest najbardziej potrzebny. Jest tym, który „widzi i opisuje”, jak po-
wiedziałby Mickiewicz, ale jego „ja” jest o tyle tylko ważne czy istotne, 
o ile swemu działaniu podoła. Owszem, może skupić się na sobie, 
ale w tej mierze, w jakiej potrafi zużytkować ten wgląd w samego 
siebie: wewnętrzne odczucie, psychologiczne autocharakterysty-
ki, gusta i przyjemności (wstyd, porażki, sukcesy) istnieją przede 
wszystkim ze względu na przedmiot, ku któremu się zwracają. Ale 
też właśnie ten „przedmiot” zajmuje naprawdę Miłosza: to poemat 
(a może szerzej, każde dzieło sztuki), który przysparza istnienia 
człowieczemu światu…

Czas, wróg człowieka, zużywa jakby czy nadkrusza byt i zmusza 
człowieka (artystę, poetę) do ponawiania słownych wypowiedzi, któ-
re same są już przecie „powtórzeniem” świata. Dlatego też Miłosz 
wraca stale do własnej przeszłości, zdumiewa się tym, co przeżył, 
i stara się to zrozumieć, zgłębić, odnowić. Nic bowiem nie zostało 
przeżyte i opisane raz na zawsze. Teraźniejszość nie przestaje prze-
kształcać i zubażać przeszłości. Ratunek w powtórzeniu i – z ko-
nieczności – w przekształceniu.

Zrównoważenie obu tych procesów jest sekretem sztuki: sekretem 
jednak naiwnym, skoro Miłosz nie tylko nie przestaje go praktykować, 
ale na dobitkę głośno o nim mówi!

Czy można więc powiedzieć, że Miłosz natrętnie wraca do istot-
nych (jego zdaniem czy odczuciem) momentów własnego losu i tak 
się lirycznie spowiada czy umacnia? Że jego – krytyczna także – 
twórczość ma cechy autobiograficzne lub nawet zmierza do auto-
biografii? Ja bym wolał to twierdzenie czy przypomnienie odwrócić. 
Literacka wędrówka po własnej przeszłości Miłosza nie zmierza do 
odsłonięcia sekretów czy osobliwości własnego „ja” poety. Jest raczej 
przeciwnie: osobliwości i umiejętności człowieka umożliwiają poecie 
uchwycenie, wglądnięcie, zrozumienie świata, w jakim przyszło mu 
żyć. Owszem, to prawda, że Miłosz obsesyjnie powraca do kilkunastu 
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pojawiły się wcześnie w jego poezji. Ale nie dlatego, że niosą mu jego 
jednostkową prawdę, świadcząc zarazem o uczuciowości poety. Ra-
czej przeciwnie: dlatego, że do prawdy o tych miejscach, przeżyciach, 
ludziach wciąż nie może dotrzeć. A dotrzeć i opisać je (przedstawić) 
musi, nie tylko ze względu na siebie.

Powroty w przeszłość cieszą więc i uspokajają poetę. Także pozna-
nie nieznanego przynosi mu radość. Mało kto jest nienasycony jak 
Miłosz, złakniony nowych krajobrazów i nieznanych społeczności… 
Ale czy ta łapczywość świata i ludzi najlepiej określa poezję Miłosza? 
Może bardziej znamienna jest potrzeba powrotu do miejsc i spraw 
już przeżytych czy zobaczonych.

Skąd się ona bierze? Czyżby byt potrzebował ludzkiego wsparcia? 
Słowa, które by go uzupełniło, podtrzymało, rozwinęło? Poeta stawia 
sobie wciąż pytanie, gdzie, kiedy, jak i czym właściwie były zdarzenia, 
które go uderzyły na tyle, aby pozostać w pamięci. I za każdym razem 

„odpowiedź” jest nieco odmienna, odsłania bowiem w przywołanym 
cechy czy zjawiska różne od tych, które kiedyś zwróciły uwagę poety. 
I właśnie dlatego Miłosz do nich powraca, że nie zdążył wyczerpać 
wszystkich cech, barw, słów, znaczeń, które go uderzyły… Musi je 
więc podtrzymać, zachować, ocalić… stać się więc tym pasterzem 
bytu, o jakim mówił Heidegger.

Czyż zaś takie pasterzowanie nie każe też myśleć o apokatastasis, 
o przywróceniu, które tak fascynowało Miłosza w latach siedemdzie-
siątych i któremu może do dziś został myślą wierny?

Jakkolwiek by było, praca poety to – wedle Miłosza – przywraca-
nie, uzupełnianie, bogacenie bytu. Do tej pracy gotów poeta zaprząc 
wszystkie użycia słowa, wszystkie sposoby i odmiany gatunkowe, 
stylistyczne, leksykalne… Lecz możliwa jest tylko cząstkowo, stąd 
konieczność nie tyle powtarzania, ile ponawiania poetyckich sta-
rań. Tę umiejętność osiąga Miłosz wielokrotnymi zmianami czy 
przekształceniami poetyckiej (czy ogólnie, literackiej) wypowiedzi.

Przedmiot – krajobraz, miasto, kobieta czy wojna – nie poddaje 
się od razu naśladowaniu. Stąd szukanie klucza – zawsze od nowa – 
i częste jego zmiany. Stąd przechodzenie od mowy zdobnej do pro-
stej i odwrotnie, od metrycznej do niemetrycznej, od uczonej do 
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do cynicznej. Pojawia się tu znowu problem stosowności, tak współ-
cześnie lekceważony. A przecież każdej rzeczy przystoi właściwe 
słowo… lub przynajmniej słowo, które przybliża nam, oswaja rzecz.

Nie ma na świecie wielu poetów, którzy by tak zdecydowanie mó-
wili światu „tak”. I zarazem uparcie ufali możliwościom naśladow-
nictwa. Świat jest wart opisania – zdaje się mówić Miłosz – i świat 
powala się opisać. Więcej: musi być opisany, jeśli ma pozostać ludzki2.

  2 Tekst powyższy wygłoszony został podczas Międzynarodowego Festiwalu Miło-
szowskiego, zorganizowanegood 24 do 27 kwietnia 1998 roku w McKenna College 
w Claremont (Kalifornia). W festiwalu wzięli udział pisarze, tłumacze i badacze 
z kilku krajów, w tym między innymi: Robert Hass, Seamus Heaney, W.S. Merwin, 
Tomas Venclova, Helen Vendler i Adam Zagajewski.
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Co to znaczy: mieć wśród nas laureata Nobla? Powiedzmy najpierw 
uczciwie, że nie bardzo wiemy, ponieważ nie ma precedensu. Skazani 
więc jesteśmy wszyscy na popełnianie jakichś faux pas, zarówno 
towarzyskich, jak intelektualnych. Tym pierwszym może poradzi 
cierpliwość, wyrozumiałość i wielkoduszność. Na drugie nie ma 
innego lekarstwa jak chwila refleksji.

Ludzie cieszą się i chwalą swoimi znajomościami, co w końcu 
nie jest całkiem głupie, aczkolwiek winno pozostać dyskretne. Kto 
z kim przestaje… mówi ludowe przysłowie, poprawia je wszakże 
zaraz wyższa mądrość, przypominając, żeby na uczcie nie siadać 
u góry stołu. Słowem, jako jednostki (jednostki literackie, oczywi-
ście) czujemy się raczej nieszczególnie, oglądamy się niespokojnie, 
czy nie zjawi się nagle ktoś, kto nas usadzi na miejscu właściwym, 
to znaczy niższym. Jako całość jednak, jako gromada, naturalnie 
literacka, czujemy się raźniej. I na pewno słusznie: polska literatura, 
polska poezja stała się ważniejsza, przede wszystkim zaś bardziej 
samodzielna. Już nie musi osiągać standardów, które ktoś tam, 
gdzieś tam ustanowił: raczej ona współuczestniczy w ustalaniu tych 
wymagań. Jest – w jakiejś swojej części – poprzeczką, którą musi nie 
tylko sama w przyszłości przeskakiwać, ale którą też przeskakiwać 
będą musieli inni. Pożytek z wielkich nagród jest dla literatury taki 
przede wszystkim, że ustalają właściwe mierniki. Ścierają taryfy 
ulgowe, zabraniają usprawiedliwiać się lokalnymi tradycjami, wa-
runkami, ograniczeniami. Krótko: Miłosz wsadza polskim poetom 
do tornistra marszałkowskie buławy.

Tym to ciekawsze, że nasza literatura – szczególnie poezja – roz-
wijała się ostatnio pod prąd literatur zachodnich, z którymi tyle ją 
przecie łączy i łączyło… aż do plagiatowego naśladownictwa włącznie. 
Kto wie, czy momentem rozejścia nie były lata trzydzieste. „Zwrotni-
ca” mieściła się całkiem dobrze w europejskim wachlarzu awangard. 
Przyboś, Ważyk, Brzękowski reprezentowali różne momenty oscy-
lacji między konstruktywizmem a nadrealizmem, oscylacji, która 
cechuje epokę nowatorskich „-izmów”. Miłosz, Czechowicz także, 
wprowadzają zbawczy nieporządek w ten pospolity model. Świadczy 
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poezję Miłosza. Przypisywano jej – niemal równocześnie – cechy 
symbolistyczne, romantyczne i klasyczne… W następnym pokole-
niu Baczyński, Różewicz, Białoszewski, Herbert tworzą konstelację, 
której żadnego europejskiego odpowiednika nie potrafię wskazać.

Podobnie zresztą w prozie. Doświadczenie okupacji, socreali-
styczne zniewolenie można oczywiście uznać za nacisk okoliczno-
ści… właściwie krótkotrwałych. Ale nie jest już na pewno przypad-
kiem zupełna niemal niewrażliwość na pracowite eksperymenty 
narracyjne nowej powieści, na neodadaistyczne igraszki, na pro-
gramowy wrzask kontestacji. Muszę przyznać, że mnie ta nieczu-
łość początkowo martwiła. Polska literatura lat sześćdziesiątych 
i nawet siedemdziesiątych zwrócona była – w tym, co najcenniej-
sze – w przeszłość, w osobliwość, w prawdy osobiste, choć zakorze-
nione w rozmaitych tradycjach, chłopskiej, żydowskiej, kresowej, 
galicyjskiej, inteligenckiej, szlacheckiej nawet… Prawdy te – jak póź-
niej miałem zrozumieć – współocalały narodową tożsamość, zagro-
żoną przypływem „miazgi” (rozkładem więzi społecznych) i nowo-
myśli (przez analogię do nowomowy). Ale nawet słowo „narodową” 
nie bardzo tu właściwe, bo cechą i wartością tej tendencji było wła-
śnie jej etniczne otwarcie – jakby to spojrzenie wstecz i w dal mia-
ło zagarnąć to wszystko, co czuli i myśleli ludzie w zmiennych gra-
nicach dawnej Rzeczypospolitej.

Coraz bardziej jestem przekonany, że – snując nawet najbardziej 
okrutne i szydercze fantazmaty – nasza literatura pełniła właśnie 
funkcje arki „między dawnymi a nowymi laty” i że swą niepochwyt-
nością ratowała od zagaśnięcia ducha kultury. Tylekroć dyskutowane 
perypetie życia literackiego (spory pokoleń i tym podobne) były – 
niekoniecznie plugawą – skorupą procesów wspólnie odczuwanych, 
ale trudnych do uchwycenia i wypowiedzenia. Błędem też byłoby 
oceniać poezję, literaturę tych lat jako zachowawczą, paseistyczną 
en bloc. Osiąga ona bowiem wysoki stopień oryginalności i wyra-
finowania, tyle że na sposób nie bardzo wtedy w świecie popular-
ny. Poezja Miłosza jest tu jednym z najwymowniejszych dowodów. 
Traktat poetycki jest bardziej, nie mniej wyszukany od znakomitych 
skądinąd wierszy René Chara, Pan Cogito zmyślniejszy, dowcip-
niejszy od, powiedzmy, Enzensbergera. Ale dość już tych cenzurek 
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w głąb – literatura polska jest jednością faktyczną, nie tylko marzoną 
czy życzoną, i że tej jedności towarzyszy rosnąca samodzielność… 
samodzielność, która może zresztą w przyszłości obrócić się w lek-
komyślne zadufanie.

Jak dziwne są drogi tej jedności, dowodzi właśnie dzieło Miłosza. 
W istocie wyprzedzał on swoich towarzyszy pióra… ale trochę tak, jak 
gończy pies wyprzedza myśliwego: wypłaszał zwierzynę, której od-
krycie – w najlepszej wierze! – przypisywano następcom. Pomyślmy, 
jak się mają Głosy biednych ludzi [OC] do opowiadań Borowskiego1. 
Nikt przecie nie pomyśli o wpływie, zależności: Borowski Miłosza 
nie czytał, swe straszne prawdy poznał w Oświęcimiu. Co jednak 
stanowi o oryginalności Pożegnania z Marią? Porażenie nihilizmem, 
dyskurs złej wiary, przerażająco banalne pobratymstwo kata i ofiary. 
Przecież to wszystko jest już w Głosach! Vorarbeiter Tadek, kto wie, 
czy nie grał w karty na Przedmieściu [OC], nie handlował „wódką 
i złotem” pod „marmurowym szczątkiem roztrzaskanych bram”; 
zaś Biedny chrześcijanin [OC] jest przecie – expressis verbis – „wspól-
nikiem śmierci”.

Dalej: literatura rozrachunkowa nie była w Polsce popaździer-
nikowej szczególnie bogata… jakby konflikty i tragedie socjalizmu 
inspirowały słabiej aniżeli rozdarcia narodowej społeczności. Jeśli 
jednak o niej mówić, czyż nie należy zacząć od Zniewolonego umysłu? 
Został on przecie napisany przez człowieka, który bynajmniej nie 
odtrącał z góry możliwości współudziału w kształtowaniu powojen-
nej Polski… Głównym motywem Umysłu… jest motyw – logokracji. 
Wielu – powiedzmy Kołakowski – widziało w stalinizmie zwycięstwo 
rozszalałego irracjonalizmu; Miłosz, przeciwnie, lękał się fanatyzmu 
rozumu, opowiadał się – autoironicznie – „po stronie bełkotu i mam-
rotania” [Bałtowie, ZUM], słowem, po stronie wartości ugruntowa-
nych raczej na przeświadczeniach serca i doświadczeniach tradycji. 
Mniej ważne, kto miał słuszność, boć przecie oba te stanowiska wiążą 
się z odmiennymi stylami i tradycjami myślenia. Bądź ze spadkiem 
radykalnej i wolnomyślnej inteligencji, bądź z dziedzictwem wiary 

  1 Stosunek opowiadań Borowskiego do Głosów biednych ludzi omawiał A. Werner 
w swoim referacie wygłoszonym na sesji poświęconej Miłoszowi, która odbyła 
się w czerwcu [1981] na Uniwersytecie Jagiellońskim.
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w końcu okazać literacko płodniejsze.
I jeszcze: mówiłem o zapatrzeniu literatury w przeszłość, w kraje 

dzieciństwa, w różnorakość lokalnych tradycji. Dowodem książki 
Stryjkowskiego, Kuśniewicza, Kijowskiego, Nowaka, Mrożka, Ża-
kiewicza i tylu innych. Kto jednak był w tym szeregu pierwszy? 
Podobnie jak matrycą szyderczo-miłosnych autoportretów Polaka 
był argentyński Trans-Atlantyk, tak pisana pod Paryżem Dolina Issy 
zapowiadała strategię pisarzy, którzy – aż do Mrożka i Konwickie-
go – w swej szczególnej tradycji i jednostkowym doświadczeniu 
szukać będą oparcia i autentyczności. I w końcu… ale nie, nie będę 
mówić o nieprzerwanej obecności Miłosza w rozwoju polskiej po-
ezji. Sprawa ta na tyle już znana, że nie przystoi poruszać jej inaczej 
niż w szczegółowym badaniu. Mnie szło raczej o obecność Miłosza 
w świadomości kulturalnej, obecność często prekursorską i nie-
uświadomioną. Bardziej zaś jeszcze, o przedłożenie dowodów na 
tajemniczą jedność polskiej literatury. Jedność, której zmóc nie 
może fizyczna przestrzeń i odmienność ludzkich losów, jedność, 
w której Miłosz – ku zdumieniu czytelników i może nawet własnym? – 
odgrywał zazwyczaj rolę inicjującą.

Mieć wśród nas noblistę pozwala nam zatem ustalać właściwe 
miary, umacniać w samodzielności, doświadczać jedności, która 
nam często na co dzień umyka. Ale jest coś jeszcze, o czym nie mogę 
nie wspomnieć. Poezja Miłosza – choć w paru cząstkach szeroko już 
upowszechniona – pozostaje poezją trudno przystępną i nie bardzo 
zrozumiałą. Dodam, co prawda z drżeniem, że nie może być inaczej 
i kto wie nawet, czy tak właśnie nie jest lepiej? Mówiono wiele i nie 
zawsze życzliwie o skłonności do stylizacji i dialogowości (w zna-
czeniu Bachtina), przypisywanych Miłoszowi. Przeciwstawiano je 
nawet awangardowemu żądaniu nowości. Otóż Miłosz, rzecz jasna, 
szanuje zasadę oryginalności, nieodłączną od twórczości poetyc-
kiej: czyni to jednak na innym, niż przywykliśmy, poziomie. Jego 
twórczość – zwłaszcza powojenna – jest jakby poetycką fabryką 
sensów kulturowych, ponieważ prowokuje, ba, zmusza do ciągłej 
interpretacji i reinterpretacji swoich składników – i układu tych 
składników. Pokazuje jakby jawnie swój przed-tekst i post-tekst. 
Zwłaszcza wielkich poematów nie można zrozumieć, nie użytkując 
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wręcz mówić o – kapryśnej – encyklopedyczności… Miłosz uruchamia 
jednak także całą zdolność interpretacyjną czytelnika. Można by to 
znów określić jako wymóg maksymalnej kompetencji w odbiorze: 
wymóg, który skłaniać winien do refleksji i komentarza. Zapewne, 
tak jest zawsze w literaturze: lecz tutaj to założenie sięga rangi for-
malnego wyróżnika. W tym sensie poezja Miłosza jest nieustannym 
apelem o inteligencję czytelnika.

Zadaniem czytelników, zadaniem nas wszystkich będzie spro-
stanie żądaniu, które zgłasza wielkość. Ale w tej pracy umysłu 
i wyobraźni wspierać nas będzie cała, umocniona i pokrzepiona, 
społeczność poetów2.

  2 W pierwodruku: „W dniach 15–17 czerwca br. [1981] odbyła się Łomżyńska Wiosna 
Poetycka, której inicjatorem i głównym organizatorem był świetny poeta i niezmor-
dowany animator kultury Jan Kulka (uprzednio, przez wiele lat współorganizator 
głośnych Kłodzkich Wiosen Poetyckich). Hasło wywoławcze imprezy brzmiało 

„Być poetą…”, a uświetnił ją swą obecnością Czesław Miłosz. Na Łomżyńską Wiosnę 
złożyły się: spotkania z laureatem Nobla, liczne imprezy towarzyszące, tematycznie 
z nim związane (wystawa plastyczna, recitale poezji czy pieśni do słów Miłosza), 
oraz sesja, na której wygłosili referaty i „mowy” (jak je nazwano w programie): 
Artur Międzyrzecki, Janusz Maciejewski i Krzysztof Karasek (16 VI) oraz 17 VI – 
Irena Sławińska i Jan Błoński, którego tekst drukujemy powyżej”.
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W poezji Miłosza wraca od dawna – ale wyraźniej od lat wojny, natręt-
nie zaś w ostatnich dekadach – motyw (temat, obraz) nagłego obja-
wienia, olśniewającej epifanii, którą poprzedza często wysiłek poety 
(na przykład bieg do celu). Zjawia się już w Opowieści z 1932 roku:

Aby w jednym mistycznym olśnieniu poznać serie obrazów, które 
ciało żywe
plus metal puszczony w ruch stwarza,
trzeba przymrużać oczy,
patrzeć na rzeczy z ich zewnętrznej strony. 

(Opowieść, POCZ)1

Po dwu latach w Pieśni:

[…] zgaśnie ruch powolny,
a rzeczywiste nagle się obnaży
i tarczą nowej, nieznajomej twarzy
spojrzy kwiat polny, kamień polny. 

(Pieśń, TZ)

W Powolnej rzece (1936 rok), w nieco innej tonacji:

zanim się prawda wielka nie ożywi,
i staną w blasku jakiejś jednej chwili
wiosna i niebo, i morza, i ziemie.
(Powolna rzeka, TZ)

W okupacyjnej Pieśni obywatela:

A przecie byłem już nieraz tak blisko,
Sięgałem w serce metalu, w ducha ziemi i ognia, i wody,
I niewiadome odsłaniało twarz,
Jak odsłania się noc spokojna w strumieniu odbita.
I witały mnie lustrzane, miedzianolistne ogrody,

  1 Rozmaitość i niedostępność wydań utworów Miłosza zmusza do sięgania do kilku 
źródeł jednocześnie [w roku 1981, kiedy ukazał się ten esej na łamach „Tekstów”, 
istotnie utwory Miłosza były trudno dostępne z powodów polityki kulturalnej PRL.  
Zapis i układ fragmentów wierszy cytowanych w eseju poprawiono, a podpisy pod 
nimi ujednolicono tak, aby wskazywały tom, w którym po raz pierwszy został 
opublikowany dany utwór – przyp. red.].
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(Pieśń obywatela, OC)

W Mittelbergheim, które Miłosz napisał w roku 1951 we Francji:

Oczy mam jeszcze zamknięte. Nie goń mnie
Ogniu, potęgo, siło, bo za wcześnie.
Przeżyłem wiele lat i jak w tym śnie
Czułem, że sięgam ruchomej granicy
Za którą spełnia się barwa i dźwięk
I połączone są rzeczy tej ziemi.

(Mittelbergheim, ŚD)

Trzy lata później podobne przeżycie zostaje zapisane w prozaicznym 
Esse. Poetę poraża jakby twarz kobiety spotkanej w metrze:

Wchłonąć tę twarz, ale równocześnie mieć ją na tle wszystkich gałęzi 
wiosennych, murów, fal, w płaczu, w śmiechu, w cofnięciu jej o piętnaście 
lat, w posunięciu naprzód o trzydzieści lat. Mieć. To nawet nie pożąda-
nie. Jak motyl, ryba, łodyga rośliny, tylko rzecz bardziej tajemnicza. Na 
to mi przyszło, że po tylu próbach nazywania świata umiem już tylko 
powtarzać w kółko najważniejsze, jedyne wyznanie, poza które żadna 
moc nie może sięgać; ja jestem – ona jest . Krzyczcie, dmijcie w trąby, 
utwórzcie tysiączne pochody, skaczcie, rozdzierajcie sobie ubrania, po-
wtarzając to jedno: jest !

(Esse, Wiersze rozproszone 1953–1954)

I znowu po paru latach, już w Berkeley:

Tak, to prawda, nikt nie pojął społeczeństwa ni miasta
[…] Ale kiedy życie się strawi na jednej nadziei;
że w jakiś dzień już tylko ostrość i przezroczystość,
To, bardzo często, żal.

(Nigdy od ciebie, miasto, GZ)

Jeszcze tylko dwa przytoczenia, gdzie mowa o podobnych olśnie-
niach czy rewelacjach. Podobnie jak poprzednio, pozostają nieokre-
ślone, niezabarwione erotycznie czy religijnie:

Olbrzymia lipcowa noc smakiem deszczu zaprawiła usta i wrócone 
było dzieciństwo za mostami koło Puybrun.
[…]



317

C
ze

sł
aw

 M
iło

sz
 i 

je
go

 ś
w

ia
tNiepojęta moc mnie nosiła, jedno stulecie minęło, usłyszałem bijące 

w ciemności serce umarłych i żywych.
(Na trąbach i na cytrze, MBI)

Natrafiłem na to, przechodząc ulicą, i wydało mi się to jak wyjawione 
ludzkie przeznaczenie.

Ale nie miało nazwy i przypominała mi się inna taka chwila, dla której 
słów szukałem, aż znalazłem po dwudziestu latach.

Zacznę teraz na nowo i dążyć będę na jawie i we śnie, tylko że tym 
razem, jak myślę, powie stop kończący się czas.
(Natrafiłem na to, GWSIKZ)

Tyle tych chwil, tyle cytatów! Można by przytoczyć wielokrotnie wię-
cej. Poeta mówi o czymś dla siebie elementarnym. Elementarnym dla 
niego jako poety właśnie. Momenty olśnienia, objawienia warunkują 
powstanie wiersza, każą przez dziesiątki lat „szukać słów”. Stanowią 
też coś, co powinno zostać powtórzone, odtworzone. Miłosz chce, 
aby odnowiły się podobne doznania, powiada wyraźnie, że na tym 
oczekiwaniu strawił życie. Stara się dalej „sięgnąć […] granicy” i dą-
żyć będzie „na jawie i we śnie” do przeżycia, które określa jako „to”. 
Takie chwile stanowią zatem bodziec i cel twórczości. Co je cechuje? 
Przede wszystkim przysługuje im przekonanie o prawdziwości; 
poecie odsłania się „rzeczywiste”, objawia „niewiadome”, osiąga on – 
w widzeniu świata – „ostrość i przezroczystość”. Ta prawda objawia 
się przez związek rzeczy i dzięki niemu. W „blasku jednej chwili” 
stanąć mają jednocześnie żywioły i pory roku. O ziemi, ogniu i wo-
dzie mówią także fragmenty stylizowane na zaklęcia. Twarz kobiety 
chciałby poeta mieć „na tle […] gałęzi […] murów, fal, płaczu, śmiechu”, 
w rozmaitych momentach czasowych, słowem, w jej bytowej zupeł-
ności. „Niepojęta moc” pokonuje zatem czas i przestrzeń, sprawić 
może nawet, że uobecniają się tak umarli, jak żywi. Epifanie zdają się 
mówić o „wyjawionym ludzkim przeznaczeniu”. Ale – dodać należy – 
cechuje je także znikliwość, przelotność, fantasmagoryczność. Mowa 
o „ruchomej granicy” i ogrodach, które „gasną, kiedy się je chwyta”. 
Trudno też takie chwile ująć w słowa; nigdy jednak poeta nie wątpi 
o wartości i realności tych krótkotrwałych objawień.

Jak je rozumieć? I cóż one objawiają?
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Interpretowano je czasem symbolistycznie2. Dowodem byłyby przed-
wojenne (poetyckie, nie krytyczne!) formuły Miłosza. Poezji przypi-
sana bywa nieokreślona moc poznawcza: „i niewiadome odsłaniało 
twarz”. Sięganie do „serca metalu”, zaklinanie „ducha ziemi” może 
nasuwać myśl o tajemnym świecie odpowiedników, w który wglądał – 
po romantykach – poeta symbolistyczny. Albo też o „duszy świata”, 
gdzie łączy się obiektywne z subiektywnym, teraźniejsze i przeszłe, 
jawa i sen. Albo nawet – kto wie? – o oglądzie istoty? O estetycznej do-
skonałości epifanii Miłosza świadczy bogactwo i związek składników, 
sposób, w który „spełnia się barwa i dźwięk / I połączone są rzeczy 
tej ziemi”. Co oznacza słowo „spełnia”? Może: osiągając najwyższą 
intensywność, zbliża się do swej esencji… W wielu bałwochwalstwach 
sztuki, tak licznych na przełomie wieków, trafiamy na podobne am-
bicje i sformułowania. Mallarmé patrzy na irysy i dostrzega:

Gloire du long désir, Idées

co pozwalają:

D’ouir tout le ciel et la carte
Sans fin attestés sur mes pas

(Prose pour des Esseintes, Gallimard 1926, s. 404–405)

Proust pragnie „dzięki któremuś z absolutnych podobieństw między 
teraźniejszością a przeszłością znaleźć się w jednym otoczeniu, 
gdzie [zdołałby] żyć i radować się treścią świata, to znaczy poza 
czasem”3. A nasz Witkacy? Czy nie fundował doświadczenia este-
tycznego na kontemplacji – ależ tak, kontemplacji – metafizycznej 
Tajemnicy Istnienia? Zapewne, nie wolno tych doktryn sprowadzać 
do wspólnego mianownika. Coś je wszakże łączy: przekonanie, że 
poezja – własną mocą – odsłania niepoznawalne inaczej źródła (ce-
chy, struktury) bytu i tym samym wchodzi na miejsce religii. Czyżby 
tak właśnie było u Czesława Miłosza, którego Oskar – symbolista 
szczególny, ale przecie symbolista – wprowadzał w światową sztukę?

  2 Por. W.P. Szymański, Neosymbolizm, Kraków 1973, s. 367–370.
  3 M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu, t. 7: Czas odnaleziony, tłum. J. Rogo-

ziński, Warszawa 1963, s. 243.
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pomnieć, że pamiętam o tej możliwości interpretacyjnej. Możliwe, 
prawdopodobne nawet, że estetyczna metafizyka kiedyś Miłosza 
kusiła. Zwracał się jednak przeciwko już w roku 1938 i najzupełniej 
jasno. ,,My wszyscy zbyt pragniemy wiedzy metafizycznej, czyhamy 
na chwilę poznania, na nagły błysk objawienia, który odkryje sens, 
utracony niepowrotnie sens świata i naszego życia na ziemi” – pisał, 
znamiennie przytaczając Maritaina: ,,Szaleństwem bowiem jest 
szukać w sztuce słów życia wiecznego i uciszenia serca”4. I dodawał: 
,,Upadek szacunku dla sztuki da się wytłumaczyć także zapozna-
waniem tego prawa (rozróżnienia między celem twórcy, finis ope-
rantis, który zwykle pozaartystyczny bywa, oraz dzieła, finis operis) 
przez artystów, którzy ze swego rzemiosła czynią nie służkę, ale 
znak mający ich odróżnić od cuchnącej i tragicznej masy, tarczę 
dla kompleksów, differentia specifica wybranych”5. Parę słów wy-
jaśnienia. Kiedy Miłosz potępia „wiedzę metafizyczną”, myśli nie 
o metafizyce w ogóle, szeroko i tradycyjnie pojmowanej. „My” to 
przecież poeci… Mówi zatem o metafizycznej interpretacji poezji, 
o kapłaństwie sztuki. Jej ezoteryczny język (odziedziczony po sym-
bolizmie – wtrąca Miłosz – i zeświecczony przez awangardę) miałby 
umożliwiać rozmowy z duchem świata, dawać wstęp do uniwersum 
idei, odsłaniać tajemnice bytu. Takich ambicji Miłosz nie przestaje 
wyklinać i wyszydzać. Odżegnuje się tym samym od symbolizmu.

Czym więc są momenty olśnień i objawień? Niczym innym jak – 
dostępnymi każdemu – chwilami doznań zmysłowych tak inten-
sywnych, że prowadzą do roztopienia się podmiotu w przedmiocie. 
Przedmiotem jest to, co jawne zmysłom, bezpośrednio doświadcza-
ne; nie zaś empireum idei, siatka odpowiedników czy metafizyczna 
struktura, do których pozwalałaby dotrzeć poezja (czy w ogóle sztu-
ka). Poezja jest może sekretem, ale nie mówi o niczym, co tajemne; 
cieszy się i syci światem codziennego doświadczenia. Nie jest tym, 

  4 Inspiracje Maritaina są szczególnie trudne do rozplątania, ponieważ francuski 
filozof, który niewątpliwie Sztuką i mądrością pomógł Miłoszowi w określeniu 
miejsca sztuki (poezji) w kulturze, poszedł następnie, w swej teorii poezji, w nieco 
innym kierunku, odnosząc się łaskawiej do symbolizmu i rozmaitych awangar-
dowych kierunków. Sprawa na dzisiaj zbyt szczegółowa, choć niepozbawiona 
znaczenia.

  5 C. Miłosz, O milczeniu, ,,Ateneum” 1938, nr 2, s. 139–142.
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w Traktacie poetyckim:

Płynie, faluje nieprzetłumaczalne.
Ersatz modlitwy. Tak odtąd zostanie.
Wzbroniony będzie oddech zwykłej składni.

„Phi, publicystyka, niech mówi prozą”.
Aż kiedyś, w szkołach nowej awangardy,
Odkryciem nazwą postarzały zakaz. 

(I. Piękne czasy, TP)

Znamienne jest umiłowanie jednorazowego zjawiska, niepowtarzal-
nego przypadku. Tym, co skupia uwagę poety, nie jest „pełnomoc-
nik idei lisa w płaszczu podbitym uniwersaliami”, ale konkretny 
lis, spotkany przed czterdziestu laty koło „kamienistych jelniaków 
niedaleko wioski Żegary” [Na trąbach i na cytrze, MBI]. Inaczej: nie 
idea, nie pojęcie, ale okaz indywidualny, istnienie poszczególne. 
Momentów objawienia spodziewać się można tylko od punktualnych 
doznań zmysłowych: nihil est in poesis quod non fuerit in sensu6. Co 
też Miłosz wielokrotnie powtarzał:

Gdybym ja mógł weneckie kurtyzany
Opisać, jak w podwórzu witką drażnią pawia
I z tkaniny jedwabnej, z perłowej przepaski
Wyłuskać ociężale piersi, czerwonawą
Pręgę na brzuchu od zapięcia sukni,
Tak przynajmniej jak widział szyper galeonów
Przybyłych tego ranka z ładunkami złota;
[…]
To bym nie zwątpił. Z opornej materii
Co da się zebrać? Nic, najwyżej piękno.

(Nie więcej, KPIIW)

Opisywać chciałem ten, nie inny, kosz warzywa z położoną w poprzek  
     [rudowłosą lalką poru.

I pończochę na poręczy krzesła, suknię zmiętą tak, a nie inaczej.

Opisywać chciałem ją, nie inną, śpi na brzuchu upewniana ciepłem 
     [jego nogi.

  6 Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach (łac.).
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Nadaremnie próbowałem, bo zostaje wielokrotny kosz warzywa.

I nie ona, której skórę właśnie może ja kochałem, ale forma  
      [gramatyczna.

(Na trąbach i na cytrze, MBI)

Stąd wniosek: dla Miłosza język uogólnia, sprowadza zmysłowe do 
pojęciowego, jednostkowe do powszechnego. Co przynosi – w dzie-
dzinie sztuki – zdolność uogólnienia? Porządek intelektualny (,,for-
mę gramatyczną”) i przyjemność estetyczną (,,najwyżej piękno”). 
Ale zadaniem poezji – a przynajmniej jego poezji – jest coś innego 
jeszcze. Mianowicie „ocalanie”, czyli zachwycanie czytelników tym, 
co jednorazowe i niepowtarzalne. Poeta używa języka inaczej niż 
człowiek praktyki lub nauki; nazywa indywidualne, odwracając 
tendencję do uogólnienia. Stąd wrażliwość poety na odmiany mowy, 
czerpanie z ogromnej obfitości stylów i idiolektów. Bo w tej obfi-
tości przechował się – choćby przyćmiony… – ślad jednorazowości 
mówiącego… i jednorazowości rzeczy, o której mówił.

Również poetyka Miłosza zbudowana jest na miłości szczegółu. 
Polega ona, jak spostrzegł już Wyka, na quasi-filmowym szeregowa-
niu obrazów, zestawianiu punktowych doznań i spostrzeżeń7. Opiera 
się o synekdochę, pars pro toto, o wszelkie figury metonimiczne. 
Z ptaka, dnia, człowieka, budowli zostają dziób, chwila, ręka i usta, 
mosiężne lwy dekoracyjne: w zakończeniu Ody do ptaka dwie tylko 
przenośnie na zwrotkę, a erotyczny rezonans wzbudzony aluzyjnie, 
niedopowiedzeniem:

Ale dziób twój półotwarty zawsze ze mną.
Jego wnętrze tak cielesne i miłosne,
że na karku włos mi jeży drżenie
Pokrewieństwa i twojej ekstazy.
Wtedy czekam w sieni po południu,
Widzę usta koło lwów mosiężnych
I dotykam obnażonej ręki
Pod zapachem krynicy i dzwonów.
(Oda do ptaka, KPIIW)

  7 K. Wyka, Ogrody lunatyczne i ogrody pasterskie [w:] tegoż, Rzecz wyobraźni, Warszawa 
1977, s. 269. Pierwodruk: „Twórczość” 1946, nr 5.
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(historii), całościom – fragmenty, nadające swoistość powtarzalne-
mu zjawisku, widokowi czy zachowaniu ludzkiemu. Uderza gust 
do rzadkich nazw, słów i zwrotów, użytych kiedyś, w zapomnianym 
stylu czy narzeczu, nieobecnych w języku praktycznie pożytecznym. 
Także wstręt do polszczyzny zeszmaconej, instrumentalnie zauto-
matyzowanej. Trafiają się przytoczenia użyć jednorazowych, nie 
bardzo nawet zrozumiałych dla czytelnika, jak na przykład:

(Jak mój biedniaszka Alik nazywał, priwáł)

(Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada: II. Pamiętnik naturalisty GWSIKZ)

– odniesione do popasu w Sarlat, miasteczku we francuskiej prowin-
cji Perigord. Poezja Miłosza jest w gruncie rzeczy anegdotyczna i au-
tobiograficzna; odwołuje się stale do osobistych czy jednostkowych 
doświadczeń, zwłaszcza lektur i podróży, co zmusza do komentarza 
bardziej niż sięganie po stylizację i kostium historyczny, na co swego 
czasu kładł tak silny – chyba za silny? – nacisk Balcerzan8.

Już nieraz padło najważniejsze słowo: jednorazowość. Poetyckie 
jest to, co się nie powtarza, co nie wchodzi we wzór ogólny. Jeste-
śmy na antypodach symbolizmu. Szczegół nie zdradza żadnych 
zagadkowych związków z wszechbytem, nie czerpie uczuciowej 
mocy z reprezentowania porządku świata, archetypu, idei. Jego siła 
w wyłączności i niepowtarzalności. Albowiem najbardziej rzeczy-
wiste – pierwotnie rzeczywiste – są doznania rzeczy. Już w Świecie 
pisał Miłosz:

Nadzieja bywa, jeżeli ktoś wierzy
Że ziemia nie jest snem, lecz żywym ciałem
I że wzrok, dotyk ani słuch nie kłamie.
[…]
Niektórzy mówią, że nas oko łudzi
I że nic nie ma, tylko się wydaje,
Ale ci właśnie nie mają nadziei.

(Świat. Poema naiwne: Nadzieja, OC)

  8 E. Balcerzan, Polaryzacje sztuki poetyckiej [w:] J. Błoński, Odmarsz, Kraków 1979, s. 
216–220. Pierwodruk: „Miesięcznik Literacki” 1974, nr 1.
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formuła: ,,z ruchu podjąć moment wieczny”? (Notatnik: Brzegi Le-
manu [WR 1953–1954]). I właśnie dotarcie do bytowej jednorazo-
wości wywołuje poetycką epifanię. Miłosz pisze expressis verbis: 
,,Pamięć bywa uważana za matkę wszystkich Muz: Mnemosyne 
mater musarum. Przekonałem się, że tak jest rzeczywiście i że 
doskonałość wzywa, kusi, niedosięgalna, a jest nią zapamiętany 
szczegół – gładkie drzewo poręczy, wieże widziane przez lukę 
w zieleni, promień słońca w wodzie tej, a nie innej jeziornej zatoki. 
Ekstaza, w wierszu, malowidle, czy bierze się z czego innego niż 
z zapamiętanego szczegółu?” (ZU 24). Dalszy ciąg cytatu odkładam 
na później. Tymczasem podsumuję: poetyckie zachwycenie płynie 
ze zmysłowej, cielesnej intensywności doznawania rzeczy w ich 
zewnętrzności i jednokrotności, nie zaś w ich sekrecie i idealności. 
Miłosz nie kocha duszy świata, ale jego skórę.

2.
Jak łatwo spostrzec, w tych epifaniach zjawiają się często nuty ero-
tyczne, na powierzchnię wiersza przedziera się zgoła brutalna sek-
sualność (na przykład w Odzie do ptaka). Zawinił głównie Miłosz, 
ale ja również, chcąc oszczędzić przytoczeń. Ale jeszcze się trzeba 
nad tym zastanowić. Miłosz należy do – jakże nielicznych! – poetów, 
którzy obywali się bez liryki miłosnej. Tym pilniej wypada szukać 
skrytych przejawów Erosa! Przyjrzyjmy się ponownie wyprawom 
po objawienie, zwłaszcza zapisywanym po 1960 roku:

Z jakąż to wielką wiedzą skręcam w Arsenalską i raz jeszcze otwieram 
oczy na daremny koniec świata?

Przez pokoje z szelestem jedwabi, jeden, drugi, dziesiąty, biegłem nie 
zatrzymany, bo wierzyłem w ostatnie drzwi.

Ale wykrój ust i jabłko, i kwiat przypięty do sukni było wszystkim, co 
poznać i wziąć było dano.

(Miasto bez imienia, MBI)

[…] bo z miłosnych pożądań jest wzięte zwątpienie i wiele żalu.
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gdzieś miejsce niewzruszonego posiadania.

Aż gasną świeczniki w pokojach Heloizy albo Annaleny, anioły dmą 
w trąby na stopniach rzeźbionego łoża.

(Na trąbach i na cytrze, MBI)

Heloiza była Abelarda, Annalena zaś – Oskara, Venceslava de Lubicz 
Miłosza.

W jednym wspólnym śnie ludzi mieszkają włochate zwierzęta.

Jest to las duży i bezpieczny, a każdy, kto tam wejdzie, czołga się aż do 
rana samym środkiem gęstwiny.

[…]

Odczute ze zdumieniem jest „ja” w biciu serca, ale tak szerokie, że nie 
wypełni go cała ziemia z jej wiosną i latem.

(Na trąbach i na cytrze, MBI)

Kochankowie idą rano ścieżką nad wioskę i oglądają górską dolinę, 
triumfalni, olśnieni sobą i swoim udziałem z ziemi żyjących.

[…]

I kiedy schodzą, nagle widzą w obramieniu sosen dachy dwóch wież 
jaśniejące błękitno-zieloną miedzią i odzywa się cienki głos nieduże-
go dzwonu.

Ten klasztor i małe auta wysoko nad nim na drodze, i w słońcu dźwięk, 
i znowu cisza.

Jak początek objawienia, ale jakiego, nie wiedzą, bo nigdy nie postąpi 
dalej niż początek.

(Osobny zeszyt9: Strona 18, HOP)

A więc Eros umożliwia poezję. Więcej, Eros jest poezją, przynajmniej 
poezją pierwszą, naiwną, naturalną; przynosi „początek objawienia”, 
energię, która pozwala kochać… kochać rzecz, widok, kobietę, zawsze 

  9 Pierwodruk [w:] „Kultura” 1979, nr 10, s. 6.
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pojedynczą. W Ziemi Ulro opowiada Miłosz, jak – sześcioletni – za-
kochał się w wiewiórce.

Kochać się w drewnianej wiewiórce! A czyż nie kochałem się później 
w ilustracji, w ptaku, w poecie, w słowach jednej linijki spiętych rytmem? 
Zaryzykuję nawet twierdzenie, że mój Eros był zazdrosny i nie lubił, kiedy 
zwracałem moje afekty do ludzkich istot, bo chciał mnie wykształcić 
na sługę absolutnego, który byłby zakochany we wszelkiej rzeczy, jaka 
istnieje, każdej z osobna i wszystkich razem (ZU 38).

W mowie wiązanej wygląda to tak:

Nie ukrywam, że wszystkie kwiaty, jakie są
Chciałbym zjeść i zjeść, jakie są, kolory.
Czterdzieści lat pochłaniam ten świat nadaremnie,
A wystarczyłoby tego na tysiąc.
Tak, być poetą pięciu zmysłów chciałbym,
Dlatego sobie zabraniam nim zostać.

(W Mediolanie, KPIIW)

Łakomstwo Erosa, chociaż poezji niezbędne, zostaje zatem zabro-
nione, gorzej… zlekceważone. Jest początkiem, dzieciństwem, złu-
dzeniem. Dlaczego? U Miłosza miłosne przeżycie nie zaciera, nie 
wygasza poczucia „ja”, nie roztapia jednostki w anonimowej rozkoszy. 
Przeciwnie, ujawnia to zaborcze ego, o którym tak często wspomi-
na w wierszach. ,,Odczute ze zdumieniem jest «ja» w biciu serca”. 
Nawet – zwłaszcza? – dziecinne ego chce zagarnąć świat dla siebie, 
pochłonąć kąsek smaczny, wiewiórkę, blask słońca, słowem, wszelką 
materialność. Praca słowa, nazywanie, nie jest pierwotnie niczym 
innym. W zdumiewającym wyznaniu pisze poeta, że nazwać matkę

[…] innym imieniem niż dawnej, dziecinnie jedynym,
Jest to i siebie samego zmierzyć, zapomnieć, policzyć.
O, co się stało i kiedy z principium individuationis?
Gdzie zapach ajeru nad rzeką, mój tylko i dla nikogo?

(Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada: IV. Nad miastami, GSWIKZ)

Poeta musi nazwać matkę dawnym, jedynym imieniem, inaczej 
zostanie policzony w tłum, zmierzony, zapomniany… Bo imię nowe, 
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jednostkowości, którą ocalić może tylko poezja. Jak ocalić principium 
individuationis? Za sprawą „ajeru nad rzeką”, który był „mój tylko 
i dla nikogo”… Zgodnie ze Świętym Tomaszem, właśnie materialność 
funduje principium individuationis. Więc ego, Eros, materia, poezja 
stoją po jednej stronie? Tak, i w tym właśnie dramat, w tym źródło 
osławionego „manicheizmu” Miłosza. Podsumowane to może naj-
lepiej w tym oto fragmencie:

Ale będę wyrwany do tablicy, któż odgadnie w jakich latach.
Kreda łamie się w palcach, odwracam się i słyszę mój, chyba mój, głos:

„Biała jak końskie czaszki na pustyni, czarna jak tor
międzyplanetarnej nocy
Nagość, nic więcej, bezobłoczny wizerunek ruchu.
Eros to był, który splatał nam girlandy z kwiatów i owoców,
Lite złoto sączył ze dzbana w zachody i wschody słońca.
On to prowadził nas między słodkie krajobrazy
Nisko nawisłych gałęzi u strumieni, wzgórz łagodnych,
I wabiło nas echo dalej, dalej, kukułka obiecywała
Miejsce, gdzie nie ma tęsknoty, w gęstwinie schowane.
[…]
Tak, tylko zachwyt, Eros. Więc krwi alchemiom zawierzyć,
Dziecinną ziemię ułudy poślubiać na zawsze?
Czy znosić gołe światło bez barw i bez mowy,
Które niczego nie chce, donikąd nie wzywa?”

(Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada: II. Pamiętnik naturalisty, GSWIKZ)

Jest tu mała antologia ulubionych obrazów Miłosza: łagodne pod-
wileńskie wzgórza, scena u strumienia, kukułka (ptak) w zagajniku, 
girlandy ślubnej uczty… przeciwstawione nagiemu, pozbawionemu 
atrybutów ruchowi fizyków, intelektualnemu światłu „bez mowy”, 
więc bez poezji. Nagość ujmowana dwojako: raz stanowi czarno-biały 

„wizerunek ruchu”, raz barwną, owszem, ale dziecinną ułudę Erosa. 
Wewnątrz poetyckich epifanii rysuje się i poszerza pęknięcie.

Pojawia się tradycyjnie chrześcijański motyw przyrodzonego ska-
żenia. Doczesność jest nietrwała, owszem. Jawi się także w kształcie 
ułudnym, dziecinnym. Przede wszystkim jednak jest niewspół-
mierna do pragnienia, do potrzeby człowieka. Rozmaicie można 
to pragnienie nazywać. Można powiedzieć za Heideggerem, jak 
ks. Sadzik, że także dla Miłosza „byt jest owym odsłaniającym się, 
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nie jest filozofem, w którym bezradność poznania budzi egzysten-
cjalną trwogę. Jest poetą, który pragnie zatrzymać, uchować byt – czy 
może po prostu własne życie – w tym jego zachwycającym pięknie. 
Potrzeba to zaborcza i cielesna, nieskrywająca wcale zmysłowego 
zakorzenienia. Właśnie w jawności, z którą duchowe wynurza się 
u Miłosza z cielesnego, tkwi prawda i potęga jego poezji, jej dotykalna 
niemal, mickiewiczowska rzetelność.

Człowiek pragnie więcej, niż może otrzymać. Kocha więcej, niż 
zdoła posiąść. Może więc to, co zostało mu dane do kochania, jest 
złe, stworzone przez złośliwego demiurga, kto wie, czy nie na czło-
wiecze pośmiewisko? Po miłosnych scenach zjawiają się rozmaici 
diabłowie i zapraszają do szyderczego tańca śmierci (np. Na trą-
bach i na cytrze, Miasto bez imienia [MBI]). Ale ileż mają wcieleń 
wysłannicy ciemności, skoro pustoszą fizykę i erotykę, faunę i filo-
zofię! Diabłowie bywają zwykle u Miłosza przedstawicielami pustki, 
nicości, nie synami zakazu (,,widziałem nieobecność; mocarstwo 
przeciw-spełnienia; karę utraconej na zawsze obietnicy”, Jak było 
[MBI]). Prowadzą w nic, kuszą do nieistnienia, jak już w Rozmowie 
na Wielkanoc 1620 roku [KPIIW]. Albo nawet jak w autotelicznym 
wierszu Do księdza Ch. [TZ], gdzie „morze nicości” godzi zbuntowa-
nego ucznia z ascetycznym katechetą.

Ale może człowiek źle pragnie, źle kocha? Od doczesności jakże 
się oderwać, zwłaszcza artyście; bez rzeczy nie ma poezji, nie ma 
sztuki. Czymże jest jednak sztuka, jeśli nie ocala? Dekadenckim 
zbieraniem piękna z powłoki rzeczy? Albo jest na potępienie artysty, 
skoro rodzi ją grzech, grzech samolubnej miłości do własnego ego, 
uwielbienie principium individuationis, zgoda na zaborczość Erosa? 
Takie właśnie pytania obracają wiersze Miłosza. I nie ma jednej od-
powiedzi, bo miłość i nienawiść do życia splatają się nierozerwalnie, 
zaś dojmujące odczucie bólu i zła nie znaczą, że poeta chce „się tu-
taj przedstawić jako zwolennik manicheizmu w jego formach zna-
nych nam z historii. Myślę tylko, że pewien komponent manichej-
ski jest nam i potrzebny, i trudny do uniknięcia” (ZU 199). Zło jest 
niezbywalnie obecne w roztrząsaniu losu, w poetyckiej kombina-
toryce Miłosza. Zapewne byłoby to lepiej i spokojniej rozumiane 
w XVII wieku niż dzisiaj, kiedy „wielkie ilości chrześcijan, z biciem 
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chodzą i będą przechodzić do obozu Człowieka-boga, nie wiedząc 
albo nie pamiętając o drodze odwrotnej, jaką kiedyś przebył Teo-
dor Dostojewski” (ZU 199).

Tylko dwa przykłady, ale z przypomnieniem, że w poezji, której 
twórca mówi wieloma głosami, żadnego nie można uznać za najbar-
dziej wiarygodny. W okupacyjnych Głosach biednych ludzi pojawił 
się Adrian Zieliński. Musiał go Miłosz dobrze czuć w sobie, skoro 
jego nazwiska użył w Polsce jako pseudonimu jeszcze na początku 
1980 roku!

I zrywa się wewnętrzny przytłumiony wicher
Pieśnią pochlebczą:
Jakże ty mądry jesteś, Adrianie,
Że tobie jak staremu chińskiemu poecie
Wszystko jedno, co jest, jakie tysiąclecie,
Patrzysz na kwiat i uśmiechasz się.

(Pieśń Adriana Zielińskiego, OC)

Pochwała Adriana, oczywiście ironiczna, kończy się „zdradą” i ude-
rzeniem gromu. Z ironią także liczy siebie samego Miłosz między 
japońskich rzemieślników

Układających wiersze o kwitnieniu wiśni,
O chryzantemach i pełni księżyca.

(Nie więcej, KPIIW)

Orient jest dla poety krainą sceptycyzmu, rezygnacji, estetyzmu; 
może trochę podobnie Francja, ,,Chiny Europy”, jak żartował w Trak-
tacie moralnym [ŚD]? Tam, gdzie przestano myśleć o Obietnicy, 
o Królestwie… sztuka nabrała rozsądku i ograniczyła się do wyrobu 
różowych spodeczków i kwiecistych filiżanek, słowem, do czysto 
estetycznych przyjemności. Spodeczki i filiżanki miażdży historia, 
jak w Piosence o porcelanie [ŚD]. Ale smutniejsze może, że nie mają 
one przywileju obecności właściwego przedmiotom wielkiej sztuki… 
oraz istnieniu ożywionemu nadzieją (Oeconomia divina [GWSIKZ]).

Groźniejsza druga możliwość: pakt sztuki ze złem, niemal nie-
uchronny, ponieważ trudno jej wyprzeć się zaborczości Erosa, pychy 
twórczego ego. Już w Powolnej rzece [TZ] poeta nosił płaszcz Konrada 
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słowem, które staje w gardle, ale wypluć się nie pozwala. W Mistrzu 
[KPIIW] pojawia się Haendel jakiś czy Palestrina, twórca muzyki 

„anielskiej”, muzyki, która nas „wywyższa / Ponad to, czym jesteśmy”. 
Ale ta muzyka została okupiona, ba – zrodzona z doświadczenia, 
które przypomina niewyraźnie historię Fausta i Małgorzaty:

Czy Bóg chce, żebyśmy gubili duszę,
Bo tak ma tylko dar nieskazitelny?

Mowa aniołów! Nim wspomnisz o Łasce,
Bacz, abyś innych i siebie nie zwodził.
Co z mego zła powstało, to tylko prawdziwe.

(Mistrz, KPIIW)

Jak trwałe, jak dręczące to przekonanie, że sztuka nie jest bezkar-
na, że zmusza do zanurzenia w zło, dowodzą wiersze z Kalifornii, 
zwłaszcza z tych lat, kiedy mogło się zdawać, iż

Tym razem był to naprawdę koniec Starego i Nowego Testamentu.

(Jak było, MBI)

Przytoczę tylko W drodze, gdzie celem wędrówki będą znowu „nadzy 
klęczący” przy źródle, zaś biblijne reminiscencje – jabłko wiadomo-
ści, garncarzowa rola, wydziedziczenie z proroctwa – padają niby 
przekleństwa: czasu? losu?

Do czego powołany? Dla kogo powołany? Wielki Boże, na oślep, przez 
widnokręgi z bawełny,

Fatamorgany rudych łusek na warowniach nadmorskich prowincji,

Przez dym palonego wina nad łożem potoków albo błękitną myrrę 
przygasłych kościołów.

Do niedosiężnej kotliny ocienionej na zawsze słowami, gdzie nagich 
klęczących obmywa źródło nierzeczywiste.

Bez jabłka wiadomości na wirażach od ziemi do nieba i od nieba 
w krew zeschłą garncarzowej roli.
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sosną wysokopienną mocniejszą od nadziei.

(W drodze, MBI)

W ekstazie szczegółu, w umiłowaniu jednorazowej rzeczy, w tym 
jabłku, w którego swoistość i realność tak chciał Miłosz wierzyć 
wbrew Gombrowiczowi, który widział formy umysłu tam, gdzie po-
eta wchłaniał „blask, sok, róż dni” – w tym zatem arcyrzeczywistym 
jabłku czai się, także lub nawet zwłaszcza za sprawą poezji – robak 
grzechu i zwątpienia.

3.
Bardzo to wszystko grubo powiedziane. Miłosz wypowiada się stale 
ustami sobowtórów, partnerów i przeciwników. Ale nawet sobowtóry 
są sobowtórami chwili, nie sobowtórami głębi. Poeta jednorazo-
wości unika jak może jednoznaczności. Zapewne sam czuje się 
wielokrotny, rozmnożony; dopiero w dziesiątkach odbić chwyta 
prawdę własnego przeznaczenia. Tej poezji nie można przyszpilić, 
jawi się czytelnikom w ciągłym widmie przekształceń. Nawet zwy-
czaj przemawiania cudzymi (lub momentalnymi) ustami można 
wykładać dwojako. Albo łakomstwem świata, miłością szczegółu, 
który musi być związany z jednorazowym wypowiedzeniem. Albo też 
stałą oscylacją między zachwytem a zwątpieniem; podmiot liryczny 
zmieniałby się wtedy w manichejskich przekształceniach. Dialogo-
wa struktura wielu wierszy zdaje się często pochodną tej oscylacji, 
która przeprowadza mówiącego przez niezgodne postawy, nastroje, 
tonacje. A więc własne słowa też muszę brać cum grano salis. Nie 
dlatego, abym uważał je za mylne. Dlatego, że każde stwierdzenie 
trzeba by wycieniować, uwzględniając bardzo szerokie pasmo wa-
riantów… Ktokolwiek dłużej obcował z poezją Miłosza, dobrze wie, 
o czym mówię. I nie przypadkiem po przyznaniu nagrody Nobla 
tylu poetów czy krytyków bezradnie wychwalało „bogactwo” i „roz-
maitość” tej twórczości.

Jednak pytanie czeka dalej rozstrzygnięcia. Jak sprawić, aby te 
epifanie, ocalające jednokrotność i przesycone Erosem, a zatem 
krótkotrwałe i niewystarczalne, choć z momentalności i cielesno-
ści czerpiące siłę… aby te ocalające epifanie same z kolei zostały 



331

C
ze

sł
aw

 M
iło

sz
 i 

je
go

 ś
w

ia
tocalone? Miłosz powiada: „Ekstaza, w wierszu, w malowidle, czy 

bierze się z czego innego niż z zapamiętanego szczegółu? I jeżeli 
dystans jest istotą piękna, bo przez dystans rzeczywistość zostaje 
oczyszczona – oczyszczona z woli życia, z całej naszej drapieżnej 
żądzy posiadania i władania […] to właśnie dystans osiąga się wte-
dy, kiedy świat ukazuje się we wspomnieniu” (ZU 24–25). Ale zaraz 
dodaje, że wspomnienie poetyckie – właśnie poetyckie – nie jest 
dzieckiem „nihilizującej pamięci”, zdolnej tylko ludzi w cienie za-
mieniać i wywoływać blade migawki z przeszłości. Musi ono splatać 
się z aktem wyobraźni, która mgnienie wyrywa, ,,by tak rzec, z gardła 
ruchowi” (ZU 25). Inaczej mówiąc, pisarz powinien zakładać ,,z góry, 
że będzie wysnuwać baśń” albo też utonie w mdłym pamiętnikar-
stwie. Współzależność pamięci i wyobraźni znali wszyscy, co roz-
myślali nad pracą poety. Ze swoich doświadczeń wywodzili czasem, 
jak Proust, piękne metafizyczne domysły. W tym zatem rozróżnieniu 
Miłosz idzie śladami poprzedników. Ciekawsza – zwłaszcza dzisiaj, 
kiedy w sztuce pełno opętanych własnym ego

Daimonizomenoi, czyli biesujących

(Lektury, GSWIKZ)

i za znamię talentu uchodzą często

Drgawki, na ustach piana, zgrzytanie zębami

(Lektury, GSWIKZ)

– ciekawsza moralna interpretacja pojęcia dystansu, dobrze znane-
go w estetyce. Porzucenie „żądzy posiadania i władania” nie tylko 
uwalnia poetę od poczucia winy, ale – co może dla dzieła ważniej-
sze – nadaje mu jakość obecności, wyrywając je „z gardła ruchowi” 
i przenosząc jakby w bezczas. „Posiadanie i władanie” ma u Miłosza 
wyraźną barwę erotyczną. Czy zatem nie można by zaryzykować roz-
różnienia między amor a caritas? Poezja wyrasta z miłości świeckiej 
i – pod grozą utraty estetycznej energii – nie może o swoich źródłach 
zapomnieć. Ale za sprawą wyobraźni zdaje się stawać po stronie 
świętej. Ta najbardziej zmysłowa z twórczości – ,,tak, być poetą pięciu 
zmysłów chciałbym” – zmierza jawnie do maksymalnej sublimacji: 
,,dlatego sobie zabraniam nim zostać”. Ale przecież nie może, nie 
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kotłem palić musi agresywne, okrutne, wzgardliwe ego. Węgla zaś 
podsypuje diabeł, nie przestając kusić i namawiać do wysadzenia 
całego gmachu w powietrze. Porównanie techniczne, lecz konflikt 
romantyczny. Miłosz wraca uparcie do swego „manicheizmu” i nikt 
właściwie nie rozumie dlaczego. Ale też nie jest on tylko zagadnie-
niem intelektualnym, tematem dysertacji filozoficznej. Jest pro-
blemem praktycznym, od rozwiązania zależy zaś sama możliwość 
uprawiania poezji.

Można jednak chyba wskazać kierunek starań Miłosza. W po-
czątkach przeważa chęć magicznego zawładnięcia przedmiotem: 
rośliną, kobietą, krajobrazem, społecznością.

Nie mam ani mądrości, ani umiejętności, ani wiary –
ale dostałem siłę, ona rozdziera świat.

(Hymn, TZ)

tobie obłoki w złoconych pierścionkach
grają, na drogach słowa szepcą klony,

(Powolna rzeka, TZ)

Siła i panowanie poetyckie, oczywiście, dane „uczniowi marzenia”, 
,,zdobywcy snu”, „ostatniemu poganinowi”… Tymczasem – po wielu 
przekształceniach – wspomnienie-marzenie zostaje jakby w koń-
cu ukierunkowane na drugiego. Nie na zaborcze „ja” mówiącego, 
ale na wszystkich, którzy żyli niegdyś i wspólnie tworzyli świat 
wspomnienia.

W Trzech zimach naprawdę obecny był tylko poeta. W Gdzie wscho-
dzi słońce… towarzyszy mu cała społeczność, aż do maluczkich, naj-
bardziej zapomnianych, Jurkszysa, Royzy rotmistrza, służącej Elż-
biety, której nikt już nie pamięta. Jak to przesunięcie wyraża się na 
planie wypowiedzenia? Rosnącą rolą dialektyzmów, przytoczeń, 
wszelakich stylizacji. Liryczny egotyzm (który bynajmniej nie znika, 
i chwała Bogu, bo poezja potrzebuje osobności i wyniosłości) staje się 
częścią stylistyki wspólnoty. Tak pieśń zmienia się w symfonię. Późna 
twórczość Miłosza jest ogromnym przedsięwzięciem uspołecznienia 
i sakralizacji osobistego doświadczenia. „Ocalanie”, o którym mówi 
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innych i dla innych. Zapewne i taki sens słowa pojawiał się dawniej; 
stanowił jakby przeciwbiegun agresywnej woli życia, egoizmu Erosa. 
Teraz jednak nabrał zdecydowanej wyrazistości.

Przecie nie oznacza to poczciwości i moralizowania… Proces wy-
łaniania słowa z cielesności, wyobraźni, z pożądania, zdumiewa 
nieraz groźną pierwotnością.

Na tym stoku świerk, jodła i cedr, na tamtym sosnowe bory.
Błyszczy dział wód spływających w zachodni i wschodni ocean.
Tylko jedna stężona rzeka struży się prosto na północ,
Gdzie przezroczysta szarość w złotawej górskiej bramie,
Szarość ogromnej ciszy, blade jeziora,
I bagienna jedlina jeszcze tysiąc mil
Aż do granicy, pustki polarnej.
W moich snach ziemia była jednością mojego ciała,
Tutaj nad Athabasca i wszędzie gdzie żyłem, wędrowny.
Opierałem rękę o spiętrzenia gór.
Delty kroiły mnie w upale smoczych pobojowisk.
I czekałem, nie mając w języku wyrazów,
Żeby nazwać to wszystko co moje i ziemi,
Aż duch jakiś, z wulkanicznych mutacji poczęty,
Krzyknie i odczaruje nasze prawdziwe imię.

(Przed krajobrazem, GWSIKZ)

Nasze? Zatem wspólne, ludzkie? Jedno jeszcze pytanie: Miłosz roz-
prawia pięknie o wyobraźni, o oczyszczeniu z żądzy posiadania 
i władania. Czy jednak mówi prawdę? Inaczej: czy o tym samym 
pisze wiersze? Chciałbym pokazać, że tak. Proces oczyszczenia 
jest w poezji obecny, stanowi jej na pół skrytą treść. Przypatrzmy 
się zakończeniu Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. Część szósta, 
przedostatnia, nosi tytuł Oskarżyciel. Kim jest ten oskarżyciel? Dla-
czego się pojawia? Odpowiem najpierw ostrożnie. Poeta prowadzi 
dialog z samym sobą. W sobie znajduje przeciwnika, przekonanego 
o porażce wysiłku, po którym nic nie zostanie, nawet jeśli chwilowo 
zdobędzie poklask:

Czy dalej mówisz sobie: non omnis moriar?

O tak, nie cały zginę, zostanie po mnie
Wzmianka w czternastym tomie encyklopedii
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(Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada: VI. Oskarżyciel, GWSIKZ)

I rzeczywiście: poetę opuszcza najpierw epoka: „Orszaki. Pojazdy. 
Młodość w kwiatach”. Potem zdradza go własne ciało: „W twoich 
ciemnych tunelach co dzieje się, nie wiem”. Co najgorsze, błądzi 
i myli go myśl własna:

Zaiste, wcześnie byłeś gnostyk, marcjonita,
Sekretny zjadacz trucizn manichejskich.
Z jasnej naszej ojczyzny strąceni na ziemię,
Jeńcy na zgubę cielesną wydani
Archontowi ciemności, Jego dom i prawo.
I gołąb tu, nad Bouffałową Górą,
Jest jego i ty sam. Przybądź, ogniu.
Błysk – i stargana jest osnowa świata.

Ten grzech i wina. 

(Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada: VI. Oskarżyciel, GWSIKZ)

Trudno jaśniej powiedzieć, że świat w źle leży. Zaklęcie jest zaklę-
ciem faustycznym; rwie „osnowę świata”, ,,prawdomówne ściegi”, 
które oglądają aniołowie (O aniołach [GWSIKZ]). W tym grzech, że 
magiczne epifanie młodości rodziły się z paktu z „archontem ciem-
ności”. Po Mistrzu taka interpretacja nie jest na pewno nadużyciem.

Dokąd uciec od „grzechu i winy”? W utopię, w arkadię, gdzie „chór 
włościanek śpiewa piosneczkę”. Zdrobnienie i eufemizm (,,włościa-
nin” zamiast „chłopa”) zdradza ironię poety… Ucieczka do arkadii to 
ucieczka w przeszłość i w miłość; mimo chwilowego przebłysku – 
,,muzyki wiecznej uratowanych pokoleń” – z „głosu umarłych poetów” 
pozostaje zwierzęcość, trzykrotnie powtórzona – Bestiality, bestialité, 
bestialitá. Arkadyjczycy łudzą się powrotem do natury, lecz natura to:

Palce wczepione.
W mięso
które za chwilę przestanie być żywe.

(Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada: VI. Oskarżyciel, GWSIKZ)

Zaś jak w naturze, tak w historii, gdzie człowiek urządza sobie go-
spodarstwo, zmywając ze ściany krew poprzedniego właściciela.
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dzą do przekonania o źle immanentnym. Czy więc w „oskarżycielu” 
nie czai się kusiciel? Archont ciemności? Nie wzywaj imienia dia-
belskiego nadaremno. Może on bowiem – jak w końcowym dialogu – 
przekreślić czy wyszydzić słowa usprawiedliwienia:

– Nauczyłem się jednak żyć z moją zgryzotą.
– Jak gdyby coś pomogło układanie słów.
– Nieprawda, byli inni, łaska i uroda, 
Pokłoniłem się im, uwielbiłem ich,
Dary przyniosłem.

– I nic tylko powtarzasz:
Ale dopóki zdążę.
Ale dopóki zdążę.
Ty chciałbyś na rytuał oczyszczenia
Lud zgromadzony prowadzić między kolumny świątyni.
Rytuał oczyszczenia! Gdzie? Kiedy? Dla kogo?

(Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada: VI. Oskarżyciel, GWSIKZ)

Chciałeś ocalić, oczyszczać ludzi? Ale czy lud tego pragnął? Czy 
rozumie jeszcze, o co chodzi?

Ostatnia część nosi tytuł Dzwony w zimie. Tak nazwał Miłosz swój 
drugi amerykański zbiór wierszy. Muszą więc te dzwony głosić 
prawdy ważne. Ciekawa rzecz: opowiedziane tu historie bardzo 
przypominają Oskarżyciela. Jest zmyślona ucieczka w przeszłość, 
podobnymi słowami zaprzeczona (,,Nie było żadnego zamku”, ,,Nie 
jeździłem do Siedmiogrodu”). Jest wspomnienie Wilna, jak tam – 
litewskiej wsi. Jest przypomnienie, że poeta znajduje się w kraju 
anglosaskim. Ale pokrewne składniki zostały użyte inaczej. Tak, 
jakby „oczyszczenie” zdołało się jednak dokonać.

Tym razem nie „Prowansalczyk” usprawiedliwia Tristana i Izoldę, 
ale młodzieńca, który pojął żonę ojca, rozgrzesza Bóg. Opowiastka 
zostaje wsparta autorytetem Pisma, nie urokami poezji. Zamek z mi-
łosnych marzeń zastąpiło rzeczywiste Wilno, średniowieczny dwór – 
cierpiące kobiety, schodzące się na nabożeństwo. Przede wszystkim 
jednak nastąpił rytuał, o którym marzył poeta. Jest nim po prostu 
msza w Laudzie, do której polski chłopiec ministrantował po łacinie 
litewskiemu księdzu. Prawda zostaje wyjawiona nie przez mówią-
cego, ale przez proroków, z których ostatnim jest Blake: nastąpi 
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chwały obecności. Sobie zostawia poeta słowa skruchy i pokory:

A gdyby miasto, tam w dole, zgorzało
I zgorzały miasta wszystkich kontynentów,
Nie powiedziałbym, ustami popiołu, że niesprawiedliwie.

Bo żyliśmy pod Sądem, nic nie wiedząc o tym.
[…]
Sądzony byłem za rozpacz 

(Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada: VII. Dzwony w zimie, GWSIKZ)

Cóż to znaczy: żyć pod Sądem? Odpowiedź u św. Jana, w rozdziale 
trzecim:

15. Aby wszelki, który weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
[…]
17. Bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat; ale iżby 

świat był zbawion przezeń.
18. Kto wierzy weń, nie bywa sądzon; a kto nie wierzy, już osądzony 

jest, iż nie wierzy w imię jednorodzonego Syna Bożego.
19. A ten jest sąd, że światłość przyszła na świat, a ludzie raczej miło-

wali ciemności niż światłość; bo były złe ich uczynki.

(J 3, 15–19, tłum. J. Wujek)

Człowiek sam siebie sądzi, nie ufając Bogu, nie wierząc w Boga. 
Różne snuto domysły o powstaniu z martwych. Jednym z nich jest 
teoria apokatastasis, którą św. Grzegorz wyprowadził z napomknie-
nia w Dziejach Apostolskich. Losy tej teorii, do której Kościół od-
nosił się nieufnie, choć jej nie potępiał, należą do historii idei. Ale 
apokatastasis jest przecież czymś, o czym marzyła zawsze, do czego 
zmierzała zawsze poezja Miłosza. Jest ostatnią epifanią, ponownymi 
narodzinami, ostatecznym ocaleniem. Jak to wędziagolski szlach-
cic (ojciec Miłosza z Wędziagoły rodem) odpowiadał na diabelskie 
szyderstwa?

Pomny obietnic wiecznego przymierza.
[…]
Przez kraje wschodu i kraje zachodu
Ziemie południa i ziemie północy
Dzieckiem pobiegnę w świetle do ogrodu
Jutrzenną porą po nawalnej nocy.
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Lepszych niż tutaj muzyk słuchać będę.
[…]
Księgę Rodzaju odczytam na nowo,

(Rozmowy na Wielkanoc 1620 roku, KPIIW)

W Gdzie wschodzi słońce… słowa Blake’a:

Cokolwiek może być Stworzone, może być Unicestwione; nigdy Formy.
(Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada: VII. Dzwony w zimie, GWSIKZ)

– zostają powtórzone przez Miłosza:

I forma pojedynczego ziarna wróci w chwale.
(Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada: VII. Dzwony w zimie, GWSIKZ)

O czymże tu mowa, jeśli nie o zmartwychwstaniu ciał? O radości, 
którą gotuje Bóg, usprawiedliwiając – tym samym – zachwyt nad 
stworzeniem? „Może tylko podziw uratuje mnie” – mówi poeta. Ow-
szem, poezja związana jest z cielesnością, jednostkowością, material-
nością. Jeśli nie całą rządzi archont ciemności, to na pewno podrzuca 
i rozświetla obrazy… Jakże się zatem może ocalić? Sama? Nie, boć 
przecież sama się za włosy z błota nie wyciągnie, jak baron Münch-
hausen. Tylko Bóg, pomny obietnicy, może „formy pojedynczego 
ziarna” wprowadzić do Królestwa. Tym samym praca wyobraźni nie 
zostanie wydana zatraceniu. Zapowiada ona ostatecznie objawienie, 
w którym – dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa, o którym wyraźnie 
mówi przytoczenie Blake’a – całe piękno stworzonego profanum 
zostanie przeniesione w doskonałość sacrum.
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Jak powiada Słownik terminów literackich, traktat to „rozprawa, za-
zwyczaj obszernych rozmiarów, podejmująca podstawowe problemy 
danej dziedziny wiedzy”1. Czym zatem byłby Traktat poetycki?2 Do 
definicji wchodzi dzięki „obszernym rozmiarom” i „podstawowym 
problemom”. Wszyscy się zgodzą, że tysiąc wierszy to dużo. I nikt 
nie zaprzeczy, że Traktat ma powagę i wagę, że celuje w sedno… 
Bruździ trochę słowo „poetycki”. Czy oznacza traktat o poezji – ars 
poetica albo historia poesis – czy też rozprawę napisaną wierszem? 
Mówiłby wtedy o innej niż poezja „dziedzinie wiedzy”. O historii 
może? Metafizyce? Epitet niesie oczywiście wszystkie te znaczenia.

Powiedzieć, że Miłosz mówi dużo i poważnie, brzmi dziecinnie. 
Kto wie jednak, czy nie w tym rzecz. Współczesna poezja – mnie-
ma Miłosz – ma krótki oddech. Płynie to z ograniczeń, które sobie 
pozwoliła narzucić:

[…] Nie wolno jej użyć wyrazów:
Telefon, pociąg, bilet, rzyć i pieniądz.
[…]
Wzbroniony będzie oddech zwykłej składni.

(TP I 64–65, 72)3

A także z celu, który ściga, przynajmniej od symbolizmu. Jest nim:

[…] Wzruszenie i powiew,
Który w trzech kropkach mieszka, za przecinkiem. 

(TP I 69)

  1 M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik 
terminów literackich, Wrocław 1976, s. 468.

  2 Por. M. Zaleski, O poezji „traktatowej”, „Pamiętnik Literacki” LXVIII 1977. R. 68, 
z. 3, s. 167–190. Tej przenikliwej rozprawie wiele zawdzięczam. Często rozwijam 
tylko i uprzystępniam jej spostrzeżenia, zmącone mnóstwem zbędnych (i nie-
potrzebnie zawiłych) informacji teoretycznych. Zaleski dał słownik chwytów 
poetyckich; chciałbym pokazać, jak funkcjonują. Spierałbym się też o określenie 

„poezja traktatowa”. Bardziej od – wątpliwej – wspólnoty gatunkowej zajmuje mnie 
koncepcja języka poetyckiego Miłosza.

  3 Ponieważ Traktat dostępny jest w kilku wydaniach, podaję numer części i wiersza.
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mému i Peiperowi. To mianowicie, że poezja jest językiem w języku, 
mową o szczególnych regułach, którymi zwraca uwagę na własną 
oryginalność. Właśnie zespół tych reguł (,,literackość”) rodzi tajem-
nicze wzruszenie, które bytuje „za przecinkiem”, a więc nigdzie… 
lub przynajmniej w miejscu nieoznaczonym żadnym widomym 
znakiem. Osobliwe ukształtowanie wypowiedzi symboliści uzasad-
niali transcendentnymi tęsknotami. Awangardziści – techniczną 
utopią, która w poecie kazała widzieć najdoskonalszego z produ-
centów. Kapłani absolutu i robotnicy słowa poddawali się jednak 
podobnemu terrorowi: terrorowi czystości. Tematycznej: poezja 
nie o wszystkim może mówić. Stylistycznej: musi mówić tak, aby 
zwracać uwagę na siebie, nie na przedmiot wypowiedzi. Gatunko-
wej: winna mówić jednolicie. Dlatego też, jak każdy purysta, mówiła 
mało, choćby w minimum słów chciała zamknąć maksimum treści. 
Mało i najchętniej o sobie. Taki jest haracz, który trzeba zapłacić 
za jednorodność i czystość.

Tak, niech to będzie jasne: Miłosz chce powiedzieć dużo i chce, aby 
jego słowa były ważne. Poezja przestaje się liczyć, kiedy znajdzie się 

„poniżej wiedzy” [TP III 109]. Wiedza jest zaś z konieczności odzie-
dziczona. Przechowuje się w gotowych komunikatach słownych, 
które ożywia pamięć. Jak zatem zachować poezji wiedzę? Sprawiając, 
aby dziwiły się sobie nie słowa poszczególne, ale większe całości 
literackie (i nie tylko literackie). Urojeniem jest, jak chciał Przy-
boś, zaczynać zawsze od początku, od dzieciństwa języka. Właśnie 
dziecko, chociaż mówi ładnie, wdzięcznie, niewiele mówi nowego. 
Poezja jest natomiast przeznaczona dla dorosłych, obdarzonych 
(i obarczonych) pamięcią literacką i kulturalną. Unaocznić więc 
winna i uruchomić jak najszerszy zasób słownego doświadczenia. 
Nie jest mową szczególną, ale mową powszechną. Nie tyle językiem 
w języku, ile językiem języków.

Jak ów język języków zbudować? Musi on być spotkaniem i dia-
logiem: mowa inna, mowa bliźniego, przenika w mowę poety i od-
kształca ją raz jawnie, raz ledwie dostrzegalnie. Objawia się zaś 
albo jako tekst (pod postacią cytatu, aluzji, pastiszu czy pseudo-
przytoczenia), albo jako konwencja. Rozumiem to pojęcie szeroko 
(może za szeroko?): jako wszelki utrwalony i rozpoznawalny sposób 
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rozpoznając echa Biblii, baroku, folkloru i tym podobne. Mówi się 
również o współistnieniu rozmaitych form podawczych, gatunków 
i relacji komunikacyjnych. Tracą one nieraz określone znamiona 
środowiskowe, historyczne, literackie… Sprawiają, że Traktat poetycki 
jawi się jako encyklopedia chwytów, stylów i sposobów słownych, 
które – swoim nadmiarem – zniewalają i obezwładniają.

Traktat rozbudza więc w czytelniku erudytę i konesera. Ale czę-
ściej jeszcze skłania do lektury naiwnej. Poeta mówi wszystkimi 
językami, gra na wszystkich instrumentach. Słuchacz cieszy się, 
rozpoznając słodycz fletu, zaśpiew litanii, ślad środowiskowego 
dialektu. Stopniowo jednak poddaje się i rezygnuje z wysiłku iden-
tyfikacji. Pozwala się prowadzić. Mowa najbardziej uczona staje się 
najbardziej oczywista. Czy wszystko trzeba sprawdzić, rozpoznać, 
zgłębić? „Nie ten najlepiej służy, kto rozumie”. Traktat jest dziełem 
mędrca, który wie. Wszechwiedza buduje autorytet. Zaś przyjemno-
ści estetycznej nieobca jest cecha uległości, zaczarowania.

A jednak badacz, krytyk muszą się bronić i mądrzyć. Mechanizmy 
Traktatu można rozłożyć na cząstki. Zacznę od gry konwencji (form 
wypowiedzi). Druga część Traktatu nosi tytuł Stolica. Po przypomnie-
niu Warszawy sprzed 1914 roku oraz wojny o wschodnie granice 
następuje fragment, który przeprowadzić ma czytelnika do bardziej 
szczegółowych rozważań o poezji międzywojennej:

A jednak jesteś. Z czarnym twoim gettem,
Z bezrobotnymi, których gniew jest senny,
Ze łzami kobiet w przedwojennej chustce.

Latami będzie chodzić w Belwederze.
Piłsudski nigdy nie uwierzy w trwałość.
I będzie mruczeć: „Oni nas napadną”.
Kto? I pokaże na zachód, na wschód.

„Koło historii wstrzymałem na chwilę”.

Powój wyrośnie z plam zeschniętej krwi.
Gdzie żyto klęka, tam wstaną bulwary.
I pokolenie pyta: jak to było?

Aż żaden, miasto, nie zostanie kamień
W miejscu, na którym leżał, i przeminiesz.
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Jak wykopany grosik będzie pamięć.
Za twoje klęski dostaniesz nagrodę.
Na znak, że tylko mowa jest ojczyzną
Mur twój obronny u twoich poetów.

Poeta musiał być z dobrej rodziny.
Świątobliwego cadyka wziął w rodzie.
Ojcowie jego czytali Lassalle’a,
Wierzyli w Postęp i w berlińską Lied.
Powoli wdzięk się zwykł był destylować.
Byli i z gorszych, szlachetków czy łyków,
Czy nawet z Niemca w wełnianej szlafmycy.

(TP II 31–55)

Cztery zwrotki: każda inna, i chyba pod każdym względem. Porów-
nam zatem: 1. perspektywy mówiącego podmiotu, 2. role nadawcy 
(nadawców), 3. odniesienia literackie, 4. umiejscowienia gatunkowe.

1.
 Czasem pierwszej zwrotki jest najzwyklejszy praesens. Poeta zwraca 
się do Warszawy, na którą patrzy, której smutkowi, ubóstwu współ-
czuje. Chustka jest sprzed Sarajewa, bezrobotni z lat kryzysu, który 
porażał nawet bunt… Jest więc poetą z roku – powiedzmy – 1930, 
mówi, myśli jak młody Miłosz, kiedy poznawał stolicę. Po chwili 
perspektywa obejmuje już całe dwudziestolecie, pozwala też mówić 
o postaciach, nieznanych z osobistego doświadczenia. Piłsudski już 
nie żyje („nigdy”). Czas przeszły pełni funkcje imperfectum o zabar-
wieniu iteratywnym. Marszałek spacerował „latami” i mruczał ciągle 
to samo… Spojrzenie nie liryczne już i polityczne, ale historyczne 
i epickie.

Patrzącemu nakładają się teraz obrazy z różnych epok. Obecne 
są jednocześnie powój i plama krwi, żyto i przedmiejskie bulwary. 
Po pokoleniu poety pojawiło się młodsze… I on sam się zmienił: nie 
tylko wie, co było przed i po wojnie, może też sam – nie chowając się 
za Piłsudskiego – wypowiedzieć wiekową prawdę o stolicy powstań 
i klęsk. Prawdę o losie narodowym, do której upoważnia wiedza obej-
mująca przynajmniej półtora wieku. W jej przestrzeni Mickiewicz 
i Miłosz są sobie rówieśni. Trwała jest tylko mowa: dlatego trzeba 
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i doświadczenia intelektualnego4. Równie głęboka czasowo – sięga 
czasów, kiedy przodkowie Skamandrytów byli rabinami… – per-
spektywa mówiącego zmienia zakres: obejmuje biografie, książki, 
obyczaje, nie chwyta natomiast prawd historiozoficznych.

2.
Podobnie przekształcają się role nadawcy. Poeta jest najpierw świad-
kiem, pełnym litości, owszem, ale obcym, zagubionym w swoich ma-
rzeniach. „A jednak jesteś” – mówi do miasta z kamieni i łez. „Jednak”! 
Za chwilę stanie się publicystą? dziejopisem?… który z przeszłości 
wyławia znamienną anegdotę, aby w małym obrazku wyrazić kie-
runek epoki i polityczną świadomość jej aktorów. Stopniowo jednak 
wchodzi w rolę wiedzącego, wieszcza: mówi nie o zdarzeniach, ale 
o przeznaczeniach narodu. Stąd prorockie futurum… Ale prorok 
szybko ucieka z piedestału. Okazuje się starszym panem snującym 
żartobliwie refleksje i wspomnienia…

3. 
Tym rolom i perspektywom przypisuje Miłosz rozmaite odniesienia 
literackie. Jest tak, jakby każda zwrotka miała swego literackiego 
patrona. Zza pierwszej prześwitują niewyraźnie wiersze samego 
Miłosza sprzed wojny (na przykład z Wierszy 1937 roku, początek 
Wcielenia [WR 1937–1944]). Przytoczenia drugiej wskazują na Pił-
sudskiego, który radził sobie nieźle z piórem i znany był z efektow-
nych powiedzonek. Patronem trzeciej jest oczywiście Mickiewicz, 
przywołany raz cytatem – jednak niewyodrębnionym graficznie – raz 
parafrazą znanego zwrotu o pieśni, co jedna ujdzie cało. Co do strofy 
ostatniej, która mówi o poetach Skamandra, jej literackim tłem zda-
ją się tychże skamandrytów próby epicko-rodzajowe, stosunkowo 
liczne, bo i Tuwim, i Słonimski, i Baliński…

4. 
Wskazanie ram gatunkowych, naszkicowanych zresztą bardzo deli-
katnie, nie nastręcza już trudności. Pierwsze trzy wersy są ułomkiem 

  4 Zdanie wtrącone (Powoli wdzięk…, II 53) konsekwentnie w czasie zaprzeszłym, 
ponieważ odnosi się do zdarzeń wcześniejszych niż relacjonowane.
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w opowieści (albo eseju) historycznej. Patos zwrotki następnej koja-
rzy się z wysoką liryką patriotyczną, która określa zarówno temat, jak 
patronat Mickiewicza. W ostatniej rozpoznaliśmy już wierszowaną 
gawędę… Cała ta powtórka z poetyki zmieściła się w dwudziestu 
czterech wierszach.

Czy zaskakuje jednak? Zadziwia? Nie, bo nie przeciwstawia sobie 
całostek swoistych, wyrazistych, „zamkniętych”. Współistniejące 
konwencje (roli, gatunku i tym podobnych) są w danej zwrotce 
uzgodnione, tak na przykład postawa świadka przystoi liryce sytu-
acyjnej, zaś aluzja do Mickiewicza – późnemu wieszczowi. Nie są 
jednak wcale związane z konieczności. Do lirycznej sytuacji włączyć 
się poecie łatwo, sporo było proroków starszych i głośniejszych od 
Adama. Słowem, zestrój konwencji jest swobodny: pozostając jedno-
razowym wynalazkiem, unaocznia tkwiące w tradycji możliwości… 
Przejścia od fragmentu do fragmentu są na ogół nieostre, zmodulo-
wane, związane aluzją (bezrobotni kojarzą się z Belwederem przez 
Przedwiośnie), wynikaniem (kiedy koło historii wstrzymane, rosną 
kwiaty i bulwary), powtórzeniem słowa, do i od którego prowadzą 
różne myśli („poetą” – „poeta”).

Tym samym zachowana zostaje jedność wypowiedzi. Czym jest – 
komunikacyjnie – Traktat…? Chyba najprędzej wykładem. Profe-
sor – nie tylko poezji – przedstawia najważniejsze fakty, streszcza 
dotychczasowe badania, zaznacza swoje stanowisko. Może się jed-
nak także zapalić i wzruszyć, gniewać i kłócić… Często także czyta 
fragmenty prac cudzych, zestawiając je pomysłowo i zaopatrując 
w komentarz. Spogląda też pilnie na salę, bacząc, aby słuchacze nie 
zanadto ziewali… Dlatego zwraca się czasem do czytelnika (odbior-
cy). Nie upieram się przy sytuacji wykładu. Może uda się wskazać 
lepszą, ściślej przylegającą do Traktatu. Miłosz rozpracowuje szanse, 
płynące z miarkowanej zażyłości mówiącej jednostki z niewielką 
(i wtajemniczoną!) społecznością. Jest za bardzo nauczycielem, aby 
pozwolić sobie na gawędziarstwo. Ale za bardzo poetą, aby czytel-
nikowi przyłoić godzinnym przemówieniem.

Rama traktatu-wykładu wyklucza właściwie homofonię wypowie-
dzi. Oczywiście, można puścić w ruch nożyczki. Role, perspektywy 
i style nadawców zmieniają się jednak tak często i tak kapryśnie, że 
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do profesora poezji, czyli do autora Traktatu. Bo to on właśnie lu-
buje się jawnie w zmianie ról, postaw i masek! Pojawiają się także 
dłuższe fragmenty o wysokiej jednolitości. Przedstawione zostają 
jednak zwykle jako przytoczenia, nawet jeśli pochodzą spod pióra 
Miłosza. Tak z wiernopoddańczą modlitwą oportunistów do Ducha 
Dziejów, ujętą w cudzysłowy i skwitowaną następująco:

Tak przysięgali. A każdy zachował
Martwą nadzieję, że dzierżawcom czasu
Kres wyznaczony. 

(TP III 195–197)

Tak z wzruszającym lamentem:

Kiedy owiną mi szyję powrozem
Kiedy zabiorą mi oddech powrozem,

(TP III 202–203)

– z którego treści zdaje się wynikać, że został napisany przez niezna-
nego żydowskiego poetę. Tak z piosenką o róży, ogłoszoną osobno 
[TP IV 215–226], i wreszcie z odą do października, zapowiedzianą 
jako poetyckie ćwiczenie:

Czemuż na wiejskim, chropowatym stole
Po staroświecku nie pisać nam ody
Na chwałę gwiazdom poddanych sezonów,
Spędzając z liter żuka ostrzem pióra?

(TP IV 232–235)

Trafiają się także w Traktacie przytoczenia autentyczne, zwłaszcza 
z Mickiewicza. Po grze konwencji warto więc zbadać grę tekstów, 
która wyraźniej jeszcze ukazuje mechanikę kształtowania sensu 
(czy sensów). Cóż znamienniejszego niż kolaż cytatów, którym jest 
zakończenie trzeciej części?

Ludobójstwo Żydów każe myśleć o zupełnej bezradności poezji 
wobec zwycięstwa nihilizmu. Pieśń przeciwstawić mu może tylko 
ironię [TP III 261]. Ironiczny jest zatem opis wiejskiego gospodar-
stwa na środkowoeuropejskiej równinie:
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Mglisto i płasko dalej, do Uralu.
Ej, nie ustawaj, nie prędko południe.

(TP III 269–271)

Po Szymonowicu sypią się gęsto cytaty z Mickiewicza. Trzy jawne, 
drukowane kursywą, z Zimy miejskiej, Dziadów i Grażyny. Dwa uta-
jone z Pana Tadeusza. Dzieli je widok samolotu, kołującego nad 
późnojesienną równiną, uwagi o poezji, zbudowane tak, aby mię-
dzy Mickiewiczowskie zdania wchodziły myśli Miłosza, kończy zaś 
westchnienie udręki:

Pagórków leśnych, jasnych wód potrzeba.
Nigdy się tutaj nie obroni człowiek.

(TP III 305–306)

– przepływające w żal emigranta, co kraj lat dziecinnych ściga „na 
brzegach Wezery” i „pod jodłą Maine” [TP III 312–313]. Został tu za-
tem uruchomiony zespół środków (różnic stylowych, zmian sytuacji 
lirycznej i tym podobne) oraz tekstów nie tylko rozmaitych, ale także 
inaczej wprowadzających w wypowiedź. Tok liryczny swobodny, 
płynny, ale zasady porządkujące uchwycić trudno.

Rzecz w tym, na jakie związki między fragmentami zwrócić uwagę. 
Pojawiają się przynajmniej cztery możliwości:

1. Punktem wyjścia jest na pewno poczucie niemocy poezji, tak-
że – wolno się domyślać – poezji Miłosza. Sięgnięcie do Mickiewicza 
będzie zatem powrotem do źródła, wskazaniem, jak odbudować 
słowo własne i powszechne. Porażony okupacją poeta idzie jakby 
w ślad za wieszczem. Pseudoklasyczne ćwiczenia wskazują na 
bezinteresowność piękna. Zaklęcie Dziadów – owo słynne „Mówcie, 
komu czego braknie”, które nabiera aktualnego znaczenia – przypo-
mina poezji o obowiązku zaspokajania (=ocalenia) człowieka. Pan 
Tadeusz, przy którym błąkają się echa Zimy miejskiej (bo arcypoemat 
czerpie z dwu epok!), wskazuje wreszcie, jak odnaleźć równowagę. 
Epopea musi być z konieczności ugruntowana w moralno-religijnej 
tradycji. Odsłania zaś świat przyrodzonego ładu, świat spoczywa-
jący w dłoni Boga.
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Niech by pomarzył na nowo poeta.
Mógł dom być z drzewa, lecz podmurowany.

Leżał tam Fedon i żywot Katona.
[…]
Z rytmów Daniela, z rytmów Izajasza
Lekcję na zawsze zachowywał młody.

(TP III 285–288, 301–302)

Tradycja – antyk i Biblia – stawiają człowiekowi dom na nowo. Tyle 
że poeta nie może doń wrócić inaczej niż wyobraźnią.

2. A jednak sprawa nie jest tak prosta. Przytoczenia są nie tylko 
oznajmieniami o świecie. Pełnią również funkcję znaków ikonicz-
nych5. Uwikłane we współczesne odniesienia wchodzą w związki 
mniej jednoznaczne, niż „marzyłby” (tak, jest i zgrzytliwe „by”!) po-
eta. Młodzież w nankinach wkracza do niechlujnej chałupy… kiedy 
na niebie brzęczy najeźdźczy samolot. Czyż to nie groteskowe? Co 
więcej, poetycką młódź wprowadza (nie wyodrębniony, więc bliski 
mówiącemu) cytat z Szymonowica. Zapewne na znak, że uczona 
polska kultura „kwiat swój wyda na ludu łodydze” (nie umiem po-
wstrzymać się od jeszcze jednego przytoczenia!) i tym samym zasłuży 
na upadek… Podważa ją bowiem nie tylko klęska niepodległości, 
także wiekowa krzywda ludu. Jakiż ratunek? Zaklęcie Dziadów? 
Przywołanie umarłych? Ależ to właśnie ślepy zaułek okupacyjnej 
liryki… Stąd zdanie:

Ziaren gorczycy więcej nie potrzeba.
(TP III 281)

– i przejście do Pana Tadeusza.
3. Miłosz wyłożył w Traktacie dzieje polskiej poezji w XX wieku. 

Jeśli je sobie uprzytomnić, kolaż nabierze nowego odcienia. Poka-
zuje przecież, czym ta poezja była i dokąd powinna zmierzać. Jaki 
jest dzisiaj odpowiednik pseudoklasycznych omówień? Czy nie są 
one – po prostu – figurą awangardowej poetyki metafory i peryfrazy? 
Inkantacja Dziadów przypomni wtedy lirykę lat 1930–1944, ciemną, 

  5 Por. M. Zaleski, tamże, s. 171 i M.R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia 
języka, Wrocław 1974, s. 367.
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Dziadów uspokajają się wszakże w Panu Tadeuszu. Podobnie polską 
poezję ze strefy grozy i nieszczęścia należy przeprowadzić w świat 
bardziej ludzki.

4. Pojawiają się jeszcze całkiem inne możliwości interpretacyjne. 
Przez całą sekwencję biegnie przeciwstawienie Mazowsza i Litwy, 
równiny i kraju pagórków, ziemi nieszczęścia i ziemi współżycia, 
nacjonalistycznej polskości i wielonarodowych kresów. Jego funda-
mentem są oczywiście wspomnienia dzieciństwa, zaś intelektual-
nym wyrazem – utopia kulturalnego pluralizmu. Z Laudy w świat jest 
paradoksalnie bliżej niż ze Skierniewic. Dlatego poeta, udręczony 

„ziemią zagłady”, dwukrotnie wyrusza wyobraźnią do nadmorskich 
palm (Florydy czy raczej Palestyny, skoro „anonimowy śpiew” był 
żydowski?), jabłoni Dordogne i jodeł Maine. Wszystkie te dalekie 
drzewa stanowią jednak przypomnienie – domowych. Nie na tym 
koniec. Kresowe pochodzenie uruchamia opozycję swojskości i cu-
dzoziemszczyzny, a zatem – kultury uczonej i ludowej. Stąd wniosek:

Za trudny dla nas chyba ten Mickiewicz.
Gdzież nam do pańskiej, żydowskiej nauki.
(TP III 307–308)

Cóż bowiem trwa naprawdę – niestety czy na szczęście? Tylko chłop-
skie gospodarstwo, drewniane łyżki, polewka i „wieczne” ogórki. 
To Słowacki, którego Miłosz nie lubi, zarzucał Sarmatom „gust do 
kiszonych ogórków, do wrzasku”… Słowem, trwa wiejskie bytowanie, 
skazane na geopolityczne kataklizmy przez bezkres, w którym do 
Skierniewic równie blisko czy daleko jak do Uralu. Pomyślmy: ten 
dumny poeta teraz właśnie mówi „nam”. I chociaż nie skąpi ironicz-
nych modulacji, zgrzebną polskość wartościuje dodatnio:

I kiedy żadne nie wspomaga dzieło
Tytus Czyżewski wrócił nam kolędą.
Jako buczały basy, buczeć będą.
(TP III 341–343)

A jakże te basy buczały?

hudu-u hudu-u hu
maju graju-u
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(TP III 320–323)

W tej historii, gdzie się znalazł, nie ma dobrego miejsca dla poety. 
Bo strona prawdy za bardzo zgrzebna, a strona kultury kłamliwa. 
Siedzi bezradnie „na miedzy […] myśląc i myśląc” [TP III 348–349]. 
Może poszuka rozwiązania w naturze? Po to część czwarta, ostatnia.

Ale mniejsza o wniosek ostateczny, który w Traktacie zaledwie 
się zarysuje. Odsłoniła się nam bowiem reguła budowania poematu. 
Zabrania ona powtarzania form i tekstów przy jednoczesnym zało-
żeniu, że należałoby – w miarę możliwości i rozsądku – wyczerpać 
wszystkie, które twórcy dostępne. Powtórzenie, jeśli niezbędne, jak 
w przypadku mickiewiczowskich przytoczeń, musi wprowadzać 
składnik semantycznie znaczący, przekształcać sens wypowiedzi. 
Powstają tak oscylujące „otwarte” sekwencje o początkach i koń-
cach na tyle niewyraźnych, że zależą od interpretacji czytelnika. 
Tak na przykład, jeśli przyjąć pierwszą, sekwencja trwa od wiersza 
261 („Ironią pieśni zwyciężona trawa”) do 303 („Jak milczeć warto 
i jak wiersze składać”). Jeśli drugą lub trzecią, będzie krótsza, od 
272 („Lekkie nareszcie oblókłszy nankiny”) do 303. Jeżeli czwartą 
wreszcie, cofnąć się trzeba do:

Niezdarna mowa słowiańskich rolników

(TP III 232)

– i skończyć na:

Grała nam w święto muzyka nie taka.

(TP III 310)

Jak jednak umieścimy wtedy „madrygał […] na odwrót” [TP III 
240–242], anonimową piosenkę skontrapunktowaną myślami 
żydowskich dziewcząt? Jako świadectwo holokaustu związać go 
wypada z wcześniejsza lamentacją nieznanego poety… Powsta-
nie wtedy układ przerwany wtrąceniem. Ale za wtrącenia można 
także uznać wszystkie zespoły przytoczeń (piosenkę, Mickiewicza 
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rzekomy… Zasada podziału będzie wtedy bardziej formalna niż 
tematyczna. Bawić się tak można długo. A oto wniosek: płynność, 
niepewność segmentacji stanowi sama istotny chwyt poetycki, zmu-
sza bowiem czytelnika do współbudowania znaczenia.

Ta płynność pozwala też wprowadzić następną regułę. Encyklope-
dyczność Traktatu została zrównoważona zasadą niesystemowości, 
właściwą esejowi. Rozmaite dziedziny i poziomy wiedzy (najszerzej: 
wiedzy o świecie) traktowane są jako równowarte. Część druga zbliża 
się najbardziej do wykładu. Pojawiają się tam – na jednakowych 
prawach – wspomnienia, anegdoty literackie i historyczne, afory-
zmy krytyczne, sceny rodzajowe i tym podobne aż do złośliwości 
w rodzaju:

Ważyk ogląda okręt na wystawie,
Iskrzy się fala u Apollinaire’a.
(TP II 253–254)

Daje to wrażenie narracji personalnej. Poeta zdaje się mówić: pa-
trzcie, jaki jestem, niczego nie ukrywam, myślę, co mi się podoba, 
opowiadam, co mi sprawia przyjemność, dyletant ze mnie, amator, 
nic mi po opiniach pedantów i metodach profesorów. Im większa 
wiedza, tym skrzętniej winna zostać ukryta. Związek tej postawy 
z etosem szlacheckim i tradycją gawędy nie może budzić wątpliwo-
ści, nawet jeśli służy bardziej maskowaniu poglądów niż potrzebie 
ekspresji… Rys wspólny z Gombrowiczem, jeden z nielicznych.

Zrozumienie poematu to zrozumienie tych właśnie mechani-
zmów. Traktat szanuje bowiem zasadę oryginalności, nieodłączną 
od twórczości literackiej. Czyni to jednak na innym niż awangarda 
poziomie. Jest poetycką fabryką sensów kulturowych, ponieważ 
zachęca, ba, zmusza do ciągłej interpretacji czy reinterpretacji 
zarówno swoich składników, jak układu tych składników. Tekst 
przywołuje jawnie swój przed-tekst i post-tekst. Przed-tekst to 
całość wiadomości kulturalnych, jakich wymaga prawidłowe od-
czytanie. Prawidłowe znaczy początkowo: zgodne z pierwotnym 
użyciem. Aby zrozumieć opozycję „Lechoń – Herostrates” (TP II 67), 
należy wiedzieć, kim był Herostrates dla Greków. Piłsudski – czy-
tamy – „nosił delię krzywd i win”. Delia była strojem zamożnej 
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czytelnik musi wypełnić eliptyczność Traktatu i zapewnić mu 
spoistość, sprawiając, że nie rozsypie się w groch z kapustą. Użyt-
kowana jest cała wiedza autora i także – odbiorcy. W tekście tkwi 
wymóg maksymalnej kompetencji czytelnika. Proces tematyzacji 
i strukturyzacji Traktatu jest otwarcie przedstawiony jako quasi-

-nieskończony, ostrożniej, niezmiernie trudny do zakończenia. 
Zapewne, tak jest zawsze w literaturze. Ale tutaj założenie sięga 
rangi formalnego wyróżnika. W tym sensie Traktat jest nieustannie 
ponawianym apelem o inteligencję czytelnika.

Wstydzę się trochę tych szkolnych rozważań. Chyba one jednak 
Traktatowi potrzebne, jak potrzebne Ziemi jałowej. Miłosz jest może 
nawet trudniejszy od Eliota, ponieważ odwołuje się częściej do 
wiedzy rozsypanej, przechowanej w pamięci. Kto wie, czy nie roz-
porządza także obfitszym (stylistycznie, gatunkowo) repertuarem 
środków. Jakie jest więc pierwsze zadanie czytelnika? Wyodrębnić 
i ustawić względem siebie dziesiątki głosów, które odzywają się 
w Traktacie. Zrozumieć, jak – w swoich wzajemnych stosunkach – wy-
twarzają znaczenia poematu. Rodzą się one dzięki momentalnemu 
współbrzmieniu głosów (Mickiewicza i okupacyjnego poety, średnio-
wiecznego lamentu i współczesnej skargi): a zatem, jak powiedziałby 
muzyk, w „pionie”, w równoczesności akordu. Ale także w „poziomie”, 
w linearnym następstwie. Co oznaczają zmiany perspektywy i czasu 
narracji? Dlaczego cytaty z Miłosza zostały tak właśnie ułożone? 
Aktualizacja znaczeń wymaga szczególnej współpracy czytelnika. 
Poeta prowadzi równocześnie kilka wątków, które kształtuje ciągle 
inaczej. Małe całostki (zwrotki, zdania) mogą należeć do jednego, 
dwu, więcej nawet. Zarazem w tych wątkach trafiają się często „puste 
miejsca”, które uzupełnić musi pamięć lub intuicja odbiorcy. Sło-
wem, eliptyczność mobilizuje przed-tekst, zaś multi-segmentacja 
zmusza do (tymczasowego chociaż) wyboru jednej spośród kilku 
możliwości interpretacyjnych.

Tej umiejętności można się chyba nauczyć tylko na krótkich 
fragmentach, które szczegółowy komentarz uwyraźnia i podsu-
mowuje. Dopiero później możliwe jest uchwycenie całości. Słyszy 
się często opinię o dygresyjności Traktatu. Jest ona moim zdaniem 
mylna i wynika z niedostrzeżenia ukrytych uporządkowań tekstu. 
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montaże przytoczeń – cóż dopiero kontestacje tematyczne i prze-
ploty wątków… Traktat poetycki stara się odpowiedzieć na pytanie, 
jak możliwa jest poezja w świecie, w którym zapanował nihilizm. 
Pokazuje więc najpierw przyszłość tej poezji, ale prowadzącą do dziś, 
do wyborów, których w 1957 roku ma dokonać Miłosz. Przeszłość 
poezji zakłada znajomość historii, która jednak jest czymś więcej 
niż szeregiem wydarzeń. Jest losem cywilizacji… i piszącej jednostki. 
Traktat musi być zatem diagnozą duchowej sytuacji współczesności. 
Aby pisać dobre wiersze, poeta musi dotrzeć do korzeni zła, obnażyć 
jądro ciemności… Właśnie zło – diabeł – jest ukrytym bohaterem 
Traktatu. Ale skoro zło, to i dobro… Już teraz widać, że Traktat po-
etycki spełnia warunki najsłynniejszego ze swoich poprzedników: 
jest – w swej istocie – traktatem teologiczno-politycznym. Jak Pan 
Bóg da, a diabeł nie skreśli, postaram się to omówić kiedy indziej.



Sacrum (w) poezji 
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iJeszcze o poezji i świętości

Zagadnienie związków między religią a literaturą wraca coraz czę-
ściej na łamy „Tygodnika Powszechnego”1. Jest to, rzecz jasna, skutek 
zwrotu polskiej kultury w stronę wartości, które niesie (lub przy-
najmniej wspiera) chrześcijaństwo. Sprawa wielkiej wagi, której 
przyczyny są zarazem oczywiste i tajemnicze. Oczywiście, zważywszy 
cierpienia i udręki społeczne, które przychodzi nam znosić. Upadek 
niedawnych bożków, także intelektualnych, nie budzi wątpliwości 
u nikogo, kogo nie oślepił strach albo interes. Ale trochę także tajem-
nicze, bo zwrot ten, przeczuty już w latach trzydziestych, pogłębiony 
w sześćdziesiątych, narastał przecie powoli, stopniowo, nigdzie chy-
ba silniej niż w Polsce […]2, często wbrew tendencjom, które właśnie 
brały górę w Zachodniej Europie… A przecież stamtąd czerpaliśmy 
zazwyczaj inspiracje i modele. Zagrożone kultury często wracają do 
źródeł. Czy to jednak, czego jesteśmy uczestnikami lub świadkami, 
okaże się proroczą zapowiedzią? Czy peryferyjnym zawikłaniem? 
Świadectwo literatury nie ma na pewno rozstrzygającego znaczenia. 
Jest jednakże prawdą, że wiele umie ona przeczuć, wiele przybliżyć.

Pojawiły się głosy przypisujące naszej literaturze szczególną 
religijność, szczególne uwrażliwienie na chrześcijańskie wartości. 
Trochę mnie to, przyznaję, ubawiło, jako że przed trzydziestu laty 
panowała opinia wręcz przeciwna, także wśród chrześcijan. Polskie 
piśmiennictwo uznawano wtedy za mało filozoficzne i pozbawio-
ne metafizycznego nerwu, nieskłonne do głębokich religijnych 
zamyśleń nad fundamentem wartości i zagadkami egzystencji… 
Nie można też chyba poważnie utrzymywać, że śródziemnomor-
skie tradycje przechowały się lepiej nad Wisłą niż nad Tybrem 
czy Renem. Zgodziłbym się co najwyżej, że – z oddalenia – lepiej 
widać trwałość i siłę tych tradycji… Słuszne jest też przypomnienie, 
jak przywiązani byli polscy pisarze do domu i gospodarstwa, do 

  1 Por. S. Sawicki, Ethos polskiej literatury, „Tygodnik Powszechny” 1982, nr 1–21; 
K. Dybciak Sacrum w literaturze [właściwie: Cztery strony literackiego sacrum], tamże, 
nr 28 ; Z. Kubiak, Udział literatury polskiej w dziedzictwie kulturalnym Europy, tamże, 
nr 29.

  2 Ocenzurowane. W tym miejscu w oryginale ucięte: [Ustawa z dn. 31 VII 1981 
O kontroli publikacji i widowisk, art. 2, pkt. 3, (Dz. U. nr 20, poz. 99)].
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stroniąc od fanatyzmu i także, co mniej miło przyznać, od intelek-
tualnego rygoru. Ale to przymioty nie tyle religijne, ile moralne 
i obywatelskie… Prawda jest taka, że polska literatura przesycona 
jest dydaktyzmem. Złośliwcy powiedzą, że ocieka prowincjonalną 
poczciwością. Przyjaciele, że cnotą (albo co gorzej pożytek) stawia 
wyżej niż piękno.

Zapewne nie byłoby tych rozważań, gdyby nie przypływ religijno-
ści, jaki pojawił się w ostatnich dekadach. Trudno mi się jednak ze 
wszystkim zgodzić z czupurnym Dybciakiem. Czy nie za pochopnie 
odsyła on między „ateistów, agnostyków lub najwyżej synkrety-
stów” (cóż za osobliwe zestawienie!) Żeromskiego, Wyspiańskiego 
i Brzozowskiego? I przeciwnie, czy nie za pospiesznie uznaje on za 

„religijne” przeżycie kosmosu przez pisarzy takich jak Wierzyński 
czy Iwaszkiewicz, młodemu Miłoszowi przypisując postawę „po-
stępowo-liberalną”, co tak ostemplowanego przyprawi zapewne 
o dreszcz niepokoju. Ale mniejsza o etykietki, bo przy nalepianiu 
każdemu łatwo się pomylić. Skoro szuka się sacrum w literaturze, 
należy rozumieć je dostatecznie szeroko, tak, aby objęło (ewentu-
alnie) wszelkie formy metafizycznej żarliwości, także te, które nie 
mieściły się w żadnych kościołach. I sięgać dostatecznie głęboko, aby 
dotrzeć do strefy, gdzie poezja rodzi się z doświadczenia świętości 
(pozytywnego lub rzadziej – negatywnego), gdzie sacrum nie może 
się wypowiedzieć inaczej niż poetyckim słowem. Dlatego trzeba się 
odwoływać do pisarzy najwybitniejszych. Po nich bowiem rozpo-
znać najlepiej prawdziwe zmiany odczuwania i duchowości. Jestem 
zresztą przekonany, że wśród wielkich pisarzy ludzie pozbawieni 
metafizycznej wrażliwości trafiają się raczej rzadko…

Inna rzecz, że trudno się jej nieraz dosłuchać, często też zbija z tro-
pu. Miłosz ubolewał nad pomyłką swego pokolenia co do Leśmiana. 
W tym młodopolskim estecie dostrzega dzisiaj twórcę niemalże re-
ligijnego… Cóż stąd, że Leśmian synkretysta (w jego wypadku słowa 

„ateista” czy „agnostyk” nie mają sensu). Metafizyczne (i pośrednio 
nawet religijne) inspiracje, które niesie jego poezja, cenniejsze są – 
także dla chrześcijan – od uładzonych litanii, ponieważ stawiają oko 
w oko z grozą istnienia, z tajemnicą naszego bytowania tu i teraz. 
Zapewne, nie każdy to dostrzeże i odczuje. Ale jeśli odczuje, będzie – 
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na jej możliwość, na obecność sacrum.
Tak przynajmniej rozumiem uwagę Miłosza. Byłoby dobrze, gdy-

by powiedział nam kiedyś dokładniej, jak odczuwa dziś Leśmiana. 
Pojawił mi się on pod piórem nie przypadkiem. Jest bowiem jednym 
z koronnych świadków, że nasza literatura nie była ani tak sielska 
i bezmyślna, jak lubili gniewać się intelektualiści, ani tak obywa-
telska i społecznikowska, jak pouczają podręczniki. Więcej jeszcze. 
Skoro chcemy pokazać nie tyle ewolucję sacrum (byłby to nonsens), 
ile zmiany w jego literackim odczuwaniu, musimy się na Leśmiana 
koniecznie powołać. Pokazuje on bowiem, razem z Witkacym, jak 
w Polsce przeżywano pytanie, które przez dekady męczyło (i mę-
czy nieraz dalej) najbardziej wyszukaną twórczość Europy. A mia-
nowicie: czy i jak sztuka (literatura) może zająć miejsce religii? 
Powstało ono oczywiście z rozdarcia między tradycją kulturalną 
(czyli wewnętrznymi potrzebami odbiorców) a świadomością na-
ukową (czyli obrazem świata, proponowanym jako „obiektywny”). 
Moment, kiedy się to rozdarcie w Polsce ujawniło, co prawda dość 
niezdarnie – około roku 1890 – pozostanie początkiem epoki. Jed-
nak pisarze, którzy metafizyczne ambicje sztuki posunęli najdalej, 
dojrzali znacznie później.

Nic obu nie łączyło, ani się znali, ani cenili. A jednak w postę-
powaniu Leśmiana i Witkacego znaleźć można wyraźną analogię. 
Obaj wychodzą od problemów poetyki (od własnych doświadczeń 
estetycznych) i nadają im światopoglądowe znaczenie. Takim pro-
blemem jest dla Leśmiana rytm. „Rytm w poezji – pisze – stanowi 
pierwiastek […] nakazów, którym się stają posłuszne oddzielne słowa 
[…] tracą one wówczas określoność i abstrakcyjną ograniczoność 
swej treści, wymykając się […] prawom logiki i gramatyki, zdobywają 
na nowo pierwotna swobodę […] przemian twórczych i pierwotną 
zdolność ciągłego dostosowywania się do […] niepochwytnej treści 
wabiącego ją ku sobie istnienia”3.

Rytm jest zatem taką siłą czy zdolnością, która odbiera słowom 
punktualność, jednoznaczność i abstrakcyjność. Wszystko to cechy 
tworów, bytujących, jak mówił Leśmian, w sferze naturae naturatae, 

  3 B. Leśmian, Rytm jako światopogląd, „Prawda” 1910.
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nosi je zaś rytm w sferę naturae naturantis, pozwalając wniknąć 
w twórcze trwanie: „[…] gdyby kwiat potrafił […] notować swój rozwój 
rytmicznie stopniowy od chwili, kiedy zapragnął być kwiatem, aż 
do chwili, kiedy się nim stał – ta jego […] notatka byłaby cudownym 
utworem poetyckim”4. Rytm daje uczestnictwo w nieśmiertelności, 
ale nieśmiertelności ruchu, nie formy czy substancji. Jest cząstką 
i znakiem energii twórczej, obecnej w trwaniu wszechrzeczy, a zatem 
także, pisarza i czytelnika.

Tym samym pozwala Leśmianowi odrzucić znienawidzone za-
sady pożytku społecznego, statystycznej prawdziwości, przyczyno-
wości wreszcie. Każe opowiedzieć się po stronie czynu, twórczej 
niespodzianki, jednorazowego konkretu, przekreślającego wszelkie 
niezmienniki. Rytm, jak duch, buja, kędy chce, i wszystko uświęca. 
Spisując swój program, Leśmian posiłkował się Bergsonem. Snu-
jąc wiersze, słuchał tylko siebie. W tych świętych baśniach ludzie 
i bóstwa, jawa i sen, doczesność i zaświat, istnienie nawet i nicość… 
rodzą się, krzepną i umierają – na równych prawach. Słowa zaś wy-
mykają się „użytkowym” regułom dzięki nieustannej metaforyzacji 
i przekształceniom słowotwórczym. Poezja jest zatem sakralizacją 

„życiowego wichru”, świętem kosmicznej energii. Towarzyszy stawa-
niu się świata… i sama nim poniekąd jest. Ale kosmos jest przygodą 
równie wspaniałą, co pokraczną i dlatego przymus śmierci równo-
waży się u Leśmiana z potęgą narodzin.

Czym dla Leśmiana był rytm, tym dla S.I. Witkiewicza forma, a ra-
czej Czysta Forma, zawsze od dużej litery pisana. Czysta Forma to taki 
układ składników dzieła, który i twórcy, i odbiorcy zapewnia odczu-
cie jedności w wielkości. Po pierwsze zatem: odczucie koniecznego 
(choć intelektualnie nieuchwytnego) związku wszystkich składników 
dzieła. Po drugie zaś: odczucie jedności osobowości, która to dzieło 
tworzy lub odbiera… Zgodność pierwsza – składników dzieła – jest 
symbolem lub „polaryzacją” drugiej, ponieważ prawdziwie artystycz-
na twórczość ma „na celu […] pozbycie się uczucia samotności i prze-
rażenia metafizycznego przez zobiektywizowanie oderwanej od 
osobowości i nie będącej jednością żadnego użytkowego przedmiotu 

  4 B. Leśmian, Z rozmyślań o poezji [w:] tegoż, Szkice literackie, oprac. J. Trznadel, 
Warszawa 1959, s. 76.
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zuje doświadczenie niewymierne i ponadjednostkowe. Jakże bowiem 
jednostka może uchwytywać siebie syntetycznie – jako jedność, skoro 
analitycznemu umysłowi jawi się jako wielość wrażeń, odczuć, myśli 
itp.? Skoro jednak może siebie tak ująć, jedność w wielości nie jest 
niczym innym jak Tajemnicą Istnienia. Niepokalaną sprzecznością, 
z której tryskają wspólne źródła sztuki, filozofii i religii… Sztuka skła-
da w jedność jakości proste (dźwięki, barwy itp.), filozofia porządkuje 
pojęcia, religia zaś – uczucia. Wszystkie wyższe przedsięwzięcia 
ducha mają jednak wspólny początek. I wspólne jądro: z Tajemnicy 
sączy się święty lęk. „Niepokój metafizyczny” i doznanie Tajemnicy 
każą myśleć o doświadczeniu sacrum. Szydercze napaści Witkacego 
na wiarę w osobowego Boga mogą a contrario służyć za dowód, że 
jako teoretyk sztuki czuł się tej wiary konkurentem.

Zarazem jednak nie widział przed sztuką przyszłości. Nie może 
ona dzisiaj – w przeciwieństwie do minionych epok – spełniać swoich 
metafizycznych ambicji inaczej niż za cenę całkowitej rezygnacji 
z mimesis i systematycznego zniekształcania ustalonych konwencji. 
W latach dwudziestych Witkiewicz był prawdopodobnie jedynym 
z prawodawców nowej sztuki, który by wyznawał skrajny pesymizm 
historyczny. Poczucie dekadencji splatał nierozerwalnie z żądaniem 
absolutnej nowości! Uznawał zasadność moralną nadchodzącej 

„mechanizacji” i uszczęśliwiającego uspołecznienia. Zarazem zaś 
rozpaczał nad zatratą sztuki, która nie może obejść się bez meta-
fizycznego uzasadnienia. Sprzeczność ta stanowi zwornik obfitej 
twórczości Witkiewicza. Na scenie tego teatru umiera nie kto inny jak 
człowiek. Nie ma już mowy o rozdarciu między Chrystusa a prawdę 
(scjentystów), o którym pisał Dostojewski. W opozycji staje sztuka 
i przyszłość, kultura rozumiana jako metafizyczne doświadczenie 
jednostki i społeczeństwo rozumiane jako nieuchronne i bezmyśl-
ne mrowisko. Proroctwo tak paradoksalnie sprzężone z literacką 
odkrywczością musiało przeszło ćwierć wieku czekać na pełniejsze 
zrozumienie.

Także Leśmian nie zyskał wielu laurów za życia. Opóźnienie, które 
daje do myślenia. Właśnie metafizyczny wymiar tych literackich 

  5 S. Witkiewicz, Dlaczego powieść nie jest dziełem Sztuki Czystej [w:] tegoż, Bez kom-
promisu. Pisma krytyczne i publicystyczne, oprac. J. Degler, Warszawa 1976, s. 174.
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tafizyki (europejskie i polskie) rozumiano na ogół jako świadectwa 
zeświecczenia. I słusznie, jeśli patrzeć na literę tylko. Czy jednak 
takie dzieła wpływały tylko jednokierunkowo? Czy zużywały tylko 
(estetyzowały) religijny kapitał, z którego przynajmniej częściowo 
powstały? Wcale nie jestem pewny. Chcąc dotrzeć do czytelnika 
w pełni swego uposażenia, mobilizowały one niejako swą religijną 
genealogię. Musiały ją też – pośrednio – podtrzymywać pod rygorem 
popadnięcia w niedorzeczność lub niezrozumiałość. Spierając się 
z chrześcijaństwem albo judaizmem, podsycały przecież metafizycz-
ne potrzeby, w których widziały fundament sztuki… czy wszelkiej 
dostojniejszej ludzkiej działalności. Nie mogły w ogóle pomyśleć 
człowieka inaczej niż wedle wzorca kultury, której paradygmat 
rozkruszały! Dlatego tak łatwo i często popadały w apokaliptyczny 
pesymizm. Proces ten nie był jasny samym twórcom. Stąd defen-
sywna postawa, która odstręczała czytelników i najoryginalniej-
szych – Leśmiana, Witkacego, Schulza – kazała nieraz traktować 
jako epigonów.

Tymczasem pisarze zwrócili się gdzie indziej: przykładem naj-
ciekawszy z programów literackich lat dwudziestych. Przetrwał on 
zawieruchę „-izmów” i naznaczył na długo polską lirykę. Myślenie 

„Zwrotnicy” było z ducha konstruktywistyczne. Człowiekiem Peipera, 
Przybosia i towarzyszy był homo faber. Wyróżnikiem „ludzkiego” była 
dla nich praktyka pracy, fundująca zarazem wszystka więź z przy-
rodą. Jednak owa praxis była od razu utożsamiana z wynalazczością 
językową (artystyczną), co pozwalało ocalić autonomię poezji i sztuki. 
Człowiek nie był niczym innym, jak swą produkcyjną działalno-
ścią, najwyższą z działalności była wszakże umiejętność tworzenia 
nowych przedmiotów estetycznych. Symbolem twórczości nie był 
już duch, który wszystko poznaje czy przenika; raczej doskonała 
rzecz, w której skupia się ludzka inwencja. Artyści (poeci) stawali 
się najprzemyślniejszymi z robotników, albowiem dzięki nim cała 
planeta, poskromiona siłą ramienia i pomyślnością techniki – mia-
ła zostać całkowicie uczłowieczona, przeistoczona w dzieło sztu-
ki, dzieło Człowieka tylko, ani przyrody, ani Boga! Technologiczny 
prometeizm nie był wtedy w Europie rzadki. Mniemano często, że 
stanie się estetycznym programem rewolucji społecznej. W końcu 
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jeszcze około roku 1960 byli w Polsce pisarze i artyści, którzy usiło-
wali uzgodnić tę artystyczną utopię z oficjalną polityką kulturalną.

Podobny imperializm sztuki zakładał – rzecz jasna – optymi-
styczne spojrzenie na historię. Praca poety, będąca tworzeniem 

„języka w języku” (awangarda przejmowała tak poetykę symbolizmu, 
odrzucając jego światopogląd) – towarzyszyć miała radosnemu 
pochodowi ludzkości, zmierzającej do całkowitego zawładnięcia 
przyrodą… i zarazem do przekształcenia człowieka w świadomego 
i nieznużonego pracownika. Z kapłana czy mistagoga poeta zmieniał 
się w doskonałego twórcę czy wręcz – wytwórcę. Takie rozumienie 
sztuki rozpowszechniło się znacznie szerzej niż produkcyjny este-
tyzm. Szukało też innych niż marksowskie uzasadnień, sięgając aż 
do estetyki średniowiecznej, do św. Tomasza. Po roku 1980 wśród 
młodych przeważali już przeciwnicy konstruktywistycznej awangar-
dy. Także optymizm historyczny stawał się coraz rzadszy. Mało kto 
jednak chciał rezygnować z „poetyki kreacyjnej […] najważniejszego 
gestu sztuki europejskiej XX wieku”, jak pisał Ludwik Fryde, przy-
wódca młodej krytyki. Obowiązkiem artysty – ciągnął – jest „przestać 
się łudzić, że w swoim dziele odsłania intuicyjnie istotę rzeczy (jak 
chciał idealizm); że odtwarza rzeczywistość (jak uczył naturalizm); 
że manifestuje głębie swej psychiki (jak twierdził poetyka ekspresji)”. 
Artysta przysparza bytu, kształtuje formy, które budząc zachwyt, uczą 
patrzeć czy ujmować świat. Czy to znaczy, że ogłuchł na potrzeby 
metafizyczne? Jeśli nawet, to nie na długo. Będą one jednak teraz 
stawiane inaczej. Pytaniem nie będzie już: co odkrywa (poznaje) 
poeta (artysta)? Raczej: co właściwie artysta robi czy wytwarza?

Tym samym metafizyczne problemy sztuki nabywają odniesienia 
do odbiorcy. Poeci początku wieku korespondowali z absolutem, 
pozwalając najwyżej czytelnikowi zaglądać sobie przez ramię. Obec-
nie troszczą się najpierw o to, co inni zrobią z ich dziełem i co oni 
innym – swoim dziełem – zrobią. Zagadnienie sztuki nabiera naj-
wyraźniej wspólnotowego wymiaru… Dzieło współtworzy czytelnik, 
konwencja, epoka… Przygody czujących jednostek ustępują (nieco) 
miejsca dramatom komunikacji. Te zaś nawiązują się, spiętrzają 
i rozsypują za sprawą społeczności (różnych społeczności). Tak 
więc literacki zegar zaczyna iść inaczej na wschodzie i na zachodzie 
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charakterze przełomów literackich w Polsce. Zapewne, nie pojmuje-
my dobrze, jakich praw rozwojowych słucha rodzime krasopisarstwo. 
Życie Literackie i życie literatury toczą się jakże często osobno. Ale 
i nasze książki, i nasze dyskusje nie mają wiele wspólnego z za-
chodnimi. Często interpretuje się to jako skutek okoliczności. Do-
świadczenie wojny i – zaraz po nim – przewrót społeczny, który sam 
siebie zaczął podawać w wątpliwość… to wstrząsy, którym oczywiście 
niełatwo znaleźć odpowiednik. Czy jednak odkształcają one tylko 
europejskie paradygmaty? Czy też ustalają własne? Coraz częściej 
myślę, że drugie twierdzenie jest prawdziwsze. Tym samym zmienia 
się także rodzaj związków, jakie literatura utrzymuje z metafizyką. 
Historyk powiedziałby, że zmienia się styl duchowości. Zmienia 
także w literaturze.

Pisarze najwybitniejsi reprezentują zwykle to, co skrajne, nie-
zwykłe, do niczego niesprowadzalne. Zarazem jednak (i nie bardzo 
wiadomo, jak to z poprzednim pogodzić?) okazują się aktualni, 
znamienni, ba, wszędzie swoimi pomysłami obecni… Już pierwsze 
metafizyczne pytania, jakie – po cichu, szyfrem, półgębkiem – sta-
wiali Gombrowicz i Miłosz, różniły się znacznie od pytań poprzed-
ników. Czy były do siebie podobne? Nie, przeciwstawne raczej: toż 
to doprawdy – „na krańcach swych przeciwne bogi”6! Światopoglądy, 
które obaj budowali, mają jednak rysy wspólne.

Obu pisarzom „metafizyczne” przestaje utożsamiać się czy koja-
rzyć z „estetycznym”. Artysta Gombrowicza nie jest tym, który przede 
wszystkim przysparza piękna. Raczej tym, który własną osobowość 
zmusza do nieustannej twórczości – czyli do najpłodniejszej prze-
miany. Poeta Miłosz lekceważy „piękność tylko”, przelotną przy-
jemność, zrodzoną z igrania słowami, barwami, dźwiękami. Szuka 
raczej piękności będącej odblaskiem? Atrybutem bytu? Im więcej 
wiersz skupi, ocali czy nagromadzi bytu – zdaje się myśleć – tym 
będzie doskonalszy… 

Ciekawe także i nieczęsto przedtem spotykane, że dzieło rodzi 
się obojgu pisarzom w dialogu lub przynajmniej w jawnej obecno-
ści „innego”. Dla Gombrowicza pisanie jest tworzeniem własnego 
obrazu w świadomości czytelników, którzy zwrotnie wpływają na 

  6 Odniesienie do Beniowskiego (Pieśń V) Juliusza Słowackiego [przyp. red.].
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każdą wypowiedź składa się całe bogactwo kulturalnej przeszłości. 
Dawne słowo ujawnia się aluzją, przytoczeniem, parafrazą, mnogo-
ścią stylów, których poeta jest zarazem badaczem i kapelmistrzem. 
Antyestetyzm i dialogowość musiały też skłaniać pisarzy do… nie 
chciałbym powiedzieć: pouczania. Powiem zatem ostrożniej: do-
strzegania pedagogicznych i proroczych obowiązków czy możliwości 
artysty. Gombrowicz nie ukrywa, że chce nauczyć ludzi żyć inaczej. 
Miłosz usprawiedliwia twórczość „ocalaniem”. Rzeczy przed znik-
nięciem, ludzi przed zapomnieniem, kultury przed barbarzyństwem.

W porównaniu z modernistami Miłosz i Gombrowicz umieszczają 
zadania literatury – nieporównanie bliżej człowieka. Dla Leśmiana 
metafizyka to ,,kraina, gdzie żyć łatwiej i konać mniej trudno” [Meta-
fizyka, SR]. Witkacy pisał o „łagodnym, niezmiennym, z Nieskończo-
ności promieniującym świetle wiecznej Tajemnicy Istnienia”7. Teraz 
zaś metafizyka i nieskończoność zostają osadzone w codzienności: 
przejawiają się w (auto)biograficznej naoczności i w zawikłaniach 
międzyludzkiej komunikacji. I Gombrowicz, i Miłosz nie boją się 
słowa „rzeczywistość”, nawet jeżeli skrzeczy. „Jednym z naczelnych 
zadań mojego pisarstwa – powiada Gombrowicz – to przedrzeć się 
przez Nierzeczywistość do Rzeczywistości”8. Zaś Miłosz w Sztokhol-
mie: „Czym jest ten zagadkowy impuls, który nie pozwala zadowolić 
się tym, co dokonane, skończone? Myślę, że jest to poszukiwanie 
rzeczywistości. Słowu temu nadaję znaczenie naiwne i dostojne”. 
Jednak u źródeł owego „przedzierania się” czy „poszukiwania” stanę-
ły całkiem odmienne doświadczenia… Stąd – u końca drogi – różne 
znalazły się „rzeczywistości”9.

Doświadczenie Gombrowicza można nazwać doświadczeniem 
otchłani. W Pornografii wybiera się on razem ze swym alter ego, Fry-
derykiem, na wiejską sumę i tam, spostrzegłszy grzeczną, stanowczą, 
nieodwołaną niewiarę swego towarzysza… doznaje wrażenia, że 

  7 S.I. Witkiewicz, Pisma filozoficzne i estetyczne, t. 1: Nowe formy w malarstwie. Szkice 
estetyczne. Teatr, oprac. J. Leszczyński, Warszawa 1974, s. 290.

  8 W. Gombrowicz, Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie, Kraków 1996, s. 2.
  9 C. Miłosz, Odczyt z okazji otrzymania Nagrody Nobla, 8 grudnia 1980. Online: https://

www.nobelprize.org/prizes/literature/1980/milosz/25508-czeslaw-milosz-nobel
-lecture-1980/ [dostęp: 04.04.2019], [przyp. red.].
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już kosmiczna, czarna, i to nawet nie działo się już na ziemi, lecz raczej 
ziemia przeistoczyła się w planetę zawieszoną we wszechświecie […] 
byliśmy […] gdzieś w kosmosie, zawieszeni z naszymi świecami i na-
szym blaskiem, i tam gdzieś w bezmiarach wyczynialiśmy te dziwne 
rzeczy z sobą i pomiędzy sobą, podobni małpie, która by wykrzywiała 
się w próżni. Było to szczególne drażnienie się nasze, gdzieś, w galaktyce, 
ludzka prowokacja w ciemnościach, dokonywanie dziwacznych ruchów 
otchłani, wykrzywianie się w astronomicznych bezkresach. A temu 
tonięciu w przestrzeni towarzyszyły straszne wzmożenie konkretności, 
byliśmy w kosmosie, ale byliśmy jak coś przerażająco danego, określo-
nego we wszystkich szczegółach (POR 17).

Jakby pozbawiony wprawionej przez Boga osi, kosmos rozpada się 
na uciekającą w pustkę ciemność – nawet światło dnia „stało się 
czarne jak noc” – i na „dziwne rzeczy”, które ludzie wyczyniają „z sobą 
i pomiędzy sobą”. Inaczej mówiąc, świat przestał być człowiekowi 
dany i zarazem stracił „przytulność”, która pozwala zadomowić się 
w bycie. Dając człowiekowi świat, Bóg dał mu zarazem poczucie bez-
pieczeństwa, to bowiem, co od Boga pochodzi, nie może być złe lub 
nieczytelne. Tak przynajmniej poucza tradycja… Teraz jednak z da-
nego kosmos stał się niejako człowiekowi – zadany. Musi on go sobie 
nie tyle wywieść z ciemności i chaosu, ile po prostu – uporządkować. 
Ale reguły porządku może człowiek znaleźć we własnym tylko umyśle. 
Dlatego po zgrozie Pascala – czyż doświadczenie Gombrowicza nie 
przypomina przerażenia „ogromem nieskończonych przestrzeni”? – 
przychodzi kolej na przedsięwzięcie z ducha Kanta. Człowiekowi 
dostępne są tylko dane umysłu, ujęte w formy i kategorie właściwe 
ludzkiej świadomości. Ale te formy, te kategorie chcą z kolei człowie-
ka spętać; porazić i poskromić wszystko, co jest młodością, obietnicą, 
bujnością rosnącego w niespodziankę pożądania! Człowiek musi 
zatem zamieszkać w świecie, którego obraz współtworzy, „przedzie-
rając się” do rzeczywistości przez nieustanną krytykę schematów, 
ujęć, modeli, którymi tę rzeczywistość z konieczności ujmuje.

Doświadczenie otchłani ma niewątpliwie znamiona obcowania 
z tajemnicą, z nieokreślonym sacrum. Budzi głęboki lęk, przyciągając 
zarazem i fascynując. Domaga się nie tyle powtórzenia, ile uszano-
wania. Stale każe o sobie myśleć, nadając kierunek duchowemu 
trudowi Gombrowicza. Ślub, Pornografia, Kosmos o czym mówią, 
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boskich gwarancji i zdany na samego siebie? Doświadczenie otchłani 
poprzedza często objawienie Boga. Stwórca (lub Odkupiciel) zjawia 
się w groźnym blasku kosmicznej pustki. U Gombrowicza odwrot-
nie: religijność tradycyjną (Kościół) uważa on za czynnik, który 
metafizyczną zagadkę raczej eskamotuje niż uwidacznia… Groza 
istnienia pojawia się wbrew, nie – za sprawą mszy. Strącenie do pie-
kieł (czymże innym jest to doświadczenie?) odsłania się zatem jako 
wprowadzenie w tajemnicę, osiągnięcie metafizycznego wymiaru 
egzystencji… Mówi się nieraz, że radykalny ateizm oczyszcza lub bo-
gaci duchowo. Podejrzewam, że przecenia się zarówno częstość, jak 
powagę zjawiska… W przypadku Gombrowicza związek jest jednak 
oczywisty. Doświadczenie otchłani jest na pewno początkiem drogi 
pisarza. Stąd osobliwy stosunek do chrześcijaństwa, tym bardziej 
Kościoła. Raz pogardliwie zażyły, raz zaś pełen podziwu, zmiesza-
nego z niechęcią lub nawet wrogością… Jakikolwiek by było, zawsze 
nieobecność Boga (ukształtowanej religii) wyzwala w Gombrowiczu 
poczucia metafizyczne.

Człowiek jednak nie może pozostać zdany tylko na siebie. Do 
wiejskiego kościółka kosmos wdziera się wtedy, kiedy Fryderyk 
opróżnia go z Boga. I odwrotnie: najosobliwsze urojenie nabierze 
prawomocności, kiedy przytaknie mu drugi człowiek. Gwarantem 
zrozumienia (uporządkowania) rzeczywistości przez jednostkę 
może być tylko inna jednostka, później dopiero społeczność. Jakiż 
to jednak gwarant ułomny, niewiarygodny! Dotrzeć doń można 
tylko przez pożądanie: poza ciałem spotkać drugiego człowieka nie 
sposób. Dlatego w spustoszonym kościele wzrok narratora zatrzy-
muje się na Karolu: „[…] ział boskością będąc czymś przepysznie 
urzekającym i ujmującym w pustce bezmiernej tej nocy, źródłem 
ciepła i światła oddychającego” [POR 19–20]. Celem spotkania nie 
jest jednak zaspokojenie zmysłów. Raczej ukształtowanie własnej 
osobowości, w następstwie zaś, własnego światoobrazu! Albowiem 
jednostka, sama sobie pozostawiona, ani sobie nie potrafi nadać 
formy, ani uporządkować kosmosu… Oscyluje zatem między pokusą 
zbrodni a sceptyczną rezygnacją.

Czym jest zbrodnia? Spełnionym fantazmatem: gwałtem, doko-
nanym na cudzej świadomości. Nie darmo bohatera Ślubu, Henryka, 
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człowiek, pozbawiony Boga, potrzebuje echa, odbicia, drugiego czło-
wieka. Gwałt przecie niedopuszczalny: „Nie róbcie ze mnie taniego 
demona. Ja będę po stronie porządku ludzkiego (i nawet po stronie 
Boga, choć nie wierzę) aż do końca moich dni; także umierając”10. 
Ukształcenie i samopotwierdzenie wybitnej jednostki jest nie do 
pomyślenia bez gwałtu. Ale sam gwałt jest także nie do pomyśle-
nia, narusza bowiem wymogi miłości i sprawiedliwości, nieodłącz-
ne od „porządku ludzkiego”. Jakże Gombrowicz wywinie się z tej 
sprzeczności, będącej oczywistą transpozycją dylematu dobroci 
i wszechmocy Boga? Otóż uzna, że gwałt możliwy jest tylko in effi-
gie, w sztuce… Radykalny w wyobraźni (w powieści i dramacie), na 
co dzień (w Dzienniku) przedstawiać się będzie Gombrowicz jako 
umiarkowany konserwatysta. Tak z groźnej metafizyki opuszczenia 
rozwinęła się – paradoksalnie – etyka kompromisu. Czy będzie ona 
dostateczną tarczą człowiekowi? ,,Pozbawiony wszelkiego oparcia, 
czułem się w sobie jak w rękach potwora, mogąc wyrabiać z sobą 
wszystko, wszystko, wszystko” [POR 18]. W zakamarkach Gombro-
wiczowskiego dzieła czają się zawsze demony.

Gombrowicz wyznawał nieraz, że brak mu miłości – ludzi i rzeczy. 
Przeciwnie u Miłosza, u którego uderza ekstatyczny wręcz zachwyt 
nad stworzeniem. Podsumowując życie, pisał: „Może tylko podziw 
uratuje mnie”11. Momenty zachwytu zdają się chwilami doznań zmy-
słowych tak intensywnych, że prowadzą do roztopienia się podmiotu 
w przedmiocie. Przedmiotem jest zaś to, co jawne zmysłom: poezja 
może być sekretem, ale nie mówi o niczym, co tajemne. Uwagę sku-
pia zwłaszcza szczegół: „[…] doskonałość wzywa, kusi, niedosięgalna, 
a jest nią zapamiętany szczegół – gładkie drzewo poręczy, wieże 
widziane w zieleni” [ZU 18]. Momentów objawienia spodziewa się 
Miłosz tylko od pojedynczych, konkretnych doznań zmysłowych. 
Trawestując znaną regułę, mógłby powiedzieć: nihil est in poesis quid 
non fuerit in sensu, nie ma w poezji niczego, czego wpierw w zmysłach 
nie było. Albo piękniej:

  10 W. Gombrowicz, Dziennik 1953–1969, Kraków 2013, s. 349.
  11 C. Miłosz, K. Jeleński, Korespondencja, red. B. Toruńczyk, Warszawa 2011, s. 184.
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     [rudowłosą lalką poru.

I pończochę na poręczy krzesła, suknię zmiętą tak, a nie inaczej.

Opisywać chciałem ją, nie inną, śpi na brzuchu upewniana ciepłem 
      [jego nogi.

[…]

Nadaremnie próbowałem, bo zostaje wielokrotny kosz warzywa.

I nie ona, której skórę właśnie może ja kochałem, ale forma  
     [gramatyczna.

(Na trąbach i na cytrze, MBI)

Zdolność uogólnienia, właściwa mowie (także poetyckiej), przynosi 
w dziedzinie sztuki najwyżej wartości intelektualne. To zaś, co stano-
wi o swoistości liryki Miłosza, to, co usprawiedliwia poezję i przynosi 
rzadkie momenty epifanii, niezrozumiałego objawienia… to wszystko 
wiąże się z (nigdy zupełną) zdolnością „ocalania”: ocalania przez 
zachwycanie – siebie i innych. Zachwycania tym, co jednostkowe, 
istniejące jednorazowo, dostępne zmysłom w naturalnym oglądzie.

Pierwotne zatem byłoby u Miłosza doświadczenie olśnienia. Nie 
jest ono niczym innym jak przytaknięciem bytowi. Przytaknięciem 
dziecięco naiwnym i ufnym; zarazem jednak zalecanym przez mą-
drość, roztropność. To, co jest dobre, byt jest dobrem. Tak poucza 
tradycja, przede wszystkim scholastyczna, której Miłosz pozostał 
cierpliwym, choć milkliwym – czytelnikiem? wyznawcą? Metafizycz-
ne „tak” to jakby zaślubiny poezji i bytu. Ens et pulchrum convertuntur, 
nierozłącznie związane są piękno i byt. Co objawia się w tej czy innej 
uprzywilejowanej Godzinie:

Jarzące słońce na liściach, gorliwe buczenie trzmieli,
Gdzieś z daleka, zza rzeki, senne gaworzenie
I nieśpieszne stukanie młotka nie mnie jednego cieszyły.
Zanim otwarto pięć zmysłów, i wcześniej niżeli początek
Czekały, gotowe, na wszystkich którzy siebie nazwą: śmiertelni,
Żeby jak ja wystawiali życie to jest szczęście.
(Godzina, GWSIKZ)
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niem niż spełnieniem. Jako osiągnięte jawi się bądź w cudzysłowie 
dziecinnej Arkadii (w Świecie [OC]), bądź w epigramatycznej reflek-
sji późnego wieku. Mądrość barwi się wtedy może nie rezygnacją, 
ale na pewno świadomością człowieczego ograniczenia. Poczucie 
zgodności, zadomowienia w bycie, płynące z ufnego dziękczynienia, 
jest łaską daną dzieciom i mędrcom. A poetom? Poetom może także, 
jeśli sięgnęli świętości, jak Franciszek. Czesław nie przypomina 
jednak Franciszka. Jego twórczość da się zrozumieć jako nieprze-
rwana wewnętrzna dyskusja – więcej nawet, bo spór i walka – wokół 
możliwości i zasadności przytaknięcia. Posiada ona jednak swe 
stałe opozycje i także – kierunek: tocząc się, kształtuje (lub nawet 
konstytuuje) dzieło poety.

Spontaniczne przytaknięcie bytowi może być tylko chwilowe 
i cząstkowe. „I uznał Bóg, że było dobre”. Ale człowiek ani chce, ani 
potrafi całym sobą (zmysłami, myślą, uczuciem) powiedzieć tak 
całemu stworzeniu. Może dawniej, w społecznościach tradycyjnych, 
przychodziło mu to łatwiej? Czy dlatego, że był bliżej natury? Ptak, 
kwiat, jagnię i tygrys – zachwycają. Poetyckie olśnienie rodzi się 
z zachwytu ziemią i jej pierwszymi mieszkańcami. Ale to przecie 
ślepi pracownicy płci i okrucieństwa! Dolina Issy opowiada najle-
piej o odkryciu zła w naturze i przez naturę. Zaś w programowym 
Traktacie poetyckim pojawia się najpierw Duch Ziemi, ten, który 
prowadzi żądło, pazur i róg. Później – Duch Dziejów, który ko-
niecznością historyczną uświęca prawo silniejszego. ,,Czy ty i on 
to jedno, Tępicielu?” [TP III 66] – pyta poeta. Zło jest to samo w lesie 
i mieście. Jawi się jako przemożna, wszędzie obecna siła… Może więc 
historia bezpieczniejsza dla człowieka? W pamięci o przeszłości 
odkłada się to, co swoiście ludzkie, co powstało za sprawą dobrej 
woli, uszanowania siebie i bliźniego, staranności ręki i pilności 
oka… Tak, to prawda, ale i historia niesie nam własne udręki. Bo 
dzisiaj rozum teoretyczny – wiedza współczesna – buduje czło-
wiekowi dom z równań, rozpuszcza byt w spekulacji umysłu. Zaś 
rozum praktyczny – technika – uczy go traktowa siebie samego 
jak przedmiot… Z pana zmienia go zatem w sługę, opętanego na 
dodatek fantasmagoriami… ,,O ziemskiej cywilizacji cóż powiemy?” 
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i[Wieść, GSWIKZ]. Może nic, bo „nikt naprawdę nie wie, co to było” 

[Wieść, GWSIKZ].
Gwarantem przytaknięcia (bez którego nie ma dla Miłosza 

poezji) nie może więc być ani natura, ani historia. Człowiek jest 
w świecie obcy, zaś żaden porządek dziejowy nie zaręcza, że nie 
cofniemy się – że już się nie cofamy! – w jaskinie barbarzyństwa. 
Co więcej, skażony jest także sam poeta. Czy nie pragnie przede 
wszystkim wywyższyć się i wyróżnić? Pochłonąć czy przywłasz-
czyć sobie na zawsze rzeczy tej ziemi? Pożądliwość oczu i pycha 
żywota zdają się czuwać nad kolebką poezji. A więc sztuka jest na 
potępienie artysty, skoro rodzi ją grzech, uwielbienie ego, zgoda 
na zaborczość Erosa? Takie właśnie pytania obracają wiersze Mi-
łosza. I nie ma jednej odpowiedzi, bo miłość i nienawiść do życia 
splatają się nierozerwalnie, zaś dojmujące odczucie zła nie znaczy, 
że poeta chce „się tutaj przedstawić jako zwolennik manicheizmu 
w jego formach znanych nam z historii” [ZU 41]. Myśli tylko, że 

„pewien komponent manichejski jest nam i potrzebny, i trudny do 
uniknięcia” [ZU 41]. Zło jest niezbywalnie obecne w roztrząsaniu 
losu, w poetyckiej kombinatoryce Miłosza. Zapewne byłoby to lepiej 
i spokojniej rozumiane w XVII wieku niż dzisiaj.

Poezja, myśli Miłosz, winna ocalać. Ale co ocali poezję? Co ją zdoła 
oczyścić i uświęcić? A zarazem sprawić, aby mówiła „tak” stwo-
rzeniu, by nie bawiła się sarkazmem i destrukcją, potępieńczymi 
zajęciami „wydziedziczonych” mieszkańców ziemi Ulro? „Ekstaza 
w wierszu, malowidle, czy bierze się z czego innego niż z zapamię-
tanego szczegółu? I jeżeli dystans jest istotą piękna, bo przez dy-
stans rzeczywistość zostaje oczyszczona – oczyszczona z woli życia, 
z całej naszej drapieżnej żądzy posiadania i władania […] to właśnie 
dystans osiąga się wtedy, kiedy świat ukazuje się we wspomnieniu” 
[ZU 28–29]. Ale to wspomnienie musi splatać się z aktem wyobraźni, 
które umykające w przeszłość mgnienie szczegółu wyrywa, „by tak 
rzec, z gardła ruchowi” [ZU 29]. W momencie tworzenia pamięć daje 
dystans, a zatem oczyszcza, wyobraźnia zaś zapewnia prawdziwą 
(trwałą, metafizycznie pewną) obecność.

Paradoksalne, prawda? Bo Miłosz powołuje się na Schopenhauera, 
ale odwraca sens jego estetyki. Schopenhauer chciał zerwać zasłonę 
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je pierwej i prawdziwiej niż świat… U Miłosza odwrotnie: właśnie 
oczyszczone wspomnieniem (dystansem) wyobrażenie przywraca 
rzeczom krzepiącą i niezależną od człowieka obecność. Bowiem na 
ziemi Ulro – rzeczy czyje były? Były wytworem i własnością ludzkich 
pożądań. A tym samym nie mogły zostać dobrze zobaczone, nie 
mogły przynieść estetycznej radości, wykrzywiały się i poczwarniały 
w rytm ludzkich zachcianek i frustracji:

Drogom na betonowych słupach, miastom ze szkła i żeliwa,
Lotniskom rozleglejszym niż plemienne państwa
Nagle zabrakło zasady i rozpadły się.
Nie we śnie ale na jawie, bo sobie odjęte
Trwały jak trwa to tylko, co trwać nie powinno.
Z drzew, polnych kamieni, nawet cytryn na stole
Uciekła materialność widmo ich
Okazywało się pustką, dymem na kliszy.
Wydziedziczona z przedmiotów mrowiła się przestrzeń.
Wszędzie było nigdzie i nigdzie, wszędzie.
[…]
Za mało uzasadnione
Były praca i odpoczynek
I twarz i włosy i biodra
I jakiekolwiek istnienie.

(Oeconomia divina, DWSIKZ)

Właśnie akt poetycki, akt wyobrażenia zwraca rzeczy ich prawowite-
mu właścicielowi. Zwraca je Bogu. Jeżeli istnieją dla Boga, jeżeli On 
nadaje im porządek i przeznaczenie, zyskują także jakość obecności, 
mogą zostać „wyrwane z gardła ruchowi”. Mogą zachwycać, wprawiać 
w ekstazę i ta ekstaza będzie czysta, będzie przytaknięciem bytowi, 
nie zaś fantazmatem pożądania. Jak łatwo spostrzec, akt poetyckiej 
wyobraźni jest dla Miłosza jakoś spokrewniony z aktem wiary. Tylko 
Bóg nadać może rzeczom prawidłowość bytowania. „Cechę nazwaną 
obecność” dostrzec i unaocznić może również sztuka (poezja), jeżeli 
przejdzie przez doświadczenie oczyszczenia.

Nie ukrywam, że wszystkie kwiaty, jakie są,
Chciałbym zjeść i zjeść, jakie są, kolory.
[…]
Tak, być poetą pięciu zmysłów, chciałbym,
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(W Mediolanie, KPIIW)

Najbardziej zmysłowa z twórczości zmierza jawnie do maksymalnej 
sublimacji. Jednak diabeł musi być obecny przy chrzcie. Gdyby go 
nie było, Kościół nie kazałby się go wyrzekać. Grzechem pierworod-
nym – powiada wyraźnie Miłosz – jest pierwszeństwo raz przyznane 
jednostkowemu ego. To pierwszeństwo odbiera nam rzeczy ,,obecne 
prawdziwie” i strąca na ziemię Ulro. Skąd poezja stara się człowieka 
wyprowadzić, to znaczy ocalić.

Jest zatem, tak jakby istniały dwie poezje lub raczej, jakby w akcie 
poetyckim istniało recto i verso, moment „niszczenia” i moment 

„ocalania”. Sztuka rodzi się w zmysłowej ekstazie, ku której pcha 
pożądliwość ego. Tym samym traci świat, który pragnęła posiąść. 
Może on jej zostać zwrócony pod warunkiem oczyszczenia, od-
zyskania dystansu za cenę rezygnacji z roszczeń „ja”. Jak widać, 
poetyka implicite – ale czy naprawdę implicite? Przecież ona ledwie 
listkiem wawrzynu przykryta – może zostać u Miłosza zinterpre-
towana teologicznie. Zaś rozważanie o Bogu, człowieku i nadziei 
zbawienia układa się samo w literackie terminy. Pisanie poematu 
jest szukaniem (odkrywaniem, opisywaniem) miejsca, jakie Bóg 
zgotował człowiekowi. Miejsca w – naturze? historii? przestrzeni 
jednostkowego losu? przestrzeni cywilizacyjnej? Pytania mnożą 
się i nieraz nakładają, pozostaje kierunek starania. Szlak Miłosza 
dopuszcza – ba, zakłada – „cofnięcia”, ponieważ sztuka musi ob-
jąć całość procesu upadku i ocalenia. Musi mówić prawdę o we-
wnętrznym piekle i duchowym oczyszczeniu. Prawdę o ziemi Urlo 
i o wyprowadzeniu z domu niewoli. Obowiązek prawdomówności 
zakłada już polifonię wiersza, dopuszczenia do wypowiedzi wielu 
głosów, będących momentalnymi sobowtórami poety.

Ale te głosy bywają także często głosami innych ludzi, których 
poeta dosłyszał i pragnie uchować, ocalić. Zwieńczeniem poetyckiej 
teologii Miłosza jest myśl o apokatastasis, przywróceniu wszystkiego 
co stworzone do pełnej chwały obecności.

I foma pojedynczego ziarna wróci w chwale.
(Dzwony w zimie, GWSIKZ)
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w Dziejach Apostolskich. Losy tej teorii, do której Kościół odnosił się 
nieufnie, choć jej nie potępił, należą do historii idei. Ale apokatastasis 
jest przecież czymś, o czym marzyła zawsze, do czego zmierzała 
zawsze poezja Miłosza. Praca wyobraźni nie zostanie wydana za-
traceniu. Zapowiada ona ostatnie objawienie, w którym całe piękno 
stworzonego profanum zostanie przeniesione w doskonałość sacrum.
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Jan Paweł II jest najpierw i przede wszystkim człowiekiem słowa. 
Jeśli tak, można i należy pytać o jego poezję, jest to bowiem dziedzina, 
gdzie stosunek człowieka do słowa jawi się jako najbardziej zażyły, 
choć niekoniecznie najjaśniejszy. Kilka aluzji pozwala przypuścić, 
że była w jego życiu chwila – około roku 1940 – kiedy widział siebie 
samego jako poetę czy pisarza dramatycznego. Prawie czterdzieści 
lat później, zezwalając na publikację swoich wierszy, prosił przed-
mówcę o przypomnienie, że „poezja to wielka pani, której trzeba się 
całkowicie poświęcić; obawiam się, że nie byłem wobec niej zupełnie 
w porządku” [PID 6]. Słowa żalu, a może także – krytycznej trzeźwości. 
Ale poezję czytać można nie tylko dla jej estetycznej doskonałości. 
Stanowi ona też często świadectwo duchowego doświadczenia. Tym 
bardziej, że Karol Wojtyła nigdy pióra całkiem nie złamał i w waż-
nych momentach życia – przynajmniej do 1979 roku – odczuwał 
potrzebę dania im poetyckiego wyrazu.

Stałość tej potrzeby pozwala przypuścić, że praktykowanie poezji 
zachowało na zawsze dla Karola Wojtyły szczególną egzystencjal-
ną wartość. Rozumiem przez to przekonanie, że poezja odsłania, 
doświadcza, wyraża lub też czyni obecnym jakiś wymiar istnienia, 
który inaczej pozostaje niedostępny, trudny do samouświadomienia 
a zwłaszcza zakomunikowania. Nie będę więc wchodzić w – skądi-
nąd ciekawe – badanie źródeł i natchnień tej poezji. Skoro uczynił 
to sam autor, pozostawię też kwestię jej oceny i miejsca w polskim 
piśmiennictwie. Postaram się raczej zastanowić, jakie właściwie 
były owe zdolności czy funkcje poezji, które sprawiły, że była poecie 
potrzebna czy niezbędna. Oprę się tylko na tekstach, nie bawiąc się 
w filozofa czy tym bardziej teologa. Zacznę od problemów gatunku 
i struktury komunikacyjnej.

Znana nam twórczość Karola Wojtyły składa się z piętnastu po-
ematów, z których tylko pierwszy – Pieśń o Bogu ukrytym, napisany 
w roku 1944 – można bez wahania uznać za liryczny. Poeta święci 
tam radość intymnego związku z Przyjacielem, który utożsamia 
chwilę i wieczność, pogrążając duszę w „milczeniu” czy „nicości”, co 
zdaje się pochodzić „sprzed stworzenia”. Orientacja wypowiedzi na 
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tam z dominacją teraźniejszości: mistyczne zachwycenie odnawia 
się równolegle do słów, które usiłują je wyrazić. Jakby przekonany, 
że to, co najważniejsze, zostało wypowiedziane raz na zawsze, Karol 
Wojtyła nie powrócił nigdy do karmelitańskiej prostoty Pieśni. Swe 
następne poematy komponował już nie repetytywnie, ale koncen-
trycznie. Rozwijają się one w wachlarz monologów zwróconych 
ku ośrodkowi, który by można określić jako „zdarzenie”. Na poły 
zanurzone w cieniu, trudne do ścisłego określenia, zdarzenie to 
domaga się opisania w rozmaity sposób i z rozmaitych punktów 
widzenia. Poemat nabiera tak rysów zarówno dramatycznych, jak 
medytacyjnych: połączenie osobliwe, które czyni lekturę trudną 
i nadaje głosowi Karola Wojtyły całkiem szczególny rezonans.

Jakie są jednak te zdarzenia? Niby to rozmaite, biblijne, histo-
ryczne, biograficzne. Samarytanka spotyka Chrystusa, Jakub walczy 
z aniołem, Cyrenejczyk godzi się nieść krzyż. Ale także: w pracy 
zdarzył się wypadek, poeta pielgrzymuje do Ziemi Świętej, biskup 
udziela bierzmowania. Zdarzenia te rzadko przedstawione są bezpo-
średnio. Częściej wynurzają się z przeszłości, docierają do mówią-
cego (mówiących) w postaci natrętnego wspomnienia albo pytania, 
domagającego się odpowiedzi czy komentarza. Czasem zdają się 
mnożyć czy powtarzać: gest Szymona z Cyreny wraca czternaście 
razy, odnowiony wewnętrznie przez ślepca, aktora, dziewczynę 
zawiedzioną w miłości, robotników i tym podobne. Mogą zatem 
zostać upośrednione, zmediatyzowane, przez uczestników, świad-
ków, rozpamiętywaczy… Albo też objawić się w swoich skutkach: po 

„zdarzeniu” nawet krajobraz bywa inaczej zobaczony.
Słowem, poematy Karola Wojtyły są zwykle konstelacjami mono-

logów1. Poznać to najwyraźniej w Pieśni o blasku wody. Głos zabierają 
tam kolejno: 1. człowiek dzisiejszy, który zwraca się do Samarytanki, 2. 
tenże mówiący do swoich współczesnych, 3. Samarytanka żegnająca 
się z Chrystusem, 4. Samarytanka rozważająca to spotkanie, 5. ludzie 
dzisiejsi rozmawiający z Samarytanką i Chrystusem, 6. znowu Sama-
rytanka, która jednak odzywa się w trzech odmiennych chwilach: a) 
wspomnienia, b) decyzji, c) głębokiej wewnętrznej radości. Jak widać, 

  1 „Politoniczność” wierszy K. Wojtyły spostrzegł J. Okoń, Życiowy profil poety, „Znak” 
1982, nr 6.
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z określoną osobą oraz wypowiedziane w określonej sytuacji. Jest 
zarazem słowem ograniczonym, nie wahałbym się nawet powiedzieć – 
ułomnym. Zdaje się świadome własnej niewystarczalności, ponieważ 
nigdy nie może uchwycić „zdarzenia” w pełni jego sensu. Jest tak 
nawet wtedy, kiedy mówi ten sam podmiot, jak w Wigilii Wielkanocnej 
1966. Jego wypowiedź pozostaje nieciągła: czuwający zwraca się do 
samego siebie, do Boga, do człowieka niewierzącego, którego słowa 
przytacza, do Chrystusa, którego tożsamość odkrywa się stopniowo. 
Zarazem odsłaniają się rozmaite aspekty „zdarzenia”, którym jest 
spotkanie ze „Zranionym Drzewem” (Wigilia Wielkanocna 1966: II 
[PID]): będzie to drzewo przodków (a więc drzewo genealogiczne), 
potem Krzyż odrzucony, dalej przyjęty, wreszcie – pochłaniający mó-
wiącego [PID 78–80]… Ale nie pora teraz na szczegółowy komentarz2.

Mistyczny liryzm był inwokacją w teraźniejszości. Medytacja 
zwraca w przeszłość, bowiem zdarzenie – niedookreślone centrum 
poematu – miało miejsce w „niegdyś” czy w „gdzieś”, dostępnych 
zwłaszcza pamięci. Nie może też ono ujawnić się inaczej niż przez 
zestawienie monologów: słowa muszą zostać skupione, skonfron-
towane, aby odsłoniła się potęga Słowa. Jego jedność dostępna jest 
tylko poprzez mnogość wypowiedzi… i mnogość mówiących. Tak więc 
nadnaturalne objawia się przez ludzkie: głos – czy działanie – Boga 
można odczuć czy wyczuć w głosach osób.

Czas bowiem przypomnieć tę oto oczywistość: poezja Karola Woj-
tyły jest poezją ściśle religijną. Więcej: zwraca się wprost ku ośrod-
kowi doświadczenia religijnego, którym jest nawrócenie. I właśnie 
ono stanowi zawsze centrum poematu. Jest tym zdarzeniem, które 
poeta chce osiągnąć, medytując nad scenami biblijnymi, liturgicz-
nymi czy historycznymi: Samarytanką, bierzmowaniem, św. Stani-
sławem i tym podobne. Osiągnąć znaczy przede wszystkim opisać: 
ani teologicznie wytłumaczyć, ani lirycznie opiewać, ale – uczynić 
dostępnym, obecnym w jego głębokim narastaniu. Nawrócenie nale-
ży niewątpliwie do najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych 

  2 Komentarze poematów dali: J.S. Pasierb, Przestrzeń człowieka, „Studia Theologica 
Varsaviensa” 1981, t. 18, Poezja uniwersaliów, „Znak” 1981, nr 4–5; K. Dedecius, 
„Myśl jest przestrzenią dziwną”. Na marginesie wierszy Karola Wojtyły, „Pismo” 1983, 
nr 4; S. Grygiel, Quel pezzo di terra [w:] Karol Wojtyła. Filosofo-teologo-poeta. Atti 
del primo colloquio del pensiero cristiano, Vaticano 1984.
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i tematów literackich. Jest ono samo w sobie procesem naśladowczym: 

naśladowaniem Chrystusa – lub Jego wyznawców, które nabiera 
sensu, poczynając od swego wyniku. Stąd retrospektywna orientacja 
tych wierszy. Dalej, przekształca ono liryczne (wszystkie?) aspekty 
jednostkowego istnienia i imienia w zachowania społeczne: Jan 
Paweł II powiedziałby może, że tylko w nawróceniu człowiek roz-
poznaje się w pełni osobą… Zarazem jednak pozostaje nieprzeni-
kalne w swych przyczynach i naturze: dlatego przybliżyć je można 
tylko pękiem monologów. Wreszcie, nawrócenie jawi się na prze-
mian jako ciągłość (proces) i jako wstrząs, poruszenie, które może 
sięgać iluminacji.

Ciekawe, że z tych dwóch wymiarów „zdarzenia” uwagę poety przy-
ciąga raczej pierwsze. Tym samym medytacja bierze coraz bardziej 
górę nad liryzmem. Poczucie ciągłości (procesualności) zostaje za-
pewnione przez użycie słownictwa abstrakcyjnego, dyskursywnego, 
które podkreśla uogólniającą moc opisu. Taki jednak opis nie może 
sięgnąć centrum odtwarzanego doświadczenia: ucodziennia je i roz-
członkowuje, przechodząc zawsze obok swego celu. Pozostaje więc 
z konieczności „odśrodkowy”, w ścisłym znaczeniu słowa.

Spostrzeżono prędko i sklasyfikowano obrazy i symbole nawie-
dzające poezję Karola Wojtyły3. To najpierw noc i przepaść, przepaść, 
która czyha na człowieka samotnego, zmęczonego, ale także ta, którą 
rozpoznaje on w sobie i z którą musi się pogodzić, by postąpić na-
przód. Znikomość – zwiewność czy „wyschnięcie” – rzeczywistości 
codziennej, gdzie ludzie rysują się niczym anonimowe profile na 

„ścianie wieczoru”. Przestrzeń, co zamyka się i otwiera, która staje 
się „dziwna”, dając mówiącemu poczucie wolności. Lustro, znak 
niezupełnego poznania, które staje się czasem jakby „wchłania-
jącą” soczewką albo które zmienia się w spojrzenie świadczące 
o obecności oka promieniującego światłem. Woda wreszcie, żywioł 
ożywczy, zdolny nadać rzeczom blask (jakość istnienia) nieobecny 
w codzienności. Ów blask budzi zachwyt, podziw: słowa „dziwny”, 

„podziw” pełnią podobną rolę, co w poezji Miłosza, która skądinąd 
nie miała żadnego wpływu na Karola Wojtyłę. Są to jednak słowa 

  3 K. Dybciak, Poetycka fenomenologia człowieka religijnego [w:] Sacrum w literaturze, 
Towarzystwo Naukowe KUL, „Roczniki Humanistyczne”, t. 28. Por. także: Z. Kubiak, 
Kamień i bezmiar, „Tygodnik Powszechny” 1979, nr 5.
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cudowności – tej rzeczywistości przygodnej, gdzie nawiązuje się 
duchowe poszukiwanie. W kilku wreszcie wierszach powraca symbol 
drzewa, drzewa, które jest krzyżem, osią świata (axis mundi), a więc 
także wkorzenieniem w historię tą obecnością przeszłości. Zjawiają 
się także obrazy Ojca, które kierują medytację ku tajemnicy Trójcy.

Jak współistnieją w poemacie – dyskurs medytacyjny i symbolika 
mistyczna? Inaczej mówiąc, człowiecze staranie i interwencja łaski? 
Medytacja przybiera nieraz postać inwestygacji semantycznej: co 
znaczą na przykład słowa „spotkać”, „historia”, „dojrzałość”? Poemat – 
lub jego fragment – postępuje naprzód niczym eksplikacja znaczenia, 
tak „spotkać” oznacza „dotknąć”, „być wobec siebie”, „znaleźć” [PID  2]; 

„dojrzałość” – zstępowanie do istoty, zbliżenie powierzchni i głębi [PID 
91] i tak dalej. Drążenie znaczenia postępuje aż do momentu, kiedy 
trafia na wyrażenie silnie nacechowane symbolicznie, na słowo ze 
słownika mistyków. Wtedy albo przystaje i rusza na nowo z innego 
punktu, albo też – dokonawszy jakby odwrócenia sensu – posuwa się 
naprzód w kierunku nieprzewidzianym albo nawet zupełnie różnym 
od poprzedniego. Medytacja postępuje, mnożąc różnice lub łącząc 
przeciwieństwa. Jej addytywność (powolne nakładanie się odcieni 
znaczenia) każe myśleć o obecności tajemnicy, tajemnicy, której 
wyczerpać nie może. Zdaje się wyrażać to, co w tajemnicy stanowi 
część człowieczą, pars humana, inaczej – trud poszukiwania. Zaś ob-
razy-klucze, czerpiąc z mistycznej tradycji, czynią obecną nadnaturę; 
uruchamiają też energiczniej rozmaite związki znaczeniowe, tak na 
przykład woda staje się otchłanią (studni), źrenicami (spojrzeniem), 
światłem lub dobroczynnym gwałtem – pod postacią fali [PID 30–32]. 
Poezja Karola Wojtyły jest osobliwym połączeniem tych dwóch ru-
chów, nie zawsze zresztą wyraźnie czytelnych. Pierwszy jest linearny 
i eksplikatywny, drugi – „zstępujący” i okrężny. Inaczej – myśl wyzna-
cza szlak, itinerarium, symbole mistyczne tworzą sieć, okrąg znaczeń.

Poeta nawrócenia stara się więc złączyć – poza granicami języka – 
trud wysiłku i dar łaski. Dyskurs medytacyjny zdąża do tryskającej 
wody i olśniewającego światła, do „całego obrazu” [PID 40], którego 
nie wyczerpie żaden znak, żadne słowo. A przecież trzeba mnożyć 
znaki i słowa, albowiem nie ma „ścieżek gotowych” [PID 101], inaczej – 
nigdy nie kończy się praca nawrócenia. Człowiek Karol Wojtyła jest 



378

Sa
cr

um
 (w

) p
oe

zj
i człowiekiem zmęczonym, albowiem myśl wyczerpuje… i sama się 

wyczerpuje. „Przez myśl – czytamy – stale wchodzę sam w siebie / 
i stale od siebie odchodzę” [PID 98], podczas gdy zmęczenie i strach 
znikają wtedy tylko, gdy człowiek czuje w sobie „ciężar właściwy”, 

„ciężar, który poczuł na sobie Jakub” [PID 40–42], słowem, obecność 
Boga. Medytacja jawi się zarazem jako konieczna i niewystarczająca: 
myśl jest tylko „kładką”, chociaż „każda droga człowiecza prowadzi 
w kierunku myśli” [PID 55, 61]. Jej jakość jest więc miarą człowieka… 
Ona też przygotowuje wybór, akt woli, „bezbarwny i ciężki jak ude-
rzenie tłoka” [PID 55]. Tak więc przejście od medytacji do iluminacji 
skrywa dialektykę wysiłku i daru – zawsze oczekiwanego, chociaż 
nigdy nie zapewnionego nikomu.

Można jeszcze w tym przejściu rozpoznać obecność kilku opozycji 
tematycznych. Przystanę tylko przy dwóch: pozoru i rzeczywistości 
oraz śladu i wkorzenienia.

1. Rozmyślać to zwracać się ku sobie, zamykać się w świecie 
znaków. Iluminacja pozwala pokonać osamotnienie, opuścić siebie 
samego, rozpoznać się w obliczu piękności, wspaniałości świata. Tak 
więc poddanie się Bogu – poczucie absolutnej zależności – obdarza 
człowieka pełnią rzeczywistości… Jest to rys znamiennie religij-
ny. Istotnie, „zwierzęta i ludzie […] kwiaty […] krople krwi” uszłyby 
w „krainę samych znaczeń”, gdyby nie miłość, która podtrzymuje 
je w istnieniu [PID 98–99]. A zatem rozmyślanie rozpuszcza i uni-
cestwia rzeczywistość, którą iluminacja przywraca człowiekowi… 
Będzie to najpierw:

a. Rzeczywistość podmiotu. Monologowy fragment Narodzin wy-
znawców składa się w osobliwy epigram, który przytoczę w całości:

Czy muszę być myślą we wszystkim i zawsze do końca?
Czy nie wolno mi myśleć dla siebie i tylko na swój użytek?
Czy nie wolno mi nigdy pomyśleć, że jestem „ciekawym zjawiskiem”,
a ciągle muszę pamiętać, że jestem „przygodnym bytem”? 

(Narodziny wyznawców, PID)

A zatem nie „myśl” uwalnia od przygodności, ale spojrzenie 
Boga, dla którego każdy jest „ciekawym zjawiskiem”. Dalej:
b. Rzeczywistość rzeczy, oświetlonych „innym światłem”: to świa-

tło budzi radość istnienia, której religijne źródła zostają wyraźnie 
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rzędem” [PID 85].
Rzeczy zyskują tak nową, sakralną tożsamość. Wreszcie:

c. Rzeczywistość „innego” czy drugiego… I tu, doprawdy, nie wia-
domo, czy posłużyć się majuskułą czy nie. Może znaczenie słowa 
zostało umyślnie zmącone, po to aby oblicze Boga objawiło się przez 
twarz człowieka? Poeta prosi Weronikę, aby wzniosła ręce w „krainę 
najgłębszych znaczeń” i dotknęła „twarzy człowieka”. Człowieka od 
małej litery, ponieważ święta nie pragnęła „ani przez chwilę / by [jej] 
uczynek nazwano niecodziennym”, i na tym właśnie zasadzała się 
jego wartość! [PID 99]. Ale profil Cyrenejczyka „zaczyna się zawsze 
przy drugim Człowieku”: duża litera wskazuje na rozpoznanie Boga. 
W tejże chwili „profil przechodzi w przekrój” [PID 49]. To prze-
ciwstawienie zdaje się wskazywać, że w Bogu tylko ludzie widzą 
się wzajemnie „w głębokości”, mogą się rozpoznać, poświęcić się 
i uświęcić wzajemnie, słowem, dotrzeć jeden do drugiego. Bez Boga 
pozostają „profilami” pozbawionymi konsystencji4. Krótko mówiąc, 
doświadczenie religijne – kontemplacja czy iluminacja – pozwala 
nam sięgnąć bytu lub przynajmniej rozpoznać go w pełni.

2. Podobne stopniowanie można dostrzec w rozumieniu (prze-
żywaniu) historii, której Karol Wojtyła poświęcił kilka utworów. Hi-
storia jest najpierw śladem, który człowiek pozostawia na rzeczach. 
Jako taka musi budzić smutek, ponieważ „nie jest zmartwychwsta-
niem, jest stałą zgodą na śmierć” [PID 84]. Łudzimy się też, sądząc, 
że rozumiemy dzieje: rozmyślając o przeszłości, „umawiamy się” 
tylko – powiada poeta – że ta czy inna „treść” (ślad) pozostaje „ważna 
czy wielka” [PID 76]. Jeśli tak, historia będzie zawsze różna, zależnie 
od kąta, pod którym patrzą jednostki czy pokolenia…

Ale historia może także zostać ujęta jako świadomość wzro-
stu. Jest najpierw zakorzenieniem: badać przeszłość to trafiać na 

„korzenie własnego drzewa” [PID 76]. Rosnąć w głąb to odkrywać, 
tworzyć: „przeszłość jest czasem narodzin, nie śmierci”. Wzbo-
gacony przez wkorzenienie, człowiek „w chwili odejścia […] jest 
większy niż dzieje, których / cząstkę stanowi” [PID 77]. Myślenie 
o historii byłoby więc mniej ważne niż doświadczanie jej jako 

  4 J.S. Pasierb (Przestrzeń człowieka) „widzi w profilu – konturze zewnętrznym – 
fenomen konkretny”, w przekroju – przeniknięciu wnętrza – wgląd do istoty.
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niż nasze ciało, gdzie skupia się pragnienie i boleść, naznaczone, 
ukształtowane przez języki. Dlatego poeta mówić może o „fali 
narodzin / skupionych w łonach matek, skupionych w słów toż-
samości” [PID 82]. I powiada także, że „historia ludzi takich jak ja 
szuka swojego Ciała” [PID 76]…

Ciekawe to i oryginalne myśli. Historia jako ślad i jako wzrost 
przypomina nieco rozróżnienie między historią zdarzeń a historią 
długiego trwania, ważne we współczesnej refleksji o przeszłości. 
Relacja zaś między historią a ciałem niedawno dopiero zaczęła 
zajmować historyków… Obchodzi nas bowiem naprawdę tylko to, co 
trwa, co jest – w jakimś znaczeniu – nami. A zatem przeszłość nie 
w rzeczy wpisana, ale w ludzi, którzy są przecież cieleśni… Wpisa-
na w gest i w gust, w uczucia i myśli, słowa i zachowania, wiekami 
wypracowywane, obecne zaś w pamięci ciała.

Nie znam tych słów najstarszych. Gdy wracam do zapisów, 
jeszcze jestem daleko od żywych słów napełnionych tchnieniem 
i dźwiękiem historycznego człowieka. (Śmierć odsunęła ten 
dźwięk poza tyle stuleci. Został zapis, jedyny ślad dla żarliwego 
potomka – na nim urywa się ścieżka – a wiadomo przecież, że 
dalej prowadzi…).

[…] a wiadomo przecież, że musi prowadzić do pierwszych natchnień 
       [języka, 
do tych w człowieku odkryć, którym odpowiada przedmiot.

 (Wigilia Wielkanocna 1966: IV. Rozwój języka, PID)

W refleksji poety pojawiły się dwa słowa: „drzewo” i „ciało”. Drzewo 
jest ciałem (naznaczonym historią) i ciało drzewem (rosnącym 
w przeszłość i przyszłość). Ciału i drzewu wspólne są cierpienie 
i wzrost. Cierpienie jest własnością człowieka i historii (to jej 

„płacz pierworodny” [PID 83]), podobnie też człowiek i historia 
dążą do swego wypełnienia, dążą dokądś. „W którą stronę rozga-
łęził się pień? […]. W którą stronę narasta historia naszej ziemi?” 
[PID  9–90]. Za sprawą „drzewa”, które jest starym mistycznym 
symbolem – pojawia się moment iluminacji, moment zawierzenia 
i nawrócenia:
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znikło poczucie przeciwieństw między Nim a mną
[…]
Odchodziłem, a DRZEWO stało, obejmując przeszłość i przyszłość.

(Wigilia Wielkanocna 1966: II. Opowieść o drzewie zranionym, PID)

Historia jest także epifanią Boga. Praca wkorzenienia, obejmująca 
całość człowieka, będącego „duszą, sercem, pragnieniem, cierpie-
niem i wolą” [PID 78] – zdaje się zapowiedzią eschatologicznego 
pojednania: „drzewo wiadomości nie zna granic” [PID 90]. Stąd myśl, 
że każdy kraj, społeczeństwo, naród uczestniczy w przygotowaniu 
owego pojednania: „słaby jest lud, jeśli godzi się ze swoją klęską, gdy 
zapomina, że został posłany, by czuwać, aż przyjdzie jego godzina 
[…]. Oto liturgia dziejów” [PID 90]. Tak historia staje się rytuałem, 
liturgicznym oczekiwaniem, ludy zaś, niczym panny mądre, czekają 
na nadejście Chrystusa. Odsyła to polskiego czytelnika do roman-
tycznego prowidencjonalizmu, który naznaczył Karola Wojtyłę za 
pośrednictwem wielkich poetów XIX wieku.

Jego poezja rzadko tylko „śpiewa światłu piosenki podobne pio-
senkom piastunek” [PID 85] – częściej zbija z uczuciowego tropu 
i zmusza do niepewnej egzegezy. Zacierając stale granicę między 
liryzmem a refleksją, zdaje się rodzić tam, gdzie myśl i uczucie, me-
dytacja i olśnienie zaledwie się rozdzielają. Stanowi jakby pierwszą 
próbę uchwycenia, określenia wewnętrznych doświadczeń, będą-
cych natchnieniem działania i przepowiadania. Zdaje się czasem 
jakby esencją, ekstraktem (słownym zagęszczeniem) wypowiedzi 
duszpasterskich, kazania, listu czy publicznego rozważania. Dla-
tego sądzę, że mówi o poecie więcej, niż się na ogół przypuszcza. 
I dlatego też zapewne była mu – najbardziej osobiście – potrzebna. 
Skupiona na jednej tylko sprawie, na jednym momencie – momencie 
nawrócenia – zdaje się jedynym środkiem, który pozwala uczynić 
uchwytnym, przekazywalnym misterium przejścia, narodziny wiary. 
Stąd ewolucja tematu. Nawrócenie, celebrowane najpierw jako łaska 
spływająca na jednostkę, odtwarzane jest później jako nawróce-
nie bliźnich, aby wreszcie spiętrzyć się w nawróceniu zbiorowym, 
nawróceniu narodu, społeczności, może nawet Kościoła, nad którym 
sprawuje pieczę poeta.
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Dziękować Bogu za wszystko, czym zechciał nas w swej nieskoń-
czonej dobroci obdarzyć, trwać w nieustającej adoracji… to łaska, 
która dana została tylko bardzo niewielu poetom. Poeci bowiem, 
jeśli wierzyć tym, którzy ich dobrze znają, pełni są zwykle ambicji, 
łakomstwa i wszelkiego rodzaju pychy, rzadko niestety usprawiedli-
wionej… Niczego podobnego w wierszach księdza Twardowskiego 
nie uświadczymy. Czy jednak sam dar poetycki nie wyróżnia i nie 
wbija w pychę wierszopisów? Oto dopiero pokuszenie i trudność! 
Czyżby poeta winien trzymać Muzę krótko?

W każdym razie nie będzie jej karmił słownymi frykasami. Z góry 
odrzuca lub pomija figury stylu; odwołuje się chętnie do najprostszej, 
a mianowicie do wyliczenia lub bardziej uczenie – do enumeracji. 
Wyliczenie to prawdziwy słowny kopciuszek! Lubią go tylko dzieci, 
niezdary, słowni kalecy… Ale i oni wstydzą się trochę takiego gadania.

Tymczasem niesie ono w sobie mnóstwo nieoczekiwanych moż-
liwości:

Jak daleko odszedłeś
od prostego kubka z jednym uchem
od starego stołu ze zwykłą ceratą
od wzruszenia nie na niby
od sensu
od podziwu nad światem

(Rachunek dla dorosłego, RDD)

W sumie – jedenaście powtórzeń zakończonych niespodziewanym, 
ale niewątpliwym „Ty stary koniu”.

Czy więc w księdzu Twardowskim nie siedzi przypadkiem na-
rzekacz i turpista? Tak by się na pozór zdawało; czyż wszyscy nie 
przestajemy narzekać i jęczeć? I tak gniewać się na „Polskę z raną” 
(Rachunek dla dorosłego [RDD])? Gniewać się, ale i cieszyć tym księ-
żym gadaniem.

Lirycznym chwytem księdza Twardowskiego jest świadome 
użycie i nadużycie powtarzania i wyliczenia: gotów on wszystko – 
tak, wszystko! – w tak prosty sposób wyrazić. Tym samym trafia 
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właściwie rozumieją. W tej maszynce słownej dzieje się znacznie 
więcej, niż od razu usłyszymy. I to nie tylko na planie anegdoty, 
przeżycia, zdarzenia. Posłuchajmy:

Jak piękna jest brzydka pogoda
Zabawny spóźniony generał
Słońce rano podłużne a w południe okrągłe
jak chuda goła pensja
jak dalekie bliskie serce
jak krótkie długie życie

(Siedmiowiersz, RDD)

Wyliczanka jest już tutaj znacznie uniezwyklona. Bo brzydka pogo-
da bywa najpiękniejsza (dla zakochanych), srogi generał ośmieszył 
siebie i swoją rangę, spóźniając się na ćwiczenia, śnieg był radością 
dla dzieci. Serce dalekie ciałem bywa bliskie uczuciem. Życie, na-
wet długie, okazuje się zawsze za krótkie. Słowem, w każdym, nawet 
w banalnym wyrażeniu skrywa się jakiś skryty sens czy podwójne 
znaczenie. Czyż ten ksiądz Twardowski nie pobierał – choćby skró-
conych – lekcji u Peipera?

Owszem, pobierał, choć awangardowe pomysły przyciszył i za-
stosował po swojemu. Jego niezdarne – zdawałoby się – wyliczanki 
mają w istocie dwa oblicza czy funkcje. Pierwsza, jak już wspo-
mniałem, jest nieustanną adoracją, wzruszającą pochwałą stworze-
nia. Wszystko, co widzimy, przeżywamy, cierpimy nawet, ma swoje 
miejsce w ekonomii zbawienia i jako takie jest dobre, a jeśli nawet 
nie, to przygotowuje lub umożliwia nadejście najwyższego Dobra. 
Im lepiej to dobro rozpoznamy, bardziej przysłużymy się ludziom… 
i uwielbimy Boga.

Jest jednak inny jeszcze aspekt enumeracji księdza Twardow-
skiego. Obok spokojnej adoracji, zachwytu nad porządkiem natury 
i wdzięczności serca… pojawiają się momenty nagłego czy niezrozu-
miałego zachwycenia albo poruszenia wewnętrznego, którego ani 
przewidzieć, ani przywołać nie można:

Chodzi ze mną twoje ja
udaje robi miny
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Nagle co to za zdziwienie
Światło przyklęka droga
To twoje ja prawdziwe
przyszło tu od Boga.
(Jest, RDD)

Albo w dojrzalszej i bardziej swą osobliwością niepokojącej wersji:

Wciąż wieczność była z nami
A nam się zdawało
Że czas wszystko wymiecie, mądry i niechętny
(Wieczność, SDD)

Piękniej i prościej chyba nie można.





Jan Polkowski 
Głos dobrze ustawiony
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Poeta naprawdę nowy stawia opór zrozumieniu: zapewne też przy-
padek sprawia, że ten czy ów wiersz odsłania nagle jego sekrety. Dla 
mnie – w wypadku Jana Polkowskiego – był to ten oto, zatytułowany 
Rok 1940, Zdzisław Chmielewski wędruje przez Azję:

Lądują dzikie gęsi, ślizgając się
na topniejącym lodzie.
Wypełniło się (przeznaczenie, przekleństwo,
zdrada?), żal? zadośćuczynienie?
Wstawajcie moje panny i  każcie zaprzęgać!
Do domu,  do domu!

(Rok 1940, Zdzisław Chmielewski wędruje przez Azję, OGIEŃ)

Sporo ten Polkowski – pomyślałem – wymaga od czytelnika… Ale 
ładne te dzikie gęsi, co nadleciały z chińskiego rysunku, nasuwając 
myśl o samotności, kontemplacji, może wygnaniu? Ostatnie dwie 
linijki, wyróżnione spacją, brzmią jak przytoczenie: ze szlachec-
kiej gawędy, pamiętnika, powieści? Zaś „wypełniło się” powiedział 
Chrystus, umierając na krzyżu: consummatum est, mówi Wulgata, 

„wykonało się”, tłumaczy Wujek, najdonośniej zaś Luter: es ist voll-
bracht. Więc może ten Zdzisław Chmielewski umiera? A kto to był 
Zdzisław Chmielewski? Nie wiem, chyba tylko autor wie na pewno, 
co zresztą wystarczy. Bo co robił w Azji, blisko już Chin – nietrudno 
się domyślić. Może szedł w konwoju i zasłabł albo uciekał i zmarł 
gdzieś w pustkowiu… Może tak było, może inaczej.

Jednak w gasnących oczach miał na pewno te dzikie gęsi, ślizga-
jące się na lodzie. Tak, „wypełniło się”, ale co? To już tylko Bóg – albo 
historia – mogliby dopowiedzieć. Zdradził go ktoś? Przekleństwo 
ciążyło nad krajem, skąd pochodził? Te trzy słowa obejmuje nawias, 
wypowiada je więc chyba poeta, nie bohater. Bo w bohaterze tłucze 
się już tylko żal, żal za życiem, i także to wieloznaczne zadośćuczy-
nienie. Może ogarnia go poczucie, że zrobił, co do niego należało, 
że zadośćuczynił obowiązkowi i czuje ulgę, bo zbliża się koniec da-
remnych wysiłków, koniec cierpień? Majacząc, woła więc do córki, 
każe zaprzęgać konie, wraca do siebie, do domu.
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naszkicowana sytuacja, jest ułamek przedśmiertnego monologu, 
jest moment wczucia we wnętrze bohatera. I jeszcze – w punktach 
jakby – program refleksji, „przeznaczenie, przekleństwo, zdrada?”, 
którą może podjąć czytelnik wsparty tytułem, co brzmi jak drama-
tyczne didaskalium. Dużo więc zostało powiedziane, cała historia. 
Ale jak oszczędnie, jak delikatnie… Mnie zaś ten wiersz dał jeszcze 
coś więcej, stał się jakby kluczem lirycznej techniki Polkowskiego, 
poety aluzji i elipsy.

Aluzje są przynajmniej trzy. Do chińskiego egzotyzmu (i chiń-
skiej liryki, bo te lądujące gęsi każą podejrzewać tien-ku, utrwaloną 
przez tradycję aluzję obrazową, roi się od nich w poezji Dalekiego 
Wschodu!). Do męczeńskiej śmierci lub, przynajmniej, cierpienia. 
I do domowego obyczaju, bo tak właśnie zawołałby kresowy go-
spodarz, każąc córkom zbierać się do drogi. Już jest więc w tym 
wierszu rzeka Niemen i rzeka Amur, Polska na krzyżu i szlachcic 
rubacha i domator… czy na pewno? Wcale nie na pewno; pojawia 
się, jeżeli całe to towarzystwo potrafi przywołać czytelnik. Poeta 
każe mu jednak pracować wyobraźnią, przymusza do wysiłku 
pamięci. Podobnie z szeregiem pytajników: „(przeznaczenie, prze-
kleństwo, zdrada?, żal?) zadośćuczynienie?”. Stanowią one jakby 
propozycję interpretacji przedstawionego zdarzenia. Powiedzmy, 
że wybierzemy „przekleństwo” albo „zdradę”. Wtedy zabarwią 
one swym znaczeniem historię Chmielewskiego. Stanie się ona 
przykładem historycznego fatum albo tragiczną anegdotą o sy-
beryjskim zbiegu. Bo też jest – in potentia – i jednym, i drugim, 
i czymś innym jeszcze. Niech zdecyduje czytelnik, współbudow-
niczy wiersza! Uczeni teoretycy nie przestają dziś powtarzać, że 
literaturę tworzą pospołu pisarze i czytelnicy. Polkowski wpisuje 
tę prawdę w strukturę lirycznej wypowiedzi. Znaczenie rodzi się 
za sprawą maksymalnej mobilizacji (nie tylko literackich) kon-
tekstów. Można też powiedzieć, że – jako układ aluzji – wiersz jest 
instrukcją, jak tę mobilizację przeprowadzić… Sterując wyobraźnią 
czytelników, poeta go niejako tworzy, lepi z gliny słów. Ale i on 
musi zakasać rękawy – i za każdym razem – wiersz dobudować. 
Tak właśnie rodzi się wspólnota rozumienia. Co też Polkowski 
wykłada całkiem jasno:
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Mówi człowiek,
mówi tak, jakby słuchały go tylko:
światło i ciemność,
woda i ląd,
horyzont i kosmos.
Mówi tak, jakby z rękami zanurzonymi
w glinie dopiero tworzył
człowieka
(który go wysłucha).

(***)1

Tyle o aluzji, co przywołuje sens, który czytelnik winien własnym 
wysiłkiem wypełnić. Elipsa zaś uprząta mu niejako miejsce, usuwa-
jąc z wiersza to, co oczywiste albo niekonieczne… Ale czy można tu 
mówić o elipsie (sensu stricto)? Może raczej o eliptyczności, o takim 
mówieniu, z którego dochodzą do nas tylko nieliczne słowa, zwroty – 
najważniejsze. Więc może trafniej byłoby powiedzieć, że Polkowski 
pojmuje poezję jako umiejętność selekcji? Człowiek czuje, doznaje, 
myśli, mówi; ale poeta to ten, który umie nazwać to, co istotne, co 
prawdziwe. Słowo poetyckie to słowo, które zasługuje na zaufanie. 
Zrodzone w przekonaniu, że nie zdradzamy prawdy albo nie jeste-
śmy zdradzani. Tymczasem wszystko dookoła zdaje się kłamliwe 
czy fałszywe:

Rozumiem wszystko, słowo po słowie,
Ale to nie jest język, którym mówię.
Jest tak jakby wszyscy byli niemi, a ty mówisz do mnie, pełen lęku,
że jesteś ostatnim, któremu nie wydarto języka.

(*** Rozumiem wszystko słowo po słowie, ODD)

Mowa codzienna czy publiczna (powiedzmy, nowomowa, ale chyba 
także mowa trywialna?) jest zrozumiała, ale obca, zbędna. A mowa 
poezji? Tej poezji, którą się dookoła pisze? „Nie trzeba poezji / ponie-
chaj metafor” – powtarza Polkowski. – „Więcej pokory, mniej poezji / 
ani słowa / dla niej” (Flaga łopoce na wietrze, Jam jest bramą owiec 
[ODD]). Więc i poezja kłamie? Może nie kłamie, ale mówi nietrafnie, 

  1 Niepodpisane w eseju wiersze Jana Polkowskiego (oznaczone tylko: ***) nie były 
drukowane w żadnym z jego tomów. Poeta napisał je, gdy przebywał w więzieniu, 
i w trakcie widzenia przekazał Tadeuszowi Nyczkowi, a ten – Janowi Błońskiemu 
[informacja uzyskana przez redakcję od Jana Polkowskiego].
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taką poezję, która chce być mową zdobną. Ale poetyckość – mniema 
Polkowski – nie rodzi się ze sposobu mówienia. Wypowiedź, zbu-
dowana tak, by zwracała uwagę na siebie samą – nie przekazuje 
prawdy o świecie. A więc Polkowski jest zajadłym antyformalistą, 
antystrukturalistą… Jego rozumienie poezji jest całkiem różne niż 
Przybosia czy nawet Barańczaka, bo nie zajmuje go wcale dema-
skowanie kłamstw czy pozorów języka. „Mniej poezji” – nie oznacza, 
że chciałby pisać prozą, ale raczej, że poezję widzi gdzie indziej niż 
jego poprzednicy.

Mój syn mówi do mnie.
Sen świata staje się jasny.
(Świat prosty jak sen dziecka, OG)

Sen to majak, złuda, pozór. I ten sen rozjaśnia się, nabywa real-
ności, kiedy mówi dziecko. Jego słowa przynoszą jasność (sens), 
ponieważ nazywa ono świat prawdziwie. Czyni ten bezładny 
majak sensem. Takie mówienie – pokorne! – obywa się bez tropów, 
metafor, lub używa ich tylko wtedy – kiedy są konieczne. Bo za-
daniem poety nie jest upiększać to, co jest, ale nazwać to, co jest 
naprawdę. Poezja nie jest odmianą języka, ale samym językiem, 
językiem właściwie użytym. Językiem w swej naczelnej, nazywa-
jącej funkcji. Tak już nieraz marzyli poeci, choćby romantyczni… 
Dzisiaj to przekonanie mogłoby odsyłać do mniemania, że świat 
buduje się człowiekowi w języku albo że nawet jest językiem 
w tej mierze, w jakiej jest światem ludzkim. Ale po co podpierać 
się zaraz filozofami, dość przypomnieć, że na początku było sło-
wo i – jak Polkowski – powtórzyć za Miłoszem, że to, „co nie jest 
wymówione zmierza do nieistnienia” (Czytając japońskiego poetę 
Issa (1763–1827) [HOP]).

Bawiliście się poeci, zapominając, że z czułością
i bólem trzeba stwarzać świat.
(„Co nie jest wymówione, zmierza do nieistnienia”. Czesław Miłosz, DRZ) 

Stwarzać, mówi Polkowski. Może nie z niczego, jak to czynił Bóg, ale 
z tego, co Bóg dał człowiekowi, aby czynił sobie ziemię poddaną, aby 
uczłowieczał świat.
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I czy w końcu oddzielił ktoś ciemność przedmiotów od jasności słów?
Czy znalazł się nieczuły na złudny obraz królestw,
by wybrać wieczyste istnienie świetlistego dystychu?

 („Co nie jest wymówione, zmierza do nieistnienia”. Czesław Miłosz, DRZ) 

Ciemność przedmiotów to ów świat-sen, świat-złuda, o którym po-
eta rozmawiał z synem. Ten gest oddzielenia wzoruje się na Genesis. 
Złudne królestwa to, oczywiście, królestwa tego świata, co wabią 
(nie tylko) poetów przyziemnymi pokusami. Bo tylko „świetlisty 
dystych” (świetlisty!) istnieje trwale, naprawdę. Stąd wniosek:

(Przemów, księgo)
Po ciężkiej wędrówce dnia jeszcze jeden wiersz:
chleb,  ser,  woda,  kobieta .
Uczynione zostało.
(Wyblakło słońce i weszło w oddzielone od lądu morza).

 („Co nie jest wymówione, zmierza do nieistnienia”. Czesław Miłosz, DRZ) 

„Chleb, ser, woda, kobieta”, słowa wyróżnione spacją, to oczywiście 
cytat z księgi. Tej księgi prawdziwej i poetyckiej, którą trzeba 
napisać. Te proste słowa są księgą bo mówią o właściwym świecie, 
który jest – zgodnie ze starym toposem – księgą Boga. Kiedy te 
słowa zostaną wymówione – uczynione (proszę zwrócić uwagę 
na to utożsamienie!), blaknie słońce i wchodzi w morza „oddzie-
lone od lądu”. Dzieląc żywioły, Bóg czynił ład… I także poeta 
oddziela „ciemność przedmiotów od jasności słów”. Zadaniem, 
jakie sobie stawia, jest odkrywanie tego, co jest naprawdę: od-
krywanie – dodajmy – przez wyróżnienie, przez selekcję. Jednak 
to, co jest naprawdę, to nie żadna symbolistyczna istota rzeczy, 
żaden „niewypowiadalny” absolut. To, co niewypowiedziane (nie-
wypowiadalne), nie istnieje, jest snem, złudą, koszmarem. Może 
to niejasno czy niedokładnie rozumiem i tłumaczę, dostrzegam 
jednak w tych wierszach zarys (czy powrót) innego, nowego ro-
zumienia poezji. Dlatego też Polkowski zdaje mi się tak ważny, 
znamienny… On sam przedstawia się autoironicznie jako epigon 

„pewnych Japończyków i dwóch Żydów / rumuńskiego i rosyj-
skiego, piszący zresztą po niemiecku” (Korono losu). Japońska jest 
zwięzłość i eliptyczność. Z Żydów rozpoznałem Celana, Polkowski 
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Krynicki i oczywiście Miłosz.
Przypomnę teraz wczesny erotyk, który pozwolił mi kiedyś wnik-

nąć głębiej w wyobraźnię poety:

Ogień chodzi po tobie (dzień
coraz krótszy),
zapach sosen, głóg, owce obracają się
wokół czerwonego słońca.

Znowu wyłączono prąd, ciemno
w starym drewnianym domu.
Lasy spacerują.
(chłodne źródło miłości)
Ciała czekają.
Tak pachnie słowo zawsze.
Tak brzmi słowo nigdy.
(*** Ogień chodzi po tobie, ODD)

Jaka jest tutaj zasada wyboru? Uderza osobliwa metafora: „lasy 
spacerują”. Więc jednak metafora? Tak, bo trzeba powiedzieć coś 
szczególnego, coś, co spaja całą liryczną sytuację. Pamiętajmy że 

„dzień coraz krótszy” i „owce obracają się / wokół czerwonego słońca”. 
Owce unikają cienia, chcą paść się w świetle. Ale jeśli owce, to także 
przyległy las; cały krajobraz wprawiony został w spokojny, kosmiczny 
ruch ziemi. Jest też „ciemno / w starym drewnianym domu” i trzesz-
czy zsychające się drzewo, jego odgłosy to – zapewne – kroki lasu… 
I wreszcie „ogień chodzi po tobie”. Ten „ogień” to litota, figura stylu, 
która osłabia wyrazistość wypowiedzi. Litota przystoi więc takiej 
poezji, która nie chce błyszczeć, nie podaje się za bardzo za poezję…

„Ogień” oznacza oczywiście pożądanie, podobnie jak zwrot „ciała 
czekają”, mówi, że się, przeciwnie, niecierpliwią… I ten ogień „cho-
dzi”, jak owce, jak lasy. Chodzi w spokojnym, wiecznym rytmie 
słońca. I nie ma już społeczeństwa – podobnie jak nie ma prądu… 
Więc już przez dobór obrazów mówi poeta, że obchodzi go to, co 
ważne, wieczne, wspólne wszystkim: ruch miłości jest jak obrót 
słońca, za którym idą owce i lasy. Może ta sytuacja jest „chłod-
nym źródłem miłości”? Miłość będzie pełna, prawdziwa, kiedy 
mężczyzna i kobieta znajdą się w dostojeństwie ciszy, pod władzą 
kosmicznego ruchu przyrody?
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pasterską. Sięga niepostrzeżenie po topikę sielanki: czyż antyczni 
kochankowie nie paśli owiec, nie spotykali się u źródła, nie szuka-
li schronienia w drewnianym szałasie?! Czy nie towarzyszyły im 
głóg i horacjańska sosna? Wreszcie – końcowy dystych, który daje 
tej scenie tonację głębokiej nostalgii. „Tak pachnie słowo zawsze”. 
Pachnie, więc kusi. Gdyby tak, jak jest teraz, mogło być zawsze! „Tak 
brzmi słowo nigdy”. Brzmi, rozbrzmiewa donośniej. Bo wiem, że tak 
nie będzie nigdy. Nigdy nie zamieszkamy w Arkadii. Mnie się zdaje, 
że pisać takie wiersze to niemała sztuka.

Nigdy nie zamieszkamy w Arkadii. I Polkowski rzadko trąca 
tę strunę. Uchodzi – poniekąd słusznie – za poetę politycznego. 
Ciekawe jednak, że takie wiersze buduje często z przytoczeń, 
z fragmentów mowy gazetowej, podręcznikowej, administracyj-
nej. Panuje nad tym cudzym słowem, umie sprawić, aby zwróci-
ło się ono przeciw sobie i samo siebie demaskowało. Pozostaje 
wszakże obce, nieosobiste. Tymczasem liryka domaga się języka 

„prawdziwego”, czyli ciężarnego istnieniem. Co też zostało jasno 
powiedziane:

Czym może być Ojczyzna powstała
z nicości?
Biegłem między drzewami i pachniały drzewa,
dotykały mnie liście, mchy, mury i twarze, ale nie było słowa,
by je nazwać mogło.

Byłem pustko z tobą w miłosnym uścisku,
a Poeta przemierzał paryskie pokoje
i myślami wędrował w nowogródzką stronę usiłując
przywołać dni stworzenia świata i dziecinną modlitwę,
która mokradłom i lasom,
zwierzętom i narodom
przywraca i zabiera
słodkie bytowanie.

(Tylko u ciebie nie szukam pocieszenia, DRZ)

W świecie, który go otacza, słyszy Polkowski „modły o nicość. / Pod-
ziemia psalmu” (Tobie śpiewa żywioł wszelki [ODD]). Mieszka „na 
brudnej równinie, wśród wrzasku / drobnych handlarzy, nieudol-
nych złodziei / i okrutnych policjantów”. Wszędzie:
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Odpadki, śmieci, śnieg, wygłodniałe
ptaki. (Nie mów do mnie: wolny
jak ptak.)
Za oknem na białym tle czarne godło,
martwa wrona
z rozrzuconymi na wschód i zachód
skrzydłami.

(Wrony kołują i spadają, OGIEŃ)

Bowiem:

(Skończyło się, Polaczku.) I patos
i ból. Żadnej roli nie zostawiono
dla ciebie.
Ani żałosnej maski, ani tragicznego losu.
[…]
Nic
nie zostało powiedziane
(*** (Skończyło się Polaczku.), OGIEŃ)

Ma więc na pewno rację Zaleski, pisząc, że „świat Jana Polkow-
skiego to świat w przededniu katastrofy. Nie wieszczą jej żadne 
znaki widome […] trzeba raczej mówić o zagładzie «zbliżającej się 
na łapkach kota», jak w wierszu Miłosza”2. Zagłada tkwi niejako im-
manentnie w świecie, co nas otacza: jego substancją jest – jeśli tak 
można powiedzieć – stały upust prawdy, upust istnienia. Uderzają 
gorzkie, zgrzytliwe zakończenia wierszy: „My? / Nieistniejący?” (*** 
Nieistniejący [ODD]); „Bezkresne lustra i niepewna / Śmierć” (Powiedz 
[OGIEŃ]); „Krzyż raną obiecaną i zadaną / teraz” (Ściana, OGIEŃ). 
Albo jeszcze smutniej:

(Moja niewidzialna Ojczyzno,
będziemy sobie wierni).
To już nic nie znaczy.
(Moja słodka Ojczyzno, OGIEŃ)

Boję się. Nikt
dotyka mnie.

(Oszczędziłeś mnie, OGIEŃ)

  2 M. Zalewski, Poezja Jana Polskowskiego [w:] W mojej epoce już wymieram. Antologia 
szkiców o twórczości Jana Polskowskiego (1979–2017), red. J.M. Ruszar, I. Piskorska-

-Dobrzeniecka, Kraków 2017, s. 59.
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ję, ale nie porażają odwagi. Przeciwnie – ta poezja, cała zbudowana 
na odmowie, nabywa wtedy jakby nowej siły. Rys przypominający 
Herberta. Jakby echo etosu rycerskiego, który tak lubuje się w wiel-
kości – czy wzniosłości – klęski, bo tylko wtedy, kiedy nic nie przynosi 
i przynieść nie może, sprzeciw nabywa estetycznej jakby nieskazi-
telności. Stąd tony wyzwania, prowokacji

Jam jest
Żyd, Murzyn, Polaczek, Poeta, Wolne Pole

(zabijaj)

(Sefer ha Zohar. Księga Blasku, OGIEŃ)

Ten wiersz nazywa się dziwnie, Sefer ha Zohar, co oznacza Księgę 
Blasku, żydowski traktat kabalistyczny. Pojawiają się też tony, których 
od pięćdziesięciu lat przynajmniej nie było w polskiej poezji. Moż-
na by pokazać, jak Polkowski odnawia symbolikę Polski Chrystusa 
albo zwłaszcza topos Matki Polki, nadając mu niepokojącą, cielesną 
drastyczność. Ale nie jest to na pewno neomesjanizm! Najwyżej neo-
katastrofizm, nieobcy także Bronisławowi Majowi. Blask – prawdy? 
usprawiedliwienia? – objawia się w śmierci, i to jest może prawdziwe 
mistycznie, ale bardziej jeszcze poetycko:

Będziemy żyli siostro-trawo,
jak kurz stojący w słońcu, gdy runie
ostatnia ściana domu.

(***)

Połóżmy się jak kamienie
pod stopami błądzących ludzi
i patrzmy, jak świeci w niebiosach nieskończony
czas końca.

(***)

Zamknij oczy
(Dotkniemy swoich rąk jasnym gestem popiołu)

(Zmierzch, DRZ)
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mniej w porażce – spokrewnia jakoś Polkowskiego z Baczyńskim, 
z którym (jako poetą) nic go doprawdy nie łączy. Ale mówi on do 
tej zagłady czasem jak do kobiety i jest w tym jakiś subtelny rys 
erotyczny… Ciekawa jest też świadomość, że

Te przeklęte słowa
to tylko frazy twojej pieśni, to tylko poszukujący doskonałej
ciemności (samotny
ogień)

(Zmierzch, DRZ)

Więc słowa zagłady, słowa śmierci rodzą się z zagadkowej potrzeby 
„samotnego ognia”? Z wewnętrznego impulsu, którego pokonać 
nie można, bo jest u samego fundamentu tej poezji? Bo jeśli po-
ezja jest także selekcją słów, która odrzuca wszystko, co skażone, 
przypadkowe, a spełnić się może tylko na samej granicy mowy, na 
grani milczenia czy nieistnienia? Jeśli jest odmową i wyzwaniem, 
rzuconym współczesnemu światu, to pamiętać należy, że cały ten 
świat – nie tylko lokalnie polski – cierpi na upust bytu, rozmywa 
się w nijakości? Perspektywa poetycka i polityczna nakłada się 
jeszcze na metafizyczną. U Polkowskiego Bóg jest obecny zwłasz-
cza (czy tylko), przychodząc i odchodząc. Jest jakby rozdarciem, 
potęgą, która powołuje do istnienia czy w istnieniu umacnia, ale 
także unieważnia świat – wraz z poetą! – i strąca go w niebyt. Czy 
dlatego, że świat tak zmarniał, czy też, że został skazany? O wier-
szach Polkowskiego mówił Marian Stala, że „niemożność dotarcia 
do Boga w porządku historii (historii zniewolonej) wydaje […] się 
centralnym punktem wizji poety. Równie jednak możliwe jest to, 
że negatywna teologia […] jest [tu] teologią Boga nieistniejącego 
i wartości, które są tylko kategorycznym imperatywem”3. Można 
zaryzykować inne jeszcze rozwiązanie, bo przecie Bóg, który opu-
ścił świat, nie musi wcale być Bogiem nieistniejącym czy ułomnym… 
Zajadłość, z którą Polkowski smaga „podziemia psalmu”, staje się 

  3 M. Stala, List do Jana Polkowskiego [w:] W mojej epoce już wymieram…, s. 57.
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jaką go jeszcze stać… Mówi więc:

Kim bowiem byłem, jeśli nie jednym ze słów
Boga, wypowiedzianym, gdy czuł zbliżającą się
(ludzką) śmierć.

(*** Kim bowiem byłem, jeśli nie jednym ze słów, DRZ)

Albo:

Przebita ręko, błogosław
Spalonej księdze.

(*** Jakież to było piękne, DRZ)

Aforyzmy cierpienia, palimpsesty zagłady. Fragmenty poezji, która – 
ufam głęboko – „nie przeminie, kiedy przeminą jej czasy”.
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Od wydawcy

Od wielu lat z kręgu środowisk polonistycznych płyną alarmujące głosy 
o stanie świadomości literackiej Polaków. Chcielibyśmy, aby obejmowała 
ona pełny kanon literatury polskiej, ale nie mamy pewności, że tak jest. 
Chcielibyśmy także, by funkcjonowały w niej nazwiska autorów spoza kano-
nu szkolnych lektur, ale wiemy, że tak nie jest. Sporo napisano już o tym, że 
literatura bywa dziś wypychana z miejsca, które jeszcze niedawno zajmowała 
w hierarchii dóbr kultury. Widzieliśmy i wciąż obserwujemy, jak stopniowo 
traci ona swoje ważne miejsce w formowaniu języka komunikacji społecznej. 

Dość dużo wiemy również o kryzysie czytelnictwa – o tym, że ma on dwa 
wymiary. Najbardziej uchwytny jest ten ilościowy – Polacy czytają niewiele. 
Warto pamiętać jednak również o aspekcie jakościowym. Opracowany jesz-
cze w dwudziestoleciu międzywojennym i doskonalony po drugiej wojnie 
światowej system kształcenia kompetencji czytelniczych zwrócony był przede 
wszystkim ku literaturze pięknej. Jak piszą badacze, jeszcze w latach 80. 
polscy uczniowie – inaczej niż ich koledzy w Europie Zachodniej – mieli 
szansę zdobywania umiejętności umożliwiających dekodowanie tekstów 
trudnych – wyrafinowanych artystycznie. W latach 90. ów sprawdzony system 
został jednak odrzucony na rzecz takiego, który pozwala opanować przede 
wszystkim umiejętność czytania tekstów użytkowych. Skutki widzimy dziś 
gołym okiem. Koordynatorzy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz 
uniwersyteccy wykładowcy od dawna utyskują na obniżający się poziom 
umiejętności czytania i pisania wśród kandydatów na studia polonistyczne 
oraz wśród studentów polonistyki. Ci z kolei skarżą się na brak rzetelnych 
i zarazem przystępnie napisanych opracowań. Czy mają rację? Wydaje się, 
że tak. Brakuje dziś książek przypominających choćby te, które ukazywały 
się w ramach „Biblioteki Analiz Literackich”. Stąd pomysł powołania do 
życia niniejszej serii wydawniczej.

Kierujemy ją do uczniów, studentów, nauczycieli i wszystkich tych, którzy 
nie stracili jeszcze wiary w wartość literatury jako narzędzia komunikacji 
w ramach pewnej kulturowej i narodowej wspólnoty. Pamiętając, że pisa-
rzom tworzącym dawniej poświęcono już wiele opracowań naukowych 
i popularnych, będziemy w niej prezentować wyłącznie dorobek autorów 
współczesnych. Chcemy oddać w ręce czytelników zarówno reprezentatywny 
wybór tekstów danego pisarza czy poety, jak i wybór kontekstów ważnych 
dla jego twórczości – biograficznych, ideowych, gatunkowych i tym podob-
nych. Zależy nam na tym, by dać czytelnikom klucz umożliwiający otwarcie 
samego wnętrza tekstów literackich. Właśnie dlatego każdy tom zawiera 
propozycje interpretacji kilku utworów – istotnych w dorobku danego 
twórcy. Zdajemy sobie sprawę, że proponowane przez nas opracowania nie 
są w stanie wypełnić wszystkich luk polskiej świadomości literackiej. Wie-
rzymy jednak, że stając się częścią szerzej zakrojonych działań służących 
zahamowaniu czy nawet odwróceniu opisanych wyżej tendencji, będą one 
ważnym elementem procesu przywracania naszej zbiorowej pamięci nie 
tylko znaczących pisarzy oraz ich dzieł.
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