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Wstęp: O pojęciu ideologii artystycznej
Jest to książka o artystycznych problemach poezji współczesnej; o artystycznych wyborach
poetów. Podobnie jak w tomie pierwszym, poświęconym decyzjom etycznym, które organizowały zbiorowe „strategie liryczne”, i tu również współczesność została ograniczona datami
1939–1965.
Nie istnieje dziś jedna jedyna metoda zapewniająca sprawiedliwy opis artystycznych dążeń
poezji. Badacz staje wobec możliwości rozmaitych, a każda z nich jest kusząca, każda bowiem, mówiąc słowami starego Karamazowa z powieści Dostojewskiego, ma w sobie coś,
czego nie mają inne: coś osobliwie fascynującego. W grę wchodziły trzy popularne sposoby
uporządkowania interesującej nas problematyki: l. kartoteka środków artystycznych, 2. galeria portretów najwybitniejszych autorów, 3. zbiór interpretacji pojedynczych, najciekawszych
wierszy. Książka niniejsza korzysta z doświadczeń wszystkich trzech metod, żadnej jednak
nie oddaje pierwszeństwa.
Ś r o d k i a r t y s t y c z n e. Być może artyzm poezji kryje się w jej chwytach elementarnych i należy go tropić w repertuarach najmniejszych jednostek ekspresji. Wszak znajdziemy
obfitość przykładów, ilustrujących tezę nienową, a przecież wcale nie wycofaną z obiegu, że
odbiór poezji zaczyna się tam, gdzie drobiny mowy, elementy tekstu niemal niewidoczne w
komunikacji praktycznej, jakieś dalekie obrzeża znaczeń, jakieś najsubtelniejsze załamania
intonacji czy najsłabsze echa współbrzmień głoskowych stają się istotą gry pisarskiej. Problemy artyzmu – czy poetyckości – dałyby się więc odsłonić metodą kartotekową, encyklopedyczną, która wyrażałaby się w czymś pośrednim między słownikiem terminów poetyckich a
podręcznikiem poetyki. Byłaby to kartoteka figur i tropów odwiecznych, a jednocześnie nacechowanych czymś szczególnym w latach 1939–1965. Musiałyby się w niej także znaleźć hasła nowe, takie jak na przykład „wiązanie”, nazwa specyficznego wykorzystania przerzutni w
wierszu Tadeusza Różewicza1 oraz jego naśladowców, czy – z esejów Juliana Przybosia –
„sytuacja liryczna”2, itp. Dwa istotne powody kazały mi odrzucić pomysł kartoteki elementów
Podobnie jak w tomie pierwszym – notatki bibliograficzne będą tu akompaniamentem tekstu głównego, wyjaśnieniem pewnych terminów i zjawisk w dziejach myśli badawczej; niekiedy – rozwinięciem wątków pobocznych, wskazaniem nowych układów odniesienia dla analizy tekstów poetyckich. Również i w tym tomie posługuję się skróconym zapisem bibliograficznym: bez numeracji stron.
1
Z. Siatkowski, Wersyfikacja Tadeusza Różewicza wśród współczesnych metod kształtowania wiersza, „Pamiętnik Literacki” 1958, z. 3. W ujęciu Siatkowskiego, Różewicz jest twórcą IV systemu wiersza polskiego;
podstawową jednostkę tego systemu stanowi wers podporządkowany intonacji, wers – wiązanie. Zdaniem badacza IV system to pewna modyfikacja tonizmu, przy czym u Różewicza szczególną rolę odgrywa przerzutnia
rozrywająca wiązanie i powodująca gwałtowną zmianę waloru emocjonalnego całej wypowiedzi poetyckiej.
2
Sytuacja liryczna to sytuacja podmiotu wiersza wobec świata przedstawionego, sytuacja poety – wobec języka
i tradycji literackiej, wreszcie sytuacja słowa danego tekstu – wobec wewnętrznego układu komunikacyjnego,
który w każdym wartościowym dziele poetyckim jest niepowtarzalny. Szerzej na ten temat piszę w książce Przez
znaki, Poznań 1972
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mowy poetyckiej. Ginęłyby w niej bezpowrotnie rytmy czasu historycznego. To raz. Rozpraszałyby się całkowicie wizerunki poetów. To dwa.
S y l w e t k i. Na antypodach kartoteki chwytów znajduje się galeria portretów pisarskich,
rodzaj cyklu małych monografii życia i twórczości (niekiedy tylko twórczości) wybitnych
autorów. Jest to także kartoteka – tyle że personalna. Gatunek owocujący dziś wieloma opracowaniami3, bodaj najaktywniejszy spośród wszelkich form mówienia o literaturze, świadczy
o żywotności myślenia personalistycznego4, a zapewne i o tym, że perspektywa personalistyczna pozostaje nadal najbliższa ogółowi czytelników. W tym kierunku zdążają liczne serie
wydawnicze poświęcone sylwetkom twórców dawnych i współczesnych, polskich i obcych.
W poezji współczesnej, wojennej i powojennej, rozpadły się ugrupowania artystyczne, straciły siłę impetu szkoły literackie, zatarły się granice „izmów”. Na placu boju pozostały jednostki. Oto i główny powód rozwoju ujęć monograficznych, zwróconych ku pracy jednostek.
Pisze Jacek Łukasiewicz – który notabene jest autorem narysowanego z iście matejkowskim bogactwem szczegółów portretu Mieczysława Jastruna5, że i w historii poetyk, i w życiorysach grup, a także w przemianach strategii lirycznych „strategia osobnicza jest pierwotna
i najważniejsza”6. Słowa te muszą być dla mnie obligujące, pojawiły się bowiem w recenzji o
pierwszym tomie Poezji polskiej w latach 1939–1965. Jeżeli sama koncepcja strategii lirycznych budzi u recenzenta uczucia mieszane („tych strategii jest albo za mało, albo zbyt dużo”,
pisze Łukasiewicz), to jednocześnie podoba mu się w mojej książce to, że strategie nie przesłoniły inicjatyw jednostkowych, że czegoś mógł się dowiedzieć o „obrazach autorów” wyłaniających się m.in. z analizy twórczości Baczyńskiego, Różewicza, Bursy czy Białoszewskiego. Zastanawiałem się poważnie nad tym, że, być może, trzeba sobie darować opisy relacji
między twórczością jednostki a systemami ogarniającymi trendy zbiorowości. W końcu czytamy wiersze – zawsze czyjeś. Sięgamy po Miłosza, rewidujemy sądy towarzyszące wcześniejszym lekturom dzieła Przybosiowego, śledzimy rozwój talentu Szymborskiej; liczy się
ostatecznie to, co jest znakiem biografii twórczej poety, a nie – anonimowych struktur poezji... A mimo to nie zdecydowałem się również na czystą kartotekę personalną. Po trosze z
uwagi na ograniczenie objętości tej książki. Niektórzy poeci współcześni są dziś sportretowani tak wspaniale, przez tak wytrawnych mistrzów, z tylu stron rozmaitych, że lapidarny – z
konieczności – biogram artystyczny, dajmy na to, Białoszewskiego7, musiałby powtarzać zbyt
wiele cudzych ujęć i gotowych myśli.
Lecz główny powód rezygnacji z kartoteki byt inny, merytoryczny. Artystyczne problemy
poezji pojawiają się jednak p o m. i ę d z y twórczością jednostki a strukturami anonimowy3

M.in. S. Burkot, Spotkania z poezją współczesną, Warszawa 1977: Poeci dwudziestolecia międzywojennego,
pod red. I. Maciejewskiej, t. I i II, Warszawa 1982; seria PIW Portrety współczesnych pisarzy polskich (T. Bujnicki o W. Broniewskim, W.P. Szymański o J. Przybosiu, A. Gronczewski o J. Iwaszkiewiczu, H. Vogler O T.
Różewiczu, J.Z. Brudnicki o T. Nowaku); seria WSiP Biblioteka Analiz Literackich (M. Głowiński o B. Leśmianie, B. Chrząstowska o Cz. Miłoszu).
4
Dzieło literackie można traktować jako – przede wszystkim – urzeczywistnienie reguł systemu (stylistycznego,
gatunkowego, wersyfikacyjnego); jako znak skierowany w stronę każdorazowego odbiorcy lub jako znak autora.
Krytyka personalistyczna faworyzuje to trzecie ujęcie. Niekiedy sięga do argumentów światopoglądowych, religijnych: dzieło jako znak osoby. „Motywacja religijna nie stanowi tu jednak konieczności; personalistą może
być badacz przeświadczony, iż w literaturze poszukujemy człowieka, a w historii literatury najpełniej wyodrębniają się indywidualne biografie pisarskie. W dalszym ciągu termin „personalizm” będzie tu używany w znaczeniu najszerszym – niezależnym od kontekstów filozoficznych, światopoglądowych (pozaliterackich). Zob. K.
Dybciak, Personalityczna krytyka literacka. Teoria i opis nurtu z lat trzydziestych , Wrocław 1981.
5
J. Łukasiewicz, Mieczysława Jastruna spotkania w czasie, Warszawa 1982.
6
J. Łukasiewicz, O strategiach poetów, „Odra” 1982, nr 11. Następne cytaty – według tego samego źródła.
7
„Wśród tekstów traktujących o Białoszewskim znajduje się zastanawiające dużo rzeczy na wysokim poziomie;
niektóre z nich należą w ogóle do najlepszych wypowiedzi naszej dzisiejszej krytyki. Prace Sandauera, Wyki,
Błońskiego, Kwiatkowskiego, Prokopa, Głowińskiego, Łapińskiego, Janion, Barańczaka – tworzą »literaturę
przedmiotu, jakiej życzyć można każdemu.” J.Sławiński, Białoszewski: sukces wycofania się, [wstęp do:] M.
Białoszewski, Wiersze, Warszawa 1976.
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mi. Zwłaszcza dziś, kiedy każdy pragnie oryginalności. Gdy każdy pragnie oryginalności,
czyż nie dzieje się tak, że każdy miewa podobne dylematy? Oryginalność jest zadaniem pisarskim, a nie prostym darem natury. Styl osobniczy, aby istotnie, jak chce Łukasiewicz, być
wartością pierwotną i najważniejszą, musi tę swoją pierwotność bezustannie zdobywać, musi
swoją ważność uzasadniać. Musi się umiejętnie przeciwstawiać zalewowi naśladownictw,
stawiać opór żywiołom mody, wyodrębniać z systemów wspólnych i niczyich, które także
należy opisać.
D z i e ł a. Próbą pogodzenia poetyki z monografią twórczości poety jest dziś sztuka interpretacji pojedynczych utworów. W strukturze pojedynczego tekstu bezimienne doświadczenia
całych epok spotykają się z innowacjami ściśle autorskimi. Tu widać jak na dłoni i pracę mechanizmów „poetyckości”, i pracę czasu historycznego, i autora wreszcie. Zarazem pojedyncze dzieło literackie jest najbardziej stabilnym „węzłem” systemów artyzmu. Tak rozumuje
współczesny historyk literatury: pragnie on właśnie w dziele widzieć jednostkę elementarną
swojej dyscypliny. „Synteza historycznoliteracka uważa dzieło za jednostkę elementarną
swych rozważań dlatego – stwierdza Jerzy Ziomek – że ze wszystkich części składających się
na proces historycznoliteracki dzieło jest częścią najwyraźniej zestrukturalizowaną i – mimo
rozmaitości konkretyzacji – tożsamą.”8
Znawca dzisiejszy chętnie rozwiązuje zagadki interpretacyjne – utajone w pojedynczym
wierszu. A także w noweli, dramacie, reportażu literackim itd. Sztuka interpretacji9 odświeża
powietrze, którym oddychamy. Badacz musi tu odnaleźć w sobie najpierwsze impulsy odbioru: najbliższe reakcjom czytelniczym, nieraz prawie dziecięcym, zwłaszcza jeżeli utwór apeluje do wyobraźni naiwnej czy proponuje nieuprzedzone spojrzenie na język. Zarazem jednak
interpretacja pojedynczego utworu wcale nie wyznacza jednej metody – oddającej pełną
sprawiedliwość tej elementarnej jednostce procesu historycznego. A co za tym idzie, nie tylko
cykl etiud interpretacyjnych, stanowiących (trzecią już) odmianę kartoteki, tym razem kartoteki dzieł, wchodzi tutaj w grę. Jeżeli interpretacja z reguły ogląda tekst wśród rozlicznych
kontekstów, to i same konteksty mogą zasługiwać na ogląd odrębny. Z cytowanych słów
Ziomka wcale nie wynika, że syntezę historycznoliteracką można zbudować z samych interpretacji. „E l e m. e n t a r n ą j e d n o s t k ą s y n t e z y historycznoliterackiej jest [...] zawsze d z i e ł o –pisze Ziomek – obserwowane w różnych relacjach i z różnych punktów widzenia i oddalenia”. Otóż muszą nas interesować dzieła, ale powinny zajmować nas również owe
rozmaite perspektywy zbliżeń i oddaleń: dzieła wobec dzieła, dzieła wobec dorobku twórcy,
dzieła wobec ponadjednostkowych praw poetyckości.
Powtarzam: każdy z trzech, naszkicowanych tu z grubsza, gatunków wypowiedzi badawczej był silną pokusą tej książki. Żaden z nich nie potrafił jednak zapanować w niej niepo8

J. Ziomek, Powinowactwa literatury. Studia i szkice, Warszawa 1980.
Podstawowe ustalenia w tej dziedzinie – dziś już nieomal klasyczne – zawierają prace teoretyczne J. Sławińskiego: O problemach »sztuki interpretacji«, [w książce zbiorowej:] Liryka polska. Interpretacje, pod red. J.
Prokopa i J. Sławińskiego, Kraków 1966 (wyd. II 1971), oraz Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła
literackiego, [w zbiorze:] Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, Kraków 1975. Teoretycznymi aspektami sztuki interpretacji zajmują się także studia zebrane w tomie Zagadnienia literaturoznawczej
interpretacji, pod red. J. Sławińskiego i J. Święcha, Wrocław 1979. Rozmaitość kierunków i metod interpretatorskich w XX stuleciu obrazuje dwutomowa antologia H. Markiewicza Sztuka interpretacji, Wrocław 1971,1973.
Jest to edycja złożona z przekładów prac autorów obcych, m.in. W. Szkłowskiego, J. Tymnianowa, B. Eichenbauma, R. Jakobsona, C. Lévi–Straussa, L. Spitzera, W. Kaysera, E. Staigera (twórcy idei „sztuki interpretacji”
jako procederu zbliżającego tekst badacza do tekstu artystycznego), V. Klemperera, G. Lukácsa, R.P. Warrena,
J.P. Richarda. Ogłoszono również kilka ważnych książek zbiorowych polskich badaczy i krytyków. Oprócz
odnotowanej tu już Liryki polskiej m.in. T. Kostkiewiczowej, A. Okopień–Sławińskiej i J. Sławińskiego Czytamy utwory współczesne, Warszawa 1967; Lektury i problemy, wybór i oprac. J. Maciejewskiego, Warszawa
1976; Nowela.Opowiadanie.Legenda. Interpretacje małych form narracyjnych, pod red. K. Bartoszyńskiego, M.
Jasińskiej–Wojtkowskiej, S. Sawickiego, Warszawa 1974.
9
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dzielnie. Wszystkie wspomniane gatunki mają jeden rys wspólny: nie wyjaśniają reguły wyboru spośród świadectw sztuki poetyckiej. A nie znam badacza, krytyka, nauczyciela, który
potrafiłby kwestię wyboru ominąć (co najwyżej może zataić kryteria, stworzyć iluzję oczywistości czy naturalności reguł selekcyjnych, lecz to jedynie manewr retoryczny, a nie rozwiązanie dylematu).
Personalista powiada: pierwszą realnością sztuki literackiej jest twórczość jednostki. Pytam tedy, dlaczego nie każda twórczość (nie każdej) jednostki angażuje wyobraźnię personalistyczną w równym stopniu? Musi istnieć jakiś mechanizm wyższy, uruchamiany ponad
kultem osoby czy osobowości, który jednych strąca w niepamięć, innych z niepamięci wydobywa, a jeszcze innym pozwala od razu i bez obaw o przyszłość nosić glejt zapewniający nieśmiertelność.
Interpretator głosi: tylko dzieło stanowi najpełniej uchwytną jednostkę procesu historycznego. Nie każde jednak: z jakich względów? Z tysiąca wierszy może przecież tylko nikła
garstka znaleźć się nagle na przecięciu gustów epoki, skumulować w sobie taką energię, że to
ku niej będą się zwracały długo całe poetyki normatywne, w jej rytmach będą ewoluowały
całe dorobki następców.
Poetyka wreszcie usiłuje z taką samą akrybią i bezstronnością opisać wszystkie elementy
morfologii dzieła. Wie, że nie wszystkie jednakowo bywają aktywne. Nie wszystkie antagonizują bezustannie twórców i odbiorców. Raz kolizje wybuchają wokół pojedynczych słów,
toczą się wojny słownikowe – między potocznością a egzotyką, zacnością a ordynarnością,
pełnią a rozpadem słowa. Kiedy indziej sprawą pierwszej wagi okazuje się kształt wersyfikacyjny tekstu. To znów namiętności rodzi gramatyka: siła czasownika, ciężar rzeczownika,
wielosłowie epitetów przymiotnikowych... Poetyka teoretyczna o tym wie, ale gdy pytamy o
powody, odsyła nas po odpowiedź do poszczególnych epok czy sezonów historycznych.
Wchłonięcie doświadczeń poetyki, prac sylwetkowych oraz interpretacji pojedynczych
dzieł zostanie tutaj podporządkowane innej, czwartej metodzie czytania poezji. Głównym
przedmiotem rozważań będą dla nas s y t u a c j e w y b o r u a r t y s t y c z n e g o, które
stawały się udziałem uczestników życia poetyckiego w latach 1939–1965. Pojęciem kluczowym w tej książce jest i d e o l o g i a a r t y s t y c z n a. Zadaniem nieporównanie ważniejszym od definicji „czystej”, nienagannej pod względem logicznym i zmierzającej ku sensom
uniwersalnym, będą dla mnie „definicje empiryczne”, czyli kolejne rekonstrukcje ideologii
konkretnych, które są realnością wierszy, a także omówień krytycznoliterackich oraz teoretycznoliterackich prac poświęconych poezji. Lecz z drugiej strony wstępne wyjaśnienia terminu wydają się nieodzowne.
Znaczenie etymologiczne słowa „ideologia” (z greckiego „idea” = idea, myśl, wyobrażenie
+ „logos” = słowo, wiedza, nauka) odznacza się sugestywną, niemalże poetycką urodą. Jest
słowem o idei, wiedzą o myśli; jest dziedziną, w której znajdują swój wyraz ludzkie wyobrażenia. Ideologią w najszerszym sensie będzie całokształt poglądów, zapatrywań, mniemań,
przeświadczeń, wierzeń – wyznawanych przez jakąś zbiorowość lub wyróżniających jednostkę. Przedmiotem owych zapatrywań może być „cały świat”, rzeczywistość widziana w wymiarach kosmicznych i jednocześnie weryfikowana w każdym, najdrobniejszym epizodzie
swoich dziejów. Niektóre ideologie dążą do ogarnięcia i podporządkowania sobie całej wiedzy o człowieku i świecie. Z kolei niektóre teorie są skłonne takie jedynie – kompletne – widzenia nazywać „ideologiami”. W praktyce jednak dochodzą do głosu również systemy
mniemań dalekie od pełni, skoncentrowane wokół wybranych aspektów rzeczywistości – wobec innych bezradne, jawnie niekompetentne lub po prostu obojętne. Nie ma podstaw, by
owym systemom cząstkowym, wybiórczym, odmawiać prawa istnienia wśród ideologii. Skoro zakłada się, że ideologia może być własnością jednostki, a nawet tworem oryginalnym jednego człowieka, należy uchylić warunek jej kompletności.
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Michał Bachtin, autor wielu przenikliwych studiów na temat zawartości ideologicznej
mowy potocznej i dzieł literackich, posługiwał się pojęciem „ideologii życiowych”10, które
odznaczają się z natury rzeczy cząstkowością, mają charakter procesualny, dynamiczny. Pisał
o Dostojewskim, wrażliwym znawcy ideologii życiowych swojej epoki: „Słyszał je wszystkie: i te panujące idee czołowe (oficjalne i nieoficjalne), i te słabsze głosy idei jeszcze nie
całkiem uformowanych, i poszum tych podskórnych, których jeszcze nikt poza nim nie dosłyszał, i nawet tętno idei dopiero dojrzewających w ukryciu, stanowiących zalążki przyszłych
światopoglądów”11. Dla naszych celów wystarczy, gdy potrafimy w owych „głosach idei”
wskazać punkt centralny, problem faworyzowany ze szczególną konsekwencją.
Precyzując: ideologia artystyczna to taki system przekonań, dla którego problemem centralnym jest artyzm. W naszych analizach – artyzm wypowiedzi poetyckiej, kunszt wierszopisarski. Ilekroć ideologia poetycka wykracza poza kwestię artyzmu, tylekroć jej przemyślenia
dotyczące innych doświadczeń człowieka są – przede wszystkim – instrumentami artyzmu,
argumentami w sporze o własny ideał kunsztu. Nie sposób z góry ustalić, do jakich to mianowicie kontekstów zewnętrznych mogą się poszczególne ideologie sztuki poetyckiej odwoływać. Mogą szukać sprzymierzeńców wszędzie. Natomiast wybór owych kontekstów zewnętrznych – poszukiwanie uzasadnień własnych tez, na przykład w estetyce, w psychologii
twórczości, w poetyce odbioru, w aktualnościach momentu historycznego, w odwiecznych
rudymentach światopoglądowych – bywa z reguły czynnikiem odróżniającym jedną ideologię
artystyczną od drugiej ideologii.
Doniosłą, konstytutywną cechę ideologii artystycznej stanowi u k i e r u n k o w a n i e
a k s j o l o g i c z n e12 wchodzących w jej obręb przeświadczeń. Mówiąc najprościej, nie
cała wiedza, jaką dysponujemy, jest wiedzą aktywną ideologicznie. Ideologia przenosi wiedzę
o rzeczywistości z planu opisu w plan interpretacji, wartościowania, oceny.
Z ukierunkowania aksjologicznego wynika druga – dla tej książki równie fundamentalna –
cecha ideologii: jej n a s t a w i e n i e p r a g m a t y c z n e13. „Artyzm” jako zagadnienie
ideologii literackiej to zawsze zadanie, dążenie, droga ku własnym ideałom. Nie prosta konstatacja zatem, odpowiadająca na pytanie, „czym jest artyzm”, lecz wielość scenariuszy
wskazujących praktyczne urzeczywistnienie artyzmu stymuluje ideologię poetycką. Z tego też
względu muszą nas interesować wszelkie środki wyrazu postaw artystycznych. Bezpośrednie,
jawne, należące do repertuaru p o e t y k i s f o r m. u ł o w a n e j, i pośrednie, półjawne, nieraz bardzo głęboko ukryte manifestacje idei artyzmu, które pojawiają się w strukturach wierszy – konstytuując ich p o e t y k ę i m m a n e n t n ą14.
10

Bachtin przeciwstawia życiową ideologię potoczną – ideologii oficjalnej. Podobnie można odróżniać oficjalne
i nieoficjalne ideologie artystyczne. „Mowę wewnętrzną i zewnętrzną – pisał Bachtin – przenikającą na wskroś
cale nasze zachowanie, nazwiemy (ideologią życiową.)” Zob. Bachtin, Dialog. Język. Literatura, red. E. Czaplejewicz i E. Kasperski, Warszawa 1983, Pojęcie „ideologia życiowa” zostało wyróżnione przez redaktorów tej
antologii w Indeksie rzeczowym.
11
Bachtin, ibid.
12
a k s j o l o g i a – nauka zajmująca się istotą oraz formami poznania wartości, regułami wartościowania, kryteriami i wariantami ocen.
13
Według Ch. Morrisa wartość każdego znaku kształtuje się w trzech odniesieniach (nazywanych też perspektywami lub wymiarami znaku). Odniesienie s e m a n t y c z n e to stosunek znaku do rzeczywistości zewnętrznej : do przedmiotu oznaczanego. Odniesienie s y n t a k t y c z n e jest relacją znaku do innych znaków oraz do
rządzących nimi reguł kombinatorycznych (np. gramatyki, stylu, gatunku literackiego). Wreszcie odniesienie p r
a g m a t y c z n e oznacza stosunek znaku do człowieka, do użytkownika (nadawcy i odbiorcy). Analizując
pragmatyczny aspekt ideologii artystycznej, zajmujemy się regułami twórczości, a także normami komunikacji
literackiej. Zob. J. Pelc, Wstęp do semiotyki, Warszawa 1984.
14
M. Głowiński w Słowniku terminów literackich (Wrocław 1976) termin „poetyka immanentna” wyjaśnia
jako „zespół reguł i norm organizujących wypowiedź literacką, natomiast „poetyką sformułowaną” nazywa
owych norm i reguł wyłożenie „w pojęciowym wywodzie, w formie traktatu, artykułu publicystycznego, eseju
itp.”. Na pograniczu tych odmian poetyki sytuują się wiersze programowe: niekiedy zbliżają się one do wypo-
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Pojęcie „ideologu artystycznej” nie jest nowe w języku refleksji potocznej poświęconej
sztuce15. Jednakże wyrażenie to – może z uwagi na złączenie z potocznością – wymknęło się
obiegowi terminologicznemu literaturoznawstwa fachowego. Jeżeli teraz chcę przywrócić mu
funkcję terminu, to dlatego, że w leksykonie badawczym znajduję co prawda kilka nazw spokrewnionych z „ideologią artystyczną”, krzyżujących się swoimi zakresami (lub brzmieniami), ale żadna z tych nazw nie oddaje tego, o co będzie mi chodziło przede wszystkim.
Są to następujące pojęcia pokrewne:
– i d e o l o g i a d z i e ł a l i t e r a c k i e g o,
– s t y l,
– k o n w e n c j a l i t e r a c k a.
l. „Ideologia dzieła literackiego” bywa też nazywana „zawartością ideową” albo „treścią
ideologiczną” dzieła; niekiedy po prostu jego „problematyką” (z uściśleniami typu „problematyka filozoficzna, społeczna, polityczna, religijna, obyczajowa” itd). Gdy zatem słowo
„ideologia” pojawia się w powyższym porządku, znaczy tyle co „ideologia życiowa” (w rozumieniu Bachtinowym) – włączona do literatury, komunikowana za pośrednictwem struktur
literackich16. Badając ideologię dzieła, zajmujemy się czymś innym niż artyzm. Celem prymarnym pozostają tu odpowiedzi na pytania: jakie szansę ma pisarz i jak z nich korzysta,
szansę włączenia wypowiedzi literackiej do dialogów społecznych na temat dobra i zła, godności i poniżenia, tchórzostwa i bohaterstwa, rozpaczy i nadziei, pracy i walki. W tym kierunku – w kierunku rekonstrukcji ideologii życiowych wchłoniętych i przetworzonych przez poezję – rozwijały się obserwacje pierwszego tomu tej książki. Sposoby podporządkowania artyzmu celom idei pozaartystycznej nazywałem „strategiami lirycznymi”.
Z chwilą gdy przechodzimy od „ideologii dzieła” do „ideologii artystycznej”, proporcje się
natychmiast odwracają. Teraz pytamy o artyzm jako wartość prymarną, o decyzje i wybory
pisarskie, które odbywają się w imię autonomicznych praw sztuki słowa. Teraz humanistyczne dramaty jednostki – zło i dobro, samotność i solidarność, optymizm i pesymizm itd. – będziemy oglądali w takiej perspektywie, która przetwarza „życie” w „sztukę”, treści filozoficzne, społeczne, obyczajowe – w kunszt poetycki.
Jeden wniosek praktyczny trzeba tu odnotować od razu. Programowe wiersze poetów –
precyzujące cele sztuki słowa lub kwestionujące kunszt innych autorów – takie wiersze jak
Wczorajszemu Tadeusza Gajcego, Oda do turpistów Juliana Przybosia, Moja poezja Tadeusza
Różewicza czy Chciałbym opisać Zbigniewa Herberta – bez trudu zaliczymy do świadectw i
manifestacji ideologii artystycznych współczesności. Lecz równie ważne są dla nas utwory
mówiące o innych sprawach, niekiedy – mogłoby się wydawać – nie mających z samą sztuką
nic wspólnego. One także, rozpatrywane na szerszym tle, okazują się potencjalnymi programami artyzmu.
2. Terminem bliskim „ideologii artystycznej” jest s t y l. Stanowi on pisarskie urzeczywistnienie idei artyzmu. To właśnie w stylu formuje się poetyka immanentna autora, tu gromadzą się znaki myśli o poezji jako sztuce słowa, myśli bezwiednie przejęte z tradycji, wyraziste, a także ledwo uchwytne. Kategoria „stylu” jest więc niesłychanie istotna, produktywna
w rekonstrukcjach świadomości artystycznej. Sądziłem zrazu, że właśnie s t y le pojawią się
w tytule drugiego tomu tej książki (jako przeciwwaga dla s t r a t e g i i). A jednak za pomocą
wiedzi krytycznoliterackiej, w innych wypadkach – jednocześnie – formułują i realizują normy poetyki postulowanej przez twórcę.
15
Świadczy o tym hasło „ideologia” w Słowniku języka polskiego (red. naczelny W. Doroszewski), Warszawa 1964. Wśród przykładowych użyć słowa „ideologia” cytuje się tu następującą wypowiedź Bystronia:
„Przeciwstawiano tak powszechnie klasyków romantykom, już nie jako zwolenników odmiennej ideologii artystycznej, ale jako typy życiowe, jako odmienne psychiki, pod innymi wpływami wykształcone”.
16
Zob. H. Markiewicz, Ideologia a dzieło literackie, [w zbiorze:] Problemy metodologiczne współczesnego
literaturoznawstwa, op. cit.
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pojęcia „styl artystyczny” nie da się wyjaśnić wszystkich zjawisk, które funkcjonują w obrębie ideologii artystycznej. Tradycyjne pojęcie „stylu”, stwierdza Michał Głowiński17, wyrasta
z estetyki ekspresyjnej, oświetla sztukę z perspektywy intencji autorskich i autorowi oddaje
bezapelacyjne pierwszeństwo. Zapomina o racjach odbiorcy. „Estetyka ekspresyjna interesowała się jednym, sztucznie wyizolowanym elementem aktu komunikacji: relacjami pomiędzy
nadawcą a przekazem. Pozostałe elementy były dla niej nieistotne.”
Cytowany badacz proponuje mówić o stylu w dwóch różnych perspektywach. Obok „stylu
autora” wyróżnia s t y l o d b i o r u, czyli sposób czytania utworu literackiego eksponujący
jedne wartości kosztem innych, a niekiedy narzucające dziełu takie sensy, jakich autor nie
przewidział. Tak na przykład tekst liryczny, który w intencji autora miał być uogólnieniem
pewnej postawy, czytelnik rozumie jako zwierzenie osobiste i w każdym słowie dopatruje się
powiadomień autobiograficznych. Albo: realistycznej obserwacji nadaje sens metafizyczny,
odnajduje wielką metaforę tam, gdzie autor oczekuje dosłowności. Bylibyśmy skłonni traktować owe rozminięcia założeń autorskich i odczytań odbiorcy jako błąd lektury; lecz takie
„błędy” stają się faktami komunikacji literackiej – nie wolno ich bagatelizować. Są nierzadko
faktami świadomości epoki – utrwalonymi w krytyce, rozpowszechnianymi w jej obiegach.
Jeden wiersz, dajmy na to Powrót prokonsula Zbigniewa Herberta, dla niektórych krytyków
będzie wierszem o dramatach życia pałacowego odległej przeszłości, dla innych – metaforą
odwiecznych, ponadczasowych konfliktów między jednostką a despotyzmem18; a dla takiego
krytyka jak Sandauer, który w twórczości literackiej widzi szyfr ukrywający prywatne (z reguły dwuznaczne etycznie, wstydliwe) problemy autora, nie uznaje liryki roli, uznaje tylko
lirykę maski. Powrót prokonsula to jedynie dokument autobiografii Herberta. „Swe wahania –
wrócić do kraju czy nie wrócić? – przybiera Herbert w szaty rozważań prokonsula rzymskiego o powrocie na dwór Cezara.”19 Które odczytanie jest prawdziwe? Czy autor, gdyby włączył się do tego sporu, miałby głos rozstrzygający? Nie. Tekst odrywa się od swojego nadawcy, prawda tekstu ma naturę intersubiektywną, skupia w sobie rozliczne interpretacje, jest nie
tylko znakiem autora, ale staje się także znakiem każdorazowego czytelnika. Może być tak, że
dominujące w danym czasie normy lekturowe, sprzeczne z wolą autorską, podporządkowują
sobie w końcu świadomość twórcy: zaczyna on wierzyć nie wcześniejszym zamiarom własnym, lecz głosowi krytyki20. (Chciał powiedzieć jedno, ale „wyszło” coś innego.)
Jeżeli każdemu z nas, w wypowiedzi potocznej, zdarza się – w liście prywatnym, w rozmowie towarzyskiej, w podaniu urzędowym itd. – zakomunikować myśl nie chcianą i wywołać nie zamierzoną reakcję adresata, czyż należy się dziwić, że powiadomienia artystyczne,
budowane w nieporównanie bardziej skomplikowanych kodach, wyzwalają u odbiorcy myśli
rozmaite, często skłócone wewnętrznie? Powiedziałbym, że w odbiorze liryki bliżej prawdy
znajdują się te odczytania, które wzbogacają dany wiersz, wydobywają z niego maksimum
sensu; dalej od prawdy sztuki sytuują się natomiast interpretacje trywialne. (W tym aspekcie
Sandauerowe odczytanie Powrotu prokonsula byłoby wadliwe: tendencyjnie prymitywne.)
Ale kryterium lektury wzbogacającej wcale nie zawsze musi obowiązywać. W polemikach
literackich, które są przecież bezustanną realnością sztuki słowa, spierające się strony zazwyczaj upraszczają odczytania dzieł swych przeciwników. I to także należy do fenomenów ideologii artystycznej.

17

M. Głowiński, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977.
Taki pogląd wyraża A. Kamieńska w szkicu o Herbercie, w książce Od Leśmiana, Warszawa 1974.
19
A. Sandauer, Zebrane pisma krytyczne. Studia o literaturze współczesnej, Warszawa 1981.
20
Zdaniem H. Orłowskiego (Wmówienia krytyki, „Teksty” 1972, z. 2) krytycy powieści T. Manna Doktor Faustus narzucili autorowi sposób rozumienia jego dzieła. Odnosi się to zwłaszcza do alegorycznych sensów tej
powieści, które pierwotnie nie odgrywały w intencji Manna roli tak bardzo doniosłej, jaką – pod wpływem
oczekiwań krytyków – postanowił on nadać całości (w ostatniej fazie pracy nad tekstem).
18
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W schematycznym ujęciu związek między zamierzeniami autorskimi a reakcjami odbiorców można przedstawić tak:
ideologia artystyczna = styl ekspresji + styl odbioru
Skąd należy czerpać materiały informujące o stylach odbioru? Badacz nie powinien w tym
względzie abstrahować od osobistych obserwacji, ma prawo do autoanalizy, a także do hipotez na temat prawd cudzych. (W zasięgu obserwacji piszącego te słowa pozostaje także dydaktyka uniwersytecka, postawy studentów.)
Wspomniałem o krytyce zawodowej. Tak, krytyka startowi również dokument odbioru, jeden z istotnych, jawnych składników repertuaru ideologii artystycznych epoki. Niesłusznie
niekiedy traktuje się krytykę w sposób wyłącznie użytkowy, usługowy wobec autorów i czytelników. Zakłada się, że krytyka może trafiać w istotę rzeczy, czyli docierać do artyzmu
wiersza, lub może błądzić w swych interpretacjach, i to ma być rzekomo wszystko, czego się
od niej oczekuje. Tymczasem odkrycia krytyki, a także jej pomyłki, mają wartość nie tylko
instrumentalną, ale i informacyjną. One również są powiadomieniami o ideologiach artystycznych, symptomami tych ideologii. Błąd w sztuce krytycznej popełniony w przestrzeni
wpływów jednego stylu pisarskiego wcale nie musi być błędem w odniesieniu do stylów innych.
To samo dotyczy naukowej refleksji literaturoznawczej. Uczony pragnie dać maksymalnie
zobiektywizowany obraz sztuki literackiej. Usiłuje wznieść się ponad gust własnej epoki. Z
upływem lat okazuje się zwykle, że najrzetelniej uczone teorie, budowane na najwyższym
poziomie abstrakcji, mają w sobie mimo wszystko jakiś ślad czasu, w którym powstawały21.1
one także – wbrew sobie – okazują się dokumentami odbioru, świecą ukrytym światłem otaczających je ideologii artystycznych.
Kwestia jest tym bardziej godna zainteresowania, iż we współczesnej nauce o literaturze
coraz mniej znajdujemy twierdzeń, które odznaczałyby się pełną, p o w s z e c h n i e
a k c e p t o w a n ą oczywistością. Coraz trudniej o sąd ewidentny, doskonale banalny,
który nie budziłby oporów wśród jakiejś części badaczy. Cokolwiek usiłujemy sprawdzić –
teorię języka poetyckiego, rolę wyobrażeń przestrzennych w kształtowaniu wizji artystycznej
czy wiedzę o relacjach między sztuką słowa a innymi dziedzinami działalności artystycznej
człowieka (teatrem, muzyką, malarstwem, filmem, słuchowiskiem radiowym itd.) – wszędzie
natrafiamy na sprzeczności. Zauważmy, że odnosi się to już nie tylko do pojedynczych utworów, ale do podstawowych kategorii teoretycznoliterackich. W Głosie Pana Stanisława Lema
przedstawiciele nauk ścisłych dziwią się, że ich koledzy językoznawcy nie uzgodnili dotąd
między sobą, co to jest „fonem” – zupełnie elementarne pojęcie w teorii języka. Podobne
zdziwienie byłoby z całą pewnością udziałem bohaterów Głosu Pana, gdyby w krajobrazie tej
powieści pojawili się znawcy literatury. Prędko wyszłoby na jaw, że ani „artyzm”, ani „poetyckość”, terminy równie fundamentalne jak „fonem”, nie są pojmowane jednakowo.
Rozbieżności w odniesieniu do podstaw teorii poezji kazały Głowińskiemu dojść do wniosku, iż ujęcia naukowe nie są w pełni suwerenne wobec gustów i dążeń epoki, przeciwnie,
należą do historii tak samo, jak i style czy poetyki pisarskie. „Poetyckość jest więc sprawą nie
21

Rosyjska Szkoła Formalna korzystała z artystycznych doświadczeń kubofuturyzmu. Na koncepcje teoretyczne
Praskiej Szkoły Strukturalnej znaczny wpływ wywarły dzieła nadrealistyczne. „I jeśli mamy postawić pytanie –
wspomina R. Jakobson w 1972 r. – jaka poezja, jaki ruch literacki i artystyczny był tej grupie najbliższy, trzeba
odpowiedzieć, że bez wątpienia francuska awangarda.” ( Rozmowa Romana Jakobsona zjean Pierre Faye, Jean
Paris i Jacques Roubaud, [w zbiorze:] Znak, styl, konwencja, wybrał i wstępem opatrzył M. Głowiński, Warszawa 1977.) Wreszcie w teorii R. Ingardena – najsilniej skierowanej ku ideom uniwersalnym (na gruncie polskim)
– badacze dzisiejsi odkrywają wpływ poetyki realizmu powieściowego, a w innych zakresach – ślady zafascynowania symbolizmem. Pisze o tym K. Bartoszyński w artykule Teoria miejsc niedookreślenia na tle Ingardenowskiego systemu filozoficznego, [w zbiorze:] Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna, pod red. M.
Głowińskiego i J. Sławińskiego, Wrocław 1982.
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istoty rzeczy, ale – świadomości społecznej”. A dokładniej: „kanon poetyckości [...] to zespół
mniemań charakterystycznych dla danej epoki – lub w jej obrębie dla tej czy innej grupy
społecznej, na temat tego, co decyduje o swoistościach poezji, jakie czynniki się na nią składają i pozwalają rozpoznawać na tle wypowiedzi innego rodzaju”22. W ślad za Głowińskim
będziemy zatem – rekonstruując ideologie artystyczne – pamiętali o uczonej, akademickiej
teorii poezji, która, jak zobaczymy, w swoich różnych rozgałęzieniach wyraźnie sprzyja jednym dążeniom poetów, a inne pozostawia jakby na uboczu. Idee badaczy jakże często funkcjonują jako idee krytycznoliterackie, a nawet stają się argumentami w kształtowaniu programów poetyckich.
3. „Konwencja literacka”, w odróżnieniu od „stylu”, jest pojęciem jednoczącym ekspresję i
recepcję. W definicjach „konwencji” zazwyczaj eksponuje się jej charakter dialogowy, bilateralny, nastawiony na porozumienie stron w komunikacji literackiej. „Naczelną konwencją
gatunku – pisze Jonathan Culler – jest zawarcie umowy między pisarzem a czytelnikiem,
mającej na celu uruchomienie pewnych istotnych oczekiwań, a przez to umożliwienie zarówno zgodności z przyjętymi sposobami stwarzania zrozumiałości, jak i odchylenia od nich.”23
Być może zatem nasza „ideologia artystyczna” to nic innego jak tylko synonim „konwencji”?
Otóż nie. Ilekroć mówimy o konwencji, tylekroć mamy na myśli system porozumień utrwalonych w obyczajach pisarskich i odbiorczych: dostatecznie klarownych, skodyfikowanych, a
przez to łatwych. Nie sposób oderwać słowa „konwencja” od epitetu „konwencjonalny”, a
„konwencjonalności” od tak czy inaczej narzucającej się myśli o uległości wobec tradycji.
Arnold Hauser w szkicu pt. Oryginalność i konwencja24 przeciwstawia sobie te dwa pojęcia,
dwa żywioły dziejów sztuki. Podkreśla trwałość „konfliktu między oryginalnością a konwencją, między tym, co nowe, i tym, co tradycyjne”. W innym miejscu kontrastuje „konwencjonalne formy” i „autentyczne uczucia”. Natomiast w kategorii „ideologii artystycznej” mieści
się i konwencjonalność, i oryginalność. Jedne ideologie są właśnie kultem konwencjonalnych
wygód i ułatwień, inne porywa impet oryginalności. Jedne demonstracyjnie opowiadają się za
sztucznością artyzmu, inne podejmują wyczerpujący wysiłek w poszukiwaniu autentyczności.
Tak więc „ideologia artystyczna” jest pojęciem szerszym, bardziej niż „konwencja” elastycznym.

*
Recenzentom maszynopisu tej książki, Jackowi Łukasiewiczowi i Michałowi Głowińskiemu, także pierwszym słuchaczom jej fragmentów, kolegom z Zakładu Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu i kolegom slawistom z Uniwersytetu Sztokholmskiego, wreszcie mojej żonie, Bogusławie Latawiec, wytrwale towarzyszącej pracy nad „ideologiami artystycznymi”, pragnę tą drogą złożyć gorące podziękowania za pomoc i krytykę,
które zapewne nie mogły uchronić autora przed błędami, ale liczbę i ciężar błędów wydatnie
zmniejszyły.
Poznań, w maju 1985 r.

22

Głowiński, Style odbioru, op. cit.
J. Culler, Konwencja i oswojenie, przełożył I. Sieradzki, [w zbiorze:] Znak, styl, konwencja, op. cit.
24
A. Hauser, Filozofia historii sztuki (Rozdział VI Przeciwstawne siły w historii sztuki: oryginalność i konwencje), przełożyły D. Danek i J. Kamionkowa, Warszawa 1970.
23
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I. Ideologie artystyczne – sformułowane
w wystąpieniach programowych poetów i krytyków
Na początek proponuję dosyć tradycyjne, kronikarskie ujęcie kwestii ideologii artystycznych. Chcę odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób epoka sama rozumiała własną poezję, za
pomocą jakich nazw wyjaśniała kolejne sezony, jakie żądania stawiała swym twórcom. Ideologie sformułowane w programowych wystąpieniach krytyków i poetów obecne są tu zarówno w mowie dyskursywnej, są komunikowane językiem manifestu, szkicu polemicznego,
recenzji, jak i w mowie poetyckiej, niekiedy parodiującej style negowane. Żywioł polemiki
bez wątpienia dominuje w tych materiałach nad rzetelnością analizy, a polemiczne oceny
rzadko bywają wyważone i sprawiedliwe. Powinnością kronikarza jest w takich wypadkach
wierność wobec tych postaw, które w danym fragmencie swojej opowieści przedstawia Czytelnikowi. A co za tym idzie – wierność emocjom mobilizującym każdy nowy spór. Pragnę
„wierzyć, iż sądy krzywdzące, tezy jednostronne, charakterystyki złośliwe jak karykatura, a
także zwyczajne obelgi, które – z kronikarskiego obowiązku należało nie tylko odnotować,
ale i zachować ich aurę gorącą – nie będą traktowane jako wyraz przekonań autora. Chyba że
pojawią się wyraźne sygnały interwencji wartościującej czyjś program lub czyjąś retorykę.
Wartościowanie faktów literackich – tak czy inaczej – jest w badaniach nad literaturą nieuchronne25. W rozdziale niniejszym czynnością wartościującą okaże się chociażby wybór
świadectw, rozwinięcie jednych wątków, pominięcie innych. Nie będzie tu mowy na przykład
o niektórych ideologiach artystycznych uformowanych przed wojną, a po wojnie wskrzeszonych, na przykład o autentyzmie (choć studium bardziej gruntowne i jednocześnie obszerniejsze powinno by się zająć także autentyzmem)26. Pominięte zostaną również pewne tendencje
25

„Historyk literatury musi [...] wartościować, żeby wybierać; musi też wartościować, bo jeśli o wartościach
zamilczy, to dyscyplina jego – jak to drwił Nietzsche – staje się die Wissenschaft des Nichtwissenwerten.” (H.
Markiewicz, Przekroje i zbliżenia, Warszawa 1967). Zdaniem J. Sławińskiego krytyk ocenia konwencje, systemy literackie (wersyfikacyjne, gatunkowe, stylistyczne); badacz może jedynie zająć się określeniem wartości
pojedynczych dzieł – nie dzieląc systemów sztuki literackiej na lepsze i gorsze. Zob. J. Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego, op. cit. oraz O wartościowaniu w badaniach literackich. Studia
pod red. S. Sawickiego, W. Panasa, Lublin 1986. Studia te stanowią poszerzenie obszaru dla aksjologii badawczej – odnalezienie takich sytuacji i takich narzędzi, które pozwalają uczonemu na głoszenie sądów wartościujących i nie spychają nauki poza granice naukowości.
26
Zob. S. Czernik, „Okolica poetów”. Wspomnienia i materiały, Poznań 1961; J.B. Ożóg, Mój autentyzm, Kraków 1975; A.H. Moskalowa, Autentyzm w polskiej literaturze międzywojennej, Warszawa 1979. Zdaniem Mo-
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nowsze, jasne w swym rodowodzie socjologicznym i zarazem problematyczne w swej wizji
artyzmu, na przykład tak zwany „nurt wiejski” (choć i ta rezygnacja może budzić uzasadnione
sprzeciwy). Raz po raz selekcja faktów miała tu powody kompozycyjne, przebiegała na tle
pierwszego tomu Poezji polskiej w latach 1939–1965, była podyktowana po prostu koniecznością uniknięcia powtórzeń.
„Już nie potrzebujemy”
Świadomość artystyczną twórców, krytyków i czytelników poezji, a także wielu badaczy
w dwudziestoleciu międzywojennym określały dwie ideologie najtrwalsze, najbardziej wpływowe: skamandrycka i awangardowa. Stanowiły one stabilny układ odniesienia dla pozostałych systemów poetyckich; wyznaczały „miejsca” innym inicjatywom grupowym oraz poczynaniom „samotników” (takich na przykład jak Bolesław Leśmian). Dziś.w badaniach nad
dwudziestoleciem pojawiają się sądy, że uczestnicy życia literackiego Drugiej Rzeczypospolitej przeceniali rolę antagonizmu skamandrycko–awangardowego27. Niepośledni wpływ na
kształt świadomości ówczesnej wywierały bowiem również napięcia ukryte, mniej widoczne,
a w utajeniu być może silniejsze. Niemniej jednak rekonstrukcja ideologii artystycznych w
Polsce po 1939 roku nie może obejść się bez odnotowania faktów związanych z tym antagonizmem najgłośniejszym. W latach wojny i okupacji wydaje się on nadal aktywnym czynnikiem, który organizuje wybory artystyczne wielu twórców i odbiorców. Nadal powstają dzieła
przedstawicieli obu stron sporu, i to dzieła nierzadko wybitne, a język ukształtowany przez
skamandrytów i awangardzistów wciąż obowiązuje w – sporadycznych, nieciągłych, porwanych przez wojnę – komentarzach towarzyszących wierszom i poematom tych lat.
Ideologia artystyczna jest systemem ogarniającym wszystkie bez wyjątku role komunikacji
poetyckiej. Ani, osobno, Skamander, ani, osobno, awangarda nie dają pełnego obrazu „ideologii”. W każdym z tych zjawisk pewne ważne elementy są jak gdyby stłumione, zredukowane do postaci szczątkowej. Dopiero alternatywa, uporczywa alternatywa dwudziestolecia
międzywojennego: „albo Skamander, albo awangarda” pozwala ukazać ideologię artystyczną
jako spójną całość. Dopiero w dialogu obydwa systemy zachowań – skamandrycki i awangardowy – stają się ideologiami sensu stricto.
Awangarda faworyzowała twórcę jako dyktatora norm estetycznych. Ponad osobistymi
upodobaniami artysty widziała nieuchronne prawa historii tych doktryn pisarskich, które
sprzyjają postępowi w sztuce i przeciwdziałają zastojom, łatwiznom, staroświecczyźnie.
Doktryna awangardowa miała wszelkie cechy „izmu” a u t o r s k i e g o, była utopią sztuki, a
nawet szerzej – utopią kultury XX wieku, wykoncypowaną w laboratoriach artystów, którzy
w równym stopniu muszą być teoretykami, znawcami, komentatorami własnych dzieł. (Role
komunikacji poetyckiej, gdzie indziej różnicujące uczestników, tu kumulowały się w osobie
twórcy).
„Zwrotnica” Tadeusza Peipera28 łączyła konsekwentnie program i praktykę literacką, porozumiewała się z otoczeniem za pośrednictwem języka i metajęzyka29 poezji; metajęzyk
awangardzistów nie ustępował pod względem precyzji i spójności wielu ówczesnym dialekskalowej autentyzm przetrwał do dnia dzisiejszego, „trwa i trwa. Żyje i rozwija się. I chociaż ilość twórców–
inicjatorów topnieje, to jakość ich twórczości literackiej wzrasta”
27
Takie stanowisko reprezentują m. in. M. Głowiński i J. Sławiński we Wstępie do – znanej mi z maszynopisu –
antologii polskiej poezji dwudziestolecia międzywojennego (BN).
28
Zob. S. Jaworski, U podstaw awangardy. Tadeusz Peiper, pisarz i teoretyk, Kraków 1968 (wyd. II uzup.
1980).
29
m e t a j ę z y k – język, który nie odnosi się bezpośrednio do rzeczywistości, lecz służy do opisu języka
przedmiotowego; język o języku. Analogicznie – język poetycki, który wyjaśnia własną istotę, jest poświęcony
formom i chwytom poezji, może być traktowany jako poetycki metajęzyk.
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tom naukowym; niektóre przewyższał. Wiara w postęp w sztuce kazała im ze szczególną
uwagą przyglądać się innym „izmom”. Poetom „Zwrotnicy” zależało na tym, by ich obraz
nowej kultury określał się dokładnie wobec obrazów, które wyłoniły się w rozwoju „izmów”
konkurencyjnych. Najcenniejsze wypowiedzi programowe twórców awangardy były tedy
zarazem wypowiedziami polemicznymi, konstytuowały się poprzez jasno uchwycone niepodobieństwa – na przykład do programu symbolistów (Przyboś), futurystów czy nadrealistów
(Peiper). Poza dziejami „izmów”, sądziła „Zwrotnica” krakowska, ruch przeobrażeń sztuki
poetyckiej nie istnieje. Powiedzieć by można, korzystając z sugestii zawartej w tytule późniejszej, już powojennej książki Przybosia Linia i gwar (1959), że l i n i ą postępu w sztuce
była, jest i być musi linia autorskich, grupowych doktryn, natomiast pojedyncze, spontaniczne, pozbawione precyzyjnej refleksji działania pisarskie gubią się zawsze w jakimś chaotycznym g w a r z e kultury, który ma tę wartość zaledwie, iż uwyraźnia bieg „linii”.
A czytelnicy, krytycy, badacze? Z tym był kłopot najbardziej dotkliwy. W dwudziestoleciu
nikt, nawet Karol Irzykowski, nikt spoza kręgu „Zwrotnicy” nie został jej wielkim partnerem
ani w pełni kompetentnym, wiernym propagatorem. Publiczność tedy, składająca się z fachowców i niefachowców, w odczuciu awangardzisty także – podobnie jak większość poetów
– bytuje w chaosie, w „gwarze”. Odbiorcę trzeba wychować, przekonać, nauczyć czytania
wierszy. Im większy wysiłek pochłaniały prace edukujące nowego odbiorcę – a były to prace,
jak Tędy i Nowe usta Peipera, pod wieloma względami wzorcowe, iskrzące się wspaniałymi
konceptami retorycznymi – tym wyraźniej rysował się dystans między twórcami a audytorium. Pozyskiwanie wyznawców następowało wolno, z oporami. I, co jest w pełni logiczne,
pierwszymi wyznawcami tej, jak powiedzieliśmy już, doktryny ostentacyjnie autorskiej stawali się – nowi autorzy. Popularność awangardy w latach trzydziestych okazywała się głównie popularnością wśród twórców. Nazwał kiedyś Włodzimierz Majakowski swego genialnego przyjaciela Wielimira Chlebnikowa „poetą dla poetów”. To samo można powiedzieć o
awangardzistach: wydawało się, że pozostaną „poetami dla poetów” bardzo długo, być może
na zawsze.
Skamandryci – inaczej.
Bili rekordy popularności. Mieli swoich sponsorów, komentatorów, wyznawców. Nie musieli, a zwłaszcza nie chcieli pełnej jasności w programowaniu własnych zachowań pisarskich. Oparli się presji epoki, jej żądaniom kategorycznych deklaracji – antycypujących przyszłość poezji. W dziejach sztuki, twierdzili, czyn artystyczny zawsze wyprzedza refleksję
porządkującą kierunki czy „izmy”. Oczywiście twórca ma prawo do wstępnych samookreśleń. Ale nie mogą to być programy ogarniające biografie wszystkich członków jakiejś grupy:
od debiutu aż po wiersz przedśmiertny. „Są tylko wyznania wiary, określenia i »słowa wstępne« poszczególnych pisarzy, reprezentujących samych siebie”, oświadczali na początku swojej drogi, w 1920 roku30. Niewykluczone, iż z biegiem czasu okaże się, że i oni także, skamandryci, powołali do istnienia nowy, ważny „izm”. Głos rozstrzygający będą miały wiersze,
które oceni i oświetli znawca. Tymczasem niechże poezja ewoluuje w porządku niespodzianki, który jest wieczystym porządkiem życia. „Nie godzimy się na razie na wybór żadnego
»izmu«. Jedynym »izmem«, który nam otwiera perspektywy, jest życie w swojej nowej formie i treści, jakie krystalizuje się przed nami i dokoła nas. Czy to życie ma jakiś program?
Być może. Ale program ten będzie ujęty dopiero p r z e z b a d a c z y [podkr. moje – E.B.]
po latach kilkudziesięciu.”
To przerzucenie ciężaru pracy porządkującej na barki badaczy w przyszłości – pokazuje,
jak jednostronnym ujęciem postawy skamandrytów była „programofobia”: zarzut skierowany

30

Program czy niespodzianki? (W odpowiedzi Karolowi Irzykowskiemu), „Skamander” 1920, z. 3. Następny
cytat według tego samego źródła.
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pod ich adresem przez Irzykowskiego31. „Programofobia”, czyli paniczny lęk przed programowaniem twórczości – eksponuje wyłącznie negatywny aspekt całej sprawy. Skamandryci
natomiast postępują wcale roztropnie, chcą mianowicie o t w o r z y ć swą twórczość dla
wszystkich uczestników komunikacji literackiej. Za lat kilkadziesiąt zajmą się ich wierszami
badacze. Dziś trzeba stworzyć zachętę dla odbiorcy, by współuczestniczył w niespodziankach
sztuki poetyckiej („Dla nas niespodzianki są twórczością”), przy czym sukces będzie tym
pewniejszy, im więcej rozmaitych gustów spotka się i odnajdzie w spontanicznym przeżywaniu wierszy.
Nie jest prawdą, iż skamandryci milczeli o swojej poezji. Oni także ją komentowali, ale
nie, jak „Zwrotnica”, językiem teorii, lecz językami „niższymi” – kabaretem, humoreską,
szopką, piosenką. A także legendą, plotką środowiskową, kawiarnią. Trudnościom wywodu
awangardowego przeciwstawiali łatwość emocjonalnej akceptacji wiersza, precyzji – impresyjność, powadze – zabawę, wiedzy – erudycyjną konwersację, bliższą felietonowi niż rozprawie.
Stabilność konfliktu Skamandra i awangardy była stabilnością socjologiczną. Ich style i
poetyki mogły ewoluować, ich spójność grupowa ulegała z biegiem czasu rozluźnieniu: już
nie grupy, lecz ideologie, skamandrycka i awangardowa, prowadziły ze sobą spór. Najtrwalszymi elementami obu ewoluujących poetyk okazywały się obrazy adresata, rodzaje żądań
(utrudnień i ułatwień) wobec odbiorcy. A z kolei żądania owe, utrudnienia i ułatwienia, stanowiły dwie krańcowo różne odpowiedzi na kształt życia społecznego Drugiej Rzeczypospolitej. Były to mianowicie dwie konkurencyjne koncepcje p o e zj i c z a s ó w
p o k o j u. Awangarda traktowała sztukę poetycką jako domenę p r a c y – przetwarzającej to, co w życiu spontaniczne, podległe żywiołom natury. Ideologia skamandrycka, odwrotnie, wsłuchiwała się w spontaniczność natury tak, by praca poetycka mogła być przeżywana
jako z a b a w a. Obydwie koncepcje, choć apelowały do sprzecznych systemów wartości, w
jednym były zgodne: w tym, że poezja to demonstracja kunsztu, turniej umiejętności zawodowych, olśnienie pięknem słowa (Tuwim) lub konstrukcją „pięknego zdania” (Peiper).
Próbę przełamania monopolu tych, przez czasy pokoju zrodzonych, ideologii artystycznych podjęli zrazu twórcy, którzy zawdzięczali poprzednikom, zwłaszcza awangardzie, niejedną lekcję kunsztu i niejedno odkrycie w archipelagu mowy poetyckiej. Sami byli zaliczani
do tzw. „drugiej awangardy” (myślę o Józefie Czechowiczu i Czesławie Miłoszu). Dla nich
jednak życie w Polsce stawało się coraz wyraźniej innym życiem, inną realnością społeczną i
historyczną: już nie bezpiecznym bytowaniem w pokoju, lecz istnieniem w p r z e d e d n i u w
o j n y. Wybór między awangardą a Skamandrem byłby dla nich wyborem między dwoma anachronizmami. „Gardzę Awangardą, ponieważ jej postawa artystyczna i moralna jest powierzchowna i jednostronna – pisał Czechowicz. – Gardzę skamandrytami, bo nie mają żadnej postawy. »Skamander« w historii kultury polskiej to uwielbienie bezmyślności (aintelektualizm),
dojutrkowości i naskórkowości pierwszego wrażenia (w gruncie rzeczy to impresjoniści poetyccy). W sumie – tańcząca, bezmyślna Europa pierwszych lat po Wielkiej Wojnie.”32
Powierzchowność, jednostronność, naskórkowość, bezmyślność, niedostatek wizji przyszłościowej, czyli „dojutrkowość” (byle do jutra)... Mniejsza o ton pamfletowy wypowiedzi
Czechowicza; jego poprzednicy także nie przebierali w słowach, gdy atakowali własnych
przeciwników i wykpiwali na przykład „chamuły poezji” (Przyboś)33. Rzecz w tym, że w
31

K. Irzykowski, Programofobia, „Skamander” 1920, z. 2. Przedruk w: K. Irzykowski, Słoń wśród porcelany.
Lżejszy kaliber, [w:] Pisma pod red. A. Lama, Kraków 1976.
32
Cyt. za: J. Zacharska, Skamander, Warszawa 1977.
33
1926 V: Tadeusz Peiper rozpoczyna wydawanie drugiej serii awangardowego pisma literackiego »Zwrotnica«.
W pierwszym numerze serii drugiej zamieszcza m.in. prowokacyjny i obrazoburczy artykuł J. Przybosia pt.
Chamuły poezji (nr 7, s. 203–204), wymierzony przeciwko trzem uznanym i otoczonym ogólnym szacunkiem
poetom: Kasprowiczowi, Zegadłowiczowi, Witlinowi. – Gwałtowna i bezceremonialna filipika Przybosia spowodowała bojkot księgarzy, co odbiło się negatywnie na materialnej bazie »Zwrotnicy«.” J. Duk, Kalendarium
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świetle ideologii k a t a s t r o f i c z n e j nie ma możliwości innej, życzliwszej oceny Skamandra i awangardy. W obliczu wojny, w śmiertelnym niebezpieczeństwie, które zagraża
całemu narodowi, wszystkie myśli nie alarmujące o niebezpieczeństwie muszą wydawać się
tworami bezmyślności; wszystkie głębie poezji nie sięgającej do dna katastrofy muszą robić
wrażenie głębi fałszywych, będących zaledwie igraszką refleksów powierzchni, czystą naskórkowością, beztroską impresjonizmu poetyckiego, niczym więcej.
To nie przypadek, iż właśnie katastrofiści, Czechowicz, Miłosz i Jerzy Zagórski, ci trzej
przede wszystkim stali się autorytetami moralnymi i literackimi dla generacji pisarskich wstępujących do poezji w latach wojny. Debiutanci czasów okupacji, w ślad za katastrofistami,
zdecydowanie odrzucili alternatywę świadomości artystycznej dwudziestolecia: „albo Skamander, albo awangarda”. Nie była już im potrzebna. „Najostrzej opozycję wobec podstawowych nurtów poezji dwudziestolecia, Skamandra i awangardy, wyraził Tadeusz Gajcy – pisze
Jadwiga Zacharska. – W artykule Już nie potrzebujemy odciął się od nich przede wszystkim
»ze względu na tamtą moralność artystyczną, obcą czasom dzisiejszym.«”34 Zapamiętajmy te
słowa: nasze pojęcie „ideologii artystycznej” znajduje się bardzo blisko słów „moralność artystyczna” z głośnego eseju Gajcego. „Wiem jedno, że z całą pasją młodości deptaliśmy
twórczość okresu przedwojennego”, wspomina po latach Lesław M. Bartelski35.
Im mniej dostrzegano i akceptowano bezpośrednich związków między współczesnością
okupacyjną a wczorajszą, przedwojenną tradycją poezjowania, tym większą rolę zaczynały
odgrywać odniesienia do tradycji dalszej – zwłaszcza dziewiętnastowiecznej. Próżnię po
„izmach” dwudziestolecia, z dnia na dzień nieomal przemienionych w rumowisko, wypełniały „izmy” starsze, głęboko zakorzenione w wyobraźni ogółu, parokrotnie już – w kolejnych epokach – odnawiane i modyfikowane, mianowicie: klasycyzm i romantyzm36. U podstaw wyborów artystycznych znajdował się teraz, zwłaszcza w twórczości poety początkującego, trafny w y b ó r p a t r o n a t u l i t e r a c k i e g o. Wyjątek, jak wspomniałem, stanowiły jawne odwołania do katastrofizmu – dominowały wzorce starsze, romantyczne.
„Więc gdzie są patronowie poezji Pana? – pisał Kazimierz Wyka do Jana Bugaja [pseudonim Krzysztofa Kamila Baczyńskiego], i tak na to pytanie odpowiadał – Proponuję cztery
nazwiska [...]: Słowacki, Norwid, Miłosz, Czechowicz.”37
Praktyka absolutnie niedopuszczalna w krytyce awangardowej! Gdy u progu dwudziestolecia „Zdrój” poznański obwołał swym patronem Słowackiego, był to własnoręcznie przez
ekspresjonistów podpisany na siebie samych wyrok śmierci literackiej, samobójstwo „izmu”.
ja nie czytam strindberga ani norwida,
nie przyznaję się do żadnego spadku.
czytam świeże, pachnące farbą dzienniki,
z bijącym sercem przeglądam rubryki wypadków,
które mnie kłują, jak ostre pilniki
życia i twórczości Juliana Przybosia, [w książce:] Wspomnienia o Julianie Przybosiu, oprac, i wstępem opatrzył
J. Sławiński, Warszawa 1970. – „Ale dlaczego to robiłem, dlaczego byłem tak niegrzeczny? Usłyszcie więc i
zrozumcie nareszcie: robiłem to z najwyższego nakazu: z nakazu Apollina! Z absolutnej wiary i z żarliwego
kultu poezji.” J. Przyboś, Zapiski bez daty, Warszawa 1970.
34
Zacharska, op. cit. Zob. T. Gajcy, Pisma, przygotował oraz wstępem opatrzył L.M. Bartelski, Kraków 1980.
35
L.M. Bartelski, Genealogia ocalonych, Kraków 1963.
36
Problem intrygujący twórców i krytyków zarówno przed wojną (np. J. Brzękowski w 1938 r. ogłosił szkic pt.
O klasycznym i romantycznym widzeniu poezji; przedruk w jego książce Wyobraźnia wyzwolona. Warszawa
1966), jak i w wiele lat po wojnie (np. S. Barańczak, Nieufni i zadufani. Romantyzm i klasycyzm w młodej
poezji lat sześćdziesiątych, Wrocław 1971).
37
K. Wyka, Rzecz wyobraźni, Warszawa 1959.
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– oświadczał dumnie herold futuryzmu polskiego, Bruno Jasieński, w Pieśni o głodzie
(1922)38 i choć antytradycjonalizm awangardy Peipera nie miał już tak radykalnych, skandalizujących manifestów, to przecież i w kręgu Peipera bardziej niż arcydzieła dawnych epok
liczyła się „pachnąca farbą” drukarską współczesność, cywilizacja Miasta, Masy, Maszyny39,
z której należało wydobywać najpiękniejszą z metafor: „metaforę teraźniejszości”. Zarazem
krytyka poetycka, wcale nie awangardowa, ulegała presji awangardyzmu i wyrzekała się w
dwudziestoleciu myślenia o poezji nowszej w kategoriach wpływów i zależności; sama w
sobie zwalczała tradycyjne, filologiczne predylekcje do tzw. „wpływologii”40.
Tymczasem cytowany passus z Listu do Jana Bugaja, poświęconego głównie rozbiorom
wierszy Baczyńskiego w kontekście dorobku „patronów”, nie stanowit w latach wojny ewenementu. Przeciwnie, był oznaką rozpowszechniającego się błyskawicznie kodu, zdobywającej priorytet ideologii, która nie dziwiła ani czytelników pism konspiracyjnych, ani poetów.
Oto Baczyński recenzując Widma Karola Topornickiego (pseudonim Tadeusza Gajcego)41, twierdzi zrazu, iż nowa epoka dopomina się o nową lirykę. Poeta – krytyk wyraża żal,
iż w wierszach rówieśnika „groza współczesności jest raczej ujęciem nowej rzeczywistości w
kształty d a w n e g o s p o s o b u [podkr. moje – E.B.] przyswajania i przetwarzania”, co
daje w efekcie „nienowy i nienowoczesny obraz poetycki”. Brzmi to jak powtórzenie haseł
awangardy. Lecz to pozór jedynie: „dawny sposób” to dla Baczyńskiego właśnie sposób
awangardowy, przedwojenny! W tejże recenzji – niemal jednym tchem – chwali autora Widm
za umiejętne przetworzenie doświadczeń literackich romantyzmu. Metaforyka Gajcego, powiada Baczyński, „przy jego ogromnej plastycznej wyobraźni osiąga bardzo piękne zestawienia, kreuje, jak u jego pramistrza Słowackiego, nowe kształty”. Mało tego. Metaforyka inspirowana wyobraźnią Słowackiego raz po raz „jednak razi
p r z e s t a r z a ł y m. j u ż [podkr. moje – E.B.] a w a n g a r d o w y m zagęszczeniem”.
Więc to tak? Uleganie wpływom żywej jeszcze awangardy oznacza już, wedle Baczyńskiego,
kapitulację wobec chwytów „przestarzałych”, a terminowanie u zmarłych romantyków okazuje się szansą dla niekłamanej nowoczesności...
Wybór tradycji dalszej, dziewiętnastowiecznej, oznaczał wybór postaw romantycznych –
przy jednoczesnym odrzuceniu tego, co w tradycjach bliższych, zarówno skamandryckich, jak
i awangardowych, mogło robić wrażenie aury klasycystycznej.
Znana z refleksji nad historią sztuki teza Wölffiina o naprzemienności prądów klasycznych
i romantycznych42 ma w dziejach polskich szczególny, narodowy aspekt. Klasycyzm pamiętamy jako prąd rozwijający się w Polsce niepodległej. Romantyzm polski to odpowiedź na
utratę niepodległości. Analogie historyczne narzucały się po Wrześniu nieodparcie: kolejna
utrata bytu niepodległego wywołała pamięć romantyzmu. „Myślałeś o sobie jako o postaci
historycznej. Ja także”, pisał Andrzej Trzebiński w swoim pamiętniku43. Marzenie o tym, by
w historii narodu odegrać taką samą rolę, jaką odegrali w niej wielcy romantycy i spadkobiercy romantyzmu, nie spełniało się. „Pochłonie nas historia. Młodych, dwudziestoletnich chłop-

38

B. Jasieński, Utwory poetyckie, manifesty, szkice, oprac. E Balcerzan, Wrocław 1972 (BN, Seria I, nr 211).
T. Peiper, Tędy. Nowe usta, przedmowa, komentarz, nota biograficzna S. Jaworski, Kraków 1972.
40
Zob. W. Borowy, O wpływach i zależnościach w literaturze, Kraków 1921. Spory dwudziestolecia na temat
ograniczeń i perspektyw „wptywologii” (czyli swoistego „śledztwa” badawczego, które w dziele jakiegoś twórcy
wykrywa zapożyczenia motywów, chwytów, schematów fabularnych, sposobów wysłowienia itp.) referuje H.
Markiewicz w książce Polska nauka o literaturze, Warszawa 1981.
41
K.K. Baczyński, Utwory zebrane, oprac. A. Kmita–Piorunowa i K. Wyka, t, II, Kraków 1970.
42
W Polsce koncepcję Wölfflina spopularyzował J. Krzyżanowski w rozprawie Barok na tle prądów romantycznych, „Przegląd Współczesny” 1937 nr 178. Przedruk w zbiorze: Problemy teorii literatury w Polsce międzywojennej, oprac. H. Markiewicz, Wrocław 19S2.
43
Cyt. za: Z. Jastrzebski, Literatura pokolenia wojennego wobec dwudziestolecia, Warszawa 1969.
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ców. Nie będziemy Mochnackimi, Mickiewiczami, Norwidami swojej epoki.”44 Ale było to
marzenie uporczywe, tęsknota do romantyzmu, życie w kręgu romantycznych lektur i romantycznych wzorów osobowych. Doszukiwano się podobieństw istotnych i przypadkowych
(Zdzisław Stroiński mówił na przykład o Tadeuszu Borowskim, że przypomina wyglądem
Puszkina)45. „Słowackim powstania warszawskiego” nazwał Jerzy Zagórski Baczyńskiego;
analogie biografii obydwu poetów, Słowackiego i Baczyńskiego, stały się później tworzywem
legendy o Baczyńskim – legendy badawczej i czytelniczej.
Ani awangarda, ani Skamander nie dawały młodym twórcom odpowiedzi na pytanie zupełnie w ich sytuacji fundamentalne, mianowicie: jak być artystą w czasach, które przeczą
wartościom artyzmu i wymagają od poety czynu – poza sztuką, w walce na śmierć i życie z
najeźdźcą?
Romantyzm znał te pytania i znał parę różnych odpowiedzi. Sam przeżywał dramat rozdarcia między wyborem sztuki czystej a zgodą na sztukę podporządkowaną nakazom historii.
Miewał manifesty dumne, głoszące pochwałę „sztuki wolnej, od siebie samej zawisłej”46, i
miewał próby wyrzeczenia się kunsztu – na rzecz służby ginącej ojczyźnie. Wołał kiedyś Stefan Garczyński:
Polakiem trzeba zostać,
Polakiem jedynie!
Zresztą nie rym gładzony do serc dzisiaj kluczem:
Będziemy poetami, kiedy się nauczem
Czuć prawdę – pisać prawdę – i stwierdzać ją w czynie.
Ty rzuć pióro, twym zimnym nie poruszysz słowem.47
Lecz ta droga była dla młodych poetów lat wojny nie do przyjęcia. Uświadamiali sobie
niebezpieczeństwo zniżenia poezji do romantyzmu zdegradowanego, stanowiącego magazyn
symboli tanich i wytartych jak stara moneta. Przed romantyzmem trywialnym, zbanalizowanym w piosence ułańskiej i w czytance bogoojczyźnianej przestrzegał rówieśników Gajcy.
Pisał, że „bezradność słabszych autorów potęguje szczególna recepcja czytelników, zbuntowanych tak bardzo eksperymentowaniem na ich wrażliwości i... wytrzymałości, że zaczynają
sięgać do »lamusa pamiątek«, czemu i chwila sprzyja. O romantyzm chodzi. Oczywiście”48.
Podobnie Baczyński: już nie prozą krytyczną, lecz wierszem przeciwstawiał się inwazji
poromantycznej tandety. W jego wierszu Historia:
Ach, pułki kolorowe, kity u czaka,
pożegnania wiotkie jak motyl świtu
i rzęs trzepot, śpiew ptaka,
pożegnalnego ptaka w ogrodzie.49
„W zwrotce tej – pisze Janusz Sławiński – został uruchomiony bardzo charakterystyczny
repertuar tradycyjnie polskich wyobrażeń ukształtowanych przez żołnierskie piosenki, szkolne czytanki, ryciny w podręcznikach historii, przez ikonografię historyczno – kawaleryjską i
szablony tematyczne poezji patriotyczno – powstańczej. »Jak to na wojence ładnie«, »chłopcy
malowania, »ułan i dziewczyna», »bywaj, luba, zdrowa, Ojczyzna mnie wola« – do tego pola
44

Ibid.
Wspomina o tym L.M. Bartelski we Wstępie do Pism T. Gajcego, op. cit.
46
Zob. S. Morawski, Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX wieku, Warszawa 1961.
47
Cyt. za: M. Bizan, P. Hertz, Głosy do „Kordiana”, [w:] J. Słowacki, Kordian, Warszawa 1972.
45
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Gajcy, op. cit

Baczyński, Utwory zebrane, op. cit. Następne wiersze – według tego samego źródła.
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motywów odwołuje się Baczyński.”50 Poeta nie jest w krytyce tych rekwizytów agresywny.
Rozumie dobrze genezę i sens sztafażu romantycznego. Nie chce się jednak utożsamiać z tym
stylem, dostrzega jego zużycie i mielizny. Zdaniem Sławińskiego romantyczne lamusy były
dla młodych zaledwie „rekwizytornią znaków anachronicznie odstających od autentycznych
doświadczeń historycznych, bezładną dziedziną śmiesznie kiczowatych i wzruszających pamiątek, peryferyjną krainą łagodności w świecie rządzonym przez bezwzględne prawidła historii”.
Polemika z romantyzmem zdegradowanym i skodyfikowanym w obiegu powszechnym
była także polemiką ze Skamandrem – z najnowszymi wojennymi utworami wielu skamandrytów, a także twórców uchodzących za zbliżonych do skamandryckiej ideologii poetyckiej.
Zagadnienie to będzie omówione dokładniej w analizach poświęconych tzw. „tradycjonalizmowi wojennemu”.
Prawdziwa fascynacja młodych to romantyzm dojrzały, wielki, pełen niepokojących
sprzeczności, nasycony wewnętrznymi polemikami, a zatem również – Norwid, który jeszcze
silniej spotęgował napięcia świadomości romantycznych „wielkoludów” Wyjściem z dylematu artysty podbitego narodu, artysty rozdartego między kultem sztuki przez duże „S” a
koniecznością służby narodowej, było potraktowanie tego dylematu jako p r o b l e m u, o
k t ó r y m m ó w i s i ę w d z i e l e. Słowacki w Kordianie każe postaciom fikcyjnym
spierać się o racje bytu poezji. Niepokoje autorskie stają się niepokojami bohaterów utworu
romantycznego:
Kordian
Wszak potrzeba bić wrogów?
Doktor
Wiem o tej potrzebie...
Naród ginie, dlaczego? – Aby wieszcz narodu
Miał treść do poematu, a wieszcz rym odlewał,
Aby nieliczną iskrę ognia pośród lodu
Z pieśni wygrzebał anioł i w niebie zaśpiewał.
Widzisz, jak cenię wieszczów gromowładne plemię. 51
Czy Doktor z Kordiana mówi to samo co Garczyński? W pewnym sensie tak. Słowo
kunsztowne, „rym odlany”, unosi się ponad świat ludzi. Nie jest dla nich, jest przeznaczone
dla krainy bezgrzesznego, bezpiecznego, anielskiego piękna. Jednakże między sposobem myślenia Garczyńskiego a myślą Doktora widać fundamentalne różnice. Garczyński potępia
„słowo zimne”, Słowacki pisze o pieśni gorącej, „wygrzebanej” jak iskra ognia z lodu. Garczyński przeciwstawia pięknu – prawdę. Z wypowiedzi Doktora wcale nie wynika, iżby owa
gasnąca iskra piękna była kłamstwem: wszak pochodzi z ziemi, z jej cierpień. Kordian broni
pieśni. Czyni to nieudolnie, nerwowo, gdy brakuje mu argumentów, a Doktor z uporem powtarza „naród ginie, bo poeta śpiewa”, Kordian przerywa mu, jak dziecko, krzykiem „Głupiś!”. Spór się nie kończy, nikt w nim nie wygrywa. I o to właśnie chodzi, żeby spór nie miał
szans jednoznacznego rozstrzygnięcia. Im dłużej potrwa, tym dłużej będzie istniał problem
romantyczny, a wraz z nim – romantyzm, jego kunszt ironii, gra zwątpień i napięć wewnątrztekstowych... Oskarżając sztukę o to, że nieszczęścia ludzkie są dla niej inspiracją,
tworzywem piękna, że narodowe katastrofy traktuje jako szansę efektu estetycznego – ro50
51

J. Sławiński, Krzysztof Kamil Baczyński: Historia, [w zbiorze:] Liryka polska, op, cit.
Słowacki, Kordian, op. cit.
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mantyzm nie rezygnował z języka sztuki; mówił pięknie – przeciw uzurpacjom piękna; demaskował poetyckość– pozostając w kręgu poetyckości wyrafinowanej, ambitnej, odkrywczej.
W tym kierunku szły poszukiwania młodych, Baczyńskiego, Gajcego. Doświadczenia techniki awangardowej mogły im być, i niekiedy istotnie bywały, pomocne. Awangarda nie stroniła
od poetyckiej analizy „zawodowych uczuć” twórcy (określenie Peipera), przeciwnie, miała na
swoim koncie wiele odkryć artystycznych – związanych z prezentacją problemów twórczości
pisarskiej. Ale dla młodych jej upodobania okazywały się mimo wszystko zbyt klasycystyczne,
w niejednym aspekcie jawnie antyromantyczne, i dlatego – globalnie – nie do przyjęcia.
„Tworzenie romantyczne”, pisał Peiper, oznacza dążenie do maksymalnej i bezpośredniej
ekspresji uczuć. Romantyzmowi dziewiętnastowiecznemu „chodziło o przystawność uczucia i zdania [...]. Zmierzano do tego, ażeby nic z uczucia nie zginęło w jego drodze do zdania; [...] Mówiono, że słowo oddaje uczucie, bo wierzono, że poprzednio uczucie podarowało
się zdaniu [...]”52. Baczyński i Gajcy pojmowali sens artystyczny „romantycznego tworzenia”
w istocie tak samo. Zdecydowanie różnili się jednak w ocenie tej metody pisarskiej. Jeżeli
jawność uczuć i bezpośredniość ich wyrazu w poezji była dla Peipera błędem sztuki, to dla
Baczyńskiego i Gajcego – odwrotnie, stanowiła wartość w pełni pozytywną. Można, owszem,
wskazać w ich utworach chwyty maskowania afektów, pseudonimowania emocji, unikania
bezpośrednich nazw. (Analogiczne chwyty zna przecież i romantyzm, od ironii poczynając.)
Lecz poezji programowo wstydzącej się uczuć Baczyński i Gajcy nie potrafiliby ani zaakceptować, ani zrozumieć racji jej istnienia.
Jak to? Nie ujawniać uczuć? Nie napisać o bólu, gdy czuje się ból, gdy „Węzły powiek tak
bolą zaciśnięte mocno” (Gajcy, Czarne okna53)? Wstydzić się słowa „łza” lub słowa „trwoga”? – jeżeli, jak pisze Gajcy w Miłości bez jutra:
tyle tylko jest w nas ciepła,
co dłoń zdziwiona objąć zdoła,
i trwogi tyle, co zakrzepła
wyryje w twarzy łza jak z ognia
Świat poetycki „Zwrotnicy”, komplikujący się w procesie wysłowienia, był jasny w punkcie wyjścia. Jasny, bo urządzony logicznie, czytelny w podstawowych opozycjach typu „natura – kultura”, „tradycjonalizm – nowatorstwo” itd. Z kolei inny świat, ten, który dopomina się
o wyraz w wierszach Baczyńskiego i Gajcego, to świat niejasny u podstaw. Granice jawy i
snu, rzeczywistości i legendy, żywiołu i konstrukcji – po katastrofie wrześniowej zatarły się,
pogmatwały. Jak w Czarnych oknach Gajcego:
Nad głowami nocy zloty jeż,
księżyc w włosy się wtopił jak wianek,
nie wiedzieli – czy noc to czy wiersz –
gubiąc głosy jak trzciny rozchwiane.
Ideologie artystyczne poetów powrześniowych miały ograniczony zasięg oddziaływania
społecznego. Niewiele wypowiedzi programowych, skąpe nakłady czasopism konspiracyjnych, utrudniony kolportaż, brak ciągłości dyskusji, wynaturzenie kultury dławionej przez
okupanta – wszystko to mogło potęgować poczucie dezorientacji debiutantów. Pozostawało
im jednak przeświadczenie, że publiczność myśli tak samo jak oni, w taki sam sposób jak
bohaterowie ich wierszy określa się wobec świata, gdyż jest to świat przerażająco identyczny.
52
53

Peiper, Tędy. Nowe usta, op. cit.
Gajcy, op. cit. Następne wiersze – według tego samego źródła.

21

„Pół – prywatny” klasycyzm Miłosza
Autorytet Miłosza był dla poetów generacji wojennej autorytetem katastrofisty: jednego z
tych, którzy wiedzieli, ku czemu zmierza świat. Zapewne był także autorytetem poety jawnie
antyskamandryckiego, związanego z ewolucjami awangardy, i jednocześnie przeciwstawiającego się awangardowym ograniczeniom – zwłaszcza w śmiałym dialogu z tradycją, w poszanowaniu tradycyjnych miar wierszowych i starych gatunków. W czasie wojny Wyka pisał54,
że Miłosz patronuje Baczyńskiemu jako poeta – wizjoner, inscenizator osobliwej wizyjności,
która „zmierza ku planom i ramom szerokim”, wcale jednak nie intelektualnym, przeciwnie,
spełniającym się w rozplanowaniu obrazu, w swoistości „artyzmu zdobniczego”. Krytyk nie
miał pewności, czy trafnie odczytuje powinowactwa poetów. Wyznawał w liście do Baczyńskiego, że styl Miłosza „z Pana stylem jest jakoś spojony, jednorzędny, niestety – nie wiem,
czy tę jednorzędność będę umiał przybrać w formuły krytyczne, chociaż mocno ją odczuwam”.
Panowanie romantyczności wojennej wydawało się tak bezdyskusyjne, że odwołania młodych do Miłosza były, w opinii krytyki lat okupacji, sięganiem do tej samej dziedziny artyzmu: z ducha romantycznego, korygującego wprawdzie wyobraźnię Słowackiego i Norwida,
a przecież pogodzonego z kanonami poetyki wieszczów. Pod presją romantyzmu jako ideologii odbiorczej trudno było od razu rozpoznać i precyzyjnie opisać postawę romantyzmowi
obcą, ostentacyjnie antagonistyczną wobec idei poety – wieszcza, postawę – na przekór żądaniom chwili – pielęgnującą ideały k l a s y c y z m. u. A taką właśnie postawę zajął w okupacyjnym rozwoju poezji Czesław Miłosz.
Trzeba było uspokojenia emocji, powrotu do normalnego życia literackiego, legalnych
czasopism i odrodzenia dostępnej ogółowi czytelników krytyki, by dopiero po wojnie, gdy
ukazało się Ocalenie Miłosza (1945), dokładnie zrozumieć, że takie utwory, jak Piosenka pasterska. Ranek, Życzenie, Świat (Poema naiwne), cykl Głosy biednych ludzi lub zamykający
Ocalenie programowy wiersz Miłosza W Warszawie wymagają specjalnego porządku lektury.
Różnego od tych porządków, jakie narzucały się krytykom w czasach wojny.
Odrębność postawy twórcy Ocalenia została wyjaśniona w dwóch przełomowych dla
dziejów tuż powojennej świadomości literackiej w Polsce esejach: Ogrodach lunatycznych i
pasterskich Wyki55 oraz Miłosza Liście pół – prywatnym o poezji56. Wyka był zdania, iż
krytyk nie może sobie uzurpować prawa do nieomylności. powinien uprawiać refleksję wrażliwą na zmiany sztuki słowa – pomiędzy pewnością a niepewnością diagnozy. I choć źródła
poezji Miłosza „są bardziej poplątane niż u któregokolwiek z współczesnych poetów polskich”, to przecież trzeba, bodaj apriorycznie, „ustalić jej napięcia strukturalne”, nazwać soczewkę, przez którą gąszcze stylów i skłębienia dążeń widać już wyraźniej. Z kolei Miłosz,
odpowiadający Wyce, wychodził z założenia, iż krytyka nie jest jedyną wyrocznią w sprawach twórczości, a w chwili obecnej (1946) „odpowiedzialność za ustawienie głosu polskiej
literatury spada na równi na krytyków i autorów”
Krytyk i poeta w jednym byli zgodni: w tym, że propozycje artystyczne Ocalenia nie mają
ani przedłużeń, ani podobnych sobie inicjatyw w całej współczesnej poezji polskiej. Miłosz,
stwierdzał Wyka, pozostaje wprawdzie „nadal reprezentacyjny, ale jako artysta bardziej samotny niż przed wojną”. Tak, replikował Miłosz, „jestem artystą samotnym. To jest prawda
[...]”. Lecz dla Miłosza jego osamotnienie oznaczało, nie klęskę własną, przeciwnie, stanowiło symptom niebezpieczeństwa dla innych, tak niepodobnych do niego autorów. „To jest
54
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prawda, ale to jest źle, bo wydaje mi się, że dostrzegam właściwą drogę lepiej, niż mi na to
pozwalają moje literackie zdolności.” Dwugłos krytycznoliteracki Wyka – Miłosz, Ocalenie
oraz niektóre późniejsze teksty Miłosza dają podstawę do rekonstrukcji następującej ideologu
artystycznej, czyli próby nowego „ustawienia głosu” poezji polskiej.
Antyromantyzm. W wyobraźni Miłosza romantyzm to niesłychanie agresywna dewiacja
kultury (zwłaszcza polskiej), dewiacja nie tylko literacka, choć w literaturze najgroźniejsza.
Jest romantyzm, woła w pewnym momencie poeta, obłędem! Nie waha się przed używaniem
takich określeń, jak „romantyczni podżegacze”. W retoryce politycznej tamtych lat zaczynało
się mówić o podżegaczach wojennych, podżegacz romantyczny – jak go pojmuje Miłosz – nie
ma do zaoferowania społeczeństwu żadnych wartości stabilnych, nie proponuje ładu, nie pielęgnuje marzeń o szczęściu (chociażby iluzorycznym), nie szanuje dyscypliny, która by stanowiła gwarancję pracy umysłu. Romantyzm burzy, targa więzy kultury, szarga jej humanistyczne ideały. Odsłania i uwydatnia w świecie tylko to, co jest dziełem niszczenia. Odpowiedzią na świat okrutny i absurdalny pozostaje wieczyste cierpienie; literacką manifestacją
tej postawy może być tylko płacz, liturgia żałobnej mszy. Poeta wie doskonale, że polskie
dzieje narodowe, które biegną od klęski do klęski, dostarczają romantyzmowi coraz to nowych argumentów – bynajmniej przez romantyków nie wyfantazjowanych (w istocie „wielce
rzeczywistych”, powiedziałby Norwid). Ale romantyzm nie uczy oporu, nie daje nadziei, zatapia się w rozpaczy. „Czy fakt, że każde niemal pokolenie poetów polskich musi wykonywać
funkcję płaczek żałobnych, nie jest potworny – pyta autor Ocalenia – i czy spokojne godzenie
się z tym faktem nie byłoby sankcjonowaniem wszelkich naszych narodowych obłędów, dających stale takie rezultaty?”
Burzycielskie energie romantyzmu dają o sobie znać zarówno w świadomości historycznoliterackiej, jakże silnie w latach wojny zdewastowanej, jak i w poezji najnowszej. Kto poddaje się despotyzmowi ideologii romantycznej, ten redukuje historię myśli ludzkiej do jednej
zaledwie epoki. Ani w okresach poprzedzających romantyzm, ani w następujących po romantyzmie nie dostrzega wartości godnych ocalenia. Romantyczni podżegacze, twierdzi Miłosz, „w głębi serca są mocno przekonani, że cywilizacja datuje się od XIX wieku, a reszta
jest zawracaniem głowy”. I oto tradycja jakiegoś gatunku czy stylu (na przykład poezji publicystycznej) kurczy się do swych mutacji dziewiętnastowiecznych (i nie pamięta się już, że
publicystą w poezji można być nie tylko naśladując „romantyczne tyrady”, ale także – odświeżając formy czasów Odrodzenia, chociażby Odprawy posłów greckich). Zapatrzenie w
romantyczną wyrocznię powoduje także przekreślenie nowszych zdobyczy sztuki. Tymczasem autentyczne nurty współczesności popłyną z wielu źródeł i przed–, i poromantycznych,
prawda znajduje się „wśród ludzi, którzy rozumieją, że od romantyzmu dzieli nas nie tylko
wzbogacenie poezji w asonanse i że nie maluje się tak, jakby nigdy nie istniał Cezanne”.
W planie poetyki utworu romantycznego Miłosz eksponuje dwie cechy najbardziej znamienne, przy czym jedna warunkuje drugą: całkowite utożsamienie podmiotu lirycznego z
autorem („tam przemawiający i autor identyfikują się”) oraz brak dyscypliny konstrukcyjnej
(„potok słów płynących swobodnie w utworach romantyków”). Obydwie właściwości „czystej maniery romantycznej” są drastycznymi ograniczeniami artyzmu. Dominuje niepodzielnie styl monologowy. Wszelkie formy wypowiedzi poetyckiej – zdialogizowanej wewnętrznie, operującej dramatycznymi napięciami między racjami autora a racjami osoby mówiącej
dany tekst (bez dyscypliny konstrukcyjnej takie napięcia są nieosiągalne) – zostają tutaj wyeliminowane. Również późniejsze antyromantyczne filipiki Miłosza uwypuklają redukcyjne,
ograniczające sztukę i zawężające pole działań twórczych osobliwości inkryminowanej maniery. Gdy w Traktacie poetyckim (1957) ocenia młodych poetów z lat wojny, o których po-
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wiada, że „wieszczów obietnice”57 nie przyniosły im wyzwolenia, od razu akcentuje ich b ł ą
d, zwraca uwagę na brak istotnych rozstrzygnięć w ich dziełach, na
n i e d o j r z a ł o ś ć e m. o c j i – przypominających na romantyczną modłę raczej rojenia
dziecięce, przeżycia człowieka chorego, kogoś, kto żyje chwilą teraźniejszą i nie ogarnia słowem potęgi ludzkiego rozumu.
Dwudziestoletni poeci Warszawy
Nie chcieli wiedzieć, że coś w tym stuleciu
Myślom ulega, nie Dawidom z procą.
Byli jak człowiek na szpitalnej sali,
Który śmiech dzieci i zabawy ptaków
Stara się pojąć raz tylko, ostatni,
Zanim nie zamkną się kamienne wrota,
I na przymierze z jutrem obojętny
Dba tylko o to, jak być wiernym chwili.
Nie ozdabiały starej barykady
Zorze ludzkości, wieszczów obietnice.
Nie są to słowa patrona, ani wspomnienia mistrza o swych wyznawcach czy uczniach. O
tym, co dla Miłosza najważniejsze, romantyczni dwudziestoletni – „nie chcieli wiedzieć”.
Klasycyzm. „Poezja Miłosza – pisał Wyka –waha się pomiędzy pamfletem,
k l a s y c y s t y c z n ą n o t a t ą w e d ł u g d o r a ź n e j r z e c z y w i s t o ś c i czynioną [podkr. moje – E.B.] a profetyczną wizją, górnym i patetycznym rachunkiem znaczeń.”
Krytyk dostrzegał tedy w Ocaleniu, a także, w przedwojennych wierszach żagarysty, funkcjonowanie stylu klasycystycznego, miał to być wszakże jeden z wielu (jeden z trzech) żywiołów
tej poezji: ani najpotężniejszy, ani najciekawszy. Zdaniem Wyki styl klasycystyczny sprzyja
publicystycznym ambicjom, pozwala „ująć zjawiska w ich obiektywnej proporcji”, zarazem
jednak jest to styl artystycznie jałowy, obezwładniający piękną grę „filmowych” przeskoków
i niespodzianek, „domaga się on spokojnego toku i dlatego zapewne wybitne utwory Miłosza
nie zdołały powstać w jego ramach, bo ten styl hamował jedną z najbardziej oryginalnych
dyspozycji jego artyzmu”.
O tę właśnie ocenę klasycyzmu rozgorzał między krytykiem a poetą żarliwy spór. Bo dla
Miłosza klasycyzm – w opozycji do romantyzmu – to stokroć więcej niż styl. To ideologia,
„wykształcenie”, etyka pisarska, to zjawisko literatury wielostylowej i wielogatunkowej (mieści się tu zarówno pamflet, jak i publicystyczna notata, i niezliczone formy artystycznego „rachunku znaczeń”). Najogólniej: w klasycyzmie zbiegają się wszystkie bez wyjątku doświadczenia twórcze i oczekiwania odbiorcze, które zostały wygnane z kultury przez „romantyczną
manierę”. Znajdują w niej schronienie nawet... niektóre utwory romantyków! Powiada Miłosz, iż takie choćby dzieła, jak Ballady i romanse (zwłaszcza Tukaj), Sonety krymskie,
wreszcie Pan Tadeusz wymykają się doktrynie romantycznej. Mickiewicz nie identyfikuje się
w nich z narratorem, głos autora nie tłumi głosów postaci, w Sonetach krymskich widać
przemyślną kreację podmiotu: „osoba mówiąca jest w specjalny sposób upozowana”, i fakt
ten czyni z Sonetów „wiersze klasycystyczne wbrew napaściom pseudoklasyków”.
Gdyby nakreślić z grubsza teoretyczny schemat polemik literackich, dałoby się wyodrębnić w nim dwa zasadniczo różne przebiegi: pierwszy można by nazwać sporem o hierarchię,
drugi sporem o pełnię. W sporze o hierarchię rozmyślnie deprecjonuje się pewne wartości,
jako zbanalizowane, pozorne lub zgoła fałszywe: tu ograniczenie pola przedsięwzięć pisar57

Cz. Miłosz, Wiersze zebrane, Warszawa 1980.
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skich bywa celem całkowicie racjonalnym. Przypomina się hasło Gajcego: „już nie potrzebujemy”. W sporze o pełnię – odwrotnie – wygrywa ten, kto potrafi znieść ograniczenie doktryny konkurencyjnej i zagarnąć dla siebie jak największą liczbę doświadczeń – odtrącanych
przez przeciwników. „Pół – prywatny” klasycyzm Miłosza to klasycyzm zmierzający w stronę p e ł n i. Jest programem o c a l e n i a tradycji nie zdewastowanej przez romantyzm.
„Znów potrzebujemy”, zdaje się mówić Miłosz, potrzebujemy wyrazu dla wszystkiego, co
ludzkie. Głównym utrapieniem współczesnej poezji jest to, „co ktoś nazwał «peu de réalite»,
czyli przebywanie w kredowym kole ściśle określonych sposobów reagowania na świat”.
Klasycyzm to sprzeciw wobec „uszczuplenia terenu poezji”, to „zwiększenie możliwości [...]
języka”, to „rozszerzenie zakresu tematów”, a co za tym idzie: gatunków, form, konceptów
stylistycznych itd.
Powiedzieć by można (Miłosz tego nie mówi wprost), że jeżeli w latach okupacji romantyczność żywiła się poczuciem tożsamości losów ludzkich, to rzeczywistość powojenna musiała stać się ponownym rozpoznawaniem rozmaitości biografii i postaw, odmian światopoglądów i odmian polszczyzny. Miłosz tego nie mówi, wojna nie jest dla niego dostatecznym
usprawiedliwieniem romantyzmu: „żyłem w rytmie wspólnoty”, powiada, i swe wiersze wojenne ocenia jako bliższe ówczesnym duchowym potrzebom Polaków. Ich marzeniom o
szczęściu, tęsknotom do „wysp szczęśliwych”. Powie później, w Traktacie poetyckim, że romantyzujący dwudziestoletni poeci Warszawy żyli nie tylko poza wspólnotą (ich głosy nie
łączyły się z „głosami biednych ludzi”), ale nawet poza światem realiów najzwyklejszej codzienności:
W zdumieniu młodzi rano dotykali
Stołu i krzesła, jakby w deszcz ulewny
Znaleźli cały, okrągły dmuchawiec.
Przedmioty dla nich łamały się w tęczę.
Zauważmy: zdumienie poetów – zaskakuje ich „rano”, w świetle słońca, po nocy, po śnie
koszmarnym, szpitalnym. I jeszcze – fantasmagoriom onirycznym przeciwstawia Miłosz sytuację w pełni realistyczną, doświadczenie człowieka, który „chodzi po ziemi” i wie, że kwiat
dmuchawca nie może ocaleć w ulewie... Klasycyzm byłby systematycznym przywróceniem
człowiekowi poczucia pewności w świecie empirii – rzeczy, stołu, krzesła, a także w realnościach życia społecznego – w „nieudzielaniu moralnej aprobaty złu”. Klasycyzm jako program wykształcenia humanistycznego nadaje szczególną – najwyższą – rangę pracy literackiej, która się staje pracą obronną przed złem, bezładem, obłędem. „Gdyby polscy krytycy i
poeci poważnie traktowali swoje obowiązki, zwołaliby jakąś wielką naradę, poświęconą klasycznemu wychowaniu młodzieży, bo tylko dobry program klasyczny mógłby sprawić, że
powiedzenie Norwida «Nie tarcz, nie miecz bronią narodu, lecz arcydzieła» nabrałoby prawdy.”
Klasycyzm jako poetyka w ujęciu Miłosza oznacza wykroczenie poza czysty l i r y z m w
stronę form gatunkowych dramatu, prozy dyskursywnej, satyry. Wiersz powinien wchłaniać
bogactwo chwytów – traktatu filozoficznego i komedii, ballady i niezliczonych odmian persyflażu.
Zawsze tęskniłem do formy bardziej pojemnej,
która nie byłaby zanadto poezją ani zanadto prozą
i pozwoliłaby się porozumieć nie narażając nikogo,
autora ani czytelnika, na męki wyższego rzędu.
– napisze Miłosz w wiele lat po Ocaleniu (Ars poetica z tomu Miasto bez imienia, 1969).
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Porozumienie między autorem i czytelnikiem nie jest tutaj procesem jednokierunkowym:
od autora do czytelnika. Tekst klasycysty, w swej genezie i w swoim kształcie, stanowi bowiem rezultat zrozumienia cudzej świadomości, jest udzieleniem głosu postawie – różnej od
postawy autora. Miłosz nazywa to „ironią romantyczną”, poetyka teoretyczna posługuje się w
takich wypadkach kategorią „liryki roli”. Mechanizm wiersza klasycystycznego „polega
przede wszystkim na zdolności autora do przybierania skóry różnych ludzi – wyjaśnia Miłosz
– i kiedy pisze w pierwszej osobie, to przemawia tak, jakby przemawiał nie on sam, ale osoba
przez niego stworzona. Istotny sens utworu zawiera się tedy w sferze stosunku autora do postaci. Ten stosunek może się wahać od aprobaty z zastrzeżeniem do negacji serdecznej, do
negacji zjadliwej – możliwe są tysiące odcieni [...]”. Porozumienie między autorem i czytelnikiem traci wtedy, lub tracić powinno, charakter walki z szyfrem. Staje się nie tyle zgadywaniem, co autor chciał przez to powiedzieć, ile głównie samodzielnym
o p i n i o w a n i e m gry autora z podmiotem, w a r t o ś c i o w a n i e m. rezultatu ich
dialogu.
Warto zauważyć, iż w świadomości ówczesnej – podobnie jak i dziś – nazwa „klasycyzm”
kojarzy się już to z tradycją rodzimą, w której utrwaliły się oświeceniowe kanony rzemiosła
tak zwanych „pseudoklasyków” polskich (Kajetan Koźmian, Alojzy Feliński), już to oznacza
nowsze, dwudziestowieczne koncepcje sztuki –związane z postulatami takich mistrzów, jak
Osip Mandelsztam czy Thomas Stearns Eliot, Atrakcyjność idei Miłosza była atrakcyjnością
doświadczeń klasycyzmu XX wieku; autor Ocalenia formułował swój program pod wpływem
Eliota, dążył do przeniesienia na grunt polski założeń estetycznych poezji anglosaskiej. Również inni twórcy tych lat poszukiwali przymierza z klasycyzmem (pojmowanym wszak bardziej „technicznie”, mniej filozoficznie niż w tekstach Miłosza); znajdowali szereg inspiracji
w chwytach liryki roli i liryki maski; w tym kierunku zmierzali zwłaszcza poeci skupieni wokół „Kuźnicy”. Lecz ideologia klasycyzmu – czytelna w teorii – miała, jak się wkrótce okazało, pewne załamania w praktyce pisarskiej. Persyflaż rodził sprzeczności: miał gwarantować rzetelne porozumienie i jednocześnie stawał się powodem nieporozumień.
W jaki sposób odbiorca powinien odróżniać głos postaci od głosu autora? Miłosz kwestii
tej nie wyjaśnia. „Prawdziwa trudność – powiada – zaczyna się tam, gdzie zdarza mi się rysować pewne typy czy indywidualności i przemawiać w ich imieniu, jak w Głosach biednych
ludzi. Podejrzewam, że z chwilą gdy potraktuje się Biednego poetę czy Adriana Zielińskiego
jako moje własne przebranie (nawet nie rolę), wiersze te wydadzą się zbyt proste, nawet prymitywne i tym tłumaczę fakt, że Wyka nazywa je «publicystyką» i (rymowanym dokumentem).”
Owszem, tytuły utworów, takie jak St. Ign. Witkiewicz, Biedny poeta. Biedny chrześcijanin patrzy na getto czy Pieśni Adriana Zielińskiego od razu sugerują, że autor udziela głosu
postaciom, które zachowują wobec jego świadomości pewną suwerenność. Jednakże trudność
polega na tym, iż o b c o ś ć p o s t a w y p o d m i o t u da się uchwycić tym pewniej, im
n i ż e j (intelektualnie lub moralnie, niekiedy także językowo) sytuuje się ona wobec –
domyślnej – postawy autora. Wiemy, że to nie autor mówi, lecz „pewien typ czy indywidualność”, wówczas gdy zakładamy, że autor nie byłby skłonny do tak wstydliwej autokompromitacji ani do tak drastycznej samooceny. Nie nazwałby siebie biednym – poetą czy chrześcijaninem! Nie oskarżyłby sam siebie o „naiwność”; w cyklu Świat (poema naiwne) cechę
naiwności, automatycznie niejako, przypisujemy r o l i, nie Miłoszowi.
Dystans między autorem a rolą określa się równie bezspornie tam, gdzie monolog poetycki
wykracza poza k a n o n y s z c z e r o ś c i. I znów zawsze na niekorzyść podmiotu. Gdy
czytamy w zakończeniu Biednego poety58 takie oto wyznanie:
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Ale mnie dana jest nadzieja cyniczna,
Bo odkąd otworzyłem oczy, nie widziałem nic prócz łun i rzezi,
Prócz krzywdy, poniżenia i śmiesznej hańby pyszałków.
Dana mi jest nadzieja zemsty na innych i na sobie samym
– nie wątpimy, iż we własnym imieniu takich rzeczy się nie rozgłasza, że owo bezlitosne obnażenie klęski człowieczeństwa może być jedynie grą, prezentacją innej, cudzej przypadłości.
I odwrotnie: im szlachetniej, piękniej, rozumniej brzmią słowa podmiotu, tym trudniej wyczuwa się w nim cudzysłów:
Są gdzieś miasta szczęśliwe,
Są, nie na pewno.
Gdzie między giełdą i morzem
W pyle morskiej piany
Czerwiec mokre warzywa wysypuje z koszy
I na taras kawiarni słońcem opryskany
Lód wnoszą, a kobietom kwiat pada na włosy.
Wyka traktuje te słowa postaci (cytowany fragment pochodzi z Pieśni Adriana Zielińskiego) jako słowa autora. Miłosz temu nie przeczy. Mit arkadyjski, wyjaśnia, stanowi istotę sztuki poezji: mówi „o świętych jej źródłach”. A zatem w strefie świętości głosy autora i słowa
roli utożsamiają się; różnicują się w strefie grzechu, przy czym głos roli rozpoznajemy ustawicznie jako „gorszy” niż głos twórcy. Sytuacja odwrotna, a tylko szansa odwrócenia hierarchii byłaby liryką dialogu pełnoprawnego, nie jest w tym systemie przewidziana.
Szczególne pozaliterackie okoliczności sprawiły, iż wkrótce klasycystyczne formy liryki pośredniej
stały się formami monologów wypowiedzianych p o n i ż e j wiedzy, wyobraźni, inteligencji poetów.
Zaczęły się określać już nie jako „głosy biednych ludzi”, ale jako głosy maluczkich.

Bez awangardy
„KULE RÓŻOWE I ZŁOTE trasowały wieczorne niebo nad Wawelem, jakby obrzucając
je ziemskimi gwiazdami spełnionego lotu, niedaleki huk armat potwierdzał pierwszy dzień,
jaki przeżyłem w wyzwolonym Krakowie.”59
Tak rozpoczyna się autorski komentarz do Miejsca na Ziemi Juliana Przybosia (1945). To
już jego drugi tom poetycki w niepodległej Polsce, pierwszy pt. Póki my żyjemy ukazał się w
wyzwolonym spod okupacji hitlerowskiej Lublinie rok wcześniej. Pierwsze edycje, pierwsze
słowa poetyckie w odradzającym się kraju – jak wszelkie z n a k i p o c z ą t k u w historii
kultury – zwracają na siebie baczną uwagę. Czyta się je w kilku perspektywach jednocześnie,
przy czym najatrakcyjniejsza bywa zwykle perspektywa futurologiczna, która nadaje owym
inicjacjom życia sztuki charakter swoistego horoskopu, skłania do prognoz, ma w sobie coś z
wróżby. Miłosz potrafił bezbłędnie wykorzystać tę wyjątkową sytuację swego Ocalenia.
Przyboś nie.
„Pół – prywatny” klasycyzm Miłosza stał się impulsem potężnej ideologii artystycznej,
która przeżywała wzloty i upadki, rodziła formy szlachetne i wynaturzone i przetrwała do dziś
jako ideologia właśnie, z rzeszą wyznawców, komentatorów, dysydentów, z nurtem centralnym i wieloma poboczami.
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Awangardyzm miały spotkać inne losy. Przetrwał wojnę j a k o p o e t y k a, system
chwytów, repertuar środków ekspresji pisarskiej, które włączały się do rozmaitych – niekiedy
dalekich od ideałów „Zwrotnicy” – dorobków indywidualnych. Pojawiał się m.in. w wierszach Baczyńskiego60. Jako poetyka miał swoje kontynuacje także w pierwszych latach powojennych, a nawet (wyciszany, gaszony) w utworach pisanych w cieniu doktryny socrealistycznej. Przez kilkanaście lat nie udało się awangardyzmowi odzyskać rangi pełnoprawnej
ideologii artystycznej (korzystną zmianę w tym względzie przyniósł dopiero przełom październikowy 1956 roku).
Ekspansywna, triumfująca ideologia artystyczna to poetyka urzeczywistniająca swoje cele
za pośrednictwem prostego, błyskawicznego przekładu informacji poetyckiej na informację
zrozumiałą poza sztuką, w szerokich horyzontach psychologii społecznej, w hierarchiach
wartości aktualnych, etycznych, żywo obchodzących człowieka, który może nawet nie być
czytelnikiem wierszy, lecz aktualność ofert danej ideologii czyni go odbiorcą potencjalnym,
sukcesywnie pozyskiwanym. Przed wojną, w dniach narodzin awangardy poetyckiej w Polsce, taką – pozaliteracką i uobecnianą literacko – motywacją jej systemu chwytów była utopia
cywilizacyjna. Hasło „Miasto, Masa, Maszyna” w Tędy Peipera miało szereg niebanalnych,
nie po dziennikarsku jednodniowych, lecz wyrastających z sugestywnej koncepcji antropologicznej argumentów. Poezja awangardowa określała się jako nieuchronna konsekwencja
dziejów techniki artystycznej, oraz, jeżeli nie przede wszystkim, jako bezwzględna konieczność aktywności twórczej n o w e g o c z ł o w i e k a. Awangarda wierzyła, że będzie to
osobowość wyzwolona z poddaństwa wobec natury, zdolna do systematycznej, planowej samokreacji – w mieście (piękniejszym niż dzikie twory przyrody), w masie – funkcjonującej
jak mądra maszyna, w świecie maszyn – służących nam tak, że produkcja dóbr naturalnych
stanie się radością równą radości artysty, a jednocześnie powszechną.
Strategiczny błąd awangardy lat międzywojennych polegał, jak sądzę, na tym, że jej utopia
zakładała jednoznaczną weryfikację w dziedzinach, na które poezja nie ma bezpośredniego
wpływu. Inne ideologie, choćby surrealizm czy klasycyzm zachowywały się ostrożniej. Jeżeli
one także apelowały do psychologii społecznej, to z reguły sprowadzały swoje obietnice do
imponderabiliów, przenosiły archipelagi „wysp szczęśliwych” do wewnątrz psyche jednostki61. Awangarda obiecywała szczęście powszechne. spektakularne, zorganizowane między
człowiekiem a masą, rzec by można – fologeniczne. Świat, który, pojawił się na ekranach
wojny, musiał być interpretowany jako znak całkowitej klęski utopii awangardowej. Ostało
się wprawdzie niemało osobnych konstrukcji werbalnych liryki awangardowej, którym jednak
usunięto fundamenty; koncepty tej poetyki nie rodziły już żywego echa w barbarzyńskiej
brzydocie zmasakrowanych miast i maszyn szkolonych do zbrodni.
Spojrzenie Przybosia na wojnę było wewnętrznie sprzeczne. Przed Wrześniem, w Równaniu serca, pragnął wojny, która – wierzył – przyniesie Polsce równość i sprawiedliwość. W
czasie okupacji szukał sposobu przetrwania, sił przeciw wojnie i śmierci. Stanowisko poety
eksponowane w cytowanej przedmowie do Miejsca na Ziemi okazało się najbardziej drastycznym powodem odtrącenia e t y k i a w a n g a r d o w e j przez ówczesną świadomość
literacką w Polsce. Dla większości poetów wojna była katastrofą, zbrodnią ludobójstwa.
Dwudziestoletni poeci okupowanej Warszawy widzieli w niej tragedię „za małych na cokół”
historii rówieśników, świeże groby, zamordowaną młodość. „Za każdą datą ukończonego
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wiersza – pisze Wyka o Baczyńskim – stal obóz, łapanka, tortury, śmierć, Oświęcim.”62 Różewicz zapamiętał z wojny ruinę fundamentalnych norm moralności, „furgony porąbanych
ludzi”63. Miłosz – karuzelę obok płonącego getta64. Broniewski – nową drogę krzyżową bezbronnych, Warszawę jako „chustę Weroniki” rozstrzelanych 65. Przyboś w dniach żywej pamięci cierpienia zobaczył sztuczne ognie nad Wawelem: „kule różowe i złote”.
Nie jest to kwestia jednego obrazu, jednej metafory. Poeta, wspominając lata przedwrześniowe, określa się jako twórca, który wojnę przewidział. „Gdy przeglądam te utwory, tak jak
ukazywały się w druku od 1922 roku, stwierdzam ustawiczne oczekiwanie wybuchu.” Owo
„oczekiwanie” nie ma w sobie jednak nic z lęków katastrofisty. Jest radosne, wiosenne,
oczyszczające. „Od roku 1932 – czytamy dalej – wiosny były już wiosnami zapowiedzi, [...]
od tego czasu nawet liryka osobista przejęła w sposobie wyrazu podziemne drżenie oczekiwania.” To prawda. Przyboś w tych latach przemawiał językiem katastrofizmu, ale katastrofę
świata krzywd i nieprawości witał z entuzjazmem! „Od roku 1930 wyrażałem w poezji zbliżający się zwrot, poprzez wzbierającą burzę wiodłem nadzieję, że wojna przyniesie przemianę
rewolucyjną świata.” Tak witano kiedyś rok 1918, gdy wojna przyniosła Polakom spełnienie
marzeń o niepodległości (zahamowało to na długo w literaturze dwudziestolecia polskiego ton
pacyfistyczny, krytykę militaryzmu). Teraz, po Wrześniu, po obozach zagłady, po Powstaniu
Warszawskim, słowa Przybosia – nawet w obliczu zwycięstwa, nawet na tle ówczesnej publicystyki – brzmiały jak żenujący, niezrozumiały anachronizm.
Czytamy w Kalendarium życia i twórczości Juliana Przybosia (1945)66: „6. V.
»0drodzenie« odnotowuje mnożące się w prasie codziennej skargi na niezrozumiałość poezji
Przybosia”.
W tym samym roku:
„23. XII. W związku z mnożącymi się zarzutami pod adresem jego poezji Przyboś ogłasza
artykuł pt. Na linii poetyckiej [...]”.
Być może socjologia wypracuje kiedyś narzędzia do badań nad historią recepcji poezji, dziś musimy zadowolić się hipotezą – przeszkodą w przyjęciu liryki Przybosia były nie tylko komplikacje
tekstu, wieloznaczność metafor, napięcia międzysłowne, gry etymologiczne i skondensowanie znaczeń, ale także trudność akceptacji celu etycznego, któremu ta poetyka chce służyć.
Odtrącenie awangardyzmu odbywało się w sposób jawny. Środowiskowy, profesjonalny
autorytet Przybosia był wówczas bezsporny: we wrześniu 1944 r. został on wybrany pierwszym powojennym prezesem Związku Zawodowego Literatów Polskich; jego książki miały
szeroki rezonans krytyczny, o tomie Póki my żyjemy pisali m.in. Czachowski i Sandauer:
Miejsce na Ziemi miało aż siedemnaście omówień prasowych, m.in. Wojciecha Bąka, Ryszarda Matuszewskiego, Hieronima Michalskiego, Adama Ważyka, Kazimierza Wyki, Jerzego Zagórskiego, Jerzego Zawieyskiego, Karola Wiktora Zawodzińskiego. Gdy nieco później z
krytyką awangardowej ideologii wystąpił Różewicz, była to, trzeba przyznać, łagodna, wręcz
sentymentalna forma rozrachunku. Młody poeta miał za złe poprzednikom – cóż? – zaledwie
ukochanie piękna, naiwność mieszkańca „wieży z kości słoniowej”, pomyłkę antropologiczną
– wynikającą z ufności na poły dziecinnej. Awangardziści wierzyli w „nowego człowieka”,
który „zamieszka w obrazie”, a tymczasem człowiek pozostał tym, kim był zawsze, i jego
nikczemne, zwierzęce instynkty okazały się silniejsze. Tak by można, najprościej, zreferować
myśl krytyczną Różewicza.

62

We wstępie do Utworów zebranych, op. cit.
Z wiersza Ocalony, [w:] Niepokój, Kraków 1947.
64
W wierszu Campo di Ftori, [w:] Ocalenie, op. cit.
65
W wierszu Via Dolorosa, [w:] Wiersze zebrane, Warszawa 1949.
66
Duk.op.cit.
63

29

Rysowało się wszak prawdopodobieństwo oceny awangardyzmu znacznie bardziej bezlitosnej. W skali europejskiej, w odniesieniu do wszelkich awangard (od futuryzmu począwszy), pojawiały się głosy obciążające ruchy nowatorskie w sztuce pierwszej połowy XX wieku – współodpowiedzialnością za katastrofę! Rozumowanie oskarżycieli układało się w inny
szereg implikacji niż u Różewicza. Chcieli awangardziści „nowego człowieka”. Marzył im się
nowy, wspaniały świat. Eksperyment się udał. Wyrzucony z natury, upodobniony do maszyny, zespolony z masą uformowaną wedle geometrycznych matryc wyobraźni konstruktywistycznej – narodził się człowiek sztuczny, dyspozycyjny obywatel systemów totalitarnych.
Ludobójstwo wojenne było jego dziełem. Nie barbarzyńcy, dzikusa, lecz osobowości skonstruowanej na przekór naturze. Awangardyzm pragnął szczęścia, lecz pośrednio w swym zapatrzeniu w ład, rygor, dyscyplinę – kolaborował nieświadomie z potęgami totalitaryzmów.
Chciał tego, czy nie, ozdabiał fabrykę homunkulusów transparentami swoich „pięknych
zdań”. Sam Przyboś ocenił przed wojną wizję świata w swoich pierwszych tomikach (Śruby i
Oburącz) jako „nieświadomy faszyzm syndykalistyczny” 67.
W Polsce w powojennych rozrachunkach z awangardą poetycką takie oskarżenia (gdzie
indziej formułowane expressis verbis) były tylko potencjalnym prawdopodobieństwem. Nie
ulegało jednak wątpliwości, że powrót starych haseł nie wróżył sukcesu. Zapewne to był powód, który skłonił Przybosia do oświadczenia, że wiersze pominięte w Miejscu na Ziemi skazuje on, mocą swojej autorskiej woli, na zapomnienie. Wśród tekstów zepchniętych w „nicość” znalazły się juwenilia, rzeczy drukowane w jednodniówce Hiperbola (1922), niektóre
wiersze ogłoszone w tomikach Śruby (1922) i Oburącz (1926), a więc utwory najwierniejsze
socjopsychologii awangardyzmu. Hymny na cześć pracy, olśnienia krajobrazami urbanistycznego piękna, słowa nabrzmiałe niepohamowanym, frenetycznym optymizmem. I jakkolwiek
gest autora Miejsca na Ziemi miał być gestem „zamknięcia jednego kręgu poetyckiego doświadczenia”, co w przekładzie na język potoczny znaczyło tylko tyle, że, zdaniem twórcy,
odrzuca on po prostu teksty słabsze (maniery przezwyciężone w jego rozwoju późniejszym),
to przeciwnicy awangardy mieli prawo powiedzieć: Przyboś przyznaje się do klęski.
Bez jasnego układu odniesień do autentycznych problemów życia społecznego poezja
Przybosia, stawiająca odbiorcy trudne zadania lekturowe, traciła znaczenie. Dziwactwo, wybryk, kuriozum – w tych kategoriach oceniane utwory awangardowe utrwalały się w świadomości czytelników, zwłaszcza tych, którzy wchodzili do literatury bez doświadczeń obcowania z zawiłościami sztuki słowa. Nie oparł się temu trendowi ośmieszania awangardyzmu
Julian Tuwim, który w Pegazie dęba (1950) – obok przykładów najpotworniejszej grafomanii
i cytatów z zabaw literackich baroku – umieścił wiersz Peipera pt. Footbal. Im dokładniej
ginęło z pola widzenia to, co znajduje się w głębi wiersza, tym wyraźniej narzucały się uwadze i śmieszyły chwyty widoczne na powierzchni tekstu. Wspominając przedwojenny tom
Przybosia Z ponad, powiada recenzent Miejsca na Ziemi, krytyk jak gdyby poecie życzliwy:
„Forma graficzna tego zbioru w układzie Wł. Strzemińskiego, polegająca na osobliwościach
druku, rozbijającego wiersze na stronice i stosującego dla każdego słowa inny krój czcionek
(swoiste echo karkołomnych sztuczek wyprawianych na zachodzie, czego pogłosami były np.
układy graficzne w Calligrammes Apollinaire’a), jest świadectwem i przypomnieniem zaawansowania się Przybosia w ówczesnym ruchu tzw. awangardowym.”68
Krytyk już w 1946 roku pisze nie o awangardzie, lecz o „tzw. awangardzie”, w innym
miejscu – w cudzysłowie – o „nowej poezji”, którą „przywykło nazywać się awangardową”.
Cudzysłowy, zastrzeżenia typu „tzw.” czy „przywykło się nazywać” sygnalizują anachroniczność nazwy „awangarda”, oddalają jej „karkołomne sztuczki” w coraz bardziej muzealną
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przeszłość. Nie jest to kwestia stylu jednej recenzji, jednego krytyka. W latach 1939–1955
system ideologii artystycznej poezji polskiej o b y w a s i ę b e z a w a n g a r d y.
Tu konieczne jest jeszcze jedno wyjaśnienie. Awangardyzm „Zwrotnicy” jako nowy głos
w polskich sporach o kształt ś w i a d o m o ś c i h i s t o r y c z n o l i t e r a c k i e j stanowił próbę rozbicia dychotomii „klasycyzm – romantyzm”, unieważniał tę parę pojęć opozycyjnych względem siebie i porządkującą obraz dziejów polskiej sztuki słowa zarówno w myśleniu badawczym, w języku krytyki literackiej, jak i w potocznych obyczajach czytelniczych.
Awangardowy kult innowacji artystycznej, „rozbijania tworzydeł” (Peiper) miał bez wątpienia rodowód romantyczny („nowości potrząsać kwiatem”). Kult rzemiosła z kolei otwierał
przed zwrotniczanami drogi do szkół klasycystycznych. Zespolenie obu dążeń, przy jednoczesnym odrzuceniu wielu romantycznych i klasycystycznych upodobań, tworzyło w rezultacie estetykę jakościowo nową, która zwalniała z obowiązku wyboru jednej tradycji – kosztem
drugiej (romantyzm przeciw klasycyzmowi lub klasycyzm przeciw romantyzmowi).
Trudno ponad wszelką wątpliwość ustalić, co po wojnie stało się przyczyną, a co skutkiem,
czy wycieńczenie awangardy ułatwiło reanimację uśmierconej już jak gdyby w dwudziestoleciu opozycji „romantyzm – klasycyzm”, czy odwrotnie, powrót sporu romantyków z klasykami, jego aktualność rozogniona sytuacją historyczną powodowały zmierzch awangardyzmu? Jedno musi zastanawiać. Zarówno romantyzm wojenny, jak i klasycyzm powojenny w
jego „pół – prywatnej” wersji Miłoszowej odebrały awangardzie hasła nowatorstwa, antytradycjonalizmu. Za poszukiwaniem nowych postaci artyzmu opowiadali się i Jastrun, i Miłosz.
Ani Jastrun, ani Miłosz nie dopuszczali myśli o tym, iżby więź z przeszłością mogła być biernym, akademickim naśladowaniem starych form,
Socrealizm zubożył, wynaturzył, sprymityzował antagonizm klasycyzmu i romantyzmu.
Ale nie był w stanie wyeliminować ich walki z własnego terytorium całkowicie. Ideologią
wyeliminowaną miała pozostać aż do Października ideologia artystyczna awangardy.
Realizm socjalistyczny – dywersje i odchylenia
„Naszym kryterium oceny, naszą normą estetyczną jest realizm socjalistyczny”, stwierdził
Stefan Żółkiewski na Zjeździe Związku Literatów Polskich w Szczecinie w 1949 roku69.
Osobliwością nowej ideologii artystycznej, zdobywającej status oficjalnego systemu norm,
miała się wkrótce okazać kłopotliwa dysproporcja między postulatami teoretycznymi a ich
praktycznym urzeczywistnieniem pisarskim, zwłaszcza w poezji.
Socrealizm – podkreślała bezustannie krytyka – nie jest poetyką, stylem czy jakimkolwiek
bądź zbiorem wskazówek technicznych: jest m e t o d ą t w ó r c z ą. Postulaty owej metody
ogarniały całość kultury; odnosiły się zarówno do sztuki wysokiej, jak i do szeregu dziedzin
paraartystycznych (uroczystości, manifestacji, a nawet obyczajów, zachowań codziennych).
Kwestiom teoretycznym interesującej nas ideologii poświęciłem sporo miejsca w pierwszym
tomie tej książki, w rozdziale o „strategii agitatora”. Tu wystarczy przypomnieć, iż – zgodnie
z zaleceniem Andrzeja Zdanowa – realista nie tyle odzwierciedla rzeczywistość, ile sprzyja jej
rozwojowi: od zburzenia starej formacji socjalnej ku budowie formacji nowej. Należy tedy
ukazywać świat w stanie walki klasowej, świat przepołowiony, podzielony na siły rewolucji
(zewnętrzne i wewnętrzne) oraz kontrrewolucji; wspierać świadomości gotowe do przyjęcia
przeobrażeń oraz demaskować wszystko, cokolwiek stawia im opór (świadomy lub bezwiedny). Sukcesy nowej władzy nie powinny wszakże oślepiać ani osłabiać czujności. W miarę
utrwalania się socjalizmu wzmaga się walka klas, głosił Stalin. Stąd konieczność wyborów
jasnych, jednoznacznych.
Autorzy faworyzowani przez socrealizm – opisani później w wierszu Zbigniewa Herberta
pt. Trzy studia na temat realizmu z tomu Hermes, pies i gwiazda (l 95 7)70– to:
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autorzy płócien podzielonych na prawą stronę i lewą stronę
którzy znają tylko dwa kolory
kolor tak i kolor nie
wynalazcy prostych symbolów
otwartych dłoni i zaciśniętych pięści
śpiewu i płaczu
ptaków i pocisków
uśmiechów i szczerzenia zębów
Wynalazcy prostej symboliki muszą posługiwać się systemem znaków jasnych i oczywistych. Jest rzeczą niedopuszczalną, by kolor „tak” i kolor „nie” stanowiły zagadkę dla czytelnika, a strony walki – lewa i prawa – były lękliwymi sugestiami tylko, tonęły w jakichś głębokich, mętnych otchłaniach. Rzecz w tym jednak, iż wrogowie nowego ładu postępują inaczej. Wcale nie zawsze wypowiadają jasno swoje przekonania. Kluczą, mącą, usiłują zmylić
publiczność, pozorują już to uczucia przyjazne, już to neutralność, niezaangażowanie, apolityczność; choć przecież udowodniono – wystarczy czytać gazety – że sztuka formuje się w
nadbudowie i o jej apolityczności nie może być mowy.
Brzozy są bezpartyjne,
brzozy są apolityczne,
ja od brzóz wszystko przyjmę,
bo śliczne...
– pisał wówczas Władysław Broniewski w wierszu Brzozy71.
A więc można było tak ironizować? Można było upominać się o wartości estetyczne, uniwersalne, takie jak piękno pejzażu, uroda gwiaździstego nieba, czułość drzew – i wyłączyć je
z walki klasowej? Publicznie – w żadnym wypadku! Żartobliwy protest Broniewskiego, protest–uśmiech, ten drobiazg liryczny nie ukazał się drukiem za życia autora; znany był jedynie
w kręgach towarzyskich literatów. Gdyby natomiast, załóżmy, sprawa nabrała rozgłosu, natychmiast oceniono by żart Broniewskiego jako przejaw „kapitulanctwa”. Rewolucyjna przeszłość poety nie stanowiła bowiem w czasach stalinowskich żadnej gwarancji bezpieczeństwa. Niekiedy nawet okazywała się okolicznością dodatkowo obciążającą odszczepieńca.
Prasa milczała o wielu twórcach, którzy przed wojną związali się z komunizmem, a potem
zostali oskarżeni o zdradę. Witold Wandurski, Ryszard Stande, poeci Trzech salw (trzecią
„salwą” były w tym zbiorku przedwojennej liryki rewolucyjnej właśnie... wiersze Broniewskiego!) należeli do autorów zakazanych; gdy wydawca Wierszy i poematów Majakowskiego
(1949) postanowił zamieścić kilka tłumaczeń Brunona Jasieńskiego, musiał sygnować je
enigmatycznym podpisem „przekład zbiorowy.
Strażnicy nowego porządku estetycznego nie mieli złudzeń, iż w dorobku większości
twórców, którzy przeszli dawniej lub przechodzą oto na pozycje realizmu socjalistycznego,
znajduje się szereg błędów. Że niemało jest utworów – tak samo jak produkcja literacka jawnych przeciwników socjalizmu – bałamutnych, skażonych naiwną wiarą w „abstrakcyjne”
ideały humanizmu, zapatrzonych w igraszki werbalne, uchylających się od uczestnictwa w
rewolucji. Zarazem owe, jawnie d y w e r s y j n e style i poetyki mają tę przewagę nad socrealizmem, że dysponują bogatym zasobem środków technicznych. Poeta wstępujący w obszary
socrealizmu znajduje się w sytuacji paradoksalnej. Chce pisać prosto, ale brakuje mu jaskrawych, sugestywnych, specyficznie artystycznych sposobów wyrazu słusznych przekonań. Nie
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chce ulec dywersyjnym językom wroga, ale wie, że choć bardziej zawiłe, są one także bardziej precyzyjne artystycznie, lepiej widoczne, silniej nacechowane.
Ideologia realizmu ulega niepokojącemu rozdwojeniu. Rysuje się mianowicie pęknięcie
między krytyką a praktyką poetycką. Im więcej trudności artystycznych piętrzy się przed poezją, tym bardziej rośnie autorytet krytyki. Recenzentom i eseistom, którzy w większości –
zwłaszcza starsi – mają niezłe rozeznanie w poetykach „dywersyjnych”, ukształtowanych w
dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce oraz dziś za „żelazną kurtyną”, nie przysparza
specjalnego wysiłku rozpoznawanie i piętnowanie tego, co obce, przyczajone, szkodliwe. Z
chwilą zaś gdy dochodzi do sformułowania postulatów pozytywnych, krytycy już to powtarzają wskazania ogólne, już to dają do zrozumienia, iż szczegółowe rozwiązania pisarskie nie
do nich należą: to domena twórców. W rezultacie socrealizm poetycki, dokładnie określony w
polu rezygnacji, zakazów, ostrzeżeń, może robić wrażenie wielkiej niewiadomej. W centrum
świadomości realistycznej rodzi się wizja niemal całkowicie irracjonalna. Nic też dziwnego,
że pożegnanie okresu socrealistycznego staje się jak gdyby pożegnaniem próżni. Głośny parnflet Jana Błońskiego Za pięć dwunasta czyli o warunkach poezji (1955) mówi wprost o „nieistnieniu żadnej szkoły, prądu, koncepcji lirycznej”72, pokazuje panoramę poezji po 1949 r.
jako bezkresną pustynię myślową i artystyczną.
Antyestetyzm.. Antyformalizm. Antypsychologizm. Tropienie tradycji szkodliwej, dywersyjnej wobec socrealizmu, koncentrowało się głównie wokół trzech wyżej wymienionych
dążeń. Niekiedy posługiwano się także nazwami poetyk historycznych, zarówno skompromitowanych przed wojną (młodopolszczyzna), jak i najbardziej wpływowych w dwudziestoleciu
międzywojennym (awangardyzm). Krytyka po 1949 r. przejawiała skłonność do ujednolicania
tych stylów i kierunków; zagłębianie się w subtelne między nimi rozbieżności uchodziło bowiem również za objaw „formalizmu” –już nie poetyckiego, lecz historycznoliterackiego73.
Pojawia się stały schemat opisu dziejów sztuki. Od – do. Od któregoś z „izmów” wyklętych, anachronicznych do doktryny jedynie słusznej. Schemat ten ma obrazować rozwoje
twórców starszej generacji (nie wszystkich, tylko tych, którym oto otwierają się oczy na nieubłagane konieczności rewolucji). W krytyce radzieckiej funkcjonuje formuła „od – do”
głównie w pracach poświęconych Majakowskiemu: od kubofuturyzmu do poematów Dobrze,
Włodzimierz Iljicz Lenin, Pełnym głosem. W Polsce zwraca uwagę analogiczny schemat w
wypowiedziach Artura Sandauera; np. Od estetyzmu do realizmu– tytuł szkicu o Jarosławie
Iwaszkiewiczu („Nowa Kultura” 1954).
Cechą wspólną doktryn „dywersyjnych” i odtrąconych miało być, jak wspomniałem, celowe maskowanie intencji prawdziwych (czyli klasowych, kontrrewolucyjnych). Poezja nowych czasów to poezja nowych czytelników. Walka o komunikatywność wiersza to walka o
język najbliższy doświadczeniom najpowszechniejszym. Zarówno formalistyczne zabawy, jak
i głębinowe wizje poetyckie dają ten sam skutek: przekształcają wiersz w rebus, szaradę, ornament. Prawidłowy rozwój poezji – postęp w sztuce – polega na tym, by przezwyciężać
72

Przedruk w książce: J. Błoński, Poeci i inni, Kraków 1956.
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wpływ doktryn „dywersyjnych” i coraz pewniej wprowadzać słowo poetyckie w obszary
świadomości ogółu; zaangażowanego w walkę i budowę socjalizmu.
„W dawnych swych wierszach – pisał Sandauer o Jastrunie – poeta ukazywał nie obiektywne cechy przedmiotów, lecz jedynie związane z nimi osobiste skojarzenia, obecnie natomiast chce wydobyć z przedmiotu to, co dostrzegają w nim wszyscy.”74
Nie jest rzeczą przypadku, iż zarówno Sandauer, jak i Jacek Trznadel z aprobatą cytują w
swych omówieniach przemian twórczości Jastruna75 apel ze Wstępu do jego okupacyjnej Godziny strzeżonej:
Nie bój się! Nazwij rzeczy po imieniu, ty, co
Lękasz się, że nazwane – oddychać przestaną.
Obu krytyków satysfakcjonuje ten postulat – jako punkt wyjścia. Zapowiada jak gdyby akcję sanitarną w poezji obezwładnionej mgławicowością symbolistycznych, onirycznych76,
subiektywnych widzeń. Sprzyja higienie, która oczyszcza byty z nalotów „metafizyki” – pojmowanej po marksistowski! – izolującej podmiot od przedmiotu, czyn od słowa, imaginację
od realiów życia społecznego. Tymczasem zagrożeniem jasności ideologicznej wiersza okazywały się nie tylko dywersje przeszłości, ale i pułapki geografii. Krytyka postulowała tworzenie dziel „socjalistycznych w treści, narodowych w formie”. Ów akcent narodowy pojawiał się zawsze, ilekroć należało zniechęcić twórców do dialogu z – rozwijającą się za „żelazną kurtyną” – awangardą.
Poeci polscy różnych generacji w latach 1947–1955 naśladowali oraz przetwarzali wzorce
stylistyczne poezji Paula Eluarda, Pabla Nerudy, Nazima Hikmeta. Wiersz wolny, często bezrymowy, napięcie odległych skojarzeń, barwność wizji – kontrastowana z grą intelektualnych
spekulacji, te osobliwości, pisze Trznadel77, były w nurcie realistycznym liryki Jastruna i Ważyka – pomyłkami. Oddalały wiersz od oczekiwań i przyzwyczajeń odbiorcy masowego. I
jakkolwiek Trznadel doskonalę wie, iż tradycje rodzime dwudziestolecia międzywojennego
uzasadniają ten styl, atakuje nie wprost awangardyzm, lecz obcość geograficzną, „egzotyczny
na naszym gruncie rodowód” odchyleń od dogmatycznego realizmu. Podobnie, wcześniej,
postępował Jerzy Putrament. Omawiając Rok urodzaju Jastruna pisał, iż poeta musi wrócić do
tradycji narodowych, gdyż „przezwyciężenie tego systemu wartości poetyckich, nie zakorzenionych w naszej poezji, pochodzących z całkiem odmiennych układów historycznych i społecznych – ułatwi ogromnie Jastrunowi ten rozwój jego poezji, którego chcielibyśmy od niego
wymagać”78. Skąd te argumenty zastępcze, dziwaczne – na tle haseł internacjonalistycznych –
tony ksenofobii? A stąd, że Neruda, Hikmet, Eluard to komuniści. Nie godzi się zagranicznych towarzyszy pouczać ani wytykać im błędów awangardyzmu. Dyplomatyczniej jest pozostawić wybory „całkiem odmiennym układom”, a poetów polskich upomnieć, iż sprzeniewierzają się nakazom „narodowej formy”.
Ideologia socrealistyczna, jak widzimy, zwracała uwagę na słowo poety zarówno w relacji do
– niesłusznych i słusznych – doświadczeń życiowych odbiorcy, jak i w odniesieniu do – szczerych lub pozorowanych – intencji nadawcy. W tej perspektywie można by powiedzieć, że słowo
miało wartość metonimii osobowości autora. Język wiersza pojmowano nie tylko jako system
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celowo zorganizowanych znaków, ale jako strumień oznak, które zdradzają prawdziwe oblicze
poety, demaskują też ograniczenia klasowe, silniejsze nieraz niż chęć szczera twórcy.
Sandauer, zwierzając się z kompromisów, którymi musiał opłacić druk Poetów trzech pokoleń, powiada, że „musiał operować – wyłącznie wówczas dopuszczalną – metodą socjologiczną, traktować np. Tuwima jako reprezentanta drobnomieszczaństwa, Przybosia – chłopstwa, czym obaj niewątpliwie byli, ale przecie – nie tylko tym” 79. Problem polegał na tym, do
jakiego stopnia krytyka pamiętała o owym „nie tylko”, czy i jak dopuszczała możliwość rozmaitości postaw artystycznych. W tym względzie projektodawcy norm socrealizmu nie byli w
pełni jednomyślni. Gdy ich uwaga koncentrowała się na wychowaniu czytelnika, socrealizm
przybierał postać dogmatyczną. Dominowały zakazy, tropienie dywersji i piętnowanie odchyleń. Ideałem wydawał się autor w pełni dyspozycyjny, „przezroczysty” dla doktryny społecznej, zredukowany do jej funkcji. Z chwilą zaś, gdy dopuszczano ograniczoną bodaj możliwość ujęcia personalistycznego, a więc przyznawano autorowi chociażby prawo do własnej
biografii, więzi pokoleniowych czy temperamentu, rysowały się warianty ideologii nieco bardziej liberalnych.
W nurcie liberalnym – organizowanym z reguły przez samych twórców – liczyły się intencje, żarliwość rewolucyjna, natomiast forma wypowiedzi mogła odznaczać się pewną elastycznością. Jeżeli i tutaj niszczono „dywersje”, to jednocześnie tolerowano
o d c h y l e n i a indywidualne. Obok zakazów pojawiały się natychmiast przyzwolenia,
koncepty rozwiązań pozytywnych, a nawet wcale szczegółowe wskazówki techniczne.
Odchylenie pierwsze: klasycyzm „Kuźnicy”
Jak wspomniałem już, przedstawione w Liście pół–prywatnym o poezji Miłosza koncepcje
nie były jedynym wariantem klasycyzmu. W pobliżu Miłosza, ale i w pobliżu dążeń polityki
kulturalnej państwa, rozwijała się – również klasycyzująca – poezja autorów, którzy publikowali najpierw na łamach „Twórczości”, a wkrótce potem skupili się wokół „Kuźnicy”. Do
pewnego momentu idee socrealistyczne mogły ewoluować w przymierzu z dążeniami klasyków. Opowiadali się oni za poezją dyskursywną, jasną, w której tezy wyrażane są expressis
verbis, a wizjom, obrazom, tropom wyobraźni pozostawia się rolę ilustracji myśli przewodniej. Kult tradycji oświeceniowej, w pewnym stopniu także pozytywistycznej, sprzyjał wierszom dydaktycznym, pogadankowym. Był to, powiada Jacek Łukasiewicz, „dydaktyzm poetycki motywowany obowiązkiem szerzenia elementarnej oświaty wśród prostych ludzi, którzy nauczyli się czytać i którzy rzeczywiście czytali w tej tuż – przed – telewizyjnej epoce”80.
Należało odpowiednio sterować piórem poety, by pielęgnowanie zabytków przeszłości nie
przerodziło się niespodziewanie w dialog z przeszłością wyklętą: przeciwdziałały temu w
jakiejś mierze nauczycielskie ambicje klasyków – m.in. reguła stopniowania trudności procesu dydaktycznego, unikania komplikacji, które mogłyby zdezorientować czytelnika – wychowanka. „Stosunek do tradycji był stosunkiem mądrego gospodarza, ale wyrażał go ostrożny
popularyzator.” Z tych powodów estetyka klasycyzmu nie należała zrazu do zjawisk tępionych przez prawodawców realizmu. Traktowano ją jednak jako epizod przejściowy.
Utajony i, trzeba powiedzieć, subtelny konflikt postaw rysował się w odniesieniu do obrazu poety – wpisanego w strukturę tekstu. Realizm ciążył ku anonimowości stylu. Anonimowość stanowiła także – łatwo osiągalny – rezultat konwencji klasycystycznej. Lecz anonimowość anonimowości nie równa. Dla klasyków była ona maską, kostiumem, bezpieczeństwem.
„Najlepsze jednak wiersze pisali ci, którzy potrafi utrzymać utwory w konwencji właściwie
bezosobistej. Oda, panegiryk, także piosenka – pisze Łukasiewicz – to formy odsuwające na
dalszy plan osobiste zaangażowanie.” Dla dogmatyków realizmu wyrzeczenie się osobistych,
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subiektywnych obciążeń wyobraźni to dramat, który należało ujawnić. Nie maska, lecz żarliwe dążenie do identyfikacji z mądrością Historii oraz walką rewolucyjną Mas, nie kryjówka
w języku niczyim, lecz frenetyczne świętowanie wspólnej sprawy w języku rewolucyjnej
wspólnoty – oto cele godne artysty! Dlatego schemat „od – do”, od estetyzmu czy któregoś z
innych „izmów” – do pełni świadomości realistycznej, stawał się, o czym już wspomniałem,
nie tylko wzorcowym ujęciem biografii poetyckiej w krytyce, ale wzorcem samej biografii. I
dlatego taką popularnością cieszyło się wyznanie Majakowskiego z Pełnym głosem: o „przydeptywaniu gardła własnej pieśni” – w imię wyższych niż pieśń powinności „asenizatora” i
„woziwody” rewolucji81.
Antagonizm jawny nabrzmiewał w innym skrzyżowaniu klasycyzmu i realizmu. Dotyczył
stylizacji. Zarówno czysto technicznych kwestii wiersza stylizowanego, jak i zaplecza ideowego liryki stylizatorskiej. Czytelnik pożądany przez ideologię socrealistyczną powinien był
rozpoznawać świat wiersza jako swój świat; stylizacje klasycystyczne wprowadzały go w
rzeczywistość sztuczną, niedzisiejszą, po akademicku wychłodzoną. Istotą klasycyzmu, pisze
Jurij Łotman82, jest założona z góry i respektowana przez wszystkich nietożsamość życia i
obrazu, empirii codzienności i zachowań postaci na scenie, w malowidle, w przestrzeni opowieści literackiej. W tekstach klasyków z kręgu „Kuźnicy” słowo stylizowane traciło wiarygodność. Wizje przyszłości – te optymistyczne – przypominały nadto wyraźnie arkadyjskie
obrazy przeszłości, „złotego wieku”, „wysp szczęśliwych” itd. Walka o raj na Ziemi okazywała się jedynie sentymentalną, klasycystyczną w swej najgłębszej istocie, tęsknotą do raju
utraconego.
Tę właśnie k s i ą ż k o w ą, b i b l i o t e c z n ą a r c h a i c z n o ś ć klasycyzmu atakowali najzajadlej „pryszczaci” (już w 1948 roku). W ich odczuciu schronienie w „okopach św.
Klasycyzmu” znalazła sztuka uników, retoryki przedawnionej, w której mieszają się figury
wyczytane z dziel dawnych z hasłami nowej władzy, które zresztą przypominają frazeologię
państwowotwórczą Polski przedwrześniowej. Harmonia jest absolutna, nic się z niczym nie
wadzi, nic niczemu nie szkodzi... Taki sens miały m.in. parodie Tadeusza Kubiaka83, które
towarzyszyły rebelii młodych w Nieborowie. Oto fragmenty parodii stylu Pawła Hertza:
Niby ta, ale nie ta,
Płynie Odra jak Leta,
Charon siwy straż dzierży
nad rubieżą Macierz.
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Mnie też
gniótł usta
propagandy ciężar,

ja też
romance bym na pudy
pieścił –
lecz ja –
żem ostro
sam się
uśmierzał,
przydeptywałem
gardziel swojej pieśni.
W. Majakowski, Wiersze i poematy, wybór przekładów oprac. A. Ważyk, Warszawa 1949. (Pełnym głosem –
przekład A. Ważyka.)
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W: Semiotyka i struktura tekstu. Studia poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresom Slawistów, praca
zbiorowa pod red. M.R. Mayenowej, Wrocław 1973.
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Cyt. za: T. Drewnowski, Ucieczka z kamiennego świata (O Tadeuszu Borowskim), Warszawa 1972
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Podróży mi, podróży,
pleda ciepłego, róży. Mgły Acherontu i słońce,
i wiersze gładzić jak końce.
Cała rzeczywistość przedstawiona w tekstach klasycystycznych jest w odczuciu „pryszczatych” „niby ta, ale nie ta”.
Liberalizm klasycyzmu – a tego również nie dało się ukryć przed czujnym okiem młodych
– dawał sui generis alibi także dla poezji dalekiej od akademickiej oschłości, manifestującej
się w stylu ludycznym, kabaretowym. Ma bowiem klasycyzm w swojej tradycji nie tylko odę
Balon czy „tysiąc wierszy o sadzeniu grochu”, ale i Pieśń filaretów, i Zimę miejską Mickiewicza; ma chwile uniesień młodzieńczych, sztubackich, bezceremonialnych. W tym nurcie
tradycji mogli się odnaleźć i przeczekać rewolucję tacy autorzy, jak na przykład Gałczyński...
W ataku na okopy św. Klasycyzmu odnaleziono także i oświetlono z całą bezwzględnością
autora Kolczyków Izoldy. Oto jakże charakterystyczny fragment parodii Kubiaka:
Idą koboldy
w kaloszach Izoldy.
Odra jak balet,
przez ziemie zachodnie,
w błękitnym szalu,
płynie po dnie.
Euterpe, Alleluja,
idem, eadem, idem,
hic.
Odchylenie drugie: „majakowszczyzna”
Atak na Gałczyńskiego był kompromitacją maski błazeńskiej, postawy sowizdrzalskiej.
„Pisarz robotniczy to nie Sowizdrzał, lecz Majakowski”, stwierdzał Tadeusz Borowski w
1950 roku84. W tym samym roku Wiktor Woroszylski opublikował głośną Batalię o Majakowskiego85. Tak oto „m. a j a k o w s z c z y z n a”, zjawisko znane i nazwane po imieniu
już wcześniej, staje się formułą ideologii artystycznej „pryszczatych”, ideologii zdecydowanie antyklasycystycznej.
Kulturze książkowej przeciwstawiała „majakowszczyzna” kulturę gazetową; czytelnię biblioteczną zamieniała na kiosk „Ruchu”. Akademicki, olimpijski spokój wiersza klasycystycznego zastępowała mową wzburzoną, wyniesioną z wieców i „czystek” partyjnych. Kabaretowe, rozrywkowe „usługi” wierszopisarskie miały się odtąd wycofać z prasy, ustępując
miejsca agitacji bardzo poważnej i zdecydowanie politycznej. „Jakaż tradycja pozostaje odrzucającym Majakowskiego? – pytał Woroszylski. – Krasiński? Lechoń? Nie, chyba nawet
nie ta. Im pozostaje ksiądz Baka i rymowane reklamy Chloridontu na ostatniej stronie »Ikaca«.” Artykuł Woroszylskiego, „dość lekkomyślny”, jak oceniał go pięć lat później Trznadel86, nie oszczędzał zarówno autorytetów pisarskich, jak i przyzwyczajeń estetycznych masowego czytelnika. „Czego tylko nie bronili p r z e c i w n i c y »majakowszczyzny«! – wołał
Woroszylski. – Bronili dobrego rzemiosła i tradycji kulturalnej przed nieukami i barbarzyń84

Ibid.
„Odrodzenie” 1959, nr 5.
86
Trznadel, op.cit.
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cami. Bronili doskonałej formy klasycznej przed brutalami, rozbijającymi zwrotkę. Bronili
języka poetyckiego, misternie utkanego z Led, Endymionów i Persefon, przed wtargnięciem
żywiołu niepoetyckiego, jak pepesza, współzawodnictwo, Pstrowski, ZWM.”
Batalia o Majakowskiego podważyła autorytet klasycyzmu. Świadczą o tym głosy samokrytyki redaktorów „Kuźnicy” (Ryszarda Matuszewskiego, Seweryna Pollaka, Adama Ważyka), a przede wszystkim – wiersze. W poezji Jastruna pojawi się wkrótce „pepesza”, a także
poetycki hołd złożony autorowi Dobrze, wiersz pt. Stacja – Majakowski. Sandauer będzie
jeszcze w 1954 roku chwalił najnowsze wiersze Broniewskiego za to, że ukazują „socjalizm
polski w konkretnych osiągnięciach i a u t e n t y c z n y m. j ę zy k u” [podkr. E.B.], przytaczając na dowód strofę, która mogłaby się pojawić u Gruszczyńskiego, Urgacza, Mandaliana,
Woroszylskiego:
Robiłem z rozmysłem, honornie,
kilof walił jak sto tysięcy,
325 ponad normę,
a będzie jeszcze więcej! 87
O rozmiarach wpływu „majakowszczyzny” niech świadczy fakt, iż w przywołanym tutaj
już pamfiecie Błońskiego pt. Za pięć dwunasta pisze się o Majakowskim więcej niż o Broniewskim. Dopiero Błoński, choć cały problem wydaje się już wówczas „przedawniony”,
usiłuje wytłumaczyć „pryszczatym”, że nie sposób poetyki i sytuacji Majakowskiego przenosić mechanicznie na polski grunt, w inne realia, w inny czas historyczny.
„Majakowszczyzna” nie wydała żadnego dzieła wybitnego, stała się zbiornicą tekstów poronionych. Mimo to jednak jej ocena historycznoliteracka budzi kontrowersje. Jedni są zdania, iż należy zapomnieć o epizodzie, który był inwazją „drętwej mowy” czy „mowy – trawy”
propagandowej i oznaczał próbę przekształcenia literatury w socjotechnikę. Inni twierdzą, że
w rekonstrukcji procesu historycznego w polskiej poezji powojennej całkowite pominięcie
„majakowszczyzny” byłoby, z punktu widzenia badacza, niesłuszne: późniejsze poczynania
pisarskie, nie tylko samych „pryszczatych”, bo także i młodszych twórców, sytuują się w
opozycji do „majakowszczyzny”, jest ona negatywnym układem odniesienia dla wielu inicjatyw odwilżowych i poodwilżowych, a więc z tego przynajmniej względu musi być brana
pod uwagę.
Ustalmy najpierw, czy „majakowszczyznę” można, obok klasycyzmu „Kuźnicy”, traktować jako „odchylenie”? Tak. Jeżeli, używając epitetów politycznych, klasycyzm określilibyśmy jako pewien wariant odchylenia liberalnego, to „majakowszczyzna” przypomina odchylenie „lewackie”. Miała ona w sobie coś z fanatyzmu rewolucyjności bezkompromisowej,
przypominała „komunizm chuligański” – jak nazwał Lenin postawę Majakowskiego wyrażoną w poemacie 150 000 00088. Budziła niepokój dogmatyków. Obnażała mechanizmy – gdzie
indziej – ukryte. Gardziła maską, dwulicowością, kokieterią i nie pozostawiała żadnych złudzeń odbiorcom. Jej tradycją był nie tyle futuryzm, choć futuryzm to najważniejsze doświadczenie artystyczne mistrza młodych: Majakowskiego, ile – ekspresjonizm, poetyka krzyku,
poezja gigantofonu.
Najważniejszą kwestią w ocenie „majakowszczyzny” pozostaje wszak kwestia s z c z e r o
ś c i. Gdy zgodzimy się z Łukasiewiczem, że klasycyzm sankcjonował swoistą „nieszczerość”
autora, lub przynajmniej zwalniał z nakazu szczerości, powinniśmy się także zgodzić z
mniemaniem, że wartością faworyzowaną przez „majakowszczyznę” była właśnie szczerość.
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Sandauer, op.cit.
Piszę o tym w książeczce pt. Włodzimierz Majakowski, Warszawa 1984 (seria Klasycy literatury XX wieku
pod red. L. Budreckiego).
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Zdaniem Jakobsona „szczerość” to pojęcie mylące, bardziej psychologiczne niż literackie,
a w literaturze oznacza po prostu zgodność z konwencją 89. Pisarz szczery jest inaczej w liryce, inaczej w dramacie, a jeszcze inaczej w dzienniku intymnym czy w korespondencji prywatnej. (Dobry pisarz byłby zatem „szczery” zawsze). Trudno odmówić Jakobsonowi racji,
ale racje badacza pomijają w tym akurat ujęciu obyczaje czytelnicze, gdyż czytelnik –
zwłaszcza podległy kanonom romantycznym – z reguły pyta, czy poeta wierzy w to, co pisze.
A więc czy pisze szczerze. Tych pytań ominąć się nie da, określają one bardzo istotne obszary
recepcji.
Tak, „majakowszczyzna” była ekspresją szczerości swoistej, klasowej. Dowody są dwa,
nie dla każdego przekonywające, ale innych nie znam. Otóż twórcy „majakowszczyzny” nie
wyrzekają się jej jako osobistego doświadczenia pisarskiego i jednocześnie oceniają ją dziś
niesłychanie surowo. Sądzę, że zdolność krytycznej samooceny twórczości młodzieńczej to
jest pewien sprawdzian szczerości. Zauważmy: „majakowszczyzna” i w tym względzie zachowuje się tak, jak Majakowski. Gdy czytamy jego poemat Dobrze, gloryfikujący rewolucję,
przez pryzmat późniejszej Łaźni, która mówi o rewolucji oszukanej, szczerość bólu wydaje
się uwiarygodnieniem szczerości zachwytu. Nasi spadkobiercy Majakowskiego mieli wkrótce
powtórzyć drogę swojego patrona i nauczyciela. Sami zaatakowali swe „pryszczate” złudzenia. Zachowali tę samą nieobojętność wobec teraźniejszości. Radykalnie zmienili ton i styl.
Przeszli z ekspresjonistycznego krzyku – w szept, z agitacji – w refleksję, z etyki inkwizytorskiej – ku etyce rozumiejącej niedoskonałość „tego co ludzkie”.
Szansa ludowości
Możliwość urozmaicenia stylu poezji tych lat stanowiły nawiązania do folkloru wiejskiego. Był to teren w jakimś sensie neutralny w konflikcie pokoleń, skoro stylizacje ludowe
znajdowały się zarówno u „klasyka” Hertza, jak i u „romantyzujących” poetów młodszej generacji: Tadeusza Kubiaka (Monolog o festynie, Piosenka codzienna. Pod Czorsztynem z
Wyboru wierszy, 1954) czy Jerzego Ficowskiego (poemat Oskar Kolberg, wiersz Dziewczętom i chłopcom z „Mazowsza” w tomie Zwierzenia, 1952). „Ludowość” – pojmowana dość
ogólnikowo – stała się w kanonie socrealistycznym wartością akceptowaną; dla niektórych
poetów okazała się chwilowym azylem. Nie jest rzeczą przypadku, iż Przyboś, który, jak
wspomniałem, pozostawał wówczas na peryferiach życia poetyckiego, zajął się wertowaniem
tomów Oskara Kolberga, czasopism „Wisła” i „Lud” oraz innych zbiorów folklorystycznych,
by przygotować do druku antologię pieśni ludowej pt. Jabłoneczka (1953). „Były to niejako
przymusowe roboty w okresie, kiedy znajomi poeci składali samokrytyki”, wspomina Przyboś90. Być może zresztą działalność antologisty pozwalała ocalić prawdziwsze treści folkloru
niż twórczość stylizatorska. Ostatecznie antologia, choć pozbawiona pewnych nut i gatunków,
na przykład kolęd i pastorałek, przynosiła jednak autentyczną pieśń ludową. „Twierdzę samochwalnie – pisał Przyboś po latach – że wybrałem najpiękniejsze teksty i że chyba niewiele
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R. Jakobson analizuje konwencję monologu lirycznego i konwencję dziennika intymnego poety. Czy istotnie,
pyta, liryka jest domeną zmyślenia, a dziennik – obszarem prawdy? „Czy stosunek między liryką a dziennikiem
jest stosunkiem między D i c h t u n g a W a r h e i t? Nie, oba aspekty są jednakowo prawdziwe, są to tylko
różne znaczenia lub, mówiąc uczenie, różne semantyczne plany tego samego przedmiotu, tego samego przeżycia.” A w innym miejscu: „Każda słowna manifestacja w pewnym sensie stylizuje i przetwarza rzeczywistość,
którą opisuje. Decyduje tendencja, patos, adresat, przedwstępna »cenzura«, zasób gotowych schematów.” R.
Jakobson, Co to jest poezja?, przekład W. Górny, [w zbiorze:] Praska Szkoła Strukturalna wi latach 1926–1948,
red. M.R. Mayenowa, Warszawa 1966.
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już poetycko wartościowego można dodać do mojego wyboru”. Natomiast stylizacje –
zwłaszcza Kubiaka – zachowywały tylko zewnętrzne, leksykalne czy frazeologiczne akcenty
ludowości; w swych przeznaczeniach agitacyjnych, a także w postulowanej wizji świata nie
różniły się w istocie niczym od wierszy napisanych polszczyzną gazetową.
Zarysy realizmu
Nie powiedzielibyśmy prawdy, gdybyśmy poprzestali na stwierdzeniu, że realizm – manewrujący między własnymi odchyleniami – był wyłącznie zbiorem zakazów i ostrzeżeń.
Zresztą cytowany tu już parokrotnie Błoński, choć mówi o braku propozycji pozytywnych,
dostrzega w owej próżni jakieś zarysy myśli, próby nowych doświadczeń, ślady instytucji
twórczej. „Poezja zareagowała w Polsce szybciej na hasło realizmu – pisze krytyk – szybciej
też spenetrowała szansę i trudności przyszłości.” Sądzę, że pewną możliwość programu pozytywnego stwarzał taki r e a l i z m, który raz po raz odrywał się od Żdanowskiego dogmatu, odsłaniał swe źródła czyste, znane z historii arcydzieł. Krytyka błąkała się między sloganem a wiedzą, dyrektywami polityki kulturalnej a powinnościami zawodowymi. Dosyć późno, niemal tuż przed Odwilżą, zaczęły wyłamać się idee realizmu poetyckiego, wątle wprawdzie, ale zasługujące na przypomnienie.
Zacznijmy od drobnego na pozór epizodu: od polemiki Ważyka z Tuwimem na temat
kwiatów Puszkina.
Ważyk ogłosił w 1952 roku przekład Eugeniusza Oniegina. Tuwim przeczytał przekład i
przedstawił niesłychanie drobiazgową analizę pracy Ważyka. Spośród wielu zarzutów, jakie
Tuwim postawił tłumaczowi, jeden w sposób szczególny oburzył Ważyka91. Chodziło o kwiat
i o rym. Oto w oryginale rosyjskim Puszkin bawi się wytartym rymem „morozy – róży”. Pokpiwa sobie z czytelniczych upodobań do współbrzmień obiegowych, niczyich. „Żart polega
na tym – pisze Tuwim – że rym »morozy – rozy« należy do kategorii rymów banalnych, często w ówczesnych wierszach rosyjskich powracających – jak u nas sakramentalne niegdyś
»miłość – zawiłość«, »żal – dal«, »łzy – bzy«.” Tymczasem Ważyk w swoim przekładzie
zastąpił róże tuberozami Dla rymu, oczywiście („mrozy – tuberozy”), ale, powiada Tuwim,
żart Puszkina został w ten sposób zniszczony, gdyż w polskiej tradycji wierszopisarskiej rym
proponowany przez tłumacza nie reprezentuje współbrzmień znanych, wyświechtanych. Tak
oto rozminęły się poetyki przekładu i oryginału – ze szkodą dla polskiego Eugeniusza Oniegina.
Co na to Ważyk? Ważyk, który był jednym z projektodawców metody realizmu socjalistycznego w poezji, i choć sam miał wówczas inklinacje klasycystyczne, pragnął realizmu i
usiłował zbudować teorię poezji realistycznej (a także realistycznego tłumaczenia). Sporu o
rym nie podjął. Byłby to spór niegodny twórcy nowych czasów, formalistyczny, urojony. Jego zdaniem pretensje Tuwima wynikają z „roztargnienia ideologicznego”. Ideologicznie „tuberozy”, twierdzi tłumacz, są wiernym ekwiwalentem „róż”: kwiaty te, w obu wypadkach,
mają znaczenie metonimii salonu arystokratycznego. Są znakami kultury klas posiadających,
„O jakich różach mowa? Rzecz jasna, o różach cieplarnianych, bo skądże inne zimą, o różach
poezji salonowej.” Ważne jest społeczne pochodzenie kwiatu: cieplarnia, salon, dostatek wyzyskiwaczy. Tuwim tego pojąć nie chce, gdyż „nie wnika w ideologiczny dag myśli” Puszkina, konkluduje Ważyk.
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Na tym tle rysuje się następująca teza realizmu. Poetycką wartością słowa nie jest jego
funkcja stylistyczna w konstrukcji komunikatu lirycznego (na przykład rymowa, instrumentacyjna czy stylizatorsko – parodyjna), lecz nośność ideologiczna. Słowo kieruje uwagę odbiorcy na oznaczoną rzeczywistość, która z kolei jest rzeczywistością „czyjąś”, określoną społecznie, klasowo. Rzecz oznacza tu zawsze metonimię antagonizmu społecznego, stronę „naszą” lub „nie naszą”. W otaczającym nas świecie są rzeczy zrośnięte ze starym porządkiem,
skażone wrogim powietrzem, i są rzeczy najbliższe – dosłownie, fizycznie – budowniczym
nowej epoki. Poezja wykrywa ten podział, utrwala i dramatyzuje. Owo ukierunkowanie metonimiczne ideologii realizmu potwierdza tezę Jakobsona, który w metonimii właśnie, w mowie podporządkowanej normie przyległości rzeczy, widział źródło stylu realistycznego92.
Teoretycy realizmu rozróżniają bierny i czynny stosunek poezji do mowy potocznej. Wiedzą dobrze, iż są rzeczy, które wystarczy nazwać po imieniu, aby ich barwa ideologiczna nie
budziła wątpliwości. „Tuberoza” istotnie jest metonimią cieplarni i salonu, a „cieplarnia” i
„salon” to metonimie dobrobytu klas posiadających. W poezji powojennej, która nie bez
przyczyny utrzymuje żywą więź z wojenną liryką tyrtejską, łatwo o efekt ideologiczny, gdy
słowo nazywa rzecz związaną z okupacją. Egzekucja, łapanka, obóz koncentracyjny, faszysta
czy volksdeutsch są nazwami organizującymi powszechne emocje, jednoznacznie negatywne.
Słowa z repertuaru propagandy nowej władzy (współzawodnictwo pracy, przodownik, szkolenie, z drugiej strony dywersant, bumelant, kułak) wymagają już chwytów specjalnych, pozyskujących czytelnika dla „koloru tak” oraz „koloru nie”. Pozostaje wszak ogromne terytorium mowy, w którym trzeba wprowadzić podziały, wyrwać słowa z pozornej neutralności,
by i one były symbolami: „kanarek” –symbolem drobnomieszczańskiej podkultury, „kielnia”
– emblematem heroizmu odbudowy, „dziecko” – alegorią troski o szczęście pokoleń przyszłości itd.
Co zrobić z nazwami rzeczy, które służą raz jednej sprawie, raz drugiej? Wszak karabin
może być metonimią armii naszej i armii wroga. Otóż kwestię emocjonalnych walorów takich
słów miał rozstrzygać kontekst, jego metonimiczne i metaforyczne presje. Młodzi poeci często opiewali pepeszę. Dopominali się o prawo takich stów w liryce agitacyjnej. W Balladzie o
Puszczy Świętokrzyskiej Jastmna w pepesze są uzbrojeni wrogowie, zabójcy generała Świerczewskiego. Trzeba tę broń – w tej sytuacji – zniesławić. Najpierw za pośrednictwem metonimii
Pod pachą ciepłem ciała ogrzana pepesza
– pisze Jastrun. Gdyby pepeszę niesiono na bój w naszej sprawie, ogrzewałoby ją ciepło
serca, oddechu, może dłoni chłopięcej, która jeszcze wczoraj kartkowała książkę lub pisała
czuły list do ukochanej. Broń niosą faszyści, i ciepło ich ciał – „pod pachą” – jest nieświeże,
mdłe, odrażające. Teraz kolej na metaforę: pepesza morderców –
Jak żmija utuczona ołowiem się zwiesza
„Porównanie broni faszystów do żmii – komentuje cytowany fragment Jacek Trznadel –
ma określony sens przede wszystkim emocjonalny, charakteryzuje zwierzęcą intencję i moralność posiadacza broni. Oto tajemnica celności i piękna jednej strofy!”93
A teraz sytuacja odwrotna. W innym wierszu Jastruna Polska jest porównana do broni.
Musi to być broń nasza, przyjazna, budząca tkliwość i dumę. Metafora, „piękna metafora”,
pisze Trznadel, nadbudowuje się nad opowieścią o broni, którą żołnierzowi udało się wynieść
cało z niebezpiecznej przeprawy przez rzekę. Żołnierze –
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R. Jakobson, M. Halle, Podstawy języka, Wrocław 1964.
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Wynieśli Polskę pod kul świstem
Jak broń niezawilgłtą z przeprawy.
Metafora realistyczna żywi się epiką. To jest bodaj najistotniejszy moment w całym programie pozytywnym realizmu poetyckiego.
Prymat żywiołu epickiego, fabularnego i dyskursywnego nad liryzmem to osobliwość realizmu znana i zauważona prędko przez krytykę. Normy socrealizmu zakładały konieczność
konfliktów rozgrywających się w przebiegach zdarzeniowych, takich na przykład jak konflikt
między światłą jednostką a tłumem w stanie totalnej anarchii (powinna była wówczas zwyciężać jednostka). Albo między kolektywem świadomym swych celów a jednostką zdeprawowaną przez obcy wywiad lub zarażoną przez rodzime atawizmy ginącej formacji społecznej. Wygrywał rzecz prosta kolektyw. Żądano opowieści. Opowieści o zdarzeniach, które
stawałyby się symbolami dróg niesłusznych oraz drogi jedynie słusznej. Nadto jeszcze proza
mogła szybciej przedrzeć się do czytelnika masowego. W tym dążeniu pomagał (jak mniemano) język powieści czy zbioru nowel, reportaży, dzieł z pogranicza beletrystyki i publicystyki.
„Proza jako gatunek bliższy językowi dyskursywnemu – pisze Włodzimierz Maciąg – łatwiej
poddawała się normatywnym rygorom i model owej prozy można było dokładniej teoretycznie opracować.”94
Dowodem na to niech będzie wspomniany tu już esej Sandauera o Iwaszkiewiczu pt. Od
estetyzmu do realizmu. Sandauer nie spełnia obietnic zawartych w tytule; spełnia połowicznie. Owszem, dokładnie przedstawia e s t e t y z m twórcy Oktostychów. Umie także pokazać polemikę poety z własnym zbłąkaniem w estetyzmie. Gdy jednak zbliża się do kwestii
realizmu, porzuca obszar poezji. Rozkwit Iwaszkiewiczowskiego realizmu, czytamy w rozprawce, to „wspaniały rozkwit prozy”95. A liryka? „Liryce przypada odtąd rola jedynie przygotowawcza i niejako samokrytyczna: oczyszcza ona jak gdyby wypełniony dotychczas stylizowanymi ruinami teren pod nowe i bardziej rodzime budowle.”
W rachunku czysto teoretycznym istniała przecież możliwość ustanowienia kanonu liryki
realistycznej. Byłaby to właśnie – jak pokazywałem na przykładzie analiz Trznadla poświęconych metaforyce Jastruna – liryka wsparta na epice, obraz zbudowany z wydarzeń. Kłopot
polegał na czym innym: wzory epiki socrealistycznej miały coraz mniej wspólnego z realizmem w najprostszym, pierwotnym rozumieniu tego pojęcia. Obraz świata stawał się coraz
bardziej fikcją ideologii, wmówieniem, a nie rekonstrukcją prawdziwych doświadczeń społecznych. Z literatury wygnano szereg niewygodnych faktów, nieprawomyślnych biografii,
wstydliwych konkretów historii najnowszej. Wygnano żywy język potoczny, zastępując go
polszczyzną gazety, hasłem plakatowym, akademickim referatem okolicznościowym. Realizm poezji, podobnie jak realizm powieści, dramatu czy filmu, zastał odcięty od swych źródeł pierwszych.

*
Program realizmu socjalistycznego – niezależnie od odchyleń i prób artystycznych „dywersji” – miał cel monistyczny. Dążył do ujednolicenia wyobraźni literatów, chciał jednej
poetyki, „jedynie słusznej” wizji świata. Z tego też względu przeciwstawiał się podziałowi
twórczości na elitarną i masową, poważną i rozrywkową, itp.
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Literatura jest jedna – to hasło brzmiało dumnie, ale nieprawdziwie, gdyż w jego doktrynalnym blasku gasły osobliwości wielu talentów, jak gdyby w teatrze zabrakło nagle miejsca
dla aktorów charakterystycznych i wszystkie role musiały być rozgrywane w tej samej stylistyce.
Prąd Odwilży, wzmocniony wkrótce polskim Październikiem 56 roku, gwałtownie zerwał
tamy i umocnienia monizmu, był brawurowym wtargnięciem do kultury artystycznej żywiołu
pluralistycznego. W praktyce oznaczało to wcale nie zawsze odwrót od świeżych jeszcze
wzorców (jak na przykład twórczość Majakowskiego); nierzadko dawne wzorce, które znano
w wariantach uproszczonych aż do granic prymitywizmu, poddawano jakże gruntownym reinterpretacjom. Stało się tak między innymi z „polskim Maj akowskim”.
W 1956, 1957, 1958 roku prasa ogłasza szereg nowych tłumaczeń dzieł autora Łaźni. Ukazują się kolejne tomy jego utworów wybranych. Tworzy się szczególna konfiguracja ideologiczna. Oto nowy Majakowski, dopiero teraz przemawiający u nas pełnym głosem, przeciwstawia się niedawnej „majakowszczyźnie”. (To samo dzieje się w prozie – w opowiadaniu
Kazimierza Brandysa Obrona Grenady). Jednym z drobnych na pozór, a przecież wymownych, świadectw polemiki z ginącą potęgą monizmu socrealistycznego niech będzie tu Majakowskiego Wiersz o różnicy upodobań ogłoszony w przekładzie Anatola Sterna:
Powiedział
koń,
spojrzawszy na wielbłąda;
„Jak śmiesznie
ten koń garbaty
wygląda!”
Zaś wielbłąd zawołał:
„To koń?... Kochany!...
Toż z ciebie
zwykły wielbłąd
nie uformowany
I tylko Bóg siwobrody
pamiętał,
że to
różnych gatunków
zwierzęta.96
Pamiętać o różnicach upodobań, uszanować rozmaitość gatunków wrażliwości, dać niepodobnym do siebie „zwierzętom” sztuki prawo do pełni istnienia... Odtąd te właśnie żądania
pluralizmu miały się stać najważniejszą, akcentowaną przez ogół twórców wartością – ponad
kolejnymi ideologiami poetyckimi.
„Niepodobieństwo. Tylko niepodobieństwo w rozwoju poezji się liczy. Nakreślić zarys poezji współczesnej (w każdym czasie) to ukazać związki i zależności niepodobieństw” – przypomniał w osiem lat po Październiku Zbigniew Bieńkowski97, a Janusz Sławiński potraktował
te właśnie słowa jako najdogodniejszy punkt wyjścia dla swojej Próby porządkowania doświadczeń98 – pierwszej rzetelnej syntezy nowatorskich przedsięwzięć poezji polskiej w interesującym nas okresie, ogłoszonej w roku 1965.
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Wizjonerzy, konstruktorzy wyobraźni i...
Jak, nie niszcząc upragnionej, z trudem osiągniętej różnorodności postaw artystycznych –
mówić o tym, co ocala tożsamość poezji? To było pierwsze pytanie krytyki popaździernikowej. Wkrótce także pojawiła się konieczność rozstrzygnięcia kwestii drugiej, nie mniej pilnej.
W jaki sposób pozyskać odbiorcę dla sztuki, która wymyka się nie tylko schematom minionych lat, ale i przyzwyczajeniom masowego audytorium? Legendarne już „izmy” wydawały
się odległą historią; socrealizm był „izmem” urzędowym; powołanie kolejnego „izmu” – zdaniem wielu – nie wróżyło sukcesu, zwłaszcza że sami poeci nie kwapili się do kodeksów
obowiązujących zbiorowość pisarską. Wartością najpierwszą, odzyskaną i chronioną, pozostawała indywidualność twórcza.
Rozwiązaniem tych dylematów stała się (na pewien czas, dla pewnego odłamu krytyki,
zwłaszcza szkoły krakowskiej Wyki) kategoria w y o b r a ź n i. „Wyobraźnia”, jako źródło i
jednocześnie rezultat procesu twórczego, jako wartość finalna wysiłku autora i punkt dojścia
czytelnika, to było hasło nośne, świeże – po okresie retoryki agitacyjnej, sugestywne. W
obiegu potocznym mogło mniej onieśmielać niż „talent”99, wydawało się jak gdyby uwiarygodnieniem talentu – empirią, która podlega analizie. Przypominało i skamandrycką „niespodziankę”, i awangardową „przygodę”100, a przecież było słowem pojemniejszym, gdyż i przygoda, i niespodzianka należą do „zachowań” wyobraźni, ale ich nie wyczerpują. „Poznanie
poetyckie jest poznaniem poprzez wyobraźnię. Filozofia poetycka podobnie. Moralność podobnie. Nawet funkcja agitacyjna. Wygląda, że poezją nowoczesną, podobnie jak malarstwem
nowoczesnym, rządzi prawo trudne do ujęcia w schematy. Prawo rozrastającego się wciąż
świata, prawo rzeczywistości przybywającej. Do takiej rzeczywistości i podobnego świata
wyobraźnia artysty wnosi własne propozycje [...].”101
Owo „prawo rzeczywistości przybywającej” – w swym rodowodzie najgłębszym bliskie
koncepcji mimesis Arystotelesa, czyli naśladowaniu natury poprzez fantazjotwórczą konkurencję z jej bytami102 – pozwalało zrazu ogarniać niemałe obszary poezji, zarówno z przeszłości, jak i z „gorącej” teraźniejszości. Zdaniem Wyki „rzecz wyobraźni” odpowiada personalistycznej idei literatury, ujmuje tekst literacki jako znak osoby, otwiera drogę od słowa ku indywidualności twórcy. A przecież nie stanowi kategorii aż tak bardzo uniwersalnej i ponadczasowej, iżby mogła funkcjonować poza porządkiem historii. Przeciwnie: jest kategorią historycznoliteracką i należy w niej właśnie upatrywać synonimu dążeń nowatorskich. Tekst
poetycki bowiem wcale nie zawsze kształtował się i był przyjmowany jako znak indywidualności. Bywał znakiem epoki, symbolem poetyki anonimowej, a niekiedy nawet oznaką gustu
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nie autora, lecz mecenasa. „Wygląda, że prawo wyobraźni, rzecz wyobraźni jako główne zadanie i podstawowy wyróżnik poezji – konkluduje Wyka – pojawia się dopiero po romantycznej rewolucji indywidualności, przeniesionej z kolei w dziedzinę szczególnych praw kreacji poetyckiej.” Tak więc „dopiero gdzieś od czarnych romantyków, od Baudelaire’a, dla
poezji europejskiej poczyna się konstytuować rzecz wyobraźni jako najgłówniejsza. I trwa
nieprzerwana tradycja rozwoju: walczyć z nią można, lecz najpierw we krwi nosić trzeba”.
Specyficznie polską, regenerującą się oto gwałtownie, żywą jeszcze w pamięci pokoleń
starszych i średnich tradycją poezji kształtowanej jako „rzecz wyobraźni” były rodzime – z
czasów przedwojennych – repliki na nadrealizm. Przed wojną nadrealizmem zachwycał się
Czechbwicz; z doktryną Andre Bretona103 częściej polemizowano (Peiper, Przyboś, Witkacy,
Brzękowski). Kierunek ten w Polsce nigdy się nie uformował w swej kanonicznej, bretonowskiej postaci – być może dlatego, że jak sądzi Ważyk 104, nie mógł olśniewać nowością czy
niezwykłością w poezji – po rewelacjach romantyzmu, po Słowackim czy, dodajmy, po ekspresjonistycznych wizjach Micińskiego. Ani Witkacy, ani Peiper, ani Brzękowski nie akceptowali – rodem z Freuda – Bretonowskiej awersji do rozumu jako kontrolera wyobraźni poetyckiej. Pisał na krótko przed wojną (1938) Brzękowski, iż literacki wynalazek nadrealistów
francuskich: zapis automatyczny – daje rezultaty niepoważne. „Postulat écriture automatique
zawiera w sobie [...] element nieodpowiedzialności. Wyobraźnia nadrealistyczna jest wreszcie
wyobraźnią c z ą s t k o w ą, ogranicza się tylko do jednego wycinka dziwności.”105 Zarazem
jednak, już w dwudziestoleciu, wydawało się perspektywą kuszącą odnalezienie w polskiej
tradycji kulturalnej, w polskiej mowie i obyczajowości – takich doświadczeń, które by potrafiły zrodzić coś, co stanowiłoby przeciwwagę dla nadrealizmu francuskiego. Coś bliskiego, a
zarazem jak najdalszego od kalki, nie mającego w sobie nic z zabawy epigonów.
Dla krakowskiej szkoły krytyków źródłami polskiej odmiany nadrealizmu miały być, z
jednej strony, doświadczenia poezji związanej z folklorem, a z drugiej – liryki ludycznej, lubującej się w obrazach, które dzieją się pomiędzy sensem a nonsensem, powagą i drwiną.
Wyka wskazywał Tytusa Czyżewskiego, Jerzy Kwiatkowski – Gałczyńskiego. Krytykom
wydawało się, że następcami tych – nadrealizujących, a przecież jakże samoswoich poetów –
będą młodzi, tacy jak Tadeusz Nowak czy Jerzy Harasymowicz. „Proszę państwa, jest Gałczyński”, wołał Kwiatkowski106, witając pierwsze książki Harasymowicza.
Trzeba od razu zastrzec, iż w nurcie popaździernikowej krytyki personalistycznej, zorientowanej na „rzecz wyobraźni” (czy na „klucze do wyobraźnia by posłużyć się tytułem zbioru
szkiców Kwiatkowskiego z 1964 roku), wskazywanie patronów, podobnie jak operowanie
nazwami dawnych „izmów”, nie miało charakteru jakiejś pedanteryjnej, filologicznej kostyczności. Wszak, cytowałem już te słowa Wyki, poezją nowoczesną „rządzi prawo trudne
do ujęcia w schematy”. I nie schematy, ile raczej asocjacje, przybliżanie podobieństw, potrącanie o analogie, niekiedy jawnie w oczach odbiorcy rozgrywane s k o k i w y o b r a ź n i b a
d a w c z e j powinny były, w analizowanym nurcie myśli krytycznej, towarzyszyć teraźniejszości poezji. Krytyka towarzysząca i postulująca poezję wizyjną sama musiała także legitymować się wyobraźnią literacką, literaturoznawczą, literaturotwórczą wreszcie.
Z zastrzeżeniami należy przyjmować – nie dziwiąc się żartobliwym nurtom ani swobodnym nieraz splotom argumentów – konstatacje na przykład Kwiatkowskiego w związku z
„nadrealizmem” na przykład Harasymowicza. W 1960 roku stwierdził krytyk, iż „nadrealizm
Harasymowicza bardzo jest swoisty, nieco dziecinny, ogromnie rodzimy. Właściwość tę
dzieli autor Mitu z paroma poetami. Wygląda to po trosze tak, jak gdyby na pytanie, co robią,
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odpowiadali oni: »Adyć nadrealizujemy sobie«. W tym przecież także i ich oryginalność, i
walor, większy może, niż gdyby owo nadrealizowanie odbywało się w ramach bretonowskiej
ortodoksji”107.
Tropienie rodzimych replik na estetykę nadrealizmu było w nurcie krytyki „wyobraźniowej” zajęciem nagminnym, ale nie najważniejszym. Pamiętajmy, iż ponad fascynacją konceptami nadrealistycznymi (w pracach Kwiatkowskiego także ekspresjonistycznymi) sytuowały się tu problemy poezji jako ekspresji indywidualnych wrażliwości artystycznych. Zarówno w pracach Wyki, jak i Kwiatkowskiego znajdujemy nad wyraz rozległą panoramę stylów – akceptowanych, skłaniających do refleksji. W horyzontach Rzeczy wyobraźni Wyki
mieszczą się osobowości tak różne, jak Czyżewski i Czechowicz, Gałczyński i Przyboś, Baczyński i Białoszewski, Wat i Różewicz, Nowak i Herbert, Bieńkowski i Harasymowicz. W
Kluczach do wyobraźni Kwiatkowskiego spotykają się poeci lat wojny, Baczyński i Gajcy, z
Bieńkowskim, Różewiczem, Nowakiem, Harasymowiczem, Białoszewskim, Bursą, Grochowiakiem, Szymborską. Trzeci krytyk ze „szkoły Wyki”, Jan Błoński108, widział istotę poezji
nie tyle w wyobraźni, ile – szerzej – w „odczuwaniu” świata. Był, jak i jego przyjaciele krytycy, zafascynowany Galczyńskim – pół książki poświęcił twórcy Kolczyków Izoldy. Zajmował się problemami rozwoju Jastruna; o Różewiczu napisał, że ten poeta „jedyny zaproponował nam po wojnie rzeczywiście nowe odczuwanie, a więc to, co w sztuce najważniejsze”.
Łatwo odnieść wrażenie, iż w pracach grupy krakowskiej mamy do czynienia nie tyle z
programem, ile z normalną, polonistyczną posługą komentatorską – od recenzji po zarys monograficzny. Postulaty pod adresem sztuki, nieodzowne w każdym programie, są tu bowiem z
reguły formułowane ex post, wysnuwane z gotowych tomików: subtelnie i jakże ostrożnie
wplatane w interpretacje, zawsze poświadczone wierszami, wnikliwą lekturą wierszy. Oceny
negatywne, zakazy czy anatemy pojawiają się jeszcze rzadziej, brzmią bardziej powściągliwie. A jednak, twierdzę, „szkoła Wyki” po 1956 roku konstytuowała pewien program, przede
wszystkim zaś – w y w o ł y w a ł a p r o g r a m o w e m y ś l e n i e o k s z t a ł c i e p o e z
j i n a j n o w s z e j. Zarówno wśród wyznawców, jak i przeciwników lub twórców konsekwentnie przez krakowskich krytyków przemilczanych.
Od programu, od manifestu wszystko się przecież zaczęło. W 1958 roku Kwiatkowski
ogłosił szkic Wizja przeciw równaniu. Słowo „wizja” było tu synonimem wartości pożądanych, wizja to produkt pracy wyobraźni. Słowo „równanie”, pamiętane nie tylko z lekcji matematyki, ale i z wierszy Przybosia (tom Równanie serca, 1938),oznaczało poezję uporządkowaną, powstającą jako rezultat zwycięstwa woli nad żywiołami natury człowieczej; w szerszej perspektywie także lirykę intelektualną, niekoniecznie spod znaku Przybosia, raczej spod
znaku Peipera, lirykę, która nie apeluje do zmysłów, lecz przemawia konfiguracjami pojęć.
Resentymenty i preferencje Kwiatkowskiego nie budziły żadnych wątpliwości. Nie od
„Zwrotnicy”, ale od Czechowicza, od mroków wyobraźni poetów wojennych, a także od roziskrzeń imaginacji bawiącej się sobą, od Gałczyńskiego zatem, idą prądy najświeższe, i one
właśnie niosą w sobie najpiękniejsze wiersze nowych dni.
Wizja – tak, równanie – nie
Sympatycy „poezji równania” odczytali szkic Kwiatkowskiego jako atak na koncepcje
awangardy: jako program. Młody krytyk i badacz poetyk awangardowych Janusz Sławiński
jeszcze po siedmiu latach od publikacji szkicu Kwiatkowskiego nie mógf referować jego tez
zupełnie beznamiętnie. Pisał: „Był to program polemiczny wobec wzorca poetyckiego awan107
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gardy. Przeciwstawiający dyscyplinie wysłowienia – swobodę fantazjotwórstwa, obrazowi
poetyckiemu – prawo do rozwichrzonej enuncjacji lirycznej, pośredniości – bezpośredniość.
Najsłabszą stronę tego programu, dość – trzeba przyznać – staroświeckiego, stanowiła egzemplifikacja. Głównym patronem antyawangardowej rewolucji obwołano Harasymowicza.
Mówiło się o polskim nadrealizmie, który wreszcie położy kres dyktaturze Przybosia. Ale
wszystko zakończyło się bezboleśnie – na poziomie »Przekroju«. O Muszynie rychło przestano mówić”109.
Dyktatura Przybosia? Słowa te wymagają wyjaśnień. W rozdziałku Bez awangardy pisałem, że w pierwszym dziesięcioleciu powojennym Przybosiowi nie udało się w pełni wskrzeszenie ideologii awangardowej – w praktyce poetyckiej funkcjonowały jedynie pewne chwyty
techniki pisarskiej zwrotniczan (głównie Przybosia właśnie). Teraz czytamy o dyktaturze. Co
się zmieniło? W 1955 roku, a więc w latach Odwilży, ukazała się książka wierszy i miniatur
krytycznych Przybosia Najmniej słów. Poeta wysuwał wiele – uformowanych już w dwudziestoleciu – idei awangardowych. Wracał do pytań o rolę doświadczeń związanych z doznaniem
piękna natury oraz wzruszeń cywilizacyjnych: nie naturze, lecz cywilizacji przyznawał pierwszeństwo w tworzeniu dzieł poetyckich. Pejzaż naturalny został już opisany, utrwalony w
tysiącach obrazów malarskich, i jego doznania estetyczne to są dziś „doznania skamieniałe,
narzucone przez poetów i malarzy. Wyrażone w sztuce – trącą kiczem110. Cywilizacja – inaczej. „To raczej każdy nowy skok techniki w naturę budzi w najwrażliwszych reakcje estetyczne nowe, a więc kształtujące i rozwijające wrażliwość człowieka. Samolot i aparat filmowy – pisał Przyboś jak dawniej, jak w czasach, gdy futuryzm i awangarda stanowiły jeszcze
wspólny ruch – bardziej i skuteczniej zmieniły stosunek estetyczny do oblicza ziemi niż
wszystkie przedtem opisy krajobrazów: od Homera do np. Heredii.” Również inne kwestie,
nieodzowne w każdej aksjologii pisarskiej i czytelniczej, składały się tu jak gdyby na repetytorium z awangardy. „Dobry wiersz liryczny jest definicją nie znanego dotychczas wzruszenia
serca i wyobraźni. Jak więc oceniać wiersz? Według stopnia jego antytradycjonalizmu.” A
także – według stopnia spójności wewnętrznej, nierozerwalnych więzi międzysłownych, kondensacji znaczeniowej, gdy „najmniej słów” daje w rezultacie maksimum informacji. „Poezja
współczesna bywa też mową maksymalnej zwartości, mową syntetycznych skrótów. Elementy prozy: opis i opowiadanie zostały w niej zredukowane do minimum lub zupełnie usunięte.”
Rzecz w tym, że te i tym podobne przypomnienia tez poetyki awangardowej – po latach
dezorientacji i nowomowy krytycznoliterackiej – mogły działać ożywczo. Oto znów ktoś –
obdarzony umiejętnością pozyskiwania czytelnika słowem jasnym i celnym – mówił o poezji
jako o poezji, nie wstydził się emocji zawodowych, przywracał wiarę w możliwość nazywania po imieniu elementów kultury artystycznej twórcy i odbiorcy.
Przyboś – już po Październiku – stał się aktywnym komentatorem nowości księgarskich.
Recenzując głośne debiuty (Białoszewskiego, Harasymowicza) 111, dowodził, iż jego system
rozeznań sprawdza się nie tylko w odniesieniu do awangardy lat dwudziestych i trzydziestych, przeciwnie, jest systemem otwartym na żywą teraźniejszość sztuki słowa; na teraźniejszość malarstwa, które – znów, jak przed wojną –ewoluowało w ścisłym przymierzu z poezją
najnowszą. Oczywiście Przyboś nie był sam, nie stanowił wyjątku w tych zainteresowaniach
przymierzami sztuki popaździernikowej. Ale m i e j s c e P r z y b o s i a – by posłużyć się
tytułem eseju Bieńkowskiego112 – stawało się na mapie postaw artystycznych coraz dokład109
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niej widoczne, odrębne. Bieńkowski określił je precyzyjnie: odrębność Przybosia to odrębność jego hierarchii wartości, hierarchii, w której bezapelacyjnie najwyższą wartością była i
nadal jest sztuka. „Rozglądając się po szerokim świecie współczesności, nie widzę innej równie bezwzględnej, równie absolutnej wiary w sztukę, jak wiara Przybosia”, pisał Bieńkowski.
Inni akcentują jej rolę służebną wobec potęg polityki, etyki, psychoanalizy. Przyboś ma odwagę bronić sztuki jako wartości pierwotnej. „Słyszę drwinę Miłosza, który z pozycji swych
kolejnych, aktualnych wierzeń nazywa Przybosia postacią komiczną. Istotnie. Artysta, który
absolutnie wierzy w sztukę w drugiej połowie XX wieku, kiedy ma takie olbrzymie możliwości w wyborze bóstwa...”
„Dyktatura Przybosia” stanowiła w interesującym nas okresie fenomen nader dwuznaczny.
Wydawała się kompleksem ówczesnej świadomości literackiej, rodziła sprzeczne opinie. Jedni skłonni byli identyfikować teorię i prace krytyczne Przybosia, a także jego nowe wiersze z
„awangardą” w kształcie przedwojennym, historycznym. Wskazywałem już na bezsprzeczne
dowody bezpośrednich związków między powojennymi myślami Przybosia a dawnymi preferencjami „Zwrotnicy”. Inni, jak właśnie Bieńkowski, eksponowali samotność Przybosia: heroiczną i jednocześnie głęboko wrośniętą w pejzaż przeobrażeń sztuki poetyckiej w Polsce.
„Miejsce Przybosia we współczesnym świecie literatury? Jest to miejsce nieporównywalnie
własne. Gniew, który budzi żądaniem nieustannego wysiłku, daje mu szacunek współczesnych, ale nie daje popularności.”
Przyboś okazał się także problemem dla ideologów „rzeczy wyobraźni”. To jedynie w fazie wstępnej, gdy Kwiatkowski ogłaszał swój manifest Wizja przeciw równaniu, anty awangardowe, więc i anty–Przybosiowe nuty mogły jeszcze zachowywać czyste brzmienie. Z biegiem czasu walka z poetyką „równań” poważnie się skomplikowała. Wyka cenił Przybosia.
Tak, buntował się przeciw jego dążności do. podporządkowania natury człowieczej nieubłaganym wymogom kultury, czyli rygorystycznej autokreacji. Poetycki autoportret Przybosia,
pisał później, to „autoportret świadomie wypracowany i osiągnięty”113. Przyboś, jakiego znamy z jego wierszy, „jest to ktoś bardzo zwarty i bardzo przez siebie samego chciany”. Nawet
dziecko z lirycznych wspomnień poety staje się idealną konstrukcją dziecka, osobowością
budowaną z rozmysłem, przy maksymalnej samokontroli. „Jakże inaczej wobec siebie samych zanurzonych w wiejskim podrostku postępują Jan Bolesław Ożóg czy Tadeusz Nowak
– o ileż bliżej prawdy.” Przytoczone sądy Wyki dają niesłychanie sugestywną charakterystykę
tego, co w związku z Przybosiem myślało się na temat estetyki „równań” lirycznych. A przecież Wyka nie potrafiłby stwierdzić, iż Przybosiowe kreacje odbywają się bez udziału wyobraźni; w jakiś czas później Przyboś został bohaterem książki autora manifestu antyawangardowego, Kwiatkowskiego, pt. Świat poetycki Juliana Przybosia (1972).
Skomplikowanie rozrachunków z awangarda –w nurcie krytyki „wyobraźniowej” – miało
jeszcze jeden powód. Oto nowe teksty Przybosia, od Najmniej stów poczynając, mówiły i o
„wyobraźni”, i o „wizji” jak o pojęciach w pełni akceptowanych, własnych, nie pozostających
w kolizji z „równaniem”. W czym tkwi tajemnica koloru w dziele poetyckim? pytał Przyboś, i
odpowiadał: „w zaskoczeniu wyobraźni, w podstępnej oszczędności palety, w kompozycji tak
przewidującej, że barwa rzucona znienacka wybłyśnie jak jaskier w słońcu i oświetli cały
pejzaż nie tylko swoją jakością, ale i dopełniającymi tonami. Pejzaż musi być tak ułożony,
żeby wszystkie przedmioty czekały na tę harmonię barwną”114. Tak więc dyscyplina „równania” – kompozycja, ułożenie pejzażu – nie eliminują wyobraźni: służą jej nagłej agresji.
(„Robotnikiem wyobraźni” nazwał Przybosia w 1955 roku Sandauer. 115)
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Nie dość na tym. Nie tylko Przyboś uchylał opozycję Kwiatkowskiego. Inni spadkobiercy
eksperymentów awangardowych także upominali się o własne miejsce wśród poezji „rzeczy
wyobraźni”. Upominał się Brzękowski, gdy w tomie szkiców (starych i nowych) przedrukował cytowany tu już szkic Wyobraźnia wyzwolona, a tytuł szkicu uczynił tytułem książki116.
W 1966 roku okazało się, że myśli Wyki nie są ani nowe, ani obce awangardzie. „Poetą jest
ten, kto posiada fantazję poetycką, kto potrafi przetransponować ją na słowa. Bez wyobraźni
poetyckiej nie może być mowy o prawdziwej poezji [...].” To nie są słowa Wyki z 1959 roku,
lecz Brzękowskiego – napisane z górą dwadzieścia lat wcześniej. Już wówczas Brzękowski
twierdził, a teraz twierdzenie swe przypomniał ogółowi zainteresowanych, iż liryka awangardowa musi przebyć drogę od takich elementów, jak Peiperowe „piękne zdanie”, „zdanie metaforyczne” czy „metafora rozwinięta”, drogę do wyobraźni wyzwolonej z ćwiczeń warsztatowych, „agresywnej i zaczepnej”, a zarazem przecież z o r g a n i z o w a n e j. Ważne jest
wszakże nie to, że dzieje liryki są tu przekroczeniem estetyki Peipera, lecz to, że w swym
dążeniu do wyobraźni nie omijają one awangardy, lecz z jej pionierskich odkryć wynikają w
prostej linii.
Kolejny problem dla szkoły krakowskiej: Bieńkowski. Był autorem wydanego w 1945 roku tomu wierszy i miniatur poetyckich prozą Sprawa wyobraźni. Tytuł tomu – cenny dla ideologii „wyobraźniowców”, ujawniający ciągłość nurtu, stwarzał żywą, naoczną tradycję nazwy. Tomik całkowicie zapomniany po Zjeździe Szczecińskim został oto (co zbiorkom lirycznym zdarza się nieczęsto) wznowiony w 1960 roku, a więc w apogeum rozwoju ideologii
„wizjonerskiej”. Dla tej ideologii Sprawa wyobraźni Bieńkowskiego stała się argumentem
mocnym, ale i, w szerszej perspektywie, kłopotliwym.
Bohater dziełka Bieńkowskiego117 rozmyślał o tajemnicy śmierci – sprzed narodzin. Budował w swej imaginacji świat człowieka, który jeszcze nie istnieje, obywa się zatem bez
ciała, porusza się bez zmysłów, albo – wśród idei zmysłów, ich szkicowych projektów, nieporadnych i radosnych jednocześnie.
„Wszystko działo się tak bardzo po raz pierwszy, że dziś uśmiecham się wspominając. [...]
Oczy zabawiały się otwieraniem i zamykaniem powiek. Sprawiały wrażenie średniowiecznego rycerza, co ma po raz pierwszy hełm z przyłbicą. Nie umiały wychodzić na spotkanie.
Były znakiem świetlnym sygnalizującym widnokręgom zbliżanie się krajobrazu.
Uszy słuchały oczu i serca. Pragnęły tylko nauczyć się mówić w przyszłości.
Nos był stale zajęty swoją funkcją łagodzenia sprzeczności. Usiłował z wiatrem i pod wiatr
pojednać. Usiłował wmówić kwiatom pachnącym i tym bez zapachu, że są wszystkie z powonienia utworzone. Był Don Kichotem mojej twarzy.
Usta jak wszystkie zmysły umiały myśleć wtedy! Myślały o słowach. Wyobrażały sobie
ich dźwięczność i formy utrwalania. Nie bardzo tylko zdawały sobie sprawę, jakie ma być ich
zastosowanie.
Ręce nie miały jeszcze dotyku i nie domyślały się nigdy obecności rzeczy. Obnosiły kształt
i przyszłe uzdolnienia w absolutnej niewiedzy swojej do czegokolwiek przydatności.”
(Akt wyobraźni)
Humanistyczny sens tych peregrynacji wyobraźni staje się w pełni uchwytny, gdy uświadomimy sobie, iż odbywają się one w latach wojny. Oto człowiek, „podczłowiek”, syn pod116
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bitego narodu, skazany na to, by żyć w bezustannym, zwierzęcym strachu przed śmiercią nikczemną, na bruku, w zbiorowej mogile, w krematorium obozu zagłady – pokonuje tę upokarzającą, narzuconą mu rolę, wynosi sprawy własnego istnienia wysoko ponad chwilę okupacji, ponad wojny i międzywojnia, i rzutuje w czas kosmiczny. Dlaczego jestem? Po co jestem? Co określa sens mojego nieistnienia dawniej i mojego „ja” w teraźniejszości? „Do dziś
dnia (a już chyba czas największy) nie mogę zrozumieć swojego zjawienia. Daremnie usiłuję
przypomnieć kierunek pierwszego kroku, by wiedzieć, skąd wyszedłem i dokąd zmierzam, i
czy obecne moje kroki do tego samego jeszcze dążą celu.” Jedno nie ulega wątpliwości. Nie
oprawcy, nie dyktatorzy historii, nie instytucje uzurpujące sobie prawo do łamania losów
człowieczych są rzeczywistymi podmiotami życia. „To nie mogło być tylko wezwanie mobilizacyjne do pierwszej europejskiej wojny. Może jakieś nieomylne przeczucie objawiło, że
Ziemia jest w niebezpieczeństwie...”
Powtórzmy: dla ideologów „rzeczy wyobraźni” Bieńkowski byt – pod wieloma względami
– świetnym, sugestywnym argumentem! Czy „rzecz wyobraźni” to zaledwie nowe wcielenie
starej idei „sztuki dla sztuki”, czy też daje ona szansę liryce poważnej, odpowiedzialnej wobec swoich humanistycznych i obywatelskich powinności? W sporze tym Sprawa wyobraźni
rozwiewała wątpliwości. Potwierdzała tezę główną Wyki, iż poprzez wyobraźnię poetycką
mogą wypowiadać się treści wszelakie, i filozoficzne, i społeczne.
Kłopot polegał na tym, iż autor Sprawy wyobraźni wyrósł z awangardy, że do awangardy,
do Przybosia zwłaszcza, przyznawał się w swych wystąpieniach krytycznych. W poezji objawiał się jako poeta precyzyjnych „równań”, logicznych symetrii składniowych i semantycznych: nie potoków wizyjnych, nie wzburzonych – rodem z nadrealizmu czy ekspresjonizmu –
ekstaz.
Jeżeli ideologia szkoły krakowskiej miała być rzeczywiście likwidacją awangardy, to nie
stała się nią, w tym kierunku się nie rozwinęła. Wzburzyła emocje, wyostrzyła świadomość i
pamięć tradycji dwudziestolecia. Spopularyzowała własne hasła: „wyobraźnia”, „wizja”,
„równanie”. Tymoteusz Karpowicz, poeta świadomie kontynuujący doświadczenia liryki
awangardowej (nie kochany przez szkołę krakowską), dał swojej nowej książce poetyckiej
(1960) tytuł Znaki równania – ostentacyjnie eksponując własne miejsce na obszarach „skażonych”: uznanych zrazu przez ideologów „rzeczy wyobraźni” za stracone dla sztuki współczesnej.
Inny twórca, jak i Karpowicz – bez szans w hierarchiach artystycznych szkoły Wyki, Witold Wirpsza118, opracował własną teorię „równań” poetyckich, którą nazwał
g r ą z n a c z e ń. Była to krańcowa manifestacja idei sztuki czystej, bezinteresownej, par
excellence ludycznej. Akt artystyczny, twierdził Wirpsza, nadbudowuje się nad aktem poznawczym. Poeta opisuje pewną rzeczywistość, daną w bezpośrednim doświadczeniu, przy
czym opis – nałożenie na świat siatki znaczeń – nie jest jeszcze pracą artystyczną: sztuka zaczyna się wtedy, gdy twórca odrywa znaki od rzeczywistości, nakłada je na siebie, organizuje
nowe (nie mające już celu poznawczego) kombinacje. Gra nimi. Chodzi o to, by reguły gry,
owszem, wymyślne i zaskakujące, podlegały porządkowi powtórzeń, paralelizmów, odwróceń. Zatem – „równań”, figur konstrukcyjnych. Zarazem Wirpsza, podobnie jak Przyboś
(choć dla Przybosia był on nadto już „algebraiczny” i „intelektualny”), nie zamierzał rezygnować z kategorii wyobraźni ani uznać jej za – wyłącznie – domenę liryki ciemnej. Jeżeli
wyobraźnia, pytał, to dlaczego ujmowana koniecznie w izolacji od jej innych – poza poezją
rozciągających się – szlaków? Nie zrozumiemy nowej sztuki, jeżeli nie uwzględnimy–”równoległego rozwoju artystycznej wyobraźni i wyobraźni poznawczej, zwłaszcza w dziedzinie
nauk przyrodniczych”, pisał w eseju Wyobraźnia i myśl.
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Nie były to sugestie gołosłowne. Zdaniem poety w wyobraźni nowoczesnej, paralelnie do
zmian naukowej wizji świata, w XX wieku dały o sobie znać procesy następujące:
„l) Bunt przeciwko zasadzie przyczynowości, obowiązującej w werystycznym widzeniu
świata. Jaskrawym przykładem będzie tu część praktyki surrealistów, a nade wszystko to, co
się w tej praktyce okazało wartością trwałą.
2) Zerwanie z zasadą ciągłości – i to wszędzie, w muzyce, w malarstwie, w liryce. W powieści
zaś – szczególnie uderzające, gdyż zaprzeczające pozornie samemu jestestwu fabularności.
3) Zerwanie z zasadą następstwa w czasie (Faulkner!).”
Głosy takie jak Wirpszy odbierały szkole krakowskiej przywilej pełnej kontroli w imperium wyobraźni poetyckiej. Były głosami intruzów; wprowadzały kryteria nie chciane przez
projektodawców ideologii liryki wizyjnej. Poszerzały perspektywy „rzeczy wyobraźni” tak
dalece, że sezonowe gwiazdy, jak Harasymowicz – z jego infantylnym nadrealizowaniem i
coraz bardziej nużącą monotonią konceptów typu „smoka / w krowę zamieniłem” – jęły
gwałtownie przygasać.
Powikłania innego zupełnie rodzaju dały o sobie znać w kręgu twórców faworyzowanych
przez szkołę krakowską. Okazało się niebawem, iż wcale nie wszyscy wyróżnieni przez krytyków czują się pewnie w systemie, który wyobraźnię właśnie traktuje jako wartość najwyższą. Nie wszyscy bowiem skłonni byli w sobie uznawać imaginację za najmocniejszą właściwość talentu. Nie wszystkim marzył się taki rozwój sztuki, w którym – jak w turnieju fantazjotwórców – trzeba będzie odtąd, by pozostać na powierzchni, zaskakiwać audytorium coraz
bardziej niesamowitymi wizjami.
Różewicz. Ceniony przez szkołę krakowską. Komentowany tak systematycznie, że gdy
Wyka nie zdążył był w porę odpowiedzieć recenzjami na kolejne tomiki pociy. uważał za
stosowne z zaległości tych usprawiedliwić się przy pierwszej okazji (zob. Zaległe tomy Różewicza w Rzeczy wyobraźni). Różewicz miał w sprawie wyobraźni własne– wcześniejsze,
wcale nie entuzjastyczne przemyślenia. Jego bohater nie odznaczał się bynajmniej „wyobraźnią stwarzającą”, jak u Czechowicza, ani nie łączył specjalnych nadziei z – przebijającą się
przez piękne zdania awangardy – „wyobraźnią wyzwoloną”. Byt skazany na w y o b r a ź n i
ę k a m i e n n ą.
Od początku niemal, od Czerwonej rękawiczki (1948), przemawiał do współczesnych jako–
szary człowiek z wyobraźnią
matą kamienną i nieubłaganą.
(Wyobraźnia kamienna)119
Z wyobraźnią małą, gdyż, czytamy w cytowanym wierszu, karmioną egzotyką tandetną, z
ilustrowanych magazynów zagranicznych, ze skąpych lektur i obiegowych symboli kultury
masowej
Z dwóch filmów
i książek kilku
układam bezbarwny krajobraz
(nie śmiejcie się cudzoziemcy
zwłaszcza piękne panie z magazynów
francuskich i amerykańskich)
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T. Różewicz, Poezje zebrane, Wrocław 1971.

51

Szary człowiek Różewicza, podobny do miliona innych szarych ludzi w Polsce, tym się od
nich różni, że dobrze wie, iż jego mała wyobraźnia może być zaledwie k a r t o t e k ą wizji
fabrykowanych na użytek tłumów. Potrafi nazwać ten fakt, ocenić wstydliwe ubóstwo – nie
fantazji nawet, lecz skodyfikowanej konwencji fantazjowania:
Jakiż obraz ubogi widzę
wyspa palma i tygrys
wymieniam resztę
dla mnie wyobrażalnych elementów
egzotycznego świata:
wieloryb perła Murzyn
wicekról Indii słoń ośmiornica
figa (raczej owoc figi)
struś i gitary hawajskie.
Tak tak i to już wszystko.
Gdy na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych szkoła krakowska głosiła apologię
wyobraźni i w krainie wyobraźni pragnęła uhonorować Różewicza – dać mu miejsce zaszczytne, jedno z najświetniejszych, poeta w wierszu Strach z Rozmowy z księciem (1960)
odtrącał pochwały; pozostawał wierny własnemu bohaterowi, nie przyznawał się do wspólnoty wizjonerskiej;
Wasz strach jest wielki
metafizyczny
mój mały urzędnik
z teczką
z kartoteką
z ankietą
kiedy się urodziłem
z czego się utrzymuję
czego nie zrobiłem
w co nie wierzę
co tutaj robię
kiedy przestanę udawać
gdzie się udam
potem
Zastanawiać powinien nadto – w tym samym zbiorku – cykl miniatur poetyckich prozą
Wizja i równanie. Różewicz wypowiada się tu nie bezpośrednio, operuje mową aluzji, sytuacji fabularnych, a nawet zagadek. Zarówno tytuł (cyklu oraz pierwszej miniatury), jak i sposób postrzegania świata i komentowania postrzeżeń nawiązują polemicznie do postaw dominujących nad ówczesną świadomością poetycką.
Zacznijmy od krytyki awangardowych „równań”. Różewicz nie musiał w tym względzie
czuć się kontynuatorem myśli Kwiatkowskiego; miał własne, stare porachunki z Przybosiem,
z jego estetyką cywilizacyjnego optymizmu, apoteozą wyniosłej sztuczności. Tym razem zajął się nie tyle ideologią poetycką autora Równania serca, ile jego pozycją w życiu literackim.
Opisał – „dyktaturę Przybosia”! Przedstawił niesłychanie zjadliwy, groteskowy portret osobowości „podniebnej”, oderwanej od ziemskiego brudu, doskonalej w nieczułości wobec
spraw przyziemnych innych ludzi i innych poetów. „Siedzi na skale ulepionej z tygodników
literackich. Siedzi nieruchomy. Jego wspaniała głowa z ostrym dziobem i szklanym okiem
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budzi szacunek i zmusza do dystansu. Szpony jego rozdzierają głupich i złośliwych kolegów
po piórze. Znacie to zdjęcie. Po niebie płyną literackie chmury, po ziemi pełzają w swoich
odchodach głupcy. Tylko on jest niepokalany. Otwiera swe olbrzymie skrzydła i zaczyna krążyć po literackich przestworzach. Wzbija się coraz wyżej i wyżej. Cóż może być śmieszniejszego niż lot wypchanego orła? Z jego wnętrza sypią się trociny.”
Czy zatem prawda jest po stronie „wizji”? Domyślamy się już na podstawie wcześniejszych ustaleń, iż Różewicz nie będzie chciał uznać tej alternatywy za jedyną czy najtrafniej
uchwyconą. W Rozmowie z księciem pojawiają się, owszem próby wizjonerstwa, epizody
czarnej fantazji, niesamowitości surrealistycznej. Oto w miniaturze Grzeczność nie jest nauką
łatwą bohater wyciąga włos z talerza; „włos ciągnie się w nieskończoność”; już palec nieszczęśnika „wygląda jak szpulka czarnych nici”, już nasz bohater – cały – znajduje się w
„czarnym ciepłym kokonie”... Ludzie na sali wybuchają śmiechem, walczący z włosem interweniuje u kelnerki, która także jest tym wszystkim ubawiona: „To jest włos koleżanki. Czy
pan jest ślepy? Ja jestem łysa!”. Dzieje się tak, jak gdyby Różewicz chciał powiedzieć: proszę
bardzo, i ja potrafię inscenizować sytuacje absurdalne, dreszczowce rodem ze snu. „Jednak
mam jeszcze wyobraźnię”, mówi z ulgą w miniaturze Pod murem, gdy wydaje mu się nagle,
że c z e r w o n y mur nowego domu zaczyna rosnąć nad małą zdechłą myszką. Czyżby to
była zbieżność przypadkowa? Nie tak dawno w Przejęciu kopii (1958) Harasymowicz obwieszczał ukończenie potężnej budowy „czerwonego muru surrealizmu” – w Radomskiem.
Dla Różewicza jednak być poetą wizjonerem, znaczyłoby patrzeć z dołu do góry, zabudowywać niebo – aż po granice kosmosu – gigantycznymi konstrukcjami imaginacji. A to nie jego
powołanie, nie jego biografia. „Nie widzę wielkich świateł, a widzę zdechłe myszki pod rosnącymi murami.” Kokon z czarnego włosa, dodajmy, to także rodzaj muru, przesłony, więzienia dla oczu. „Może dlatego, że urodziłem się w malej mieścinie i do dwudziestego piątego
roku żyda nie widziałem szerokiego świata.”
W miniaturze Wizja i równanie120 demaskuje się fałsz wizjonerstwa. Oto ofiara wojny,
„kadłub bez nóg”, walczący o elementarne radości istnienia, żeby się nauczyć chodzić o
szczudle, żeby leżąc głową przy oknie zobaczyć bodaj podwórko szpitalne, wydaje się siostrze, zatroskanej i głupiej Izabeli, wizjonerem – prawie świętym. Tak oto mistyfikujemy
ludzki ból, dorabiamy ideologię „rzeczy wyobraźni” do uczuć o ileż bardziej niż wyobraźnia
pierwotnych, wmuszonych nam przez codzienność, podyktowanych przez los, którego nie
wybieraliśmy. „Biedna Izabela mówiła, że miał przed śmiercią cudowne wizje, że widział
marmurowe anioły, ametystowe świątynie, krajobrazy i kwiaty niewypowiedzianej piękności.” Nieprawda. „Nie miał cudownych widzeń.” Bohater tej miniatury poetyckiej ma tylko
pamięć, nie wyobraźnię, nie dar kreowania pięknych i niezwykłych światów. W pamięci trwa
uporczywie to, co w życiu było najbardziej okrutne. W pamięci bohatera Wizji i równania, tak
jak w pamięci generacji Różewicza, trwa wojna, wojsko, sylwetki żołnierzy, podwładnych i
przełożonych, insygnia walki zbrojnej. „Nie miał cudownych widzeń. To tylko był ten oficer
w operetkowym mundurze. Ozdobiony, obwieszony, brzękający, błyszczący oficer.” Nadto
jeszcze: pamięć ludzka, w każdym razie pamięć ludzi „zarażonych śmiercią”, nie scala obrazu
wojny i wojska. Jest bezładnym magazynem form osobnych, rozsypanych znaków, śmietnikiem. Umierający bohater miniatury Różewicza widzi w postaci „błyszczącego oficera” –
masę zmieszanych i bezsensownych szczegółów. „Pasy, klapki, sznury, wstęgi, frędzle, pagony, guziki, medale, ostrogi, wąsiki”.
120

Powołuję się tu na późniejszą, książkową wersję Wizji i równania. W wersji czasopiśmienniczej tytuł byt
nieco inny: Rimbaud: Wizja i równanie („Życie Literackie” 1958, nr 50). Bohaterem miał więc być pierwotnie
Jean Arthur Rimbaud, w wariancie książkowym jest to już postać bezimienna, „człowiek w ogolę”. Każdy – jak
w moralitecie.
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Poezja wierna t a k i e j pamięci nie może być sztuką „cudownych widzeń”, musi pozostać
k a r t o t e k ą rzeczy i zdarzeń, poprzestać na mozolnych kolażach, w których rozpadły się
wszelkie hierarchie wartości, nie ma góry i dołu, jest tylko j e d n o c z e s n o ś ć znaków
przypadkowych.
Nie tylko Różewicz, także Herbert należał do poetów, którzy cieszyli się uznaniem szkoły
krakowskiej, ale jej kryteriów nie potrafili i nie chcieli przyjąć – poszukiwali fundamentalnego sensu sztuki poetyckiej poza „rzeczą wyobraźni”. Jak to było z Herbertem? – opowiem w
Rozdziale III.
Na koniec kilka uwago jawnej opozycji „antywyobraźniowej”. Przeciw tezom „szkoły
Wyki” występowali zarówno poeci, jak i krytycy. Krytyka była nieco bardziej powściągliwa.
Atakowała egzemplifikacje, kwestionowała warianty gry wyobraźni, jej egzemplarze chybione. Sławiński na przykład radził unikać ułatwień, które poetom pozwalają „bezkarnie składać
dowolne sekwencje”; gotów był przecież uszanować kunszt liryczny, w którym wyobraźnia
stanowi „materiał podlegający celowemu opracowaniu”. Poszukiwał historycznych racji dla
przesadnej jednostronności poezji wizyjnej. „Wydaje mi się – pisał w 1965 roku –że są to
tendencje pod wieloma względami paralelne do takiego na przykład taszyzmu w malarstwie i,
podobnie jak faszyzm, zasadne w pewnym czasie jako próba krańcowej obojętności wobec
elementarnych dotąd rygorów – tam geometrii, tu semantyki”.
Inaczej postępowała poezja nie pogodzona z jedynowładztwem „rzeczy wyobraźni”. Było
to, trzeba podkreślić, „władztwo” szlachetne, jakże różne od socrealistycznego, utrzymujące
swój prestiż siłą argumentu, impetem rozwoju, talentami interpretatorów, ich autorytetem
zawodowym. Krytycy wytykali „wyobraźniowcom” błąd gustu, dysonans idei i egzemplifikacji. Poeci – choć zabrzmi to dziwnie – pierwsi zwrócili uwagę na b ł ą d l o g i c z n y. Oto
pomiędzy założeniem pluralizmu a „rzeczą wyobraźni” nie ma aż tak wiarygodnych i nieskazitelnych implikacji, jak mniemano w szkole krakowskiej. Czyż należało twierdzić, iż ideologia ta otwiera drogę dla indywidualności twórczej i jednocześnie głosić, że indywidualność
może się wyrazić tylko poprzez wyobraźnię? A dlaczego nie poprzez język? lub innowacje
konstrukcyjne? albo przez swoiste związanie z tradycją literacką? lub wreszcie za pomocą
dialogu kunsztu z jakimś szczególnie aktualnym zespołem dyrektyw moralnych? Odnotowałem już na marginesie rozważań o dwuznacznej sytuacji Różewicza wśród „wyobraźniowców”, że pluralizm szkoły krakowskiej zamieniał się – wbrew woli jej autorytetów – we własne przeciwieństwo. Stawał się ideologią partykularną, bezradną wobec ogromu różnicujących się coraz energiczniej stylów i poetyk.
Wyobraźnia? Nic trudnego. Sposoby na „rzecz wyobraźni” są dokładnie opisane, znane
metaforom językowym i malarskim, zadomowione w baśni. Bez trudu potrafimy sobie wyobrazić, dajmy na to, konie z krainy fantazji, cztery konie gwałtownie kolorowe, na przykład:
koń pierwszy jest ten czarny połyskliwy kamień w cuglach
koń drugi jest zielony bliższy metaforze
koń trzeci rubinowy metaforze zbędny
a czwarty koń jest francuski z grzywą à la Soupautt
Tak brzmi początek wiersza Mariana Grześczaka Cztery konie gwałtownie kolorowe
(1959)121. Autor zaskakuje elipsą konstrukcyjną. Nie rozwija obrazu, nie analizuje wizji, nie
zastanawia się nad tym, co dalej mogłoby się wydarzyć w tej zmyślonej, wyfantazjowanej
stadninie. Wizja – jest. Jej elementy – są, po prostu są, takie czy inne, nic więcej. Trwają – do
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M. Grześczak, Lumpenezje, Poznań 1960.
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oglądania, dla kontemplacji, statyczne, bezcelowe. Poeta każe się czytelnikowi domyślić oceny takich jak ten produktów imaginacji poetyckiej. I uderza natychmiast, bez ostrzeżenia, wprost:
Zamienię cztery wypasione konie wyobraźni
na jedno dzieło Marxa
i na poprawne ó
Uderzenie okazało się celne. Nie może być nic bardziej obcego ideologii „rzeczy wyobraźni” niż postulat poprawności! Przytoczony fragment często w owych latach cytowano w
prasie literackiej. Poezja upominała się o inny wymiar: w tym wypadku o swe powinności
pozytywistyczne.
W tomiku Niezgoda na ukłon (1963) „starą oszustką” nazwał wyobraźnie Woroszylski 122.
„Cóż potrafi?” – pytał poeta. Jest siedliskiem pozorów, kraina bezużyteczności, wieczystym,
sentymentalnym kłamstwem...
czy wczorajszej miłości
płatki opadłe
do łodygi przypnie z powrotem
[................................................]
zoperuje raka
tłustą zziajaną przemieni w skowronka
zreformuje gramatykę
od dziś zamiast bladego było
tylko krwią tryskające jest
cóż potrafi
mniej niż gramofon i fryzjer
Zauważmy: Woroszylski, w Niezgodzie na ukłon całkowicie już przebudzony z hipnozy
„majakowszczyzny”, w jednym pozostaje sobą dawnym – interesuje go rola poezji w życiu
człowieka, nie bezpośrednio w sztuce poetyckiej, a jeżeli w sztuce, to pośrednio, o tyle, o ile
jej działania weryfikują wartości ogólnoludzkie, ważniejsze niż warsztat czy styl. Wyobraźnia, powiada poeta, nie pomaga; sama potrzebuje pomocy:
kota w worku sprzedaje
kot piszczy
udajemy że nie słyszymy
kupujemy kota
z litości
dla biednej starej oszustki
Tak oto wybór między „wizją” a „równaniem” stawał się coraz bardziej zawodny, wypierany przez alternatywy inne: równie zresztą niepełne, nie dla wszystkich prawdziwe, doniosłe.
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W. Woroszylski, Niezgoda na ukłon, Warszawa 1963.
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Turpizm albo (jeszcze raz) realizm
Spór o wyobraźnię nie był w stanie ani ogarnąć, ani tym bardziej wyczerpać całej obfitości
pytań, jakie towarzyszyły poszukiwaniom w poezji najnowszej. Nie mógł zwłaszcza satysfakcjonować tam, gdzie pojawiał się dylemat wyboru w a r t o ś c i e s t e t y c z n y c h – takich
jak piękno, brzydota, wzniosłość, tragiczność, groteskowość itp. Wybory estetyczne są bowiem w niewielkim stopniu uzależnione od wiary lub niewiary w siłę wyobraźni. Brzydota i
piękno, wzniosłość i groteskowość to wartości, które uobecniają się zarówno w obrazach wyfantazjowanych, jak i „wziętych z życia”, z obserwacji reporterskiej czy „fotograficznej”.
Pytanie o genezę kategorii estetycznych – imaginacyjną czy obserwacyjną –traci swój ciężar.
Najistotniejsze okazuje się to, jak widzenia piękne lub odrażające, rozedrgane wesołością lub
arcyponure działają na odbiorcę; czy doznanie estetyczne czytelnika wyczerpuje się w granicach estetyki ”czystej”, czy też łączy się z objawieniem innych wartości: moralnych, światopoglądowych.
W interesującym nas okresie zagadnienia te stawały się coraz bardziej intrygujące – nie
tylko dla czytelników nowych wierszy i krytyków poezji, ale także dla całej humanistyki polskiej, która (począwszy od 1957 roku) otrzymywała kolejne tomy pism Romana Ingardena.
Uczony światowej sławy, filozof i znawca sztuki, który przed wojną zdobył rozgłos głównie
na Zachodzie (podstawowe rozprawy ogłaszał w języku niemieckim) i znalazł tam kontynuatorów, w latach stalinizmu w Polsce ledwo tolerowany, wracał oto triumfalnie do nauki rodzimej. Wraz z pismami Ingardena powracały także fundamentalne problemy estetyki, w ujęciach oryginalnych, niesłychanie sugestywnych, wyostrzających widzenie sztuki. Jeżeli nawet
recenzenci poezji powoływali się na Ingardena rzadko albo wcale, to przecież myśli Ingardena – pośrednio, poprzez krytykę akademicką, polonistyczną – oddziaływały na świadomość
ówczesną, uczestniczyły w konstytuowaniu systemu kultury.
Jedną z najistotniejszych tez Ingardenowej filozofii sztuki była teza o szczególnie doniosłej roli tzw. „jakości metafizycznych” w dziele literackim. Oprócz jakości fizycznych, materialnie przynależnych przedmiotom realnym, takich jak ciężar, barwa czy zapach, znamy także, pisał Ingarden w 1960 rok123, jakości specjalne, silnie przez człowieka odczuwane, choć
nie do wykrycia przez żadne aparaty pomiarowe fizyki lub chemii. Spotykamy je nie tylko w
sztuce. Obcujemy z nimi w życiu codziennym. Objawiają się one „zazwyczaj w złożonych, a
często bardzo różniących się między sobą s y t u a c j a c h ż y c i o w y c h lub międzyludzkich z d a r z e n i a c h, jakby jakaś szczególna ich atmosfera, unosząca się nad nimi i otaczająca rzeczy i ludzi uczestniczących w tych zdarzeniach, atmosfera, która wszystko przenika i światłem swym wszystko rozświetla”. Są to takie jakości, jak:
„wzniosłość (czyjejś ofiary) lub podłość (czyjejś zdrady), tragiczność (czyjejś klęski), lub
straszliwość (czyjegoś losu), to, co wstrząsające, niepojęte lub tajemnicze, demoniczność
(czyjegoś czynu lub pewnej osoby), świętość (czyjegoś życia) lub jej przeciwieństwo: grzeszność czy «piekielność» (np. czyjejś zemsty), ekstatyczność (najwyższego zachwytu) lub cisza
(ostatecznego ukojenia) itp. Należą tutaj także tego rodzaju jakości, jak groteskowość pewnego zjawiska lub postaci, albo patetyczność czyjegoś zachowania się, uroczystość pewnego
obrzędu, albo np. wdzięk i lekkość dziewczęcego ruchu lub, przeciwnie, powaga i pewnego
rodzaju ciężkość czyjegoś usposobienia i sposobu bycia itp.”.
Otóż w doświadczeniu potocznym jakości metafizyczne objawiają się w sposób już to niepełny, już to zbyt szybki, nadto intensywny, nie pozostawiający czasu głębokiemu przeżyciu.
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W sztuce – uzyskują swój blask i pełnię. W literaturze – są najważniejszą aurą rzeczywistości
przedstawionej. Bez nich literackie przedstawienie świata byłoby zajęciem bezcelowym. Gdy
dzieło literackie zdoła ostro uobecnić jakości metafizyczne przedmiotów przedstawionych,
wówczas”najgłębiej wstrząsa nami”, powiada Ingarden. Zmierza ku arcydziełu. „Dzieło sztuki literackiej osiąga swój szczyt w objawianiu jakości metafizycznych. To, co swoiście artystyczne, polega jednak na s p o s o b i e ich objawiania się w dziele sztuki.”
Owe s p o s o b y bywają w praktyce pisarskiej, we wszystkich rodzajach literackich, często ukrywane przed odbiorcą, traktowane jako naturalne i bezdyskusyjne. Natomiast czasy
przełomu wyzwalają zawsze jawny spór o „jakości metafizyczne”, taki spór staje się jednym z
t e m a t ó w literatury (oczywiście krytyki również). Tak na przykład zmierzch Młodej Polski i inwazja nowych postaw u progu dwudziestolecia międzywojennego przebiegały pod
znakiem krytyki wczorajszych, nagle zużytych symboli estetycznego odczuwania świata. Gdy
Tuwim wypominał pokonanym poprzednikom „ględzenie o duszy” i rozkochanie w „hymnach do Księżyca”, gdy z politowaniem pisał: „Było wam, panowie, witrażowe i seledynowo.
/ Było «jakoś dziwnie» w «osmętach» i «tęskinicach»” 124, ujawniał i demaskował – mówiąc
językiem Ingardena – repertuar odtrąconych „jakości metafizycznych”. Zauważmy, iż u Tuwima obok nazw takich „jakości” jak „dziwność” lub „tęsknica” pojawiają się nazwy rzeczy i
zjawisk (dusza, księżyc, witraż), które były ich rekwizytami. Spór o stare i nowe, zbanalizowane i faworyzowane „jakości metafizyczne” staje się z reguły w poezji sporem o charakterystyczne składniki świata przedstawionego, jest oceną i przeceną rzeczy – rekwizytów.
Sytuacja po 1956 roku okazała się jednak szczególna i pod pewnymi względami nieporównywalna do wcześniejszych, znanych z historii przełomów literackich. Realizm socjalistyczny miał co prawda własne rekwizyty (pepesza, cegła, traktor, bomba atomowa), skodyfikowane i znane na pamięć, ale kategorie estetyki całkowicie podlegały tu normom ideologii
społecznej oraz doraźnym interesom polityki. Zadanie poetów odnowy polegało więc nie na
tym, by na miejsce rekwizytów poezji agitacyjnej wprowadzić inne, równie wyraziste i anonimowe, lecz na tym, by przywrócić poezji jej u t r a c o n y w y m i a r e s t e t y c z n y.
Poezja miała teraz – od zera, od podstaw – nauczyć się myślenia o świecie w języku „jakości
metafizycznych”, przy czym na pierwszy plan wysuwały Się jakości elementarne: poniżane i
gnębione przez socrealizm bezlitośnie, mianowicie – p i ę k n o i b r z y d o t a.
Poprzestańmy na jednym przykładzie: spore o różę, który w interesującym nas okresie wybucha w poezji i jest jedną z lekcji estetyki, jedną z prób poruszenia myśli estetycznej.
Zbigniew Herbert w Strunie światła (1956) umieszcza wiersz O róży. Stanisław Grochowiak w Rozbieraniu do snu (1959) publikuje liryk także poświęcony róży; w rok później Harasymowicz ogłasza Obmowę róży (Mit o świętym Jerzym, 1960). Herbert daje barokową
pochwalę piękna tego kwiatu: „słodycz ma imię róża”; niewysłowionej tajemnicy: „nie pytaj
czym jest róża / Ptak ją może opowie”; wreszcie – pisze o trudności poetyckiego wysłowienia
śmierci: „im bardziej róża umiera / tym trudniej mówić o róży”. Wiersz Herberta to jakby
studium przedmiotu, spotkanie z „jakościami metafizycznymi”, które od wieków w nim się
kryją. Nie ma tu jeszcze tonów publicystycznych, krytycznoliterackich. Pojawiają się one
wyraźnie u Grochowiaka. Nie, to nieprawda, że róża stanowi znak piękna konwencjonalnego,
twierdzi Grochowiak. Jest pięknem odwiecznym, nieprzemijającym. „Różo Odnawiam cię
różo / Czym byłaby poezja jeżeli nie wstydem / Gdyby szwadron tumanów / połknął cię na
zawsze.” Brak róży to martwota, bezżycie, brzydota wybryków cywilizacji. Jest w naszym
ogrodzie pewna suchość form To może / Dlatego drapak zamiast róży.” Gdy pojawia się róża
– pojawia się życie. Jest większa od siebie, powiększona o krajobrazy, które sobą roznieca.
„Krowa bez ciebie jest tylko górą czworonożną / Z tobą – maleństwem.” Jak bezpośrednia
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odpowiedź Grochowiakowi brzmi Obmowa róży Harasymowicza. Poeta nazywa różę „banału
królową”, kwiatem sprzedajnym, zdobiącym życie rozwiązłe bogaczy: „już w Rzymie / szumiała / od pijanych / łysin konsulów / leżała zawsze / na zarzyganym stole / ciężkich / średniowiecznych biesiad”. Od dawna przestała być różą godną własnego imienia: „stałaś się
różo / różyczką”.
Takie spory są nie do rozstrzygnięcia, pozostają kwestią gustu każdego poety, a także każdego odbiorcy. W perspektywie historycznoliterackiej ważniejsza od energii krasomówczej
jest tu sama potrzeba konfrontacji upodobań estetycznych, sam fakt aktualności wyborów
pomiędzy brzydotą a pięknem.
Twórczość niektórych autorów ówczesnych, zwłaszcza Różewicza, przedwcześnie zmarłego Andrzeja Bursy, a także poetów z kręgu „Współczesności”, przechylała się niebezpiecznie – zdaniem wielu obserwatorów – w stronę brzydoty. Zjawisko to analizowałem szczegółowo w pierwszym tomie tej książki, w rozdziale o „strategii pacjenta”. Interesował mnie
aspekt moralny, sens humanistyczny obrazu świata okaleczonego, człowieka uciekającego od
kłamstw kultury do prawdy życia, które jest ciałem, biologią, chorobą, pobliżem śmierci. Tu z
kolei chcę spojrzeć na wiersze „pacjenta” z perspektywy ówczesnych hierarchii i kanonów
estetycznych. A także – poprzez formy retoryki, która konstytuowała nową świadomość „jakości metafizycznych” poezji.
Zaczął Przyboś.
Oda do turpistów (1962) – trawestacja Ody do młodości Mickiewicza – była wymownym
świadectwem aktywności krytycznoliterackiej Przybosia125. Bezpośrednio po przełomie 56
roku dał się poznać jako życzliwy komentator wierszy młodych autorów. W sześć lat później
zaatakował ich upodobania estetyczne – zupełnie bezpardonowo. Wybór wzorca Ody do młodości miał powody nie tylko stylistyczne. Stylistyczne również: zwłaszcza początek pamfietu
Przybosia, zbudowany z odwroconych, wynicowanych, „obniżonych” słów wieszcza („bez
serc, bez ducha”, „podaj mi skrzydła”, „niech nad martwym wzlecę światem”), apelował do
zbiorowej pamięci odbiorcy i zapewniał błyskawiczne z nim porozumienie:
Bez serc, bez nerek, bez mięsa od kości,
o, najwierniejszy posągu człowieka,
trwały, popogrzebny
szkielecie,
arcydzieło portretowej rzeźby!
Podaj mi piszczel!
Niechaj na tym flecie
niepokalanie białym, obranym do czysta,
zaświstam
z wesołoposępnym dreszczem
Odę do – postarzałej o sto lat – młodości
Ważniejsze niż styl były jednak osobliwości sporu pokoleniowego, w którym poeta starszy
zwraca się oto przeciw młodszym. Koźmian kontra Mickiewicz – w polskiej świadomości
literackiej ta analogia aktywizuje się natychmiast! Słonimski, który – z innych niż Przyboś
pozycji – rok wcześniej także zaatakował młodych, zwłaszcza Stanisława Grochowiaka, został nazwany Koźmianem (epitet przyjął, bawił się nim; depeszujcie, kto jest Mickiewiczem –
odpowiedział swoim adwersarzom)126. Przyboś pragnął uniknąć takich asocjacji. Dlatego wypowiedział się w retoryce m ł o d e g o Mickiewicza. Już w pierwszej strofie Ody... nazwał
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młodość krytykowanych przez siebie twórców „postarzałą o sto lat” i, dalej jeszcze, dla
utrwalenia obrazu, „brodatą”, „ponurą”. Starość młodych to temat eksponowany w Odzie na
różne sposoby. Jest starością ich psychiki, schorzeniem pokolenia, które nie potrafiło sprostać
historii najnowszej – załamało się nie w latach wojny, lecz w erze stalinizmu:
Wam, przedwcześnie starczy,
których dzieciństwo i młodość kaleka
ocalały z wojennych, a nie ocalały
z pokojowych zniszczeń!...
Starość to także gerontofilia literacka, tradycjonalizm poetyki turpistycznej, staroświecczyzna gustów:
Wasz „dreszcz nie wytrzymuje porównania z Baką!
A nieco dalej:
Nie prześcigniesz „Śmierci niechybnej”:
piękniej nie zbrzydniesz.
Pojawiają się nazwiska twórców z różnych epok, imiona dalszej i bliższej tradycji – bezrozumnie naśladowanej przez współczesną lirykę: Baudelaire, Beckett. Także Ronsard, ale na
zasadzie paradoksu – chodzi o to, że piękno poezji Ronsarda jest tak samo konwencjonalne,
papierowe, przestarzałe, jak i brzydota, która panoszy się w nowych wierszach polskich.
„Turpis, turpe = brzydki, brzydka, brzydkie”, wyjaśnia w przypisie Przyboś, wychowanek
gimnazjum klasycznego. Wiemy już, jaki zarzut koronny spotyka turpistów: ich kult brzydoty
jest poetycko nietwórczy. Dalej: jest niepożyteczny intelektualnie. „Że brzydkie to piękne,
ładne to szkaradne / I na odwrót? / I więcej w wierszach ruszać nie trzeba rozumem?” Na koniec: estetyka brzydoty powiela stare, młodopolskie próby wstrząsania „mydlarzem”, znęcania się nad mieszczuchem. Czasy się jednak zmieniły. „Przywyknął już do tego, nie zlęknie
się mieszczuch. / Nudzicie go jednako.” Ani „Dziunia z manikury”, ani „Matysiak Józio” nie
są w stanie przejąć się obrazami śmietników, szczurów na śmietniku, kubłów, połamanych
mebli, wizjami choroby, gnijącego mięsa czy „bezmięsnego” szkieletu. Upokorzeni przez
poetę, znawcę dziejów brzydoty i piękna, obojętni dla – jak pisało się wówczas w prasie literackiej – „mniej wyrobionych” odbiorców, biedni, przegrani turpiści muszą odejść.
Kto tego żąda? Obraz mówcy zmienia się w tekście Ody. Chwyty retoryczne różnicują jego wizerunek. Można odnieść wrażenie, że im więcej ról społecznych – aktualizowanych w
stylu pamfletu – ujawni się w tej mowie oskarżycielskiej, tym silniejszy będzie efekt końcowy. Odwołania do młodego Mickiewicza wyczerpują się tu dosyć prędko. Przemawia znawca
poezji, jej czytelnik, światły obywatel PRL–świadom przemian społecznych w naszym kraju i
jednocześnie obserwator obyczajów kultury masowej. Przytaczałem już fragmenty Ody...,
które niosą w sobie wielość owych głosów. W zakończeniu rytm zmiany ról ulega gwałtownemu przyspieszeniu. Jeszcze raz odzywa się znawca historii sztuki, antytradycjonalista, były
zwrotniczanin:
Nie wytknęliście głowy z kubła u Becketta:
biedni! Nawet na własną śmietniczkę Was nie stać...
W słowie „biedni” słyszy się już inny głos: starszego kolegi, osoby współczującej młodym
zabłąkanym. Ale nie. Współczucia nie będzie:
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Nie, nie żal mi Was!
Wasz Pegaz – Szczur sparszywiał!
Wreszcie zabiera głos nauczyciel – karcący zdeprawowanych uczniaków. I od razu, w tym
samym wersie, pojawia się głos ostatni: urzędnika, przedstawiciela władzy:
Zmykajcie! Zarządzam niniejszym
deratyzację Waszych wierszy.
Urzędnicze, władcze „zarządzam niniejszym”, po belferskim „zmykajcie”, było chyba pomysłem chybionym – jeżeli Oda... miała istotnie pozyskać sympatię rzesz czytelniczych.
Przypuszczać należy, iż ważniejszym niż aplauz powszechny celem pamflecisty było sprowokowanie reakcji turpistów. I to się udało! Udało się tym efektowniej, że autor Ody... posługuje
się wyłącznie nazwiskami patronów ruchu turpistycznego, nie nazywa po imieniu bezpośrednich adresatów. W domyśle: skoro są wtórni, nieoryginalni, niechże pozostaną masą bezimienną. Nazwiska turpistów są wszyfrowane w tekst wiersza. Można się ich domyślać, choć
dokładne, filologiczne ustalenia muszą wywoływać liczne wątpliwości.
Spróbujmy. Różewicz? Krytyka nazywała Różewicza moralistą. W wierszowanym pamflecie Przybosia pojawia się portret „moralisty od siedmiu czyraków” – byłaby to karykatura
Różewicza? Moralistą nazywał siebie także Herbert. Początek Ody do turpistów – porównanie szkieletu do „portretowej rzeźby” –przypomina wiersz Herberta, wiersz tę samą rozwijający metaforę: szkielet jako „pomnik trochę niezupełny” człowieka127.
Zapewne chodzi o to, że rekwizyty turpizmu są wędrowne, należą do pewnej maniery – na
granicy anonimowości. Stąd – pomieszanie wskazówek. Białoszewski? Wolno przypuszczać,
iż poeta pełzający „koło odłamanej / stołowej nogi to autor Obrotów rzeczy. (Ten sam, którym dawniej zachwycał się Przyboś?) U Biatoszewskiego co prawda mówi się o innym meblu
połamanym, o krześle:
Połamało się.
I to też forma128
– ale Przybosiowi potrzebny jest stół, aluzja do obelżywego „głupi jak noga stołowa”. Był
zresztą Białoszewski także autorem Stołowej piosenki prawie o wszechbycie. Napisał piękny
liryk o podłodze, bogu pogańskim naszej codzienności, z tym lirykiem może kojarzyć się w
Odzie... obraz pełzania. Lecz – ostrożnie! Znak konwencji okazuje się tu ważniejszy niźli
znak konkretnego twórcy. Gdy czytamy taką oto inwokację:
Albo Ty, drugi wieszczu
od nogi stołowej:
Twój pogrzebacz nie wstrząśnie Dziunią z manikury!
– musimy myśleć nie o Białoszewskim, lecz o Grochowiaku, autorze Menuetu z pogrzebaczem.
Omawiałem dotychczas ideologie artystyczne sformułowane w wystąpieniach programowych, które zgłaszały postulaty pozytywne pod adresem twórców, obiecywały czytelnikom
poezję wartościową, najlepszą. „Zarządzenie” Przybosia stanowi jakby antyprogram, negatyw
manifestu, radosne rekwiem dla ideologii, która oto otrzymuje nazwę po to, by mogła ją
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umieścić w swoim nekrologu. Lecz w dziejach sztuki zdarzało się już nieraz, że nazwa, która
w intencji projektodawcy miała być obelgą, stawała się hasłem akceptowanym przez twórców
zelżonych. Grochowiak uświadamiał sobie tę prawidłowość. Impresjonistów też „ochrzcili ich
przeciwnicy”, pisał w artykule Turpizm – realizm – mistycyzm (1963)129. Wyjaśnił, że on,
Grochowiak, oraz jego przyjaciele z kręgu „Współczesności” świadomie unikali dotąd nazwy,
która by określała ich estetykę. Nazwy takie w niewielkim stopniu sprzyjają ewolucjom sztuki. W obiegu powszechnym stają się pustymi sloganami. Utrwalają w pamięci to, co powierzchowne, drugorzędne. „Turpizm”, zdaniem Grochowiaka, ma wszelkie cechy nazwy prymitywnej, upraszczającej problemy poezji najnowszej, a zatem – ironizował –przyjmie się na
pewno! I będzie przez długi czas mącił w głowach, powracał w nic nie znaczących formułkach. „Zapewne za kilkadziesiąt lat w podręcznikach szkolnych przeczytamy o Różewiczu, iż
był turpistą, bo »pisał o rzeczach brzydkich«. Co wrażliwsze uczennice – być może– obleją
się rumieńcem.” Prawa świadomości literackiej są jednak nieubłagane. Nazwę trzeba przyjąć.
„Jestem więc także turpistą – pisał Grochowiak. – Nie ma na to rady.”
Na marginesie odnotujmy, iż tej zapalczywej krytyce nazw porządkujących poetyki i ideologie artystyczne można przeciwstawić szereg argumentów obronnych. Nie jest bowiem tylko i
wyłącznie tak, iżby nazwy powodowały zubożenie wiedzy o sztuce czy stępienie wrażliwości
historycznoliterackiej. W naszej kronice zwracaliśmy uwagę na uporczywą trwałość nazw „klasycyzm” i „romantyzm”: opozycji organizującej wciąż nowe i nowe próby widzenia całości
kultury artystycznej w Polsce. Uproszczeniom i trywializacjom przeciwstawia się bowiem – co
jakiś czas – rewizja idei, które skumulowały się w danej nazwie. Od takich rewizji często zaczyna się nowy ruch świadomości literackiej, nowy epizod w dziejach sztuki.
Turpizm – już w chwili ukonstytuowania nazwy – nie byt zjawiskiem jednorodnym. Dlatego jest interesujący. Nie był zjawiskiem jednorodnym– w poezji i w autokomentarzach Grochowiaka. Można mówić o dwóch wariantach turpizmu: zgodnym z rozpoznaniami Przybosia
oraz wykraczającym poza nie tak daleko, że pozwalającym się odnieść nie tylko do adresatów
Ody..., ale i do jej autora: do Przybosia.
Wariant pierwszy. Są wiersze, w których brzydota istotnie dominuje nad pięknem. Jak w życiu.
Zwłaszcza w życiu codziennym narodu, który przeszedł przez wojnę, a także przez nieprawości i
wynaturzenia –odsłonięte w literaturze popaździernikowej. W tym kierunku zmierzało rozumowanie Grochowiaka publicysty, gdy odpowiadał Przybosiowi artykułem polemicznym na łamach
„Współczesności”. Na wiersz Przybosia – odpowiedział także wierszem, Ikar Grochowiaka130 mówi już nie o historycznych (optymista rzekłby: przemijających szczęśliwie) okolicznościach t u r p i
s t y c z n e g o r e a l i z m u, lecz o odwiecznej potędze brzydoty. Praca fizyczna to praca w brudzie, przeciwko brudowi. Biologia to także brud, ból, choroba, rozpad. Przed „turpizmem” ludzkiej
egzystencji poezja nie ma ucieczki, jeżeli nie chce być naiwnym, martwym kłamstwem:
Oto Ikar wzlatuje. Kobieta nad balią zanurza ręce.
Oto Ikar upada. Kobieta nad balią napręża kark.
Oto Ikar wzlatuje. Kobieta czuje kręgosłup jak łunę.
Oto Ikar upada. W kobiecie jest ból i spoczynek.
Jej śpiew jest ochrypły, twarz kobiety jak pole
Usiane chrustem gonitwy, ptasich tropów – zakosów,
Tu zbliż się zpędzelkiem do jaskółczenia brwi.
Tu – proszę, spróbuj – ptaszka uwieść na promieniu.
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Podejmując polemikę wierszem, Grochowiak przyjął nie tylko wyzwanie Przybosia, ale i
formę pojedynku. W Ikarze pojawiają się parafrazy Przybosia: „jaskółczenie brwi” to echo
jego liryku Jaskółka, „ptaszka uwieść na promieniu” – cytat nieomal dosłowny z wiersza Do
ciebie o mnie:
Krokiem tak zalotnie lekkim,
jakbyś wiodła ptaszka na promieniu,
szłaś przede mną – przed sobą, przed wszystkim!131
Zarazem jednak na tego rodzaju aluzjach kończą się podobieństwa stylistyczne Ody do
turpistów i Ikara. Grochowiak nie sięgnął po satyryczny efekt trawestacji, nie skorzystał z
„matrycy” jakiegoś znanego utworu. Pozostał w granicach własnego języka, własnej liryki i –
liryki Przybosia. Nie zignorował nazwiska adresata: Ikar jest dedykowany Julianowi Przybosiowi. Sędziwego napastnika potraktował godnie. Świat Przybosia to świat Ikara, porcelany,
„rzeźby w soli”, piękna zimnego i nieważkiego, oderwanego od krwawej natury:
Piękno? Podobno w napowietrznych pokojach,
Ależ jaka chmura udźwignie nam balię,
Ależ – w imię piękna – wykląć rzeczy ciężkie,
Stół do odpoczynku łokci – krzesło do straży przy chorym!
Świat Grochowiaka („pacjenta” w lecznicy świata, która nie tylko uzdrawia, ale i morduje)
jest światem „rzeczy ciężkich”, najdosłowniej –przyziemnych, jak świat malowideł Brueghla,
dostrzegającym piękno na horyzoncie tak odległym od człowieka, że nie wiadomo już, czy to
iluzoryczne piękno potrafi jeszcze zachwycać:
Brueghel malował wołu – ten był w pierwszym planie,
Wykląć Brueghla, bo w drugim dopiero Ikar jak mucha
Wzbijał się?
Spalał?
Omiatał nieboskłon
Cukrzaną chmurką na lepkim patyku!
W tym wariancie turpizmu, jak widać, brzydota panuje niemal niepodzielnie. Rzeczy odczuwane powszechnie jako brzydkie – znaki prawdy, realizmu – znajdują się tu bezapelacyjnie „w pierwszym planie”. Z kolei to, co uchodzi za ładne lub piękne, okazuje się – zminiaturyzowane – jeszcze brzydsze! jak lot podobnego do muchy łkara – porównany do „cukrzanej
chmurki na lepkim patyku”. Gdyby turpizm miał ewoluować wyłącznie w tym jednym kierunku, mogłoby się okazać, iż za lat kilkadziesiąt podręcznikowe definicje zadowalałyby się
cytatem z Przybosia: „turpizm głosił, że brzydkie to piękne, ładne to szkaradne, i na odwrót”.
Na szczęście tak się nie stało.
Wariant drugi, równolegle konstytuowany w sporze z Przybosiem, eksponował nie tyle
przewagę brzydoty, ile konieczność p o t ę g o w a n i a n a p i ę ć między brzydotą a pięknem. Nie jest prawdą, wołał Grochowiak, iżby w poezji młodych roiło się od „rzeczy brzydkich”, trupów, szkieletów, trumien, karawanów, szczurów, odchodów. W naszych wierszach,
powiada poeta, „Równie dużo odnalazłem róż, księżyców, słowików (sic!)”.
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Poszukiwania rekwizytów piękna i brzydoty ogarnęły również dorobek Przybosia. Okazało
się, że piewca napowietrznych konstrukcji i porcelanowych ciał także nie potrafił się obejść
bez elementów turpistycznych. Jego świat poetycki zna i ból, i brud, i kalectwo. Gdy, na
przykład w wierszu Przybosia Mimochodem o jednookim, czytamy:
A on (z drugą źrenicą wyciekło mu słońce):
z jednego oka w y k a p a n y człowiek
– gra słów, w której dosłowność znaczenia „wykapać” (wyciec kropla po kropli) nakłada
się na przenośne znaczenie zwrotu frazeologicznego typu „wykapany tatuś”, przeradza się w
czarny humor. Nie tylko brzydota („wyciekło”) spotyka się tu z konwencjonalnym pięknem
(„słońce”), ale i powaga z niepowagą, wzniosłość z komizmem. Istotą wizji poetyckiej był i
pozostaje tedy kontrast wartości: zderzenie kategorii estetycznych, gra „jakościami metafizycznymi”, które zmieniają swe walory we wzajemnych przekształceniach.
Spór o drugi wariant prędko wygasi: okazał się bowiem sporem o uniwersalne normy poezji, i
to sporem dawno już rozstrzygniętym – w epoce Arystotelesa! „Bo to, na co w r z e –c z y w i s t
o ś c i patrzymy z przykrością, to samo oglądane na o b r a z i e w jak najdokładniejszym przedstawieniu sprawia nam radość, np. kształty najwstrętniejszych zwierząt i trupów”, te słowa Arystotelesa przytaczał i komentował Ingarden w swoich Studiach z estetyki z 1957 roku.
Atak Przybosia sprowokował adresatów Ody... do uświadomienia sobie i wskazania własnego miejsca w procesie rozwojowym liryki polskiej. Ireneusz Iredyński, który także na
wiersz odpowiedział wierszem (Traktat o kazaniu), przyznawał się do tradycji „ciemnej”, do
katastrofistów wileńskich132. Odrzucał estetykę Przybosia i całej Awangardy Krakowskiej.
Podobnie jak kiedyś poeci czasu wojny – szukał podobieństw między „Zwrotnicą” a jej przeciwnikiem z dawnych lat, Skamandrem:
Czas Awangardę ze Skamandrem pogodził
Skamander był ptakiem, co śpiewał pod nożem
Awangarda szybką w chacie pobielonej
w której się odbijały chmury jak konstrukcje
Istotnie, czas pogodził awangardę ze Skamandrem u progu lat sześćdziesiątych, młodzi
mieli prawo tak sądzić, skoro, jak wspomniałem, z jednej strony atakował ich Przyboś, a z
drugiej, z innych co prawda pozycji, lecz równie bezceremonialnie – Słonimski. Zabawne, że
Słonimski przypisywał grzechy nowej liryki – jej inklinacjom awangardowym! Wolał:
Tak jeden z drugim światem awangardzi,
Że wiersze pisze, jakby pluł na ludzi.133
„Jeden z drugim” miał już serdecznie dosyć bezustannego łączenia nowych doświadczeń
pisarskich ze starymi antagonizmami szkól dwudziestolecia. Odżyło echo manifestu Gajcego:
„już nie potrzebujemy!”
Podobało się to nie tylko turpistom, ale i brzmiało zastanawiające dla krytyków młodszej
generacji. „Nie jest wykluczone – pisał Głowiński w 1962 roku – że stanowisko sformułowane przez Iredyńskiego zdobędzie mocną pozycję i różnice między Skamandrem i awangardą
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zatrą się w świadomości literackiej, bądź zostaną utrzymane na zasadzie przyzwyczajenia,
jako swego rodzaju przeżytek.”134
Zrazu Przyboś w walce z turpistami (jak gdyby) wygrywał. Wiersze poetów z pokolenia
„Współczesności” stawały się z roku na rok coraz bardziej powściągliwe w operowaniu rekwizytami brzydoty. Niektórzy, jak Iredyński, zamilkli. A jednak – pamiętam – Przyboś wcale nie był zachwycony omdleniem turpizmu! W każdym razie w rozmowach prywatnych twierdził, że zależało
mu na tym, by pobudzić młodych do jeszcze większej agresywności, do wyostrzenia wizji brzydoty,
a w żadnym wypadku nie do wycofania się na pozycje łagodnej, bezpiecznej harmonii.
Rok 1965 mógł zaskoczyć i Przybosia, i niedawnych turpistów. W pierwszym zeszycie „Poezji” Karpowicz wprowadzał młodego, nie znanego nikomu autora – Rafała Wojaczka. Debiut Wojaczka wykraczał poza wcześniejsze najśmielsze „turpizmy” liryki polskiej! Był brawurowym i jednocześnie bolesnym
przekroczeniem tabu obyczajowego, erotycznego, estetycznego – dramatyczną walką poety z chorobą
psychiczną, zmaganiem już nie z brzydotą, lecz z koszmarną obrzydliwością widzeń człowieka chorego.
Na tym historia turpizmu wcale się nie kończy. Po Wojaczki! najintensywniejszym odrodzeniem ideologii turpistycznej stał się gigantyczny poemat Karpowicza Odwrócone światło
(1972). O nieprzewidywalności rozwoju liryki i jej dziwnych powikłaniach niech świadczy
to” iż Karpowicz zrazu uchodził za wiernego kontynuatora linii awangardowej, rodem z
Przybosia. Rzecz w tym, że Odwrócone światło wcale się awangardowych inspiracji nie wyrzeka, a jednak Jest dziełem jakże głęboko w estetykę brzydoty zanurzonym.
Poetą wiernym turpizmowi do dziś pozostał klasyk tej ideologii, patron młodych z kręgu
„Współczesności” – Różewicz. Niedawno, w 1983 roku, w wierszu Rocznica (poświęconym
pamięci Przybosia), Różewicz135 upomniał się o pierwszeństwo w uformowaniu poezji śmietników i śmierci, sięgnął nadto do znanych, powtarzających się uporczywie przeciwstawień
awangardowej utopii i turpistycznej prawdy, tej ponurej i okrutnej prawdy naszych dni:
Twoja różanopalca
leży przy moim szczurze
który wyskoczył z „poematu
dydaktycznego” w roku 1962
bliski mojemu sercu
śmietnik wielkomiejski
poeta śmietników jest
bliższy prawdy
niż poeta chmur
śmietniki są pełne życia
niespodzianek
(tu wyskoczył szczur
którego wyrzuciłem
z wydania książkowego
ponieważ obrzydzenie
Twoje było tak ogromne jak...
stare to dzieje kiedy bidnych
„turpistów” nie było jeszcze
na świecie)...
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Poezja „słowiarska” – poezja lingwistyczna
Podobnie jak w sporze o turpizm kontekstem tłumaczącym żywe zainteresowanie brzydotą
i pięknem świata przedstawionego w dziele poetyckim był renesans estetyki, zwłaszcza myśli
estetycznej Ingardena, tak i dyskusje o liryce „słowiańskiej” odbywały się na początku lat
sześćdziesiątych w – mniej lub bardziej bezpośrednim – kontakcie z ówczesnymi przeobrażeniami językoznawstwa.
Lingwistyka teoretyczna w Polsce miała wspaniałe tradycje, uczestniczyła w procesach
przebudowy ogólnej teorii języka na przełomie XIX i XX wieku136; tradycje – jak i w wielu
innych dziedzinach humanistyki – przerwane przez martwy sezon 1949–1955, wdeptane w
niepamięć, i oto odradzające się po Październiku. Wolno, wolniej niż literatura piękna, lingwistyka odzyskiwała dawną pełnię. Wychodziła z rejonów badań szczegółowych, faktograficznych, zajmujących jedynie wąskie grono fachowców. W swych funkcjach społecznych,
popularyzatorskich, nie ograniczała się już do doraźnego poradnictwa: pracy chwalebnej, regulującej poprawność polszczyzny, ale i – zwłaszcza dla poezji, która sytuuje się na granicy
poprawności i zamierzonej niepoprawności – w niewielkim stopniu przydatnej. Największą
atrakcją miała się okazać filozofia mowy, a ściślej – myślenia i mowy, języka i sposobu postrzegania świata. Gdyby, pomijając subtelności w zróżnicowanym przecież świecie językoznawstwa teoretycznego, wynotować idee w owym czasie najważniejsze, zrozumiałe dla niespecjalistów, uzyskalibyśmy następujący zestaw tez:
1. Język nie jest biernym materiałem komunikacji międzyludzkiej. Nie stanowi tylko i
wyłącznie instrumentu – posłusznego woli człowieka i wiernie służącego ekspresji naszych
wyobrażeń czy przekonań. Przeciwnie: wywiera wpływ na obraz świata137, który niesłusznie
wydaje się nam suwerenny wobec słowa, gdyż w istocie jest uzależniony od stów, uporządkowany wedle reguł leksykalnych, frazeologicznych, gramatycznych; podległy typowi języka,
którym się posługujemy, a także wrażliwy na jego stan (historyczny, terytorialny, środowiskowy).
2. Język określa to, co potrafimy (lub czego nie potrafimy) w świecie zewnętrznym wyodrębnić jako byt odgraniczony od innych bytów. Jeżeli istnieje nazwa rzeczy, istnieje także w
naszym postrzeganiu dana rzecz – wycięta jakby za pomocą słowa z potoku zjawisk. Gdy
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nazwy nie ma, umiemy jedynie, a i to nie zawsze, wyróżnić nienazwane za pomocą zaimka
nieokreślonego, jako „coś”, lub dać ogólnikowy, mętny opis „tego czegoś”. Tam, gdzie nasz
język pozwala widzieć jeden element rzeczywistości realnej albo jedną, niezrożnicowaną
czynność – inny język etniczny odsłania przed użytkownikiem cały mikrokosmos bytów rozmaitych, galerię przedmiotów osobnych, bo posiadających własne, różne nazwy.
„W klasycznym języku arabskim, którego podstawę stanowił dialekt koczujących pasterzy,
występuje około tysiąca wyrazów odpowiadających naszemu wyrazowi wielbłąd, używanych
w związku z pewnymi różnicami w wielkości, maści, rasie itd. tych zwierząt” – informuje
Tadeusz Milewski w swojej syntezie problemów lingwistyki teoretycznej pt. Językoznawstwo, wydanej w 1965 roku, a więc na granicy interesującego nas okresu138. Jeszcze jeden
przykład: „w języku hausa z centralnego Sudanu stwierdzono istnienie 311 odpowiedników
naszego wyrazu wielki. Podzielić je można na kilka grup, mianowicie wedle tego, czy są one
używane w znaczeniu l) ogólnym, 2) dla ludzi i zwierząt, 3) dla młodych kobiet, 4) dla zwierząt domowych, 5) dla przedmiotów okrągłych, 6) dla przedmiotów grubych i długich, 7) dla
przedmiotów cienkich i długich, 8) dla klocków i kawałków, 9) dla rozciągłych przestrzeni”.
3. Postrzeganie widzialnego świata, regulowane przez język, to tylko jeden obszar wpływu
mowy na myślenie o otaczającej nas rzeczywistości. Porządek wewnętrzny danego języka
hamuje lub wzmaga także rozwój kultury refleksji – na różnych poziomach empirii i uogólnienia. Milewski pisze w związku z tym o recesywnym i ekspansywnym systemie słownikowym: w pierwszym dominują wyrazy konkretne i odczuwa się niedostatek abstraktów; w
drugim abstrakta wciąż przybywają i różnicują się, dając użytkownikom „lepsze narzędzie do
formułowania zadań ogólnych”.
Można by sądzić, iż ustalenia językoznawstwa porównawczego, które mają wymowę tym
bardziej dramatyczną, im bardziej odległe od siebie języki konfrontujemy, są dla poezji polskiej, wkorzenionej w jeden przecież język, mało inspirujące. (Co innego – dla tłumaczy dzieł
poetyckich, zwłaszcza z języków egzotycznych, o odmiennych niż polszczyzna strukturach.)
Wątpliwości powyższe rozwiewa jednak pewien styl poezjowania, ten mianowicie, który wyrasta ze z d z i w i e n i a p o l s z c z y z n ą, a więc każe przeżywać język ojczysty tak, jak
gdyby był językiem obcym. Nie jest to zresztą przeżycie rzadkie ani dostępne wyłącznie niektórym tylko poetom. Zauważmy, iż wszelka refleksja metajęzykowa, każdy moment zastanowienia nad dowolną osobliwością języka ojczystego, natychmiast język nasz w y o b c o w
u j e, oddala w jakąś zagadkową „obcość”. To, co uważaliśmy za oczywiste, ukazuje się w
świetle nieoczywistości, a to, co wydawało się jednym z żywiołów n a t u r y, trzeba nagle
analizować w porządku k u l t u r y. Uczyć się znanego – jak nieznanego. Systematyzować
własne – jak cudze.
Jednolitość polszczyzny bywa raz po raz – w przełomowych momentach historii – kwestionowana przez walkę różnych stylów funkcjonalnych, „wysokich” i „niskich”, oficjalnych i
nieoficjalnych, związanych z antagonistycznymi ideologiami życiowymi (w rozumieniu
Bachtina, zob. Wstęp). Ilekroć mowa ojczysta ulega rozdwojeniu, jej subkody polaryzują się i
niekiedy jedno i to samo słowo polskie funkcjonuje w dwóch różnych znaczeniach. Nie trzeba
już innych, specjalnych impulsów, by zdziwienie językiem stało się faktem psychologii społecznej. Zróżnicowanie wewnętrzne mowy ma w takich sytuacjach charakter przede wszystkim aksjologiczny. Słowo jest przeżywane jako znak wartości: akceptowanej lub negowanej.
Unikamy pewnych słów i wyrażeń dlatego, że nakazują nam uległość wobec obcych hierarchii wartości, wykrzywiają w nas obraz naszego świata – aż do bólu i spontanicznego protestu. Wciągają nas w systemy nie do przyjęcia, dajmy na to, uprzedzeń rasowych (gdy czujemy
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T. Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 1965. Szczególnie doniosłą rolę odegrał w uformowaniu nowoczesnej świadomości lingwistycznej ogłoszony w 1961 r. polski przekład (tłum. K. Kasprzyk) fundamentalnego
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się z tych uprzedzeń wyzwoleni), albo nakłaniają do respektowania wrogich nam obyczajowości (niekiedy anachronicznych, śmiesznych, lekceważonych w naszym pokoleniu czy środowisku) itd. Jednym z najprostszych sposobów organizowania dystansu wobec „obcych”
słów rodzimego języka jest posługiwanie się cudzysłowem, uruchamianie mechanizmów parodyjnych, podkreślanie cytatowego charakteru danego słowa lub zespołu słów.
Obserwacje lingwistyki porównawczej, zajmującej się typologią języków z punktu widzenia różnic w oddziaływaniu języka na światopogląd, okazują się więc nie pozbawione trafności także w odniesieniu do problemów osoby jednojęzycznej. Na początku lat sześćdziesiątych tezy językoznawcze wspomagały pewne nurty w poezji najnowszej, ukazywały ich głębię, odsłaniały sens poznawczy, humanistyczny, a nawet uzasadniały pogląd, iż „praca w języku” stanowi dziś najpoważniejsze i artystycznie najbardziej płodne zadanie poezji. W tym
duchu wypowiadał się Sławiński:
„Łudzimy się, że »używamy« języka dla osiągnięcia celów, które sami sobie wyznaczamy,
gdy w istocie wybór tych celów jest już w dużym stopniu z góry określony przez hierarchię
norm i wartości skrystalizowaną w języku. Żywimy naiwne przekonanie, że mowa nam »służy«, że jest posłuszna naszym intencjom, gdy w istocie sami wciąż poddajemy się presji reguł, w których tkwią określone sugestie światopoglądowe, zasady postępowania, mity i wierzenia. Nowoczesna poezja uznaje za jedno z głównych swych zadań walkę z tym złudzeniem. Usiłuje ona – przy użyciu najbardziej nawet drastycznych sposobów – podkreślać fakt
zewnetrznośd i obcości języka w stosunku do »ja« mówiącego. Co więcej: chce sprawować
kontrolę nad konwencjami mowy, chce być mówieniem nieustannie interpretującym same
możliwości mówienia.”139
Wizja człowieka „mówionego językiem” nie była wizją krzepiącą. Zgodzić się z twierdzeniem, że to nie ja mówię, lecz mną coś mówi – takie twierdzenie spotykamy i u Gombrowicza, i u strukturalistów francuskich140 – to przyjąć kolejną teorię jednostki ubezwłasnowolnionej, zdeterminowanej przez siły anonimowe, upokarzające ludzką dumę. Bez przesady
można by powiedzieć, iż filozofia człowieka wyrastająca z filozofii mowy wywoływała protesty podobne do tych, jakie w przeszłości przytrafiały się czytelnikom pism Darwina czy
prac Freuda. Tam godność wolnej woli była zagrożona przez nieubłagane prawa ewolucji;
przez napięcia zmagazynowane w nieświadomości, tu – przez język.
Nie zawsze docierało do świadomości ogółu; że poezja „słowiarska” – w wielu swych odmianach – także buntuje się przeciw tyranii języka, z tą różnicą, iż nie chowa głowy w piasek,
nie udaje niewiedzy o rozmiarach i przebiegłościach tej tyranii. Z chwilą zaś, gdy buntownictwo „słowiarzy”, ich walka z językiem okazywały się faktami nie pozostawiającymi żadnych złudzeń, odzywały się inne sprzeciwy: bunt czy nieufność poetów naruszały normę obyczaju, który był oczekiwaniem raczej pochwały piękna języka ojczystego, czułości wobec
słowa niż demaskowania językowych oszustw. (Z pewnego punktu widzenia „słowiarstwo”
stanowiło odmianę „turpizmu” – ujawniało nie brzydotę rzeczy, lecz brzydotę mowy. To nie
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Sławiński, Próba porządkowania..., op. cit.
„Aprioryzm strukturalny traktuje świat jako układ samoregulujących się systemów. Tu struktura rządzi człowiekiem, nie człowiek strukturą. [...] »Coś nami rządzi, coś nami myśli, coś nami mówi«. Następuje eliminacja
wszelkiej problematyki odnoszącej się do wartości, do treści, do procesu historycznego. Zakrzepłe struktury
trwają poza historią, poza rozwojem, poza postępem.” M. Janion, Humanistyka: poznanie i terapia, Warszawa
1974. W 1967 r. W. Gombrowicz zwrócił uwagę na wiele zastanawiających analogii między strukturalistycznym
(typowym dla strukturalizmu francuskiego lat sześćdziesiątych) widzeniem „struktury” a jego, Gombrowicza,
wcześniejszym pojmowaniem „formy”. „Toteż kiedy przedwczoraj wyczytałem [...], że w strukturalizmie
»człowiek przestał działać i jest tylko przedmiotem działania, przestał mówić i jest tylko wypowiadany» zabrzmiało to, jakbym słyszał protagonistę mojego dramatu Ślub (rok 1947): »To nie my mówimy słowa, lecz
słowa nas mówią«.” W. Gombrowicz, Byłem pierwszym struktualistą, [w zbiorze:] Varia, Paryż 1973. (Tekst
Gombrowicza w j. francuskim ukazał się w 1967 r.).
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przypadek, że Białoszewski pojawia się w ówczesnej krytyce raz jako turpista czy „szmaciarz”, kiedy indziej jako „słowiarz”). Kontrowersje wokół językoznawczych ambicji poezji,
jak widać, potęgowały się i zaogniały tak mocno, że – prędzej czy później – liryka „słowiarska” m u s i a ł a określić się w porządku odrębnej ideologii artystycznej.
Termin „słowiarstwo” wprowadził do obiegu krytycznego Przyboś (powoływał się przy
tym lojalnie na autorstwo Peipera). Każdy dobry poeta jest „słowiarzem”, twierdził, bowiem
słowo stanowi punkt wyjścia i punkt dojścia pracy artystycznej, jej materiał oraz rezultat końcowy.
Trzeba od razu zastrzec, iż w interesującym nas okresie nie ukonstytuowała się jedna,
spójna wewnętrznie ideologia poetyckiego „słowiarstwa”. Rodziła się – najdłużej, najoporniej. Dopiero w 1965 roku uporządkowaniem jej założeń oraz najdojrzalszych wariantów zajął się rzetelnie Sławiński. Zaproponował nową, własną nazwę: od chwili wystąpienia Sławińskiego zaczęło się już mówić nie o „słowiarzach”, ale o p o e z j i l i n g w i s t y c z n e j.
Trudność wyodrębnienia i teoretycznego sformułowania założeń twórczości „słowiarskiej”
polegała na tym, że w każdym stylu poetyckim można wykryć pewne osobliwości „językoznawcze”. Każdy – jest nie tylko komentarzem do świata, ale i interpretacją polszczyzny,
spojrzeniem na język poetycki w relacji do języka niepoetyckiego. Wszystkie omówione dotychczas ideologie, od wojennej do turpistycznej, miały własne przeświadczenia lingwistyczne. Pamiętamy: klasycyzm Miłosza traktował język poetycki jako szkołę mowy godnej, precyzyjnej i otwartej na wielowiekowe doświadczenie piśmiennictwa; socrealizm uczestniczył
w budowaniu wizji polszczyzny zantagonizowanej ideologicznie; program „rzeczy wyobraźni” pojmował język jako zbiór idiolektów – poezja miała ten właśnie aspekt uwyraźniać i
dramatyzować, eksponując intymność mowy osobniczej, dając przywileje jej mocom ciemnym, energiom magicznym; spór o turpizm był sporem o estetyczne walory słowa, a w dalszej
perspektywie także o to, do jakiego stopnia w języku obowiązuje wierność naturze, a do jakiego – uległość wobec kultury oraz jej podziałów na słowo nowe, odkrywcze, i stare,
przedawnione. Na tym tle nabiera znaczenia pewien, nie analizowany przeze mnie wcześniej,
zarzut Przybosia z Ody do turpistów:
uczycie się bez kropki pisać w szkole numer:
zera.
„Pisanie bez kropki”, a także pomijanie dużych liter141, przez niektórych poetów przejęte w
spadku po Czechowiczu, jakiż ma związek z turpizmem? Ma. Jest turpistycznym sprzeniewierzeniem się normom kultury języka, kultury objawiającej się – wedle awangardzisty – w poszanowaniu zdania (więc i kropki).
Najgłębiej ukryty, wprojektowany w poetykę immanentną, był lingwizm liryki okupacyjnej. Ale i ta poezja miała własny wymiar „słowiarski”, własne rozeznania językoznawcze.
Pokażemy to na przykładzie wierszy Baczyńskiego. Poeta opisuje świat wykolejony przez
wojnę i okupację. Wykolejenie świata staje się wykolejeniem języka. Na pozór w języku polskim nic się nie zmieniło, a nawet przeciwnie, poezja Baczyńskiego demonstruje tożsamość
polszczyzny od romantyzmu do dni powrześniowych. A jednak zmieniły się elementarne
opozycje znaczeń. Słowa, które przywykliśmy traktować jako antonimy142, stały się synonimami. Poodwracały się bowiem hierarchie etyczne, pozamieniały znaczenia odwiecznych
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Wiersz wolny bezrymowy spotykały wówczas zarzuty, iż – nie jest wierszem! Podobne stanowisko można
znaleźć także w pracach niektórych badaczy; proponują oni termin „proza wersowana” (S. Sawicki, Wokół opozycji: wiersz – proza, [w zbiorze:] Metryka słowiańska, pod red. Z. Kopczyńskiej i L. Pszczołowskiej, Wrocław
1971). Rezygnacja z interpunkcji oraz dużych liter na początku zdania miała na celu uwyraźnienie wersotwórczej funkcji podziału na wersy, „skazanie” odbiorców na rytm wersowy, spotęgowanie jego energii.
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symboli. Niebo stało się ziemią, ziemia – niebem (Histona). Młodość rośnie nie w górę, lecz
w dół, do ziemi, w jej głąb. „Tak się dorasta do trumny, jakeśmy w czasie dorośli” (Pokolenie). Młodzieńcze, naturalne marzenia o wzroście – fizycznym i duchowym – są miażdżone
ciężarem ziemi cmentarnej: „żeby się jeszcze unieść: o, natchnie ciepła muzyka, / ale już ziemia za ciężka” (Do Matki Boskiej). Gdzie życie upodabnia się do śmierci, tam już śmierć
jedynie potrafi pozorować życie. W glebie nie słyszy się rosnącego zboża: jeżeli coś jeszcze
słychać, to „jak groby rosną” (Szalony ptak).
Baczyński uchwycił niesłychanie istotną cechę mowy deprawowanej przez totalitaryzm
hitlerowski, zniewolonej przez okupację – zrównanie słów sprzecznych, utożsamienie znaczeń jawnie antonimicznych. To samo pojawi się później w poezji jego rówieśnika – Różewicza. Zostanie zauważone i skomentowane w krytyce od razu, ponieważ Różewicz wykłada
swoje spostrzeżenia expressis verbis, posługuje się dyskursem lirycznym. Lecz intuicyjne,
wyrażone w obrazowaniu odkrycie zagrożenia zniewolonej mowy – nowomową okupanta –
jest odkryciem Baczyńskiego.
Skoro nie ma poety, który by pozostawał całkowicie obojętny wobec problemów języka,
czyż warto wyróżniać „słowiarstwo”? mówili krytycy niechętni temu terminowi. Zwolennicy
terminu wyjaśniali, iż pomiędzy liryką „słowiarską” a innymi odmianami poezji rysuje się
różnica stopnia. Poezja może uporczywie sugerować, iż obcuje z „nagą” rzeczywistością niewerbalną, i język to dla niej wyłącznie środek poznania tego, co bytuje poza słowem. Takiej
poezji nie nazwiemy „słowiarską” czy lingwistyczną. Poezja „słowiarzy”, odwrotnie, będzie
skupiać uwagę na aktach mowy, świadomie i jawnie eksponować swe zainteresowanie formami polszczyzny, oceniać je lub parodiować. „Oczywiście można powiedzieć, że »słowiarze» – tak ich nazwijmy, wbrew Przybosiowi, który termin ten rozumie szerzej, jako atrybut
każdej poezji językowo odkrywczej – też traktują swój proceder tylko jako środek, nie zaś–
jako cel. I cele te mogą być różne”, pisał Ryszard Matuszewski 143. Ale nie rozumiejąc
stosunku „słowiarzy” do słowa, nie uchwycimy ich stosunku do świata. Lekceważąc ich wizję
mowy, zignorujemy ich cele pozalingwistyczne, a w konsekwencji rozminiemy się całkowicie
z ich koncepcjami artyzmu.
W 1964 roku dla Matuszewskiego „słowiarstwo” było faktem tak bezspornym, że – z uwagi na rozmaity stopień nasilenia wrażliwości językoznawczej –wyróżniał klasyków tego nurtu, Białoszewskiego i Karpowicza, oraz autorów, którzy, jak Jerzy Ficowski, sytuują się
„gdzieś na pograniczu »słowiarstwa»”. Sławiński do „lingwistów” zaliczył Białoszewskiego i
Karpowicza; zaskoczył krytykę, analizując w obrębie „lingwizmu” Sprawę wyobraźni Bieńkowskiego. Wreszcie piszący te słowa w tym samym porządku, choć z zastrzeżeniami, rozpatrywał twórczość Wirpszy. Zwracam uwagę na to stopniowe, wywołujące dyskusje i zwątpienia budowanie listy obecności poetów słowiarzy, gdyż obrazuje ono swoistość ideologii
lingwistycznej. Tu na początku była poezja, program – później, i to nie tyle program dla poetów, ile dla krytyków i czytelników: program c z y t a n i a utworów „słowiarskich”.
Matuszewski wskazywał dwóch patronów tej poezji: Tuwima i Przybosia. Sławiński –
Przybosia i Eliota. Bieńkowski przypomniał o „śmiejącym się słowie” w utworach Leśmiana144. W istocie tradycja lingwizmu mogła się rozszerzać i pogłębiać w wielu kierunkach jednocześnie – wszędzie tam, gdzie język byt przedmiotem refleksji poety, gdzie poezja stawała
się traktatem językoznawczym, filologią wierszem, i jednocześnie tam, gdzie poetyckie przekształcenie słowa zmuszało odbiorcę do rewizji własnych wyobrażeń i przekonań nie tylko na
temat polszczyzny, ale i własnego miejsca w świecie słów.
Podstawowe różnice między „słowiarzami” pierwszej połowy lat sześćdziesiątych sprowadzały się do następujących wyborów:
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– po pierwsze, do wskazania tych elementów polszczyzny, które są najważniejsze, najbardziej reprezentatywne (tak więc dla każdego z lingwistów „język” znaczył co innego, był
zjawiskiem inaczej uhierarchizowanym);
– po drugie, do oceny elementarnych jednostek polszczyzny, a to z punktu widzenia ich
wpływu – zbawiennego lub niebezpiecznego – na myślenie człowieka o świecie;
– po trzecie, do takiej koncepcji języka poetyckiego, który znajdowałby swe oparcie właśnie w owych wyróżnionych jako najważniejsze składnikach mowy ojczystej.
Zacznijmy od Przybosia. Tuwim145 w owych latach już nie żył, Przyboś został na placu
boju, wcale nie tylko jako jeden z patronów, ale i jako aktywny uczestnik lingwistycznego
turnieju poetów. Dla Przybosia istotą języka ogólnego jest słowo potoczne, wyszarzałe, zbanalizowane, „przez zużycie odwyraźnione”146. Za pomocą takich właśnie słów ludzie się porozumiewają między sobą przede wszystkim. Co można zarzucić słowu potocznemu? Przyboś
ma mu do zarzucenia dokładnie to samo, o co zwykł oskarżać złą poezję: pustkę uczuciową,
bezmyślność automatycznych powtórzeń, brak dyscypliny intelektualnej. Lecz skoro jest tak
ważne, tak powszechne, poeta nie powinien się go wyrzekać. „Słowo poetyckie – pisał Przyboś – nie może różnić się jakościowo od tegoż słowa użytego potocznie.”147 Kto tropi w mowie wyrażenia egzotyczne, kto zbiera w niej „słowa–rodzynki” 148, jak Tuwim, ten przedstawia fałszywy obraz języka polskiego: stwarza mylne wrażenie, jakoby codzienność języka
trwała w radosnych roziskrzeniach dźwięków i znaczeń, w poezji gotowej, którą wystarczy
wytropić po prostu i „żywcem” przenieść do wiersza. To błąd, twierdzi Przyboś. Do słowa
potocznego wciska się – oprócz wspomnianych tu już schorzeń – bakcyl obojętności, niewiary w sens życia, jakiejś płaczliwej beznadziei. Poezja przywraca słowu moc zachwytu. Liryzm jest „porywem ku wszechludzkiemu szczęściu”, maksymalnym natężeniem woli akceptacji naszego istnienia na Ziemi, które najprawdziwiej i najpiękniej spełnia się w twórczości. Pierwszy wiersz, pt. Ziemię gwiezdnie pojętą, zamieszczony w Miejscu na Ziemi, kończy
się takim obrazem:
Wywieram ze słów swoją władzę: zachwyt.
Znajduję miarę, jej srebrny odlew: masyw.
Słowo wiersza powinno być zachwytem i masywem znaczeń. Słowo potoczne – w poezji
nabiera mocy: poza nim, jak u arcymistrzów, jak u Mickiewicza, pisze Przyboś, zawsze
„drga, jako tło żywo jeszcze odczuwalne, rój wszystkich innych możliwych zastępczych
słów”149. Dlatego twórca w swym doznaniu słowa łączy dwa, sprzeczne na pozór, nakazy.
Pisać tak, jak gdyby wiersz składał się ze słów najpierwszych, które dopiero się narodziły w
polszczyźnie. I pisać tak, jak gdyby słowa wiersza miały być ostatnimi, przedśmiertnymi słowami autora: jego testamentem.
W jaki sposób zakomunikować czytelnikom tak szczególne przeżycie języka? Jak utrzymać go w przeświadczeniu, iż „poeta pisze neologizmami nawet wtedy, gdy używa zwykłych
słownikowych słów”150? Nie można liczyć na słowo pojedyncze, wyizolowane z kontekstu,
gdyż wiemy już, iż jest ono pozbawione energii, blade, anemiczne. Trzeba szukać mechanizmów na wyższym poziomie organizacji tekstu poetyckiego: na poziomie zdania. Decyduje
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„zestrój słów w wierszu”, czytamy w Najmniej słów. Decyduje „międzysłowie”, obszar napięć międzywyrazowych, a także międzywersowych, u Przybosia ogarniający grę wersów
długich i krótkich, nagłych skoków narracji lirycznej.
Pod adresem Przybosiowego „słowiarstwa” zgłaszano – i przed, i po wojnie – dwa bezustanne zarzuty. Pierwszy dotyczył struktury owych „masywów” semantycznych, zdaniem
wielu – nadto już hermetycznych, nie do przebicia. Czytelnik prędzej się zmęczy deszyfrowaniem znaczeń kolejnych „zestrojów słów w wierszu”, niż przeżyje zachwyt liryczny, mówiono. Omawiając początek wiersza Ziemię gwiezdnie pojętą, pytał Sandauer w 1955 roku:
„Któż np w wyrażeniu »ziemią ornie pojętą aż tak idąc, aby tylko przekraczać widnokrąg«
odszyfruje trzy równocześnie w nim zawarte i tylko przysłówkami zaznaczone myśli: l) że
poeta czuje się chłopem (pojmuje ziemię »ornie«); 2) że cechuje go nadmiar aktywności wewnętrznej (»aż tak idąc«); 3) co w rezultacie doprowadza do zewnętrznej bierności (»t y l k o
przekracza widnokrąg»)?”151
Przywróćmy najpierw tekstowi Przybosia zapis zgodny z koncepcją autorską:
Ziemią, omie pojętą,
aż tak idąc, aby tylko przekraczać widnokrąg –
Myśli wszyfrowane w ten wiersz są istotnie równoczesne i sprzeczne. Sandauer nie
uchwycił jednak podstawowej reguły poetyki Przybosia –przypisuje on pojedynczemu słowu
jedną myśl, podczas gdy dialog myśli rozgrywa się w przestrzeni pojedynczego słowa. Przysłówek „tylko” znaczy tu, po pierwsze, tyle co „zaledwie” („niewiele więcej”). Wolno tedy
przeczytać słowa wiersza tak:
aby z a l e d w i e przekraczać widnokrąg
Nie ma w tym, wbrew Sandauerowi, bierności – jest ograniczęnie, spadek aktywności, minimalizm, co bierności się przecież nie równa. Lecz przysłówek „tylko”, po drugie, znaczy w
polszczyźnie „wyłącznie”, bywa znakiem wartości wyróżnionej jako najcenniejsza (gdy mówimy: „tylko to mnie interesuje”, „tylko to ma sens w moim życiu”, „tylko ciebie kocham”
itp.). Słowa Przybosia rozwijają się więc jednoczesnie w takim oto planie semantycznym:
aby w y ł ą c z n i e przekraczać widnokrąg
Ten „skok w wyłączność”, jak nazwał kiedyś Wyka dzieło Witkacego, jest antytezą „programu minimum”, czynem heroicznym. Odnosi się do poezji, ona to daje szansę „przekraczania widnokręgów” widzialnego świata. Czytając Przybosia, trzeba uzmysłowić sobie ową
podwójność semantyczną pojedynczego słowa i spór znaczeń wewnątrzwyrazowych zrozumieć jako spór idei, który w szczególny sposób dramatyzuje tekst.
Któż odszyfruje? – pyta Sandauer, po czym dowodzi, mniej lub bardziej trafnie, że wiersz
Przybosia jest jednak do rozszyfrowania. W pytaniu retorycznym „któż?” tkwi dumny domysł: „któż prócz mnie potrafi tego dokonać”... Teza o nieczytelności Przybosia starzała się z
roku na rok. Krytycy powtarzający ten zarzut, gdy próbowali go uzasadnić, wpadali w pułapkę błędnego koła. Nowe doświadczenia artystyczne przejęły i rozwinęły Przybosiową regułę
g r y h o m o n i m e m, czyli zasadę aktualizacji dwóch, trzech i więcej znaczeń pojedynczego stówa w wierszu. Ten chwyt stał się jednym z podstawowych wyróżników eksperymentu
lingwistycznego.
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Poważniejsze problemy w recepcji wierszy Przybosia wynikały z drugiego zarzutu, także
zrodzonego już w krytyce przedwojennej. Chodziło nie o sposób dialogu poezji ze słowem
potocznym, ale o cel finalny. O ów zachwyt wydobywany ze słów. Dlaczego zawsze zachwyt? zawsze ten ton triumfalny? „Poryw ku wszechludzkiemu szczęściu” staje się w końcu
nużący i monotonny artystycznie, gdy z góry wiadomo, że każdy wiersz nieuchronnie zmierza
w tym jednym jedynym kierunku. Nowi lingwiści tym różnili się od swego mistrza, że w ich
wierszach mechanizm gry homonimem pozwalał wydobywać nieskończoną ilość emocji, od
ekstazy po stan depresyjny, od porywu ku szczęściu ogółu po analizę rozmaitych pomniejszych szczęść i nieszczęść pojedynczego człowieka, akceptującego własną niedoskonałość.
Białoszewski. Dla autora Obrotów rzeczy język polski to także język potoczny. „Powołuję
się na potoczność, na żywy, ten prawdziwy język [...]”, mówił w jednym z wywiadów 1959
r.152 Lecz Biatoszewski pojmuje słowo potoczne zgoła inaczej niż Przyboś. Nie przetwarza,
nie uszlachetnia słów odwyraźnionych, wyświechtanych i doskonale niczyich. Takie rejony
mowy go nie interesują. Są składnikami systemu abstrakcyjnego, konstrukcji czysto teoretycznej, z którą się nie obcuje na co dzień, nie bytuje się w jej przestrzeni. Językoznawca
stwierdziłby, iż Białoszewski jest obserwatorem wydarzeń w langage, w działalności językowej, w mowie (nie jest natomiast „badaczem” czystej struktury langue)153. Polszczyzna to
dla poety słowo plus człowiek, słowo plus sytuacja, w której głos człowieka jest tylko celowo
uruchamianym znakiem, ale i w równej mierze o z n a k ą, czyli powiadomieniem o mówcy –
przez mówcę nie zamierzonym. Powiadomieniem wcale zresztą nie zawsze ukrywanym czy
wstydliwym. Tylko w niektórych wypadkach słowo bywa kompromitacją mówiącego (na
przykład w wierszu Pretensjonale). Częściej bohaterowie godzą się na językowe osobliwości
własnej biografii – środowiskowej, intelektualnej, wyobraźniowej.
ale to może tylko dlatego że wiem
że każdy dla siebie jest najważniejszy
bo jak się na siebie nie godzi
to i tak taki jest się jaki jest
– prostolinijnie wyjaśnia tę kwestię poeta w wierszu Wywód Jestem’u154. Być takim, jakim
się jest, to być osobą prywatną – w mowie.
Elementarną jednostką polszczyzny jest, w odczuciu Białoszewskiego, a k t m o w y –
wierny idiolektowi mówiącego. Z drugiej strony jednakże owa wierność nie może trwać w
jednej postaci; człowiek i jego słowo są wrażliwe na czas, zmieniają się pod naciskiem rozmaitych okoliczności zewnętrznych. Zatem barwą polszczyzny, jej aurą, jej intymnością
wreszcie stają się konkretne sytuacje idiolektów, niepowtarzalne spotkania człowieka z człowiekiem, człowieka z przedmiotem, człowieka z własnymi myślami. Podobnie w poezji.
Oczywiście w poezji dobitniej, dźwięczniej. Niezależnie od tego, o czym mówi się w danym
wierszu, wiersz bywa z reguły powiadomieniem o sytuacji słowa. „Sytuacja ma rację”, czytamy w tekście lirycznym Rynna czynna, grudzień155. Sytuacja ma rację – poetycką, uczuciową, nieostateczną. Ma rację – dla danego słowa, w danej chwili. Słowo to niesłychanie czuły
sejsmograf psychologicznych interakcji, zbliżeń i oddaleń poglądów na świat, znikliwych
napięć pomiędzy ludźmi. Również między ludźmi a przedmiotami: już to wypełniającymi
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Cyt. za: S. Barańczak, Język poetycki Mirona Białoszewskiego, Wrocław 1974.
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ruch wielkomiejskiej ulicy, już to osaczającymi człowieka w zamkniętej przestrzeni mieszkalnej. Słowo ulega nastrojom, także glosom, szumom, bełkotom, hałasom pejzaży – kuchennych, balkonowych, łazienkowych, wystawowych, aptecznych, szpitalnych, barowych, kolejowych, kościelnych, cmentarnych. Drobiazgowość powyższego wyliczenia wydaje się
usprawiedliwiona. Liryka Białoszewskiego to, mówiąc językiem poety, „romans z konkretem”, to zdarzenia „sprawdzone sobą”156.
Nie bez znaczenia pozostaje tu teatralny rodowód poezji Białoszewskiego157. Właśnie w
teatrze mowa stanowi część składową sytuacji scenicznej, jest znakiem wśród znaków, oznaką wśród oznak, dźwiękiem wśród dźwięków. Poezja twórcy Teatru Osobnego eksponuje
swoistą „sceniczność” polszczyzny potocznej. Wiersz jako słowo prywatne, kolokwialne,
pochwycone w żywym pulsie rozmowy, „zdybane” na granicy snu i jawy, jest nierzadko słowem niepełnym, urwanym, skróconym, gdyż –domyślamy się: tam, na zewnątrz jego graficznego utrwalenia, są jakieś gesty, miny, intonacje, które wspierają mowę i jednocześnie kaleczą jej czyste, słownikowe czy gramatyczne postaci.
Jeżeli ktoś, zmęczony i rozleniwiony, nazywa siebie „leniem”, i słowo „leń” wypowiada
ziewając, słyszymy jakieś zniekształcone, wypełnione oddechem, prawie ciepłe od ziewnięcia
„yeń”. U Białoszewskiego:
męczy się człowiek Miron męczy
znów jest zeń słów niepotraf
niepewny cozrobień
yeń158
Akceptacja takiej poezji wymaga poczucia jej wiarygodności, zarówno poznawczej, jak i
artystycznej. Czytelnik ma prawo pytać, do jakiego stopnia „słowiarstwo” Białoszewskiego
komunikuje prawdę o polszczyźnie i jej użytkownikach, a do jakiego są to swobodne wariacje
na temat żywej mowy, kaprysy twórcy lub zwykłe kpiny z odbiorcy. Darujmy sobie w tym
miejscu cytowanie wypowiedzi krytyków, którzy w interesującym nas okresie nie uchwycili
reguł gry Obrotów rzeczy czy Było i było. Krytyka Białoszewskiemu życzliwa, entuzjastycznie przyjmująca jego kolejne tomiki, uczestnicząca w uformowaniu ideologii artystycznej
lingwizmu poetyckiego, eksponowała z uporem poznawczy – językoznawczy –wymiar jego
„romansów z konkretem”. „Najbliższym układem odniesienia dla takich praktyk – pisał Sławiński – jest mowa potoczna w jej granicznych przejawach: monotonne bredzenie pacjentów
w szpitalnej poczekalni, pijackie mamrotanie pod budką z piwem, sądowa pyskówka, narracje
z magla, osobliwy, »dwujęzyczny« urzędowo–infantylny słowotok funkcjonariuszy administracji najniższego szczebla.”159
Dodajmy do tego: kolejowe bełkoty podróżnych (Z dziennika), spory pokoleniowe na temat trudów i przepisów kulinarnych (Zakon czynny i bierny), refleksje cmentarne o przemijaniu życia (Zanoty), dyskusje na temat wiary i niewiary w cuda (Babie odnowił się obraz),
wymiany porad fachowych w kwestii użytkowania ubikacji (Opowieść Lu. He.), zwierzenia
na temat dziwności człowieka w ogóle, a mężczyzny w szczególności, na przykład w wierszu
Przypomnienie sobie zwierzenia siostry siostrze sanatorium: „pan Paniec mnie klepnął prawda / skąd mu się to wzięło / że klepnął / tak się zdziwiłam / i ten pan co przy nim jest był przy
tym / był po prostu zdziwiony / tym klepnięciem”...160
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Jest to potoczność „niska”, wyjaśniał Sławiński, „peryferyjna” – potoczność suwerenna
wobec języka jako instytucji rządzonej przez funkcjonariuszy kultury oficjalnej, nie poddająca się manipulacjom zewnętrznym wobec doświadczeń i wyobrażeń jednostki. Spostrzeżenia
te rozwinął później w swej książce o języku poetyckim Białoszewskiego Barańczak, zwrócił
uwagę na to, że nie tylko mowa potoczna przeciwstawia się tu mowie oficjalnej, ale również
język dziecięcy wygrywa w konfrontacji z językiem dorosłych, a schematyzm słowa pisanego
ustępuje wobec żywiołów słowa mówionego161.
Kiedyś Miłosz postulował rozwój poezji szeroko otwartej na obyczaje językowe Polaków,
które powinny mieć lustro w liryce roli, w poetyce persyflażu. Zwracałem uwagę na to, że w
obrębie klasycyzmu kwestią nie do rozwiązania okazał się „sprawiedliwy” podział racji między słowem cudzym a słowem autorskim: autor z reguły wystawiał się sprawniej, bywał mądrzejszy od „biednych ludzi”, mniej skłonny do zwierzeń etycznie wątpliwych.
Białoszewski tylko w punkcie wyjścia spełnia postulat Miłosza. I on także udziela głosu
obcym świadomościom, cudzym idiolektom. Statystycznie przeważa tu liryka bezpośrednia,
wypowiedzi autorskiego „ja”. Przykładem – cytowana tu już mironczarnia, analizowany
„yeń”. W tych wierszach pojawia się autor, który nie ukrywa swego imienia i nazwiska, jest
Mironem, jest Białoszewskim. Niekiedy jego wizerunek się rozdwaja, ulega dziwnym metamorfozom. Naprzeciw „człowieka Mirona” staje święty Miron (Po moim patronie). Albo traci
poczucie pełnej tożsamości, czuje się sobie obcy, „mylnie wzruszony”, nie Białoszewski, lecz
Białoszewskawy: „zasypia Białoszewskawy / i jemu nie pasuje” 162. Lub sam ze sobą rozmawia, sam siebie poucza czy karci: „Uspokój się, Białoszewski, / byłeś dziś pierwszy szczęśliwy” (Taniec na błędach ubezdźwięcznionych)163. Im poważniejsze problemy rodzi poczucie
tożsamości, tym pewniej łączymy je właśnie z podmiotem autorskim, rozumianym jako porte–parole twórcy. Najprościej by było orzec, iż Białoszewski czy „Białoszewskawy” niczym
nie różnią się od podmiotów z liryki roli: tu polszczyzna podlega dokładnie tym samym normom potoczności, takim samym wykoślawieniem i uzależnieniom od sytuacji danej wypowiedzi. Różnica jednak istnieje. Polega na tym, że autor nie tylko podlega prawom własnej
mowy, ale i – wsłuchując się w szum języka – trudzi się nad „łapaniem” tego szumu w sieć
wiersza. Ponad wiarygodnością poznawczą jego lingwistycznych rozpoznań organizują się tu
racje artystyczne.
Jedną z pierwszych prób wytłumaczenia chwytów artystycznych w poezji Białoszewskiego
podjął Błoński:
„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... umożliwia umieszczenie metafory wewnątrz słowa... Jest tak, jakby Białoszewski starał się obrysować drobiny poezji w momencie zarodkowym i w kształcie jak najbardziej pierwotnym: tak targnąć czytelnikiem, aby nagle poczuł się
on zdumionym przybyszem w ludzkim świecie, spoglądając szeroko otwartymi oczami na
sprawy najzwyklejsze...”164
U Przybosia słowo także znaczy i wieloznaczy poprzez wewnątrzwyrazowe metafory oraz
nagłe objawienia swych etymologii. Pozostaje jednak słowem pełnym, nie „posiekanym” w
zapisie. Technicznie Białoszewski wydaje się bliższy Tuwimowi. Był mu bliższy zwłaszcza w
niektórych eksperymentach z Obrotów rzeczy, ilekroć deformacje mowy powodowały wyrazisty rytm wiersza. Tuwimowe „Ideooo za dziesięć groo!...” czy „gene orde dzwoni rami” z
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Balu w Operze to jakby antycypacje chwytów Białoszewskiego w słynnej, po skamandrycku
rytmicznej Karuzeli z madonnami. Wir karuzeli skraca słowa wiersza:
Do bryk sześciokonnych
... ściokonnych
– zacinająca się gramofonowa płyta wyrzuca jakieś ochrypłe, pomieszane urywki słów:
I peryfe
rafa
elickie
madonny
Nie to jest przecież najważniejsze, by uświadomić czytelnikowi, że w żywej mowie słowa
często rozsypują się i nakładają na siebie, lecz to, by zmusić taki ciąg okaleczeń do zakomunikowania sensów przez poetę zamierzonych. W tym wypadku – pokazać w słowie, że „madonny” w wesołym miasteczku na przedmieściu są zarówno „peryferyjne”, jak i „prerafaelickie”, przypominające malarstwo romantycznych naśladowców szkoły Rafaela. Że są w tej
podwójności kolorowe jak koralowa r a f a... Oto i różnica między Tuwimem a spadkobiercą
jego „słowiarstwa”, Białoszewskim. Rozbite słowa w Balu w Operze wystarczy pomyśleć w
wersji poprawnej, zwyczajnej; przywrócić im zniszczoną formę: „Ideologia za dziesięć groszy” i „generał dzwoni orderami”. W Karuzeli z madonnami nie ma powrotu do normalnego
zdania, tu skrawki słów usamodzielniły się, wyrwały z poprawnościowych zniewoleń, znaczą
teraz na tle polszczyzny – suwerennie, w gramatyce swoiście poetyckiej, którą można jedynie
przybliżyć w interpretacji wiersza.
Peiper nakazywał poetom awangardy „rozbijanie tworzydeł” tradycji literackiej. Zarówno
Przyboś, jak i Białoszewski atakowali „tworzydła” mowy potocznej, jej konstrukcje frazeologiczne. Przekształcanie przysłów, porzekadeł, stałych porządków leksykalnych stanowiło dla
nich jeden z chwytów artystycznych, jedną z form panowania nad słowem. Oto przykład.
Mówi się o kimś, że natura obdarzyła go „życiowym sprytem”; frazeologia polszczyzny zna
również wyrażenie „szczyt zręczności”. Białoszewski w wierszu Interes łączy obie konstrukcje, o bohaterze Interesu powiada, że jest to „życiowy spryt zręczności”165. Słowo wytrącone
z „tworzydła” frazeologicznego pamięta swe dawne, utarte znaczenie i jednoczesne znaczy
nową jakość. Jest jakby słowem oszołomionym nową sytuacją, wypłoszonym z obiegowego
banału, zawieszonym na granicy dowcipu i metafory.
Gra na konstrukcjach frazeologicznych stała się podstawowym wyznacznikiem lingwizmu
w wierszach Karpowicza. Jest to kolejny „lingwista”, który stawia znak równości między
„językiem” a „językiem potocznym”. Słowo potoczne z reguły interesuje go jako znak niesamodzielny, uwikłany w stałe związki z innymi słowami, zdeterminowany i zniewolony wciąż
tym samym sąsiedztwem, tymi samymi asocjacjami, a w rezultacie – stereotypowymi ocenami ludzi i zdarzeń. Uwięzienie słowa we frazeologii powoduje jego zużycie i spustoszenie
wewnętrzne. Mówienie staje się czynnością automatyczną. Słyszymy początek czyjejś wypowiedzi i wiemy od razu, jak się ona zakończy. Gdy ktoś zaczyna mówić: „mam niejasne...”,
bez trudu zgadujemy, że za chwilę powie „przeczucie”. Jeżeli ktoś wypowiada stówa „zdaję
sobie”..., z całą pewnością pojawi się za chwilę słowo „sprawę”. Dzieje się tak, jak gdyby
język doskonale się obywał bez człowieka, a człowiek był językowi potrzebny tylko jako posłuszny mechanizm – spełniający polecenia systemu.
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Jak widać, punkt wyjścia poetyki Karpowicza jest bliski Przybosiowi (punkt dojścia okaże
się sprzeczny z Przybosiowym liryzmem zachwytu). Poezja powinna przeciwdziałać automatyzmowi mowy. „Utwory Karpowicza – myślę głównie o tomiku W imię znaczenia – pisał
Sławiński – to śledztwa wytaczane słowom i ich frazeologicznym ugrupowaniom. Śledztwa,
w których nie istnieje granica pomiędzy perswazją a środkami przymusu. Naciskiem syntaksy
wszystko można osiągnąć.”166 Można więc rozmontować mechanizmy frazeologii, wydrwić
jej przywiązanie do bezustannie powtarzanych szyków leksykalnych. Karpowicz wymienia
elementy w konstrukcjach frazeologicznych. Z lubością zwłaszcza zastępuje abstrakta nazwami rzeczy i zjawisk konkretnych. Pisze: „zdaję sobie dobrze skórę”, „zmówić małą gąsienicę”, „w najszerszym tego stoła znaczeniu”167. Stosuje inwersję, odwraca zależności. Potocznie mówi się:
i świeciło słońce, daję słowo
gdyż zakrzepły kanon mowy każe słowo – dawać, słońcu nakazuje – świecić. Poezja zaczyna się tam, gdzie użytkownik języka odmawia posłuszeństwa takim i tym podobnym nakazom. W poezji –
i świeciło słowo, daję słońce168
Sukces poezji, jej triumf nad automatyzmem potoczności, jest w ówczesnych wierszach
Karpowicza nader problematyczny. Słowa wymontowane z systemu, uwolnione spod przymusu jednoznaczności, stają się – niezaprzeczalnie – znakomitym tworzywem efektu artystycznego. Zaskakują i uruchamiają nowe zaskoczenia. Dają upragniony przez Przybosia
efekt „maksimum aluzji wyobrażeniowych w minimum słów”. Ale, by tak rzec, nie radują
poety, nie rodzą zachwytu. „To, co dla awangardy było wartością bezsporną, tu okazuje się
wysoce dwuznaczne”, zauważa Sławiński. Wieloznaczność – w planie etycznym – to w istocie brak pewności co do porozumienia. Skoro wszystko jest możliwe, wszystko jest dozwolone, a gdzie wszystko dozwolone – pamiętamy to z Dostojewskiego – tam nie ma żadnego
stałego punktu oparcia dla dobra i zła, prawdy i fałszu. Liryki Karpowicza najczęściej są obrazami komunikacji nie spełnionej, dialogów nieudanych, intencji tak bardzo wykrzywionych
w słowie, że w każdej chwili mogą się przemienić we własne zaprzeczenie. Skoro abstrakt
można zastąpić konkretem, metaforę rozumieć dosłownie, a dosłowność metaforycznie, poezja potrafi opowiadać przede wszystkim o tym, jak zdradza rzeczywistość. Jest pragnieniem
realności, okazuje się jej unicestwieniem. Oto człowiek i las, poeta i natura, natura i język
bezradny w swych wirach i migotaniach:
co wykopię jego zieleń z brunatnego lasu
obsuwa się po moją białość
co podniosę go z kolan na gałęzie
opada z moich nóg
ledwo dam mu słowo między drzewami
zdąży oślepić się na mój widok
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cóż to za trudny las unicestwiam
pragnieniem jego szumu
Cytowany wiersz pt. Trudny las, zamieszczony w tomiku W imię znaczenia (1962), został powtórzony w następnej książce poetyckiej Karpowicza, a tytuł tego wiersza stał się tytułem zbiorku.
Gdy Sławiński charakteryzował postawę poety oraz jego miejsce w nurcie lingwistycznym, można było sądzić – mając w pamięci wiersze z W imię znaczenia – że istotnie, jak pisał krytyk, będzie to liryka „dramatycznych i nieprzezwyciężonych sprzeczności”. Lecz w
Trudnym lesie, obok wierszy eksponujących dramat nieporozumienia (Rozmowa z Hammurabim, Nieco przed lasem. Czapeczka – czapka), znalazło się niemało utworów, które bardzo
pryncypialny moralista nazwałby apologiami kompromisu, awangardzista – dalekimi wprawdzie od zachwytu, acz przeciwdziałającymi rozpaczy, a ekspert w dziedzinie socjologii literatury powiązałby ją z nastrojami „małej stabilizacji” lat sześćdziesiątych. Były to próby ugody z językiem i światem: ani heroicznej, ani utopijnej: ugody tymczasowej, koniecznej, by j a
k o ś egzystować Najbardziej charakterystyczny dla tej tonacji w Trudnym lesie jest bez wątpienia wiersz Można się jakoś – pod niektórymi względami bliski Białoszewskiemu, wyrażający bowiem tę sama niechęć do idei wysokich, nadludzkich, patetycznych, wzgardliwych
wobec pospolitego zdrowego rozsądku:
dopóki światło jest
w ubraniu chodzić
po szyję świecić
guzikami w oczy
można się jakoś uszyć
dopóki ciemno
wstawać do ubrania
wzdłuż szelek
wciągać sny
za uszy
wiązać pierwsze słowa
z kolczastego drutu
można się jakoś spruć
dopóki między kołnierzami
można odnaleźć
z szyi
numer ciała
można się jakoś mierzyć
Na koniec Wirpsza. Pisałem już, że twórczość Wirpszy wymaga oglądu na tle ówczesnych fascynacji wizją świata, która wyłaniała się z doświadczeń nauki. Odnosi się to również do jego
prozy (Pomarańcze na drutach) i niektórych wyborów translatorskich (mam na myśli głównie
dokonany przez Wirpszę i Marię Kurecką przekład Doktora Faustusa Manna)169. Wpływ naukowych odkryć i hipotez na wyobraźnię artystów, a także na świadomość społeczną nie jest stały.
Potęguje się lub przygasa w różnych okresach. Raz po raz daje o sobie znać w krzykliwych, sensacyjnych modach, kiedy indziej ma charakter serio, przebudowuje gruntownie całość wiedzy o
rzeczywistości, a zwłaszcza o miejscu człowieka wśród uniwersalnych potęg natury.
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Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ukazało się niemało prac poważnych i
kompetentnych, autorów obcych (Norbert Wiener) i polskich (Stanisław Lem)170, prac umiejętnie łączących niebanalną erudycję z energiczną retoryką popularyzatorską. Szczególną
atrakcją dla czytelników była w nich bez wątpienia idea integralności obrazu świata. Uczeni
ponawiali postulat uformowania takiego systemu pojęć, w którym rozproszone koncepcje
naukowe zostaną scalone, a różnice dzielące języki poszczególnych dyscyplin badawczych
zredukowane do minimum. „Kiedyś będzie możliwe – pisał Ducrocq w przetłumaczonej na
język polski książce Era robotów – połączyć wszelkie wzorniki wyrażania się myślicieli w
jeden olbrzymi układ, w którym zawarte różne wyrażenia będą opisami tych samych prawd
widzianych pod różnymi kątami.”171 Marzenie o języku uniwersalnym, zbudowanym z pojęć
jednoznacznych i czystych logicznie, powraca w dziejach ludzkiej myśli bezustannie172. Dla
wielu intelektualistów i artystów czas popaździernikowy był właśnie czasem powrotu tych
marzeń; był nim także dla Wirpszy.
Z naszkicowanej wyżej perspektywy, rzecz prosta, przeżycie polszczyzny musi być czymś
diametralnie różnym od przeżyć, jakie mobilizowały tych poetów lingwistów, którymi zajmowaliśmy się dotychczas. Dla Wirpszy słowo potoczne nie jest już autorytetem, a „niskie”
czy „peryferyjne” rewiry mowy – żywą domeną prawdy. Zresztą Wirpsza miałby prawo
twierdzić, że i polszczyzna naukowa – w swych wielu odmianach – przed Październikiem
bytowała na dalekich peryferiach i ona także należała do kodów „nieoficjalnych” (cybernetykę nie tak dawno potępiano jako „pseudonaukę”). Między rehabilitacją prawdy o słowie potocznym a rehabilitacją słowa nowoczesnej nauki nie ma tedy kolizji zasadniczej. Jedno i
drugie słowo należy wydobyć z ukrycia, pokazać w poezji. Białoszewski pielęgnuje jedno,
Wirpsza drugie. (Gdy Przyboś zaatakował Białoszewskiego jako poetę bełkotu, Wirpsza stanął natychmiast w obronie autora Było i było.)
W lingwistycznej wyobraźni Wirpszy polszczyzna to system precyzyjnych i ogólnych p o–
j ę ć: terytorium zwycięstwa struktur ekspansywnych, bogatych w abstrakta, nad typami recesywnymi. „Pojęcie” rozumiem tu jako szczególny aspekt znaczenia, który kieruje nas w stronę uniwersalnych doświadczeń człowieka. Jeżeli słowo oczyścimy z wszelkich nalotów lokalnych, pozbawimy pamięci etnicznej, zapomnimy o wydarzeniach historycznych, z którymi
to właśnie słowo zrosło się w świadomości jego użytkowników, odbierzemy mu aluzyjność
oraz dwu– albo wieloznaczność – rezultatem tych wszystkich zabiegów okaże się c z y s t e p
o j ę c i e. Fundament języka nauki, warunek porozumienia uczonych, ich nadzieja na jednorodny, jasny logicznie, a więc przezroczysty dla myśli obraz świata.
A obraz świata poety? Trzeba z całym naciskiem podkreślić, iż Wirpsza był jak najdalszy
od poetyki wykładu „nowinek” naukowych – wierszem. Pisał w posłowiu do poematu Don
Juan (1960): „nie było bynajmniej moim zadaniem przedstawienie tej lub innej teorii naukowej, lecz jej artystyczne zużytkowanie”173. Ideałem byłoby wydobywanie treści obrazowej z
konfiguracji pojęć abstrakcyjnych. Nie poprzez zderzenie abstraktów typu „nieskończoność”,
„nicość”, „byt”, „niebyt” – jak u Leśmiana – z nazwami rzeczy konkretnych, lecz w zdaniach
zbudowanych wyłącznie z abstraktów, które – wbrew sobie niejako – olśniewałyby sugestywną plastycznością i organizowały przeżycie filozoficzne, metafizyczne: „w pracach matematycznych Leonarda napotkałem następującą definicję punktu: »Punkt nie posiada centrum i jest ograniczony przez nicość«. Oto, powiedziałem sobie, znakomity przykład połączenia ścisłości naukowej z takim sposobem formułowania, który jest p o e z j ą”.
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W praktyce pisarskiej Wirpszy dominuje jednak wariant kompromisowy. Abstrakta spotykają się tu z konkretami, przy czym zdecydowanie nad nimi górują, narzucają im sens ogólny,
przemieniają w pojęcia. W Don Juanie obraz pościgu staje się refleksją na temat „pościgu w
ogóle”; sprzyja temu zarówno ton narracji – naśladującej traktat uczony – jak i rozbudowany
komentarz lingwistyczny. Dzieje się tak, jak gdyby język opisu jakiejkolwiek empirii wymagał bezustannej kontroli metajęzykowej, wyczulonego autotematyzmu. Gdy zawodzi polszczyzna, poeta odwołuje się do języków obcych: wcale nie po to jednak, by w wielojęzyczności wiersza odsłonić egzotykę mowy polskiej (jak to czynił na przykład Białoszewski w poetyckim dramacie Wyprawy krzyżowe), lecz po to, by – zwyczajem naukowców – osiągnąć
optymalną ścisłość. Wszak pojęcie w słowie jest tym, co ostaje się w przekładzie z jednego
języka naturalnego na drugi; chodzi o przekład logiczny, który bywa oczyszczeniem słowa z
jego biografii etnicznej.
Pościg ryczy. Rodzaj dźwięku jest
Zewnętrzny, ale sama rzecz jest wewnątrz. Jest
Prześladowaniem. W obcych językach:
Verfolgung; persecution. Tak przeto
Powstaje (rodzi się, pęcznieje, rozsadza od środka)
Bojaźń w goniącym; dalej: przyśpieszenie,
Dające się określić nieomal formułą matematyczną.
Nieomal – a przecież (niestety, tylko) nieomal, ponieważ
Przeszkadza (zawadza)
Drobiazg, nazwać go nie można, sprężysty drobiazg.
Naciskający to miejsce w mózgu, które...
Co, które? Proszę, spróbujcie znaleźć nazwę dla tego
K t ó r e, dla syku prychającego i parskającego,
Chociaż wiruje i wirowanie można nazwać wirowaniem,
Verfolgung można nazwać persecution.
Cytowany fragment Don Juana w pełni odpowiada idei poezji lingwistycznej, która urzeczywistnia się – wedle Sławińskiego – jako „mówienie nieustannie interpretujące same możliwości mówienia”. Odbiorca jest tu zapraszany do udziału w decyzjach nazewniczych („Proszę, spróbujcie znaleźć nazwę”); nadmiar nazw przy jednoczesnym braku nazwy odpowiedniej dla „drobiazgu” to główny węzeł dramatyczny tekstu. Mnożenie synonimów typu „Przeszkadza (zawadza)” winno pomóc w uchwyceniu upragnionej, celnej formuły werbalnej. Lecz
synonimy i wciąż nowe synonimy synonimów wchodzą w związki coraz to bardziej zawiłe.
W końcu pozostaje tylko sieć tych związków, tylko język na temat języka, szeregi wyrazów
ustawione naprzeciw szeregów wyrazów. Oto dalszy ciąg cytowanego wiersza o pościgu:
Pogoń, tak, gonitwa, ona
Jest ważna, ten lęk syczący, styk opony ze żwirem,
A pochwycenie, przechwycenie, obecność?
Zauważmy, jak na możliwość obrazu, poza którym moglibyśmy się już zacząć domyślać
pewnej realności (choćby takiej, że ścigający lub ścigany korzystają z samochodu, przeto gonitwa daje się zlokalizować z grubsza w czasie historycznym), poeta odpowiada natychmiast
inwazją pojęć ogólnych: pochwycenie, przechwycenie, obecność. Wiersz ucieka od konkretu
– w kolejne uzgodnienia międzywyrazowe, w nowe zawiłości lingwistyczne:
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Obecność, czyli katastrofa pogoni, choć może tylko
Początek nowej pogoni, która tak się nazywa: obecność,
Inaczej: zdwojenie lęku, zdwojenie, chociaż nie katastrofa
Lęku, niepokoju, wyolbrzymienia
Owych malutkich instrumentów:
Nieomal (wyrazu: nieomal) oraz które (wyrazu, nic więcej: które).
Można by podejrzewać, że Wirpsza po prostu parodiuje styl naukowej pedanterii, że
ośmiesza werbalizm dysertacji badawczych. Do pewnego stopnia tak. Uczony bowiem wierzy
– oczywiście tylko w pewnych szkołach naukowych – iż mechanizm podejrzliwości wobec
słowa umożliwi mu dojście do prawdy. Kontrola nad słowem stanowi dla niego środek, nie
cel. Wirpsza natomiast odmawia poezji szans poznawczych, pojmuje ją wyłącznie jako grę, a
podpatrzone w stylach naukowych mechanizmy znakomicie nadają się do powtórzenia – w
planie czysto zabawowym. Spełnia się tu jakby idea Immanuela Kanta, który w dziele sztuki
widział „celowość bez celu”174.
Jednakże język nauki to nie tylko kwestia poznania, to także pewien stosunek do świata,
który poznanie warunkuje. I w tym aspekcie nie ma już w poezji Wirpszy parodyjności. Naukowy stosunek do świata to – w założeniu – stosunek pozbawiony emocji, a przede wszystkim uczuć sentymentalnych. Uczony nie może, by tak rzec, „rozczulać się” nad preparatem,
„litować się” nad wiązką fal elektromagnetycznych, nie powinien także poddawać się tkliwości czy rozpaczy, gdy zajmuje się poznaniem człowieka. Wyrazem takiej właśnie, skrajnie
antysentymentalnej postawy, wzorowanej na bezwzględności nauki, stały się Wirpszy Komentarze do fotografii (1962).
W owym czasie głośna wystawa fotograficzna pt. Rodzina człowiecza (The Famiły of
Man) przedstawiała – w stylu typowo amerykańskim, który notabene stał się później przedmiotem krytyki artystycznej w wielu amerykańskich filmach – świat w istocie bezkonfliktowy, choć nie pozbawiony smutku czy brzydoty, nostalgii za czasem utraconym i zadumy nad
przemijalnością ludzkich istnień. Sam fakt, iż obok pięknych krajobrazów pokazywano krajobrazy brzydkawe, obok zdrowia – schorzenia, a obok dostatku – głód, robił wrażenie bezstronnej, nie upozowanej prawdy. Wniosek globalny, jak pamiętam, narzucał się następujący:
świat taki jest, jaki jest, i trzeba go ukochać, bo innego nie ma.
Wirpsza zaatakował ten usypiający, czułostkowy obraz „rodziny człowieczej”. Wybranym
fotografiom poświęcił swoje poetyckie komentarze, które wywołały ostre protesty krytyki:
podobne do tych, jakie kiedyś ściągnął na siebie młody Tuwim, publikując dytyramb Wiosna.
Krytycy w jednym byli bliscy prawdy: że zamach poety na mit „rodziny człowieczej” nie
byłby tak agresywny i drastyczny, gdyby nie osobliwy język owych „komentarzy”. Drwina
Wirpszy, pisał Matuszewski, „wyrażona została językiem, który stanowi nie tylko całkowite
zaprzeczenie «poetyckości», przykład skrajnej prozaizacji, oschłości pseudonaukowego opisu, ale który równocześnie aż kipi od gniewu, złości, operuje sarkastyczną groteską, przedrzeźnia”175. W istocie jest to ten sam język, który poznaliśmy czytając Don Juana. Analityczny, dociekliwy, nazywający i jednocześnie wyczulony na trafność nazwy, nastawiony na
samokontrolę, precyzujący myśl poprzez synonimy wtrącane w nawias, niekiedy także poprzez odwołania do wyrażeń obcojęzycznych, na przykład „Kto jest / Znakomitym komediantem (les comediens, to po francusku / Nie ma znaczenia pejoratywnego)”176. W mechanizmach takiego języka najskuteczniej można demaskować triki techniczne fotografów, a także
pozy ludzi fotografowanych – zgodnie z gotowymi konwencjami aktorstwa, które narzuca
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obiektyw. O to przecież chodzi, aby udowodnić, iż mit „rodziny człowieczej” to nic innego
jak pewna t e c h n i k a p e r s w a z j i. Nie zgadzam się z Matuszewskim, że poeta kwestionuje odwieczne wartości humanistyczne, nie: Komentarze do fotografii demaskują s p o s ó b
m a n i p u l o w a n i a t y m i w a r t o ś c i a m i. Rzecz w tym, iż „techniczny” lingwizm
Wirpszy najprościej potrafi dotknąć tego, co w fotografiach The Famiły of Man jest techniką,
czyli fałszerstwem.
„Fotografia przedstawia ptaki nad wodą i cienie ptaków na wodzie oraz słońce zamglone
chmurami”, informuje Wirpsza. Fotografię tę, jak i wszystkie inne komentowane w książce,
czytelnik może sobie obejrzeć. A oto sposób takiego ustawienia słowa wobec obrazu, aby
piękno obrazu ujawniło się jako zręczny falsyfikat:
Ptaki machają skrzydłami, nic więcej. Fotograf tedy
Zastosował podstęp, manewrował swymi szkiełkami (pod słońce),
Aż póki nie dokonał fałszerstwa: póki nie pokazał rytmu,
Którego natura (ptaki) nie stworzyła. Spryciarz, sfałszował
Prawdę przyrodniczą (posługując się prawami optyki, czyli przyrody)
I wmawia nam, że natura jest piękna przez rytm. To jest
Szalbierstwo, nic więcej, takie szalbierstwo, które
Styl wzorowany na języku analitycznym, naukowym. „oschłym” – wyrzuca z siebie nagle
coraz to bardziej dosadne obelgi. Ale uwaga: one także wymagają precyzji! Wiersz kończy
się ciągiem wyzwisk, które chcą być „terminami” nazywającymi najściślej sprawcę fałszu:
„Spryciarz, cwaniak, alfons, falsyfikator szkiełkowy”. Trudno nie dostrzec, iż słowa obraźliwe są tu wzięte w cudzysłów: włączone w obcy kod „naukowości”. Gdyby było inaczej, wulgarne „cwaniak, alfons” kończyłyby ten ciąg, jako najbardziej wzburzone czy gniewne. Ale
nie. Na końcu jest „falsyfikator szkiełkowy” – tyleż wyzwisko, co i ostateczna definicja
sprawcy. Ponad polemiką serio panuje w tekstach Wirpszy – jako najważniejsza – gra, zabawa w polemikę, w gniew, w obrażanie „na niby”.
Zróżnicowanie w obozie lingwistów, którzy nigdy zresztą nie ogłosili wspólnego manifestu (jak wynika z powyższych charakterystyk, byłoby to niewykonalne), okazało się okolicznością sprzyjającą kontynuacjom. Następcy nie musieli rozstrzygać dylematu przyjęcia lub
odrzucenia doktryny. Jednolita doktryna nie istniała. Otrzymali obszar zainteresowań, kierunek analizy artystycznej – język. Rozpoznali w nim nowe prawidłowości, a zwłaszcza nowe
rewiry: słowa z kręgu kultury masowej, prasy, radia, telewizji. Nowofalowe odmiany lingwizmu należą już do okresu, którym się tu nie zajmujemy.
Poezja „Wnucząt”. Formulizm
W latach 1962–1965 zwraca na siebie uwagę twórczość początkujących poetów warszawskich skupionych w „Orientacji Poetyckiej – Hybrydy”. Po 1965 roku ruch hybrydowców
traci spójność organizacyjną, a jednocześnie jego zasięg terytorialny rozszerza się i komplikuje177. Autokomentarze najaktywniejszych poetów Orientacji, a także polemiczne opisy ich
ideologii artystycznej nabierają coraz większego impetu po 1965 roku, a więc sytuują się już
poza ramą chronologiczną tej książki. Niemniej jednak owe późniejsze diagnozy i manifesty
pisane ex post z uporem eksponują twórczość tych autorów, którzy najwcześniej związali się
z Orientacją i w latach 1962––1965 ogłosili drukiem swoje pierwsze książki. Z tego też
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względu – odwołując się raz po raz do polemik spoza „ramy” rekonstruowanego tu okresu –
chcę odnotować główne przestanki artystycznego światopoglądu debiutantów ówczesnych.
Programowe wypowiedzi hybrydowców akcentują pokoleniowe motywy wyboru swoistej
estetyki, osobliwej koncepcji artyzmu. W odczuciu ideologów ruchu pierwsza połowa lat
sześćdziesiątych to czas, w którym dochodzi do głosu trzecie już pokolenie literackie Polski
Ludowej178. Pierwsze wypowiedziało się w literaturze „kombatantów”, czyli „Kolumbów”.
Drugie wyłoniło się po Październiku 1956 roku; jest to „pokolenie 56” lub pokolenie „Współczesności”. I oto trzecie, najmłodsze, dopomina się o swoje prawa teraz – w ruchu Orientacji.
To oni: Krzysztof Gąsiorowski, Zenon Maciej Bordowicz, Edward Stachura, Barbara Sadowska, Zbigniew Jerzyna, Jerzy Górzański, Jarosław Markiewicz, Janusz Żernicki.
W odróżnieniu od generacji wcześniejszych – pokolenie hybrydowców, czyli „pokolenie
60” ma do spełnienia zupełnie wyjątkową misję, gdyż dano mu szansę istnienia w wyjątkowych okolicznościach historycznych. Roczniki starsze ewoluowały wciąż w tym samym rytmie, który był dotychczas koniecznością, ale i przekleństwem sztuki poetyckiej w Polsce.
Dojrzewały pod presją historii, narodowych tragedii, w obliczu nakazów etycznych, które z
góry niejako determinowały ich poetyki i przesądzały rezultat dialogu z odbiorcą. Nad wyobraźnią i twórczością „kombatantów” zaciążyła wojna. Poeci „pokolenia 56” mają w pamięci czas kultu jednostki i iluminację Października. Jeżeli nawet przytrafiały się ucieczki poprzednikom, próby wyłamania się spod dyktatury uczestnictwa w narodowych i społecznych
dziejach, to wieloletnie przyzwyczajenia czytelnicze potrafiły dotychczas zawsze włączyć
lirykę „uciekającą od rzeczywistości” w znane sobie konteksty. Przykładem na potwierdzenie
tej reguły może być właśnie przygoda turpizmu. Zakwestionowany jako e s t –e t y k a – turpizm natychmiast, gwoli pozyskania publiczności, znalazł miejsce dla swoich szczurów,
śmietników i rupieci kuchennych w e t y c e, w obrazie Polski miażdżonej ciężarami wojen,
krzywd, poniżeń. Dopóki poezja będzie wykonywała nakazy tradycji rodzimej, dopóty odbiorca pozostanie człowiekiem uboższym o w o l n o ś ć myśli i uczuć (danych czytelnikom
innych regionów świata), uczuć i myśli wyzwalających uniwersalne prawdy homo sapiens.
Czas już najwyższy po temu, by przenieść wreszcie słowo poetyckie z obszaru socjologii na
terytorium antropologii. Zmusić wyobraźnię jednostki, zarówno twórcy, jak i czytelnika, by
to, co indywidualne, spotkało się z tym, co buduje tożsamość człowieka w podświadomości
zbiorowej. Zadanie to może podjąć pokolenie debiutantów, gdyż ani druga wojna światowa,
ani – uchodząca w niepamięć – zimna wojna nie są dla niego okolicznościami zniewalającymi
pamięć i wrażliwość.
Powiada Krzysztof Gąsiorowski, że jego pokolenie „stanowi właściwie p i e r w s z e od
stu kilkudziesięciu lat w Polsce pokolenie literackie, które nie znajduje się pod dławiącą presją totalnej doraźności historycznej, które nie jest obciążone strasznym i nieprzekraczalnym
wspomnieniem osobistym. Jest pierwszym pokoleniem literackim, które wypadło z czarnego
korowodu naszej narodowej tradycji i które do tego musi się pod groźbą samozatraty przyznać. Niebagatelne powinny być psychologiczne, artystyczne i społeczne konsekwencje takiej
samowiedzy!”
Gąsiorowski uczynił z tej, jak mu się wydawało, szczególnej sytuacji rówieśników temat
nieomal tragiczny. Oto, powtarzał z uporem, generacja, która zrywa z tradycją i odchyla się
od stereotypu historycznoliterackich ocen sztuki poetyckiej, sama na siebie ściąga klątwę nieobecności. Społeczeństwo może po prostu jej nie zauważyć, nie przyjąć do wiadomości jej
istnienia. Czytelnikom, a także krytykom czy teoretykom literatury zabraknie słów, utartych
zwrotów retorycznych, a przede wszystkim doświadczeń myślowych, które dają szansę prawdopodobieństwa, iż zjawisko tak bardzo niezwykłe zostanie w końcu zobaczone i zaakceptowane.
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Jeżeli stawia się niekiedy znak równości między „ideologią” a „świadomością fałszywą”,
to przypadek ideologii artystycznej hybrydowców potwierdza w pełni prawomocność takich
utożsamień. U podstaw programu debiutantów pierwszej połowy lat sześćdziesiątych bez trudu można wykryć dwie mistyfikacje: historycznoliteracką i socjologiczną.
Po pierwsze, dążenie do sztuki wyzwolonej spod dyktatury dziejów narodowych, sztuki
sytuującej się w kręgu wszechludzkich tęsknot i marzeń należy tak samo do tradycji literackiej w Polsce, jak i heroizm poezji uczestniczącej w dramatach ojczyzny. Nie posłuszeństwo,
nie uległość, lecz bezustannie zmieniające się napięcie między tym, co zdeterminowane przez
historię, a tym, co ogólnoludzkie, wyróżnia i dramatyzuje rozwój artystyczny epok, pokoleń,
a także indywidualności twórczych. Orientacja to kolejna próba „czystej sztuki”, w żadnym
wypadku nie pierwsza. Mistyfikację historycznoliteracką hybrydowców bardzo prędko rozpoznała i zdemaskowała krytyka ówczesna. Ponieważ najsilniejszym lub może tylko najbardziej
znanym buntem przeciwko służbie narodowej i społecznej artysty był bunt młodopolskiego
symbolizmu, poetów Orientacji przypisano tradycjom manifestu Przybyszewskiego Confiteor179. Julian Rogoziński w cyklu artykułów i recenzji drukowanych na lamach „Współczesności” nazywał hybrydowców Wnuczętami, którzy – jak bywa często między generacjami – nie
znajdując wspólnego języka z pokoleniem ojców, obdarzają troskliwą czułością pamiątki po
dziadkach i babciach (tu: piewcach „nagiej duszy” z czasów Młodej Polski).
Mistyfikacja druga, socjologiczna, polegała na tym, że Wnuczęta stawiali znak równości
między sobą a własnym pokoleniem. W rzeczywistości natomiast byli tylko jedną ze szkół –
jedną z możliwości – pokolenia, które wypowiadało swoje doświadczenia w różny sposób,
ciążyło ku sprzecznym poetykom, co stanowi notabene właściwość wielu innych generacji
wcześniejszych.
Należałoby mówić nie o „pokoleniu 60”, nie o „pokoleniu nieobecnym” czy – krzywdząco
a niedorzecznie – „pokoleniu bez biografii”, ale, zachowując jakiś rytm znaczeniowy nazw
generacyjnych, o p o k o l e n i u d z i e c i w o j n y. Są to ludzie urodzeni na krótko przed
Wrześniem, także w latach okupacji. Kiedy dokładnie? W dniach dziecięctwa każdy kolejny
rok bywa epoką, może być gwałtownym zwrotem w biografii duchowej, rozwój osobowości
nie u wszystkich ma jednakowy przebieg; łatwiej tedy o psychologiczną niż o precyzyjnie
metrykalną charakterystykę „dziecka wojny”. Jest nim ten, kto w latach wojny mógł już czuć
i myśleć samodzielnie, przynajmniej tak, iż rozumiał sytuację własną i osób sobie najbliższych. Lecz zarazem nie miał żadnych szans – fizycznych, biologicznych – by wybierać między oporem a rezygnacją. Nie napisał swojego poematu Wybór (jak Baczyński) ani nie mógłby po latach zostać autorem Pamiętnika z Powstania Warszawskiego. Jego los był c y w i l n y
m losem Kolumbów: jeszcze nie żołnierskim. Jeżeli Kolumbowie rozstrzygali swe biografie
między bezradnością a walką, to „dzieciom wojny” pozostawała tylko bezradność. Była to
wszak bezradność ta sama – dla wszystkich. Wojna totalna zatarła bowiem w tym względzie
granice między pokoleniami całkowicie. Pierwsze lata powojenne, konflikty polityczne,
zwroty w kulturze, aż do Października, wszystko to wkraczało do biografii „dzieci wojny”
wraz z wczesną młodością. W 1953 roku, po śmierci Stalina, Jarosław Marek Rymkiewicz,
Ernest Bryll i hybrydowiec Gąsiorowski byli już osiemnastolatkami. Edward Redliński, a
także piszący te słowa, podobnie jak związany z Orientacją Stachura kończyli szesnasty rok
życia; Janusz Głowacki, Bogusława Latawiec, Tomasz Burek, Ireneusz Iredyński, Wojciech
Burtowy oraz (z Wnucząt) Żernicki–czternasty; Krzysztof Nowicki (niechętny Hybrydom) i
(działająca w hybrydowskim ruchu) Sadowska – trzynasty...
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Dla wielu spośród wymienionych tu, a działających poza Orientacją, poetów, prozaików,
krytyków, także piosenkarzy (Wojciech Młynarski) program „niepokalanego” estetyzmu był
od początku obcy. Zarówno pamięć dzieciństwa okupacyjnego, jak i wydarzeń późniejszych –
aż do najświeższej teraźniejszości społecznej, stanowiła najobfitsze źródło inspiracji literackiej. Wystarczyło po prostu c z y t a ć juwenilia „dzieci wojny”, by bez trudu odtworzyć faktyczne proporcje, które były proporcjami wśród różnorodności. Jednym ze świadectw takiej
lektury – odpornej na mistyfikacje Wnucząt – może być słowo wstępne Artura Międzyrzeckiego do poetyckiego działu Almanachu Młodych (wiersze z lat 1962–63)180. Powiada Międzyrzecki, iż „najbliższa nam współczesność, z jej historycznymi i cywilizacyjnymi rodowodami, stanowi przedmiot główny poważnych usiłowań w twórczości wszystkich generacji,
także w twórczości liczących się poetów młodych i najmłodszych”, że twórczość ta „nie odrywa się od doświadczeń wojennych”, choć przecież nie o wojnę tu chodzi wyłącznie, lecz o
związek z empirią wczorajszą i dzisiejszą, o to, by sytuacje liryczne były sytuacjami sprawdzalnymi. Wnuczęta tedy, powtórzmy, bezpodstawnie usiłowali przedstawić własną ideologię
–obyczajowość artystyczną – jako ideologię pokolenia. Była to ideologia wcale nie jedyna:
jedna z wielu.
Nie mistyfikacją już, lecz pomyłką w diagnozie, stało się wreszcie przeświadczenie Wnucząt, iż pokolenie „dzieci wojny” startuje i będzie pielęgnowało swe talenty w czasach, które
nigdy się już nie odważą upomnieć o wybór postawy społecznej i nie narzucą estetyce wierszy sensów pozaliterackich, a biografie wnuczęce będą mogły odtąd bezkarnie ewoluować w
krajobrazach onirycznych, wśród symboli wyznaczających wyłącznie świat „człowieka w
ogóle”.
Prawdą jest, co podkreślają teksty wspomnieniowe Wnucząt, iż ich ruch w jednym aspekcie istotnie różnił się od dotychczasowych objawień młodej sztuki. Hybrydowcy nie atakowali poprzedników. Nie mieli za złe poetykom uformowanym wcześniej, że są tworami odmiennych temperamentów. Szowinizm pokoleniowy był im obcy – ideowo, z zasady. Wszak
dławienie autorytetu „starych” i oczyszczanie miejsc na Parnasie dla „młodych” to podstawowa figura w „czarnym polonezie” poezji okresów minionych. Trzeba strzec się jak ognia
takich właśnie figur, gdyż mogą one wciągnąć Orientację, zniewolić młode umysły i unicestwić jej artystyczne posłannictwo. Również stosunek do rówieśników, a wkrótce także i
młodszych, już powojennych roczników, odznaczał się jeżeli nie zupełną, to przecież nietypową dla początkujących twórców gotowością przyjaźni i współpracy. Wydawnicze i czasopiśmiennicze poczynania Wnucząt służyły nie tylko talentom pokrewnym, ale i świadomościom obcym ideologii wnuczęcej: tu krzepły postawy przyszłych orędowników Nowej Fali,
Ryszarda Krynickiego, Krzysztofa Karaska, w mniejszym stopniu Stanisława Barańczaka.
Właśnie Barańczak uczynił później estetykę Wnucząt podstawowym negatywnym układem
odniesienia dla młodej liryki lat siedemdziesiątych 181.
Tymczasem jednak, u schyłku dekady popaździernikowej, sukces Orientacji wydawał się
niezaprzeczalny. Maciej Zenon Bordowicz, jeden z najmłodszych w tym ruchu, miał już na
półkach księgarskich dwie książki: Galaad( 1962) i Wstęp do święta (1965). Gąsiorowski też
dwie: Podjęcie bieli (1962) i Białe dorzecza (1965). Podobnie Jerzyna: Lokacje (1963) i
Kwiecień (1964), Sadowska: Zerwane druty(1959) i Nad ogniem (1963). Jako autorzy jednego zbioru wierszy dali się poznać Markiewicz (Stadion słoneczny, 1965), Żernicki (Szept
przez wiatry, 1964), Stachura (Dużo ognia, 1963); Stachura wydał też nieco wcześniej tom
opowiadań (Jeden dzień, 1962).
Najważniejsze były wiersze. Nie deklaracje, rzadkie i ogólnikowe, lecz wiersze, ich energia wewnętrzna. Tak więc ideologia artystyczna Wnucząt pozostawała albo niewysłowioną
strefą doznań czytelników nieprofesjonalistów, albo musiała być tym, co na jej temat miała do
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powiedzenia krytyka ówczesna. W istocie lektury krytyków nie odznaczały się w interesującym nas epizodzie biografii hybrydowców jakimś szczególnie ostrym zróżnicowaniem postaw. Różnice ujęć sprowadzały się do wskazania źródeł tej poezji: zdaniem jednych była ona
przede wszystkim domeną wyzwolonej wyobraźni, według innych natomiast – obszarem pracy intelektu, czymś w rodzaju niedyskursywnej poezji myśli (uogólniającej ludzkie, ponadhistoryczne doświadczenie). Świętem niepohamowanej wyobraźni, krainą „niekontrolowanego
toku obrazów lirycznych”, była twórczość Wnucząt dla Rogozińskiego. Pisał tak w 1964 roku: „Prosiłem, argumentując przykładami, żeby zaprzestali kontemplować swoje arcybogate
jaźnie, pielęgnować je i zdobić, metaforyzować i wysubtelniać, a pokalali się nieco materią
tego świata – psychiczną, socjalną, polityczną: to znaczy, żeby wyobraźnię uznali za narzędzie, a nie za cel sam w sobie”182.
Podobnie Janusz Stawiński, sam przez czas jakiś związany z imprezami Orientacji, sytuował poezję hybrydowców w ponadpokoleniowym ciągu ewolucyjnym „wyobraźni wyzwolonej” – łamiąc w ten sposób brutalnie ich mit generacyjnej wyjątkowości. Pisał: „Kolejne
tomiki – bardzo »wziętego« w najmłodszym pokoleniu – Czachorowskiego, Berenais Czycza,
wiersze Iredyńskiego, debiuty ostatnich dwóch lat (Bordowicz, Gąsiorowski i inni) – oto
świadectwa [...] istnienia nurtu poetyckiego, o którym z całą pewnością można powiedzieć, że
realizuje program »wyzwolonej wyobraźnia”. Istotą tego programu jest, wedle Sławińskiego,
brak ograniczeń, „możliwość nieodpowiedzialności”183, a w rezultacie wezwanie adresata do
zajęcia postawy nierozumiejącej: sprzyjają temu formy hymniczne i inwokacyjne, odwołania
do symboliki archetypicznej.
Jednego pytania – „dlaczego?” – poezja Wnucząt nie toleruje, a nawet nie przewiduje w
scenariuszu zachowań odbiorcy. Rogoziński184 cytuje słowa Jerzyny z tomu Kwiecień: „Ironia to półsen i pół–kobieta”. Krytyk pyta: „właściwie dlaczego?” Podobnie, w parę lat później, usiłował czytać Wnucząt Stanisław Barańczak. „Jest jeden s e n s – skupionych oczu nad
ziarnem zostawionym przez dwa ptaki sprzeczne”, napisał Jerzyna. Komentarz Barańczaka:
„arbitralizm; tu mielibyśmy ochotę zapytać »dlaczego właściwie ?«”185.
Zastanawiającą próbą uchylenia „dlaczego?” – jako niestosownego – miała okazać się
wkrótce Gąsiorowskiego teoria poezji jako „wyspy oczywistości”. Sens tej teorii wykłada się
następująco: podczas gdy wszelkie niepoetyckie, a także egzystujące w poezji uzależnionej od
konfliktów historycznych powiadomienia wymagają uzasadnień, wyrażają bowiem jakąś tendencję, służą czyimś interesom, a w tekstach naukowych zakładają choćby wiedzę fachową –
słowa poezji najnowszej odnoszą się do człowieka uniwersalnego, wyłaniają świat wspólnoty
ludzkiej; z natury rzeczy oczywisty dla każdego. Oczywistość zaś, o czym wiedzieli już starożytni, ma to do siebie, że nie tylko nie musi bronić się za pomocą jakichkolwiek argumentów,
ale takiej obrony nie chce. Uzasadniana – przestaje być oczywistością186. A zatem także –
poezją.
Nie wszyscy – tak jak Rogoziński i Sławiński – skłonni byli wyobraźnię właśnie obciążać
odpowiedzialnością za to, co przybywało z roku na rok – niemal lawinowo – w kolejnych
tomikach wnuczęcych. Nie przyznawał się do tej poezji krytyk, który pierwszy obwołał poezję współczesną „rzeczą wyobraźni”: Kazimierz Wyka. Pamiętam, jak Wyka – jeżdżąc po
kraju z prelekcjami na temat niepokojących zjawisk w twórczości najmłodszych – zawitał był
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do Poznania, by w Klubie Od Nowa, a także w szkołach średnich, znęcać się nad (w rzeczy
samej nader hermetycznym) wierszem Gąsiorowskiego pt. Jedna z wilgoci.
Przedstawiciele starszej generacji, Zbigniew Bieńkowski, a za nim Arnold Słucki, zauważyli – w 1964 roku – dominantę wcale nie imaginacyjnych, lecz odwrotnie, myślowych ambicji Wnucząt. Na ten trop kierowały ich coraz częstsze cytaty i motta z Norwida, Eliota, Valéry’ego, a także wyraźne echa poezji intelektualnej w nowszych wierszach tej grupy. Również
zewnętrzne sygnały, zdradzające dążenie do porządkowania wyobrażeń, do liryki oddestylowanej z chaosu écriture automatique (takie sygnały choćby jak tytuł zbiorku Jerzyny Lokacje), uwrażliwiały – na sugestie bodaj – refleksji historiozoficznej czy epistemologicznej hybrydowców. Nie znaczy to wcale, iż rezultat czytania myśli w wierszach Orientacji okazał się
korzystny dla oceny dorobku najmłodszych. Przeciwnie, ich myśli bowiem, lub może tylko
aluzje do myśli, uciekały natychmiast w rejony najwyższej abstrakcji. Nowi autorzy, pisał
Słucki, „od razu pragną dać się poznać jako gardzący efektami myśliciele. Ich kolebką jest
abstrakcja”187. Fakt, iż te słowa wypowiadał Arnold Słucki, jest jakże wymowny: w tych latach Słucki ciążył również ku poezji „wyobraźni wyzwolonej”. Głosił, iż szansą nowej sztuki
słowa jest dziś aneksja i swoiście polskie przetworzenie estetyki surrealizmu. Skoro odrzucał
propozycje młodych, świadczy to o tym, iż w społeczności „wyobraźniowców” obowiązywały jednak jakieś reguły i ograniczenia. Nie każde wyzwolenie wyobraźni rodziło ten sam
entuzjazm.
„Nie przedmiot ich interesuje – stwierdzał Bieńkowski – ale jego wyznacznik pojęciowy,
nie świat – ale jego formuła. [...] Poezja jako zjawisko kulturowe, jako suma aluzji i formuł
ogólnych – oto ideał świecący najmłodszym.”188 Tak oto w leksykonie ideologii artystycznych poezji najnowszej pojawiła się kolejna nazwa –ostatnia w omawianym tu okresie – f o r
m u l i z m.
Dlaczego 1965?
„Uwaga autora koncentruje się wokół wydarzeń pomiędzy 1939 a 1965 rokiem. Wrzesień
1939 oznaczał radykalną zmianę w życiu literackim kraju i szereg gwałtownych przemian w
samej sztuce poetyckiej. Granica 1965 roku jest– na tym tle – umowna, być może dyskusyjna,
ale nie wyznaczałem jej w sposób mechaniczny: około 1965 roku zaczyna z wolna dochodzić
do głosu pokolenie twórców urodzonych i wychowanych w Polsce Ludowej, ich doświadczenia stają się tworzywem nowych jakościowo zjawisk literackich.”
Tak uzasadniałem wybór dat granicznych interesującego mnie okresu w słowie wstępnym
do pierwszego tomu tej książki. Rok 1939 nie wzbudzi wątpliwości recenzentów. Natomiast
granica 1965 – jak przewidywałem –wywołała nie tylko krytykę, ale i zdumienie189. Wolno
sądzić, iż z zastrzeżeniami recenzentów (przy sposobności chcę im podziękować serdecznie
za sumienne i pouczające dla autora podjęcie problemu „strategii lirycznych”) solidaryzowała
się także jakaś część czytelników Poezji polskiej w latach 1939–1965. Dyskusja nie jest jednak wyczerpana i zamknięta. Być może – na tle obserwacji poświęconych ideologiom sfor-
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mułowanym w poezji i krytyce poetyckiej – uda mi się przedstawić teraz nowe argumenty,
bardziej niż w pierwszym tomie przekonywające.
Istotnie, w połowie lat sześćdziesiątych, a zwłaszcza w 1965 roku, nie obserwujemy wydarzeń przełomowych, urywających gwałtownie ciągi rozwojowe sztuki słowa czy też inicjujących – głośno, spektakularnie, wojowniczo –nowe zupełnie zjawiska. Nie, nic się takiego nie
dzieje. Żadnych wstrząsów politycznych, obyczajowych, estetycznych. I ten właśnie fakt niezaprzeczalny, który dla moich krytyków jest wystarczającym argumentem polemicznym, dla
autora tej książki wydaje się szansą obrony.
Zapytajmy: w którym momencie krystalizuj ą się style i postawy zrodzone w latach Odwilży i w przełomie październikowym 1956 roku? Musiał przecież, po okresie pytań, niejasności, błądzeń, nadejść okres odpowiedzi, ustaleń, pewności, iż kształt polskiej liryki ma swe
rysy charakterystyczne, takie a nie inne; że komentarze dziejom liryki towarzyszące wypracowały już naprawdę własny język, własne preferencje i żądania. Żywiołom sporów o poezję
powinny były w końcu przeciwstawić się prace porządkujące, systematyzujące doświadczenie
czytelnicze. Mitologii biografii twórczych –ukonstytuowane i rozpoznawalne poetyki. Obietnicom – dokonania. Hasłom – nazwy tych poetyk i dokonań. Otóż niemało faktów świadczy o
tym, że s y s t e m. p o e t y c k i, który wyłonił się po klęsce socrealizmu, krzepnie w p o ł o
w i e l a t s z e ś ć d z i e s i ą t y c h. Zbyt wiele indywidualnych linii rozwojowych i czynników przypadkowych (związanych choćby z rytmem wydawniczym i poligraficznym) określa
dziś świadomość literacką, by zwłaszcza w czasach pokojowych, jeden rok mógł skupiać w
sobie wszystkie najważniejsze wydarzenia. Tak więc data 1965 musi być sygnałem periodyzacyjnym – przybliżonym, i znaczyć tylko tyle co „około 1965 roku”, „w połowie lat sześćdziesiątych”, podobnie zresztą jak 1939 oznacza w praktyce „tuż przed wybuchem wojny” i
„tuż po wybuchu wojny”. W tytule książki tych subtelności czasowych wycieniować nie sposób.
Zauważmy jednak: w pierwszej dekadzie popaździernikowej obserwujemy gigantyczny
wzlot i całkowite niemal wyczerpanie idei poezji jako „rzeczy wyobraźni” (Kazimierz Wyka,
Jerzy Kwiatkowski). Od triumfalnej parady „wyobraźniowców” na początku dziesięciolecia i
wielkich z tym ruchem związanych nadziei aż po rozczarowanie „wyobraźnią wyzwoloną” w
poezji Wnucząt. Około 1965 roku fenomen poezji wnuczęcej zostaje już – u podstaw – rozszyfrowany i oceniony negatywnie.
W tym samym czasie, równolegle, jakby w odwrotnym kierunku, przebiega proces wytoczony przeciw awangardzie, który nie kończy się jednak, wbrew przewidywaniom, ostateczną
likwidacją jej wpływu na lirykę polską. Ustala się miejsce Przybosia wśród nurtów poetyckich współczesności. Ukazują się tomy jego esejów: Linia i gwar (1959) i Sens poetycki
(1963). Wyjaśnia się istota awangardyzmu – Janusza Sławińskiego Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej to fest właśnie rok 1965. Ten sam rok – nowy głos orientacji
awangardowej. Gra znaczeń Witolda Wirpszy. Awangardyzm obcy Przybosiowi, bardzo bliski tradycji Tadeusza Peipera. Mottem do Gry znaczeń mogła by być Peiperowa definicja
metafory jako samowolnego spokrewnienia pojęć, którym w rzeczywistości nic nie odpowiada. Nikt po Wirpszy, po 1965 roku, nie odważył się już wystąpić z tak krańcową ideą poezji
suwerennej, ostentacyjnie rezygnującej nie tylko z wychowawczych, ale i poznawczych ambicji sztuki słowa. Jednocześnie formuje się nowy nurt, pozostający w rozlicznych związkach
z doświadczeniami awangardy, nurt nazywany zrazu poezją „słowiarską”. Fundamentalne
dzieła liryki „słowiarskiej” są już ogłoszone: W imię znaczenia (1962) i Trudny las (1964)
Tymoteusza Karpowicza oraz cztery tomiki wierszy Mirona Białoszewskiego. Gdy Bialoszewski w 1965 roku zaskakuje krytyków i czytelników tomikiem Było i było, poczynania
„słowiarzy” otrzymują inną nazwę. Po Próbie porządkowania doświadczeń Sławińskiego będzie się coraz więcej mówiło o poezji lingwistycznej, rozszerzało i modyfikowało wstępne
rozpoznania krytyka.
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Jakoż renesans awangardyzmu i jego mutacji najnowszych rodzi silną opozycję wśród poetów starszej generacji, głównie w twórczości Mieczysława Jastruna: jego Miedzy słowem a
milczeniem (1960), Poezja i rzeczywistość oraz wybór wierszy symbolistów francuskich
(obie książki z 1965) to teksty jawnie antyawangardowe, anty–Przybosiowskie. Wśród młodych w interesującym nas okresie stabilizuje się estetyka turpistyczna. W poezji jednego z
turpistów najaktywniejszych, Grochowiaka, ostatnim głosem tej estetyki jest bez wątpienia
tomik wierszy Kanon (1965). Po Kanonie „bunt się ustatecznia”, impet turpizmu słabnie. I w
tych procesach także powtarza się granica 1965 roku.
Po 1965 roku coraz mniej zaskoczeń. Doszło już do „zmiany warty” pokoleniowej w krytyce poetyckiej. Już nie Wyka, który po Rzeczy wyobraźni (1959) porzuca niemal zupełnie
obszar poezji współczesnej, ani nie Sandauer nadają teraz ton refleksji krytycznej. Sandauer
dał się poznać tuż po Październiku jako energiczny popularyzator wierszy Białoszewskiego.
Teraz, w 1965 roku, jest bezradny wobec Było i było swojego poety. Tom szkiców Sandauera
Stanowiska wobec (1965) to w istocie odejście krytyka ku pracom przyczynkarskim. Odtąd
ten krytyk będzie sugerował, iż jego przyczynki, jakieś drobiazgowe pretensje czy marginesowe rewelacje, dają widzenie całościowe zjawisk poetyckich. Przyczynki pozostaną jednak
tylko przyczynkami, i po 1965 roku z tej zapadni krytyk nie wydobędzie się już nigdy. Teraz
już ujęć syntetycznych, zbliżających się do syntezy czytelnicy poszukują gdzie indziej, u
młodszych, w Szmaciarzach i bohaterach i Zagłobie w piekle Jacka Łukasiewicza (1963,
1965), w Euklidesie i barbarzyńcach Jana Prokopa (1965), w Poezji dzisiaj Artura Międzyrzeckiego (1965), w drukowanych w „Twórczości” szkicach i recenzjach Sławińskiego, Głowińskiego, Jana Józefa Lipskiego. Również i te procesy, epizody „zmiany warty” dzieją się o
k o ł o 1965 roku.
Patrzmy dalej. Około 1965 roku wyjaśniają się inne zagadki nowej epoki, zawiłe zrazu,
dezorientujące odbiorcę. Od tomiku Formy (1957) do tomiku Twarz (1964) rysuje się już
bardzo wyraźnie kierunek ewolucji Tadeusza Różewicza. Swój pełny kształt uzyskuje poezja
Herberta – pomiędzy Struna światła (1956) a Studium przedmiotu (1971) dojrzewa autor dzieł
odrębnych, swoistych, rozpoznawalnych natychmiast. Na jego tom następny będzie się czekało aż sześć lat, a wydany w 1969 roku Napis okaże się potwierdzeniem norm poetyki pamiętanej z utworów wcześniejszych. Również metamorfozy adeptów realizmu socjalistycznego – po Wierszach wybranych (1964) Wisławy Szymborskiej, po Niezgodzie na ukłon (1964)
Wiktora Woroszylskiego – stają się, w obydwu wypadkach jakże różne, w jednym i drugim
wypadku – czytelne. W systemie uformowanym po 1956 roku i skrystalizowanym w połowie
lat sześćdziesiątych mieszczą się zarówno takie indywidualności jak Urszula Kozioł (Smuga i
promień, 1965), Jarosław Marek Rymkiewicz (Metafizyka, 1963, Animula, 1964), jak i debiutujący wówczas na łamach „Poezji” – wprowadzony przez Karpowicza – Rafał Wojaczek.
Owszem, gdyby ściśle trzymać się dat edytorskich, należałoby powiedzieć, że innowacją programową po 1965 roku jest klasycyzm Rymkiewicza, gdyż jego tom manifestów Czym jest
klasycyzm ? ukazuje się później, w 1967 roku. Ale tezy manifestów Rymkiewicza znane są
wcześniej, pojawiają się i w publikacjach prasowych, i w wierszach.
W drugiej połowie lat sześćdziesiątych, gdy role zostały już określone, karty rozdane, postawy opisane, s y s t e m popaździernikowych opozycji poetyckich t r w a n a d a l. Umacnia
się, potężnieje w wielu dorobkach indywidualnych, ale nie ulega – przez pięć lat następnych –
zmianom fundamentalnym. Dochodzi do głosu generacja poetów urodzonych w ostatnich
latach wojny lub tuż po wojnie. Lecz przeczytajmy debiutancki tomik Barańczaka Korekta
twarzy (1968), zajrzyjmy do Ryszarda Krynickiego Aktu urodzenia (1969); te książki przyszłych twórców Nowej Fali doskonale mieszczą się w systemie popaździernikowym. Już to w
nurtach klasycyzujących (Barańczak), już to w doświadczeniach liryki lingwistycznej (Krynicki). Nowej Fali jeszcze nie ma. Jej wystąpienie na początku lat siedemdziesiątych będzie
głęboką interwencją w system ideologii poetyckich poprzedników. Nim do tego dojdzie, w
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latach 1965–69 stabilizacja poetyk zaczyna z wolna rodzić poczucie bezruchu. W indywidualnych biografiach pisarskich dzieje się dużo, przybywa wiele cennych książek; ale obraz
całości wydaje się wciąż taki sam. Odzywają się coraz częściej głosy krytyków zniecierpliwionych takim stanem rzeczy. Ludwik Flaszen nazywa sytuację poezji współczesnej – jej
„bezsytuacyjnością”190. Jerzy Kwiatkowski pisze o międzyepoce, stanie przejściowym, w
których odbywa się oto „remont pegazów”191.
Przychodzi na myśl wiersz Krynickiego pt. Istnieją:
Istnieją utajone wojny światowe
niezauważalne zapalenia płuc i zawały serca
Rok 1965 jest jednym z takich ukrytych „zawałów”.
Można – wobec faktów wyżej opisanych – zająć dwa odmienne stanowiska. Uznać, że datą
graniczną jest k o n i e c „międzyepoki” i wystąpienie Nowej Fali (ale w takim ujęciu trzeba
by rekonstrukcję naszą doprowadzić do dnia dzisiejszego, gdyż Nowa Fala do dnia dzisiejszego nie zeszła ze sceny). Albo przyjąć, że granicą będzie p o c z ą t e k „międzyepoki”,
czyli rok 1965. Obydwa rozwiązania są tu prawomocne. Wybrałem jedno z nich.
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W referacie wygłoszonym na IV Kłodzkiej Wiośnie Poetyckiej w czerwcu 1965 r. (tytuł referatu Instytucja
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II. Horyzonty słowa poetyckiego
U podstaw wszystkich ideologii artystycznych, zarówno sformułowanych w wypowiedziach programowych, jak i z ukrycia sterujących procesem pisarskim oraz lekturą wierszy,
znajduje się pytanie o fundamentalne reguły „poetyckości”. Teoria literatury (co najmniej od
czasów Arystotelesa) przeciwstawia sztuce – niesztukę, poezji – niepoezję192. To przeciwstawienie jest konieczne, ale nie jest wystarczające. Niepoezję tworzą teksty użytkowe, które
spełniają się w systemie norm języka ogólnego, a także prędko tracą własną użyteczność –
zastępowane nowymi, w nowych sytuacjach jednostek i grup.
Poezja byłaby więc odchyleniem od doraźnych potrzeb życia i jednocześnie podlegałaby
jakimś normom specyficznym, nieznanym komunikacji potocznej. Lecz odchyleniem w którą
stronę? Swoistością – jaką przede wszystkim: psychologiczną, sprawnościową? Na granicy
oddzielającej poezję od niepoezji wcale nie jest bezpiecznie. Pełno tu sygnałów ostrzegawczych, błędów i ostrzeżeń przed błędami. Słyszymy: uwaga! nie wystarczą najczulsze i najbardziej intensywne przeżycia wywołane konfliktami epoki czy perypetiami osobistymi. Nieudolnymi ekspresjami przeżyć niepokalanie szczerych wybrukowane jest piekło grafomanii.
Może tedy ratunkiem byłaby sprawność techniczna, wierszopisarska? Słyszymy zaraz: ależ
nie, pisać wiersze to nie znaczy jeszcze być poetą193. Ileż rymowanych haseł, porad praktycznych, ileż to uciesznych zabaw wersyfikacyjnych, które można produkować seryjnie – po
opanowaniu kilku prostych chwytów – wzbogaca posiadłości niepoezji! „Niepoezja jest jak
ognicha, rzuca się na glebę mowy – powiada Zbigniew Bieńkowski. – Poezja jest w ustawicznej z nią walce, w ustawicznym przeciwstawieniu.” 194
O każdej spośród omówionych w rozdziale poprzednim ideologii artystycznych można
powiedzieć, że stanowi ona pewną koncepcję walki z niepoezją. W każdej jednakże granica
między niepoezją a poezją przebiega gdzie indziej, ma inny rysunek, inne uzasadnienia. Pro192

Arystoteles analizował różnice między tekstem poety a dziełem historyka; G.E. Lessing poszukiwał wyznaczników swoistości sztuki poetyckiej w konfrontacji ze sztukami plastycznymi; G.W.F. Hegel przeciwstawiał
poezję krasomówstwu i historiografii; formaliści rosyjscy mówili o szeregu poetyckim i szeregu praktycznym–
w każdym z tych ujęć celem było wyznaczenie granicy między sztuką a niesztuką.
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Zwłaszcza romantyzm przyczynił się do obniżenia rangi wierszowania: rzemiosła poety. Szerzej o tym piszę
w artykule Badania wersologiczne a komunikacja literacka, [w zbiorze:] Problemy metodologiczne..., op. cit.
194
Poezja i niepoezją, op. cit.
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gramy poetyckie wyrażają charakterystyczne dla współczesności kolizje dążeń twórczych. W
panoramie poezji nowszej i najnowszej nie ma jednorodności. Radykalne nowatorstwo sąsiaduje tu z prostolinijnym tradycjonalizmem: artyzm pojmowany jako rezultat dialogu z tradycją książkową istnieje obok artyzmu, który wynika z analizy obyczajów polszczyzny potocznej; rygorystyczna spójność wiersza bywa znakiem poetyckości dla jednych, podczas gdy inni
utożsamiają poetyckość z ostentacyjną niespójnością; naprzeciw liryki podejmującej problemy uniwersalne „człowieka w ogóle” bytuje liryka okolicznościowa, itd.
Ujawnienie rozmaitości postaw oraz dążeń artystycznych – aż do sprzeczności w odpowiedziach na pytanie podstawowe „co to jest poezja?” – stanowi najważniejszą korzyść poznawczą, jaką daje czytanie manifestów. Rozmaitość jest faktem, z którym nie sposób polemizować. Pozostaje wszak do rozstrzygnięcia kwestia, czy ideologie sformułowane dają owej
rozmaitości obraz wystarczająco pełny. A także – czy jest to obraz dostatecznie sprawiedliwy.
Otóż nie. Programom przedstawionym w rozdziale poprzednim wiele można zarzucić. Są, po
pierwsze, zbyt czułe na czas, nieomal poddane dyktaturze czasu – w całości pochłonięte przez
nieubłagane żywioły d i a c h r o n i i195. Po drugie, w tym potoku diachronicznym, w wartościowaniu poezji, pośpiesznym, od sezonu do sezonu, programy – z istoty swego przeznaczenia – pomijają wiele zjawisk, spychają w cień lub zgoła w nieistnienie fakty niewygodne albo
obojętne. Po trzecie, co w istocie wynika z dwu cech wskazanych wyżej, filozofia poezji bywa nierzadko w diachronii programów artystycznych sui generis „filozofią przypadku”196.
Myślę o wpływie okoliczności zewnętrznych, pozaliterackich. Z punktu widzenia ewolucji
sztuki poetyckiej przypadkiem jest i to, że twórczość okupacyjna „dwudziestoletnich poetów
Warszawy”, a także ich starszych kolegów, miała słaby rezonans w krytyce, jak i to, że nad
lichą produkcją literacką po Zjeździe Szczecińskim debatowano goręcej niż nad utworami
poetów, których w tym czasie polityka kulturalna ledwo tolerowała.
W metodologii badań literackich, jak zresztą w refleksji nad wszelkimi sektorami nauk
społecznych, konkurują ze sobą dwa poglądy. Rzecznicy pierwszego twierdzą, iż trzeba oglądać epokę oczami jej uczestników, gdyż w przeciwnym wypadku badacz narzuca przeszłości
własne hierarchie i wyobrażenia, które z reguły wydają mu się lepsze, dojrzalsze, mądrzejsze197. Inni z kolei są zdania, iż żadnej epoce nie wolno „wierzyć na słowo”, każda bowiem
fałszuje samoświadomość, ulega automistyfikacjom; historyk powinien tedy całkowicie oderwać się od dokumentów świadomości badanej epoki, a im bardziej odległym językiem od
języka świadectw historycznych będzie się posługiwał, tym pewniej uchwyci prawdę ukrytą.
Sądzę, że obie koncepcje hiperbolizują niebezpieczeństwa ujęć konkurencyjnych i przesadzają w zaufaniu do propozycji własnych. Proponowane tutaj rozwiązanie (nie jest ono
zresztą wynalazkiem autora tej książki) polega na uznaniu jednej i drugiej metody za u j ę c i
a k o m p l e m e n t a r n e198. Wysłuchaliśmy głosów epoki, spróbowaliśmy uchwycić „fabularność” gry programów poetyckich, poddaliśmy się kapryśnym rytmom diachronii – w
Rozdziale I. Teraz, należy zapytać, jakie byłyby możliwości uporządkowania doświadczeń
195

d i a c h r o n i a– termin językoznawczy: ewolucja języka, w której obserwuje się zmiany form językowych
w czasie. Istotą diachronii według F. de Saussure’a jest przesunięcie relacji między znaczącym i oznaczanym,
przy czym przesunięcia te odnoszą się do pojedynczych elementów – nie do całości systemu. Termin funkcjonujący także w badaniach nad ewolucją zjawisk literackich. Zob. J. Slawiński, Dzieło –język – tradycja. Warszawa 1974.
196
Termin wprowadzony przez S. Lema w jego książce Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii, Kraków 1968.
197
M. Bachtin nazywa to „modernizacją” historii i przeciwstawia zabiegom modernizującym – postawę rozumiejącą ludzi i problemy kultury odległych epok. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przekład A. i A. Goreniowie, oprac. S. Balbus, Kraków 1975.
198
u j ę c i a k o m p l e m e n t a r n e – dwa różne punkty widzenia, które się wzajem uzupełniają; pozwalają
pełniej oświetlić badane zjawisko.
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poezji – w p r z e k r o j u s y n c h r o n i c z n y m199. A więc: czy owa rozmaitość koncepcji
artyzmu dałaby się – mimo wszystko – ująć w s c h e m a t, który podlegałby jednej zasadzie,
jednemu zespołowi tez wyjściowych.
Pamiętamy z rozważań poprzednich, że ideologie sformułowane dlatego – między innymi
– pozostają między sobą w stanie walki, że apelują do różnych doświadczeń wiedzy humanistycznej. Powołują się na różne autorytety spoza literaturoznawstwa i w nich szukają granicy
między niepoezją a poezją. Zwracałem uwagę na więź łączącą spór o turpizm z dorobkiem
estetyki, analizowałem językoznawcze zaplecze poezji „słowiarskiej”, a także wskazywałem
na pewien nurt w antropologii (związany zwłaszcza z ideami Junga) eksponowany przez wyznawców wnuczęcego formulizmu. W pewnym sensie można by powiedzieć, że i pozostałe
ideologie sformułowane konstytuują – mniej lub bardziej jawnie – swe dążenia na tle wybranych dziedzin wiedzy naukowej. Ideologie „romantyczne” i „klasycystyczne” z reguły korzystają z doświadczeń historii i historiozofii: w refleksji nad przeszłością świata i dziejami Polski znajdują racje dla swych pisarskich decyzji. Autorytetem dla realizmu socjalistycznego
była stalinowska wizja marksizmu; dla ideologii „rzeczy wyobraźni” – personalizm, psychologia personalistyczna.
Otóż w proponowanym przeze mnie schemacie układem odniesienia będzie w i e d z a o –
l i t e r a t u r z e200. Odwołania do innych, pokrewnych dziedzin humanistyki pojawią się o
tyle tylko, o ile dziedziny pokrewne dają się usytuować w granicach kompetencji literaturoznawczej. W oczach badacza literatury rysują się trzy podstawowe h o r y z o n t y –s ł o w a
p o e t y c k i e g o, które są jednocześnie trzema obszarami artyzmu, trzema możliwościami
wyboru artystycznego w twórczości poetyckie j. Nazwijmy je tak:
1. poezja wobec języka
(czyli horyzont lingwistyczny słowa poetyckiego),
2. poezja wobec poezji
(czyli horyzont historycznoliteracki),
3. poezja wobec innych sztuk
(czyli horyzont estetyczny).
Każdy tekst może być oglądany w każdym z trzech widnokręgów. Ale wcale nie każdy we
wszystkich trzech ujawnia swe osobliwości artystyczne z jednakową mocą. Nierzadko najważniejsze decyzje poetów są głównie decyzjami wobec poezji (wobec tradycji, wobec twórczości rówieśników, wobec wierszy tłumaczonych z języków obcych); inne konteksty okazują
się mniej aktywne. Albo: dominują rozstrzygnięcia wobec języka. Albo: główne dylematy

199

s y n c h r o n i a – termin językoznawczy, opozycyjny wobec diachronii (zob. przypis 4). Synchroniczny
przekrój języka oznacza, iż w przekroju tym nie uwzględnia się zmian form językowych w czasie, a różnice
pomiędzy wcześniejszymi i późniejszymi stanami mowy traktuje się jako jednoczesne opozycje w obrębie systemu. W przeciwieństwie do lingwistyki diachronicznej – językoznawstwo synchroniczne ma „charakter funkcyjny, stawiając sobie pytanie, nie skąd pochodzi dane zjawisko, lecz jaka jest jego rola, czyli funkcja w układzie, jaki reprezentuje dany język”. Z. Gołąb, A. Heinz, K. Polański. Słownik terminologii językoznawczej,
Warszawa 1968. Analogicznie w badaniach literackich – synchronia jest próbą typologii stylów, nurtów, ideologii artystycznych. Synchroniczne ujęcie poetyki awangardowej zaproponował J. Slawiński w książce Koncepcja
języka poetyckiego awangardy krakowskiej, Wrocław 1965. Zob. także referaty M. Janion i H. Markiewicza o
synchronii romantyzmu i pozytywizmu w książce Proces historyczny w literaturze i sztuce, pod red. M. Janion i
A. Piorunowej, Warszawa 1967. Do tych doświadczeń nawiązuje również mój szkic Dialektyka polskiego dwudziestolecia międzywojennego, [w zbiorze:] Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi, pod red. T. Weissa,
Kraków 1984..
200
Wiedza o literaturze posługuje się niekiedy pojęciem „horyzontu” w odniesieniu do innych ujęć poezji: gdy
określa stosunek tekstu do twórcy, do publiczności, wreszcie do przedmiotu wypowiedzi poetyckiej (świata).
Nie zajmuję się tymi relacjami bezpośrednio, jakkolwiek przecież każda z nich – pośrednio – jest tu bezustannie
brana pod uwagę.
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pisarskie rodzą się w zorientowaniu słowa wobec innych sztuk201 (teatru, malarstwa, muzyki,
filmu). Zdecydowana przewaga zainteresowań lingwistycznych, historycznoliterackich lub
estetycznych nie jest jeszcze równoznaczna z wyborem konkretnej, spójnej ideologii artyzmu.
Wyróżnione przez nas horyzonty to jak gdyby trzy podstawowe „przestrzenie”, w których
dochodzi do zupełnie wstępnych zróżnicowań i podziałów. Tutaj rodzą się pierwsze rozeznania, pierwsze zarysy dążeń poetyckich, pierwsze oferty dla systemów, które mogą określić się
jako ideologie. Mówiąc najprościej: wyodrębniamy trzy widnokręgi artyzmu poetyckiego po
to, by wiedzieć, gdzie szukać ideologii sztuki słowa zarówno wtedy, gdy pomagają nam w
tym programy i manifesty, jak i wtedy, gdy p r o g r a m y m i l c z ą, a jedyną realnością
dążeń poezji pozostają jej teksty: wiersze.
Sprzeczne koncepcje artyzmu konstytuują się i walczą między sobą o pierwszeństwo –
przede wszystkim – wewnątrz każdej z trzech wskazanych tu „przestrzeni”. Rzadziej między
horyzontami; znacznie częściej w horyzoncie lingwistycznym, historycznoliterackim oraz
estetycznym dochodzi do najbardziej dramatycznych kontrowersji.
Horyzont lingwistyczny: poezja wobec języka
W horyzoncie lingwistycznym wyodrębniają się trzy – antagonistyczne – możliwości
kształtowania wypowiedzi poetyckiej; będę je nazywał o f e r t a m i d l a p o e z j i. Są to:
– oferta dwujęzyczności,
– oferta funkcjonalności,
– oferta ponadjęzykowości.
Żadna z nich nie stanowi wynalazku lat 1939–1965, wszystkie mają własne zaplecze w
tradycji, a także własne przedłużenia w dniu dzisiejszym sztuki poetyckiej (nie tylko polskojęzycznej). Takie są koszta badań nad synchronią literatury: im prościej usiłujemy opisać podstawowe opozycje sztuki słowa, tym bliżej znajdujemy się jej norm uniwersalnych.
l. Oferta dwujęzyczności: najaktywniejsza w świadomości badawczej, najrzetelniej opracowana w dysertacjach naukowych.
Badacz literatury, polonista, który w obrębie własnej dyscypliny naukowej poszukuje dobitnych sformułowań na temat istoty artyzmu poetyckiego, natrafia natychmiast na lektury z
zakresu poetyki, teorii języka poetyckiego, teorii metafory. Większość tych prac eksponuje
językową naturę tekstu poetyckiego. Pierwsze polskie publikacje powojenne z tej dziedziny –
Kazimierza Budzyka, Marii Renaty Mayenowej, Marii Dłuskiej202 – dla badań nad sztuką
słowa zakreślają horyzont językoznawczy. Uchwycić istotę artyzmu wiersza to, zdaniem
uczonych, rozpoznać relacje między językiem poetyckim a wszelkimi innymi subkodami
mowy. Rezultat jest przecież określony z góry. Trzeba w końcu odnaleźć to, co w poezji nieprzekładalne na język ogólny. Poezja bowiem tak gruntownie przetwarza mowę niepoezji,
wprowadza do naszych obyczajów lingwistycznych tyle nowych praw, że w rezultacie język
poetycki staje się jakby d r u g i m j ę z y k i e m polszczyzny. Suwerenność tego „drugiego
języka” uzewnętrznia się najwyraźniej w momentach, gdy uświadamiamy sobie, że rozumiemy sens wiersza, ale wszelka próba jego parafrazy – „opowiedzenia własnymi słowami” –
201

Zob. rozdział pt. Literatura wobec innych sztuk w podręczniku R. Welleka i A. Warrena Teoria literatury,
przekład zbiorowy pod red. M. Żurowskiego, Warszawa 1970.
202
Stylistyka teoretyczna w Polsce, pod red. K. Budzyka [antologia prac naukowych poprzedzona obszernym
wstępem Budzyka pt. Zarys dziejów stylistyki teoretycznej w Polsce], Łódź 1946; M. Dłuska, Studia z historii i
teorii wersyfikacji polskiej, t. I, Kraków 1948, t. II, Kraków 1950; M.R. Mayenowa, Poetyka opisowa. Opis
utworu literackiego. Książka pomocnicza dla nauczycieli, Warszawa 1949.
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jest skazana na niesłychanie poważne trudności, a niekiedy wręcz niewykonalna. W wydanej
w 1949 roku Poetyce opisowej stwierdza Mayenowa, że: „język poetycki jest zasadniczo nieprzekładalny. Jego zasadnicza nieprzekładalność polega na niemożności zmiany kształtu wyrażenia bez zmiany jakichś jego wartości znaczeniowych, których subtelne sploty w pewien
sposób wypełniają schematyczność słowa żywym ciałem wizji”203.
Akademicka, uniwersytecka koncepcja poezji partycypowała w kształtowaniu gustów literackich interesującego nas okresu nierównomiernie. Z całą pewnością jej udział w ewolucjach
świadomości pisarzy i czytelników w latach wojny był niewielki; nauka o literaturze rozwijała się w głębokiej konspiracji, i to głównie w tajnym nauczaniu. Również po Zjeździe
Szczecińskim teza o nieprzekładalności poezji na język praktyczny miała wartość dekoracyjną jedynie, odgrywała pewną rolę chyba tylko w wersologii, dyscyplinie zepchniętej na margines literaturoznawstwa, podejrzewanej bezustannie o „formalizm”. W istocie teoria „obcości” tekstu poetyckiego, jego „niezwykłości” werbalnej – potęgowanej świadomie przez twórców – miała genealogię formalistyczną, wyrastała z doświadczeń rosyjskiej szkoły formalnej
początków naszego stulecia, a także z idei Praskiej Szkoły Strukturalnej204.
Czas popaździernikowy, a zwłaszcza przełom lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, stał
się w badaniach nad poezją czasem renesansu idei formalistycznych i strukturalistycznych.
Rolę szczególnie doniosłą odegrały tu publikacje artykułów Romana Jakobsona, przede
wszystkim jego manifest pt. Poetyka w świetle językoznawstwa (1960)205. Wkrótce też pojawiły się – w pracach Sławińskiego, Aleksandry Okopień–Sławińskiej, Lucylli Pszczołowskiej
– kontynuacje i praktyczne weryfikacje myśli Jakobsona, a także próby rewizji postulatów tej
szkoły badawczej (Henryk Markiewicz)206. Nurt Jakobsonowski zwyciężał, wkraczał do dydaktyki uniwersyteckiej, przenikał do lekcji języka polskiego w szkołach średnich207. Oferował sprawne narzędzia analizy, czytelny język; zapewniał przejście od schematu do empirii,
od teorii do interpretacji pojedynczego wiersza.
W ogłoszonym w 1976 roku Słowniku terminów literackich hasło „język poetycki” (napisane przez Sławińskiego) utrzymuje w mocy tezę o nieprzekładalności. Jedną z właściwości
języka poetyckiego jest „nieprzekładalność przekazów poetyckich na inny typ wypowiedzi;
dany zespół treściowy jest w utworze poetyckim nieodwołalnie związany z określonym, jednorazowym wysłowieniem – przekazany w innym sformułowaniu, sparafrazowany, przestaje
być po prostu sobą”208.
Funkcja poetycka, czyli nastawienie tekstu na tekst,znana jest, twierdził Jakobson, wszelkim aktom mowy, artystycznym i nieartystycznym. Pojawia się w reklamie, w rozmowie; gdy
rodzice wybierają imię dziecku tak, by brzmienie imienia harmonijnie łączyło się z brzmieniem nazwiska – pozostają także pod wpływem norm „poetyckości”209. Ale funkcja poetycka
w poezji jest nie tylko kwestią różnic ilościowych, różnicy stopnia nasilenia wyrazistości słowa, powoduje też zmiany jakościowe. Generuje normy nie znane komunikacji potocznej. W
rezultacie język poetycki okazuje się czymś więcej niż tylko jednym z wielu stylów funkcjo-
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Mayenowa, ibid.
Praska Szkoła Strukturalna, op. cit. Zob. także: J.Mukařowsk?, Wśród znaków i struktur, wybór, red. I słowo
wstępne J. Sławiński, Warszawa 1970.
205
„Pamiętnik Literacki” 1960, z. 2.
206
J. Sławiński, Wokół teorii języka poetyckiego, „Twórczość” 1962, nr 8; H. Markiewicz, Jeszcze o teorii języka poetyckiego, [w zbiorze:] Przekroje i zbliżenia, Warszawa 1967.
207
M. Głowiński, A. Okopień–Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1962 (liczne wydania
następne).
208
Słownik terminów..., op. ot.
209
Jakobson, Poetyka w świetle..., op. cit.
204
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nalnych języka ogólnego. Staje się suwerennym, osobnym „językiem w języku”210. Nie wystarczy wszak mówić po polsku, aby być czytelnikiem polskich wierszy. Poznać osobliwości
poezji to jak gdyby nauczyć się języka obcego. Brzmienia słów są już znane, reguły montażu
– nowe. (Niekiedy zresztą poezja zmienia także brzmienia słów.) Tak więc udział w życiu
poetyckim wymaga swoistego bilingwizmu211: założenie „dwujęzyczności” czytelnika wierszy rozjaśnia opozycję „przekładalności” i „nieprzekładalności”.
W tym momencie można już uzasadnić nazwę dla przedstawianej tu idei. Nazywam ją
„ofertą dwujęzyczności”, gdyż wizja poety i czytelnika tekstów poetyckich jako osób „dwujęzycznych” wydaje się tu zarówno najodważniejsza, jak i, o czym powiemy później, najenergiczniej kwestionowana przez przeciwników szkoły jakobsonowskiej.
Odrębność języka poetyckiego – w świetle tej oferty – określa się nie tylko w opozycji do
mowy użytkowej, do „niepoezji” zatem, ale także do prozy narracyjnej. Linia podziału przebiega więc jednocześnie wewnątrz literatury pięknej. Język epiki odznacza się
p r z e z r o c z y s t o ś c i ą – doskonalszą niż przezroczystość słowa potocznego. Język
poezji, odwrotnie, j e s t n i e p r z e z r o c z y s t y: zatrzymuje uwagę na sobie212.
Pokażmy to na dwóch przykładach.
Oto wiersz Białoszewskiego Mylne wzruszenia213. Ktoś czeka na proszki. Nie wiemy, czy
chodzi o lekarstwo, czy może o narkotyk (w slangu tzw. „prochy”). Niestety, oczekiwanie nie
zostaje spełnione. Powoduje to prawie katastrofę:
jak ...śka proszków nie przyniosła
to się ziemia trzęsła
Wzruszenia światem, codziennością, zwyczajnym otoczeniem stają się „mylnymi wzruszeniami”. Dochodzi do wykolejenia przeżyć: przedtem oczywistych i rutynowych. Wszystko
wokół jest inne, nie takie, nie dopasowane do normy:
Adalinek idzie w płaszczu
wcale nie on
jutro nie sobota
Już w cytowanych wyżej słowach pojawiają się – delikatne zrazu – oznaki „nieprzezroczystości”. Ekonomia mowy powoduje dwuznaczność powiadomień, organizuje dwutorowość
lektury. Być może jest to dialog; ktoś stwierdza:
„Adalinek idzie w płaszczu”, ktoś oponuje: „wcale nie on”. Być może jest to wypowiedź
jednej osoby, która wie, że człowiek w płaszczu to bez wątpienia Adalinek, ale wygląda tak,
jak gdyby Adalinkiem wcale nie był? Dwukrotność i dwutorowość czytania tego samego tek210

„Na pytanie: czym jest owa nieprzekładalna na inne znaki «poetyckosć» – zwrotniczanie odpowiadali: jest to
zespół właściwości wynikający stąd, że poezja to szczególny gatunek mowy. To mowa w najwyższym stopniu
zintensyfikowana. [...] Tak jak muzyka jest najwyżej zorganizowaną słyszalnością, a plastyka najwyżej zorganizowaną widzialnością, tak poezja była w rozumieniu Peipera najwyżej zorganizowaną – «jezykowością». [...]
Zdanie Paula Valéry, że poeta poświęca się definiowaniu i konstruowaniu «języka w języku», zdaje się doskonale przylegać do przekonań awangardzistów.” J. Sławiński, Koncepcja języka poetyckiego..., op. cit.
211
b i l i n g w i z m – dwujęzyczność. Ofertę dwujęzyczności można nazwać także bilingwistyczną; ofertę funkcjonalności – intralingwistyczną (zakładającą rozumienie poezji jako przekładu wewnątrzjęzykowego, jako przeredagowanie wyrażeń potocznych na wyrażenia poetyckie oraz poetyckich – na potoczne); wreszcie ofertę ponadjęzykowosci – ofertą supralingwistyczną.
212
Na tym polega działanie funkcji poetyckiej w schemacie aktu komunikacji Jakobsona. Zob. Poetyka w świetle..., op. cit.
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stu to jeden z najprostszych rezultatów retardacji 214, zatrzymania uwagi na słowach, ich kolejności oraz znaczeniach, jakie z tej kolejności wynikają. Podobnie w następnym odcinku:
„jutro nie sobota” w mowie potocznej rozumielibyśmy jako sprostowanie czyjejś pomyłki i
jednoznaczne przypomnienie „błądzącemu” w czasie kalendarzowym, że na przykład jutro
jest środa. Lecz czytając Mylne wzruszenia musimy taką interpretację odrzucić. Domyślamy
się, że tu nie tylko „ziemia się trzęsie”, ale i czas. Dzień jutrzejszy – podobnie jak Adalinek –
będzie sobotą, która jednak, wskutek potęgujących się wykolejeń i zmyłek, wydaje się czymś
innym, zaprzeczeniem własnej tożsamości, „niesobotą”. M y l n o ś ć ś w i a t a p r z e n i k a
d o s ł o w a, s t a j e s i ę d r a m. a t e m. m. o w y. Ulica wygląda tak, jak gdyby nie była
sobą. Wielu innych autorów poszukiwałoby oznak inności ulicy w porównaniu obrazowym
(typu „ulica wygląda jak pole”, „ulica wygląda jak rzeka”, „ulica wygląda jak księżyc”).
Białoszewski chce pokazać, że wraz ze zmianą ulicy odmieniło się słowo „ulica”, przemiany
świata przedstawionego ogarnęły język:
ulica wygląda jak ulidza
coś jej nie pasuje
Bez wątpienia słowo „ulidza” – w tym kontekście – należy już do „drugiego języka” polszczyzny. Poza poezją jest dziwactwem, błędem ortograficznym. W poezji – staje się znakiem, który znaczy wprawdzie na tle poprawnej „ulicy”, ale w żadnym wypadku nie może
być „cofnięte” ku normie potocznej.
Drugi przykład. Szumię (raz) tego samego autora:
wieszór
od czego pochodzi?
od dnia
a do czego dochodzi?
do tego że ecz się siągnie
eszumi
eszumi
póki się nie wyeszumię
do tego dochodzi dochodzę
W tym dziwnym liryku obserwujemy jeszcze silniej skomplikowane przemieszanie
warstw: obrazowej i językowej. Skąd się wziął wieczór? Pytanie jakże dziecinne! W rozdziale
poprzednim wspominałem o tym, że bohater Białoszewskiego bywa dzieckiem, a jego polszczyzna oddala się często od konwencji polszczyzny „dorosłej”. Pierwsza odpowiedź apeluje
do wiedzy pozajęzykowej. Wieczór pochodzi od dnia. Lecz nie jest to wieczór zwyczajny.
Podobnie jak „ulidza” z Mylnych wzruszeń jest wieczorem „mylnym”: w i e s z o r e m. Jak
do tego doszło?
Znów musimy iść dwiema drogami. Oto wieczór, pewien wieczór szczególny, ciągnął się
niemiłosiernie, w nieskończoność: zwłaszcza jego środek. To rozciąganie się czasu wieczornego udzieliło się w końcu słowu. W słowie „wieczór” środkiem są głoski „ecz”. Gdy będziemy je wymawiali długo, „cz” przemieni się w „sz”, „ecz” zacznie nam s z u m i e ć jak
”esz”, i z „wieczora” zrobi się „wieszór”. Słowo pełne szumu, odgłosów szurania (Bialoszewski napisał tekst krótkiego dramatu pt. Szury –o świecie szmerów215). Nie mamy jednak pew214

r e t a r d a c j a– hamowanie biegu akcji, także akcji lirycznej, celowe opóźnianie zdarzenia lub rozstrzygnięcia myślowego. Zob. Słownik terminów literackich, op. cit.
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ności, iż zależność była właśnie taka: od „mylnego wzruszenia” czasem do „mylnego wzruszenia” wewnątrz słowa. Być może odwrotnie – wsłuchiwanie się w brzmienie słowa spowodowało nieodwracalne zmiany w czasie? Tak czy inaczej szum „wieszoru” staje się coraz
bardziej agresywny. I znów: agresywny podwójnie. Panoszy się w języku. Już nie można powiedzieć „szumi”, lecz trzeba mówić „eszumi” (bo wraz z „cz” ciągnęło się ”e”). Napada na
człowieka, który „do tego dochodzi”, że – włączony w szum czasu i mowy – sam się musi
poddać zdarzeniom w s ł o w o p r z e s t r z e n i. Musi się „wyeszumieć”, zaakceptować siebie w świecie metamorfoz, które potrafi wysłowić tylko nowy, poetycki język tego właśnie
wiersza.
Bilingwistyczna koncepcja poezji – jak każda teoria naukowa – ma ambicje uniwersalne.
Pragnie ogarnąć wszelkie odmiany artyzmu poetyckiego. Powiada Jakobson, że istota „poetyckości” pozostaje niezmienna, wyznaczniki języka poetyckiego są w swej najgłębszej treści wciąż te same; elementarna norma poezji „pojawia się w twórczości w s z y s t k i c h s t y
l ó w, czasów i narodów, ale bywa t r a k t o w a n a r o z m a i c i e”216. Ową normą elementarną jest wedle Jakobsona „projekcja zasady ekwiwalencji z osi wyboru na oś kombinacji”217. Brzmi to – dla nielingwisty – raczej zagadkowo; wymaga wyjaśnień.
Zacznijmy od „osi wyboru”. Ilekroć formułujemy w języku jakikolwiek komunikat, język
oferuje nam całe pola wyrazów i wyrażeń bliskoznacznych. Różnią się one między sobą już to
stopniem ogólności, już to dodatnią lub ujemną barwą uczuciową, a także ukazują coraz to
inne strony zjawiska, o którym chcemy mówić. Wybór odpowiedniego słowa nie odbywa się
w przestrzeni „całego języka”, lecz wśród stów znaczeniowo bliskich sobie, czyli ekwiwalentnych. Tak więc na „osi wyboru” obowiązuje zasada „ekwiwalencji”. Lecz proces formułowania wypowiedzi przebiega także na „osi kombinacji”, gdy słowa trafnie odnalezione łączymy w zdanie wedle obowiązujących nas reguł gramatyki, a także zgodnie z intencją, którą
w zdaniu tym pragniemy zakomunikować odbiorcy. Otóż – wyjaśnia Mayenowa – formuła
Jakobsona głosi, „że funkcja poetycka wyraża się w strukturze językowej tekstu przez to, że
zasada ekwiwalencji rządzi także budową szeregu, a nie tylko wyborem”218. Znaczy to, że w
utworze poetyckim odczuwamy poszczególne wyrażenia jako równoważne znaczeniowo.
Słowa, które w języku ogólnym nie są synonimami, stają się czymś w rodzaju synonimów.
Zwłaszcza konstrukcje wersyfikacyjne wspomagają ów mechanizm ekwiwalentyzacji słów219.
Słowa umieszczone na początku i na końcu wersów, słowa złączone współbrzmieniem, spięte
rymem, a także wszelkie słowa danego wiersza rozpoznawane jako składniki p a r a l e l i z m
u – a więc leżące na „osi kombinacji” – wydają się ekwiwalentne względem siebie. Wymieniają się znaczeniami, dostrajają się semantycznie, bytują jakby w s y t u a c j i m e t a f o r y.
Na tym tle nie powinno już dziwić spostrzeżenie Jurija Łotmana, który twierdzi, że w nowszej
poezji „za metaforę można uznać praktycznie dowolne dwa stojące obok siebie słowa”220.
Jeżeli bowiem „stoją obok siebie” w tekście poetyckim, to – inaczej niż poza poezją – m u s z
ą natychmiast określać się zarówno w tym, co je łączy, czyli ujawniać podobieństwo swych
znaczeń, jak i w tym, co je różni (Łotman mówi o „minus––podobieństwie”)221.
Formuła Jakobsona o „projekcji z osi na oś” dodatkowo motywuje tezę o języku poetyckim jako języku „drugim”, suwerennym, jakościowo odmiennym od języka komunikacji
praktycznej. Referując myśli Jakobsona, pisze Mayenowa: „Tekst poetycki jest tekstem, we216

Wypowiedz R. Jakobsona na IV Międzynarodowym Zjeździe Slawistów, którą przytacza W. Winogradow w
książce Stiiistika, teorija poeticzeskoj rieczi, poetika, Moskwa 1963.
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wnątrz którego powstaje nowa sieć językowych opozycji, powstaje z a r y s n o–w e g o j ę z
y k a [podkr. moje – E.B.], przekazującego bogatszy zespół zróżnicowanych znaczeń”222.
Trudno zaprzeczyć, iż są wiersze, które tak zdecydowanie zmierzają ku nieprzezroczystości znaku i nieprzekładalności własnego języka na język praktyczny, że poza ideą „dwujęzyczności” byłyby dla odbiorcy całkowicie puste. Uchodziłyby jedynie za jakieś „wybryki”
twórcy, stanowiłyby przykład błędu lub „bełkotu” (co zresztą często wytyka im krytyka –
głucha na racje poetyckiego bilingwizmu)223. Takie wiersze – m.in. niektóre dzieła symbolizmu, eksperymenty futurystyczne, awangardowe224, wreszcie „slowiarskie” odmiany awangardyzmu czasów nowszych: choćby analizowane wyżej liryki Białoszewskiego – dostarczają
teorii języka poetyckiego jako „języka w języku” szczególnie sugestywnych argumentów.
Lecz skoro tak, rodzi się podejrzenie, iż akademicka teoria poezji – zaprzyjaźniona z pewnym
nurtem poetyckim – jest w istocie o f e r t ą a r t y s t y c z n ą, wstępem do ideologii tego
nurtu.
Jakobson, w młodości zaprzyjaźniony z kubofuturystami (sam pisywał zresztą liryki „pozarozumowe”225 – w języku „nowym”, silnie odchylonym od normy mowy rosyjskiej), w
czasach praskich związany z ruchem poetów czeskich i nadrealizmem francuskim, był krytykiem i popularyzatorem poetyk eksperymentalnych. Jego koncepcja języka poetyckiego to –
w znacznej mierze – naukowe uogólnienie doświadczeń poezji nowatorskiej XX wieku.
Na gruncie polskim nie sposób nie zauważyć licznych i niebanalnych paralel między koncepcjami akademickimi a na przykład wypowiedziami Przybosia. Odnosi się to m. in. do tezy
o przezroczystości słowa w prozie narracyjnej – w opozycji do nieprzezroczystości słowa
poetyckiego. Wspominałem już w rozdziale poprzednim, że wedle Przybosia fundamentalną
jednostką mowy poetyckiej jest „międzysłowie” – pojęcie analogiczne do koncepcji metafory
w pracach Jakobsona i Łotmana. Przyboś wielokrotnie kwestionował tradycyjną, porównaniową teorię metafory. Pisał, że metafory poetyckiej nie można zredukować do zwykłego
porównania226 (znanego mowie praktycznej): nie można jej na porównanie „przetłumaczyć”.
W rezultacie wiersz jako zestrój napięć międzywyrazowych różni się od potocznej przenośni.
To w polszczyźnie potocznej, nieartystycznej rozróżniamy wypowiedzi dosłowne i wyrażenia, które są przenośniami. W poezji ta podwójność słowa znika. Skoro język poetycki konstytuuje się jako suwerenny, nowy język w obrębie polszczyzny, jego m e t a f o r y – nieprzetłumaczalne, rozgrywające się w konstrukcji tekstu, na „osi kombinacji” – powinny być
przyjmowane jako znaki n o w e j d o s ł o w n o ś c i.
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Mayenowa, Poetyka teoretyczna, op. cit.
„Gruźlica zwapniła mu nerwy”, pisał S. Grochowiak w którymś wierszu. „Gruźlica nie zwapnią nerwów”,
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„Poezja jest – dosłowna. Chociaż jej język bywa przeciwieństwem dosłowności, przekazuje ona treści poznawcze rzeczywiste, a nie ułudy, iluzje, a nie jakieś bógwico; daje więc
prawdy – dosłowne. Prawdy te w prawdziwej poezji są prawdami–odkryciami, tak jak w
twórczości naukowej, tyczą się jednak nie ogólnych praw fizycznych, ale jednostkowych,
zmiennych prawd życia wewnętrznego [...]. Odkrywa i ogłasza nowe prawdy psychologiczne,
estetyczne, moralne [...], a nade wszystko takie, jakich do znanych już kategorii zaliczyć nie
można.”227
Gdy w, napisanym we wrześniu 1939 roku wierszu Przybosia Póki my żyjemy czytamy:
Mój wzrok po torach bomb strącony w gruz
przypada do Warszawy228
– to zgodnie z koncepcją języka poezji jako „języka w języku” nie ma sensu dociekać, „co
autor chciał przez to powiedzieć”; należy przyjąć właśnie to, co a u t o r p o w i e d z i a ł. Tu
naprawdę wzrok jest bytem materialnym, który rozpada się w gruzy – nie od bomb, lecz od
powtórzenia toru ich lotu. Słowa „wzrok” i „gruz” łączy linia instrumentacyjna, „oś kombinacji” brzmieniowej, w której ekwiwalentami znaczeniowymi stają się – współbrzmiące –
„wzrok” i „tor”, a także „wzrok” i „gruz”. Właśnie z uwagi na przeniesienie reguły ekwiwalencji na oś kombinacji konstytuuje się poczucie poetyckiej dosłowności komunikatu lirycznego. Chodzi nie o to, by poza tekstem szukać słów zastępczych, ukrytych w przenośni, lecz o
to, by przyjąć tę jedną – n a p i s a n ą – prawdę wiersza jako nieodwołalną dla danej sytuacji
lirycznej.
Pora wyznać, iż autorowi tej książki (wychowanemu w tradycji strukturalistycznej i obserwującemu ze szczególnym zaciekawieniem drogi poezji awangardowej) oferta „dwujęzyczności” jest najbliższa, wydaje się też szansą interpretacji najsprawniejszej, skutecznie
przeciwdziałającej dowolnościom i łatwym mistyfikacjom. Jednakże artyzm w poezji nie jest
wyłącznie problemem poetyki teoretycznej, stanowi f a k t k o m u n i k a c j i l i t e r a c k i
e j229. W omawianym – okresie bynajmniej nie wszyscy poeci pisali z nastawieniem na nieprzezroczystość i nieprzekładalność, nie wszyscy odgradzali poezję od gatunków i przedsięwzięć stylistycznych prozy narracyjnej i daleko nie wszyscy – najlepsi! – poszukiwali w liryce form uniezwyklenia mowy.
Zrozum tę mowę prostą, bo wstydzę się innej.
Przysięgam, nie ma we mnie czarodziejstwa słów
– zapewniał Miłosz w Przedmowie do Ocalenia230. Historyk literatury nie ma prawa abstrahować od społecznego poczucia artyzmu, a społeczne poczucie artyzmu – w horyzoncie
lingwistycznym – oprócz idei „dwujęzyczności” zna i respektuje dwie inne.
2. Oferta funkcjonalności. Zetknęliśmy się z nią już w Rozdziale J. Protest wobec poezji
nieprzekładalnej i nieprzezroczystej rozbrzmiewał najgłośniej w wypowiedziach poetów
nurtu klasycystycznego, Czesława Miłosza, a także Zbigniewa Herberta (zob. Rozdział III).
227

J. Przyboś, Zapiski bez daty, Warszawa 1970.
Przyboś, Utwory poetyckie, op. cit.
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Klasycy traktują poezję – pamiętamy – jako szkołę sprawności językowej. Poezja, twierdzą,
nie jest językiem w języku, jest integralną częścią polszczyzny, tym różniącą się od niepoezji,
że pielęgnuje w sobie najwyższe i najszlachetniejsze formy mowy. Jasność, czystość, prawdomówność, mądrość. Ma charakter uszlachetnionej prozy, oczyszczonej z krętactw retoryki;
jest językiem w stanie spotęgowanej etyczności, odpowiedzialności za słowo – wobec ideałów humanizmu. Zatem musi być w pełni przekladalna na język ogólny. N o r m y o d b i o r
u w i e r s z a s ą t u n o r m a m i przekładu intralingwistycznego: z polskiego na polski231.
Konsekwentnie więc – nie może zmierzać ku nieprzezroczystości. To inne style polszczyzny,
od potocznego do politycznego, lubują się w znaczeniach zaciemnionych i przemawiają tak,
by funkcję komunikatywną zastąpić funkcją perswazyjną. Poezja – odwrotnie. Z oceanu entropii232 chce wyłowić informację wiarygodną, przezroczystą dla rzeczywistości.
Poeci rozumujący w ten sposób nie są osamotnieni. Mają po swojej stronie wielu czytelników. W kręgu oddziaływania tych przeświadczeń spotykamy także uczonych, którzy nie akceptują teorii Jakobsona. Polszczyzna, ich zdaniem, jest jedna i niepodzielna, choć wewnętrznie zróżnicowana. Życie języka przejawia się w jego rozmaitych s t y l a c h f u n –k c j o n a
l n y c h, takich jak styl potoczny, naukowy, gazetowy, urzędniczy, jak liczne odmiany gwar,
żargonów, slangów. Język poetycki to także pewien styl funkcjonalny: ani mniej, ani bardziej
osobliwy niż inne. Wszystkie style polszczyzny muszą bezwarunkowo określać się wobec
struktury języka ogólnego: żaden nie może sobie pozwolić na działania separatystyczne. Poezja nie stanowi tu żadnego wyjątku od reguły. (Dlatego proponuję mówić o „ofercie funkcjonalności”). Właśnie poezja zajmuje się ochroną języka ogólnego, pielęgnacją jego wartości
najszlachetniejszych. Pisał Norwid:
„Nie miecz, nie tarcz – bronią Języka, / Lecz – arcydzieła” 233. W horyzoncie lingwistycznym nadal obowiązuje poetów ten właśnie testament Norwida.
„Chciałbym poezji – czytamy w szkicu Artura Hutnikiewicza – która byłaby uczciwie lojalna wobec języka, tego najwspanialszego instrumentu kultury. Język jest zjawiskiem społecznym i jak każdy fakt tego rodzaju jest systemem przyjętych, uznanych i powszechnie
obowiązujących norm i rygorów. [...] Kto nie liczy się z normami i przyrodzonym statusem
egzystencji słowa, ten skazuje nieuchronnie swą twórczość na izolację i samotność.”234
Moja wierna mowo,
służyłem tobie.
Co noc stawiałem przed tobą miseczki z kolorami,
żebyś miała i brzozę i konika polnego i gila
zachowanych w mojej pamięci.
Tak zaczyna się wiersz Miłosza Moja wierna mowo, nieco późniejszy wprawdzie niż
utwory, którymi się zajmujemy (z tomu Miasto bez imienia, 1969)235, ale jakże znamienny dla
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p r z e k ł a d i n t r a l i n g w i s t y c z n y – w terminologii R. Jakobsona oznacza przeredagowanie tekstu,
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postawy tego poety – manifestowanej od lat! Wybrałem ten wiersz nie tylko dlatego, że jest
znakomitym wyrazem oferty funkcjonalności, i nie tylko zapisem rozterek „funkcjonalisty”:
Teraz przyznaję się do zwątpienia.
Są chwile, kiedy wydaje się, że zmarnowałem życie.
Bo ty jesteś mową upodlonych,
mową nierozumnych i nienawidzących
Cytowany wiersz ujawnia jeszcze jeden, niesłychanie doniosły aspekt oferty funkcjonalności. Oto gdy w poetyckich odpowiedziach na tę ofertę pojawiają się słowa „mowa” czy „język”, nigdy nie jest do końca jasne, czy chodzi o język poetycki czy o język w ogóle. Zrazu
sądzimy, że obraz „miseczek z kolorami” stanowi metaforę pracy poetyckiej. Lecz z dalszych
partii wynika, iż „moja mowa” poety to mowa wszystkich Polaków, nie tylko poetów polskich. Dla „funkcjonalisty” bowiem jest to w c i ą ż t a s a m a m o w a. Poeta tym się różni
od niepoety, iż ma wrażliwszą pamięć języka i czuje silniejszą odpowiedzialność za jego stan,
ład, piękno. Poetą jest ten, kto ocala język, unosi go ponad pospolitość:
Moja wierna mowo,
może to jednak ja muszę ciebie ratować.
Więc będę dalej stawiać przed tobą miseczki z kolorami
jasnymi i czystymi jeżeli to możliwe,
bo w nieszczęściu potrzebny jakiś ład czy piękno.
Z punktu widzenia rzeczników idei funkcjonalności poezja ma do wyboru: albo służbę
mowie ojczystej, albo niesubordynację, która prowadzi do bełkotu. Zmienia się radykalnie, w
porównaniu z awangardowym bilingwizmem, koncepcja metafory. Tutaj dobra metafora jest
przetłumaczalna na słowa języka potocznego. Zła – nieprzetłumaczalna, łamigłówkowa, bezsensowna.
„Metafora współczesna – pisze Hutnikiewicz, mając na myśli lirykę awangardową –
sprzęga tak dalekie zakresy treści, że czytelnik tej analogii najzupełniej nie chwyta. Jest tak,
jak to dowcipnie określił kiedyś Irzykowski: poeci zadają swym czytelnikom łamigłówki, ale
kluczyki, bez których niepodobna tych zagadek rozwiązać, zachowują dla siebie.”236
Łamigłówki, zagadki, kluczyki... W ujęciu Przybosia byłyby to terminy zbyteczne. Tu –
mają znaczenia pierwszorzędne. Zrozumieć wiersz to znaczy przenieść szyfr artystyczny w
przestrzeń powszechnie obowiązujących norm polszczyzny praktycznej. Wolno przemawiać
zagadkami i łamigłówkami. Ale muszą być one czytelne: muszą odsyłać do wiedzy pozatekstowej. Pisze Miłosz:
Ten sam i nie ten sam szedłem przez las dębowy
Dziwiąc się, że muza moja, Mnemozyne,
Nic nie ujęła mojemu zdziwieniu.
(Sroczość)237
Podstawową „zagadką” tego fragmentu są słowa „muza moja, Mnemozyne”. Mnemozyne
(czyli pamięć) jest w mitologii greckiej matką dziewięciu muz; ich ojcem – Zeus. Dla zrozumienia myśli poety konieczny jest ciąg substytucji (podstawień): skoro matkę muz nazywa się
muzą, a jej imię znaczy „pamięć”, zatem u źródeł własnej twórczości widzi Miłosz pamięć
236
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przede wszystkim. Nie wiemy jeszcze, dlaczego to muza pamięci miała coś ująć zdziwieniu
dębowym lasem. Nie wiemy także, dlaczego milczenie pamięci dziwi z kolei poetę. Ale to się
wyjaśni. U Miłosza musi się wyjaśnić. Nieporozumienia wykluczone. Oto w dębowym lesie
bohater tej lirycznej opowieści medytuje nad istotą „bycia sroką” – „sroczością”. Sroczości
nie sposób, powiada, uchwycić bezpośrednio, nie sposób jej poznać. „Jeżeli jednak sroczość
nie istnieje / To nie istnieje i moja natura.” I w tym momencie uświadamia sobie, że tego rodzaju rozważania należą do zacnej, odległej tradycji filozoficznej.238 Nie on pierwszy trudzi
się nad tajemnicą istnienia takich bytów jak właśnie „sroczość”. Wiersz kończy autoironiczne
westchnienie:
Kto by pomyślał, że tak, po stuleciach
Wynajdę spór o uniwersalia,
Żeby dokonać takiego „wynalazku”, trzeba albo nie znać dziejów filozofii (ten przypadek
Miłosza nie interesuje), albo – pod presją świata i jego nie rozwiązanych zagadek – o dziejach
filozofii w danej chwili nie pamiętać. Gdy świat pochłania naszą wyobraźnię, zapominamy o
problemach odkrytych i odkrywamy je na nowo. Oto główna myśl wiersza Miłosza. Gdyby
tekst w partii początkowej nie miał „łamigłówki” i brzmiał tak:
Dziwiąc się, że muza moja, pamięć dziejów kultury,
Nic nie ujęła mojemu zdziwieniu
– to, pomijając zakłócenia rytmu, ostatnie słowa Sroczości nie stanowiłyby dla nas zaskoczenia. Stąd potrzeba szyfru. Lecz u Miłosza – zgodnie z ofertą funkcjonalności –musi to być
łamigłówka z kluczem. Wyjaśnień powinniśmy szukać nie na „osi kombinacji”, ale na „osi
wyboru”: w języku ogólnym i w utrwalonych w nim symbolach czy alegoriach kultury.
W odpowiedziach poetów na obie oferty, „dwujęzyczności” i funkcjonalności, istnieje jeden rys wspólny. Jest nim szacunek do języka, a niekiedy nawet kult języka – jako zjawiska,
które stymuluje artyzm wiersza. Całkowicie odmienną o c e n ę mowy spotykamy w przestrzeni trzeciej oferty horyzontu lingwistycznego.
3. Myślę o ofercie ponad językowości. Punktem wyjścia jest w niej przeświadczenie, iż język „zachowuje się” tak samo w każdym bez wyjątku sektorze komunikacji społecznej. Te
same blaski i te same cienie mowy odnajdujemy w rozmowie towarzyskiej, w przemówieniu
dostojnika państwowego i w cyklu liryków. Ważne jest, co się mówi, do kogo się mówi, w
jakim celu. Jeżeli słowo nie ma uzasadnień w treści, a stanowi tylko bezinteresowną mozaikę
form, jego wartość spada do zera lub poniżej zera. Osamotnione, odarte ze świata, przestaje
nas pobudzać do myśli poważnych i do czynów mających jakikolwiek sens humanistyczny.
Spójrzmy: ta sama gramatyka, ten sam słownik, te same reguły przekształceń semantycznych – funkcjonują w całej polszczyźnie. Regionalne czy środowiskowe różnice w brzmieniu
niektórych słów, a nawet w ich znaczeniach, nie naruszają przecież tożsamości języka jako
systemu. Na poziomie stylistycznym, w powracających konstrukcjach mowy, tożsamość jest
jeszcze silniejsza. Schemat porównania wszędzie rodzi porównanie, mechanizm eufemizmu
zawsze wytwarza eufemizm. Jeżeli odróżniamy słowo od słowa, odróżniamy przede wszystkim wartość od wartości. Niezależnie od tego, jakie cechy szczególne – ściśle lingwistyczne –
rozpoznajemy w danym tekście, o każdym możemy powiedzieć, że jest mądry lub niedo238

Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t.I., op. cit. Podstawowe pytanie w sporze o uniwersalia (IX–XIV
w.) między „realistami” i „nominalistami”: czy pojęcia ogólne mają swe odpowiedniki w rzeczywistości pozajęzykowej.
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rzeczny, odkrywczy lub banalny, szlachetny lub nikczemny, a także piękny lub brzydki. Tak
więc słowo to wartość wtórna, ciężar słowa jest ciężarem sprawy, której ono służy. Gdy
sprawa banalna, banalnieje słowo. Gdy ważna, i słowo wydaje się ważne.
Jakaż nauka płynie z tego dla literatury? A taka, że fundamentalne różnice między odmianami piśmiennictwa n i e t k w i ą w j ę z y k u. Dotyczy to, powtórzmy, wszelkich form
językowej aktywności człowieka, odnosi się więc również do poezji. „Poetyckość”, istota
poezji, kształtuje się p o n a d j ę z y k i e m.
Poezja ponad językiem: w tym kierunku od dawna zmierzały niektóre teorie, a miały za
sobą autorytet samego Arystotelesa. Wedle Arystotelesa nie istnieją takie cechy języka, które
– zadomowione w jednym rodzaju tekstów – nie mogłyby zostać wykorzystane dla potrzeb
rodzajów innych. Metaforę zna Homer, zna ją także orator, ma prawo korzystać z niej również autor pracy z dziedziny historii239. W Retoryce pojawiają się przykłady tropów i figur,
które ocenia się dobrze lub źle niezależnie od tego, czy krążą w mowie potocznej czy też są
wynalazkami wybitnych pisarzy. Wnioski narzucają się same. W pismach Arystotelesa, powiada Mayenowa, „właściwości języka nie wchodzą w skład definicji poezji, nie należą do
[...] jej cech istotnych”240.
Oferta ponad językowości nie utraciła swej mocy w dziejach myśli literaturoznawczej.
Miała także swoich zwolenników w XX stuleciu. Hasło „poezja ponad językiem” pojawiło się
w manifestach teoretyków literatury z kręgu Szkoły Chicagowskiej, którzy – świadomi inspiracji Arystotelesowskiej – nazwali swój program n e o a r y s t o t e l i z m e m241. Podobnie
jak w dziełach patrona i mistrza Szkoły Chicagowskiej, tak i w rozprawach amerykańskich z
początków lat pięćdziesiątych językowi „zostaje przypisana w poezji pośledniejsza rola przyczyny materialnej bądź okazjonalnej. [...] Język jest dla nich – wyjaśnia Renę Wellek – bezładną materią, jak kamień dla rzeźbiarza...” 242.
Podobnie jak dwie wcześniej omówione tu oferty horyzontu lingwistycznego, tak i oferta
ponad językowości znajduje wyraz w wierszach programowych. Są to z reguły oskarżenia
kierowane pod adresem mowy: wszelkiej mowy, nie tylko poetyckiej. Słowo nigdy nie zastąpi życia, nie wskrzesi czasu minionego, nie ocali pełni doznań zmysłowych ani nie jest w stanie przenieść uczucia – od człowieka do człowieka. Żale nad znikomością słowa, małością
jego energii, kłamliwością czy pychą niczym nie uzasadnioną znane są w literaturze od dawna. Nie zawsze muszą zdradzać dążenie do poezji formującej się – w swych wartościach prymarnych – ponad językiem. Mogą być aktem nieufności wobec niektórych tylko stanów mowy czy form wysłowienia i przeciwstawiać im inne – prawdziwsze, piękniejsze. W takich
wypadkach nie mamy do czynienia z ideą „ponad językowości”. Idea ta dochodzi do głosu w
tekstach, które kwestionują wartości słowa generalnie, en bloc, niezależnie od tego, czyje to
słowo i w jakiej się pojawia sytuacji.
Oto w tomie Jarosława Iwaszkiewicza Ciemne ścieżki (1957) krótki, czterostrofowy liryk
bez tytułu (incipit: „Jeszcze tylko jedno wspomnienie”243) mówi o sprawach poważnych. O
śmierci młodych ludzi w latach okupacji hitlerowskiej. I jednocześnie mówi o tym, jak niewiele autentycznych uczuć da się ocalić i przekazać innym, uczuć niepokojących wciąż żywe
wspomnienia tragedii młodej generacji Polaków, gdy dysponuje się tylko słowami:
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Tyle młodych oczu wypłynęło,
Tyle iskier zgasło, zmatowiało,
I żebym do końca życia
Mówił o nich – to mato.
Bo słowa to tylko słowa.
Refleksja Iwaszkiewicza, trzeba przyznać, nie jest oryginalna. Pytanie retoryczne: „jakież
słowa zdołają wyrazić bezmiar smutku po stracie...” znamy z wielu konwencjonalnych gatunków żałobnych244, poetyckich i użytkowych. Dla nas istotne jest to, że m a ł o ś ć słowa w
rozumowaniu Iwaszkiewicza okazuje się trwałą cechą wszelkiej mowy. Prawda języka nie
jest w stanie zrównoważyć bezsłownej prawdy cierpień cielesnych i duchowych. Odpowiedzią na materię życia człowieczego, a zwłaszcza na jej rozpad, może być tylko materia świata
– godna człowieka lub go poniżająca:
Bo słowa to tylko słowa.
„Jakiż z nich ogród ułożysz?”
Jakie kwiaty? A twoja głowa
Powinna była się w kwiaty ułożyć.
A zasnęła w ziemi gliniastej,
Podesłały się pod nią łuski zabójcze.
Zwątpienie w słowo staje się zwątpieniem w literaturę. Czy warto ograniczać swój los
śmiertelnika do mówienia–słuchania i czytania–pisania? czy życie książkowe nie jest zaledwie iluzją życia? nie jestże marnowaniem sił, które należałoby spożytkować w poważniejszych, większych, pozastownych czynach?245 W innym wierszu z Ciemnych ścieżek pisze
Iwaszkiewicz:
Ach, książki to jest mało. Cały książek stos
Nie znaczy nic, czy spłonie, czy też się ocali.
Każdy człowiek w swej piersi własny dźwiga los,
A miecz przeważa księgę na niebieskiej szali.
Czyż warto wyrazami zapisywać karty?
Zamykać życie cale w słów czerniawy krąg,
Kiedy je zgarnia co dzień ognia potok wartki
I kiedy w proch się zmienia nawet księga ksiąg?
Odpowiedzią ostateczną na te pytania bywa niekiedy zamilknięcie twórcy. (A w przypadku
odbiorcy: zerwanie z książkami, rezygnacja z lektury dzieł literackich.) Z chwilą jednak gdy
nie dochodzi do decyzji tak drastycznych, impet oskarżycielski w końcu słabnie. Przybywają
wciąż nowe teksty, rozrastają się obszary poetyckich obserwacji. Myśl o niedoskonałości języka nie może przecież być jedyną, bezustannie powtarzaną myślą wszystkich wierszy. Protest przeistacza się w tolerancję. Słowa to tylko słowa. Poeta godzi się na własny język tak,
jak godzimy się na inne małości natury człowieczej. Język bowiem – z tej perspektywy –
244
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traktuje się właśnie jako część natury. Jest dany człowiekowi r a z e m z krajobrazami dzieciństwa, obyczajami rodzinnymi, domem, szkołą, regionem, narodowością. Raz poznajemy
nieco wcześniej rzecz, raz nieco wcześniej nazwę rzeczy: albo równocześnie – jako byty gotowe, zewnętrzne.
W języku każdego z nas gospodarują instytucje i przesądy, które kształtują mowę osobniczą. Poeta – jak każdy inny użytkownik mowy – ma jakiś idiolekt246, jakieś osobliwości stylu,
leksyki, frazeologii, intonacji. Jedyna różnica między językiem praktycznym a poetyckim
(różnica stopnia) polega być może tylko na tym, że w języku praktycznym niweluje się różnice indywidualne, zmusza się do polszczyzny ujednoliconej, natomiast w poezji wolno być –
językowo – sobą. Poeta uwalnia ze wstydu własne predylekcje i animozje lingwistyczne.
Przemawia tak, jak lubi. W istocie: tak jak chce przemawiać w poezji. Stopień „uwolnienia ze
wstydu” idiolektu pozostaje zatem także jego decyzją indywidualną. Iwaszkiewicz na przykład lubi w wierszach formę „kryśli” (zamiast „kreśli”): ten archaizm bywa mu zwykle potrzebny jako rym do „myśli”247. Harasymowicz z upodobaniem posługuje się inwersją, którą
często urozmaica metaforę. Jeżeli fortepian kojarzy mu się z krową, napisze raczej „fortepianu krowa” niż „krowa fortepianu”. Kto udowodni, że to dobrze? Kto wykaże, że to źle? Kwestia gustu: o gustach się nie dyskutuje. Zwłaszcza o gustach językowych dyskusje nie prowadzą do żadnych rzetelnych rozstrzygnięć.
Jeżeli nie język, to co stanowi szansę dla poety?
Cóż ma być zamiast pracy artystycznej w języku? A r t y z m k o n s t r u k c y j n y. Gra
układem wersów, konfiguracje strof, koncepty kompozycyjne cyklu lirycznego, architektura
poematu – oto przykłady przedsięwzięć artystycznych, które sytuują się ponad językiem.
Oferta ponad językowości spełnia się nadto w rozmaitych chwytach „edytorskich”, gdy ze
szczególną wyrazistością eksponuje się rolę tytułu, motta, dedykacji, daty powstania tekstu,
wreszcie komentarza autorskiego, przypisu248. Ważną rolę odgrywają tu c y t a t y s t r u k t u
r, odwołanie do poetyckich lub funkcjonujących w obiegu potocznym modeli konstrukcyjnych wypowiedzi (takich jak list, kartka z pamiętnika, nekrolog, mowa sądowa, kazanie,
ogłoszenie gazetowe, rozkaz wojskowy, toast noworoczny czy imieninowy itd.). Zadanie pisarskie polega nie na tym, rzecz prosta, aby utwór uposażyć w pewne cechy wypowiedzi
skonstruowanej celowo (odnosiłoby się to do zdecydowanej większości wierszy), lecz by
chwyty konstrukcyjne narzucały się uwadze czytelnika jako rozstrzygające o kształcie artystycznym utworu.
Trzy przykłady – z trzech pokoleń literackich: Iwaszkiewicz, Harasymowicz, Wojaczek.
Reguła zagęszczonej, przerysowanej konstrukcji daje o sobie znać zarówno w Ciemnych
ścieżkach, jak i w Podróży do Patagonii Iwaszkiewicza249 – Podróź do Patagonii to szczególnie wyrazisty przykład gry konstrukcyjnej: kapryśnej, wesołej, „tanecznej” – wedle określenia
samego autora: gry rozciągającej się między ładem a pozorowanym nieładem, dyscypliną a
246

i d i o l e k t – język osobniczy.
Np.
Wieczór tuszem cienie kryśli,
Więdnąc jeszcze pachnie bez,
Ilu ludzi dzisiaj myśli:
„Księżyc wschodzi w chmurze łez”?
albo:
Za was ja kocham, gwiazdy liczę,
Marzenia spełniam, myślę myśli,
Na mapach nie spełnionych życzeń
Ręka ma szlak dopełnień kryśli.
Iwaszkiewicz, Wiersze..., op, cit.
248
Zob. D. Danek, O cytatach struktur i ich funkcji w wewnętrznej polemice literackiej, [w zbiorze:] Prace z
poetyki, red. M.R. Mayenowa, J. Sławiński, Wrocław 1968.
249
Iwaszkiewicz, Wiersze..., op.cit.
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żywiołowością. Na poziomie wersyfikacyjno–stroficznym wyodrębniają się – kolejno – trzy
różne konwencje. Najpierw panuje wiersz nieregularny i daleki od regularności układ strof
(jak gdyby potrzeba wyrazu emocji „ja” lirycznego była ważniejsza niż taki czy inny ład w
budowie poematu). Potem: uspokojenie rytmu, dyscyplina konstrukcyjna zwycięża w grze z
żywiołami; pojawia się klasyczny, regularny sonet (pt. Epizod), w ślad za nim idą strofy izometryczne250, tetrastychy. Pod koniec powrót do stroficznego rozwichrzenia, dominuje strofa
heterometryczna, ale inna niż na początku w rysunku, zwracająca uwagę zapisem postrzępionym, poszarpanym, z niesłychanie zróżnicowanymi formatami wersów, z dużą ilością światła
między wyrazami. Oto próbka:
A wy tu, bracia, czy słyszycie
W dniu zaślubin morza z niebem
Moją pieśń pełną gwiazd
I pian,
I ptasich gniazd?
Czy widzicie, jak spadają
Ku wam
Strącone z moich snów
Kwiaty czerwone, płatki różane
Moich słów?
Dzieje się tak, jak gdyby zapis imitował owo spadanie słów: atomizował i celowo rozpraszał wizję poetycką, pożegnalną.
Trzy konwencje budowy stroficznej nie wystarczają Iwaszkiewiczowi. Poemat kończy się
Objaśnieniami autora – prozą. Lecz w tekście głównym już wcześniej (odcinek II) pojawiło
się coś w rodzaju „objaśnień do objaśnień”. Nie bez znaczenia dla zamierzonego efektu wydaje się także i to, iż owo „objaśnienie objaśnienia” ma tutaj kształt epistolarny, jest cytatem
struktury listu:
II LIST PRYWATNY
Przyjaciele! Drogi Jerzy! Drogi Paweł!
Piszę ten list do was za morzami.
Pozazdrościłem poetom sławy:
Poematów z komentarzami.
Szczególnie interesująca jest strofa następna: autor każe nam w i d z i e ć k o n s t r u k c j
ę tak, jak gdyby była ukrytym dziełem artysty grafika, utajonym rysunkiem pejzażu:
Na górze przy każdym słowie gwiazdka wysoka,
Na dole jak horyzont komentarz,
Górą płyną słowa, słowa jak obłoki,
A na dole objaśnienia jak cmentarz.251

250

i z o m e t r y c z n e – identyczne pod względem budowy metrycznej.

251

Niekiedy poezja („konkretna”) usiłuje zbliżyć zapis tekstu do dzieła graficznego – zakłada się wówczas odbiór wzrokowy, „wiersz dla oka”. Zob. S. Sterna–Wachowiak, „Fizjologia słowa”. Z zagadnień semiotyki poezji
konkretnej [maszynopis powielany], Bydgoszcz 1979. W tej samej serii: W. Pogonowski, Poezja konkretna –
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(Na tym tle nasze spojrzenie na poszarpany, rozrzedzony zapis tekstu w zakończeniu poematu jako na swoistą „ilustrację” znikania obrazu w świetle „spadających słów” wydaje się
wierne intencji poety).
Poemat z komentarzem – to ideał,
Nieraz o tym marzyłem,
Teraz puściłem się i tańczę
– z uporem powtarza Iwaszkiewicz. W poetyce kina znane jest pojęcie „kłamstwa filmowego”. Kamera pokazuje nam wydarzenie, o którym wiemy, że w rzeczywistości danego filmu nie mogło mieć miejsca. Iwaszkiewicz bawi się, jeżeli tak można powiedzieć, „kłamstwem edytorskim”. Nie stosuje „gwiazdek” i przypisów „na dole”. Objaśnienia dają mu
szansę wprowadzenia wyraźniejszego chwytu: numeruje wersy poematu (co pięć wersów) jak
w wydaniach krytycznych. Czytając tekst główny nie wiemy, które to fragmenty będą objaśnione. Lektura Objaśnień (tam pojawiają się numery wersów komentowanych) zmusza do
powrotu ku wybranym – przez Iwaszkiewicza – wyrażeniom tekstu głównego. Jednocześnie
wewnątrz Objaśnień pojawiają się nowe możliwości sterowania uwagą odbiorcy: komentarz
odsyła do innego komentarza, na przykład „252 i dalej: porównaj objaśnienie do wiersza
125”. Nie jest to wprawdzie gra konstrukcyjna tak zawrotna jak w Modelu do składania Julia
Cortázara, ale kierunek jest ten sam, ten sam wariant pojmowania literackiego artyzmu. Dodajmy, że poetyka Objaśnień poszerza i urozmaica „cytowanie struktur”. Komentarze rodem z
encyklopedii, poważne i zwięzłe, sąsiadują z wyznaniami typu: „202: niestety, autor się przyznaje, że słowo »cedry« zostało użyte tutaj tylko dla rymu. Cedrów w pięknym ogrodzie otaczającym hacjendę Saavedra nie ma, pomarańcze są naprawdę”. Albo: „314–315: w wierszach tych wyraża się megalomania autora”. Informacje niezbędne, na przykład dotyczące
znaczenia „znanego tylko w Brazylii” wyrazu „saudados”, przeplatają się z informacjami
zbytecznymi. Zaiste, wirtualny odbiorca Podróży do Patagonii musi być osobą literacko wykształconą tak, by w słowach „Czy jeszcze są gorczycy ziarna” natychmiast usłyszał echo
słów wieszcza; mimo to Iwaszkiewicz wyjaśnia: „230: aluzja do »Dziadów« Adama Mickiewicza”. Ludyczny koncept Objaśnień pozwala w sposób nieograniczony grać cytatami struktur użytkowych, ironizować ich sensy, a jednocześnie brać w cudzysłów liryczne partie tekstu
głównego. Patetyczna, sentymentalna inwokacja:
O, ojczyzno, o, dolino,
O, chato, o, wstążko –
Czarnym palcem przewracana
Karto białej książki!
– zostaje wynicowana, sprowadzona do gazetowego komunału, gdy Objaśnienia uderzają
nagle w ton agitacyjny: „280: autor myśli tutaj o wzmożeniu czytelnictwa na wsi”.
Sprawa zupełnie podstawowa: całostki takiej konstrukcji, jaką jest Podróż do Patagonii,
wyrwane z kontekstu – tracą swą dwuznaczność czy wieloznaczność. Pozbawione więzi dialogowych – mogą wręcz błędnie informować o postawie autora, autoironię przemienić w płaską megalomanię, żart pastiszowy uczynić tanim sloganem, itp.
Zasada lektury dwukrotnej, od początku do końca i od końca ku wskazanym fragmentom
całości, obowiązuje także w konstrukcji Ciemnych ścieżek. W tekście głównym wiersze są
kształtowanie się ruchu artystycznego, Bydgoszcz 1979. Rozwój refleksji teoretycznej nad tym zjawiskiem
przypada na lata późniejsze i wykracza poza ramę chronologiczną tej książki.
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pozbawione tytułów i dedykacji: mają tylko kolejne numery. Dopiero w Przypisach wyjaśnia
się, że Ciemne ścieżki dzielą się na siedem części, a każda z nich okazuje się cyklem wyróżnionym tytułem (np. Osiemnaście tekstów do pieśni zmarłego kompozytora, Dzień czerwcowy, Finlandia, Jasne Polany). Wszystkie cykle – prócz Finlandii – są komuś dedykowane czy,
jak pisze autor, przypisane. Cykl II Album tatrzańskie (żałobne) każdy kolejny wiersz „przypisuje pamięci” któregoś z przyjaciół autora, a w tym spisie nazwisk pojawiają się także osobistości wybitne, m.in. Karol Szymanowski, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Zbigniew Uniłowski, Jerzy Liebert, Kornel Makuszyński. Bez wątpienia inaczej się czyta i rozumie wiersz
„Trzy anioły usiadły jak w »Trójcy« Rublewa”, gdy się nie wie, komu jest dedykowany.
Ostatni czterowiersz: „Na tym brzegu pomiędzy jeżyną a wodą, / opleciony liliową wierzbówką, powojem, / Chciałbym się pozbyć duszy zawsze młodej / I pod wełnistą falą zasypiać
w spokoju” – wydaje się zrazu sentymentalną, bez buntu, zgodą na śmierć, zgodą jak gdyby
pogodną, usypiającą niepokój metafizyczny. Lecz przypisanie tego wiersza pamięci Witkacego radykalnie zmienia ton wiersza! Teraz już nie możemy nie pamiętać o tym, jak inaczej, w
jakże innym krajobrazie, naturalnym i politycznym, odebrał sobie życie twórca Nienasycenia.
Liryk nr 112 z Ciemnych ścieżek– na tym tle – staje się konfrontacją młodopolskiej „tęsknicy” do śmierci z Witkiewiczowską tragedią samobójczą, krwawą, „bebechowatą”252, wstrząsającą...
Drugą, utajoną regułą konstrukcji Ciemnych ścieżek są dialogi wewnętrzne, które rozgrywają się pomiędzy kolejnymi wierszami, a dokładniej: pomiędzy zakończeniem jednego oraz
początkiem następnego tekstu. Łącznikiem może być powtórzone słowo, epitet, nazwisko,
motyw.
Zakończenie wiersza nr 70:
Początek wiersza nr 71:
Zakończenie wiersza nr 26:
Początek wiersza nr 27:
Zakończenie wiersza nr 32:
Początek wiersza nr 33:
Zakończenie wiersza nr 47:
Początek wiersza nr 48:
Zakończenie wiersza nr 35:
Początek wiersza nr 36:

I ciężki niepamięci ś n i e g
W tym ś n i e g u jak w kołysce śpią
Zanim się w martwy zmieni r y m
Jakaż się w r y m i e takim kryje tajemnica
Różowy marmur i c z a r n a gondola
W tym mieście c z a r n o–zielonkawym
W umarłych rzędach – oprawione k s i ą ż k i
Ach, k s i ą ż k i to jest mało. Cały k s i ą ż e k stos
Przyjeżdżał Aleksander B ł o k
Idzie Salome z głową B ł o k a

Łącznikami bywają słowa z tego samego pola wyrazowego, na przykład „zabito” w zakończeniu wiersza nr 36 i „w zamarłych” w incipicie wiersza nr 37. Bywają peryfrazy: w zakończeniu wiersza nr 20 „Otwarto ranę wielką, w której serce skacze”, w incipicie wiersza nr 21
„Daj rękę! Przyłóż tutaj. Oto bije serce”. Pojawiają się także bardziej złożone przejścia. W
zakończeniu wiersza nr 40 „Anioły latają tłumem – / Wołają: Corregio! Corregio!”. Nazwisko
malarza i motyw nieba wypełnionego lotem istot czy bytów puszystych wywołują malarską
wizję nieba na początku wiersza nr 41: „Chmury czasami z żółtej ochry / Znaczyły śnieg”.
Wreszcie łącznikiem staje się para antonimów. Ostatnie słowa wiersza nr 82: „I porwę w g ó r
ę”. Pierwsze słowa wiersza nr 83: „N a d o l e zieleń” [wszystkie podkreślenia moje – E.B.].
Zauważmy, iż interpretacje wierszy w poprzednich odcinkach tej książki obywały się b e z
o p i s u. Liryki Przybosia, Karpowicza, Wirpszy czy Grochowiaka nie obligowały nas do
tego, by liczyć strofy czy wersy, trudzić się nad delimitacją ukrytych cykli, pamiętać o miejscu danego wiersza w całości tomu, itd. Tu, w spełnieniu „oferty ponadjęzykowości”, opis
252

S.I. Witkiewicz przeciwstawiał wzruszenie „metafizyczne” (dające człowiekowi poczucie tożsamości w
świecie, przeżycie „jedności w wielości”) – uczuciom „bebechowym”; uzależnionym już to od biologii, już to od
zaspokajania doraźnych potrzeb życia praktycznego.
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jest wstępnym warunkiem lektury. Jedynie świadomość reguł konstrukcyjnych czyni grę artystyczną sui generis „widowiskiem” dla odbiorcy. W Ciemnych ścieżkach trzeba dostrzec
dialogi między zakończeniami i początkami kolejnych wierszy dlatego, że Iwaszkiewicz nie
uruchamia ich automatycznie. Oprócz par „dialogujących” wiele tu par pozbawiono wyraźnych łączników. Dynamika gry polega na bezustannym pobudzaniu oczekiwań, które są na
przemian zaspokajane i lekceważone. Chwyt „zawiedzionego oczekiwania”253 najdobitniej
daje o sobie znać tam, gdzie konstrukcję potrafimy opisać i zapamiętać.
Inny sposób przyjęcia oferty ponad językowości demonstrują książki poetyckie Harasymowicza. W Micie o świętym Jerzym, w cyklu Zielnik, istotą konceptu artystycznego staje
się konstrukcja a l b u m o w a. Każdy kolejny wiersz mówi o jednej roślinie: róży, oście, maku, muchomorze, pokrzywie. Język pozostaje wszędzie dokładnie taki sam – atrakcją ma być
wybór „bohatera” poszczególnych wierszy, czyli w y b ó r z t e m a t u: zaskakującego w
kolejnych decyzjach i ocenach szczegółowych. Podobną zasadę albumu poetyckiego powtórzył Harasymowicz w Madonnach polskich254.
T e m a t y c z n o ś ć to drugi, obok k o n s t r u k c y j n o ś c i, wyznacznik artyzmu „ponadjęzykowego”. Nie sposób z góry założyć, jaki to mianowicie repertuar tematyczny uchodzi tu za najbardziej „poetycki”. Raz dominują skłonności tradycjonalistyczne, przywiązanie
do odwiecznych tematów monologu lirycznego, kiedy indziej dążenia nowatorskie: gdy odkrycie tematu traktuje się jako cel przedsięwzięć twórczych. Ważne jest samo uwrażliwienie
na temat, eksponowanie tematu, aksjologia wyborów tematycznych. (Jakże inaczej odnoszą
się do tematu poeci „dwujęzyczności”. O czym pisze poeta? – pytał Przyboś – i odpowiadał: o
pogodzie. Rzecz jasna, chodzi tu o językową, zmienną, niepowtarzalną „pogodę” wiersza255.).
Wojaczek. W jego twórczości najsilniej wyraża się przeświadczenie, iż język poety to coś
najgłębiej osobistego, nieomal część natury autora: jego ciało, które stało się słowem. Język
tedy należy nie tyle do dziedziny kunsztu, ile do dziedziny życia (i śmierci). Artyzm okazuje
się głównie funkcją tematu, zwłaszcza gdy temat staje się drastycznym naruszeniem tabu
obyczajowego. Artyzm bywa również rezultatem chwytu konstrukcyjnego, przy czym u Wojaczka reguły konstrukcyjne – widoczne w cytatach struktur, w wyrafinowanych konfiguracjach stroficznych – odznaczają się demonstracyjną fragmentarycznością. Są niepełne, niedokończone. Wyłaniają się z chaosu i zatapiają się w rumowisku zamysłów urwanych, poniechanych w połowie, zniesławionych lub wyszydzonych – nim zdążyły w pełni okrzepnąć.
*
Trzy oferty horyzontu lingwistycznego (poezja jako „język w języku”, poezja jako styl
funkcjonalny języka i poezja „ponad językiem”) są względem siebie antagonistyczne, zmuszają do wyborów jednoznacznych i nie tolerują ani kompromisów, ani pomyłek. Pomyłki
zdarzają się przecież: bywają źródłem nieporozumień w odbiorze dzieł poetyckich. Kto wierzy w uniwersalność racji jednej tylko idei, ten będzie z góry odrzucał spełnienia innych ofert.
Zdecydowany zwolennik idei „dwujęzyczności” powie, iż utwory operujące słowem przezroczystym i przetłumaczalnym na język ogólny są za mało poetyckie, pozbawione dyscypliny
artystycznej, będące „zanadto prozą”. Nie zauważy wysiłku konstrukcyjnego „ponadjęzykowców” – jako propozycji artystycznej, jeżeli poniżej konstrukcji będzie miał do czynienia z
polszczyzną zorganizowaną bez jasnej koncepcji. Rzecznik funkcjonalności języka poetyckiego z kolei potraktuje eksperymenty „bilingwistów” jako zanieczyszczanie mowy ojczystej,
a tolerancja wobec natury idiolektu autorskiego – charakterystyczna dla poezji „ponad językowej” – wyda mu się także czymś niepoważnym i nieodpowiedzialnym. Wreszcie wyznaw253

. Chwyt omawiany w rozprawie Tynianowa Zagadnienie języka wierszy, op. cit.
Mit o świętym Jerzym, Kraków 1960; Madonny polskie, Warszawa 1969.
255
Przyboś, Zapiski bez daty, op. cit.
254
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ca idei „ponad językowości” powie, że zarówno wysiłek stworzenia „drugiej polszczyzny”,
jak i posłannictwo doskonalenia języka w poezji to mistyfikacje, które i w jednym, i w drugim
nurcie rodzą sztuczne, nadęte dziwotwory. Słowu trzeba zostawić swobodę, naturalność oddechu, bliskość tętnu żywego człowieka, a kunszt – demonstrować w pomysłach architektury
książki poetyckiej.
Wszędzie tam, gdzie istnieje kilka równoległych porządków artystycznych, pojawia się zazwyczaj osobliwa gra w udawanie porządku obcego: coś w rodzaju literackiej mimikry. Poeta
sugeruje pewien styl lektury po to, aby czytelnik w którymś momencie pojął, że w istocie
obowiązuje tu styl inny. W pierwszym zetknięciu z Rachunkiem zachciankowym256 może się
zrodzić mniemanie, iż Białoszewski eksponuje artyzm konstrukcji, a więc wpisuje się w konwencję „ponad językowości”. Co kilka wierszy – nowy cykl, nowy dział. Lecz wkrótce zorientujemy się, iż podział na cykle służy uwydatnieniu niezwykłości mowy. Tę niezwykłość
sygnalizuje tytuł książki oraz tytuły cykli, np. Mironia, Retory, Miejscowość wniosku. (Znamienne, że w Było i było autor nagle zrezygnował z wyróżniania cykli: gra w mimikrę rozegrała się i wyczerpała w tomikach wcześniejszych).
Trzy oferty horyzontu lingwistycznego nie pozwalają w sposób ostateczny podzielić
wszystkich uczestników życia literackiego na trzy odrębne, nieprzenikalne sektory. Rzecz w
tym, iż każda spośród tych ofert ma w sobie jakąś atrakcyjność, osobliwą siłę przyciągania,
której inne są pozbawione. W szczególnych okolicznościach dziejów narodowych, w zmieniających się epizodach biografii jednostki (poety i czytelnika), niekiedy pod wpływem chwili
i jej niepowtarzalnego nastroju – „wiara” w jedną ideę poetyckości załamuje się, dochodzi do
przyjęcia doświadczeń – dotąd odrzucanych lub ignorowanych. Do twórczej „zdrady”. Trzeba
więc liczyć się z synkretyzmem ofert lingwistycznych w dorobku jednego autora257. Może
być tak, że oto wierny idei nieprzekładalności oraz nieprzezroczystości Przyboś napisze Ode
do turpistów – manifestacyjnie przezroczystą i zasadniczo przekładalną na system znaków
języka ogólnego, a Miłosz z kolei będzie raz po raz zaskakiwał nas jako autor tekstów uwydatniających suwerenność słowa poetyckiego: nie do przetłumaczenia na mowę użytkową.
Świadczy to bez wątpienia o przywilejach niekonsekwencji – właściwych nie tylko zawodowi
pisarskiemu.
Historyk poezji powinien również brać pod uwagę przypadki nieudanych odpowiedzi na tę
czy inną ofertę horyzontu lingwistycznego. Nie wystarczy akceptacja oferty; potrzebne są
jeszcze umiejętności spełnienia jej warunków. Tak na przykład – w interesującym nas okresie
– poezja „wnuczęca” miała być demonstracją nieprzezroczystości i nieprzekładalności suwerennego, „drugiego języka” polszczyzny. Lecz owa „druga polszczyzna” Wnucząt stawała się
coraz bardziej jednostajna, anonimowa, zaprzepaszczająca szansę wyrazu indywidualności
autorskiej. W ucieczce przed mową bezimienną Wnuczęta zaczęli coraz częściej uwyraźniać i
komplikować konstrukcje tomików, urozmaicać piętro ponadjęzykowe – mnożąc motta, dedykacje, podziały na serie czy cykle, a także eksponując wybory czytelnych i jednoznacznych
tematów. Jak się zdaje, mamy tu do czynienia z pewną prawidłowością z m i a n y w poetykach zbiorowych oraz indywidualnych: gdy okazuje się, że jedna koncepcja artyzmu nie daje
oczekiwanych wyników, twórcy poszukują sukcesu w dyrektywach biegunowo sprzecznych z
poprzednio akceptowanymi. Nastawienie na suwerenność języka może przerodzić się w
orientację, która nie tylko eksponuje „ponad językowość”, ale nawet znajduje oparcie poza
horyzontem lingwistycznym.
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Rachunek zachciankowy, op. cit.
Podobnie – w twórczości jednego poety – obserwowaliśmy współwystępowanie różnych „strategii lirycznych”. A także, np. w przedwojennej twórczości J. Tuwima, są próby różnych – niekiedy sprzecznych – poetyk,
postulowanych przez zwalczające się „izmy”.
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Horyzont historycznoliteracki: poezja wobec poezji
Z perspektywy historycznoliterackiej widać jedno: iż wszystkie bez wyjątku oferty horyzontu lingwistycznego pojawiały się już nieraz w przeszłości. Walkę o autonomię i nieprzezroczystość wiersza prowadził kiedyś symbolizm, a jeszcze wcześniej – niektóre poetyki romantyzmu. O tym, że poezja ma być szkołą doskonałości językowej, możemy przeczytać nie
tylko w esejach Miłosza, ale i w osiemnastowiecznych traktatach o sztuce słowa258. Wreszcie
trzecia oferta horyzontu lingwistycznego – nastawienie na konstrukcję i temat – ma swoje
korzenie w teoriach antycznych (była już o tym mowa). Kto ogranicza problemy artyzmu do
problemów języka, ten ulega złudzeniu, iż jakakolwiek epoka potrafi od nowa, od zera ukonstytuować normy poetyckości, podczas gdy są one już ukonstytuowane w tradycji i tylko na
tle tradycji nabierają znaczenia próby takich czy innych operacji lingwistycznych. Poza kontekstem tradycji żadna koncepcja słowa poetyckiego nie byłaby w stanie usytuować się w
obrębie sztuki literackiej. Zarówno wpatrzona w przeszłość, jak i manifestacyjnie nowatorska.
Tak więc oferty horyzontu lingwistycznego są, owszem, niesłychanie doniosłymi kierunkami ewolucji artyzmu poetyckiego, ale wszystkie one należą do zjawisk historii literatury,
wszystkie są aspektami poetyki historycznej. Zarazem przecież historia poezji nie jest wyłącznie historią zmian w języku poetyckim: stanowi także historię przeobrażeń w wielu innych aspektach dzieła – w planie rzeczywistości przedstawionej, w układzie „jakości metafizycznych”, w wizerunku bohatera, w sposobach pozyskiwania odbiorcy, w formach łączenia
idei artystycznej z ideologiami życiowymi danej epoki, itp., itd. Powiedzieć by należało, że t r
a d y c j a p o e z j i w s p ó ł c z e s n e j to jest właśnie specyficzny j ę z y k t e j p o e z j i.
Język, który wymyka się już narzędziom językoznawstwa, stanowi przedmiot poznania poetyki historycznej czy – szerzej – historii poezji.
W horyzoncie historycznoliterackim poezja określa się wobec poezji: nowa i najnowsza na
tle starszej i najstarszej. (Niekiedy również polska na tle obcej, tłumaczonej na polszczyznę,
bytującej jakby na granicy różnojęzycznych kultur literackich.259) Istotą artyzmu okazuje się
tu t y p d i a l o g u z t r a d y c j ą, z poetyckimi doświadczeniami przeszłości – dalszej i
bliższej.
Czy zatem poeta powinien być znawcą dziejów poezji ojczystej ? Tak. Ten nakaz łączy
wszystkie oferty horyzontu historycznoliterackiego – niezależnie od dzielących je ideologii.
Można wprawdzie sobie wyobrazić – w czysto teoretycznym rachunku – postawę twórcy,
który wkracza do systemu napięć w horyzoncie historycznoliterackim z pełną, „dziewiczą”
niewiedzą i zachowuje się jak „malarz niedzielny” czy tzw. „cywil” w teatrze, mianowicie,
nie czując i nie rozumiejąc skrępowań historii – staje się rewelatorem nieświadomym własnej
odwagi. Trudno by jednak było (pomijając twórców ludowych lub wiersze pisane przez dzieci) wskazać przykład takiej postawy w naszej literaturze. A zwłaszcza: przykład sukcesu niewiedzy historycznoliterackiej na terytorium poezji polskiej. Rysem charakterystycznym pol258

Również w niektórych hasłach romantyków, np. Słowackiego wizja języka, który potrafi wypowiedzieć
wszystko, „co pomyśli głowa” (Beniowski), lub Norwida zakończenie wiersza Za wstęp (Ogólniki) z cyklu Vade–mecum (op. cit.): „Ponad wszystkie wasze uroki, / Ty, Poezjo, i ty. Wymowo! / Jeden – wiecznie będzie
wysoki: / O d p o w i e d n i e d a ć r z e c z y s ł o w o”. Dla naszych ustaleń najważniejsze jest tu zrównanie
poezji z wymową (sztuką krasomówczą). Nic dziwnego, że Przyboś wielokrotnie polemizował z tymi słowami
Norwida: stanowiły one zaprzeczenie podstaw oferty bilingwistycznej.
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Specjalnych badań wymagałoby określenie „rosyjskiej”, „angielskiej”, „francuskiej”, „niemieckiej” czy
„hiszpańskiej” orientacji – w systemie ideologii artystycznych polskiej poezji współczesnej. Bez wątpienia takie
orientacje istnieją, dają o sobie znać zarówno poprzez tłumaczenia poetyckie, jak i tłumaczenia utajone – wprojektowane w struktury dzieł oryginalnych (polskich). Np. w twórczości M. Jastruna szczególną rolę odgrywają
konteksty poezji niemieckojęzycznej, u Ważyka – francuskiej, u Woroszylskiego – rosyjskiej, u J.S. Sity – angielskiej. Zarazem przecież odniesienia te – w świadomości literackiej ogółu – uchodzą w interesującym nas
okresie już to za drugorzędne, już to za wstydliwe, być może pod wpływem głośnego oskarżenia polskich przełomów literackich o „plagiatowość” (K. Irzykowski, op. cit.).
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skiej sztuki słowa jest bez wątpienia jej żywa, głęboka pamięć historii. W przypadkach indywidualnych może to być pamięć wybiórcza, na tle ustaleń badawczych – dziwna, „heretycka”,
szalona... Z reguły wszak okazuje się, że nawet ci spośród poetów, których zwykliśmy obserwować w horyzontach innych, lingwistycznym lub estetycznym, mają własny system ocen
historycznoliterackich. Na przykład Białoszewski – jego dramat Wyprawy krzyżowe, miniatury prozą, a zwłaszcza esej O tym Mickiewiczu, jak go mówię odsłaniają jakże rzetelny, źródłowy, tyleż osobisty, co i fascynujący dla badacza pogląd na szereg ważnych kwestii w
dziejach słowa poetyckiego260.
W horyzoncie historycznoliterackim poezji lat 1939–1965 wyodrębniają się cztery oferty:
– oferta tradycjonalistyczna,
– oferta stylizatorska,
– oferta kontynuacyjna,
– oferta konfrontacyjna.
Każda z nich w inny sposób interpretuje tradycję i sugeruje inne rozwiązania artystyczne w
poezji współczesnej. Oferta tradycjonalistyczna stwarza wizję przeszłości poezji – nieokreśloną, niezróżnicowaną historycznie, stanowiącą jak gdyby „skarbnicę” form artystycznych –
wspólną i niczyją. Oferta stylizatorska eksponuje coś wręcz przeciwnego: obraz przeszłości
jako turnieju stylów i poetyk antagonistycznych, odrębnych, dziwnych lub zgoła dziwacznych, ściśle zrośniętych z czasem historycznym i poddanych działaniom tego czasu. Oferta
kontynuacyjna oznacza wybór jednego stylu przeszłości, najważniejszego dla całej poezji
polskiej w jej historycznym rozwoju: przy czym wybrany styl tradycji literackiej traktuje się
tu jako nadal żywy, pozwalający się „reinkarnować”, rozwijać i modyfikować dziś. Oferta
konfrontacyjna może liczyć na przyjęcie tam, gdzie dominuje przeświadczenie, iż między
współczesnością poezji a przeszłością istnieje głęboka przepaść: słowo tradycji zawsze brzmi
obco – przypomniane teraz; i odwrotnie, teraźniejszość słowa poetyckiego zawsze rodzi poczucie obcości, gdy konfrontujemy ją z tradycją.
Poetycka realność ofert horyzontu historycznoliterackiego wymaga (zwłaszcza w odniesieniu do trzech pierwszych) analizy dość szczegółowej. Najcenniejsze są tu bowiem nie manifesty, lecz sposoby komunikowania ideologii artystycznej – w mechanizmach poetyki immanentnej.

Oferta tradycjonalistyczna
Sądzono dawniej, i mniemanie to utrzymywało się przez wiele stuleci, że najsilniejsze zaplecze artyzmu stanowi tradycja. Poezja ocala tożsamość i trwałość, pielęgnując wcześniejsze
doświadczenia własne. Tradycja najlepiej „wie”, co określa autentyczną wartość liryki. Jeżeli
dziś, nieufni wobec sezonowych sław, mówimy często: c z a s p o k a ż e, kto z poetów
współczesnych jest mistrzem nad mistrze, myślimy o tym, co dla potomnych będzie żywą,
aktywną tradycją. A gdy sięgamy do kanonu arcydzieł przeszłości, obcujemy z tym, co c z a s
j u ż p o k a z a ł. Czyż zatem dzieła najświetniejsze i nieśmiertelne nie powinny być jednocześnie dziełami wzorcowymi dla nowych poetów?
Uniwersalne tezy tradycjonalizmu wynikają z przeświadczenia, że to, co w kulturze długowieczne, staje się odczuwane jako odwieczne, niezmienne. Rodowód poezji polskiej jest w
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Esej ogłoszony w zbiorze Debiuty poetyckie..., op. cit.
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dużej mierze translatorski261, z dzieł i gatunków antycznych, biblijnych, tłumaczonych i parafrazowanych w „wieku złotym”. Świadomość więzi genetycznych z literaturą śródziemnomorską262 sprzyja wydłużaniu się czasu tradycji – ku dawności tak od nas odległej, że nieomal
bezmiernej. Jeżeli nie tam, nie w modelach artyzmu odziedziczonych po najświetniejszych
poprzednikach, to gdzie, której sferze doświadczeń człowieczych miałyby być przechowywane miary dla artystycznego wysłowienia?
W charakterystykach postawy tradycjonalistycznej eksponuje się nierzadko bierność (bierne naśladowanie) wobec dorobku czasu minionego. Otóż w praktyce pisarskiej bierność stuprocentowa jest niemożliwością. Tradycjonalizm ma także swoje dylematy i swoje fortele
obronne. Podstawowym problemem jest tu i l u z j a h a r m o n i i d z i e j ó w. Rzecz w
tym, że historia form literackich to historia bezustannych antagonizmów (romantyków z klasykami, symbolistów z pozytywistami, awangardzistów z symbolistami itd.). Tymczasem
tradycjonalizm nie chce wiedzieć nic o wewnętrznych skłóceniach kolejnych kierunków i
szkół. Postanawia zatrzeć po nich ślady. Poetyka tradycjonalizmu zmierza do wytworzenia
poczucia harmonijności literatury jako systemu, w którym słabną – aż do zaniku– konflikty, a
ostają się w naszej pamięci cechy wspólne dla wszystkich (lub przynajmniej dla najbardziej
wpływowych) estetyk. Twórczość poetów bliskich tradycjonalizmowi pragnie spowodować
bezbolesne zapominanie dawnych waśni literackich. Dla nich „artyzm” nowego wiersza to
sposób odwyraźnienia konfliktowości tradycji. W każdej epoce, wojennej i pokojowej, tradycjonalizm liczy na przedawnienie oddalających się w czasie sporów estetycznych, na wygasanie emocji, które kiedyś aktywizowały „obozy” zwolenników i przeciwników jakiejś postawy
twórczej.
„Trzeba zaznaczyć, że świadomość odrębności modelu poezji, wytworzonego przez jedną
grupę w przeciwstawieniu do modelu formowanego przez inną grupę, jest płynna i może się
zacierać – pisze Michał Głowiński. – Tak więc na ogół odróżnia się dzisiaj z łatwością
ukształtowane w latach dwudziestych modele poezji skamandryckiej i awangardowej, ale już
pojawiają się głosy negujące pomiędzy nimi różnice, sprowadzające się w istocie do jednego
zjawiska.”263
Jest to proces nieubłagany. Nowe konflikty poetyk uniewrażliwiają na konflikty stare. Stare – wydają się z upływem czasu już to ponad potrzebę hiperbolizowane, już to naiwne, albo i
z gruntu pozorne. Skłonni jesteśmy (nie zawsze sprawiedliwie) bagatelizować cudze gniewy, i
tak jak śmieszą nas, dajmy na to, dziewiętnastowieczne pojedynki, kodeksy honorowe lub
melodramaty, w których dostrzegamy pozę, tak też mogą wydawać się czymś mało poważnym przebrzmiałe starcia stylów i poetyk. Tradycjonalizm korzysta z tych właśnie prawideł
psychologii: chce utrzymać czytelnika w przeświadczeniu, że to, co dzieliło poetów, nie zasługuje na upamiętnienie, a to, co zasługuje, stanowiło dawniej i stanowi dzisiaj wartość prymarną, jednoczącą wszelkie sukcesy twórcze.
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Jeżeli nawet nie wszystkie dzieła staropolskie były tłumaczeniami lub przeróbkami (jak Psałterz J. Kochanowskiego czy Dworzanin polski Ł. Górnickiego), to większość z nich stanowiła w dużej mierze rezultat. inspiracji obcych, zwłaszcza iż kanon oryginalności ustępował przed kanonem kontynuacji. Była to zresztą właściwość całej europejskiej przedromantycznej kultury literackiej. Epoka tolerowała łączenie konceptów własnych i
produktów cudzej wyobraźni. Z rozbrajającą szczerością wyznawał W. Kochowski: „Tak i ja, jak z autora którego wiersz zarwę, / Za swój go już mam własny, jeno dam mu barwę”. Szerzej na ten temat piszę w książce Kręgi
wtajemniczenia. Czytelnik. Badacz. Tłumacz. Pisarz, Kraków 1982.
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Świadomość nieobca także poetom omawianego okresu. Zob. A. Wat, Wiersze śródziemnomorskie, Warszawa 1962; M. Jastrun, Mit śródziemnomorski. Warszawa 1962.
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Tradycjonalizm wojenny
W sytuacji zagrożenia bytu narodowego publiczność tym chętniej akceptuje etyczne przesłanie tradycjonalizmu. Tym szerzej tradycjonalizm upowszechnia się w pisarskich wyborach
twórców. Gdybyśmy się zajmowali epoką normalną, w której ewolucje sztuki poetyckiej
przebiegają w sposób naturalny, a to znaczy: w rytmie wewnętrznych impulsów, zapewne
także zwrócilibyśmy uwagę na tradycjonalizm, ale w dalszej kolejności, po omówieniu stylów
nowatorskich. W zwyczajnym życiu artystycznym istnieje zawsze ciążenie ku tradycjonalizmowi. Nie jest ono jednakże na ogół zjawiskiem pierwszoplanowym. Nie ma w sobie nic z
bolesnej, bezlitosnej konieczności. Lecz epoka, którą analizujemy, rozpoczyna się nienaturalnie, wręcz anormalnie: we wrześniu 1939 roku. Wojna wyzwala postawy sprzyjające k u l t o
w i t r a d y c j i. Potęguje tradycjonalizm poezji – przedtem peryferyjny lub zgoła utajony.
Mówi się wprost: nie ma czasu na rozpamiętywanie wcześniejszych rozdarć kultury. Są w
przeszłości rachunki walk, obca dłoń ich też nie przekreśli. Są konflikty poetyk – nie ma sensu wracanie do nieporozumień. Trzeba pisać tak, aby tożsamość liryki polskiej, od Kochanowskiego do Leśmiana, zdecydowanie górowała nad jej waśniami czy wendetami.
Lecz jak to osiągnąć? Najprościej – poprzez „nazwanie rzeczy po imieniu”, mową wprost.
Celuje w tym w latach wojny tradycjonalista najbardziej zdeklarowany i nieustępliwy – Jan
Lechoń. W jego wierszach powraca motyw p o j e d n a n i a zwaśnionych epok i twórców:
motyw czasu, który łagodzi konflikty.
Poezja to wyzłoci, czas to wszystko zatrze,
I zniknie w końcu wszystko, co jeszcze was dzieli
– tak zaczyna się wiersz Lechonia Duch Boya z Arii z kurantem (1945)264. Podczas gdy dla
nowatora, wyznawcy idei awangardyzmu, istotą artyzmu jest potęgowanie sprzeczności życia
(niepoezji), dla Lechonia odwrotnie: artyzm na tym właśnie polega, że zaciera, „wyzłaca” w
pięknie i wzniosłości wszystko to, co poza sztuką ewoluuje w rozdarciu między skłóconymi
żywiołami. Ideał harmonii, utopia metafizycznej jedności wszechrzeczy, święto pogodzenia i
porozumienia świata ze sobą samym – oto wartości najwyższe, a także odwieczne. Czas pokoju każe ich strzec tak samo bacznie, jak i czas wojny. W powojennej Sarabandzie dla Wandy Landowskiej (z tomu Marmur i róża, 1954) mówi się o kojących działaniach prawdziwie
wielkiej muzyki. „Cóż jest sprzeczne – kiedy wszystko w tej muzyce się pomieści? / Razem,
razem rzeczy wieczne obok zdarzeń zwykłej treści. / – Razem niosą laur i róże, w znikłych
bogiń dążąc tropy, / I po białej klawiaturze lekko biją bose stopy.”
Zarazem przecież czas wojny – najgroźniejsze rozpętanie przeciwności życia – ze szczególną wyrazistością ujawnia autonomię sztuki, która, powtórzmy za Lechoniem, jest „znikaniem wszystkiego, co dzieli”. Lechoniowy tren na śmierć Boya nie tylko nazywa, ale także
ilustruje owo, najdonioślejsze dla poety, prawo sztuki – na nowo poprzez wojnę uświęcone.
Tadeusz Żeleński (Boy), który przed wojną wsławił się był brawurowymi atakami na „brązownictwo”, a kpiąc z kapliczkowej mitologii wieszczów, nie oszczędzał największego z
największych: Mickiewicza, Boy, pisze Lechoń, krytyk „najmniej patetyczny”, ironista wystrzegający się „słów podniosłych jak skazy, co plami” – teraz, po śmierci męczeńskiej, rozstrzelany przez faszystów, spotyka się w świecie sztuki z Mickiewiczem i bohaterami jego
dzieł. Jest im równy. „Jesteś właśnie jak Konrad, za pan brat z duchami.” I „jak Piotr, co kiedyś przecież zaparł się Chrystusa”. Po „antybrązowniczych” rewelacjach został tylko wstyd;
po życiu –męczeństwo „wyzłocone” w pięknie:
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114

I stoisz oto, Boyu, bardzo zawstydzony,
Trzymając pióro w jednym, palmę w drugim ręku.
Nieprzypadkowo powołuję się tutaj, i będę się jeszcze powoływał wielokrotnie, na twórczość Lechonia. Jego biografia pisarska – niemal parabolicznie – ilustruje ów szczególny
związek między stanem zagrożenia kultury narodowej w czasach wojennych a wyborem poetyki tradycjonalistycznej, aż do krańcowego akademizmu. Autor głośnego, przesyconego
romantycznością Karmazynowego poematu (1920) po ogłoszeniu drugiego zbiorku liryków
pt. Srebrne i czarne (1924) zerwał z poezją na długo. Milczenie Lechonia poety trwało aż
osiemnaście lat! Dopiero klęska wrześniowa zaktywizowała jego twórczość, w 1942 roku
wydał Lutnię po Bekwarku, a wkrótce potem Arię z kurantem (1945).
W ciągu osiemnastu lat milczenia skamandryty zdążyło powstać i upaść niemało kierunków, szkół, stylów. Nowe, wojenne wiersze Lechonia okazały się całkowicie nieczułe na bieg
literackich przeobrażeń: stanowiły jak gdyby dalszy ciąg Karmazynowego poematu... Otóż
Karmazynowy poemat zawierał także utwory „wojenne”, tworzone w czasie dogorywającej
pierwszej wojny światowej. Powstawały one – pisze Artur Hutnikiewicz – „w okupowanej
Warszawie, w stolicy wasalnego, marionetkowego państewka z łaski potęg zaborczych, pośród zmiennych nastrojów przygnębienia, bierności i mimo wszystko nadziei na niepodległość [...]”265 Jeżeli tedy prawdą jest, co podkreślają znawcy, iż w tradycjonalistycznej poezji
Lechonia „nie ma historii rozwoju”, gdyż „Lechoń pisał przez całe życie jeden tekst poetycki”266, tekst sytuujący się poza czasem przełomów artystycznych, to jednocześnie prawdą jest
i to, że tradycjonalizm żywo reaguje na c z a s s y t u a c j i l i t e r a t u r y, i nie „całe życie”
poety, lecz życie w obliczu zagłady odwiecznych wartości humanistycznych wyzwala w nim
energię najpotężniejszą.
Ginęli nie tylko ludzie. Wojna niosła zniszczenie substancji kultury. Płonęły zabytkowe
budowle, pod bombami i pociskami artyleryjskimi rozpadały się pomniki, obracały w popiół
malowidła, mieszały się z gruzami domów księgozbiory. Odpowiedzią na zagładę tradycji,
odpowiedzią poety, pozostawała jedynie pamięć ocalająca w słowie wiersza to, co znikało z
powierzchni ziemi. Tak rozumowało wielu twórców (głównie jednak starszych, mających już
spory dorobek, i przede wszystkim bliskich poetyce skamandryckiej). Wojna uświęcała tradycję jako wartość nagle odnowioną poprzez niebezpieczeństwo zagłady. To, co w latach pokoju mogło wydawać się rzeczywistością oswojoną i w oswojeniu tracącą swój blask, co było
miejscem dostojnym, ale i nudnawym – jak wykłady profesora Bladaczki z Ferdydurke Witolda Gombrowicza – co łączono z „bogoojczyźnianym” roztkliwieniem snobów i dewotek
patriotyzmu, wywołując futurystyczne szyderstwo, okazywało się oto miejscem świętym, bo
zagrożonym śmiertelnie.
Wszystkie słowa podniosłe, któreś znał ze szkoły,
Muzyka starych pieśni, wolności anioły,
Książę Józef na koniu, wiszący nad biurkiem,
I olbrzymi Batory w małej czapce z piórkiem,
I młodzieniec z Grottgera, co żegna swą milą,
Pocztówka z Białym Orłem – wszystko to ożyło!
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A. Hutnikiewicz, Jan Lechoń, [w zbiorze;] Literatura polska w okresie międzywojennym, t. II, Kraków 1959.
(Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria szósta).
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Tak pisał Lechoń w Legendzie z tomu Lutnia po Bekwarku. Znajdujemy się dokładnie w
punkcie wyjścia wojennego tradycjonalizmu: jego statyki i jego dynamiki. (Mówiąc o statyce
mam na myśli składniki tworzywa; dynamika to sposoby ich uruchamiania w wierszu). Elementami wypowiedzi poetyckiej są tu, z jednej strony, potocznie brzmiące nazwy symboli
kultury ojczystej, jej mitologii niepodległościowej, a z drugiej – wyjęte z dawnej poezji, dobrze znajome wyrażenia metaforyczne, które uległy już częściowej leksykalizacji. „Muzyka
starej pieśni”, „książę Józef na koniu”, „młodzieniec z Grottgera”, „pocztówka z Białym Orłem” mają sens zupełnie jednoznaczny, jak w katalogu antykwariusza. Samo uobecnienie tych
symboli dumy narodowej wystarczy, aby minimalny, ledwo „jarzący” się w niepoezji efekt
artystyczny został osiągnięty. Należy to, co jutro może zginąć – nazwać. Nawet gdy słowo
wiersza samo siebie nazwie „słowem podniosłym”, podniosłość będzie wynikała z przypomnienia sakralności znaku: godła państwowego, sylwetki bohatera patriotycznych walk –
znanego z nazwiska lub anonimowego, utrwalonego w grafice. Jednocześnie poetyckość może zostać wzmocniona przez przytoczenie bodaj jednego ze słów „starej pieśni”, poezji z wypisów szkolnych. W Legendzie są to „wolności anioły”. Zauważmy, iż nie chodzi tu o jakikolwiek znak tradycji, lecz o alegorię tyleż charakterystyczną dla wyobraźni dziewiętnastowiecznej, co i związaną z metafizyką niepodległościową. Anioły niosą wolność – wolność ma
postać anioła.
Ani w poezji Lechonia, ani w twórczości wojennej innych autorów materiał ekspresji lirycznej nie był z góry ograniczony do symboliki polskiej wyłącznie. Większość twórców tej
generacji jest zbyt mądra i zbyt dużą wagę przywiązuje do europejskich, światowych koneksji
narodowej kultury polskiej, by na szowinizm najeźdźcy odpowiadać tanią ksenofobią. „Bijemy się o cały świat”, pisze inny skamandryta, Kazimierz Wierzyński267, w wierszu Via Appia
z tomu Ziemia–wilczyca (1941). I, podobnie jak u Lechonia, obraz świata zostaje tu pokazany
w nagromadzeniu nazw–symboli, jak gdyby haseł z rozsypanej encyklopedii dziejów geniuszu ludzkiego. „Biją się polskie pułki / O Nike Samotracką, / O stare ateńskie pułki, / O tysiące minionych lat. / O Akropol i Kapitel, / O Grecję i Rzym.”
Napisałem, że najprostszym sposobem wysłowienia założeń tradycjonalizmu są wypowiedzi programowe – sformułowane expressis verbis. Teraz znajdujemy się w kręgu oddziaływania innej metody, która polega na uruchomieniu m e c h a n i z m ó w p e r s w a z y j n o ś c
i268. Poeta nie wypowiada się bezpośrednio na temat sztuki (nie ujmuje idei tradycji „oczyszczonej” z dawnych konfliktów – w formę zdań dyskursywnych). Tematem jego wypowiedzi
jest ocalenie tradycji, a w istocie ocalenie ludzkości poprzez moce tkwiące w tradycji. (My
bronimy duchów przeszłości, duchy przeszłości powstają w naszej obronie.) Jednakże sam
kształt apelu do tradycji sugeruje takie pojmowanie sztuki, w którym czas zaciera wszelkie
dysonanse. „Cóż jest sprzeczne – kiedy wszystko w tej muzyce się pomieści?”, pytał Lechoń.
Czytelnik wiersza Wierzyńskiego powinien sam sobie zadać to pytanie i odpowiedzieć, że
sprzeczności są pozorne, pozacierane ostatecznie. Służy temu w y l i c z e n i e (figura retoryczna znana także pod nazwą e n u m e r a c j i). Rytm enumeracyjny w takich wierszach jak
właśnie Legenda czy Via Appia ma przywileje szczególne. Organizuje znaki o wyjątkowej,
symbolicznej doniosłości. Każdy kolejny znak, znak „tysiąca minionych lat” (u Wierzyńskiego) czy „wszystkich słów podniosłych” (u Lechonia), a więc znak gigantyczność sprawy, o
którą się walczy i ginie, pojawia się jak gdyby z utajonym pytaniem: „mało?”, i uderza z no267

K. Wierzyński, Poezje, wyboru dokonał M.Sprusiński, Kraków 1975. Następne wiersze –według tego samego
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wą silą. Z góry przecież wiadomo – wiedza ta jest wprojektowana w figurę wyliczenia – że
cokolwiek pomieści w sobie tekst, będzie to mimo wszystko drobna cząstka ogromu, pyłek w
nieskończoności. Funkcja perswazyjna kieruje tu naszą uwagę w stronę jednej, eksponowanej
myśli wiersza: w stronę walki, podczas gdy idea ukryta „wchodzi” do świadomości odbiorcy
niepostrzeżenie: jako oczywistość. Czytając wiersz Wierzyńskiego, jesteśmy pochłonięci obrazem bezmiaru kultury. Śledzimy grę napięć między dumą a bezradnością mówcy (między
ogromem sprawy a granicami krótkiego przecież tekstu). Napięcia stają się tym silniejsze, im
pewniej wyliczenie trafia w tonację m o d l i t e w n ą, a żądanie jest ukrytą prośbą o ratunek:
Przeciw takiej przemocy
Trzeba nam duszy Cyda,
Mitów Corneille’a i Rolandowej włóczni.
Homerowego trzeba nam śpiewu
i Homerowych rapsodów
Na bezimiennej, drżącej od gniewu
Wardze narodów.
Wojenna liryka obydwu skamandrytów zespala tradycje: narodową i światową. Legenda
Lechonia odwołuje się do mitów polskich, uformowanych w naszej walce o suwerenną państwowość – Via Appia Wierzyńskiego stanowi poetycki zarys encyklopedyczny europejskiego klasycyzmu, wskrzesza tradycję epiki rycerskiej, ożywia posąg Nike – bogini zwycięstwa,
przemawia mową Szekspira. „Tragedia marszczy chmurne brwi / Na twarzy zatartej Szekspira.” Te same motywy znajdziemy u Lechonia, w jego wielu innych wierszach, m.in. Laur Kapitolu, Teatr na wyspie, Nike, Poezja. Jest i Szekspir – w wierszu Burza. „Skąd Szekspir? Ot,
po prostu z pamięci mej nagle / Wpierw słowo, potem obraz i myśl się wynurza...” Czytelnik
powinien uwierzyć, iż odbywa się to rzeczywiście „po prostu”, w sposób niewymuszony, nieomal zgodny z prawami natury. Im bardziej przekonywająca jest „naturalność” takich „obrazów i myśli”, tym mniej potrzeba dowodów na rzecz tezy o jedności kultury wszystkich epok.
Z kolei Wierzyński, którego poznaliśmy jako piewcę zabytków kultury śródziemnomorskiej,
w licznych utworach z lat wojny staje się jakby a 1 t e r e g o autora Legendy: poetą pamięci
narodowej.
Najciekawszą bodaj sytuację lekturową stwarza Wierzyńskiego Wstążka z „Warszawianki”, rzecz z 27 sierpnia 1939 roku – zamykająca dzieje polskiego katastrofizmu i otwierająca
tradycjonalizm wojenny. W rozbudowanej enumeracji poeta daje coś w rodzaju zwięzłej lekcji historii literatury polskiej. Sztuka to bezustanna reinkarnacja przeszłości, nowsze epoki są
emanacjami epok wcześniejszych, aż do dziś, w spiralach czasu. Tak na przykład tragedia
grecka zmartwychpowstaje w dramacie romantycznym, dramat romantyczny w dziełach Wyspiańskiego, dzieła Wyspiańskiego... w utworach poetów lat wojny, m.in. w poezji Wierzyńskiego, na przykład właśnie... we Wstążce z „Warszawianki”. Spirala nie ma końca, sztuka
zatacza koło, nie wraca dokładnie do punktu wyjścia, ale punkt wyjścia okazuje się włączony
w jej bieg dzisiejszy. W wierszu tym dochodzi do z a m i a n y r ó l a r g u m e n t u i t e z
y269. Jest to nagminny sposób urzeczywistniania funkcji perswazyjnej (nie tylko w interesujących nas tekstach). Tu teza nie ma, jakby się zdawało, charakteru historycznoliterackiego: jest
proroctwem katastroficznym wyrażonym prosto w słowach „Znowu będzie wojna”. Wiedza o
sztuce wydaje się zaledwie argumentem dla tezy głównej. Oto „zaczarowany” świat sztuki
przeczuwa niechybną godzinę wojenną, sposobi się do przyjęcia kolejnej tragedii Polski i
Polaków. W istocie jednak – na cztery dni przed napaścią faszystów – przepowiednia kata269

Jest to więc odwrócenie porządku logicznego, który obowiązuje w procesie wnioskowania, a także pozyskiwania odbiorcy.
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stroficzna nie wymagała argumentacji (zwłaszcza „czarodziejskiej”). To wisiało w powietrzu,
o tym mówili wszyscy. Mniej oczywiste natomiast jest w tym wierszu spojrzenie na sztukę
niż na stan polityczny w Europie. Tak więc teza naczelna (polityczna) staje się de facto argumentem, natomiast argument (historycznoliteracki) – w utajonej perswazyjności – brzmi jak
teza główna. W światłach pożogi wojennej widać c a ł o ś ć kultury ojczystej:
Za kurtyną śpią płótna. Noc jakby w katedrze:
Wysoko w pułap leci i ściany obsiadła,
Po kątach wiszą maski i stoją widziadła:
Kontusze i pałasze odpasane Fredrze
Co w teatrze ostatni poloneza wodzi,
Krwawa wstążka, z nią łatwiej umierać i słodziej,
Stary wiarus, klawikord, dwa płaszcze Konradów
Z krakowskiego dramatu i litewskich Dziadów,
Kordian, któremu sztylet ktoś wbijał przez ucho,
I mundur Sułkowskiego z krwią rozdartej rany,
Chłopskie skrzypce Chochoła – świat zaczarowany,
Ten cały nasz labirynt ponad sceną głuchą,
Coś jak grecka tragedia, coś jak wieś spokojna...
Patrzy na to i szepce:
– Znowu będzie wojna.
Wyliczenie, owszem, obszerne, odznacza się zarazem lapidarnością, niewiele tu tzw.
„waty słownej”, większość zdań epitetowych (występujących w funkcji epitetu) ma charakter
synekdoch, za którymi ukrywają się tytuły dzieł literackich. A więc „wieś spokojna” to synekdocha Pieśni świętojańskiej o Sobótce i jednocześnie Wesela – zapowiedzianego wcześniej przez „skrzypce Chochoła”. Słowa „ostatni poloneza wodzi” pochodzą z Pana Tadeusza;
„stary wiarus, klawikord” – z Warszawianki, „maski” mogą przywodzić na myśl inny dramat
Wyspiańskiego (Wyzwolenie), a „noc jakby w katedrze” – Akropolis; podobnie „mundur
Sułkowskiego” każe pamiętać o dramacie Stefana Żeromskiego pt. Sułkowski. Rysuje się
czytelna, wzmocniona poprzez sytuację aktualną, linia porozumienia epok i gatunków, starożytności z XIX wiekiem, tragedii z sielanką, Fredry z Żeromskim itd. Tradycjonalizm zachowuje się na dobrą sprawę tak, jak każda inna konwencja artystyczna – dzieje sztuki opisuje
jako dzieje własne. Dla awangardzisty historia inicjatyw twórczych jest historią kolejnych
awangard; dla tradycjonalisty – krzepnięciem tradycjonalistycznie interpretowanej tożsamości
artystycznych przedsięwzięć różnych okresów i stylów.
Trzecią, obok deklaracji wyrażonej expressis verbis i montażu wyliczeń, formą pozyskiwania czytelnika dla poetyki tradycjonalistycznej jest cytat. Może się on wprawdzie pojawić
w ciągu wyliczeniowym, interesuje nas tu jednak cytat wyodrębniony, mający inne niż enumeracja zadanie, a mianowicie, cytat demonstruje t e r a ź n i e j s z o ś ć p r z e s z ł o ś c i.
„Nihil novi sub sole”, mówi łacińskie przysłowie. Nic nowego pod słońcem. Ludzkość istnieje tak długo, że nie sposób już podejrzewać, iż nie zdążyła sobie powiedzieć od dawna
rzeczy najważniejszych. Zdążyła, nie łudźmy się, i cokolwiek mówi teraz, porozumiewa się
za pomocą powtórzeń, cytatów, parafraz. W wyobraźni tradycjonalistów czas dziejów człowieczych nie różni się tak naprawdę od czasu natury; w życiu naszym wracają te same pory
roku, pory dnia i te same dramaty historii. Skoro ludzkie biografie są w istocie c y t a t a m i z
p r z e s z ł o ś c i s p o ł e c z n e j, czyż poezja późnego wieku ludzkości nie powinna również uświadamiać sobie, że i ona syci się cytatem, zeń wyrasta, ku niemu zdąża, wokół niego
się obraca bezustannie?
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Mój Boże, co dzień to samo dokoła,
Myśli te same, w tym samym szeregu,
Jak akennańskie echo: „nikt nie woła”,
(Pióro drży w ręku) – jak „sto mil od brzegu”.
– pisze Wierzyński w wierszu Motto z tomu Róża wiatrów (1942). Przyjęcie cytatu domaga się wiary, że my, ludzie XX wieku, jesteśmy nie tylko spadkobiercami przeszłości, ale
nadto jeszcze egzystencjami, które cytat potrafi wypowiedzieć najpełniej. „Bo tak się za nas
modlili poeci”, powiada Wierzyński. To bardzo ważna myśl, tkwi w niej m e t a f i z y c z n a
t r e ś ć tradycjonalizmu – przeświadczenie, że poezja sprzed lat czy sprzed wieków „wiedziała” o nas, „zgadywała” nas, a nade wszystko chciała nas ocalić. Końcowa strofa Motta
Wierzyńskiego to jakby najkrótszy manifest metafizyki tradycjonalistycznej:
Tyle naszego. Tym jednym cytatem
Wiek można nakryć i łączyć go z wiekiem;
Jak polskie motto, zapisać nad światem
I czytać w nocy na niebie dalekiem.
Czytać, słuchać poetów dawnych, mistrzów starej sztuki. Po to żyjemy, to nadaje sens naszym biografiom. Wierzyński nie jest osamotniony w swej wierze w znaczeniotwórczą moc
tradycji. Analogiczny pogląd wypowiada Władysław Broniewski (już nie skamandryta, ale w
niejednym spowinowacony z estetyką Skamandra) w początkowych strofach wiersza Po co
żyjemy z tomu Drzewo rozpaczające, (1945):
Życie jest diabła warte
poza Szopenem, Mozartem;
poza Słowackim i Mickiewiczem
jest w ogóle niczem.
Ja nie, żeby pisać „Sonety”,
nie żeby „Króla Ducha” –
sercem poety
pragnę posłuchać...270
I to ma wystarczyć współczesnemu twórcy? Tylko odbiór – motta, cytatu, cudzego arcydzieła? Gdybyśmy poprzestali na tych wyznaniach poetów, to przytoczone wyżej wypowiedzi
musielibyśmy potraktować jako dwie wersje jednego w swej istocie nekrologu dla poezji nowej. Albo – dwa warianty pożegnalnego listu samobójcy! Powiedzielibyśmy: zgoda, czytajmy, ale nie sięgajmy już po nowości. Skoro w nowych usytuowaniach cytatów, choćby w
wierszu Wierzyńskiego, powtarzają się nawet stare rymy: „dokoła” – „woła” ze Stepów
akermańskich Mickiewicza i „szeregu” –”brzegu” (w Hymnie Słowackiego „brzegiem” –
„szeregiem”), jakież wzruszenia estetyczne czy filozoficzne mogą w nas wzbudzić powtórzenia cudzych słów i cudzych rytmów?
Na te wątpliwości tradycjonalizm odpowie, że echo brzmi jednak inaczej niż głos, a powtórzenie cytatu to coś więcej niż prosta recepta na wiersz, to podstawa dramaturgii nowego
wiersza. Wspominałem już, że dla omawianych autorów cytat jest impulsem metafizycznym:
stanowi wstrząs uzmysławiający dziwność istnienia. Dziwi sama możliwość słowa, słowa
dawno umarłych poetów, filozofów, mężów stanu – w ustach żyjących teraz, stających się (za
270
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pośrednictwem magii cytatu) jakby sobowtórami swoich przodków. „A umarli, pobici i podobni tobie”, powie Lechoń o polskich wieszczach romantycznych. Dziwi, że choć tak inni,
jesteśmy – jak oni:
Jak oni, wzgardź wawrzynem z kusicielskiej dłoni,
Niech w wieniec twój się plotą róże wraz z cierniami,
Abyś kiedyś mógł śmiało powiedzieć jak oni:
„Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami.”
Przytoczony wyżej fragment pochodzi z nieco późniejszego liryku Lechonia (z tomu
Marmur i róża, 1954), nosi tytuł „programowy” – Cytata, ma w sobie żywą pamięć wojennych doświadczeń autora, tym silniejszą, że doświadczenia wojenne (i emigracyjne zarazem)
określiły nieomal bez reszty całość poetyckiego dorobku poety. Zdziwienie niezmiennością
człowieczego losu, który przecież w potocznym mniemaniu jest ciągiem bezustannych zmian,
oto źródło uporu tradycjonalistów. Rzecz jasna, cytat może tu mieć postaci rozmaite, niekoniecznie werbalne: wystarczy, gdy jest cząstką wyjętą z dawności – stylu, sposobu myślenia
czy typowego dla którejś z epok minionych sposobu postrzegania świata.
Ach! nic się nie zmieniło. Wszystko jest tak samo
– tak zaczyna się Matejko Lechonia z tomu Aria z kurantem. Nic się nie zmieniło, chociaż
przeczą temu doświadczenia wojny. Jak dawniej, tak i dziś rozpościerają się te same krajobrazy narodowych tragedii i narodowych nadziei:
Tak samo stoi Wawel wśród śnieżnej zamieci
I wieczorem tak samo nad Floriańską bramą
Na niebie granatowym srebrny księżyc świeci.
Ten sam co tyle razy powiew wiatru świeży
Nagle w rynek uderzył, wiosnę wróżąc rychłą.
„Tak samo”, „tak samo”, „tak samo”, „ten sam”, wiersz Lechonia musi kryć w sobie jakąś
niespodziankę, za dużo tu słów, które jak w monotonnym zaklęciu usiłują nas przekonać do...
oczywistości! Któż nie wie, że Kraków ocalał? Czyż nie jest rzeczą oczywistą, że zazwyczaj
na przełomie zimy i wiosny pada śnieg, że na nocnym niebie często świeci księżyc, i czyż
niebo w poezji od wieków nie bywa „granatowe”, a księżyc „srebrny”? Te wytarte epitety
dodatkowo usypiają czujność czytelnika. Nie ma tu jeszcze zdziwienia, jest uspokojenie – w
banale. Otóż wszystko to stanowi przygotowanie do właściwego dramatu wyobraźni: do wywołania przeszłości – jeżeli tak można powiedzieć – „odklętej” z niepamięci. W Krakowie
współczesnym pojawi się nagle Kraków z czasów Jana Matejki. T a k s a m o jak śnieg, wiosna, księżyc. I t a k s a m o jak dawniej sztuka będzie unieśmiertelniała czyny bohaterów.
Sztuka – przeszłości; bohaterów – dzisiejszych:
I tylko czasem nocą trzeszczą stare graty,
I jakieś wielkie płótno blask rzuca złotawy,
I widzisz: maty człowiek, Matejko garbaty,
Maluje „Starzyńskiego na murach Warszawy”.
Mowa tu o malarzu, ale zadania malarskie, podobnie jak komponowanie muzyki w Fortepianie Szopena Norwida, nie po raz pierwszy poezja traktuje jako metaforę własnych powin-
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ności. Otóż dla poety nowatora, dla Przybosia na przykład, wnioski płynące z lektury wiersza
Lechonia byłyby nie do przyjęcia. Wojna, powie awangardzista, stanowiła z gruntu nowe doświadczenie ludzkości, a także nową sytuację Polski i Polaków. Nie można sobie nawet wyobrazić, by artysta dzisiejszy zobaczył obronę Warszawy we wrześniu 1939 roku t a k s a m
o, jak Matejko widział i opisywał na płótnie bitwę pod Grunwaldem! Tradycjonalista uważa
powtórzenie starego języka, języka sztuk wizualnych czy języka poetyckiego, za czyn nie
tylko w pełni wyobrażalny, ale i jedynie wartościowy.
Wróćmy do Legendy Lechonia. Cytowany fragment tego wiersza kończył się słowami:
„wszystko to ożyło”. Ożyły niepodległościowe symbole i mity polskie. Ku analogicznej poincie zmierza również wiersz (przyjaciela i patrona skamandrytów) Leopolda Staffa Zniszczenie pomnika Chopina w Warszawie (z tomu Martwa pogoda, 1946):
Bo twoim sercem jest twa ziemia cała,
Którą przebito skroś. I jesteś żywy.
Gdy uświadomimy sobie, iż w tradycji poetyckiej często metaforą śmierci był sen („Śnie,
który uczysz umierać człowieka”, pisał Jan Kochanowski, a „wieczny sen” to wyrażenie dobrze znane potoczności), więc przebudzenie – metaforą zmartwychwstania, to także i Via
Appia Wierzyńskiego znajdzie się w tym samym szeregu utworów mówiących o przeszłości
ożywającej: „Ateny Peryklesa zbiegły się na rynku / I przecierają oczy. / Ze snu i legend zbudzone...”
Pisać tak, żeby „wszystko ożyło”. Wszystko to, co we Wrześniu pogrzebano w przeszłości
uchodzącej w niepamięć pokoleń, wypełnia teraz cmentarze wojenne. Na tym polega jedno z
zadań artystycznych tradycjonalizmu. Bo to za mało powiedzieć: nic nowego pod słońcem.
To musi zostać u d o w o d n i o n e w i z j ą. Zdziwienie niezmiennością człowieczego losu
powinno zatem być bezustanną polemiką – za pośrednictwem obrazu – z ułudą nowości. Jeżeli poezji uda się ożywienie zmarłych, i czytelnik uwierzy w cud zmartwychwstania – ciała
albo duszy, albo ducha zaklętego w pomnik, w stary ołtarz, w bruk Starego Miasta, w postać z
arcydzieła starej epiki, uwierzy wiarą literacką, oczywiście, akceptując prawidła konwencji –
cel metafizyki tradycjonatatycznej będzie osiągnięty.
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*
Z perspektywy poetyki teoretycznej tradycjonalizm jest podporządkowaniem świata przedstawionego w dziele literackim z a s a d z i e a n a c h r o n i z m u, czyli świadomego i zamierzonego jako chwyt przenikania zdarzeń i postaci z różnych momentów historii. W niektórych wierszach anachronizm łączy się z nakładaniem się na siebie różnych przestrzeni geograficznych; mamy tu do czynienia (by pozostać już w kręgu greckiej etymologii terminów) z z
a s a d ą a n a t o p i z m u271.
Nasuwa się ciekawa analogia do staropolskich praktyk przekładowych. W dawnych przekładach literackich anachronizm i anatopizm miały dokładnie ten sam cel, co i w dwudziestowiecznych, wojennych wizjach skamandryckich. Udowodnienie niezmienności świata,
stałości cnót i występków, tożsamości kondycji człowieczej. Zmiana języka uzasadniała wymianę scenerii; czas odbiorcy wydawał się ważniejszy niż czas zdarzeń przedstawionych w
obcojęzycznych pierwowzorach. Mówiono wówczas: niechże w polskich przeróbkach translatorskich bohaterowie z odległych krain i epok zamierzchłych – po polsku mówiąc – żyją jak
Polacy, w znanych czytelnikowi pejzażach, wśród obyczajów w Polsce zrozumiałych272.
„Górnicki w Dworzaninie każe rozmawiać polskim panom we dworze nad Prądnikiem, akcja
Potrójnego z Plauta Cieklinskiego toczy się we Lwowie, Kochanowski zaciera koloryt biblijny Psałterza, w Zuzannie zaś zmienia egzotyczne drzewa w swojskie – orzech i jabłoń – pisze
Janina Abramowska. – Nawet Ezopowy lis w bajce Biernata ma apetyt na śliwki, nie na mało
w Polsce znane winogrona.”273
Dziś przekład literacki nie ma takich przywilejów ani, zwłaszcza, takich ambicji. A przecież znawcy bronią praw anachronizmu w poetyce tłumaczeń staropolskich jako swoistej k o
n w e n c j i. „Urocze naiwności utworów staropolskich, jak owa podróż Menelausa do Czech
w Sądzie Parysa lub wołanie ogarniętego strachem tytułowego bohatera: » Jezus Maryjo, bądź
przy mnie... a wyspowiadać mi się dajcie! « –wcale pewnie nie śmieszyły współczesnych
odbiorców. Były ich chlebem powszednim.” Otóż nas również taka konwencja nie musi razić
naiwnością, jeżeli utrwala się w systemie obyczajów literackich, znajduje wyznawców, a co
najważniejsze – staje się jedną z możliwości sztuki. Jednym z prawdopodobieństw gry imaginacji poetyckiej. Wypędzona z pracowni tłumacza, nie utraciła swej atrakcyjności. W dziejach form artystycznych niektóre konwencje, a w ślad za tym niektóre umiejętności twórcze
bywają na jakiś czas „wycofywane”, ba, wyklinane przez prawodawców gustu. Jednakże kultury w jej trwaniu dłuższym niż parę sezonów nie stać na taką rozrzutność, by specyficzne talenty, potrzeby psychiczne, oczekiwania odbiorców miały się zmarnować bezpowrotnie. To prawo
zachowania równowagi wartości, równowagi domagającej się ochrony każdego talentu, daje o
sobie znać w decyzjach liryki tradycjonalistycznej. Przykłady podane przez historyka literatury
staropolskiej, zaczerpnięte z tłumaczeń i parafraz, można uzupełniać licznymi odwołaniami do
tekstów dwudziestowiecznych, które sytuują się w kręgu twórczości oryginalnej.

*
Postaci historyczne z różnych epok, bohaterowie arcydzieł literatury światowej, święci i
aniołowie, szatan i Syn Człowieczy, osoby starych dramatów i protagoniści fabuł mitologicznych – w wojennych wierszach poetów polskich krążą wśród zgliszcz, cierpią razem z żywymi, dotykają ich ran. Jak gdyby wojna była Sądem Ostatecznym. Oto początek Męczenników
z Arii z kurantem Lechonia:
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a n a t o p i z m – przez analogię do anachronizmu – może oznaczać zakłócenie porządku przestrzennego
(geograficznego). Termin ten podpowiedział mi Jerzy Ziomek.
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Tak twierdził m.in. Ł. Górnicki w Dworzaninie. Zob. Pisarze polscy o sztuce przekładu, op. cit.
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Wszyscy święci z ołtarzy, z obrazów, z pomników,
Ze światłami nad głową i z ranami w boku,
Wszystkie święte o cudnym panieńskim uroku
Wychodzą na spotkanie naszych męczenników.
Wychodzą – z m e t a f o r y k u b a ś n i. Rzec by należało, iż powołują do istnienia niezupełnie baśń i niezupełnie metaforę, jakiś zbiór bytów pośrednich. Wiemy z teorii literatury,
że jedno eliminuje drugie274. Baśń domaga się d o s ł o w n o ś c i w opowiadaniach o zdarzeniach w świecie przedstawionym. Metafora ustanawia umowne podobieństwo wyglądów,
znaczeń, funkcji świata przedstawionego do rzeczywistości spoza tekstu. Problem polega na
tym, do jakiego stopnia postaci „odklęte” z przeszłości – „wychodząc na spotkanie” z XX
stuleciem – wchodzą w jego realia, stają się jego aktorami obok żywych, na równi z nimi. A
w jakim stopniu okazują się jedynie znakami ułatwiającymi rozumienie wojny. Gdy Broniewski w Via Dolorosa nazywa zburzoną Warszawę „chustą Weroniki”275, metaforyczność tych
słów nie budzi wątpliwości. Wykłada się prosto. Wojna to droga krzyżowa narodów. I jak
twarz Chrystusa prowadzonego na stracenie odbiła się w chuście Weroniki, tak oblicze dziejów wojennych odbija się w gruzach Warszawy. Ostatnia strofa tego liryku wzmacnia metaforyczność odwołań biblijnych: „Ja wiem, że jedyna droga / do Polski – to droga Golgoty”.
Echa wydarzeń biblijnych płyną z przeszłości. Pamięta się o nich wśród jerozolimskich ulic i
kamieni, ale one nie ożywają: „działo się, zapodziało / w lat i zdarzeń tłumie”. Metafora Broniewskiego stałaby się baśnią poetycką, gdyby relacja na temat męczeństwa Chrystusa odbywała się w c z a s i e m i t y c z n y m, w którym t e r a z Chrystusa i t e r a z autora (Polaka,
poety, wygnańca) stanowiłyby jedność.
Otóż dzieje się tak w innym wierszu tego samego autora, w szeroko znanych, przejmujących „Balladach i romansach”. Trzynastoletnia ruda Ryfka ze spalonego getta żydowskiego
ginie od salwy SS–manów razem z Chrystusem:
I ozwało się Alleluja w Galilei,
i oboje anieli po kolei,
potem salwa rozległa się głucha...
Tutaj d o s ł o w n o ś ć balladowej opowieści o śmierci Jezusa nie jest mniej dobitna niż –
d o s ł o w n o ś ć zdań mówiących o zamordowaniu Ryfki. „Anieleją” – oboje, oboje są w
równym stopniu dramatis personae „Ballad i romansów” Broniewskiego. „I przejeżdżał bolejący Pan Jezus, / SS–mani go wiedli na męki, / postawili ich oboje pod miedzą, / potem wzięli
karabiny do ręki.” Czas mityczny pozwala rozlegać się z taką samą donośnością głosom z
Galilei i salwie plutonu egzekucyjnego w polskim mieście, a nadto jeszcze cytatowi z Romantyczności Mickiewicza: „Słuchaj, dzieweczko! Ona nie słucha”.
Broniewskiego Via Dolorosa i „Ballady i romanse” to dwie czyste realizacje metafory i
baśni wojennej. A przecież nawet w tak rozbudowanej fabularnie fantazji lirycznej jak „Ballady i romanse” konflikt między baśniowością a metaforycznością nie zostaje stłumiony.
Głównie dlatego, że baśniowość nie stanowi tutaj celu finalnego; cel nadrzędny to (jednak)
metaforyczna wymowa scen baśniowych. Czytelnik zaprojektowany w wierszu Broniewskiego (bezbłędnie rozumiejący intencje poety) powinien pomyśleć: hitlerowcy prowadzą swoją
wojnę tak, jak gdyby powtarzali zbrodnię dokonaną kiedyś na Chrystusie. Dla tej myśli po274

Zob. T. Dobrzyńska, Metafora, Wrocław 1984. Tu zwłaszcza rozdziałki Metafora w baśni i utworach kreujących fantastyczny obraz świata i Metafora w utworach poetyckich.
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wstał cały wiersz. Pomysłowość autorska, spiętrzenie fantazjotwórstwa, rozwijanie zawiłych
perypetii baśniowych – przesłoniłyby zasadniczą ideę wiersza jako w i e l k i e j m e t a f o r
y. Z tego też względu parabole tradycjonalistyczne zachowują kształt liryków; ich sprzymierzenie z balladą, z epickim rytmem ballady okazuje się niepełne. Dominują tedy sylwetki postaci „odklętych” – zatrzymane w gestach znanych z tradycji. Nowe są realia, karabiny maszynowe, druty kolczaste, czołgi, miasta pod bombami. Lecz zachowania wskrzeszonych postaci są takie jak dawniej, jak zawsze.
Lechoń pisze o tym wprost:
Szimeno! Której szarfa bohaterów wieńczy,
Jak nic cię nie zmieniły te wojny wciąż krwawsze!
O Fedro, Mario Stuart, o Beatrix Cend!
Wśród świata, co się pali, cierpicie jak zawsze.
(Manon z Arii z kurantem)
Kto cierpiał – cierpi; kto pędzlem, jak Matejko, sławił wielkość polską, dziś czyni to samo,
a kto szukał światła prawdy, poszukuje go znów w mroku nocy wojennej. W Głazach leżących... Staffa (z Martwej pogody276), wśród poległych, wśród drzew, które pną się do góry
intensywniej niż zwykle, bo chcą uciec od ziemi okrutnej, w środku „tłuszczy morderców”,
która „zalewa świat cały” – „Diogenes chodzi z latarnią”. Powracają nie biografie nawet, lecz
biogramy. Kto o wolność krew przelewał sto czy dwieście lat temu, ten i dziś staje do walki z
koszmarem faszyzmu. Podmiot liryczny wiersza Kazimiery Iłłakowiczówny (autorki bliskiej
Skamandrowi) pt. Marsz Bema277 widzi, jak ulicami wojennego, współczesnego Kolozsvaru–
konającej Europie na odsiecz przez Boga posłany – maszeruje generał Bem na czele wyzwolicieli. Analogiczne wizje pojawiają się w utworach Mieczysława Jastruna (nazywanego niekiedy przedstawicielem generacji „drugiego Skamandra”). W jego Śnie nocy zimowej278 podchorążowie z powstania listopadowego jak ponad sto lat temu, tak i dziś szturmują twierdze
wroga. „I znowu rozżarzone niebo / Płomieniem z murów zmywa cień. / Drzwi wyważone. W
białą sień / Podchorążowie biegną.” Z n o w u – to słowo magiczne, podobnie jak przytaczane
już „tak samo” i „ten sam”, otwiera, ale i jednocześnie zamyka bramy fantastyki w liryce tradycjonalistycznej.
Niesłychanie rzadkie i nade wszystko ostrożne są tu próby reinterpretacji przeszłości. Unika się myślenia a p o k r y f i c z n e g o, rezygnuje się z i r o n i i wobec poprzedników, nie
dopuszcza się myśli o r e w i z j i m i t ó w. Takie są koszty wielkiej metafory, która chce być
metaforą komunikatywną, wyzwalającą natychmiast ideę wpisaną w tekst. W teorii metafory,
zwłaszcza w odniesieniu do metafory prostej, tradycyjnej, wspólnej dla literatury i nieliterackich aktów mowy, badacze podkreślają rolę „systemu banalnych skojarzeń” – warunkujących
rozumienie tropu. Gdy mówimy na przykład, że „człowiek jest wilkiem”, metafora organizuje
się wokół najbardziej oczywistej i skodyfikowanej wiedzy o „byciu wilkiem”: apeluje do
emocjonalnego stereotypu, utrwalonego w powszechnych obyczajach intelektualnych. „Czytający musi nie tyle pamiętać słownikowe znaczenie słowa »wilk«, nie tyle musi używać tego
słowa w znaczeniu literalnym – stwierdza Max Black – co powinien znać system b a n a l n y
c h s k o j a r z e ń [...].”279 Podobnie dzieje się w odbiorze obrazów poetyckich, które zmierzają ku metaforyczności. Powtórzmy, że odnosi się to do nieskomplikowanych porządków
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stylu metaforycznego – a właśnie komplikacje zaciemniające zamiar twórcy są niepożądane w
wierszu tradycjonalistycznym. Poezja tego nurtu chce wywołać cienie przeszłości – zagrożone bezpowrotnym wyginięciem z pamięci świata; cenne są dla niej kanoniczne, „szkolne”,
podręcznikowe obrazy postaci i postaw, a nie herezje czy humory ironii, owe stracone luksusy
czasów pokojowych i bezpiecznych.
Obcowanie z cieniami przodków, rozmowy żywych ze zmarłymi, „magiczne” praktyki
wyobraźni spirytystycznej były i dawniej równie potężną inspiracją literatury (w jej najczarniejszych grozach, a także w jej gatunkach prześmiewczych, parodystycznych). Komunikacja
świata z zaświatom organizuje przebiegi wydarzeń w Romantyczności oraz w Dziadów części
II Mickiewicza, w Weselu Wyspiańskiego, w balladach Leśmiana280, a na innej – groteskowej
– zasadzie na przykład w dramatach Witkacego281. To przykłady najbardziej znane. Tradycjonalizm wojenny z całą powagą traktuje wizje parapsychologiczne, jest jak gdyby zbiorowym s
e a n s e m s p i r y t y s t y c z n y m, przy czym duchy wywoływane z nicości intrygują go
jako duchy właśnie, ślady po człowieku, cienie wygasłych biografii, a nie jako osoby obdarzone pełnią życia wewnętrznego.
Dzieje się trochę tak, jak w napisanym przed wojną wierszu Marii Pawlikowskiej–Jasnorzewskiej Materializacja z tomu Profil białej damy (1930)282. Oto duch, widmo, materializuje
się podczas seansu:
Duch jaśniał
potem znów ciemniał stopniowo,
wreszcie stanął przed nami
jako zwykły człowiek...
Eksperyment przekracza najśmielsze oczekiwania uczestników scena a przecież – rozczarowuje! Kontakt ze „zwykłym człowiekiem” to zaprzepaszczene cudu powrót do zwykłości,
od której próbowano uciec. „Cóż nam teraz ciekawego powie?” Trzeba było „zadowolić się
widmem”, komentuje podmiot tego żartu lirycznego. Podobnie „zadowala się widmem” tradycjonalizm. Woli dialog ze schematem człowieka, z atrapą, ze znakiem – nie ze „zwykłymi
ludźmi” w Polsce lat okupacji. Są to widma życzliwe duchy przyjazne. Bo nie zaświat historii
budzi teraz lęk, lecz świat współczesny. Ze światem się teraz paktuje, w nim szuka się pokrzepienia. Jakże radośnie brzmi przywitanie zmarłego poety w Naśladowaniu Or–Ota Lechonia:
O! ty cieniu z dobrych czasów,
Nie jest rzecz to bez znaczenia,
Żem w dalekim, gęstym mroku
Właśnie twego szukał cienia.
I choć szumne umiem słowa,
Znam poezji wielkiej dymy,
Gdy dziś piszę o Warszawie,
Naśladuję twoje rymy.
Wskrzeszeniu postaci historycznych towarzyszy wskrzeszanie historycznych, dawnych
stylów, poetyk, układów wersyfikacyjnych. Dawnych „rymów”. Najczystsze realizacje reguł
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tradycjonalizmu nie są wszakże naśladowaniem konkretnych dzieł czy dorobków (jak cytowane wyżej Naśladowanie Or–Ota). Nie są pastiszami. (Będzie jeszcze sposobność analizy
stylizacji pastiszowej, w której załamują się artystyczne rygory tradycjonalizmu.) Podstawowym budulcem wiersza okazują się słowa i wyrażenią zadomowione w poezji polskiej od
wieków, powtarzające się w kolejnych epokach p o e t y z m y a n o n i m o w e, a także najczęstsze, odwyraźnione, wspólne dla różnych szkół kształty wypowiedzi lirycznej. Nowy
wiersz sytuuje się wskutek tego jak gdyby poza czasem ewolucji form literackich. Wydaje się
dziełem współczesnym, ale mógłby powstać w przeszłości: nieokreślonej, trudnej do odgadnięcia.
Kto nie zna autora ani daty powstania tekstu, ten może mieć kłopoty z umiejscowieniem w
ciągu historycznym liryki takich oto strof:
Przychodzi i o świcie drży nad moim domem,
Posyła promień cichy, ale przenikliwy,
I głosem mówi do mnie, i takim znajomym,
Że może jest kto jeszcze na świecie szczęśliwy.
Mickiewicz? Krasiński? Konopnicka? Staff? Ktoś ze Skamandra – kto? Szczęście, problem odwieczny. Świt, dom, głos, świat – przestrzeń uniwersalna. Synestezja „cichy promień” mogła się już pojawić u któregoś z romantyków, może być późniejsza. Regularny trzynastozgłoskowiec, mocna średniówka, łagodne współbrzmienia, symetrie składniowe,
wszystko to arcypoprawne, tym bardziej roztopione w anonimowości... Czytajmy dalej:
Szczęśliwy, który kocha; szczęśliwy, kto wierzy;
Szczęśliwy... albo tylko tak jemu się zdaje...
Szczęśliwy, który taką o świtaniu bieży
I na jesiennym niebie widzi gwiazdy maja.
To samo. A nawet pole prawdopodobnych odniesień do tradycji jeszcze wyraźniej się rozszerza: konstrukcja anaforyczna przypomina już to koncepty barokowe, Już to późniejsze
nawiązania do baroku.
Obydwa czterowiersze są dziełem Jarosława Iwaszkiewicza (kolejny skamandryta w naszej kolekcji), zamykają jego cykl liryczny Plejady283, który powstał w 1942 roku i należy do
najświetniejszych okazów tradycjonalizmu wojennego.
Tradycjonalizm jest zadaniem artystycznym; trzeba się zatem liczyć z przeszkodami – nie
zawsze fortunnie pokonywanymi przez twórców reprezentujących tę konwencję. Utrzymanie
tekstu w harmonii stylów z różnych czasów to przecież coś więcej niż kwestia proporcji ilościowych. Znaki dawności – jeżeli ich nagromadzeniom nie przeciwstawia się obszar obserwacji współczesnych – mogą zdominować wiersz czy zbiór wierszy. Będzie to twórczość
nasycona poetyckimi archaizmami, a właśnie przewaga archaizmu, wbrew pozorom, zakłóca
porządek interesującej nas poetyki: w tym porządku chodzi przecież o tożsamość przeszłości i
teraźniejszości, a nie cofnięcie języka poetyckiego w przeszłość. Wszak cofając – uwyraźniamy diachronię, aktualizujemy odczucie zmienności mowy lirycznej, gdy tymczasem ideałem tradycjonalizmu pozostaje a c h r o n i a literatury.
Inwazja archaiki poetyckiej powoduje naruszenie kanonu tradycjonalistycznego w licznych
lirykach wojennych Staffa. Pisze monografista twórczości Staffa, Irena Maciejewska, że poeta
w latach wojny „częściej operuje [...] stereotypową i znamienną dla poetyk klasycystycznych
peryfrazą (»wiek żelaza«, »otchłań«, »ciężar« itp.). Nawykły do uogólnień, niewiele uwagi
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poświęca opisowi konkretnej historycznej rzeczywistości. Bardziej zajmuje się losem człowieka w ogóle w koszmarze ludobójstwa oraz refleksją nad istotą »homo«284”. Sam Staff
ocenił te wiersze nader surowo.
Niechęć do nadmiaru archaizmów nie jest tedy brakiem konsekwencji w ideologii tradycjonalizmu wojennego, przeciwnie: stanowi logiczną prawidłowość. Lechoń w Pieśni o Stefanie Starzyńskim przestrzegał przed kultem dawności tak ślepym i nietwórczym, że powodującym całkowite zatopienie teraźniejszości w starych symbolach i przedawnionych schematach. Czyż trzeba dziś, pytał Lechoń, pisząc o bezimiennych obrońcach Warszawy, powtarzać bezustannie „w legendzie znajome nazwiska”, widzieć w nowym polskim bohaterstwie
wciąż tę samą redutę Ordona? „O, mój przyszły wieszczu! Będzieszże ciągle śpiewał o koniach i zbroi?” Iłłkowiczówna w autoironicznym Oklepańcu285 deklarowała (pozorną) zgodę
na rym poprawny, szydziła z automatyzmu widzenia świata i ojczyzny – narzuconego przez
repertuar poezji romantycznej:
A tu z bitwy „wojaki” i konie
i dzwonią; a serce w tym dzwonie
„pęknięte”... A jakże!... I po nie
ptak leci... Wiadomo, że ptaki
– to orły „szumne”... A jaki
ich żer? Krew „czerwona jak maki”.
Teraz to serce „w rozterce”
jak upiora kołem przewiercę przez grób, przez „murawy kobierce”.
I spłynie „posoką” broń gładka,
a zapłacze aż „do ostatka”
jedyna tylko matka.
Iłłakowiczówna przeciwstawia się poezji eksponującej język jednej, wybranej maniery pisarskiej. Tradycjonalizm nie uznaje epok czy poetyk wyróżnionych, natrętnie naśladowanych.
Poetka kwestionuje stylizację, która przeradza się w nie zamierzoną parodię. Ideologia tradycjonalistyczna dąży do tego, by stylizacja nie była stylizacją, archaizm nie brzmiał jak archaizm, a cudzysłów stawał się całkowicie niewidoczny. Jeżeli twórca o tym nie pamięta, tradycjonalizm natychmiast przeistacza się we własne przeciwieństwo.
*
Po wojnie z ofertą tradycjonalistyczna wystąpił socrealizm. Niechętny awangardzie, traktował tradycję jako formę perswazji. Anonimowość chwytów przejętych z przeszłości miała
ułatwiać kontakt z odbiorcą masowym, a więź z tradycją – wzmacniać autorytet liryki agitacyjnej. W grę wchodziły nadto dydaktyczne ambicje tej liryki, zwłaszcza jej odmian klasycyzujących (zob. Rozdział I). Prędko wszak dały o sobie znać różnice między tradycjonalizmem
wojennym a tradycjonalizmem po Zjeździe Szczecińskim. Poeci lat wojny mogli samodzielnie i swobodnie decydować o tym, które to elementy z dzieł dawnych mistrzów trzeba włączać do wiersza współczesnego, a o których należy zapomnieć. Twórca poszukujący dla siebie miejsca w doktrynie socrealistycznej takiej swobody już nie miał. Z góry było wiadomo,
że cała przeszłość dzieli się na dwa „obozy”: wsteczny i postępowy. Ilekroć tedy wiersz miał
wyrażać racje autora (czyli doktryny), tylekroć wolno mu było korzystać jedynie z elementów
przeszłości „postępowej”. Natomiast słowo przeszłości „wstecznej” musiało być cytatem ma284
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nifestującym swoją obcość, obcość negliżowaną i potępianą z całą bezwzględnością. Artystycznie więc tradycjonalizm lat 1949–1955 był zjawiskiem skażonym u źródeł. Godził się
mianowicie na współpracę z doświadczeniami stylizacji, na wizję przeszłości zantagonizowanej wewnętrznie: sam unieważniał własną mitologię.
Oferta stylizatorska
Sięgając po pastisz, parodię, trawestację, a także inne odmiany poetyki reminiscencji286 literackiej, stylizator zagęszcza cechy charakterystyczne dla wybranych stylów przeszłości.
Ukazuje ich wyjątkowość, osobliwość, jednorazowość. Powiedzieć by można, że stylizator
demonstruje tym sposobem własne rozumienie historii poezji. Jest to historia walki szkól pisarskich, dzieje antagonizmów pokoleniowych, konkurencja gustów i polemika – bez ostatecznych, obowiązujących wniosków. O wzorcach „poprawności” wiersza nie może być tutaj
mowy. Nie potrafi się także ustabilizować – z punktu widzenia stylizatora – żaden kanon poetyckości anonimowej. Każde słowo jest czyimś słowem: Reja lub Morsztyna, Krasickiego
lub Krasińskiego, Norwida lub Leśmiana, Mickiewicza lub Micińskiego. Owszem, bywa słowem jakiegoś „izmu”, znakiem barokowości lub młodopolszczyzny, własnością futuryzmu
lub innego, równie wyrazistego nurtu w dziejach liryki. Tak czy inaczej słowo poetyckie n a l
e ż y d o h i s t o r i i i wyodrębnia się z niej poprzez opozycję, w istocie – poprzez całą sieć
opozycji w stosunku do innych, konkretnych, historycznych form poezjowania.
Oferta stylizatorska, jak już wspomniałem, skutecznie rozbraja tradycjonalistyczną wiarę
w harmonijną tożsamość i jedność artyzmu przeszłości. Podczas gdy tradycjonalista pielęgnuje to, co łączy dawnych autorów, stylizator pokazuje, jak wiele ich dzieli. Tradycjonalizm
powiada: poezja to niesłychanie zwyczajna, jakże prosta w gruncie rzeczy, od wieków niezmienna ekspresja poetyckiego natchnienia. Ekspresja różniąca się wprawdzie od potoczności
językowej, ale różniąca się nasamprzód tym, że jest silniej wkorzeniona w epoki zamierzchłe,
związana z ich ciągłością, bardziej niźli język użytkowy odporna wobec sezonowych nowinek
i przemijających mód wysłowienia. Artystyczne przesłanie oferty stylizatorskiej brzmi zgoła
inaczej. Poezja dla stylizatora to bezustanna przygoda słowa, ciąg niespodzianek i dziwności
mowy. Żywiołem poezji jest – zmiana, jej życiem – nieciągłość, skokowość, dysonans, ruch
między sprzecznościami.
Pełnię sukcesu osiąga się tu nie w jednorazowym sportretowaniu cudzych obyczajów pisarskich, lecz w g a l e r i i p o r t r e t ó w p a s t i s z o w y c h (lub w albumie karykatur
286

Poetyką reminiscencji nazywam zespół reguł, które określają sposób przetwarzania cudzych tekstów w nowym, oryginalnym dziele literackim. Jedną z interesujących prób usystematyzowania poetyki reminiscencji
(obejmującą odwołania nie tylko do tekstów literackich, ale także do mitów i źródeł historycznych) jest próba S.
Stabryły: wyróżnia on trzy podstawowe sposoby przetwarzania motywów antycznych w literaturze współczesnej.
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Stabryła, Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945–1975, Kraków 1983. Proponowane w tej książce ujęcie różni się od typologii Stabryły; odnosi się zresztą do innej relacji:
„poezja wobec poezji”.
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literackich, narysowanych środkami parodii). Dopiero cykl stylizacji, i to stylizacji nastawionych na e f e k t k o n t r a s t u, potrafi opowiedzieć przygody polszczyzny w twórczości
coraz to innych poetów przeszłości – i bliższej, i dalszej. Dopiero aluzje i reminiscencje r o z r
z u c o n e wzdłuż osi diachronii, od staropolskich pierwocin poezji rodzimej do zupełnie niedawnych, wczorajszych, a przecież już uchodzących w historię konceptów pisarskich, stanowią spełnienie idei stylizatorskiej.
Sposób widzenia tradycji to sposób widzenia kultury oraz własnego w niej uczestnictwa.
Tradycjonalizm stanowi formę k u l t u r y p o w a g i. Oferta stylizatorska może liczyć na
przyjęcie głównie w k u l t u r z e l u d y c z n e j (zabawowej)287. W pierwszym, poważnym
podejściu do tradycji, a zarazem i do powinności artysty współczesnego, uobecnia się – tak
czy inaczej – kult wartości o f i c j a l n y c h, podczas gdy podejście drugie, zabawowe, faworyzuje n i e o f i c j a l n e systemy zachowań i wyborów aksjologicznych. „Oficjalność” tradycjonalizmu była w pewnym, szczególnym aspekcie oficjalnością „państwową” – tradycjonalizm chciał poezji ocalającej pamięć o utraconej polskiej państwowości. A socrealizm – to
już doktryna państwowa bez metafory czy cudzysłowu, oficjalna i poważna, jawnie antyludyczna, programowo odwrócona od wszelkich polifonii słowa poetyckiego.
Ponure, upokarzające czasy wojny i okupacji nie sprzyjały ludycznym zachowaniom liryki.
Charakterystyczne, iż w odróżnieniu od sztuki wysokiej – twórczość ludowa pewniej sięgała
po śmiech jako obronę przed okupacyjnym zniewoleniem narodu. Jednakże i w środowiskach
pisarskich odzywały się raz po raz głosy zestrojone z folklorem okupacyjnym, odżywał humor samoobrony – na przekór nastrojom „epoki pieców”.
Jerzy Andrzejewski wspomina, jak to razu pewnego z przyjacielem poetą (był nim Miłosz)
odwiedził w Krzeszowicach Wykę. „Wyniknął z tych odwiedzin chyba jeden z najpiękniejszych wieczorów okupacyjnych, jakie pamiętam. Już po późnej kolacji wyszliśmy na dwór,
do ogródka przy willi, i siedząc na płocie mówiliśmy wiersze, potem zaś przeszliśmy na parodie i chyba gdzieś do północy prowadziliśmy w tę letnią porę niezwykły trójgłos ironizujący duchy wielkich narodowych wieszczów.”288 Komentując to wspomnienie, Wyka cytuje
jedną z zapamiętanych strof tej improwizacji – parodię stylu Wyspiańskiego:
Kto nieszczęsnej oddań doli,
Ten swym losom nie wydoli,
Choćby pędził wiekom wprzek,
Czekał–cim go, czekał wiek.
Niewątpliwie: ówczesne liryki tradycjonalistyczne nie mogły być impulsem dla takich
żartów. Ironizować duchy narodowych wieszczów? Parodiować Wyspiańskiego? Kpić z „nieszczęsnej doli” – w latach okupacji? Nie, z perspektywy tradycjonalistycznej powagi ów
„najpiękniejszy wieczór” trzech twórców wydaje się czymś całkowicie nierozumnym i nieodpowiedzialnym. A przecież w tym okresie był poeta, który nie uległ tradycjonalizmowi. W
kraju uczono się na pamięć fragmentów jego dzieła – manifestu postawy stylizatorskiej,
wspaniałej demonstracji kunsztu pastiszowego. Wieczór parodii, utrwalony we wspomnieniach Wyki i Andrzejewskiego, stanowił odpowiedź na to dzieło: Kwiaty polskie Tuwima.
„Czesław Miłosz – wspomina Wyka – mówił z pamięci początek Kwiatów polskich [...]. Zastanawialiśmy się we trójkę, skąd ta nieoczekiwana świeżość Tuwima.”
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Poetyka stylizacji: Kwiaty polskie Tuwima
Reakcja Tuwima na wojnę nie odbiegała najpierw od reakcji innych skamandrytów. I on
również skłaniał się ku heroicznemu tradycjonalizmowi; tu przykładem może być jego Lekcja
(grudzień 1939), wiersz „zwracający się do polskiego dziecka, by uczyło się lekcji dawanej
przez cmentarze i gruzy [...]”289. Kwiaty polskie okazały się prawdziwą rewoltą w skamandryckich i przy skamandryckich urzeczywistnieniach liryki wojennej. Jest to poemat przesycony stylizacją, grą z „cudzym słowem”. Poetyka reminiscencji wykracza tu zresztą poza tradycję liryczną. Odzywają się w dziele Tuwima nie tylko głosy arcydzieł piśmiennictwa światowego (Pieśń nad pieśniami, Szekspir, Puszkin, Rimbaud) i nie tylko poezji rodzimej najwyższego lotu (Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Leśmian), ale także twórczość ludowa. Także
proza. Wiersz Tuwimowy wchłania i przetwarza styl humoresek Wiecha, nowel detektywistycznych à la Conan Doyle; techniki narracyjne powieści przygodowej („indiańskiej”), literatury dla młodzieży w rodzaju Króla Maciusia I Janusza Korczaka; znajdziemy tu schematy
romansu brukowego i próbki piramidalnej grafomanii gazetowej. Tak oto, zwierza się autor –
Odezwał się wrodzony nałóg
Zgłębiania kuriozalnych nauk.290
Jedno nie ulega wątpliwości: obraz tradycji literackiej to w Kwiatach polskich cel artystyczny nie mniej doniosły niż obraz biografii autora czy obraz Polski opowiedzianej za pośrednictwem fabuły fikcyjnej. Ten sam trud, trud przedstawienia własnej wizji dziejów literatury, podejmie Tuwim jeszcze raz, już po wojnie, w księdze kuriozów pt. Pegaz dęba
(1949). W obu wypadkach będzie to przeszłość zobaczona jako gabinet osobliwości, nagromadzenie tworów dziwnych i dziwacznych, podległych estetykom sprzecznym oraz konwencjom jakże wyrazistym.
Tradycjonalizm powiada: konwencje pisarskie nie są problemem istotnym, problem zaczyna się tam, gdzie kształtuje się p o n a d k o n w e n c j a m i jeden system sztuki słowa, system przezroczysty i najskuteczniej służący racjom narodowym. Tuwim dowodzi, że poza
konwencją, poza poetyką – poezja nie istnieje. Nie istnieje poza kalejdoskopem chwytów i
konceptów historycznie usytuowanych, skłóconych.
C z y h a n i e n a k o n t r a s t – tak określiłbym (parafrazując tytuł debiutanckiego
zbiorku Tuwima291) tendencję stylistyczną Kwiatów polskich. Nie tylko spotkanie sprzecznych norm wysłowienia, ale i poziomy tekstu, na których rysuje się walka tych norm, stają się
tu bezustanną niespodzianką. W pewnym momencie już wiemy, że jesteśmy zaproszeni do
niespodzianki: że autor za chwilę przemówi do nas inaczej, ale owo „inaczej” nigdy nie jest w
pełni domyślne, może okazać się „inaczej” gatunkowym, tonacyjnym, wersyfikacyjnym. Może być gwałtowną zmianą słownictwa lub perspektywy widzenia zdarzeń. Atakują więc czytelnika kontrasty krzyku i szeptu, patosu i obojętności, stylu wysokiego i stylu niskiego:
Uderzyć! rozbić! Zmiażdżyć! zburzę!
Zbuduję nowy! Pomszczę nędzę!
Wyrwę zło! zetrę!
Ojciec w biurze
Pisze i pisze w głównej księdze
289
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Inny przykład:
I – „Nigdy! nigdy! nigdy! nigdy!”
I po raz piąty „Nigdy!” wyje.
Potem umierał. Potem brawa.
Huragan braw. Więc zmartwychwstał.
Wreszcie na wódkę szli z Gloucesterem.
W takich przeskokach obydwa style, mowa wzburzona i mowa beznamiętnie rejestrująca
fakty, stają się stylami wziętymi w cudzysłów. Słowo poetyckie przypomina słowo aktorskie.
Gniew czy rozpacz to demonstracja słowa w gniewie lub słowa w rozpaczy. Podobnie relacja
spokojna, rzec by można – wyprana z emocji, zwraca uwagę na siebie, eksponuje konwencję
spokoju, technikę opowiadania z dystansem.
Równie dobitnie rysują się tu kolizje obrazów, na przykład kontrast między idylliczną wizją kałuży zabaw dziecięcych ze Statku pijanego Rimbauda292, po której szybują „statki wątlejsze od motyli”, a podwórkiem łódzkiej nędzy –z „kloaczną beczką z pompą ssącą”.
Tę samą funkcję spełniają krańcowo zróżnicowane stany polszczyzny. Literacki język polski przerywają fragmenty nasycone słownictwem gwarowym, żargonowym, owe osobliwie
brzmiące „próbne haczyki konwersacji”, zlepki –
Tych różnych „ori gorunc”, „jogzez?”,
„Aćde go jagun”, „to i dobze”,
Lub „tyloz tego”, „no i cóż wy?”
Potok wzburzonej, wielostylowej polszczyzny – to dla Tuwima za mało. Mowa ojczysta poety
niesie w sobie słowa i wyrażenia obcojęzyczne: rosyjskie, niemieckie, angielskie, hiszpańskie,
francuskie, łacińskie. Załamuje się w barbaryzmach i makaronizmach293. Życie języka i życie
języka poetyckiego rozwijają się tu równolegle. W planie fabularnym najważniejsze są wtręty
rosyjskie (od strony tytułowej, na której przemawiają dwa języki, polski w cytacie ze Słowackiego i rosyjski w cytacie z Puszkina). Bohaterka fabuły fikcyjnej w Kwiatach polskich to córka Rosjanina i Polki; zmieszanie „krwi”, dramat mieszańca, uobecnia się w języku poematu.
Kontrasty systemów wierszowych. Dominuje tu dziewięciozgłoskowiec jambiczny (rodem
z Eugeniusza Oniegina Puszkina). Jest to wszak dominacja zagrożona przez inne miary i rytmy. Oto wdzierają się niespodziewanie anapesty – pozorując układem graficznym wiersz
wolny (w opowieści o inwazji „lwich pyszczków”, która przechodzi w słynną Grandę Valse
Brillante). Lub jamb ustępuje trochejom pieśni ludowej: może jej literackiej odmiany, znanej
choćby ze Słowa o Jakubie Szeli Jasieńskiego (Tuwim kiedyś ten tekst parodiował). Albo
sylabotonizm ustępuje miejsca tonizmowi („Jak nie umkną te majstrówny w gąszcz leśny!”).
To samo dzieje się w strofice. Porządek stychiczny rozpada się nagle na ciąg regularnych
dystychów. Nic trwałego, kontrast jest ważniejszy od ciągłości i stabilności mowy. Dzieje się
tu nieomal tak, jak, w wizji pożaru apteki – w wyobraźni bohaterki poematu targanej żądzą
gry z niebezpiecznymi żywiołami:
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J.A. Rimbaud, Poezje, red. A. Ważyk, Warszawa 1969.
b a r b a r y z m – „wyraz, zwrot lub konstrukcja składniowa pochodzące z innego języka niż ten, w którym
sformułowana została dana wypowiedź lub grupa wypowiedzi”, m a k a r o n – „tekst literacki, w którym występują obok siebie elementy dwu lub więcej języków w zasadzie na równych prawach”. Słownik terminów literackich, op. cit. W Kwiatach polskich przeważają barbaryzmy, ale w paru fragmentach ich nasycenie jest tak wielkie, że tekst zbliża się do makaronu.
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O, ile zerwań, złączeń, strąceń
W eksplodujących sekund trzasku
Złączenia i zerwania konwencji literackich nie powodują w utworze Tuwima chaosu.
Obowiązuje go, świadomie założona, „dyscyplina kontrapunktu”. Spośród owych „zdyscyplinowanych” chwytów poetyki reminiscencji na uwagę zasługuje m.in. m o n t a ż c y t a t ó w
– sygnowany nazwiskiem autora cytowanych wyrażeń. Chwyt w istocie nieskomplikowany, i
zapewne dlatego podlega on bezustannym urozmaiceniem. Z pomocą przychodzi fabuła: w
zmieniających się sytuacjach fabularnych zmieniają się motywacje montażu cytatów, a także
gatunki, rodzaje i barwy dygresji lirycznych. Nierzadko montaże cytatów pojawiają się we
fragmentach, które mają charakter f e l i e t o n u h i s t o r y c z n o l i t e r a c k i e g o.Na
przykład hasła z leksykonu neoromantycznych marzeń o Polsce mocarstwowej: „I każdy łyk
dmie w «złotyróg»!”. „I «miecz», i «rubież», i «do czynu», / I sto upojnych synonimów.”
Albo: ciąg wyimków z poezji Asnyka: „purpurowe szały”, „ideały”, „płomienie prawdy”,
„walki ducha”, „porywy”, „zapał” – wszystko to u Tuwima wyróżnione cudzysłowem, stłoczone na niewielkiej przestrzeni tekstowej i zmierzające ku parodii:
Daremne modły, próżny trud,
Bezsilne sny, marzenia.
U Asnyka: „Daremne żale, próżny trud, / Bezsilne złorzeczenia”294
Niekiedy felieton historycznoliteracki w Kwiatach polskich dąży do wyrażenia oceny minionych mód czy konwencji ekspressis verbis. Na przykład „Był Asnyk, bukiet «ideałów»; /
Dziś – zielnik, wtedy – bukiet świeży”. Jawność ocen nie stanowi tu wszak bezdyskusyjnej
konieczności. Ocenę negatywną sugeruje sam chwyt, sam rytm enumeracyjny. Montaż cytatów rozumiemy jako rezultat demontażu dawnej poetyki, a wraz z nią przestarzałej już ideologii – artystycznej i „życiowej”. (W liryce tradycjonalistycznej, pamiętamy, wyliczenie
organizowało patos wiersza; w Kwiatach polskich jest chwytem polemicznej depatetyzacji
cudzego słowa.) Inny przykład: ciąg wyrwanych z kontekstu macierzystego haseł publicystyki
pozytywistycznej. Zauważmy, iż urozmaiceniem chwytu staje się tu połączenie montażu cytatów z retoryką epistolarną. Oto list, który jedna z bohaterek poematu otrzymuje rzekomo od
znanej pisarki doby pozytywizmu:
„Droga Pani!
Wzruszona poetycznym listem,
Ślę... Niech otucha... Instynkt matki...
Najzaszczytniejszym posłannictwem...
Dobrobyt i oświata kraju...
Wspólne ogniwa... Społeczeństwo...
Ziarna przyszłości... Hartem stali...
Siew dobra... Wierzę... Wiosna nowa...
Więc oby dziecię”... i tak dalej;
Podpis: Eliza Orzeszkowa.
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A. Asnyk, Pisma po raz pierwszy razem zebrane, wybrał, objaśnił i opatrzył ilustracjami H. Schipper, t. II.
Warszawa 1939.
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Montaż cytatów nie ogranicza się do poziomu językowego. Analogicznym manipulacjom
poddawane są w dziele Tuwima symbole, rekwizyty, elementy widowiska teatralnego. Tak
wygląda spektakl młodopolski, a w istocie – świat widziany oczami reżysera czy widza neoromantycznej sceny (o teoretycznych aspektach takich widzeń będę mówił w odcinku poświęconym ofertom horyzontu estetycznego):
W pokoju gęsto naktębionym
Dymem i mgłami «wyspiańskimi»,
Co przytasayły się z Łazienek
Udekorować skromną scenę,
W pokoju tłok. Jak śledzi w beczce,
Tak tutaj masek, widm, potworów...
Zaduszki dziejów, raut upiorów,
Roją się, pchają, jeszcze, jeszcze!
Rycerze, króle, dziady, wieszcze
Skłębienie, sprasowanie, stłoczenie („jak śledzi w beczce”) przebrzmiałych symboli, wytartych znaków, umarłych scenografii – to nie tylko sposób uprawiania stylizacji, ale i forma
wartościowania tradycji – odtrąconej, nie chcianej, obcej Tuwimowi z wielu względów.
Jakże inaczej prezentuje się cudze słowo, które autor Kwiatów polskich szanuje, kocha,
pragnie upamiętnić w hołdzie najwyższym! Gdy wspomina pierwsze zetknięcie z Wyborem
poezji Staffa, nie sięga już po montaż cytatów. Zwalnia rytm opowieści, wydłuża czas narracji. Z pietyzmem opisuje wygląd książki Staffa. Notuje skrzętnie kolejne fazy przeżyć lekturowych. Ubóstwianego poetę cytuje oszczędnie, a cytowane ułomki („Poezja starych studni”,
„Zbierałem zardzewiałe klucze”) stają się impulsami do nowych kombinacji poetyckich, tematami wariacji lirycznych. Już nie felieton historycznoliteracki, lecz subtelna, czuła i n t e r
p r e t a c j a, poezja na temat poezji, staje się narzędziem stylizatora:
Czytam: „Poezja starych studni” – –
Tak, to poezja: gdy głos dudni
W chłodnym, spleśniałym mroku studni;
I to poezja; martwy zegar – –
Milczenie, śmierć, a czas bez grajka – –
I one martwe, jak ten zegar:
Są, ale pieśń się nie rozlega.
Kolejny chwyt: i n t e r p r e t a c j a t r a n s l a t o r s k a tekstu tradycji obcojęzycznej.
Poeta wprowadza czytelnika do warsztatu tłumacza, pokazuje instrumenty przekładu, warianty możliwych rozwiązań. Ten obchód po warsztacie translatorskim służy również z w o l
n i e n i u t e m p a l e k t u r y, wydłużeniu czasu obcowania z cudzym tekstem: wiemy już,
że u Tuwima jest to zawsze znak poszanowania dzieła, o którym mówi, sygnał wartości
szczególnie ważnej i akceptowanej. Takim dziełem jest Statek pijany Rimbauda. Tuwim cytuje najpierw fragment po francusku. Nie wiemy jeszcze, skąd pochodzi cytat. Słowo „Florides” (dla tych, którzy nie znają oryginału) może zrodzić przypuszczenie, iż jest to wiersz
Rimbauda (u tych, którzy pamiętają przekład Miriama: „Potrącałem, czy wiecie? Florydy
bajeczne”). Ten domysł zostaje natychmiast przez Tuwima potwierdzony. „Pijany / Rozbujał
statek oceany.” Ale przekład Miriama pojawi się tu w postaci przeredagowanej. Będzie to
przekład z przekładu, tłumaczenie intralingwistyczne: z polskiego na polski. Dostojny trzynastogłoskowiec Miriamowego tłumaczenia:
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Jeżeli jakiej wody tam w Europie pragnę,
To błotnistej kałuży, gdzie w zmrokowej chwili
Dziecina pełna smutków, kucnąwszy nad bagnem
Puszcza statki wątlejsze od pierwszych motyli
– w Kwiatach polskich staje się tekstem sylabotonicznym. Słowa tłumacza (podkreślone w
cytowanym wyżej czterowierszu) pojawiają się w innej kolejności, niektóre giną, zamiast
„dzieciny” będzie słowo „dziecko”; mimo to Tuwim bierze swój przekład w cudzysłów –nawet w wersji przekomponowanej autorstwo Miriama musi tu być uszanowane:
„Jeżeli jakiej wody pragnę
Tam w Europie, to kałuży,
Gdzie dziecko schyla się nad bagnem
I puszcza o zmrokowej chwili
Statki wątlejsze od motyli”...
Słowem: im silniej komplikuje się poetyka stylizacji, tym większą możemy mieć pewność,
iż obiektem stylizacji jest dzieło wysoko przez Tuwima cenione. I odwrotnie. Im prostszy
chwyt, tym większe prawdopodobieństwo oceny negatywnej, parodyjnej, druzgocącej.
Rzecz w tym jednak, iż nie są to oceny zakrzepłe. Zachwyt nad jednym utworem jakiegoś
poety wcale nie oznacza, że inny tekst tegoż autora musi być chroniony przed krytyką zjadliwą i ripostą parodystyczną. Oddając hołd Miriamowi tłumaczowi, Tuwim nie czuje się skrępowany w szyderczej ocenie poczynań Miriama – redaktora „Chimery” („mają volapük swój
Chimery”). Widzenie tradycji w Kwiatach polskich staje się w i d z e n i e m r o z s z c z e p i
a j ą c y m w a r t o ś c i. Żadnych idoli. Żadnych tabu. Żadnych „przerzutów” oceny. Liczy
się dzieło, nie całość dorobku mistrza dawnej epoki. W granicach pojedynczego dzieła także
są możliwe rozszczepienia wartości: są słowa piękne i słowa niepiękne, ujęcia fascynujące i
chybione.
Szczególnie skomplikowany dialog ocen odbywa się tu wokół twórczości wielkich romantyków, Mickiewicza i Słowackiego.
Pan Tadeusz. Z jednej strony mamy tu wyznanie miłości Tuwima do Mickiewiczowskiej
epopei. „I kocham Pana Tadeusza.” Mamy nadto tak niebywały podziw dla kunsztu Mickiewicza, że najdrobniejszy okruch jego tekstu, dwa słowa pożyczone u wieszcza, to dla Tuwima
skarb arcycenny – niezaprzeczalna własność wielkiego romantyka. Ich przytoczenie nazywa
się „plagiatem”.
W dziele Mickiewicza czytamy:
Obejrzał się i konie zatrzymał przy płocie;
Był sad.
A w Kwiatach polskich:
Wracam do willi. A po drodze
Był sad. B Y Ł S A D. Zauważ plagiat,
Dwusłowny wprawdzie, lecz bezsporny.
Z drugiej strony ukochanie Pana Tadeusza wcale nie oznacza, iż wszystkie osobliwości
dzieła Mickiewicza godne są podziwu i naśladownictwa. Kwiaty polskie jako poemat e m. i g
r a c y j n y! jako poemat p o l s k i mogły zbyt łatwo kojarzyć się czytelnikowi z poematem
Mickiewicza. Temat; kraj lat dziecinnych, konflikt: rosyjsko–polski, wszystko to rodziło niebezpieczeństwo nadto już jednostronnych identyfikacji. Tuwim obawiał się takich odczytań.
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To jasne: skojarzenia z Panem Tadeuszem mogły przesłonić inne, równie ważne, a dla poetyki stylizatorskiej nieodzowne więzi z tradycją literacką. Pisał w liście do siostry: „nazywają to
Panem Beniowskim (Pan Tadeusz + Beniowski), ale rację mają tylko co do tego drugiego
utworu”295 Baśń o prowincji – sielskiej, opływającej w dostatki, nie była celem Tuwima. Nie
chciał, by łódzkie podmiejskie dzielnice uchodziły za nowe Soplicowo. Sam tedy naprowadza
odbiorcę na tę paralelę, gdy opisuje letnisko snobów i typów z półświatka:
Takie letnisko. Jedno słowo:
Wypisz–wymaluj – Soplicowo.
I sam natychmiast niszczy wizję, która może rodzić skojarzenia z Panem Tadeuszem. Na
oczach odbiorcy dokonuje aktu rytualnego unicestwienia pseudo–Soplicowa:
Wypisz–wymaluj – Soplicowo.
Przechodząc krokiem Guliwera,
Zagarniam dłonią i zabieram.
Papuzie domy, dwóch młodzianów
I willę, i grających panów.
Robię to błyskawicznym ruchem
(Jak się na stole łapie muchę)
I dalej idę. Oni, w garści,
Bzykają, nudzą, więc ich gniotę
I, gniewny, rzucam gdzieś pod płotem.
Być może unicestwienie „Soplicowa” ma powody pozaliterackie: bohaterowie epizodu z
dzielnicy willowej nie dorastają do miary bohaterów Pana Tadeusza. Być może także – literackie: pamięć przeszłości baśniowej, pamięć heroizująca przeszłość i wybaczająca jej grzechy, wzorowana na Panu Tadeuszu, jest dla autora Kwiatów polskich nie do przyjęcia jako
wzorzec artystyczny. Ta druga interpretacja także powinna być bran pod uwagę, zwłaszcza iż
akt „zgniecenia” pseudo–Soplicowa odbywa się wedle reguł znanych z Beniowskiego. A więc
z poematu polemicznego, anty–Mickiewiczowskiego, będącego ważnym epizodem w dziejach antagonizmu wieszczów. To właśnie Słowacki bezustannie w Beniowskim296 demonstrował siłę kreacyjną twórcy, który „ma w dłoni” losy swoich bohaterów, i gdy chce, nakazuje im czyny i myśli zgodne z własną wolą lub tylko chwilowym kaprysem. Często eksponował umowność, teatralność scen przedstawionych, by tym plastyczniej ukazać panowanie
autora nad postaciami fikcyjnymi. „Nie spuszczam żadnych na scenę obłoków”, oświadcza w
którymś miejscu poematu. „Mógłbym, lecz nie chcę.” Ode mnie bowiem, wyjaśnia, od autora–reżysera zależy, w jakiej scenerii przeżyje kolejny epizod romansu „tych dwoje – których
ja mam w dłoni”. Ten sam motyw – dłoni wszechpotężnej autora (dłoni Guliwera) powtarza
się w Kwiatach polskich.
Nie znaczy to jednak, iżby patronat Słowackiego był w dziele Tuwima całkowity i bezdyskusyjny. Tuwim korzysta z geneologicznych inspiracji Beniowskiego: Kwiaty polskie to
nowa próba poematu dygresyjnego. Z Beniowskiego rodem jest także imię bohaterki Kwiatów polskich: Aniela; rozważania na temat etymologii tego imienia sięgają tych samych symboli, które pamiętamy z Anhellego. Lecz jednocześnie Słowacki inny, „późny”, mistyczny.
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Cyt. Za: M. Warneńska, Warsztat czarodzieja, Łódź 1975.
J. Słowacki, Dzieła wszystkie, wyd. kryt. oprać. J. Kleiner, t. 5 i 11, Wrocław 1954 i 1957. Zob. hasło „Beniowski. Poema” (oprac. S. Makowski) [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t.I, Warszawa
1984.
296
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Słowacki jako natchnienie Legionów i samego Piłsudskiego, jest Tuwimowi obcy. W tym
samym fragmencie (o różnicy upodobań), w którym tak jednoznacznie wyrażona została miłość do Pana Tadeusza, czytamy: „nie lubię [...] Króla Ducha”.
Odnotujmy inne jeszcze operacje stylistyczne, które konstytuują poetykę reminiscencji literackich w Kwiatach polskich. Na pograniczu bezpośrednich, jawnych odwołań do tradycji
znajdują się tu cytaty struktur. Graniczą one ze stylem autorskim, charakterystycznym dla
Tuwima, znanym z jego utworów wcześniejszych (sprawie tej przyjdzie jeszcze poświęcić
nieco więcej uwagi). Cytaty struktur nie są już pastiszami czy udatnymi naśladowaniami cudzych dzieł. Mają one cechę ćwiczeń pisarskich: podejmują idee cudzych poetyk i urzeczywistniają owe idee w sposób oryginalny. Schematy są zapożyczone, realizacje – świeże, bardzo własne. Tak więc schemat kolażu był znany przed Tuwimem. Znane były także wiersze
„kubistyczne”, wykorzystujące regułę jukstapozycji, czyli zestawień informacji pozornie niespójnych, bez logicznego wynikania czy więzi dialogowych 297.
W Kwiatach polskich znajdujemy taki właśnie ciąg jukstapozycyjnych powiadomień o życiu dużego miasta, kolaż zrobiony z nagłówków i ogłoszeń prasowych, strzępków rozmowy,
okruchów refleksji narratora itp. Otóż żadna z analogicznych polskich prób kolażu (czy to w
poezji futurystów, czy na przykład w wierszu Flukowskiego Stenotypistki298) nie stanowi tu
bezpośredniego źródła inspiracji, nie jest przedmiotem zabiegów stylizacyjnych. Powiedzieć
by należało, że zarówno kolaże wcześniejsze, jak i kolaże w Kwiatach polskich mają źródło
wspólne: teorię wiersza dadaistycznego, futurystycznego, „kubistycznego”. Podobnie –
„wiersz nazwiskowy” jako odmiana wiersza „pozarozumowego”. Teoretycy poezji pozarozumowej, m.in. Borys Eichenbaum299, zwracali uwagę na osobliwy efekt stylistyczny, jaki
daje proste wyliczenie imion własnych. Gra brzmień, gra skojarzeń w takim wyliczeniu
sprzyja liryce atematycznej: imię własne wydaje się tu nazwą pospolitą, ale desygnat tej nazwy pozostaje niejasny, uobecnia się w odbiorze „pozarozumowo”, instrumentacyjnie, w aluzjach do znaczeń znanych, w odwróceniach i nagłych zaprzeczeniach sensów języka praktycznego. Gdy aż pięć kolejnych wersów utworu Tuwima zajmują nazwiska (nieistotnych dla
fabuły) postaci, nazwiska ułożone w porządku jambicznym:
Bednarek, Łuczak, Hanc, Kiełpiński,
Stępień, Chajmowicz, Witusiński,
Kozłowski Jan, Kozłowska Wanda,
Wlodarczyk, Mergiel, Mróz, Orlanda,
Szejnman, Kleinówna i Kołodziej
– rozumiemy, że t e m a t e m są ich brzmienia, ich etymologie (polskie, niemieckie, żydowskie). Fragment powyższy stanowi jakby laboratoryjną, szkolną, „ćwiczebną” próbkę poetyckiej „pozarozumowości”. Nie jest jednak, powtórzmy, pastiszem. Jest cytatem struktury, spełnieniem założeń schematu znanego tradycji wiersza futurystycznego.
Jak wspomniałem już, cytatem struktury jest całość konstrukcyjna Kwiatów polskich, rozwijających się w porządku romantycznego poematu dygresyjnego. To coś więcej niż tylko
jeszcze jeden chwyt poetyki reminiscencji, jeszcze jedna szansa dla stylizatora. W istocie wybór tego wzorca był warunkiem umożliwiającym takie widzenie tradycji, w którym ulega ona
297

O poezji kubistycznej zob. Ważyk, Eseje..., op. cit.
S. Flukowski, Obraz oszczepu i inne wiersze, wiersze wybrał i przedmowę napisał E. Balcerzan, Warszawa
1983.
299
B. Eichenbaum, Jak jest zrobiony „Płaszcz” Gogola, przeł. M. Czermińska, [w:] Rosyjska szkola stylistyki,
op. cit. Oto próbka „poezji imion własnych” u Gogola: Mokkij, Sossij, Chozdazat, Tryfilij, Duła, Warachasij,
(Waradat, Waruch), Pawsikachij, Wachtisij i Akakij.
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rozszczepieniu, zantagonizowaniu i uniezwykleniu. Był warunkiem wypowiedzi historycznoliterackiej, autotematycznej, poświęconej kwestiom gustu i warsztatu poety. Formy bardziej
pojemnej w przeszłości odnaleźć nie sposób: forma gatunkowa traktatu (por. Traktat poetycki
Miłosza) wydaje się silniej ograniczająca autora, nie sprzyjająca aż takiej różnorodności
chwytów stylizacyjnych.
W Kwiatach polskich nakładają się na siebie trzy plany. Plan fabuły dziejącej się w świecie postaci zmyślonych (Aniela, Dziewierski). Plan fabuły autobiograficznej (Julcio to porte–
parole autora). Pomiędzy tymi planami dochodzi do interesujących przecięć: „prawdziwy”
Julcio zna „nieprawdziwego” Dziewierskiego, porte–parole autora obcuje ze swoimi bohaterami tak, jak gdyby byli jego przyjaciółmi czy znajomymi. Podobnie autor Eugeniusza Oniegina: „Oniegin był zdecydowany / Wyruszyć ze mną w piękny świat, / Lecz los się wtrącił w
nasze plany”300. Swego rodzaju pomostem między planem fabuły fikcyjnej i planem fabuły
autobiograficznej jest plan konwencji literackiej. Problemy literackiej umowności muszą tu
być jawne, sygnalizowane odbiorcy. W planie konwencji literackiej bohaterem staje się słowo. Akt mowy poetyckiej. Chwyt artystyczny.
Poezjo! jakie twoje imię?
Tworząca? Cóż ty tworzysz? Siebie.
Ażeby słowo poetyckie mogło pretendować do roli bohatera, choćby w świecie baśniowym, muszą zostać spełnione pewne warunki. Słowo powinno być nie tylko znakiem, ale
nadto jeszcze – rzeczą, swego rodzaju c i e l e s n o ś c i ą z n a k u, bytem zmysłowo pochwytnym, obdarzonym energią psychiczną. „Wierszu mój – z żalu, jak stół z drewna”, pisze
Tuwim. „Wierszu z tęsknoty, jak dom z cegieł.” Stół i dom. Stół, w którym nabrzmiewają
jakieś emocje. Dom, który czuje tęsknotę czy żal. W baśni mogą się pojawiać i takie postaci i
mogą aktywnie partycypować w przemianach rzeczywistości przedstawionej. Słowo – jak
bohater baśni – musi być słowem nacechowanym aksjologicznie: dobrym lub złym, życzliwym lub podłym, karanym lub nagradzanym. Jest partnerem człowieka. Brak słowa traktuje
się w Kwiatach polskich jako klęskę bohatera epickiego. Bohater epicki „wie”, iż bez słowa
nie potrafi egzystować, zostaje wypędzony z dzieła, wrzucony w nicość nie–tekstu. „Była po
prostu nieszczęśliwa”, mówi się tu o pewnej postaci epizodycznej, „Najgorszym z nieszczęść:
bezimiennym”.
Zarazem słowo jako partner człowieka jest w poemacie dygresyjnym słowem z biografią, z
przeszłością, z kompleksami, z pamięcią wstydliwą lub dumną, żenującą lub heroiczną. I w
tym właśnie punkcie pojawia się – jako naturalny rezultat koncepcji słowa poematu dygresyjnego – problem b i o g r a f i i l i t e r a c k i e j słów, wyrażeń, a także form gatunkowych
języka poetyckiego. Dygresje historycznoliterackie, felietony poświęcone dawnym konwencjom, parodie cudzych stylów, montaże cytatów, ćwiczenia pisarskie na temat zadany przez tę
czy inną doktrynę artystyczną przeszłości – wszystkie te, omówione tu już chwyty poetyki
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A. Puszkin, Utwory wybrane, red. Z. Fedecki i A. Ważyk, Warszawa 1950 [fragmenty Eugeniusza Oniegina
w przekładzie J. Tuwima]. Przy tej sposobności trzeba sprostować pomyłkę A. Sandauera, zwłaszcza iż powtarza się ona w kolejnych przedrukach jego tekstu o Kwiatach polskich. Powiada krytyk, że „niesłusznie, zwiedzeni obfitością dygresji lirycznych w Kwiatach polskich, krytycy chcieli widzieć w nich jedynie kontynuację romantycznych Don Juanów, Onieginów czy Beniowskich. Różnica techniki jest tu oczywista. W Kwiatach polskich – odmiennie niż u romantyków, a w sposób przypominający Prousta – sam autor bierze udział w akcji jako
jeden z bohaterów, obecność jego – zamiast, jak tam, podkreślać fikcyjność wydarzeń – akcentuje, przeciwnie,
ich realność. Jest to kompozycja jakby jednopłaszczyznowa, gdzie autor i bohater znajdują się w tym samym
planie”. W tym samym planie znajdują się również autor i bohater Eugeniusza Oniegina. Wystarczy przeczytać
uważnie drugą strofę: „Oniegin, dobryj mój prijatiel” (u Ważyka: „Oniegin, mój znajomy bliski”). A także wiele
innych strof poematu Puszkina, które – jak i w dziele Tuwima – eksponują realność wydarzeń.
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reminiscencji Stanowią więc w pełni umotywowane instrumentarium autora poematu dygresyjnego, są chwytami oczekiwanymi i funkcjonalnymi.
Nie tylko pamięć historycznoliteracka słowa poetyckiego jest w poemacie dygresyjnym
naturalną koniecznością reguł gatunkowych. Również „czyhanie na kontrast”, eksponowanie
konfliktów stylów i poetyk tradycji, stanowi tu istotę gry. Albowiem dziewiętnastowieczny
poemat dygresyjny był właśnie pomyślany jako gatunek faworyzujący to, co sprzeczne, niekiedy niespójne, podyktowane przez przypadek. „Zasada sprzeczności daje o sobie znać w
ciągu całego utworu i na najprzeróżniejszych poziomach strukturalnych” – pisze Łotman o
Eugeniuszu Onieginie Puszkina301. Sprzeczności i zamierzone niekonsekwencje odnajdziemy
w fabule, w rysunku postaci, w ocenach zjawisk obyczajowych; w charakterystykach cudzych
doświadczeń pisarskich: wszędzie. Tak w utworze Puszkina, jak i w Kwiatach polskich.
Rzecz w tym, że poemat dygresyjny chce tego, pozwala sobie na niekonsekwencje, godzi się
na własne „błędy”. Autor przyjmuje rolę „pisarza nieuważnego”302. To jest jego wybór świadomy i celowy.
Ukończyłem pierwszy rozdział, przejrzałem wszystko dokładnie; bardzo dużo jest tu
sprzeczności, ale poprawiać ich nie chcę – oświadcza Puszkin w komentarzu do Eugeniusza
Oniegina. Dziwne, prawda? Wolno spytać, pisze Łotman, „dlaczegóż to jednak, mimo
wszystko, autor widząc sprzeczności nie tylko nie zamierza wprowadzić poprawek, ale nawet
specjalnie zwraca na nie uwagę czytelnika?” Zdaniem Łotmana konstrukcja poematu dygresyjnego miała w zamyśle Puszkina n a ś l a d o w a ć zmienność, niespójność, antynomiczność ż y c i a. Przeszłości nie można poprawić. Nie należy usuwać z pamięci jej potknięć. Raz
popełniona pomyłka – staje się faktem. Tak samo w życiu człowieka, w dziejach narodu czy
klasy, w historii form artystycznych, jak i... w pracy nad poematem! Inne gatunki zacierają
błędy autora. Nie pozwalaj ujawniać tajemnic brudnopisu, zmian koncepcji, poprawek i skreśleń. Dążą do iluzji, że dany utwór od razu ukształtował się w wyobraźni autora tak, jak
przedstawia się w swej wersji ostatecznej. Poemat dygresyjny nie chce tej iluzji. Powiada
Łotman, iż w intencji Puszkina jedynie „tekst sprzeczny wewnętrznie mógł być odbierany
jako adekwatny w odniesieniu do rzeczywistości”. Sprzeczności przypadkowe, pojawiające
się w pracy nad Eugeniuszem Onieginem, w końcu „stały się elementem konstrukcyjnym”
tego dzieła.
Podobnie w Kwiatach polskich. Krytyka odnotowała sprzeczności i niekonsekwencje –
zwłaszcza w planie fabuły. Pisał Wyka, iż „poemat z każdą nową stroną coraz bardziej
zgrzyta”303. Kwiaty polskie „zgrzytały” także Sandauerowi. Wielostylowość w planie narracji
nie podobała się z kolei Głowińskiemu: „Głównym mankamentem poematu jest to, że nie
stanowi on spoistej całości, mieszają się w nim fragmenty o różnorodnym charakterze, od
scenek rodzajowych do patetycznych inwokacji, od wyznań lirycznych do epizodów, przypominających felieton dziennikarski – najistotniejsze jest to, że nie został on zbudowany według jednolitych zasad.”304 Pretensje krytyki są tu pokazowym przykładem rozminięcia się
stylu autora i stylu lektury. W istocie odnoszą się do gatunku, nie do dzieła. W jakiż inny sposób miałby autor pokazać różnorodność „cudzego słowa”, gdyby zrezygnował z „różnorodnego charakteru” fragmentów?
Tuwim pojmuje poezję jako spotkanie sprzeczności. Poezja to dwa żywioły, dwie racje języka. Precyzji i anarchii. Ścisłości i tajemnicy.
301

J. Łotman, Roman w stichach Puszkina „Jewgienij Oniegin”, Tartu 1975. (Cyt. w przekładzie własnym –
E.B.)
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„Pisarzem nieuważnym” nazwał Sienkiewicza T. Witczak – w szkicu zamieszczonym w zbiorze Prace o
literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu , Wrocław 1966. Niekonsekwencje Sienkiewicza
w charakterystykach postaci czy prowadzeniu pewnych wątków– zauważone przez badacza– nie są zamierzone i
nie stanowią celowego chwytu. W poemacie dygresyjnym – są celowe.
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Wyka, Rzecz wyobraźni, op. cit.
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Głowiński, Wstęp [do:] J. Tuwim, Wiersze..., op. cit.
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Poezjo! lampo czarnoksięska
I lampo laboratoryjna!
Oczekiwanie „jednolitych zasad” było w krytyce Kwiatów polskich redukcją, próbą wyboru jednej tylko strony, jednej jakości słowa poetyckiego. Zdaniem Wyki „piękne określenie
istoty poezji w Kwiatach polskich zawiera się w słowach «Poezjo! lampo czarnoksięska»”.
Nieprawda. To jest określenie p o ł o w y istoty poezji. Drugą „połową” jest rygor laboratoryjny, światło eksperymentu. Poezja jest j e d n o c z e ś n i e dzieckiem wyobraźni, „guseł
tajnych”, wizji mistycznych czy narkotycznych upojeń, i pracą w pełni zracjonalizowaną,
podległą nieubłaganym rygorom:
Te mgiełki srebrne i błękitne,
Te nawałnice snów i buntu
Mierz cyrklem, wagą, logarytmem
I dyscypliną kontrapunktu
Poezja jest – p o m i ę d z y ś w i a t ł a m i pustelni czarnoksiężnika i laboratorium badacza. Mgłą i dyscypliną. Lecz to ideał. Tuwim w Kwiatach polskich pokazuje, iż w praktyce
zazwyczaj któreś „światło” okazuje się mocniejsze, Równowaga stabilna staje się równowagą
chwiejną. Takie są dzieje sztuki, tak biegnie jej życie przez epoki i pokolenia. Czy on, autor,
który zbadał i ujawnił drogi niespójności historii poezji, sam potrafi uniknąć zachwiania równowagi? wyzwolić się spod dyktatury niekonsekwencji (czyli życia)? Ależ nie. Tego nikt nie
potrafi. Nikt, kto uległ poezji i podda) się jej sprzecznościom, nie może być wolny od błądzenia i lawirowania między biegunami sztuki.
Spośród pisarzy swojej generacji – z kręgu skamandryckiego – właśnie Tuwim mógł w
sposób najbardziej niewymuszony, bez. gwałtu nad własnymi doświadczeniami, wyrazić i
urzeczywistnić tę myśl. Aby się o tym przekonać, wystarczy porównać Kwiaty polskie z Popiołem i wiatrem Słonimskiego305. W utworze Słonimskiego fabułę przerywają dygresje autorskie: wspomnieniowe i związane z aktualnościami współczesności. Lecz nieciągłość fabuły
oraz obecność dygresji to jeszcze za mało, by mówić o poemacie dygresyjnym. (Gdyby to
miało wystarczać, „poematami dygresyjnymi” nazwalibyśmy większość powieści, na przykład Balzaka czy Tołstoja.) Popiół i wiatr jest stylistycznie jednolity, monotonny, pozbawiony
owego zmieszania konwencji – parodiowanych i pastiszowanych. Jest taki, jaka jest poezja
Słonimskiego: nie stylizatorski, lecz tradycjonalistyczny.
Tymczasem w Kwiatach polskich „cudzym słowem” okazuje się nie tylko słowo innych
poetów przeszłości, ale także – słowo Tuwima, jego wcześniejsze doświadczenia literackie.
Poetyka reminiscencji nie omija Rzeczy czarnoleskiej czy Balu w Operze. Przykłady306.
Echem słynnych Słopiewni Tuwima (1923), napisanych językiem imitującym prasłowiańskość, jest w Kwiatach polskich wywód filologiczny o „miłożalu”. W Czwartym tomie wierszy (1923) znajdziemy opis barw „wklętych we flakony”; ten ogród kolorów nazywa Tuwim
„Barwistanem”. Kwiaty polskie powtarzają tę wizję. Oto szkło, kolor, światło, powietrze,
szkło szyby wystawowej w sklepie z akcesoriami myśliwskimi i znaczkami pocztowymi egzotycznych państw. I komentarz Tuwima; „Wstrząśnij i napuść w szkło pamięci / Iluminację
Barwistanu”. Takich autocytatów jest w Kwiatach polskich niemało. „Że nie podołam sam z
wierszami / kamienie lepiej w Łodzi tłuc”, czytamy w dygresji autobiograficznej poematu.
Czytelnik Rzeczy czarnoleskiej przypomina sobie natychmiast wiersz Tuwima z 1929 roku
pt. Kamienie lepiej rąbać... Inne przykłady. Pogłosy Balu w Operze. „Stłumionym wirującym
305
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Słonimski, Poezje zebrane, Warszawa 1970.
Tuwim, Wiersze..., op. cit.
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stukiem / Cwałuje w głowie noc rozpustna. / Fruwają kołem majtki, kiecki, / Pończochy,
szklanki, tyłki, łydki.” To samo widzenie, te same słowa. W Kwiatach polskich mają swoje
stylistyczne – stylizacyjne – przedłużenia wcześniejsze wiersze Tuwima: tak głośne, jak na
przykład Do prostego człowieka (1929). Bez trudu rozpoznajemy ich rytm, typ argumentacji,
selekcję słownictwa, dobór obelg, montaż scen, prezentację postaw:

Do prostego człowieka:
Gdy zaczną na tysiączną modłę
Ojczyznę szarpać deklinacją
I łudzić kolorowym godłem,
I judzić „historyczną racją”
O piędzi, chwale i rubieży

Kwiaty polskie:
Gdy się u stóp głuptasa wili
Ten w „szczerym hołdzie”, ów na żołdzie,
Gdy honor dziejów plugawili
Nikczemnym marszem na Zaolzie;
Najważniejsze jest to, że autor wcale nie zataja związków swego poematu z własnymi
utworami wcześniejszymi. Nie jest tak, iżby z braku pomysłów powtarzał sam siebie – sprzed
lat. Niekiedy – jak gdyby nie dowierzał własnej popularności lub pamięci czytelnika – sam
sygnalizuje powtórzenie;
Ściągnąłem to z własnego wiersza
O „Zasypianiu”
W innym miejscu informuje w przypisie, iż oto odnośny fragment jest powtórzeniem wiersza zamieszczonego w Jarmarku rymów (1934). Mechanizm autocytatu okazuje się tak zaborczy i tak natrętnie eksponowany, że w końcu Tuwim w Kwiatach polskich cytuje... Kwiaty
polskie!
Bukiety wiejskie, jak wiadomo,
Wiązane byty wzwyż i stromo.
Tak brzmią pierwsze wersy Tuwimowego poematu. A w Epilogu Kwiatów polskich powtarza się ten dwuwiersz – jak gdyby był już przytoczeniem słów z innego dzieła, ujęty w
cudzysłów:
...Byt sobie niegdyś bukiet wiejski...
(„Bukiety wiejskie, jak wiadomo,
Wiązane były wzwyż i stromo”...
Już mi ten dwuwiersz mży legendą,
Już się wśród jego liter przędą
Słoneczne nitki żalu, marzeń...)
Tak dopełnia się model poematu dygresyjnego, w którym słowo poetyckie uzyskuje
uprawnienia bohatera. Jest słowem czułym na czas. Słowem, które starzeje się – jak człowiek,
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jak istota żywa, jak przedmiot. Wypowiedziane na początku poematu, w partii końcowej jest
już innym słowem – obiektem stylizacji. Paralela między stosunkiem Tuwima do tradycji a
stosunkiem do własnej przeszłości pisarskiej to jedno z najmocniejszych uzasadnień idei naczelnej Kwiatów polskich.
W dotychczasowych analizach zwracałem uwagę na rozbieżności metod pisarskich, które
są odpowiedzią na ofertę tradycjonalizmu i odpowiedzią na ofertę stylizatorską. W Kwiatach
polskich znajdujemy nadto bezpośrednie akcenty polemiki antytradycjonalistycznęj. Tuwim
atakuje wprost, bezpardonowo, etykę tradycjonalizmu wojennego. Demaskuje etyczną dwuznaczność historiozofii wyznawanej w latach wojny przez przyjaciół–skamandrytów. Powiada Tuwim, iż gdy poezja wzywa na pomoc duchy przeszłości, to z reguły apeluje do duchów
potężnych („Batorych, Chrobrych, Jagiellonów”), modli się do Króla–Ducha: do tego, co w
dziejach n a d l u d z k i e. „Te schadzki natarczywych mitów”, twierdzi, jakże są niebezpieczne. Te same mity – przed wojną – chroniły „rycerzy” Drugiej Rzeczypospolitej w ich
zwycięstwach nad ludem. Druga Rzeczpospolita bowiem, w odczuciu Tuwima, wyrosła z
legionowego romantyzmu, z upojenia Słowackim, a doszła do stów kłamliwych, „zmienionych chytrze przez krętaczy”, i w końcu przełajdaczyła ojczyznę w prominenckich „balach w
operze”. Czyż nie te same mity – nadczłowiecze, heroiczne – czyż nie tę samą wiarę w pomoc
duchów starożytnej Grecji i Cesarstwa Rzymskiego przywołuje dziś, w czasie wojny, najeźdźca?307
Historia! „Historyczne prawa”!
Patrz – „die Geschichte” jest u celu!
Wierzyński, pamiętamy, pisał, że to my, Polacy, jesteśmy prawowitymi spadkobiercami
antycznych i średniowiecznych herosów i bohaterów. Że ich duchy nas będą chronić. Ależ to
samo głoszą Hitler i Mussolini! To on, „rzymski kupiszczyna” –
Antycznych małpujący Rzymian!
Pokazał jeden jak i drugi
Wielkodziejowe swe zasługi
I – trzeba przyznać – zdał egzamin:
Pokazał Orbi, dowiódł Urbi,
Do czego dziwkę swą dokurwił
Historycznymi przesłankami.
Poezja nigdy nie wygra swej walki duchowej z najeźdźcą, jeżeli będzie naśladowała jego
system wartości i szukała wsparcia w mocarstwowej, nadczłowieczej mitologii.
Tradycjonalizm to szkoła myślenia monistycznego308. Uznaje jeden porządek świata, jeden
porządek kultury, jedną hierarchię wartości, a więc i jeden typ twórczości literackiej. Prowadzi do unifikacji kultury, do wytłumienia odchyleń czy rewizjonizmów. Bywa koniecznością
historyczną, ale powinien pozostawać zawsze pod kontrolą postaw opozycyjnych (stylizatorskich). Oferta stylizatorska jest ofertą myślenia pluralistycznego; Człowiek musi tu zostać
odsłonięty w sprzecznościach dobra i zła, autentyczności i fałszu, świętości i brudu. Gdyż taki
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O roli stylizacji w systemie obyczajowości faszystowskiej zob. Faszyzmy europejskie (1922–1945) w oczach
współczesnych i historyków, wybrał i wstępem opatrzył J.W. Borejsza, Warszawa 1979.
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Monizm jest w istocie pojęciem z zakresu ontologii: stoi na gruncie jednorodności natury wszelkiego bytu –
w opozycji do dualizmu i pluralizmu. Skoro jednak termin „pluralizm” od dawna funkcjonuje w odniesieniu do
życia społecznego, oznacza różnorodność postaw, światopoglądów, etyk, estetyk itd., tolerowaną w danym społeczeństwie, wolno przeto – w analogicznym kontekście: wobec norm życia społecznego – zaprzeczenie pluralizmu nazwać „monizmem”.
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jest, i taką jest jego literatura. Zapewne trudniej jest walczyć o byt narodowy i zachowywać
pamięć własnej niedoskonałości, i pamiętać o skomplikowaniu historii własnego narodu, o
sprzecznościach w dziejach własnej sztuki. Lecz społeczność, której nawet w najtrudniejszych chwilach „nic co ludzkie nie jest obce”, która totalitaryzmowi okupanta przeciwstawia
ideały demokratyzmu, taka społeczność, gdy w końcu zwycięży, będzie ocalona przed własnymi wewnętrznymi nieprawościami i zafałszowaniami. Tak oto oferta artystyczna, na pozór
techniczna jedynie, zalecająca pewien wybór chwytów literackich, pewien rodzaj rozwiązań
pisarskich w obrębie poetyki tekstu, okazuje się także ofertą etyczną. Wizja sztuki staje się
wizją społeczeństwa.

*
Po wojnie najciekawszą odpowiedzią na ofertę stylizatorską stała się poezja Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego. W twórczości autora Kolczyków Izoldy aspekt ludyczny, zabawowy, dominował jednak – w porównaniu z Kwiatami polskimi – nad przesłaniem etycznym.
Sprawę tę dość szczegółowo omawiałem w pierwszym tomie tej książki.
Spośród nowszych poetyk stylizatorskich na odnotowanie zasługuje poetyka Jarosława
Marka Rymkiewicza309. Rymkiewicz różni się od swych poprzedników sposobem widzenia
dziejów sztuki. I on również dostrzega literacką walkę: nie w diachronii jednak, nie w zmianach epok i sezonów, lecz w synchronii jedynie –odwieczny antagonizm romantyzmu (czyli
postawy burzycielskiej) i klasycyzmu (czyli poszukiwania ładu, porządku, harmonii). Nie ma,
powiada Rymkiewicz, żadnej linii ciągłej pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Są k o ł a
poezji: koło romantyczne i koło klasycystyczne. Na tych kołach ustaje bieg czasu, spotykają
się w nich autorzy różnych epok, porozumiewają się dzieła różnych stylów i indywidualności
pisarskich. Sam Rymkiewicz opowiada się zdecydowanie za „kołem” klasycystycznym. Jego
stylizacje, pastisze itp. chcą pokazać, iż rozmaitość widoczna na p o –w i e r z c h n i tekstów
różnych epok to osobliwość drugorzędna wobec naczelnych idei klasycyzmu – pod powierzchniami ukrytych. Różnorodność to punkt wyjścia. Tożsamość – punkt dojścia.
Oferta kontynuacyjna
Trzecia oferta horyzontu historycznoliterackiego apeluje do swoistego poczucia c z a s u
dziejów poezji. Twierdzi się tu, że nie jest prawdą, jakoby czas sztuki poetyckiej odpowiadał
czasowi kalendarzowemu. Czas kalendarza – czas życia – to czas nieodwracalny310. Wartością pierwszą i bezdyskusyjną pozostaje w nim teraźniejszość. W życiu możemy tęsknić do
tego, co było, ale to, co było, jest „gorsze” od tego, co jest, gdyż tylko to, co jest, istnieje realnie: przeszłość stanowi niebyt, nicość, próżnię. Natomiast czas poezji (czas kultury artystycznej) odznacza się o d w r a c a l n o ś c i ą. Przeszłość sztuki żyje w jej teraźniejszości. Nie
dość na tym. Wcale nie musi być tak, iż nowsze dzieła – tylko dlatego, że nowsze – są od
starszych mądrzejsze czy bardziej aktualne. Często bywa odwrotnie: teraźniejszość znajduje
pełniejsze odbicie własnych problemów w utworach dawnych niż w tekstach, które sama produkuje. W dziejach form artystycznych postęp spotyka się bowiem z regresem; ewolucji przeciwstawia się inwolucja; ruch do przodu może się okazać ruchem wstecznym. Są okresy, a i
całe epoki, które wydają się predystynowane do tego, by skoncentrować swą energię twórczą
309

J.M, Rymkiewicz, Czym jest klasycyzm – manifesty poetyckie, Warszawa 1967.
Opozycja „czasu odwracalnego” i „czasu nieodwracalnego (ukierunkowanego)”, odpowiadająca pojęciom
synchronii i diachronii, odgrywa istotną rolę w badaniu różnych kultur – w perspektywie antropologicznej. Zob.
C. Lévi–Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa 1970.
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na poszukiwaniu w tradycji takich doświadczeń, które powinny być kontynuowane. Wówczas
to stajemy się świadkami odrodzeń, renesansów czy „reinkarnacji” stylów i poetyk z odległej
przeszłości.
W granicach oferty kontynuacyjnej umacnia się przeświadczenie, iż zjawisko wygasania
konwencji pisarskich, wyczerpywania się ideologii artystycznych, jest – lub bywa w odniesieniu do niektórych konwencji – złudzeniem. Gdy jakaś epoka ogłasza zmierzch pewnej ideologii twórczej, skąd ma tę pewność, że istotnie dana ideologia całkowicie i bezpowrotnie
wyczerpała swoje możliwości? Taka pewność może być co najwyżej wiarą i hasłem przełomu, żądaniem pokoleń wstępujących do literatury lub poczuciem klęski pokoleń, którym nie
udało się nawiązać kontaktu z własną współczesnością. Wygasanie stylów i poetyk to fenomen psychologiczny, socjopsychologiczny, historyczny. Mijają lata, stulecia, i okazuje się, że
w nowych okolicznościach historycznych, w nowym splocie wiar i żądań artystycznych pogrzebane dawno temu konwencje – zmartwychwstają! Być może kiedyś, gdy kończył się żywot starej poetyki, racje były po stronie tych, którzy jej „śmierć” przyśpieszali311. Ale były to
racje tak samo prawomocne. jak i racje epoki nowej, wskrzeszającej zapomniane chwyty.
Przyjęcie oferty kontynuacyjnej oznacza, że systemy chwytów danej konwencji przeszłości
przedwcześnie „wycofano” z gry. Że znajdują się w ich nagromadzeniu zarysy możliwości –
ledwo zaznaczonych, nie wykorzystanych w pełni. Że są to dążenia – przerwane w połowie.
Myśli – wymagające podjęcia i rozbudowania. Ciągi obrazów – fragmentaryczne, szkicowe,
godne uzupełnień.
Kontynuacja nie jest naśladownictwem, chociaż zazwyczaj zaczyna się od naśladownictwa. Trzeba się najpierw nauczyć konwencji – w jej dawnym, kanonicznym zespole wskazań i
doświadczeń, aby później wykroczyć poza gotowe rozwiązania przeszłości. I nawet przeciwstawić im własne, w pełni oryginalne koncepty.
Oferta kontynuacyjna różni się od oferty tradycjonalistycznej tym, że nie obchodzi jej całe
dziedzictwo przeszłości – zredukowanej do elementów anonimowych, lecz jedna, wybrana,
wyrazista poetyka dawnych czasów – traktowana z reguły jako tradycja kluczowa, najdonioślejsza w dziejach sztuki narodowej.
Przyjęcie oferty kontynuacyjnej oznacza także jawną niezgodę na ofertę stylizatorską. Stylizator eksponuje wielość zróżnicowanych i zantagonizowanych technik poezjowania; kontynuator jest tak silnie przejęty twórczością własnych poprzedników (z tego samego nurtu, z tej
samej ideologii), że inne, konkurencyjne style i poetyki przeszłości nie są w stanie go zainteresować. Cudze słowo traktuje tak samo poważnie, jak słowo własne.
Poezja kontynuacji: Krzysztof Kamil Baczyński
W biografii bohatera wierszy Baczyńskiego312 nie było Ody do młodości. Nie pojawiła się
owa butna wiara w nadludzką – bogom wydartą – moc, która by go pasowała od razu, od kolebki, na herosa. „Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał hydrze, / Ten młody zdusi Centaury...”
Nic bardziej obcego wyobraźni początkującego poety niż cytowane wyżej słowa Mickiewicza! Owszem, ślady radosnego (kosmicznego) wizjonerstwa – rodem z Ody do młodości –
można odnaleźć w juweniliach Baczyńskiego (z lat 1938–1939), ale ich sens jest inny: odnoszą się wyłącznie do baśni dziecięcej. Stało się tak, jak gdyby w sto z górą lat po literackich
311

Por. słynną wypowiedź Jasieńskiego: „gdy nastał Jasieński, / Bezpowrotnie umarli i Tetmajer, i Staff!” – z
wiersza But w butonierce. Jasieński, Utwory..., op. cit.
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Gdy kończyłem pracę nad ta książką, ukazała się recenzja jej tomu pierwszego napisana przez A. Zawadę
(Obraz poezji współczesnej, „Twórczość” 1984, nr 7). Jedyny zarzut – w tej niesłychanie rzetelnej i, trzeba
przyznać, onieśmielająco życzliwej recenzji – dotyczy „krzywdzącego zachwiania proporcji”, polegającego na
„prawie zupełnym” pominięciu „wierszy poetów pokolenia wojennego” w rozdziale o „strategii świadka”. Sądzę, że w tomie drugim proporcje zostały wyrównane, a może nawet lekko zachwiane w drugą stronę –Baczyński i Gajcy są tu postaciami wyraźnie eksponowanymi.
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uniesieniach dojrzewanie osobowości uległo przyspieszeniu i oto dawne szały młodzieńcze
mogą być dziś już tylko rojeniami dzieci. To w dzieciństwie:
Świat był szalony, tętniący, biegnący
wielki...
jak nieba błękitne ogromy
szybkie, jak słowa zgubione w wszechświecie313
Pamiętamy z wiersza Mickiewicza te same motywy, choć jakże inaczej – rozkazująco,
władczo – zorganizowane: „a okiem słońca / Ludzkości całe ogromy / Przeniknij...” Bohater
juweniliów Baczyńskiego przekracza próg dzieciństwa, który jest progiem baśni – uświadamiając sobie psychologiczne (osobiste, domowe, miłosne) dylematy dorosłości. Spoza historii
jednostki nie wyłania się jeszcze historia ojczyzny. Wyłaniają się tymczasem zarysy biografii
uniwersalnej, sui generis „życia w ogóle”, a w istocie pierwszego dopiero etapu, w którym
dzieciństwo było wolne, spontaniczne, szczere, młodość – gorzka, bo zmuszająca do niepokoju o przyszłość (o śmierć). „Tutaj żegnam swoje dzieciństwo [...], patrzę w życie nowe,
ciężkie i już nie słoneczne”314, czytamy w autokomentarzu siedemnastoletniego poety, przeznaczonym dla piętnastoletniej koleżanki. Dominują obrazy klęski, a jeżeli jest mowa o walce, to centralną postacią staje się w nich nie Mickiewiczowski Herakles, lecz dorosłe dziecko
w zbroi biednego rycerza. Nie pragnie on zmienić świata, pchnąć go „nowymi tory”. Chce
ocalić baśń o szczęściu dziecięcym, wcale zresztą nie przeciw ludziom („lecz nie walcz o nią
z ludźmi, smutny Don Kiszocie”) i nawet nie przeciw światu. Przeciw sobie. „Armią” wroga
– jak u Cervantesa – okazują się wiatraki, są to jednak, jeżeli tak można powiedzieć, wiatraki
wewnętrzne: „wiatraki rozszalałych, wirujących myśli”. W walce zbrojnej, na śmierć i życie,
czyż taki błędny rycerz może zostać zwycięzcą?
Wprost na przełaj, przez pola zardzewiałe zmierzchem
pojedziemy w głąb nocy, smutni Don Kiszoci,
po to tylko, by kiedyś (może w baśni progu)
rozerwał nam świadomość zabłąkany pocisk.
A jednak przejście w romantyzm – z katastrofizmu w romantyzm – stanie się wkrótce faktem literackim i biograficznym. Osaczenie romantycznością nie oznacza w liryce Baczyńskiego radykalnej zmiany tej perspektywy, która zarysowała się w jego najwcześniejszych
próbach literackich. W twórczości Baczyńskiego jest to – od przedwojennych juweniliów tak
bardzo dla niego trudny – konflikt między arkadią dzieciństwa a bezwzględnością historii. Bo
dzieciństwo już, zdawałoby się, pożegnane (w Elegii III} nadal ogarnia niemałe obszary
świadomości bohatera, który ma tyle lat, co autor: na początku wojny 18, w dniach ostatnich
liryków 23. Gdy dwudziestoletni człowiek myśli „ja”, ważąc ciężar swej biografii, odnajduje
świeże jeszcze doświadczenia dni dziecięcych, co najmniej połowę czasu, który zdołał przeżyć. A gdy wie, że te proporcje nie ulegną już poważnej zmianie, musi czuć swe istnienie tak,
jak w Westchnieniu (z 23 kwietnia 1944 r.):
Norymbergii, o Awiniony,
rączką dziecka rzeźbione w ciszy,
jeszcze sobie szum wasz przypomnę,
bo za rok go już nie usłyszę.
313
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Baczyński, Utwory zebrane, t.1 i II, op, cit. Następne wiersze – według tego samego źródła.
Ibid.
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Dzieciństwo jest wartością utraconą, ale dlaczego jest to utrata arkadii? W licznych lirykach (pisanych już po Wrześniu) czas dziecięcy wydaje się czasem mitycznym, pierwotnym i
anielskim, roślinnym i płynącym obok Boga, nierzeczywistym jak sen i wyrazistym jak prawda. Z Poematu o Chrystusie Dziecięcym:
Dzieci w oczach noszą chabry
i powagę troglodyty.
Dzieci w oczach noszą prawdę,
noszą białe, spełzłe mity.
[...]
Dzieci Boga noszą w oczach.
Epitet „dziecinny” często znaczy tu tyle, co „bliski Bogu”. W Poemacie o Bogu i człowieku: „Bóg / jest właśnie w takiej czerwieni płynnej, / na pół surowej, a pół dziecinnej”. W tym
kontekście nie dziwią (nie są ornamentami poetyckości arbitralnej, ani religijności wzmagającej „czystą” poetyckość) wołania o powrót przeszłości, w których czeka się na cud uczyniony
wargami Madonny (Noc z 1942 r.) lub sławi się moc nadludzką wyobraźni dziecięcej. Gdy
czytamy w Elegiach zimowych:
Wróćcie mi dni dziecięce jak torbę archanioła –
zbuduję wam okręt, który przewiezie na żywy brzeg!
– przychodzą na pamięć wcześniejsze, znane już literaturze teorie, tak aktywne właśnie u romantyków.
Dla romantyków XIX wieku dziecko było uosobieniem więzi człowieka z naturą, więzi
utraconej przez stulecia, w których triumfował rozum. Już Fryderyk Schiller pisał: „Nasze
dzieciństwo jest jedyną naturą nie zagłuszoną, jaką jeszcze spotykamy u ludności cywilizowanej”315. W dzieciństwie świat jest jednością ducha, który ogarnia naturę, między naturą a
kulturą nie rodzą się żadne napięcia. Dwoje dzieci w Godzinie myśli Słowackiego316 przeżywa wiosnę jak czytaną książkę, a słowa ksiąg chłonie niczym powiew wiosny czy jesieni, jak
„woń wierzbami opłakanej wody...” Romantycy wierzą, że w dzieciństwie (ba, w niemowlęctwie)317 można śnić dzieje całej ludzkości, „przeczuciem szukać zakrytego świata”. I można myślą zastępować zmysły – „myśleniem słuchać szmeru rosnących kwiatów”, a stamtąd,
gdzie rozgościła się myśl, z ksiąg uczonych, chłonąć ją marzeniem, intuicją. „Oni marzeniem
księgi rozumieli ciemne / Nie rozumiejąc myślą.”
W liryku Słowackiego Dziecina Lolka na rzymskich mogiłach apologia anielskiej mocy
dziecka sięga szczytu. Oto natura (zwierzęta, fale morskie) komunikuje się z dziecięcą duszą
równie bezpośrednio, jak i sama ze sobą. Dziewczynka słyszy płacz starych kurhanów, rozumie ból ptasich serc. W niej – w polskim dziecku – trzody owiec „czują anioła”, a wysokie
fale – „ducha zmartwychwstań”. Dziecko bytuje w naturze, ale i ponad nią: „Jeśli chcesz –
będziesz rozkazywać falom”. Musi jednak pozostać dzieckiem. „Lecz biada, jeśli ten czar
zemrze w tobie, / który był w dziecku”, ostrzega poeta. Cóż, czary w końcu zamierają, giną w
zderzeniu ze światem dorosłych.
Romantyzm odstania i nobilituje konflikty, które w literaturze wcześniejszej wydawały się
co najwyżej infantylnymi kaprysami. Nawet takie zajęcia dorosłych jak podróżowanie mogą
315

Cyt. za; M. Janion, Gorączka romantyczna, Warszawa 1975. W Gorączce... znajduje się szereg – ważnych
także dla naszej rekonstrukcji świata wyobrażeń Baczyńskiego – uwag na temat dziecka i młodości w romantycznej koncepcji człowieka.
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Słowacki, op. cit.
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Piszą o tym w komentarzach do Kordiana M. Bizan i P. Hertz, op. cit.
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stać się dla wczorajszego dziecka powodem załamań: wszak podróż to rozłączenie z oswojonym i rozumiejącym nasze sprawy krajobrazem. „Wysyłają mnie w kraje bez zim i bez wiosen – rozpacza bohater Godziny myśli – Chcą mnie zabić.” Dla natur twórczych tragedią staje
się konieczność podporządkowania konwencjom kultury – bez których nie sposób wyrazić i
przekazać innym własnego „ja”. „Posągom jego myśli brakowało ciała”, powie Słowacki o
swym przyjacielu (a Konrad będzie długo trwał w złudzeniu, iż ludzkie oczy i uszy nie są
potrzebne pieśni autentycznie wolnej). Podobnie infantylna religijność: rozsypuje się w obliczu religii jako instytucji – powiązanej dyplomatycznymi kompromisami (czyli zimnym rozsądkiem) z instytucjami światowej polityki. „Wiara dziecinna padła na papieskich progach”,
czytamy w Kordianie. Wreszcie miłość. Spotkanie z miłością to spotkanie z wyrachowaniem.
Majętność, pozycja społeczna, interesy stanowe biorą tutaj prym nad świętością czystego
uczucia. Próby ocalenia więzi z naturą okazują się coraz trudniejsze, rodzą coraz potężniejszy
bunt. Gustaw z Dziadów części IV, sam jak dziecko, pełen poczucia krzywdy wobec wychowawców, którzy nie ustrzegli go przed ciosami świata – spadającymi między światłem ksiąg a
mrokiem pierwszej, wzgardzonej miłości, swym przyjacielem zwie gałąź cyprysu czy jodły.
Przekroczenie progu dzieciństwa odczuwane jest jak wejście w całkowicie nową formę
bytowania, w nowy świat, który wydaje się tak obcy, jak gdyby był już t a m t y m światem.
Skoro zabija się życie (życie dziecięce), być może trzeba się zabić samemu – dochowując
wierności sobie: aniołowi? Jak literaccy poprzednicy bohaterów romantycznych, Hamlet i
Werter, tak i Gustaw czy – piętnastoletni! – Kordian stają przed własnym „być albo nie być”.
Linie fabularne dziejów bohaterów romantycznych w życiu bohatera wierszy Baczyńskiego splatają się i rozchodzą. Należy mówić nie o powtórzeniu koncepcji bohatera, ale o skomplikowanych i n t e r f e r e n c j a c h, które upodobniają do siebie i jednocześnie różnicują
ich losy. Sytuacja wydaje się analogiczna – Polska znów utraciła niepodległość, młodość
znów musi brać ciężary ponad własne siły. Lecz pod wieloma względami są to sytuacje odmienne. Agresje świata utraciły dawną różnorodność. Bohaterowi pokolenia wojennego zabrakło czasu na rozegranie wielu scen z dramatu romantycznego. Zabrakło przestrzeni, w
której byłyby one możliwe. Czyż młodość wojenna ma prawo do rozpaczy z powodu rozstań
z krajobrazami dziecięctwa? Peregrynacja do Alp czy piramid jest nieosiągalnym marzeniem.
Krajobrazy ojczyste trwają zrujnowane i zamienione w więzienie, którego strzegą mordercy.
Miłość jest teraz jedynym azylem piękna, prawdy, prawości. Wiersze Baczyńskiego do Barbary nie są wierszami o zdradzie kobiecej, miłość nie ma posmaku intrygi romansowej czy
melodramatycznej – to świat zdradza miłość, zabija kochanków, rozdziela męża i żonę.
Stare pytanie Gustawów i Kordianów o „być albo nie być” nabiera zatem osobliwej treści.
Bohater romantyczny wchodził w konflikty historii po (nieudanym) samobójstwie. Bohater
Baczyńskiego wie, że wybór udziału w konfliktach historii jest równoznaczny z samobójstwem. Lecz wie jednocześnie, że bierność wcale nie oznacza ocalenia. Tak oto tradycja romantyczna ulega redukcjom, zakrzywieniom, reinterpretacjom. Zanikanie pewnych wątków
sprzyja wzmocnieniu innych. Obserwujemy procesy interferencji linii biograficznych, nakładania się i odpychania przebiegów ewolucji duchowej młodości w kraju skazanym na śmierć.
Bohater Baczyńskiego – osaczony przez historię – wydaje się bliższy nie tyle postaciom
pierwszoplanowym dzieł romantycznych, ile bezimiennej „dziatwie”, owym chłopcom z
Dziadów części III, którzy zostali z dnia na dzień, brutalnie wypędzeni z domów rodzinnych,
wyrwani z mitu i odarci z praw, które im dała natura:
Widziałem ich: – za każdym bagnetem szły warty,
Małe chłopcy, znędzniałe, wszyscy jak rekruci
Z golonymi głowami, – na nogach okuci.
Biedne chłopcy! – najmłodszy, dziesięć lat, nieboże,
Skarżył się, że łańcucha podźwignąć nie może,
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bo nie nadąża chłopięce ciało,
a ciemność stoi i grzmi.
Początek cytowanego fragmentu pochodzi z monologu Jana z Dziadów, dwa ostatnie wersy to już Baczyński (Z lasu, 1944 r.). Realia nie są, rzecz prosta, tu i tam identyczne. U Mickiewicza bezbronne dzieci są wywożone kibitkami na Sybir, u Baczyńskiego żołnierze w lesie
szykują się do akcji zbrojnej, polegną w niej, rozpłyną się w pustych otchłaniach. „Przeszli,
przepadli, dym tylko dusi i krzyk wysoki we mgle, we mgle.” Lecz przyjrzyjmy się tym żołnierzom dokładniej. Ich twarze to „twarzyczki jasne”. Ich ciała to „chłopięce ciała”. Ich
śmierć – „To tak jak dziecko kiedy umiera”. Ponad ich siły jest miażdżący ciężar świata
krwawiącego wojną, świata w „potoku ludzi i wozów”, to wszystko przerasta ich doświadczenia – wciąż jeszcze dziecięce:
Twarzyczki jasne! na widnokręgach
armie jak cęgi gną się i kruszą.
O moi chłopcy, jakże nam światy
odkupić jedną rozdartą duszą?
Poeta jest z nimi, wśród nich. Rozumie ich jak samego siebie. Oczekiwania społeczne wobec poety–żołnierza są proste. Wczorajsze dziecko powinno wyrzec się swego dziecięctwa,
błyskawicznie wydorośleć, a gdy trzeba – być wzorem dla słabszych. Wybór drogi żołnierskiej oraz roli Tyrteusza Szarych Szeregów komentowano wielokrotnie w studiach o Baczyńskim; zajmowałem się tym zagadnieniem w pierwszym tomie tej książki. Tu dodajmy, iż heroiczny, uproszczony wariant błyskawicznej metamorfozy dziecka, które staje się nie tylko
bojownikiem o wolność narodu, ale – w swej pełnej godności postawie – zachowuje się jak
głównodowodzący armii wyzwoleńczej, znamy z lektur romantycznych318.
Zanim jednak w poezji Baczyńskiego doszło do wyboru „strategii uczestnika”, wyobraźnia
poety miała powołać do istnienia jakże bogaty i złożony obraz bohatera: dziecka pochwyconego w nieubłagane, mordercze wiry historii.
Z romantyzmu rodem kompleksy dziecięce bohatera wierszy Baczyńskiego stają się w
twórczości tego poety impulsami oryginalnych rozwiązań artystycznych. Nadal wprawdzie
romantyzm pozostaje bliskim kontekstem dla jego poetyki, nadal więź z wyobraźnią romantyków jest silna i widoczna. Ale nie ma mowy o naśladownictwie. Baczyński k o n t y n u u j
e l i n i ę r o m a n t y c z n ą, a to znaczy – pisze tak, j a k m o g ł y b y b y ć p i s a n e
dzieła wielkich romantyków dziś, w drugiej połowie XX wieku319.
Charakterystyczną f i g u r ą w y o b r a ź n i Baczyńskiego Jest opozycja „m a ł e – d u ż
e”. Obydwa pojęcia pochodzą ze świata doświadczeń dziecięcych:
ja – mały listek
podaję dłoń kosmatej dłoni olbrzyma.
Są to doświadczenia baśni, lektur baśniowych, które stają się materiałem wielu wierszy i
poematów Baczyńskiego. Oto w „świecie muzealnym”, kopalnianym, kłębiącym się kiedyś
cielskami gigantycznych zwierząt (ich płetwy były jak drzewa, ich „szeregi zdziwione” szły
„jakby ziemią sięgając do chmur”) rodzi się mały człowieczek. Kołysze się „na liściu malu318

Np. w opowieści o dzieciach wiezionych na Sybir – w Dziadów części III Mickiewicza.
Przypomina to pod pewnymi względami jedną z koncepcji sztuki tłumaczenia – znaną dawno, spopularyzowaną po wojnie przez A. Sandauera; tłumaczyć tak, jak mógłby pisać po polsku np, Majakowski, gdyby był
Polakiem i żył w naszej teraźniejszości. Zob. Pisarze polscy o sztuce przekładu, op. cit.
319
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teńki stwór”. Powtarza się częsta u Baczyńskiego metafora małości ludzkiego istnienia: słowo
„liść”, „listek”. Dzieje gatunku h o m o s a p i e n s to historia jego rośnięcia fizycznego i
duchowego. Im większą uzyskuje moc, moc władania nad ogniem, moc pokonywania przeciwności losu – na przykład wynalazkami łodzi i wiosła – tym czuje się większy. „W lesie
krętych storczyków został mały człowiek, a był to Prometeusz. Rósł [...].” Biografia jednostki
ludzkiej, a zwłaszcza biografia poety – ewoluująca od form i działań małych do ogromniejących z roku na rok – jest dla Baczyńskiego jak gdyby „streszczeniem” historii ludzkości.
Opozycja „małe – duże” ma w liryce Baczyńskiego charakter aksjologiczny, ale wartość
obu epitetów zmienia się w zależności od wyboru perspektywy, z której ogląda się świat. W
p e r s p e k t y w i e p o z n a w c z e j „małość” jest czymś pozytywnym, malenie rzeczy
sprzyja ich rozumieniu. W wyobraźni dziecięcej, w jej laboratorium, pojawiają się byty pomniejszone, zminiaturyzowane i dlatego przyjazne, a zarazem jakże wiarygodne. Poznanie
bywa tu barwną przygodą, snem bezpiecznym, beztroską, zabawą. W śnie dziecięcym, w kołysance spokojnej znika lęk przed bezmiarem kosmosu, kosmos wydaje się miękki jak pościel, kroplisty jak deszcz. „Nie bój się nocy. Jej puchu strzegą / krople kosmosu”, czytamy w
Kołysance (1941 r.). Akurat w tym wierszu „małość” nie zostaje nazwana wprost, jest ukryta
w poetyckich pseudonimach („przepłyniesz we mnie jak listek”). Ale ten właśnie liryk najpełniej odsłania sens obrazów świata pomniejszonego. Zrozumieć kosmos, odczuć sens natury, to znaczy sprowadzić uniwersum do rozmiarów mniejszych niż ciało poznającego podmiotu: mieć świat w dłoni (i w sobie):
Oczy w nią otwórz, wtedy pod dłonią
uczujesz ptaki i ciche konie,
zrozumiesz kształty, które nie znane
przez ciebie idąc – tobą się staną.
W Pamiąteczkach (1941 r.) zdarzenia wypełniające biografię dziecięcą wydają się „pomniejszonymi pozytywkami zdarzeń”. Są posłuszne małym dłoniom jak zabawki (nakręcone
srebrnym kluczykiem). Przymierze ze światem, dowodzi Baczyński, możliwe jest naprawdę
jedynie w granicach dziecinnego pokoju, który ma w sobie coś z pracowni badacza, jakąś
pierwotność alchemicznych czy astrologicznych wtajemniczeń. Pomniejszanie kosmosu do
rozmiarów próbek laboratoryjnych to jego „dziecinnienie”, czyli oswajanie przez wiarę naiwną i bezkompromisową jednocześnie. „Dziecinnieje mi ziemia znów / zamykana w tajemnice
pudełek.” Bohater poematu Olbrzym w lesie (1941 r.) unosi „czas tak mały, jakby to nie był
czas.” Tak utrwala się reguła poetyckiego wnioskowania: o s w o i ć z n a c z y p o m n i e j s
z y ć. Rezultatem trudów ludyczno–poznawczych staje się w wierszach Baczyńskiego niekiedy galeria miniatur: rzeczywistość rozcięta na obrazki i „wystawiona” na pokaz (przypominająca przybranie świątecznej choinki). „A to wszystko maleńkie obrazki, / powieszone na
potężnym konarze” – tak kończy się wiersz Pamiąteczki. Podobnie, tym razem nieomal w
tonacji dydaktycznej, rozstrzygają się problemy przymierza człowieka z ogromem kosmosu w
finale Wesela poety. Niebo może pomniejszyć się do rozmiarów chmury, chmura zmaleje do
deszczu, deszcz rozpadnie się na krople wody, „a w każdej kropli / pozostanie maleńki obraz”. Jest to wizja krzepiąca, w planie artystycznym potrzebna, poecie jako teza dla przeciwstawienia antytezy pesymistycznej, dramatyzującej całość jego liryki.
Antytezą staje się inna perspektywa, z której ogląda się i ocenia „małość” oraz „wielkość”;
perspektywa etyczna, rysująca się wśród aktualności historii ojczystej. Tu z kolei wartość
tego, co „małe”, ulega gwałtownemu odwróceniu, gdyż zmienia się znaczenie referencjalne320
tego słowa. Teraz „małość” nie jest już zminiaturyzowanym światem, lecz małością człowie320

Znaczenie referencjalne kształtuje się w relacji znaku do rzeczywistości oznaczanej.
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ka, poety, młodocianego romantyka, który wie, że ciąży na nim obowiązek walki. Małość jest
słabością. Małość powinna pokonywać własną słabość. W małości tkwi pewien potencjał heroizmu, czynów ponad siły, sił „mierzonych na zamiary”. Romantyczny rodowód tego wątku
w twórczości Baczyńskiego jest bezdyskusyjny. Ze Słowackiego i Norwida rodem wiersz bez
tytułu („O miasto, miasto – Jeruzalem żalu”, 1941) to wiersz spotęgowanych sprzeczności
między rozmaitymi, spiętrzonymi, wymykającymi się i logice, i semantyce polszczyzny wartościami „wielkości” i „małości”. Poeta potępia „małość”, by za chwilę stanąć w jej obronie;
sławi „wielkość”, by jej pychę poniżyć nagle i zdemaskować. Oto ludzie:
Nic nie widzący, w nikogo wpatrzeni,
wielcy na. krzywdę ludzką, mali na cierpienie
Oto niepojęte w skali ziemskiej, jaśniejące w świetle praw Boskich jedynie, nasycone Tajemnicą rozdarcia i złączenia tego, co w ludziach wielkie, i tego, co w nich małe:
bo światło anioła
jest nie przeciw małości, ale obok – znacząc:
wielkość – ciał przerastaniem, nie małych rozpaczą,
Dialog z romantyzmem komponuje się tam, gdzie małość –u romantyków mściwa, agresywna, zadufana w sobie – w poezji Baczyńskiego jest po prostu losem niezawinionym i wystawionym na próbę, która okazuje się ponad siły wczorajszego dziecka. W Godzinie myśli
małość zabijała bohatera, ponieważ nie udawało się jej podporządkować sobie ogromu spraw
ludzkich. Bohater Słowackiego nie potrafił dorosnąć do zadań, jakie stają przed pełnią dojrzałości każdego człowieka. Pragnął tedy sprowadzić otoczenie do rozmiarów własnej – infantylnej i ponurej z braku wiary w sens świata – wyobraźni:
Mścił się i gmach budował niedowiarstwem ciemny,
Ta budowa, ciężkimi myślami sklepiona,
Stała otworem ludziom, lecz by się w nią dostać,
Musieli wprzód jak wielcy szatani Miliona
Zmniejszać się i myślami przybrać karłów postać.
Bohater Baczyńskiego zna podobne eksperymenty. W wierszu Westchnienie (1941):
Z tych wysokich przelotów we śnie
ludzie mali byli jak kwiaty.
Zauważmy jednak: kwiaty, nie karły. Nie ma tu romantycznego sarkazmu, mowa bowiem
o snach prawdziwie dziecięcych, a nie o uzurpacji wyobraźni, która nie chce wydorośleć.
Główny konflikt w liryce Baczyńskiego polega na czymś innym. To siły rozpętane przez
wojnę wymagają od wciąż jeszcze dziecięcej małości, by gwałtownie przekroczyła siebie
samą i wbrew naturze – przybrała postać pomnikowego olbrzyma:
Czyś ty nie wiedział, że w słabości wokół
nikt nie dopatrzył do końca przeznaczeń
i że za mały, by stanąć na cokół,
wojownik płacze?
(W żalu najczystszym, 1942)
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Wojna pomniejsza człowieka. I wojna go powiększa. Lecz obydwa procesy zmierzają w
tym samym kierunku: w stronę śmierci.
Pomniejszenie. W jednym z wczesnych wierszy Baczyńskiego (1941) obraz śmierci naturalnej (nieprzedwczesnej) jest zbudowany na podstawie obserwacji realistycznej. Zbliżając się
do kresu życia, ciało powtarza jak gdyby w odwrotnym kierunku drogę swego dawnego, młodzieńczego rośnięcia. Traci ciężar, kurczy się, maleje. Wiersz nosi tytuł Starość:
Otom tak w drodze swojej zmalał,
że sam ledwo widzę swoją postać.
Tylko dudnią szkice elementarnej chwały,
śmierć mi wszystkie drogi zarosła.
Poeta hiperbolizuje prawdę potocznego doświadczenia. Realizm przechodzi w fantastykę.
Znikająca w oczach sylwetka człowieka staje się w końcu tak drobna jak maluteńki gwóźdź:
I coraz mniejszy jestem – jak gwoździk,
ostatni gwoździk – mówię – do własnej trumny.
Wiersz nieco nieporadny, zbyt natrętnie eksponujący wizję, obnaża regułę obrazowania
Baczyńskiego, która wkrótce zostanie przeniesiona do utworów mówiących o umieraniu–
maleniu młodości. W świecie wykolejonych egzystencji i wynaturzonych biografii – starość
jest przywilejem zlikwidowanym przez wojnę. Nie można być starszym z roku na rok: idąc w
śmierć można być jedynie coraz młodszym. A więc i coraz mniejszym. Aż do całkowitego
zaniku: gdy ciało się obróci w proch.
Na tym tle jasne stają się słowa Pioseneczki (1942), które, analizowane w izolacji, mogą
dezorientować. Cóż bowiem znaczy takie powiadomienie:
„Ach, te dni jak zwierzęta mrucząc, / jak rośliny są – coraz młodsze” ? Coraz młodsze są
dni żyda bohatera, jego istnienie biegnie wstecz, ku nieistnieniu s p r z e d n a r o d z i n. Życie cofa się w swej ewolucji. Dni–zwierzęta stają się z biegiem czasu dniami–roślinami. A
skoro tak, przestają dziwić miniaturyzacje żywiołów natury, gwałtowne karlenia emocji. Baczyński w Pioseneczce posługuje się jednym z najczęściej w jego wierszach stosowanych
chwytów: zderzeniem h i p e r b o l i z l i t o tą.321. „A łez grzmot jak lawina kamieni / w
małe żuki zielone się zmieni”. Im natrętniej wybucha hiperbola (łzy wydają się zrazu grzmotem lawiny), tym silniej uderza litota: lawina kamieni pomniejszona zostaje nagle do roju
owadów. Dokładnie te same procesy opanowują świat ludzki;
I niedługo już – tacy maleńcy,
na łupinie orzecha stojąc,
popłyniemy porom na opak,
jak na przekór wodnym słojom.
W przełomowym, proroczym poemacie Wybór (l943) śmiertelnie ranny bohater czuje
ostatnie chwile własnego istnienia, jak gdyby był nie tylko „wypłoszony z czasu”, ale i wypędzony z natury: „ja już nie jestem ciałem ni człowiekiem, / a jeszcze snem nie jestem”. Agonia wydaje się ubywaniem, pomniejszaniem cielesności:
Jego ogromne ciało, maleńkie już teraz...
321

Tu wybieram jedno ze znaczeń terminu „litota” – bezpośrednie zaprzeczenie „hiperboli”, a więc degradacja
jakiegoś zjawiska, jego minimalizacja (w świecie przedstawionym lub w ocenie emocjonalnej).
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Powiększenie. Jest formą samoobrony. Poezja Baczyńskiego nie chce być poezją rezygnacji. Wyraża żal, rozumie prawo rozpaczy, ale nie poddaje się nastrojom paraliżującej beznadziei. Skoro brakuje czasu, pozostaje szansa przestrzeni. Przestrzeń jako czas zastępczy, jako
prawdopodobieństwo rekompensaty dla młodości, która rośnie i przez rośniecie ocala własne
człowieczeństwo. Wbrew wyrokowi historii – trzeba rosnąć, olbrzymieć w przestrzeni, powiększać własne „ja” aż do najdalszych horyzontów widzialnego świata. Egzystencjalna
szansa przestrzeni staje się zarazem szansą artystyczną. Jeszcze częściej niż obrazy pomniejszeń rozprzestrzenia się w tej liryce wizja człowieka powiększonego do rozmiarów krajobrazu.
Obrazem tak częstym, że można by go nazwać o b r a z e m. – k l u c z e m w liryce Baczyńskiego, okazuje się obraz człowieka przemienionego w krajobraz. Człowieka noszącego
w sobie – w ciele, w snach, w wyobraźni – widoki ziemi i morza, chmur i lodowców, roślinności i dzikiej zwierzyny...
Powiększenie do rozmiarów pejzażu bywa i prawem baśni, i przywilejem marzenia hiperbolizującego identyfikację człowieka z otaczającym go światem natury. Baśń pojawia się
wcześnie, jest nią poemat (w istocie ballada – bliska wyobraźni Leśmianowskiej) pt. Serce jak
obłok z 1941 roku. Bohater, Tytan, to postać zbudowana – rzec by można – z tak wielu konwencjonalnych, utartych porównań człowieczego ciała do zjawisk natury (ramiona jak gałęzie, oczy jak niebo, włosy jak ptaki, oddech jak burza, serce jak obłok), że staje się – dosłownie: dosłownością baśni wędrującym krajobrazem. Gdy doznaje porażek miłosnych i płacze,
spod jego powiek zamiast łzy spływa łabędź, w piersi nosi on „zamiast serca obłok”. A jednak
baśniowość wizji nie jest tu całkowita. Do końca nie mamy pewności, czy Tytan to przestrzeń
cieleśnie czująca, czy odwrotnie: postać cielesna – p o d o b n a d o p r z e s t r z e n i wypełnionej burzami śnieżnymi i przelotami łabędzi: „nie wiadomo czy łzy, czy ptaki”. Serce jak
obłok, fantazja bardzo jeszcze młodzieńcza, antycypuje późniejszą dwuznaczność obrazu
ciała widzianego jak krajobraz.
W Legendzie (1941) metamorfozy są zupełne:
Każdy czuł, jak ziemią się stawał,
jak mu cień rośnie w stopach i wola,
jak mu wyrasta rośliną na polach,
jak mu morze nazywa się matką
Lecz na przykład w Wyrokach (1941) sylwetki postaci ludzkich rozrastają się w krajobraz
baśni i metafory zarazem, sytuują się pomiędzy magią tożsamości a iluzją podobieństwa:
Nic gruzy. Dwułodygą wyrośniem,
dwugłosem zielonym świata
– do tego momentu rządzą prawa cudowności baśniowej, następne wizje są już tylko porównaniami:
podobni chmurom i sośnie,
kwiatom płynącym na trawach.

Serce jak obłok zapowiada także drugą osobliwość obrazu–klucza „człowiek–pejzaż”. Historia Tytana to historia poszukiwania miłości; Przypomina się Pieśń nad pleśniami: uwielbienie staje się siłą przeistaczającą wizerunek ukochanej osoby – w świat bez horyzontów. W
Białej magii (1942) ciało kobiety przed lustrem („przed lustrem ciszy”) wydaje się kosmosem
światła i gwiazd, księżycowego pyłu i wędrujących zwierząt. „Przez ciała drżący pryzmat / w
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muzyce białych iskier / łasice się prześlizną”... Gdy takie kosmiczne, krajobrazowe widzenie
utrwala się w wierszu (jako fakt konwencji artystycznej), zostają unieważnione lub zawieszone na moment zdroworozsądkowe normy estetyczne. Uchyla się niestosowność metafor, które
poza obrębem konwencji byłyby trywialnym dowcipem albo karykaturą zniesławiającą portret ukochanej. Zobaczyć w rozrastającym się w pejzaż kosmiczny portrecie kobiecym „snu
puszyste listki” czy „białą łasicę milczenia” – to jeszcze pozostać w normie „dobrego tonu”
komplementu miłosnego. Ale niedźwiedzie? myszy? Obraz–klucz „człowiek–pejzaż” buduje
się ponad zakrzepłymi schematami estetyki, tu na nowo stwarza się świat i dyktuje mu normy
piękna – ostentacyjnie nie rozumiejącego innych emocji prócz bezbrzeżnego zachwytu. W
srebrnym pejzażu ciała, w jego szklanym dzbanie, świat jest pięknem pierwotnym, genezyjskim, jak w dniach stworzenia:
Oszronią się w nim niedźwiedzie,
jasne od gwiazd polarnych,
i myszy się strumień przewiedzie,
płynąc lawiną gwarną.
Artystyczne realizacje obrazu–klucza wymagają swobody fantazjowania. Krajobrazami
stają się zarówno widzenia drugiego człowieka, jak i autowidzenia lirycznego „ja”. W wierszu Salto (1940) mówi podmiot: „urastam / o głowy chmur, o kolumny wichru”. W wierszu
Noc (1942) miłość do kobiety, bliska miłości religijnej i jednocześnie pełna ziemskiego grzechu, rodzi obraz, w którym bohater przemieniony w przestrzeń krajobrazu unosi w sobie ukochaną kobietę. „Snom kolistym, kwiatom, wodospadom / dasz się przeze mnie otoczyć?”
Poeta nie unika ostrych, w pełnym tego słowa znaczeniu erotycznym sensów, które narzuca logika obrazów. W wierszu Erotyk (1942) wędrówka „przez potok włosów”, przepływanie
przez „rzeki ust” i tonięcie w „mrocznej kniei” ciała ukochanej – są czytelnymi eufemizmami
spełnienia miłosnego. Aż do sięgnięcia po symbole jak z teorii snów Zygmunta Freuda: delfin
i muszla. „Jeszcze tak w ciebie płynąc, [...], usłyszę w tobie morze delfinem srebrnie ryty, / w
muszli twojego ciała szumiące snem.” Gdyby czytelnik zwątpił w trafność tej hipotezy i wolał
cytowane wyżej słowa interpretować w kategoriach ogólnikowej, arbitralnej, „ciemnej” poetyckości (zauważmy, iż im wyraźniej wyłania się system wyobraźni artystycznej poety, tym
mniej pozostaje miejsc o znaczeniach zamglonych), będzie musiał poddać się presji wiersza,
bo nie bez powodów autor powtarza tę sytuację – w nowym wariancie eufemizmów krajobrazowych. Powtarza jeszcze dobitniej:
Albo w gaju, gdzie jesteś
brzozą, białym powietrzem
i mlekiem dnia,
barbarzyńcą ogromnym,
tysiąc wieków dźwigając
trysnę szumem bugaju
w gałęziach twoich – ptak.
Miłość: samoobrona istnień skazanych na rychłą śmierć. Jest oporem wobec wyroków historii – najsilniejszym i najsłabszym jednocześnie. Jej słabość to czułość i obcość w świecie
wyroków histerii. Jej sita to odwaga marzenia, kreacja innej rzeczywistości, w której kochając
– potrafimy rosnąć. Oto zakończenie Wyroków, bardzo jasno formułujące sens (psychologiczny, autodydaktyczny) analizowanego tu obrazu–klucza:
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I tak się trzeba im zaprzeć
w ziemię i wiatr, w świetlistość,
by deszczem pocisków lecąc
opadły w dłonie – czysto.
A w ich ulewie rosnąć
ptakiem, człowiekiem i sosną.
Rosnąć – w ulewie pocisków, na przekór ich śmiercionośnej energii...
A więc rosnąć – w kłamstwo wyobraźni? Tak. Trzeba mieć odwagę, by w końcu powiedzieć– a Baczyński ma tę odwagę – że „człowiek–krajobraz” to kłamstwo”. Bywa prawdą
chwili miłosnej. Bywa prawdą religijnego uniesienia. W wierszu Śnieg (1943) – „Bóg jest
śniegiem”, przestrzenią śnieżnej zamieci. W Poemacie o Bogu i człowieku (1942) te dwa
wątki – erotyczny i religijny –splatają się w jedno: akt poczęcia nowego człowieka to wstąpienie Boga w ciało kobiece, które staje się krajobrazem kwiatów, owoców i ptaków...
Ale w okupacyjnej realności ucieczka w pejzaż nie może być ucieczką od śmierci. Staje się
– by posłużyć się wyrażeniem bliskim Leśmianowi – jedną ze śmierci; powiększenie i pomniejszenie do tej samej prowadzą nicości. Ciało może rozrosnąć się w pejzaż. Może przemienić się w śnieg, w ulewę, w ziemię (Otwarcie przemian, 1942). Jest to naprawdę możliwe,
gdy rozproszy się w eksplozji granatu. Gdy zamieni się w sypki popiół (Pieśń o ciemności,
1942). Tylko takie metamorfozy są przecież realnością naszego losu. W jednym z późniejszych wierszy Baczyńskiego pt. Co jest we mnie (1943) powraca obraz–klucz „człowiek–pejzaż”. Nie pozostawia żadnych złudzeń. Bohater, podmiot wiersza, jak Tytan z młodzieńczej
fantazji, nosi w sobie przestrzeń groźnych, rozdzieranych żywiołami widoków. Niebo burzowe, góry przez wiatr podnoszone, morza i gwiazdy. Nosi w sobie to, czym sam wkrótce się
stanie. Własną śmierć, własny cmentarz: krajobraz, w którym rozproszy się jego ciało.
I ta ziemia cięższa od orkanów
we mnie ciasnym z hukiem się obraca
i rozdarty nią jak głazem rana
czekam Boga, który nigdy nie powraca.
Religijność liryki Baczyńskiego – to kolejne ogniwo w jego poetyce kontynuacji doświadczeń romantyzmu.
Człowiek nie jest tu pejzażem w próżni kosmicznej. Jest pejzażem w pejzażu. Przestrzenie
na zewnątrz człowieka wzywają przestrzenie zamknięte w jego ciele i myślach. Pragną się z
nim połączyć. Oto jakże niezwykła i jak konsekwentnie wywnioskowana z obrazu–klucza
poetycka definicja śmierci:
Albo ptak zimowy w śniegu na mnie woła,
długie pola nad nim, pola smutku,
gdzie się cisza zmienia w głuchy łuk kościoła,
i tak w wieczność wchodzę po cichutku.
Czymże jest zatem wieczność w świecie wyobrażeń Baczyńskiego? Z perspektywy jednostki to czas przeszły i przyszły: w którym jej jeszcze nie było i w którym jej już nie będzie
wśród żywych. A przecież człowiek w swoim krótkim „teraz” obcuje z. p r z e s t r z e n i ą
wieczności. Jest to dokładnie ta sama przestrzeń, która go otacza, buduje i w końcu zabija.
Podział na świat i zaświat nie ma u Baczyńskiego charakteru przestrzennego. „Nie ma ziemi i
grobu, jakby dwa obrazy / nałożone na siebie przenikły się razem”, czytamy w wierszu bez
tytułu, zaczynającym się słowami „Książka leżała na stole”. Zaświat, kraina zmarłych, nie

153

znajduje się gdzie indziej, „po tamtej stronie”, wysoko w niebie czy głęboko pod ziemią, ani
w krzywiznach czasoprzestrzennych kosmosu. Znajduje się w krajobrazie. W krajobrazach
zewnętrznych wobec człowieka (w śniegu, deszczu, wodospadach, światłach ciał niebieskich)
i w wewnętrznym krajobrazie ciała. Oddychamy zaświatem, połykamy go, kochamy się w
nim, jesteśmy wypełnieni jego substancją, która nas w końcu pochłonie i rozproszy w sobie.
Gdybyśmy w tym momencie urwali rekonstrukcję obrazu świata i zaświata w poezji Baczyńskiego, musielibyśmy dojść do wniosku, iż jest to obraz konsekwentnie ateistyczny. Lecz
pamiętamy z cytowanych wierszy, że Bóg w tej poezji istnieje322. Istnieje leksykalnie, pojawia się zwłaszcza w gatunkach, które są tradycyjnie przypisane liryce religijnej (psalm, modlitwa), w tytułach takich utworów, jak Chrystus (1939), Do Matki Boskiej (1943), Hallelujah
(1942), Krzyż (1941), Wielkanoc (1942), Teologia (1941), Świętość (1942) i wiele innych.
Jest to Bóg chrześcijański, biblijny, ze świętymi i aniołami, Bóg kościelny i dziecięcy (Poemat o Chrystusie dziecięcym, 1940), świąteczny i literacki – objawiony w twórczości poprzedników.
Czy Baczyński jest poetą katolickim? „Sprawy nie mają się tak prosto”, ostrzega Kazimierz Wyka323. Obcujemy z poezją e p i f a n i j n ą324, wyrażającą często to, co stanowi niepowtarzalną p r a w d ę c h w i l i, a w imię tej prawdy może ona nie pamiętać równie intensywnie doznawanych – prawd wcześniejszych: nawet jeśli pozostają one wobec siebie w rażącej sprzeczności. Czyż rozwój duchowy jednostki, gdy jest autentycznie poważny i głęboki,
nie przebiega zazwyczaj między krańcowościami i zaprzeczeniami zaprzeczeń? Daremne (w
sensie poznawczym), nieistotne (wobec liryki tak bardzo osobistej) byłyby spory o to, które
słowa – z którego wiersza – należy uznać za kanoniczny wyraz światopoglądu poety. Znajdziemy tu epifanie wiary i epifanie zwątpienia, chwile bluźnierczych oskarżeń i chwile mistycznych złączeń.
Równie prawdziwe są tedy wołania do Boga, by dał znak swojej mocy, jeżeli nawet nie
istnieje: „jeżeli cię nie ma” (Narodziny Boga), jak i odtrącenie Boga przez człowieka, którego
odtrącił Bóg (w Modlitwie II):
Jeżeli konać tak nam kazałeś
z twarzą pod butem, z hańbą ciała,
jeżeli każde kochanie małe,
to nas nie wołaj.
Konrad z Dziadów nie ma odwagi nazwać Boga carem, bohater Baczyńskiego nie znajdując Boga pośród cierpiących – widzi Go wśród tych, którzy zadają cierpienie;
to zabij dzieci kamiennym chlebem
przed dniem narodzin
A przecież prawdą innej chwili, innej epifanii, są wyznania w wierszu bez tytułu („Nie to,
co mi się śniło”, 1944); o odzyskaniu wiary – nie poza tragicznymi doświadczeniami czasu
wojennego, lecz poprzez te doświadczenia. Trzeba mi było, mott i poeta, poznać nieczułość i
okrucieństwo ludzi, podłość i zbrodnię, „bym teraz wierzyć umiał”. Najgłębiej w poetyce tych
wierszy zakorzenia się wizja Boga chrześcijańskiego, który jest dostępny ludzkim doświad322

Zob. J Święch, Krzysztof Kamil Baczyński – poeta religijny, [w zbiorze:] Polska liryka religijna, red. S. Sawicki P. Nowaczyński, Lublin 1983.
323
Wyka, Wstęp [do:] Baczyński, Utwory..., op. cit.
324
M. Głowiński – za J, Joyce’em – przeniósł z religioznawstwa na grunt badań literackich pojęcie „epifanii”:
momentów, okruchów czasu, które nabrzmiewają w przeżyciu poety szczególnymi sensami symbolicznymi.
Zaświat przejawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Warszawa 1981.
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czeniom jako Bóg panteistyczny. Tworzywem tej wizji pozostanie wiedza biblijna, a także
leksyka i frazeologia katolicyzmu, jej znaczenie określa natomiast utożsamienie Boga z materią przyrody. „Bóg jest śniegiem”... (Śnieg, 1942). Śniegiem są aniołowie (Elegie zimowe,
1940). Aniołowie są szumem liści (Ugory, 1942), ruchem i barwą powietrza. „Powietrze
aniołów pełne, / a ich przejrzysty trzepot / jest jak natchnione ciepło / nad ognia złotą wełną”
(Promienie, 1942).
Słowa „Bóg – śnieg” to metonimia natury. Intencje religijne spotykają się w tych obrazach
z intencjami poetyckimi: zobaczyć aniołów i Boga to znaczy zobaczyć krajobraz ostro, dotkliwie, malarsko. W pełni przestrzennej, trójwymiarowo, wysoko. „Jesteś w śniegu, a śnieg
oburącz / ogarnąwszy – co w nim zobaczysz.” Z o b a c z e n i e stanowi warunek przeżycia
religijnego. Im trafniej wyraża się wizualność pejzażu (trafnością potocznego doświadczenia
zmysłowego), tym pewniej odsłaniają się jego sensy metafizyczne. Śnieg padający z nieba –
wiemy o tym zwyczajnie, wcale nie religijnie, pamiętamy to zwłaszcza z dziecięcych zdziwień i
olśnień – uwyraźnia zrazu widzialność przestrzeni. Kontrastuje tło i figury (ludzi, zwierząt, pomników). Pozwala na nowo ujrzeć „ciała kobiet”, „róg danieli, ptaki jak mosiądz”, architekturę
kościołów. Dzieje się tak, podpowiada poeta, jak gdyby Bóg snuł wspomnienia o stworzeniu
świata Nie każdy się tego domyśla. Nie każdy widząc śnieg – widzi Boga:
Bo tak świecić jak on – ciemnością
tworzyć razem błądzenie i kościół
jest nieznane. Tylko ci, co najdalej
w kręgach białych jego twarz poznali.
Ci, co najdalej, zostali wchłonięci przez śnieg (Boga, materię). Poeta rozwija myśl wysnutą
z tej dynamicznej, nieomal „fabularnej” metafory. Tak jak śnieg zasypuje w końcu uwyraźnione przez siebie przestrzenie, zaciera kontury form, niszczy sobą własne dzieła, tak i Bóg
wywołuje z wieczności historie pokoleń po to, by za chwilę pogrążyć je w sobie:
I pomników zamyślenie wieczne,
kanonierów o lawety wspartych,
których dawno śnieg wchłonął i przestrzeń,
pokolenia idące, a martwe,
a gdy urny ziemi zadymią,
będą śniegiem bez legend i imion.
Inny wiersz z tego samego roku mówi w istocie to samo. Rozwija poetycko sens słów dobrze znanych religijności potocznej; kto umarł, ten „spoczywa w Bogu”. Baczyński powie; w
przestrzeni (w śniegu). „Śnieg jak wieko żelazne na oczy opadnie.” Bóg, który jest śniegiem,
jest śmiercią. Natura, która jest Bogiem, jest cmentarzem. Być może w kształtach pejzażu –
może w rysunku chmur? – trwają odbicia twarzy ludzi zmarłych. Powietrze pełne aniołów
może także jest pełne śladów człowieczych, a są to ślady trwogi i cierpienia.
Bóg – tak sobie marzę –
w błękicie lotnym nieba wyrysował twarze
naszym cierpieniem niby maski jasne.
Ale mistyczne iluminacje pejzażu, wzniosłe święta pamięci o ludzkim cierpieniu i o pojednaniu człowieka z Bogiem, nigdy nie są wskrzeszeniem zmarłych. Malowidła złożone z
chmur na niebie to tylko maski pośmiertne, które Bóg
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przymierza tym, tym zapomnianym,
czasem podobne rysom, a czasem za ciasne,
aż trafi – wtedy krwawe zasklepiają rany
i taka błogość nieba osiada w błękicie,
że wraca czas zbłądzony, choć nie wraca życie.
Życie – dla bohatera Baczyńskiego – co życie jednostki w historii. Dola człowiecza rozstrzyga się w doczesności, pośród ludzi i za sprawą ludzi. Poeta, zdaniem Wyki, poszukiwał
w religii globalnego sensu, gwarancji słuszności historii, „sięgał [...] po zapowiedź bodaj, że
może oprócz okrutnego i nieodwołalnego żywiołu dziejów istnieje trybunał słuszności, ale dla
pokonanych, dla cierpiących, dla udręczonych, dla katowanych”. Poszukiwał w porażkach
nadziei. Bezustannie musiał dostrzegać „przepaść między żywiołem dziejów a gwarancją
słuszności”325. A jeżeli, dodajmy, pojawiała się niekiedy, jak choćby w cytowanym wyżej
wierszu „Śnieg jak wieko żelazne”, możliwość kontaktu z metafizycznym sensem kosmosu,
ów sens objawiał się zwykle poza historią, poza życiem: w Bogu, czyli w jedności świata i
zaświata (w wieczności, nie w teraźniejszości). Sformułujmy to jeszcze inaczej, w języku
wyprowadzonym z systemu obrazowania poety, Czas jednostki jest nieprzekładalny na czas
wieczny. Biografii nie można przełożyć na śnieg, deszcz, powietrze (choć można ją zobaczyć
pomiędzy śniegiem a śniegiem, ciemnością a ciemnością nieistnienia).
Chyba że uznamy istnienie strefy przejściowej, wypełniającej przepaść, która rozdziela człowieka i Boga. Znamy taką strefę – z mitów ludowych, z literatury (zwłaszcza romantycznej).
Byty tyleż materialne, co i duchowe, już wycofane z doczesności, a jeszcze nie pochłonięte przez
wieczność, rozpraszające się w krajobrazach natury, lecz powiązane wciąż interesami z tym, co
się dzieje wśród żywych. Już nie ludzie, a jeszcze, nie śniegi. Tylko one – duchy, zjawy, widma –
byłyby możliwością spotkania człowieka z metafizycznym trybunałem słuszności historii.
W rzeczywistości przedstawionej w wierszach Baczyńskiego ta sfera istnieje. Powietrze
aniołów pełne bywa też rozsadzane krążeniem cieni zmarłych, rozbłyskami zjaw, widm, mar,
duchów, demonów, upiorów i czartów. Wydaje się, że „przekład” wieczności na doczesność
jest możliwy, gdyż sfera rojąca się pomiędzy życiem a bezżyciem może być tu „językiem–
pośrednikiem”326. Może być tak, jak w Poemacie o Chrystusie dziecięcym, że spoza widma
wyłoni się Bóg, i wkroczy w historię żywych:
Widmo! – wołali, a oczy
nieludzko dymiły od trwóg
i nagle pękły milczeniem,
i wstąpił w barkę Bóg.
Gdyby tak było, to znaczy: gdyby cytowana wyżej strofa miała charakter modelowy dla
wizjonerstwa Baczyńskiego, tragizm osamotnienia człowieka zostałby pokonany. Byłaby to
jednocześnie prosta kontynuacja wyobrażeń wczesnoromantycznych. Dla czytelników, a i dla
samego autora, poezja wyróżniająca „język–pośrednik”, który pozwala uchwycić kontakt teraźniejszości z wiecznością, jest symptomem romantyczności. „Wiesz, miła – po tych gruzach, co przerosły gniew / będziemy duchów chwilą”, pisze Baczyński w wierszu pt. Romantyczność (1942).
325

Wyka, op. cit.
j ę z y k – p o ś r e d n i k – pojęcie z zakresu teorii przekładu: kod sztuczny lub trzeci język naturalny, w
którym można określić sposoby przenoszenia znaczeń z języka oryginału do języka tłumaczenia. Jakkolwiek
posługuję się tu pojęciem „języka–pośrednika” metaforycznie, to jednak metafora ta nie jest arbitralna: wszak
dla poety – w poezji – zarówno świat, jak i zaświat istnieją językowo. Uobecniają się w postaci znaków, symboli, obrazów.
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Całość twórczości poety nie potwierdza jednak tych oczekiwań. Potwierdza diagnozę Jana
Błońskiego (choć z analizy zupełnie innych spraw wyprowadzoną), iż poezja ta „rozwija i
zarazem likwiduje romantyczne dziedzictwo”, ale w pewnym momencie „Baczyński porzuca
romantyczne ścieżki”327. Po pierwsze: sfera duchów, zjaw, upiorów, widm – wcale nie jest w
wierszach Baczyńskiego tylko i wyłącznie obszarem pamięci o życiu człowieka. Oto poetyckie konsekwencje światopoglądu panteistycznego. Cały świat – widzialny w doczesności życia – rozpraszając się w przemijaniu, dogorywa w swoich spirytystycznych powidokach.
Widma? Są „widma miast” (Sur le pont D’Avignon, 1941), „widma lokomotyw” (Za krawędzią, 1941), „widma ptaków” (Elegie zimowe, 1940), „widma dębów” (Bajka, 1944). Upiory,
duchy? „Oto chodzi za oknem upiór zabitego konia” (Wiatr, 1940), straszy „duch zabitego
psa” (Nokturn niespokojny, 1940), jeszcze „upiór dnia” (Matko, 1940), „drzew upiory” (Ten
czas, 1942), „duchy obrazów” (Legenda).
Człowiek, pragnąc kontaktu z pozaziemskim sensem istnienia, na drodze ku temu sensowi
znajduje odbicia wciąż tych samych, ziemskich form materii (żywej i martwej). Świat, który
jest zaświatom, zaświat, który jest Bogiem – dublują się, zwielokrotniają, osaczają człowieka
substancją nieprzenikalną. Po drugie: kontakt ze strefą pośredniczącą bywa osiągany; prócz
widm domów, ptaków i roślin w tej krainie błąkają się także cienie zmarłych ludzi. Można z
nimi rozmawiać. Jednako z cieniami ludzi, jak i z cieniami rzeczy. „Oto rozmawiam z cieniami rycerzy”, czytamy w wierszu Polacy (1942), i w tym samym wierszu: „Ja rozmawiam z
cieniami umarłych rzeczy”. Lecz z tych rozmów niewiele wynika. Z tych kontaktów – inaczej
niż w poezji tradycjonalizmu wojennego – nie rodzi się nadzieja. Zmarli nie są w stanie pomóc żywym. Historia, która stała się wiecznością i została pochłonięta przez Boga, nie odradza się w żadnej późniejszej teraźniejszości. Moce epok minionych nie powstaną w naszej
obronie: „nie nasłuchuj, nie jadą rycerze”, pisze poeta w wierszu Rycerz (1942), Ich miecze
już nie służą „obronie słabych”, są „tylko w pochwach rdzawych / albo zalane płaszczyznami
śniegu, / albo jak gwiazdy pogubione w biegu”. Wiemy już, czym jest tu śnieg. Wiemy, co
mogą gwiazdy. Nie uczynią nic dla żyjących. Nic – dla ratunku ginącym w historii. Kłamią
więc wizje tradycjonalistów. Żaden heros Homera, żadna włócznia Rolanda nie pośpieszy z
pomocą pokoleniom skazanym na wojnę:
Nie ma żadnych powrotów. Popękane urny,
z których wiatr wywiał ludzi, zdarzenia i słowa,
to wszystko zatrzaśnięte – jakby wieko trumny,
i ty tylko krwawisz sam jak ścięta nagle głowa.
(Książka leżała na stole...)
Dlaczego nie pomagają? Bo są cieniami tych, którzy także przegrali swój los. Bo są także
upiorami zabitych. „A sen wieczny upiory zabitych unosi, / których – krzyżów ognistych i
krzyż nie uprosi”. Ani krzyż, ani anioł. W wierszu Z szopką (1941) anioł zstępuje na ziemię.
Jest to ziemia pomordowanych, umarłych śmiercią głodową. Anioł zawraca do nieba. Cofa się
w swój zaświat śniegowy i gwiezdny. W wierszu Wigilia ziemię odwiedza duch mężczyzny
„zbudzonego z Boga” (1942). Żona widzi w nim znak ocalenia – na chwilę przed aresztowaniem: „obroń mnie”, prosi. Wkrótce zginie. Duch umarłego męża nie był duchem zemsty.
Wysłannik zaświata może uczynić tylko jedno: zapowiedzieć zaświat.
W tym momencie „romantyczne ścieżki” Baczyńskiego pozostają istotnie daleko poza
nim. Samotność bohatera romantycznego była samotnością wśród ludzi – jako poety, śpiewaka. Bohater liryki Baczyńskiego nie zna takiego uczucia –”ludzkie oczy, uszy” chłoną poezję
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dopóty, dopóki ludzie żyją. O samotnego Konrada – w czasie jego improwizacji –staczają
regularną bitwę moce piekielne z aniołami. Wobec Boga, aniołów i diabłów Konrad nie jest
sam. Ani na krok, ani na jedno słowo, ani nawet na jedną myśl o słowie pokory lub bluźnierstwa. A bohater Baczyńskiego?
Nie pokochany, nie zabity,
nie napełniony, niedorzeczny,
poczuję deszcz czy płacz serdeczny,
że wszystko Bogu nadaremno.
Zostanę sam. Ja sam i ciemność.
(Deszcze, 1943)

*
W okresie powojennym najgłośniejszą i wywołującą ostre spory próbą poezji kontynuacyjnej stała się poezja Ernesta Brylla (m.in. Autoportret z bykiem, 1960, Twarz nie odsłonięta, 1963), Bryll dążył do swoistej „reinkarnacji” przeszłości przedromantycznej. Usiłował
przedłużać linie ewolucyjne poetyk staropolskich, m.in. nurtów plebejskich w baroku. Wkrótce jednak – zwłaszcza w dramacie Rzecz listopadowa (1968) – i on także został pochłonięty
przez idee i style romantyzmu oraz neoromantyzmu (od Słowackiego po Wyspiańskiego).
Oferta konfrontacyjna
Z chwilą gdy utwór poetycki wyraża silne poczucie odrębności czasu teraźniejszego wobec
w s z e l k i c h wcześniejszych doświadczeń i epok minionych, daje o sobie znać postawa,
którą nazywam „konfrontacyjną”. Główny temat wiersza „konfrontacyjnego” to dramatyczna
nietożsamość tego, c o b y ł o, i tego co jest. Wynik takiej konfrontacji czasów historycznych
nie jest wszak z góry przesądzony. Wartością akceptowaną może być już to przeszłość (dzieje
się tak w liryce Herberta), już to teraźniejszość (u Przybosia; inaczej – u Różewicza). Odwołania do tradycji literackiej pogłębiają tu przepaść dzielącą dzień dzisiejszy od dawnych epok.
Cytuje się lub parafrazuje – niekiedy tylko komentuje – słowa poetów przeszłości po to
przede wszystkim, aby wykazać, iż dawne wzorce wysłowienia nie przystają do nowych wydarzeń. Są anachronizmami. Formami wycofanymi z użycia, o wygaszonych energiach i niepojętych dzisiaj przeznaczeniach. Współczesność uobecnia się jako zjawisko szczególne, które nie chce (albo nie potrafi) rozpoznać się w tekstach tradycji, a jej dialog z czasem przyszłym okazuje się spotkaniem języków nieprzekładalnych odpychających” się wzajemnie,
boleśnie „dziwiących się” sobie.
Jak wynika z przykładowo wskazanego dorobku (Przybosia, Różewicza, Herberta), przyjęcie oferty konfrontacyjnej nie oznacza zgody na jakąś jedną, spójną ideologię poetycką. Mogą
to być ideologie różne, a nawet sprzeczne. Za każdym razem inaczej są tu motywowane scenariusze poetyckich konfrontacji – aż do całkowicie odmiennych sensów, jakie przypisuje się
pojęciom „teraźniejszości” i „przeszłości”. W każdym wypadku inaczej ocenia się sam fakt
konfrontacji. Dla jednych poetów jest on powinnością, nakazem nowatorstwa; dla drugich –
złem koniecznym, złem, które trzeba nazwać i ujawnić, lub odwrotnie: trzeba mu się bezwzględnie przeciwstawić. Dodajmy, że oferta konfrontacyjna nigdy nie stanowi bezustannej
troski twórców; trudno sobie wyobrazić twórczość w całości poświęconą konfrontacjom epok
(choć znamy wypadki, gdy czyjaś działalność podporządkowuje się nieomal całkowicie innym ofertom horyzontu historycznoliterackiego: tradycjonalistycznej, stylizatorskiej czy
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kontynuacyjnej). Konfrontacje bywają problemem pojedynczych wierszy, cykli lirycznych
(jak na przykład cykl „szwajcarski” w Rzucie pionowym Przybosia). Zarazem przecież wiersze „konfrontacyjne” odznaczają się niesłychanie silną wyrazistością. Promieniują na całość.
Regulują odbiór całości dzieł danego autora. Stają się ważnymi instrukcjami dla krytyków i
czytelników.

*
Pokonywanie przeszłości, twierdzi Przyboś, to pierwsza powinność poezji, w a r u n e k j
e j p o s t ę p u. Konfrontacja stanowi zatem naturalną konieczność pisarską – niezależnie od
tego, czy jest założeniem ukrytym przed odbiorcą, czy też staje się jawnym wyznacznikiem
sytuacji lirycznej w konkretnym, jednorazowym dziele. Twórczość jest odtrącaniem przeszłości. Tak było zawsze, tak dzieje się teraz – w liryce najambitniejszej i najdoskonalszej. Odtrącanie przeszłości postuluje autor Najmniej słów w odniesieniu do tradycji wielkiej: do arcydzieł. Trzeba przezwyciężać przeszłość właśnie tam, gdzie poraża nas, zachwyca, onieśmiela i
uwodzi. Konfrontacja powinna być trudna, narażona na niebezpieczeństwo wstydu – zuchwała. Nie jest niczym trudnym, ale i niczym korzystnym dla współczesnego poety wyśmiewanie czy upokarzanie drugorzędnych rzemieślników sztuki z dawnych lat. To można
robić w krytyce, w pracach dydaktycznych gwoli odzwyczajania odbiorcy od upodobań tandetnych. Można w stylizacjach, ale tej zabawy Przyboś nie cenił nigdy. W poezji trzeba dostrzegać szczyty, przymierzać się do „najwyższych z czujących”.
Przyboś nie uznaje kontynuacji. (Nie byt też entuzjastą wierszy Baczyńskiego.) Dialog z
tradycją, może być, jego zdaniem, albo naśladownictwem, albo rywalizacją. Trzeciej możliwości nie ma. Otóż, powiada Przyboś, naśladowanie stanowi proceder możliwy wyłącznie w
poezji drugorzędnej, która potrafi kontaktować się ze swymi (drugorzędnymi) poprzednikami.
Naśladować – wedle Przybosia – to tyle co gospodarować elementami cudzej poetyki. Korzystać z fragmentów cudzej myśli artystycznej. Jeżeli naśladuje się twórców miernych, „których
dziełom brak żelaznej logiki arcydzieł”328, wybór elementów z ich dorobku jest, oczywiście,
niesłychanie prosty. Nie przynosi jednak wartościowych rezultatów. Z niedoskonałości pierwowzorów potrafi się wyłonić zaledwie – nowa niedoskonałość! Gorsza od starej, bo wtórna.
Natomiast „prawdziwie wielkich poetów nie można naśladować –czytamy w Najmniej słów.
–Można ich tylko małpować, to jest wykonywać mechaniczne gesty bez funkcji im przynależnej i bez świadomego celu”. Bo prawdziwa wielkość w sztuce jest niepowtarzalna, gdyż
składniki arcyutworu znaczą jedynie w spójnej, logicznej całości. Wyrwane z kontekstu nie
różnią się niczym od składników literatury niższego lotu. Ich wielkość to więź strukturalna,
wewnątrztekstowa, więź ustanowiona tylko raz i określająca kształt artystyczny tylko tego
jednego przekazu.
„W dziele wielkiego poety wszystko jest nie tylko ważne, wszystko jest najważniejsze. To
znaczy: nie ma najdrobniejszego składnika utworu, który by nie wiązał się wielorakimi więzami z całością spraw dzieła. Przesunięcie jednego odcienia słowa, drobna zmiana rytmu czy
intonacji – już burzy ustrój całości, z utworu doskonałego jak kula – robi fragmenty i okruchy.”
Rywalizacja z poezją przeszłości polega na tym, że twórca współczesny poznaje dogłębnie
dzieło arcymistrza, przenika istotę jego wielkości po to, by w końcu przeciwstawić wartości
przyswojonej – wartość całkowicie nową, całkowicie własną. „Przeniknięcie czyjejś wielkiej
sztuki tworzy oryginalnego poetę, oryginalnego inaczej niż jego pierwowzór.” Owa inność i
oryginalność musi być ukazana dobitnie, wprost, jako inność i oryginalność języka, wrażliwości, światopoglądu, doświadczenia historycznego, wiedzy i intuicji społecznej.
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W końcu 1947 roku Przyboś zostaje posłem nadzwyczajnym i ministrem pełnomocnym
Polski w Bernie szwajcarskim (do połowy 1951 roku)329. Z tego okresu pochodzi jego cykl
wierszy szwajcarskich, które są próbą polemiki z obrazem tego kraju utrwalonym w dziełach
romantycznych. List ze Szwajcarii Przybosia330 nawiązuje do liryków lozańskich Mickiewicza. Tu dialog epok i poetyk nie ma jeszcze ostro konfrontacyjnego charakteru, nie jest wyrażony wprost. Istnieje w obrazach, w aluzjach. W wierszu spotykają się dwie przestrzenie:
dzikich Alp, „objawienia planety na ziemi”, i zburzonej, odgruzowywanej po wojnie Warszawy. Dzika przestrzeń zostaje w swej mocarnej wyniosłości – obalona! Szczyt górski wydaje się zaledwie dnem krateru, strąconym z nieba księżycem:
wysokość padła,
pode mną świeci lodowiec – obalonej przestrzeni
polarna gwiazda –
Przestrzeń miasta, dalekiej Warszawy, odwrotnie, staje się teraz przestrzenią dźwiganą do
góry: taczkami cegieł, trudem rąk, oczami „z pyłem wież pod powieką”. Odtąd „woda wielka
i czysta” – z wiersza Mickiewicza – popłynie już nie wśród skał, lecz obok zabudowań. Natura nie będzie zwierciadłem natury, jak u wieszcza; będzie lustrem dla „nowego świata” – zbudowanego przez ludzi dla ludzi;
Stoją domki jak wyjęte ze łzy
––––––––––––––––
nad wodą wielką i czystą
„Domki wyjęte ze łzy” to aluzja do innego wiersza Mickiewicza z cyklu lozańskiego (Polały się łzy...). Przyboś wysoko cenił ten, jak go nazwał, „wiersz–płacz”; poświęcił mu wnikliwe studium. W liryce Mickiewicza widział zapowiedź awangardowej koncepcji języka
poetyckiego. Nie w tekstach podporządkowanych starym dyrektywom gatunkowym (takim
jak improwizacja, sonet, oda), lecz w utworach lirycznych – wyzwolonych spod wpływu tradycyjnej genologii. „Bo posłuchajcież – pisał – czy zdanie l e j ą s i ę ł z y n a m ł o d o ś ć
– nie brzmiałoby dziś »awangardowo»?”331 A jednak w Liście ze Szwajcarii są to już inne
łzy. Łzy cierpień okupacyjnych narodu; łzy od pyłu gruzów Warszawy; być może łzy tęsknoty do kraju, tęsknoty poety podróżującego szlakiem wieszczów. U Mickiewicza łzy są finałem istnienia, u Przybosia – początkiem nowego życia. Z tych łez rodzą się nowe budowle.
Domki „jak wyjęte ze łzy” to coś więcej niż domki czyste, schludne, krystaliczne. Metafora
nie ogranicza się tu do wizualnej jakości obrazu – interweniuje w z n a c z e n i e p r z e s t r z
e n i przedstawionej. Przestrzeń znaczy poprzez trud człowieczy. Krajobraz jest nie tylko widokiem: jest w a r t o ś c i ą, którą określa i zmienia historia społeczna, postęp cywilizacyjny,
nowa etyka nowych czasów.
Że tak jest w istocie i ku takim właśnie konkluzjom zmierza konfrontacja epok w poezji
Przybosia (z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych), o tym można się przekonać, czytając inne jego liryki „szwajcarskie”, które przeciwstawiają się już nie Mickiewiczowi, lecz
Słowackiemu. Przyboś miał ze Słowackim, by tak rzec, zadawnione, jeszcze przedwojenne
„porachunki”. W wierszu Z rozłamu dwu mórz (1937)332 podjął wymyślną pisarsko, ostentacyjną polemikę z wizją świata, w którym piękno – dzieło Boga i aniołów – towarzyszy niekończącym się narodzinom i śmierciom wciąż nowych i nowych pokoleń.
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Na tęczę blasków, którą tak ogromnie
Anieli twoi w niebie rozpostarli,
Nowi gdzieś ludzie w sto lat będą po mnie
Patrzący – marli
– pisał Słowacki w słynnym Hymnie333. Przyboś uczynił ten właśnie fragment mottem
swojego wiersza. W istocie: drugi dwuwiersz, ale dwuwiersz – okaleczony, pozbawiony
ostatniego słowa „marli”:
... Nowi gdzieś ludzie w sto lat będą po mnie
Patrzący –
Sens zniekształcenia cytatu jest w pełni czytelny. To, że ludzie umierają i będą umierali
zawsze, Przyboś traktuje jako oczywistość tak wytartą w świadomości ogółu, że – niegodną
wiersza. Odkryciem nowej sytuacji lirycznej mogłaby być myśl, że patrzenie nasze „pamięta”
przygody wzrokowe pokoleń poprzednich, jest o nie bogatsze, a zarazem coraz dojrzalsze.
Patrzenie dzisiejsze jest, wedle Przybosia, odarte z wiary w „malarstwo” anielskie, inscenizowane przez Boga dla człowieka. Dziś wiemy, iż naprawdę oglądamy tylko grę świateł i
cieni, kolorów i ich ruchu: obcujemy z „malarstwem” materii. Aniołowie to twór imaginacji:
Czy to dzianie się słońca, pochody zórz wiekopomnych
pogromy obłoków
nazywałeś aniołami?
Aniołowie byli wtedy – jak dzisiaj – znikaniem.
Poetyckim manifestem postawy konfrontacyjnej w powojennej twórczości Przybosia stała
się Tęcza na burzy, wiersz poprzedzony mottem ze Słowackiego: „Widzisz tę tęczę na burzy
w parowie?”. Jest to manifest dydaktyczny, wyjaśniający kolejno istotę konfrontacji artystycznej w ogóle oraz sens polemiki ze Słowackim – w szczególności. Początek nawiązuje do
Z rozłamu dwu mórz. Znów punktem zapalnym okazuje się krajobraz. Spojrzenie Słowackiego na Alpy – estetyzujące i mistyczne jednocześnie – ma w sobie blask osobliwy, zniewalający, blask, który przeaniela pejzaż w baśń o pejzażu, w mit religijny o pięknie wszelkich bytów natury334. Gdy na Szwajcarię patrzy się oczami wieszcza, „by doścignąć widok znikły z
jego oczu”, widzi się to, co chciał romantyk: „wodę (co wniebowstąpiła), kamień (co zakwitnął)”. Wydaje się zrazu, iż spod presji wyobraźni autora W Szwajcarii nie sposób się wyzwolić. Można być tylko pilnym i pojętnym uczniem, czytać krajobraz poprzez słowo dawnej
sztuki, dawnych form natchnienia lirycznego. Można więc tylko próbować doścignięcia tej
wiedzy tajemnej. I Przyboś próbuje:
Powtarzam je, by doścignąć...
[.....................................................................]
odwracam, jak stronice, stoki gór na pamięć,
powtarzam wodę i kamień
Wiersz Przybosia rozwija się tak, by początkowa uległość wobec wizji wielkiego romantyka przemieniała się stopniowo w zwątpienie. Apologia wyrażona w zdaniu: „słowo jego ma
polotną szczytność” – zostaje natychmiast osłabiona komentarzem krytycznym: „oprócz bla333

Słowacki, Dzieła, op. cit
W twórczości Słowackiego był to wątek szczególnie bliski ekspresjonistom ze „Zdroju”, i być może dlatego
właśnie budził sprzeciw u zdeklarowanego antyekspresjonisty – Przybosia.
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sku niczego nie zawrze”. (Przyboś pisał przy innej okazji, iż słowa poezji Słowackiego, w
odróżnieniu od słów Mickiewicza, zbyt prędko odrywają się od doświadczenia zmysłowego.)335 Również w następnych partiach Tęczy na burzy akcenty hołdownicze przeplatają się z
akcentami buntowniczymi, „Jadąc – odczarowuję”, stwierdza Przyboś. Domyślamy się więc,
iż wniebowstąpienie wody i zakwitnięcie kamienia zostaną w końcu „odczarowane”, przeniesione w inny wymiar. Po dwukrotnym „by doścignąć” pojawia się słowo „ścigam”, już pewniejsze, wyzwolone z uczniowskiego wstydu:
Ścigam czas tamtej poezji, a tej przestrzeń ważę
nad wody – błękitnymi? – zielonymi Aary...
Konfrontacja staje się faktem. Są bowiem d w i e p o e z j e; „tamta” i „ta”, dawna i najnowsza. „Ta” poezja, rodząca się oto w wierszu Przybosia, staje się poezją coraz odważniej
pytającą o podobieństwo Szwajcarii z poematu Słowackiego do Szwajcarii widzianej dziś.
Coraz więcej (dosłownie) znaków zapytania. Czy istotnie wody są błękitne? Są zielone. Czy
stąd wniosek, że Słowacki mylił się lub „fałszował” obraz Alp? Ależ nie. Gdyby tak było,
Przyboś – zapewne – nie podjąłby konfrontacji. Prostowanie cudzych pomyłek wzrokowych
to zajęcie mało ambitne w sztuce poetyckiej.
Konfrontacja ma inne cele: powinna wykazać obiektywne, historyczne, przez dawnych poetów niezawinione ograniczenia konwencji widzenia świata. W konwencji dziewiętnastowiecznej błękit wydawał się kolorem bardziej „poetyckim” niż zieleń. Bliższym niebu, wyższym i podwyższającym przestrzeń, silniej „uduchowionym”. Słowacki musiał być tej konwencji wierny, gdyż zapewniała mu ona porozumienie z jego teraźniejszością. Poeta XX wieku nie podlega już takim skrępowaniom. Wiele się zmieniło. Zieleń jest ziemska, roślinna,
gnilna: bliższa procesom materii żywej, i piękno z i e l o n y c h wód Aary to piękno p r a w d
y zmysłowego postrzegania świata. Do takiej prawdy zobowiązuje poetę dzisiejszego–jego
czas. Różnica w postrzeganiu otoczenia–na romantyczną i współczesną modłę – dałaby się
porównać do różnicy wrażeń, jakie utrwalają się w oczach podczas jazdy dyliżansem i jazdy
samochodem. Chodzi o to, by z tych nieubłaganych różnic zdawać sobie sprawę, eksponować
je i wykorzystywać w nowej liryce:
Z szybkością śpiewu na wietrze – dyliżansem? –
samochodem
jadę
Tak oto dobiega kresu terminowanie u dawnego arcymistrza. Już tajemnice wyobraźni
Słowackiego zostały oswojone; sposoby jego zadziwień i zaskoczeń malarskich i poetyckich
– rozpoznane i opanowane do perfekcji.
Oczy tak napoiłem w jeziorach barwami,
że czytając maluję
jednym mgnieniem rzęs między wierszami „W Szwajcarii”
tę skaczącą przez tęczę kaskadę
zmniejszoną, lecz świeżobłękitną
jak rozprysk rosy na trąconym bosą stopą chabrze.
Dopiero teraz, po oswojeniu arcydzieła, można spojrzeć na Alpy własnymi oczami. Wyrzucić z nich – literaturę, jej czas dawno miniony. (Można krzyknąć, że król jest nagi!) Nie
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ma żadnych wniebowstąpień wody. Nie ma kaskad skaczących przez tęczę. Nie ma doliny z
róż i słowików. Wszystko to kwitnie i śpiewa w „czasie tamtej poezji”:
Lecz w tej – z róż i słowików – z granitu dolinie
stromy strumień nie płynie tęczowymi łzami,
którymi wtedy tamten wodospad się stoczył
raz na zawsze wraz z czasem.
Teraz dzieją się tu inne czarodziejstwa. Detonacje skał wysadzanych w powietrze są o ileż
bardziej głośne niż hałasujący wodospad. Światła hydroelektrowni jakże gwałtowniej niźli
tęcza na burzy pokonują teraz mrok336. Dzieje się czarodziejstwo p r a c y:
Tu włoscy robotnicy, aby tęczę w burzy
rozwidnić,
w prądnicy przedłużyć,
burząc i budując, ujarzmiają wodę:
Huk wodospadu w huku skał wysadzanych zamilkł.
Podobnie jak w analizowanym wcześniej Liście ze Szwajcarii, tak i – nieporównanie dobitniej! – w Tęczy na burzy Przybosia istota konfrontacji sprowadza się do różnic w poetyckim w a r t o ś c i o w a n i u krajobrazu. Dla Słowackiego wartością widzialnego świata było
jego piękno g o t o w e, p o d a r o w a n e ludziom przez Stwórcę. Poezja stanowiła tedy zgadywanie cudowności świata, potęgowanie przeżyć metafizycznych, odsłanianie niezwykłości
ziemskich bytów. Dla Przybosia krajobraz ma wartość h u m. a n i –s t y c z n ą. Jest piękny,
gdy przez człowieka zostaje poskromiony i przeobrażony. (W tym aspekcie awangardyzm
zbliżał się do postulatów metody realizmu socjalistycznego – mógł szukać z nią porozumień
bez wyrzeczeń i nadużyć własnego kanonu wierzeń.) Piękno natury to piękno natury zburzonej i ujarzmionej. Być w pięknie – to być w pracy.
Ten sam motyw powtarza się w wierszu Przybosia Giessbach, także poprzedzonym mottem ze Słowackiego: „Aż tam bym zawiódł, gdzie pył leci blady / Śród leszczyn w Giessbach...” Słowacki, powiada Przyboś, opisywał Alpy wyniosłe, „Alpy ścigane wzrokiem ze
szczytu na szczyt”. Radosne, dziecięce, baśniowe – „nieuronione wspomnienie kaskady / z
roztopionym w niej słońcem”. Przyboś – inaczej. Jego marzenie – surowe, gospodarskie,
trzeźwe, to –
jak dal zamienić na jej część wymienną,
na stal, gdy jeszcze płynna
wzbija się zorzą nad hutę.
To znane fascynacje awangardy.
Wróćmy do Tęczy na burzy. Tu Przyboś idzie dalej. Pragnie przeciwstawić konwencji artystycznej Słowackiego coś więcej niż wartość pracy, wartość większą niż beztroska zachwytów dziecinnych i mistyczna kontemplacja ogromu natury. W Tęczy na burzy autor d r a
m a t y z u j e s p r a w ę p r a c y. Nadaje tej sprawie aktualny, klasowy, publicystyczny
wymiar. Jego rozumowanie biegnie tak: jeżeli w poezji współczesnej obraz świata powinien
336

Była to jedna z prób wpisania się Przybosia w awangardowe tradycje socrealizmu – w nurt „majakowszczyzny” (nie na poziomie języka jednak, lecz na poziomie obrazu). W autobiografii Ja sam opowiada Majakowski o
tym. jak w dzieciństwie olśnił go wspaniały widok świateł elektrycznych – piękniejszych i potężniejszych niż
światła i cienie natury. Odtąd, powiada, przestałem się interesować przyrodą: to rzecz nieudoskonalona. W Majakowski Utwory sceniczne. Proza, red. M. Jastrun [i inni]. Warszawa 1959.
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być obrazem pracy, to poezja musi pamiętać, iż najboleśniejszym dramatem człowieka –
dramatem równającym się wydaleniu istoty ludzkiej poza świat – jest b r a k p r a c y. Jest
bezrobocie. Krajobraz Alp w zakończeniu Tęczy na burzy staje się krajobrazem s e m i o t y –
c z n y m: znaki pracy (huk skał wysadzanych) spotykają się ze znakami braku pracy – z ciszą. Brak pracy to krzywda, zbrodnia; okazuje się czymś silniejszym niż radość. Cisza – znak
zbrodni na człowieczeństwie (znak bezrobocia) – jest napełniona tak wielką energią protestu,
buntu, że cisza dopiero zmienia radykalnie panoramę Alp. Góry przeobraża w równinę:
I jest dwojaka po wybuchu dwukrotnym
cisza–przepaść – tak, że usłyszałbym
oddech
walczących w Modenie bezrobotnych.
Jakby nagle rozstąpiły się Alpy.

*
Całkowicie odmienne racje organizują dialog polemiczny współczesności z tradycją kultury w wierszach Różewicza. Autor Rozmowy z księciem nie postuluje walki z arcydziełami
przeszłości. Walka została rozegrana i zakończona bez udziału poetów – w czasie wojny. Z
całą pewnością przegrała w niej przeszłość: rzecz w tym jednak, iż wygrana współczesności
wcale nie budzi nastrojów radosnych. Pozostał mit poezji ocalającej człowieka, heroicznej,
wielbiącej piękno. Dawna poezja jest dla Różewicza nie tyle nawet „rzeczą wyobraźni” (por.
Rozdział I), ile konsekwencją wyobraźni. Sprowadza się do naiwnej wiary w siły mierzone
wedle pobożnych życzeń. Była przez długi czas próbą bytowania w rzeczywistości zastępczej,
iluzorycznej, zbudowanej ze słów – wbrew zdrowemu rozsądkowi, na przekór nieubłaganym
realiom: z góry do dołu, „od dymu z komina”. Te ostatnie słowa pochodzą z Podwalin Staffa.
Właśnie Podwaliny – parokrotnie w tekstach Różewicza cytowane i parafrazowane – są najdoskonalszym modelem postawy już anachronicznej. Pisał Staff:
Budowałem na piasku
I zwaliło się.
Budowałem na skale
I zwaliło się. Teraz budując zacznę
Od dymu z komina.337
Tacy byli poeci dawniej. Wbrew klęskom, „wbrew burzy, która pożerała / ściany i fundamenty”, pisze Różewicz w Gałązce oliwnej z tomu Czerwona rękawiczka, „poeci zaczynali budowę /
»od dymu z komina«”338. Lecz ich budowla okazała się wieżą z kości słoniowej, architekturą złudzenia. Owszem, wymagała heroizmu, ale heroizm starej sztuki jest dziś po prostu żałosny:
Budowali ją od szczytu
na tęczy i róży
bez fundamentu i ścian
a kiedy ziemia poruszyła się
wieża runęła grzebiąc wielu
337

L. Staff, Kto jest ten dziwny nieznajomy. Wybór poezji, wybór, układ i posłowie T. Różewicz, Warszawa
1964. Ten tom był ważnym głosem w dyskusji o poezji w połowie lat sześćdziesiątych, był – w zamierzeniu
Różewicza – „próbą dotarcia do dramatu poezji współczesnej, dramatu formy”. Swój stosunek do Staffa określił
Różewicz także w szkicach z Przygotowania do wieczoru autorskiego, [w zbiorze:] Proza, Wrocław 1973.
338
Różewicz, Poezje..., op. cit.
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Ocaleni biegają dokoła na
zamszowych łapach I drżą
(Wieża z kości słoniowej)
„Zamszowe łapy” to coś więcej niż metafora słabości coś więcej niż animizacja, która degraduje świat twórców do rzędu bezradnych, wystraszonych zwierzaków. To także reifikacja339: wizja zwierząt rodem z pokoju dziecinnego, z infantylnej wyobraźni, z baśni o zabawkach. Dawna wzniosłość i duma poezji może już tylko przywodzić na myśl rojenia dziecięce.
„Byli szczęśliwi / dawniejsi poeci / Świat był jak drzewo / a oni jak dzieci” – czytamy w
wierszu Drzewo, ważnym, programowym, otwierającym zbiór pt. Srebrny kłos. O arcymistrzach przeszłości i o legendarnych zwycięstwach sztuki nad naturą pisują jeszcze wypracowania uczniowie. Jeszcze w zeszytach szkolnych można spotkać takie zdania:
„Poeta mówi, że za Orfeuszem
szły drzewa, morskie fale i kamienie...”
Dzieci jeszcze w to wierzą. Lub im się zdaje, że wierzą. Poeta współczesny nie ma złudzeń, nigdy nie stanie się nowym Orfeuszem:
Kto za mną idzie
Nikt nie odpowiada
pytam z lękiem po raz wtóry
kto za mną idzie
słyszę Jaka cisza dzwoni
(Równina)
Z dawnych mitów pozostała jedynie ich śmieszność. Jest to ta sama śmieszność, która towarzyszyła wyczynom Don Kichota: śmieszność walki z fantomami wyobraźni. Przez wiele lat, od
romantyzmu począwszy, usiłowano bronić Don Kichota, przeciwstawiać szlachetną pasję błędnego rycerza – tępocie tłuszczy, prymitywizmowi jego prześmiewców340. Poeta był obrońcą i
wcieleniem bohatera powieści Cervantesa. Dziś już nie. Dziś trzeba powiedzieć uczciwie, iż
prześmiewcy mieli rację wieczystą, gdyż to oni nadają kształt światu. W Przygodzie Don Kiszota z La Manczy (z tomu Wiersze i obrazy) Różewicz rekonstruuje główne, znane z powieści
motywy mitu. „Rycerz ugania się za prosiętami”, atakuje „powietrzne młyny”. Nawiasem mówiąc, jest to błędny rycerz –dyskretnie spolonizowany, tyleż hiszpański, co i polski, sienkiewiczowski, Hiszpan z duszą Podbipięty, opromieniony kultem maryjnym („Chwalę pana i Maryję”, „Jezus Maryja Dulcynea”). Gotów zginąć tam, gdzie dzieje się krzywda i „na dobrych ludzi
dybią zbrodniarze”. Między nim a artystą przeszłości nie ma istotnej różnicy. Obaj poruszają się
w przestrzeni fikcji. I obaj są dla otoczenia – zwykłymi „głupkami”:
339

r e i f i k a c j a (reizacja) – odwrotność animizacji, personifikacji: trop sprowadzający zjawiska materii żywej
do poziomu bytów materii martwej.
340
Taką interpretację Don Kichota i Sancho Pansy znajdziemy w pismach H. Heinego, W. Hugo, F. Dostojewskiego. W powieści T. Midńskiego Nietota Arjaman i Mangro są charakteryzowani – pierwszy – jako polska
kreacja „nowego Don Quichote’a”, „rycerz o smutnej twarzy”, marzyciel, szlachetny dziwak; drugi – jako „dokonany projekt Sanczesa Pansy na gubernatorstwo ziemi”, „symbol najniższych chceń we fraku i cylindrze”.
Sympatia Micińskiego jest, oczywiście, po stronie marzyciela, maga, który przegrywa w zmaganiu z prostactwem. „Dopóki świat trzyma się w swoich mechaniczno–fizjologicznych ramach, Sancho Pansowie będą rządzili
MAGAMI.” T. Miciński, Nietota, Warszawa 1910.
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CHÓR:
Patrzcie jak głupek
dostał skrzydłem w głowę
i szkapa jego mocno potłuczona
O jak się podniósł
i na nogach stoi
ale się trzyma końskiego ogona
Co na to autor? Pozostaje obserwatorem, reporterem: sposób prowadzenia reportażu nie
ma nic z próby obrony Don Kichota:
Ludzie się śmieją
i przechodzą dalej
mają warsztaty domy i rodziny
Czas na wieczerzę
dymią już kominy
Sztuka nic nie znaczy, jeżeli wywołuje politowanie lub śmiech. Bezradna wobec innych,
choćby najniższych wartości, natychmiast przegrywa. Bezradność jest grzechem, jest przestępstwem, które zawsze spotyka się z karą. Dawniej sztuka potrafiła bronić się przed śmiesznością – lekceważeniem tych, którzy nie dorastają do jej ideałów i wymogów. Dziś wystarczy, by poetę upokorzył ktokolwiek, a słuszność będzie nie po stronie sztuki, lecz po stronie
bylejakich, tandetnych wartości życia całkowicie pospolitego (niekiedy nawet po stronie zwyczajnej głupoty). Zwłaszcza gdy głupota panoszy się t e r a z, a sztuka należy do przeszłości...
Cóż potrafi przeciwstawić umarły artysta –ludziom żywym? Gdzież jest „ta siła fatalna”, która miała – jak wierzył Słowacki – ścigać i przerabiać w anioły „zjadaczy chleba”341? Różewicz w istnienie takiej siły nie wierzy.
Oto w wierszu Z muzeum notatki grupa ludzi ogląda Szat Podkowińskiego. Reagują rozmaicie: bełkotem krytycznym (w stylu sprzed Października), obojętnością, skojarzeniami typowymi dla erotyki koszarowej. Cokolwiek mówią i myślą, mają rację:
przewodniczka objaśnia
„to jest
symbolizm realistyczny
w warunkach kapitalistycznych”
Ma rację przewodniczka, gdyż może ją wysłowić. Podobnie ma rację babcia, która mówi,
że wcale jej nie jest miło siedzieć „wśród pięknych obrazów”, gdyż w muzeum zimno, „palą
marnie”, i „z tego zimna / człowiek fioletowy / jak wątroba”. Mają rację dwaj żołnierze, którzy na widok ogiera na obrazie, jak „wali się w przepaść / z alabastrowym ciałem kobiety”,
przeżywają tęsknoty zdecydowanie pozaestetyczne i porozumiewawczo „mrugają do siebie”.
Ani przewodniczce z wypranym mózgiem, ani wojakom, ani babci pilnującej zbiorów nikt nie
odbierze ich racji w d a n e j c h w i l i. Liczy się to, co istnieje. Być w teraźniejszości to dla
bohaterów Różewicza jedyne źródło siły i bezapelacyjnej przewagi nad przeszłością. Czyli
nad niebytem. Umarli nie mają głosu. Przeszłość nie może upomnieć się o siebie – jeżeli nie
weźmie jej w obronę teraźniejszość. A teraźniejszość powojenna ma własne zmartwienia.
Erotyk z końca XIX wieku, Świat 1986 – Collage, Fragmenty dwudziestolecia czy Nowe
341

Z wiersza Testament mój, [w:] Dzieła, op. cit.
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słońce – te wiersze Różewicza pokazują deptanie tradycji przez współczesność. Dawne style,
mody, fascynacje, poglądy, sławy, wszystko to – we wspomnianych wierszach – jest pokazane jako bezwolne tworzywo, z którym każdy może robić, co chce. Stare jest „sztuczne”, „wypchane”, „fałszywe”, czytamy w zakończeniu Erotyku z końca XIX wieku.
To jeszcze nie stanowi klęski ostatecznej. Jeżeli przeszłość staje się śmietnikiem, z którego
potrafimy coś wybrać, jakieś choćby szczątki starych dzieł, fragmenty dawnych idei, ułamki
mitów, i jeżeli przynajmniej montujemy z tych ocalin kolaże, to znaczy, iż przeszłość w jakiś
sposób żyje. Jeszcze odznacza się nie wygaszoną całkowicie realnością – materialną, dotykalną, słyszalną. Ale kolaż to stan przejściowy – w drodze ku nicości zupełnej. Bo przeszłość
jest nicością i staje się nią coraz bardziej, z dnia na dzień. Aż rozprasza się w próżni – jak
ludzkie ciało, jak ciało Dantego (w przejmującym, najboleśniejszym w omawianym kręgu
liryki „konfrontacyjnej” wierszu Różewicza Grób Dantego w Rawennie, z tomu Zielona róża):
Dante
Tu nic nie ma
Przecież tu pusto
Wycieczka zielone okulary
czerwone oczy niebieskie wargi
pomarańczowe włosy
głowy na miękko
w głowach piękno
Chodźmy dalej
Proszę kolejno
Tu nic nie ma
Inwalida bez nogi
który siedzi w kąciku
mówi zawstydzony
To wszystko
tu nic więcej nie ma
Pozostały stalowe łańcuchy, które odgradzają żywych od nicości. Tylko „Spiżowy wieniec
/ Virtuti et Honori”.
Poeta dzisiejszy nie ma wyboru. Ciągłość kultury została zerwana. Dialog z tradycją może
być jedynie konfrontacją: tego, co jest, z tym, czego w istocie nie ma.

*
W punkcie wyjścia Herbert rozumuje podobnie jak Różewicz. Zdaniem Herberta istotnie w połowie XX wieku doszło do katastrofy, i oto dziś żyjemy w świecie wykorzenionym, odizolowanym
od własnego rodowodu, coraz mniej szanującym i rozumiejącym własne dzieje. Także dzieje własnej poezji. Ale wnioski, jakie z tego wyciąga Herbert, są całkowicie odmienne od wniosków Różewicza. Autor Studium przedmiotu nie zgadza się z tym, iżby artysta dzisiejszy musiał ukorzyć się
przed kataklizmem lub pozostawać świadkiem zagłady uniwersalnych wartości, które ludzkość
zdobywała i przyswajała w ciągu tysiącleci. Przeciwnie: poeta powinien tak sterować konfrontacją
epok, by wyzwolić poczucie wstydu i buntu. Liryka musi uświadamiać współczesności bezmiary
spustoszeń, jakie są i będą coraz silniej udziałem społeczeństw, które wyrzekają się historii i poprzestają na koniunkturach własnego „teraz”. Wymaga to od poety osobliwych zabiegów pisar-
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skich, szczególnej delikatności słowa i obrazu – by myśl główna nie zamarła w sloganie. O tym, jak
rozwiązuje to zadanie artystyczne Herbert, będzie mowa w Rozdziale III.
Horyzont estetyczny: poezja wobec innych sztuk
W starożytności wyrażenie „poezja wobec innych sztuk” byłoby niezrozumiałe. Zakłada
ono bowiem z góry, iż poezja należy do dziedziny sztuki, jest jedną z wielu sztuk i wobec
„innych sztuk” potrafi się określić. Tymczasem, zdaniem starożytnych, sztuka stanowiła odmianę rzemiosła, wymagała znajomości reguł. Platon utrzymywał, że „nie nazywa się sztuką
irracjonalnej roboty”342. Otóż sztuka jest robotą zracjonalizowaną, opisaną w kodeksach fachowych, przekazywaną w swych, zasadach z pokolenia na pokolenie: czeladnikowi przez
mistrza. „A poezja? – pyta Władysław Tatarkiewicz. – Nie ma jej w żadnym wykazie – i nie
mogło być. Już w starożytności bowiem, a jeszcze bardziej w średniowieczu, uważana była za
rodzaj filozofii czy wieszczenia, nie za sztukę. Poeta był wieszczem, nie artystą”343. Jak widać, w tym polu odniesień nie tylko próba spojrzenia na poezję w o b e c innych sztuk wydawałaby się czymś niedorzecznym, ale cała problematyka tej książki – problematyka poetyckiego artyzmu – nie mogłaby się w żaden sposób ukonstytuować.
Pamięć w systemie kultury nigdy nie powinna być bagatelizowana. Zawsze przeszłość może upomnieć się o własne racje, wynurzyć się z nicości, odwrócić bieg myśli. Pamięć o niejasnym, problematycznym rodowodzie sztuki poetyckiej (poezji jako sztuki) staje się niekiedy
czynnikiem mobilizującym nieartystyczne dążenia poezji, gdy poezja chce być przede
wszystkim szkołą moralności, subkodem filozofii, formą pedagogiki społecznej lub agitacją
polityczną. Ta sama pamięć – w innych okolicznościach – wywołuje ostry sprzeciw. Poezja
nie chce przyjąć do wiadomości swej nieartystycznej genezy, dąży do pokonania uprzedzeń,
które wydaj ą się twórcom nadto już archaiczne i z gruntu fałszywe. Wówczas to pisarzy i
publiczność pasjonują kwestie trwałości więzi między słowem poetyckim a malarstwem,
rzeźbą, muzyką, teatrem; poezja usiłuje wtargnąć na terytoria tych sztuk i podjąć z nimi konkurencję.
W latach 1939–1965 poezja polska powołuje swój horyzont estetyczny, w którym ważną
rolę odgrywają poszukiwania epok poprzednich: od romantyzmu, symbolizmu aż po eksperymenty awangardy. Adresatem dzieł uzyskujących w horyzoncie estetycznym pełnię sensu
jest czytelnik, który w swej biografii zgromadził doświadczenia uformowane w bezpośrednim
kontakcie z rozmaitymi dokonaniami kultury artystycznej. Wiersze nie ograniczają się do
wrażliwości poetyckiej czytelnika. Aktywizują jego pamięć muzyczną, inteligencję filmową,
wrażliwość teatralną, imaginację malarską. Są pisane dla kogoś, kto bywa nie tylko czytelnikiem (zbiorów wierszy oraz komunikatów mowy użytkowej), realizuje się nie tylko w mowie;
bywa też widzem, słuchaczem koncertów, turystą złaknionym wiedzy o stylach architektury
różnych epok, itd. W tak pojmowanym horyzoncie estetycznym pojawiają się sprzeczne
oferty, podobnie jak w lingwistycznym i historycznoliterackim.
Epitet „estetyczny” – w proponowanej tu nazwie – należy rozumieć najprościej, jako
wskazanie identyczności lub trwałych analogii między problemami poezji a zagadnieniami
estetyki: owej – wedle słów Mickiewicza – „teorii sztuk pięknych w ogólności”344.
Podstawowy, odwieczny dylemat estetyki stanowi rozróżnienie między dwoma rodzajami
piękna (co za tym idzie – także i brzydoty) oraz określenie własnego do nich stosunku. Jako342

Cyt. za: W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć. Sztuka. Piękno. Forma. Twórczość. Odtwórczości. Przeżyjcie
estetyczne. Warszawa 1975.
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Cyt. za: Słownik języka polskiego, op. cit.
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ści estetyczne bywają przypisywane zjawiskom natury; są jednocześnie celem tworów
sztucznych. Piękno gotowi jesteśmy widzieć zarówno w burzy wiosennej, jak i w filmowej
wizji burzy. Brzydota akustyczna może być cechą zgiełku ruchliwej ulicy i może być już to
zamierzonym, już to mimowiednym składnikiem dzieła muzycznego. Czy za każdym razem
obcujemy z różnymi „pięknami” i „brzydotami”? Od filozoficznych oraz metodologicznych
przesłanek danej teorii zależy, czy estetykę sztuczności oraz estetykę naturalności będzie się
opisywało tym samym językiem, czy nie. Na przykład wyższość i zasadniczą odrębność sztuki – w porównaniu z naturą – akcentował Hegel345; estetykę rezerwował dla poznania sztuki.
Niektóre współczesne kierunki semiotyczne, odwrotnie, skłonne są ogarniać byty naturalne i
dzieła sztuki jednym systemem pojęć, jednakowo oceniać ich działanie na człowieka346.
Analogiczne problemy dają o sobie znać w związku z wyodrębnieniem estetycznego horyzontu poezji. Z grubsza cały dorobek pisarski poetów dałby się podzielić na dwa bloki. Nazwijmy je tak:
– poezja mówiąca o sztuce,
– poezja milcząca o sztuce.
Wiersze „mówiące o sztuce”, które konstytuują horyzont estetyczny, wyróżniają i nacechowują wiersze „milczące o sztuce”. Ujawniają podteksty tkwiące w ich „milczeniu” (samo
„milczenie”, gdyby nie pojawiła się powyższa opozycja, byłoby niedostrzegalne). Bo „milczenie” o sztuce może mieć w poezji sens programowy. Gdy poezja zwraca się bezpośrednio
do natury, dostrzega tylko jej brzydotę i jej piękno, wówczas zachowuje się tak, jak gdyby
estetyka natury obywała się bez estetyki sztuki. Jak gdyby słowo poetyckie potrafiło obcować
z naturą „nagą”, pierwotną, nie skażoną doświadczeniami artystów. Jest to już wybór nacechowany światopoglądowo, określający punkt wyjścia ideologii artystycznej.
W granicach horyzontu estetycznego wyodrębniają się rozmaite propozycje poszukiwań i
rozwiązań pisarskich. Najważniejsze oferty nazywam tak:
– oferta transmutacji,
– oferta panestetyzmu,
– oferta antyestetyzmu.
Transmutacja oznacza przekład z systemu znaków, które funkcjonują w jednym materiale,
na system znaków innego tworzywa347. Transmutacjami będą tedy, na przykład, seria rysunków ilustrujących baśń czy nowelę, muzyczna replika na wiersz, filmowa adaptacja powieści,
poetycki opis fotografii, powieściowy obraz dzieła architekta. Nas interesują reguły transmutacji poetyckiej, czyli próby „przekładu” na wiersz – dzieła którejś ze sztuk niewerbalnych
albo synkretycznych (jak teatr lub film łączących słowo z innymi tworzywami). Nie zawsze
zresztą chodzi o transmutacje pojedynczych, konkretnych malowideł czy kompozycji muzycznych. Oprócz wierszy poświęconych pojedynczym dziełom innych sztuk w grę wchodzą
także liryki mówiące o stylach artystycznych, a nawet o całych gałęziach sztuki – próby poetyckiego uchwycenia estetyki „muzyczności”, „malarskości” czy „filmowości” w ogóle.
W dziejach transmutacji poetyckich powtarzają się najważniejsze antynomie, które przez
wiele wieków niepokoiły sztukę przekładu z obcojęzycznych literatur. Taką antynomią zupełnie podstawową w literackiej teorii tłumaczenia było i jest zagadnienie proporcji między zależnością oraz niezależnością rodzimego języka tłumacza od języka obcego, w którym został
napisany oryginał. Czy polskie tłumaczenia z literatury, powiedzmy, angielskiej powinny
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G.W.F. Hegel, Wykłady o estetyce, przekład J. Grabowskiego i A. Landmaną, Warszawa 1966.
Zob. U. Eco, Pejzaż semiotyczny, przełożył W. Weinsberg, Warszawa 1972.
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Transmutacja, czyli przekład intersemiotyczny, to według R. Jakobsona trzecia forma przekładu (obok tłumaczenia interlingwistycznego oraz intralingwistycznego). Jakobson, Językowe aspekty tłumaczenia, op. cit.
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ocalać pamięć mowy angielskiej i dążyć do „zanglizowania polszczyzny”348? Czy odwrotnie:
winny polonizować tekst angielski – na wszystkich poziomach, aż do rzeczywistości przedstawionej włącznie? Dawno temu Franciszek Karpiński doradzał, by cudzej książki – w przekładzie na polski – nie pozbawiać znaków, „przez które by, że cudzą jest, poznaną być mogła”349. Ignacy Włodek był zgoła odmiennego zdania. Tak należy tłumaczyć, twierdził, „aby
nie znać było tego, że to z innego języka przenoszone jest”350.
Odpowiednikiem pierwszej postawy, nakłaniającej do zachowania w przekładzie cech języka pierwowzoru, stała się w dziejach transmutacji teoria korespondencji sztuk: correspondance des arts. Rzecznicy tej teorii głosili, że wrażenia i efekty artystyczne poszczególnych
sztuk różnią się między sobą w niewielkim stopniu. Mogą być z jednej sztuki do drugiej przenoszone351. Odmienność tworzywa – muzyki, malarstwa, poezji – nie jest w istocie poważną
przeszkodą. W sztuce, inaczej niż w życiu praktycznym, uzyskuje pełną rację bytu mechanizm synestezji352. W życiu praktycznym byłby groźną dewiacją, pomieszaniem zmysłów. W
obcowaniu ze sztuką nie tylko można, ale należy słyszeć dźwięki – kolorowo, widzieć formy
przestrzenne – muzycznie, przeżywać słowo wiersza – widowiskowo, itd. Istotą czynu artystycznego jest właśnie pokonywanie ograniczeń tworzywa: być może w tym tkwi podstawowa różnica między sztuką a niesztuką. Niepoezja podporządkowuje się bez reszty własnej
„językowości”. Poezja eksponuje malarskość, teatralność, muzyczność słowa. Pisał Norwid:
W każdej z sztuk niechże wszystkie lśnią – prócz onej,
Przez którą utwór będzie wyrażony”353.
Muzyczność wiersza usiłowano przedstawić na poziomie fonicznym, w instrumentacji głoskowej. Jakkolwiek teoria correspondance des arts zrodziła się w romantyzmie i okrzepła w
symbolizmie, to rezultaty praktyczne „umuzykalnienia” wiersza – najwartościowsze – należą
u nas do dorobku dwudziestolecia. Myślę zwłaszcza o instrumentacyjnych eksperymentach
futurystów (Bruno Jasieński, Stanisław Młodożeniec), o niektórych koncertach głoskowych u
Leśmiana (w takich wierszach jak Piła czy Srebroń), o arcydziełach instrumentacji w poezji
Tuwima (od Słopiewni do Balu w Operze). W okresie powojennym nie umiałbym wskazać
utworów równie pomysłowych w porządkowaniu warstwy brzmień. Uwyraźnienia „muzyczności” wiersza zdarzają się także po wojnie, ale robią wrażenie powtórek z dwudziestolecia,
stylizacji instrumentacyjnych. Pisałem już o tym, że na przykład pięknie instrumentowana
Karuzela z madonnami Białoszewskiego nieodparcie narzuca skojarzenie z rytmami wierszy
skamandryckich. Wystarczyło, że w którymś tekście Grochowiaka pojawiła się zabawa głoskowa: „Kat kawałkuje kawały chałwy”, by recenzenci natychmiast zaczęli wypominać młodemu poecie naśladowanie futurystów354. „Muzyczność” uzyskana poprzez nadorganizację
warstwy brzmieniowej stała się sygnałem pastiszu, cudzysłowem, echem przeszłości.
348

Taką koncepcję przedstawił J.S. Sito w przedmowie do antologii przekładów poezji angielskiej pt. Śmierć i
miłość. Warszawa 1963: „W prezentowanych przeze mnie wierszach nie chodziło mi bynajmniej o »spolszczenie« języka angielskiego; przeciwnie, usiłowałem »zanglizować« polszczyznę, rozszerzając sferę jej poetyckiej
wrażliwości, dotyczy to nie tyle weryfikacji, stylistyki czy składni, co samej istoty nazywania rzeczy dotychczas
nie nazwanych [...]”.
349
Pisarze polscy o sztuce przekładu, op. cit.
350
Ibid.
351
Zob. R. Wellek, A. Warren, Teoria..., op. cit.
352
s y n e s t e z j a – mechanizm psychologiczny przekształcający relację między rzeczywistością zewnętrzną
wobec człowieka a zmysłowym jej postrzeganiem; przypisywanie bohaterowi wiersza zdolności słyszenia kolorów, dotykania zapachów, widzenia dźwięków itd.
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C.K. Norwid, Wita – Stosa pamięci estetycznych zarysów siedem, [w:] Pisma wszystkie, oprac. J.W. Gomulicki, t. 3, Warszawa 1971.
354
A. Lisiecka, Norwid, futuryzje i rozbieranie do snu. „Nowa Kultura” 1960, nr 7.
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Lata wojny i czas powojenny to okres d e g r a d a c j i „muzyczności” wiersza. To, co
olśniewało jeszcze w obiegu wysokim słowa poetyckiego w dwudziestoleciu, teraz stało się
domeną kabaretu i wierszy dla dzieci. Niektóre pomysły instrumentacyjne w tekstach piosenek Jeremiego Przybory z telewizyjnego Kabaretu Starszych Panów jawnie eksponują swój
stylizacyjny, pastiszowy charakter (odnosi się to również do chwytów leksykalnych, frazeologicznych, metaforycznych). Są to teksty napisane „cudzymi słowami”, nie na serio – tak,
jak się już ani w życiu codziennym, ani w poezji wysokiej n i e m ó w i. Sądzę, że tej jawności stylizacyjnego cudzysłowu zawdzięczają swój ogromny sukces. Oto próbka metafory i
onomatopei, które w istocie są już tylko przedrzeźnianiem pewnego stylu metaforyzowania i
pewnej maniery „muzyczności” wiersza; cytowany czterowiersz pochodzi z rymowanej opowieści o Portugalczyku Osculatim355, który za usługi miłosne pewnej niewiasty lekkich obyczajów – „cudzoziemiec–szmata” – nie uiścił należności, „ne zaplatil”:
Portugalczyku, jak nóż bezlitosny!
Naciąłeś dziewcząt, jak róż, w kraju sosny,
że tylko szept z tobą szedł słów jak liści:
– Nie uiści... nie uiści...
Degradacja „muzyczności” wiersza miała dwa powody. Pierwszym był bez wątpienia nacisk wiersza nieregularnego i wolnego. „Muzyczność” z reguły uobecnia się bowiem w tekstach rytmicznych, podporządkowanych dyrektywom tzw. systemów numerycznych. „Prawie
zawsze tę «urzekającą muzyczność» – szydził Przyboś w Najmniej słów – przypisuje się
wierszom regularnym, kołyszącym słuch w kolebkach strofek: «czarującą melodyjność» słyszą recenzenci w nie kończących się nawrotach rytmicznych tożsamości, a «sugestywną
dźwięczność» łatwo posiąść, stosując ograne, skoczne lub potoczyste, a więc łatwo wpadające
w ucho monotonie, powtarzając te same sylaby, robiąc onomatopeje itd.”356 Co prawda wiersz
wolny nie wyparł tradycyjnych miar i rytmów, a w połowie lat sześćdziesiątych wzrosło nawet zainteresowanie młodych twórców klasycznymi formami „mowy wiązanej”. Ale nowe
utwory o klasycyzujących porządkach wierszowych nie mogły być już bezkarnym powrotem
do starych technik: pojawiały się n a t l e rytmów wiersza wolnego357. W związku z tym dochodziło często do łamania kanonów rytmicznych, hamowania nadmiernej „skoczności” i
„potoczystości”, a więc i do bardziej ostrożnego operowania „muzycznością” instrumentacyjną, by odległość wiersza numerycznego358 od wiersza wolnego nie stawała się zbyt duża i
rażąca.
Powód drugi to stopniowy upadek idei korespondencji sztuk. Już pod koniec epoki międzywojennej teza o możliwości przeniesienia efektów muzycznych – w pełnym tego słowa
znaczeniu! – do wiersza była kwestionowana359. Nikt nie przeczył, że w poezji istnieje gra
brzmień. Brzmieniowość jest naturalną cechą żywej mowy. Utrzymywano jednak, że brzmienie brzmieniu nierówne. Tak więc najbardziej nawet wyrafinowana gra brzmień w utworze
poetyckim pozostaje grą b r z m i e ń s ł o w n y c h i z prawdziwą muzyką niewiele ma
wspólnego. Wszak nikt nie potrafi wiersza „zagrać” na fortepianie czy skrzypcach, nikt nie
355

Cyt. z nagrania płytowego Kabaret Starszych Panów. Piosenki wybrane. „Polskie Nagrania” L 0393 (brak
daty).
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Najmniej słów, op. cit.
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Zjawisko powrotu do miar klasycznych prędko zauważyła wersologia. Zob. L. Pszczolowska, Odejścia i
powroty. (O niektórych elementach regularności w wierszu współczesnym), [w zbiorze:] Studia z teorii i historii
poezji, pod red. M. Głowińskiego, Seria pierwsza, Wrocław 1967.
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w i e r s z (s y s t e m) n u m e r y c z n y – termin wprowadzony do wersologii polskiej przez M. Dłuską.
359
„Muzyczna tendencja w literaturze, zarówno u poetów, jak i krytyków – zawsze będzie mrzonką”. T. Szulc,
Muzyka w dziele literackim, Warszawa 1937. A jednak ta tendencja się odradza. Zob. J. Skarbowski, Literatura
–muzyka, zbliżenia i dialogi, Warszawa 1981.
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potrafi go „zaśpiewać” – dopóki kompozytor nie ułoży do wiersza melodii, ale będzie to melodia kompozytora, nie poety. Wyka pisał o „nieśpiewnej muzyczności” w lirykach Czechowicza360. Określenie to można potraktować jako trafne w odniesieniu nie tylko do Czechowicza, ale i do wszelkich prób transmutacji z języka muzyki na język poetycki.
Obserwowaliśmy dotychczas próby przymierza poezji i muzyki – na najniższym, brzmieniowym poziomie struktury wypowiedzi poetyckiej. Niektórzy poeci w analizowanym okresie
pragnęli odnaleźć możliwości transmutacji na poziomie najwyższym: konstrukcyjnym. Tendencja muzyczna przekształcała się w t e n d e n c j ę m u z y k o l o g i c z n ą. Nazywam ją
tak dlatego, że włączenie konstrukcji utworu poetyckiego do systemu form kompozycyjnych
muzyki jest zwrotem do czytelnika, który powinien być już nie tylko słuchaczem, miłośnikiem dzieł muzycznych, ale i znawcą reguł tej sztuki, znawcą terminologii fachowej. „Posłużenie się terminologią muzyczną zaczerpniętą z dzieł muzycznych i nazywanie przy jej pomocy części tekstu poetyckiego – wyjaśnia Marta Wyka – świadczy o poszukiwaniu doskonałego wzoru konstrukcyjnego; sama liryka nie dorasta jak gdyby do idealnych proporcji tegoż wzoru. Wszystkie prawie większe utwory Gałczyńskiego składają się z części muzycznych, zaś ich budowa, rozwój i kulminacja mają przywodzić na myśl doskonale partytury.”361
Ocenić to jednak rzetelnie potrafi jedynie czytelnik zorientowany w zasadach budowy partytur muzycznych.
Kolejne części poematu Niobe Gałczyńskiego noszą nazwy; Uwertura, antyfona362, Mała
fuga, Chacona, Ostinato, Mały koncert skrzypcowy, Duży koncert skrzypcowy, Koncertu
skrzypcowego ciąg dalszy. Dla odbiorcy bez wiedzy muzycznej nazwy te są jedynie ozdobnikami. Odbiorca taki – być może – zgodzi się, że owe zdobienia terminologiczne sugerują
pewną aurę poematu: koncertową, orkiestralną, uroczystą. Będzie mu wszak całkowicie obojętne, czy jakiś odcinek tekstu nazywa się tu Ostinato, Chacona czy Mała fuga. I odwrotnie:
im głębszą wiedzę muzykologiczną zaktywizuje się w odbiorze Niobe, tym więcej sił i czasu
czytelnik poświęci transmutacyjnej interpretacji poematu. Będzie pytał: ile z uwertury muzycznej ocalało naprawdę w odcinku pt. Uwertura? Czy istotnie odcinek pt. Bizancjum – nazwany przez autora antyfoną – ma w sobie rytm i patos chorału gregoriańskiego? Czy to wystarczy, że Gałczyński kontrastuje tok spokojnej prozy z wyrafinowanym rytmem wierszowym, by uznać, iż proza odpowiada regułom chacony, zachowuje jej tempo powolne, a z kolei wiersz – w sąsiedztwie prozy – rzeczywiście trafnie naśladuje rytmy ostinato?
Gałczyński dba o to, by lektura „muzykologiczna” nieprzerwanie znajdowała wciąż nowe i
nowe podniety – nie tylko w konstrukcji dzieła, również w odwołaniach do nazwisk kompozytorów (Bach, Chopin, Prokofiew), do instrumentów muzycznych (skrzypce, organy kolońskie), do muzycznych aluzji i zagadek (słowa „o, radości, iskro bogów” to fragment hymnu
Fryderyka Schillera, który ma już swoją transmutację muzyczną – w finale IX Symfonii Ludwika van Beethovena)363. Autor Niobe z uporem twierdzi, że jego utwór chce być, staje się,
jest kompozycją muzyczną:
Lepiej by Kochanowski. Lepiej Prokofiew.
Lepiej Chopin.
360

Wyka, Rzecz wyobraźni, op. cit.
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M. Wyka, Wstęp [do:] K.I. Gałczyński, Wybór poezji, oprac. M. Wyka, Wrocław 1974 (BN, Seria I, nr 189).
Zob. także szkic Poezjo–muzyka Konstantego Ildefonsa Galczyńskiego w książce S. Skarbowskiego Literatura –
muzyka, op. cit.
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„Antyfona” jest w istocie drugim tytułem części poematu Niobe – Bizancjum. W części tej pisze autor: „Taką
antyfonę napisał poeta Taliarch, syn bednarza, w smutku się pogrążywszy, i napisał ją na pięć najsławniejszych
dzwonów miasta Bizancjum”. W dalszym ciągu tekst Gałczyńskiego usiłuje tę antyfonę bizantyjską opowiedzieć, wyrazić środkami poezji, Gałczyński, ibid.
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Korzystam z komentarza M. Wyki, ibid.
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To nic, Niobe. Twój głos goni mnie
i przykazuje.
To nic, że w ręce trudną muzykę.
A ja spróbuję;
Inaczej Wirpsza. Tytuły części jego Don Juana nie są wyrażeniami muzykologicznymi.
Dopiero przesłanie Do czytelnika informuje, że konstrukcją tekstu poetyckiego sterowały
modele muzyczne – ukryte. Nie dość na tym: były to modele tyleż struktur dźwiękowych, co i
obrazów graficznych. Mamy tu do czynienia z transmutacją potrójną: z przekładem dźwięku
na wykres graficzny, wykresu graficznego na konfiguracje słów i zdań. „Może to jakaś osobista cecha mojej wyobraźni – zwierza się autor – zawsze, ilekroć słuchałem muzyki polifonicznej, albo patrzyłem na jej zapis nutowy, konstrukcja utworu układała mi się w diagram, w
obraz graficzny, w precyzyjnie narysowany wykres o nałożonych na siebie kilku funkcjach.”364 Czytanie nut – to już bardzo specjalna, rzadka umiejętność! Don Juan miał być próbą dyskretnych przeniesień tych dźwiękowo–graficznych reguł polifonii na terytorium poezji:
„a więc, powiedzmy, stosowanie sui generis odpowiednika basso ostinato, jak we fragmencie
o modliszce, lub ostrożnej «polifonii zdań», np. we fragmencie o Nuharpiartetaku”.
Bez wątpienia wymagania Wirpszy wobec czytelnika muzykologa są nieporównanie bardziej „mordercze” niż wymagania Gałczyńskiego. Zarazem jednak Wirpsza doskonale sobie
zdaje sprawę z umowności gry, jaką sugeruje czytelnikom Don Juana. Tu poeta dochodzi do
transmutacji tak rygorystycznej, że... staje się ona, by tak rzec, „propozycją do odrzucenia”!
Można w nią wierzyć, można ją zakwestionować. Jest to próba muzyczności niemożliwej,
nadużycie świadome i sygnalizowane odbiorcy. „Owo rzutowanie rozciągłości w czasie na
graficzną równoczesność było bardzo kuszące – wyjaśnia lojalnie poeta – choć naturalnie l i t
e r a c k o n i e d o w y k o n a n i a; n i e m n i e j p o s t a n o w i ł e m d o k o n a ć w Don
Juanie tego rodzaj u p r ó b y” [podkr. Moje – E.B.].
Podobnie rozumował Przyboś. Lub może należałoby powiedzieć, że to Wirpsza znał
ostrzeżenia przed uzurpacjami muzycznymi i muzykologicznymi poezji, które wcześniej
zgłosił Przyboś w Najmniej słów. Jak napisać wiersz, „który by mówił o muzyce”? Przyboś
odrzuca transmutację naśladowczą, zgodną z duchem correspondance des arts. Radę Norwida
nazywa „przekorną i niesłuszną”. W każdej sztuce powinny „lśnić” osobliwości jej tworzywa.
Muzyka to najważniejsza organizacja słyszenia, malarstwo – widzenia, poezja – mówienia,
mowy, języka.
W tej postawie odbija się owo – wspomniane już tutaj –rozdwojenie teorii i praktyki przekładu, zarówno z języka na język, jak i z jednej dziedziny sztuki na drugą. Jeżeli już przekład,
to taki, w którym nie pozostaje żaden ślad języka oryginału; jeżeli wiersz chce być transmutacją dzieła muzycznego, niechże w pełni z a s t ą p i znak muzyczny znakiem językowym.
Lecz jak tego dokonać, pyta Przyboś. „Naśladować w wierszu strukturę kompozycji muzycznej, przeplatanie się motywów, instrumentację itd.? Ułożyć wiersz tak, żeby w jego układzie
przejawiały się analogie do techniki kompozycyjnej omawianego utworu muzycznego, przenieść jej składniki na warstwę dźwiękową wiersza? na rytm? obrazowanie? układ?”365
Nie. To się nie może udać. Nieudane okazują się także opisy słuchania dzieł muzycznych.
Muzyka jako temat wypowiedzi lirycznej to również początek klęski... Jedyne wyjście, powiada Przyboś, to poezja mówiąca o n i e m o ż l i w o ś c i t r a n s m u t a c j i. Uczciwe
zwierzenie z prób, które musiały zostać przerwane w połowie, zakończyć się niepowodzeniem pisarskim. „Co jest najistotniejszego w stosunku: muzyka – poezja? Niemożność ilustracji, trudność przełożenia jednej sztuki na drugą, przejścia jednego rodzaju wzruszenia w
364
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Wirpsza Don Juan, op. cit.
Najmniej słów, op. cit.
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drugi. I ten dramat niedostrojenia, ta walka o przekazanie bezsłownego wzruszenia – wzruszeniu rodzącemu się ze słów – niechże będzie treścią poematu.”
Przyboś idzie dalej, poza teorię, w stronę ujawnienia własnych niepowodzeń transmutacyjnych. Cytowany esej kończy opowieścią o próbach poetyckich wysłowienia doznań po wysłuchaniu Źródła Aretuzy (Fontaine d’Arethuse) Karola Szymanowskiego. Pozostały notatki,
osobne zdania, które nie ułożyły się w spójny tekst.
„Oto one, te materiały do nie napisanego wiersza o Fontannie Aretuzy. Wyglądają tak,
jakby mówiły tylko o swojej wewnętrznej grze: o walce śród wyobrażeń. Niecały, nieskładny
i nie uładzony ostatecznie budulec na wiersz, którego nie napisałem.

*
Diament rysujący sen: jawa rozprysnęła się na dźwięki.

*
Roziskrzone niknienie w szkliwie, drążony na głębokość oddechu – jak chwycić powietrze?

*
Źródło – przeciwbijące we mnie.

*
Srebrny strumień płynący złotem pod swój prąd.

*
W ciszy słowa – wirujący diament: odmiennia milczenia.

*
Odcisnąć usta w diamencie: nazwać,”
Są to, jak na mój gust, bardzo piękne, niesłychanie sugestywne drobiny poezji. Wolno jednak mieć uzasadnione wątpliwości, czy poza esejem Przybosia bez informacji o genezie tych
zdań – ich związek z muzyką zostałby przez czytelnika rozpoznany. Byłby to raczej związek
z dramatem słyszenia świata, wyraz sytuacji lirycznej wobec f o n o s f e r y366, która wcale
nie musi być fonosferą muzyczną, może być życiem dźwięku i ciszy natury lub grą głosów
rozlegających się w pamięci, w wyobraźni...
Mniej problemów nastręczają transmutacje malarskie. Być może dlatego mniej, że wiedza
potoczna jest głębiej zanurzona w specyficzne kwestie sztuk plastycznych – stanowi coś w
rodzaju bogatszego „języka–pośrednika” między obrazem a słowem. Daje „przekładom” z
malarstwa większą wiarygodność.
Wspomniałem o Białoszewskim. Autentycznym spełnieniem założeń poetyki transmutacji
jest jego Średniowieczny gobelin o Bieczu367. Dokonajmy najpierw eksplikacji jednego wyrażenia z tego wiersza, w oderwaniu od całości. „Cynobry obronne na zrębie”. Można ograniczyć interpretację do kombinacji lingwistycznych. Jest to metonimia, metonimia urządzeń
fortyfikacyjnych lub ubiorów ludzi broniących dostępu do jakiejś zamkniętej przestrzeni.
„Obronność” ma barwę czerwieni (Krwi? ognia? chorągwi?). Instrumentacja sugeruje figurę
etymologiczną368, usamodzielnia się cząstka słowa „cyno” i można pomyśleć o cynie, o me366

M. Porębski proponuje nazwać świat widzialny – ikonosferą (Ikonosfera, Warszawa 1972); K. Laskowicz –
drogą analogii – wprowadza pojęcie fonosfery, określając w ten sposób świat słyszalny (Świat za drzwiami.
Początki polskiej myśli radioznawczej i praktyki słuchowiskowej Poznań 1983)
367
Białoszewski, Obroty rzeczy, op. cit.
368
f i g u r a e t y m o l o g i c z n a– trop poetycki, który eksponuje – prawdziwą lub fałszywą, zmyśloną przez
autora – etymologię danego słowa lub wyrażenia; z reguły wykorzystuje się brzmieniowe skojarzenia cząstki
słowa z innym słowem pełnoznacznym. Np. J. Tuwim w wierszu Figielek (Wiersze dla dzieci, Warszawa 1954)
każe małemu odbiorcy słyszeć w słowie „przekomarzać się” – słowo „komar”, w słowie „zajęczeć” – słowo
„zając”, w słowie „kurzyć się” – słowo „kura” itp.
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talu: czerwień stanie się czymś metalicznym. Na tej samej zasadzie „na zrębie” będzie znakiem walki wręcz, „rąbania”. Ale analizowany trop jest nadto jeszcze rezultatem transmutacji.
Odwołuje się do sytuacji odbioru dzieła plastycznego. Wykracza poza skojarzenia ściśle językowe. Mówi o gobelinie. Oglądanie powtarza proces sporządzania tkaniny gobelinowej. Poziom materialny i poziom rzeczywistości przedstawionej nakładają się na siebie. Białoszewski
kwestionuje dwupoziomowość struktur tekstu plastycznego. „Cynobry” odnoszą się do niższej, materialnej, a „obronne” i „zręby” do wyższej, wizyjnej kondygnacji. Zburzenie tej hierarchii daje metaforę. Ten chwyt się powtarza:
Tylko gdzieś
okno zaszyte twarzą
i skrzyżowaniem gotyckich rękawów
czy bramy czarny prostokąt
zasupłany staruchą zgarbioną
Tu już dochodzi do naruszenia hierarchii trójpoziomowej369. Słowa „zaszyć” (zaszyć nićmi
jakiś fragment płaszczyzny), „zasupłać czarny prostokąt”, „skrzyżować” – przedstawiają pracę nad gobelinową kompozycją, która jest spotkaniem materii plastycznej: jej jakości konturowych (krzyż, prostokąt), kolorystycznych (czarny), fakturowych (szyć, supłać). „Okno”,
„twarz”, „rękaw”, „zgarbiona starucha” uobecniają rzeczywistość przedstawioną. Wreszcie
„gotycki” odnosi się do trzeciej, najwyższej, ikonologicznej warstwy dzieła plastycznego.
Naruszenia układu warstwowego są tu tak ostentacyjne, że – paradoksalne! – uwypuklają ten
układ. Uczą odróżniania warstw. Przekazują zarazem prawdę psychologii odbioru, kiedy to
wzrok raz ucieka w iluzję obrazu, raz zatrzymuje się na płótnie, gubi się wśród nici, supłów,
zaszyć lub pokonuje opór materialnych ukształtowań.
W transmutacji dzieła malarskiego niesłychanie trudno zachować wrażenie bezruchu, wizję rzeczy i gestów zakrzepłych w olejnej fakturze. Z reguły poetyckie „przekłady” z malarstwa, także z fotografii (Wirpsza), stają się opisami w i d o w i s k. Portrety zaczynają mówić,
faktura ulega dynamizacji – teatralnej lub filmowej. Nawet wiersz poświęcony obrazowi abstrakcyjnemu370 wnosi do niego ruch, słowo ożywia scenerię. Oto Czarny kwadrat na białym
tle Malewicza w poetyckim widzeniu Herberta:
możesz tam wejść
krzyknąć
pion – poziom
uderzy w nagi horyzont
prostopadły piorun
To zaledwie początek widowiska. Wypędzone przez abstrakcjonistę poza ramy obrazu
przedmioty i formy widzialnego świata atakują sterylność abstrakcji. I w końcu:
niestworzony świat
tłoczy się przed bramami obrazu
369

Trzy poziomy struktury dzielą plastycznego wyodrębnia E. Panofsky w szkicu Ikonografia i ikonologia, [w
zbiorze:] Studia z historii sztuki [szkic tłumaczyła K. Kamińska], oprac. J. Białostocki, Warszawa 1971.
370
Czarny kwadrat na białym tle – obraz K. Malewicza, jedna z najwcześniejszych (1915) manifestacji malarstwa abstrakcjonistycznego. W wierszu Herberta można doszukać się analogii do autokomentarza Malewicza
zamieszczonego w zbiorze Artyści o sztuce, op. cit. Szerzej na ten temat piszę w Kręgach wtajemniczenia, op.
cit.
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aniołowie oferują
różową watę obłoków
drzewa wtykają wszędzie
niechlujne zielone nosy
[..................................................]
nawet wieloryb prosi o portret
Poezja różnicuje się w zależności od tego, jakie teksty stanowią obiekt transmutacji, werbalne czy niewerbalne. O transmutacji właściwej możemy mówić w odniesieniu do systemów
niewerbalnych. Natomiast stosunek poezji do przekazu synkretycznego jest często dwuznaczny. Z jednej strony to stosunek słowa do słowa (gdyż słowo stanowi składnik wypowiedzi
synkretycznej). Z drugiej – stosunek słowa do niesłowa, do niewerbalnych znaków teatru czy
filmu. Z tego też względu poetyckie „przekłady z teatru” stają się albo transmutacjami pozornymi (opis spektaklu nie różni się od opisu realności pozateatralnej), albo, jeżeli pragną wyeksponować teatralność – koncentrują uwagę na scenografii, maszynerii, rekwizycie, charakteryzacji aktorskiej itd., rezygnują natomiast z przedstawiania dialogów. Zatajają synkretyzm
spektaklu. Dzieje się tak m.in. w analizowanej tu już Wstążce z „ Warszawianki” Wierzyńskiego. Przykładem niesłychanie sugestywnym, nieco późniejszym wprawdzie niż teksty,
które wchodzą w zakres naszych zainteresowań, są Różewicza Kurtyny w moich sztukach
(1967)371. Tutaj teatr bez słów jest teatrem bez aktora. Grają tylko kurtyny, demonstrują dramat rozpadu materii, wypełniają sobą całą przestrzeń:
kurtyny
w moich sztukach
zwisają
na scenie
na widowni
jeszcze po zakończeniu
przedstawienia
lepią się do nóg
szeleszczą
piszczą
Rysuje się zastanawiająca prawidłowość. Poezja mówiąca o sztukach plastycznych staje
się nierzadko poezją o widowisku teatralnym. A poezja o widowisku teatralnym eksponuje
przede wszystkim to, co w nim jest dziełem plastyka, materią obrazu, fakturą..
Przyjęcie oferty transmutacyjnej oznacza „mówienie o sztuce” w sensie najbardziej bezpośrednim i dosłownym: tu dzieła sztuki są inspiracjami, są przedmiotami poetyckiej rekonstrukcji. Natomiast dwie inne oferty horyzontu estetycznego – panestetyczna i antyestetyczna
– organizują wypowiedzi poetyckie poświęcone, najogólniej mówiąc, roli sztuki w życiu
człowieka. Przedstawiają świat natury, cywilizacji, codzienności itd. tak, jak gdyby byt światem widzianym oczami malarza, filmowca, reżysera teatralnego lub słyszanym „muzycznie”:
w takim słyszeniu fonosfera natury przekształca się w muzykę, w śpiew. Krajobraz wydaje się
plenerem, podnietą artystyczną tej czy innej sztuki. Człowiek –modelem, aktorem, przedmiotem ekspozycji plastycznej; albo formą przestrzenną, barwną plamą, śladem pędzla na
płótnie, światłocieniem. Przedmiot – rekwizytem, ubiór – kostiumem, słowo – słowem scenicznym lub słowem plakatowym.
371

Różewicz, Poezje..., op. cit.
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Cokolwiek pojawia się w takich wierszach, istnieje w nich jako składnik metafory estetycznej: jest aluzją do którejś sztuki lub jakiegoś konkretnego stylu. Skrzypiąca szafa w pokoju to (w Sztukach pięknych mojego pokoju Białoszewskiego)372 nie szafa, lecz Aida, „Aida,
opera w trzech drzwiach”. Przerażający krzyk torturowanego Marsjasza (w wierszu Herberta
Apollo i Marsjasz373) rodzi natychmiast pytanie: „czy z wycia Marsjasza / nie powstanie z
czasem / nowa gałąź / sztuki – powiedzmy – konkretnej”. Nie ma wydarzeń i spraw, które by
potrafiły się tutaj wymknąć f o r m i e –ukształtowanej przez ewolucje sztuki. Wiersz Stefana
Flukowskiego pt. Seria z automatu374 mówi o zamachu na życie prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna Kennedy’ego. Ostentacyjnie oschły, wyzywająco nieczuły, pozbawiony oczekiwanych tonów elegijnych, przedstawia tragedię w Dallas jak wyreżyserowane widowisko
(„parada lśniących limuzyn”), akcentuje mistrzowską f i l m o w o ś ć „błyskawicznej taśmy
wydarzeń”, by na koniec ujawnić, iż wszystko to oglądamy oczami artysty, a dla artysty najboleśniejsze dramaty ludzkie m u s z ą być przede wszystkim tworzywem, impulsem, zarysem
przyszłego dzieła:
pole szyby obsiane pociskami
zakwitło mrozem kwiatów
od których
w zachwycie
nie może oderwać wzroku
przechodzący artysta grafik.
Zwróćmy uwagę na niezaprzeczalną analogię między analizowaną tu osobliwością horyzontu estetycznego a poezją lingwistyczną (zob. Rozdział I). Czym dla lingwistów jest język,
tym jest dla cytowanych autorów – uniwersum sztuki. Energią kształtującą widzenie, systemem pośredniczącym między „nagą” naturą a człowiekiem; pośredniczenie owo okazuje się
sterowaniem ludzkimi postrzeżeniami, narzucaniem formy gotowej na nasz sposób rozumienia, przeżywania i wartościowania świata. Nie znaczy to, oczywiście, że trzeba uznać racje
lingwizmu, by znaleźć się w kręgu twórców, którzy poezję traktują jako analizę wpływu sztuki na światopogląd. W tym kręgu spotykają się lingwiści (Białoszewski) z antylingwistyczną
opozycją (Herbert): to nowy krąg, nowy problem, nowe zadanie pisarskie.
Różnica między ofertą panestetyczną i antyestetyczną to różnica o c e n y m o r a l n e j
roli sztuki w życiu człowieka. Fakt, iż nie potrafimy oderwać się od formy, którą naszemu
postrzeganiu świata narzuciła sztuka, jednych wprawia w zachwyt, innych w przerażenie.
Liryka frenetycznie sławiąca wszechobecność sztuki manifestuje idee p a n e s t e t y z m u.
Wiersze zbuntowane przeciw „wtrącaniu się” sztuki do naszej komunikacji ze światem (tu
sztuka oznacza kłamstwo, manipulację, przeszkodę) należą do szeregu zjawisk a n t y e s t e t
y z m u.
Panestetyzm nie tylko sławi sztukę; w sztuce znajduje niezliczone podniety; ale i uczy obcowania z jej arcydziełami. Korzysta więc z doświadczeń transmutacji. Lecz transmutacja
stanowi tutaj już nie cel prymarny, lecz środek służący uwrażliwieniu na świat – poprzez wiedzę o sztuce. Oto przykład. Bohater Wjazdu na wielorybie Gałczyńskiego375 pragnie zaprezentować się odbiorcy jako:
organista i pyrotechnik
rozdarowujący się jak brzoskwinie Tycjanowskiej Lawinii
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Obroty rzeczy, op. cit.
Wiersze zebrane, op. cit.
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„Gałczyński ma na myśli obraz Tycjana Dziewczyna z owocami na tacy (1555) uważany
za portret córki malarza, Lawinii – wyjaśnia w komentarzach do krytycznego wydania dzieł
poety Marta Wyka. – Przedstawia on młodą dziewczynę trzymającą misę pełną owoców
(znajduje się w muzeum w Berlinie i tam mógł go Gałczyński zobaczyć).”376 Ideałem byłby tu
czytelnik, który sam rozszyfruje informację o obrazie Tycjana, a i sięgnie po reprodukcję. Ale
nawet pozbawiony dokładnych informacji – sam na sam z wierszem – czytelnik zauważy, iż
metaforę poety trzeba „zobaczyć”377 (człowiek przemienia się w stos brzoskwiń, ginie w tłumie, podawany z rąk do rąk jak soczyste, złote owoce). Nie dość na tym: ruch owoców to w
istocie bezruch barwnych plam, śladów pędzla na płótnie Tycjana.
Prawdopodobieństwo takiego widzenia to dla autora Wjazdu na wielorybie szansa piękna,
radość piękna, święto sztuki. Ostatecznie po to sztuka istnieje, zdaje się mówić poeta. Ostatecznie po to są wiersze, aby sławiły kunszt nie tylko własny. Panestetyzm to solidarność artystów, wspólna obrona ich racji bytu w społecznościach, które wcale nie zawsze garną się do
sztuki, nie zawsze chętnie przyjmują jej style i wizje. Trzeba być komiwojażerem artyzmu,
restauratorem estetycznego przeżywania świata. Nigdy nie ma stuprocentowej pewności, iż
ludzie nie wyprą się wszelkiej sztuki – dla innych, przyziemnych wartości.
Przykład drugi: Białoszewski. Gdy w Sztukach pięknych mojego pokoju poeta opowiada o
swym miękkim taborecie, który staje się nagle aktorem domowego spektaklu –
Pod moją różową tapetą
arcy–moja różowa
na trzy takty
pufa.
Gramy Fredrę albo Moliera.
O n a (wybiera, podrzuca tekst): ...O Klaro!
J a: O Klaro, kiedyż przyjdzie chwila wypłakana...
Ona (podpowiadając): ...sroga sercu rana...
J a: Pani na imię Klara?
Ona: Czy to postać rzeczy zmienia?
Ja: Ach, pani się zarumienia...
– to ów żart liryczny wydaje się tyleż przypomnieniem przedmiotu, który w codzienności
mieszkalnej odzyskuje nagle blask, wesołość, zalotność, jak i, w nie mniejszym stopniu,
przypomnieniem teatru. Nie wystarczy zobaczyć piękno w zwyczajności. Trzeba dysponować
wiedzą o pięknie tworzonym przez sztukę. Bez tej wiedzy eksperyment się nie uda, Zwyczajność roztopi się w sobie.
W świadomości potocznej sztuka jest wartością pozytywną: pytania i niepokoje odnoszą
się na ogół do faktycznej roli sztuki w biografii człowieka, do wpływu przeżycia estetycznego
na osobowość jednostki. Natomiast w dziejach estetyki, a także w historii poezji jednoznacznie dodatnia ocena sztuki – na tle innych wartości – wcale nie musi być czymś oczywistym.
Od dawna bowiem kwestią sporną pozostaje stosunek piękna do dobra i prawdy. Twierdzi się
niekiedy, że sztuka – w imię piękna – ma prawo sprzymierzać się z fałszem lub ignorować
hierarchie wartości moralnych. Wedle Kanta właśnie neutralność etyczna i epistemologiczna
376

M. Wyka, op. cit.
Zob. M. Porębski, Czy metaforę można zobaczyć?, [w zbiorze:] Studia o metaforze II, pod red. M. Głowińskiego i A. Okopień–Sławińskiej, Wrocław 1983. Porębski zastanawia się nad metaforą w dziele plastycznym; tu
chodzi o wizualizację obrazu metaforycznego w tekście poetyckim (mimo to problematyka jest pod wieloma
względami pokrewna).
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sztuki stanowi jej sens, jej wyróżnik378. Współczesną poetycką ilustracją myśli Kanta mógłby
być przytaczany tu już wiersz Flukowskiego o artyście grafiku, który w tragicznej śmierci
Kennedy’ego w Dallas dostrzega tylko zimne piękno szkła ze śladami kuł karabinowych. Flukowski w tym wierszu nie ocenia postawy swego bohatera. Daje jakby liryczny protokół z
wydarzeń: ocenę pozostawia czytelnikom. Może to być ocena potępiająca estetyzm, stawiająca znak równania między „sztuką” a „sztucznością”, „sztucznością” a immoralizmem.
Tak docieramy do uchwycenia istoty oferty antyestetyzmu. Tu poezja ma być sędzią sztuki
– jako dziedziny kłamstwa i nieprawości. Poezja przestrzega przed konsekwencjami moralnymi, jakie mogą wynikać z przewagi postawy estetycznej nad postawami określającymi się
wobec dobra i prawdy. Z tej perspektywy „artyzm” wydaje się czymś groźnym, okrutnym,
nieludzkim. Bywa, że świat podlega dyktaturze sztuki. Staje się cały – farsą lub tragifarsą
udawania, teatrem okrucieństwa osób doskonale „sztucznych” – w sposobie bycia, w bezwzględny m wymuszaniu reguł egzystencji wedle wzorów od początku do końca zmyślonych.
Sztuka okazuje się w końcu szkołą manipulacji, instytucją przymusu, murem oddzielającym
człowieka od elementarnych prawd natury i naturalności zachowań i przeżyć. Jest imperium
zła.
W pierwszym tomie tej książki analizowałem przejawy i przyczyny takiego rozumowania
w „strategii pacjenta”, m.in. w poezji Andrzeja Bursy. Ten poeta często traktuje sztukę jako
negatywny układ odniesienia dla problemów swego bohatera. Kraina sztuczności to kraina
obłudy. Bal manekinów, parada kukiełek, papier z martwymi znakami.
uczestniczę całym zapasem strachu i cierpienia
w ogranym kawałku dra Tulpa
– pisze Bursa w wierszu o wyobrażeniu śmierci379. Nie to jest przerażające, że człowiek
umiera, lecz to, że uciekając – jak bohater Bursy – od gotowych konwencji kultury, gdyż okazały się one kłamliwe i okrutne, staje się w końcu, bez szansy protestu, aktorem „artystycznego konwenansu” sekcji zwłok, konwenansu, który zakrzepł w starym malowidle380. Sztuczność sztuki oburza, gdyż uzurpuje sobie prawo ujarzmiania tego, co niepowtarzalne; prawo
wtłaczania żywych biografii w martwe formy znieruchomiałego rytuału. Śmierć bohatera
Bursy to śmierć podwójna: pomyśleć siebie jako część obrazu, wejść w świat figur malowanych – to tyle, co umrzeć, zostać trupem wśród trupów, zwłaszcza iż sekcja zwłok stanowi
temat obrazu, podwaja tę śmierć...
Ktoś powie, iż pomiędzy ofertami panestetyzmu i antyestetyzmu nie ma żadnego przejścia
czy bodaj szansy kontaktu. Albo – albo. Albo sztuka jest błogosławieństwem ludzkości, albo
jej kłamstwem i piekłem. A jednak logika schematu teoretycznego nie zawsze musi się pokrywać w praktyce pisarskiej z logiką twórczości. (Trzeba tedy schemat otworzyć, zaznaczyć
w nim pęknięcia.) Poezja bardzo często rozwija się pomiędzy sprzecznymi żywiołami i racjami. Panestetyzm na przykład może być naturalną skłonnością czyjegoś talentu; antyestetyzm – żądaniem epoki. Ta właśnie antynomia ofert horyzontu estetycznego stała się prawdziwym dramatem w twórczości Tadeusza Gajcego.
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Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, op. cit.
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Wiersz ten – w innym kontekście – analizuję w pierwszym tomie tej książki.
Pod tytułem Lekcja anatomii doktora Tulpa, obraz Rembrandta.
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Dramat–estetyzmu: Tadeusz Gajcy
W żartobliwym Curriculum vitae Gajcy381 nazywa swoje poezjowanie chorobą nieuleczalną. „Bakcyle poezji znalazły we mnie obiekt zadowalający, skoro niepokoją mnie do dziś.”
Poezja dla Gajcego to mowa wykwintna i tajemna, bliska u źródeł poezji pozarozumowej
(odpowiadająca więc ofercie „dwujęzycznośd”). W dzieciństwie, wspomina Gajcy, „Nazywałem przedmioty językiem wyrafinowanie poetyckim [...]. Nazywałem np. ołówek słówkiem niezwykle pięknym: oziwaczek, kobiety – niezwykle tajemniczo: spojety, a rzecz tak
codzienną, jak talerz – atler”. Ta właśnie dziecięca ufność w siłę kreacyjną wyobraźni językowej (a także wizualnej i filozoficznej) stanowi punkt wyjścia dla – już dojrzałego – sporu o
estetyzm. A dokładniej: sporu Gajcego z własnym, wrodzonym panestetyzmem:
Ufałeś: na niebo jak na strunę miękko złożysz dłoń,
muzykę podasz ustom, utoczysz dotknięciem
łukiem wiersza wysokie księżycowe tło
wprowadzisz w bezmiar dolin –
Tak rozpoczyna się programowy wiersz Gajcego pt. Wczorajszemu. Dominuje zrazu poczucie łatwości tworzenia, które czyni uległymi całe krajobrazy: niebo, księżyc, doliny stają
się elementami wizji artystycznej, paletą malarską, kolorami i światłami, które poddają się
dowolnej manipulacji twórczej. Byle komponowały się w konfiguracje dziwne, inne niż otoczenie znane z codziennego doświadczenia. Gdy wymaga tego sens a r t y s t y c z n y kompozycji, można swobodnie zmieniać fizyczne właściwości rzeczy. Cieniom nakazać modlitwę. Szumy drzew zmusić, by rzucały cień. Dziewanny, by to wszystko mogły oglądać:
Modlitwę nocnych cieni rozwiniesz jak więcierz,
na słodkich oczach dziewann i szumach topolich
Sztuka nie zna kombinacji niemożliwych. Zauważmy, iż praca wyobraźni Gajcego, zbliżona na pierwszy rzut oka do wyobraźni Baczyńskiego, w innym zmierza kierunku. Baczyński
sławił świat pomniejszony, gdy w pomniejszeniu otwierały się szansę poznania. U Gajcego
niebo maleje do rozmiarów struny, ale nie staje się przez to bardziej zrozumiałe. Raczej odwrotnie. Miniaturyzacja służy tu nie poznaniu, lecz sztuce. Staje się instrumentem radości
estetycznej:
Ufałeś: trzepot ptaków rozsiejesz ziarnisty,
rozległą piersią ujmiesz horyzonty, w których świat
pływa mały jak z dzieciństwa okręcik.
Podobnie jak w poezji Baczyńskiego – bohater Gajcego także bywa dzieckiem (Pieśń nostalgiczna, Czas, Nowo narodzonemu): Ale tu dziecko jest inne, jest dzieckiem–poetą, artystą,
więc. jednocześnie kimś równym dorosłemu. Poeta to Chrystus z Kolędy, rodzi się od razu w
cierniowej koronie:
W Betleemie – narodziło się dziecię.
Cierń na włosach, cierniowa koszula
i przebite nogi i ręce;
lulaj, lulaj.
381

Gajcy, op. cit. Następne wiersze – według tego samego źródła.
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Czas Betlejem i czas Golgoty to czas jeden i ten sam. Dlatego nakaz walki, skoro walka
określa sens świata, a świat wojny wymaga tego od artysty Polaka, nie stanowi dla Gajcego
dylematu natury psychologicznej czy intelektualnej. Na rozum: tak powinno być. Dziecinne
ekstazy należy odrzucić, zapomnieć o wczorajszych zachwytach (przejść natychmiast z przestrzeni Betlejem w przestrzeń Golgoty). Wyrzec się „słowiczego pienia”, podziwu dla urody
„barwnych tęcz”. Poeta rozkazuje wczorajszemu sobie: „Dzisiaj / inaczej ziemię witać”. Runął mit sztuki beztroskiej:
Myślałeś: będzie prościej.
A tu słowa, śpiewne słowa trzeba zamieniać,
by godziły jak oszczep.
Wezwanie powyższe mogłoby być mottem dla poezji tyrtejskiej, gdyby nie pewna myśl
zaskakująca, która ze „strategią uczestnika” wojny pozostaje w jawnej sprzeczności. Inni
twórcy, którzy wchodzili do „strategii uczestnika”, postulowali rezygnację ze skomplikowanych struktur artystycznych liryki czasów pokoju i pragnęli – jako tyrteusze – pisać jak najprościej. Tymczasem Gajcy twierdzi, że to poezja wczorajsza, pokojowa, stanowiła nieporównanie prostsze zadanie artystyczne niż poezja wojenna, złożona ze stów „godzących jak
oszczep”.
Skomplikowanie tekstu lirycznego stało się – rzeczywiście – cechą wyróżniającą poezję
Gajcego spośród innych dorobków pisarskich lat wojny. Skomplikowanie owo polega na tym,
iż poeta bezustannie dąży do wyrazu emocji mobilizujących do walki, a więc grozy i gniewu,
ale groza i gniew stają się natychmiast napięciami w estetycznym – estetyzującym – obrazie
świata. Wołanie o słowo jak oszczep trafia w próżnię. Słowo ucieka od powinności wychowawczych, a nawet ucieka od obrazu wojny – w stronę symboliki kosmogonicznej, odwiecznej, na granicę historii i mitu, życia i czystej sztuki.
Dramat Gajcego to dramat artysty, który pragnie wyzwolenia spod estetyzmu, ale estetyzm
jest jego prawdziwym żywiołem, istotą jego talentu. Jest to dramat opowiedziany językiem
zaszyfrowanym i pełnym poetyckich wieloznaczności w wierszu Legenda o Homerze. Homer
Gajcego rozpoczyna swą biografię pieśniarską od zachwytu nad urodą życia. Pięknie brzmi
pieśń Homera, pieśń o nutach łagodnych, podobna do jakiegoś radosnego, „wzorzystego jarmarku”382. Homer, mistrz harmonii, dyktator przymierza sztuki i natury, muzyki i materii,
staje nagle w obliczu wielkich kataklizmów. Jest świadkiem wojny. Już nie słyszy się pieśni
poety. Słyszy się „żałosny lament wśród miast”. Struny lutni Homerowej zostają zatrzymane:
Więc zatrzymał struny i przez
wybrzeże szedł o wyspach śniąc smoczych:
tylko wiatr grał na smyczy, gdy pies
jak ster prowadził mu oczy.
Sens tych słów jest dwuznaczny. Wydaje się, iż mowa tu o klęsce pieśniarza. Poeta zamilkł, bo narody giną. W tym kierunku zmierza fabuła Legendy o Homerze. Ale obrazy sugerują co innego. Homer nadal się czuje pieśniarzem. Natura nadal otacza go opieką, poszukuje
w nim muzyki – choćby to był tylko wiatr grający na smyczy. Pieśniarz śni o wyspach, nadal
jest marzycielem, fantastą, twórcą światów wyimaginowanych. Jest artystą pokonanym przez
382

Jak się zdaje, epitet „wzorzysty” jest zapożyczony z wiersza Leśmiana („wzorzyste zagadki”). Epitet ten
analizuje M. Głowiński w książce Zaświat przedstawiony, op. cit.
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wojnę, ale artystą właśnie, nikim innym. Obraz wojny w Legendzie... tak dalece utożsamia się
z obrazem klęsk żywiołowych, że w końcu nie wiadomo, czy to wzburzona historia społeczeństw zatapia pożarami i potopami naturę, czy odwrotnie, wojny zaczynają się od wzburzenia ziemi i wody? i są po prostu którąś z dalszych faz katastrofy kosmosu. Gajcy pisze o zagładzie, wrzasku, huku. Uruchamia język wojny. Z chwilą jednak gdy chce wojnę zobaczyć,
widzi walki żywiołów. Pocisk nazwie bursztynem. Każe nie ludziom, lecz drzewom oglądać
śmiercionośny blask przez gałęzie, które nie są w tym obrazie gałęziami, ale rzęsami drzew. I
oto rezultat:
Wrzask obłoków krążył nad głową,
falowało powietrze, kamień,
bursztyn w rzęsach sosen pionowo
spadał hucząc i trawy łamał.
Groza wypiera radosny zachwyt nad światem, ale nie likwiduje estetyzmu. Wzmacnia go
jeszcze, uzbraja, nadaje mu ton patetyczny. Jednym z częstych środków tego „uzbrojenia”
stają się w wierszach Gajcego rekwizyty z repertuaru innych sztuk – z poezją spowinowaconych.
Poezja mówiąca o wojnie pozostaje poezją „mówiącą o sztuce. Tak więc w Legendzie o
Homerze metonimią słowa „barwy” są – z palety malarskiej pożyczone – „farby”. W innych
wierszach świat uobecnia się jako rysunek świata, dzieło asysty grafika. Chmury to nie chmury, lecz „lekki mleczny chmur rysunek” (Wizja skąpa). Człowiek nie odbija się w lustrze po
prostu, ale „rysuje się w lustrze milczący” (Opowieść z innego świata). Plastyczna aktywność
rzeczy sprzyja estetyzmowi. Obrazowość wierszy Gajcego nie jest tu odczuwana jako rezultat
„przemocy” artysty nad światem: stanowi ona – obrazowość – jak gdyby status ontologiczny
wszelkich bytów. Tu wszystko istnieje tak, by zbliżyć się do dzieła sztuki. „Tu roślinność z
milczenia wzory rysuje płaskie” (Poemat letargiczny). Tutaj śnieg zachowuje się jak malarz:
przemieniony we własny posąg – ramionami trzyma „chmur kredkę” (Opowieść z innego
śwata). Poezja okazuje się poezją prawdy naturalnej o estetycznym obliczu natury. Czyż należy się dziwić, że jej piękno przypomina piękno ornamentu 383? Jest to piękno zawiłe i jednocześnie czytelne. Zrozum, woła poeta, „pismo moje jak trudny ornament”.
Gdy świat przeistacza się w obraz, byty żywe i martwe uzyskują tę samą wartość. Są formami związanymi w nową, suwerenną wobec pozaestetycznych konieczności całość. „Światłu temu schodzący w obraz / jestem drzewem czy ptakiem ślepym?”, pyta poeta w Oczyszczeniu. Pełną odpowiedź daje inny wiersz – Noc. Estetyczne doznawanie świata oznacza z r ó
w n a n i e i s t n i e ń. Mówi się o tym wprost: „Owad równy / jest człowiekowi, ptak zwierzęciu”. Poczucie jedności form wymaga stanów szczególnych. W cytowanym wierszu jest to
pora nocy, czas snu, chwila wspomnień. A noc, sen, „daremne przypominanie dzieciństwa” –
to dla Gajcego czas poezjotwórczy. Czas święty. I właśnie w tym świętym czasie poezji giną
różnice między człowiekiem, zwierzęciem, zjawiskiem natury:
Żebym pamiętał: równy jestem
łunie różowej, która przestrzeń
w drzewo kolorów nagłych zmienia.
Estetyczne „znaki równania” form – wcale nie tylko w cytowanych słowach – są wyeksponowane ze szczególną mocą. Żeby doszło do „zejścia w obraz”, w obrazie musi się coś
stać, coś, co ubarwi go i przekomponuje. Na przykład: przestrzeń zamieni się w drzewo kolo383

W. Tatarkiewicz traktuje sztukę ornamentu jako przypadek najsilniej „estetyzującej” twórczości – nazywany
„kaligrafizmem”. W. Tatarkiewicz, Nowa sztuka a filozofia, „Estetyka” 1960.
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rów. A łuna różowa? Jestże tu światłem ciał niebieskich czy odblaskiem pożogi wojennej (jak
ów bursztyn w rzęsach sosen w Legendzie o Homerze)? Może być jednym lub drugim. Autor
chce, by czytelnik brał pod uwagę obie możliwości. Równy jestem, stwierdza w następnych
wersach –
nawet salwie
gdy przez powietrze idzie lekkie
jak dzwon od chłodnych drzwi milczenia.
Lecz skoro tak, w grę wchodzą inne jeszcze prawdopodobieństwa równań i utożsamień.
Wojna może równać się sztuce, życie śmierci. Gajcy jest zbyt uczciwy, zbyt silnie zrośnięty z
okupacyjną codziennością straconego pokolenia, by miał sławić urodę wojny i piękno śmierci. Nawet gdyby apologie te miały zagrzewać do walki. Nie! Jego bohater zna najprostsze,
powszechne uczucia – żalu, lęku, rozpaczy, bólu. Lecz jakże trudno mu je wysłowić w poezji!
Ilekroć opisuje śmierć (zaświat), tylekroć zostaje zwabiony o r n a m e n t a m i krainy cieni. I
oto wizja rozwija się tak, że ciało zmarłego natychmiast pochłaniają kwiaty, i już imaginacja
artysty buduje nad mogiłą przestrzeń coraz świetlistszą, coraz bliższą przestrzeni sztuki:
Już jutro może kwiaty grube
pochłoną cię i czas zapomni
gdy nad twą głową tęczy supeł
nad spiż wspanialszy i nad pomnik
(Na progu)
Gdy usiłuje zobaczyć brzydotę rozkładu, dotknąć wzrokiem „umarłych prochu”, wejść
spojrzeniem pod ziemię – aż do kości, do granicy śladów po człowieku, proch widzi – „błękitniejący”; proch nie budzi odrazy, raczej podziw estety, gdy ciało w proch obrócone przeistacza się w zagadkowy obraz, w „kręte znaki jak mróz na szybie” (Droga tajemnic). Rozpad
ciała przebiega tutaj gwałtownie. Poza bólem, poza krzykiem; wśród pierwiastków chemicznych – rzec by można – wśród farb, z których rodzi się kolejne, zimne piękno:
Będą syczeć wapno i fosfor,
każdy ślad twój pokryje węgiel,
ale gwiazdy w kopule nocy
wzejdą bliskie i jakże piękne.
Estetyka przesłania etykę. Wybawienie i zguba jednako ważą w twórczości obezwładnionej panestetyzmem. Z wiersza Głos:
Pióro w dłoni powiedzie cię ścieżką
– czy wybawi, czy zgubi – to jedno –
zawsze ciemną, a przez to bezpieczną,
i samotną, a przez to piękną.
W cytowanym wierszu tych słów nie wypowiada człowiek. Tak przemawia do człowieka
natura (obłok i drzewo), czyli śmierć. Gajcy na różne sposoby usiłuje pokonać w sobie ten
głos nieczłowieczy, tę perspektywę estetyki niczyjej (lub Bogu danej jedynie). Dobrze wie, iż
pomiędzy obłokiem a drzewem, niebem a fosforem grobów dzieją się dramaty inne, ludzkie,
społeczne, narodowe, historyczne. Wie, że przebiegi tych dramatów umykają mu – przesło-
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nięte wizjami kosmosu i mikrokosmosów natury. „Lecz mówić o nich jak pięknie”, woła w
Trójgłosie, gdy opisuje nieznane, dalekie przestrzenie gwiezdne, przestrzenie obojętne ludzkiemu cierpieniu; Właśnie Trójgłos stanowi jedną z wielu prób wyrazu rozpaczy człowieczej.
Pięknu mgieł, księżyca i słońca przeciwstawia poeta własne, ziemskie, okupacyjne „tutaj”:
Lecz mówić o nich jak pięknie. Gdy tutaj zachłanny piasek
strute ma ziarna, więc gorzkie – o ziemio mojej ojczyzny!
Okazuje się jednak niebawem, że gorycz ziaren i zachłanność piasku to znamiona zniszczenia wartości, które dla estety mają sens najwyższy. Bo o cóż prosi Boga, jakie światy pragnąłby mieć we śnie? Esteta prosi o piękno: „daruj nam światy piękniejsze, gdy oczom zechcą
się przyśnić”....
Gajcy jest poetą religijnym. Myśl religijna potęguje w jego dziełach napięcie między estetycznym porządkiem rzeczywistości przedstawionej a obrazami zburzenia porządku wartości
etycznych. Jest to religijność rodem z romantyzmu: w punkcie wyjścia. Romantyzm dziewiętnastowieczny eksponował bliskość pojęć „twórca” i „stwórca”, a niekiedy nawet – w najodważniejszych manifestacjach dumy – stawiał pomiędzy tymi pojęciami znak równości.
Lecz porównanie poety do Boga i porównanie Boga do poety nie są odwracalne. Inne argumenty, a także sposoby pokonywania oporu odbiorcy muszą się pojawić w pierwszym, a inne
w drugim tropie. W pierwszym (poeta jak Bóg) celem staje się zrozumienie sztuki jako nowej
natury. W drugim (Bóg jak poeta) zrozumienie natury jako dzieła sztuki. „W Wielkiej Improwizacji – pisze Maria Janion –Konrad równa się z Bogiem w akcie kreacji. W ogóle bardzo to popularny w preromantyzmie i romantyzmie sposób przypisywania człowiekowi, Poecie oczywiście, wyposażenia właściwego Bogu jedynie.” 384 Gajcy odwraca romantyczny
model. Jeżeli porównuje się z Bogiem, to po to, by w Bogu zobaczyć artystę. Bóg, czytamy w
Kantyczce, „wodzi nas dźwiękiem i rzeczą”, daje nam „snów kwiecistość”. Problemy profesjonalne poety stają się problemami Boga.
Czy piękno to obojętność wobec ludzkiego cierpienia? Obojętność wszechświata – arcydzieła Boga, i obojętność sztuki – tworu człowieka? Zapominamy o cierpieniu, o wojnach, o
przerażającym okrucieństwie świata. Być może winę ponosi kunszt poety, poety zapatrzonego
w piękno, które unosi się wysoko ponad ziemską doczesnością. Być może sztuka jest grzechem:
zabierz mi snów kwiecistość
i w węgiel zamień mi pracę,
jeżeli jak gwiazda kosmiczny
wiekiem niewdzięcznym pogardzę
Lub może wszechświat jest tak przez Boga pomyślany, że niepamięć cierpienia i krzywdy
stanowi w nim wyższą konieczność. Oto czytamy w tym samym wierszu, iż to wieczność –
czas Boga – pochłania i rozprasza w nicości tragedie narodów i jednostek:
nie wódź nas dźwiękiem i rzeczą
i barwie pióro świecące
odejmij – jeśli twa wieczność
łunę zapomni i pocisk
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Jak wyjść z tych paradoksów? Piękno to niebezpieczeństwo dla etyki, gdyż zapomina się w
pięknie o wieku bezprawia i gwałtu. Lecz zarazem piękno to wartość najwyższa, skoro karą
za zdradę etyki ma być odebranie poecie – piękna! (piękna marzeń, czyli „snów kwiecistych”,
piękna pracy artystycznej, czyli pióra świecącego w barwie).
Jedną z najwcześniejszych prób wyjścia z tego paradoksu była w twórczości Gajcego poetyka widzenia apokaliptycznego (Rapsod o Warszawie, Widma). Naprzeciw estetyzmu –
agresja etyczna: samooskarżenie ofiar wojny. Sita samooskarżenia, rozrachunku moralnego
Polaków, winna była nadać wizjom artystycznym sens szczególny, wykraczający poza granice zimnego piękna. Rozumowanie autora – wywnioskowane z logiki obrazów – dałoby się
zrekonstruować tak: wojna to napaść i klęska; te dwa oblicza Września nie są ze sobą tożsame
etycznie. Napaść, czyn wroga, pozostaje poza etyką. Wróg wydaje się ślepym, nieludzkim
żywiołem. Żywioły nie znają wstydu i nie będą nawrócone – nie ku nim kieruje swe słowa
poeta. Klęska – tak. Klęska to sprawa wspólnoty ludzkiej, dla której coś znaczą Dobro i Zło,
Grzech i Wstyd. Gajcy wie, że gromy rzucane na okupanta, gdy nienawiść do najeźdźcy jest
stanem emocji powszechnym, zniżyłyby jego dzieło do oczywistości – ulicznej, kolokwialnej,
publicystycznej w najlepszym razie. Wybiera samooskarżenie tych, którzy przegrali. Samooskarżenie potęguje konfliktowość wewnętrzną słowa poetyckiego. Obnaża nerw artystyczny
dzieła – aż do bólu.
Czymże była klęska wrześniowa? Karą Bożą.
„Na Warszawę, jak niegdyś na starożytny Babilon – pisze Jerzy Święch w interpretacji
Rapsodu o Warszawie – spadły we wrześniu plagi boże, cierpi więc stolica za to, na co, niestety, w pełni zasłużyła. Ten sam głód, od którego dawnym synom Syjonu »przylgnęła skóra
do twarzy« (Jer. 4,8), i ten sam ogień, który »pożarł fundamenty Jerozolimy« (Jer. 4,11), nawiedziły, według tegoż samego świadectwa, stolicę we wrześniu: »Głód był i ogień«, »Gorączka kwiliła w toni ust«, »ogień naznaczył los« [...], etc.” 385
Podobnie w Widmach:
„Współczesny Babilon, nad którym zawisł okrutny wyrok Pana, jest tematem części V
Hymn do światła. Mamy tu zatem – konstatuje Święch –»ciemne katedry« bezbożnych, »domy rozpusty i place« pełne fałszywych proroków, szalejące kina, bohatera, który »rzemyk
rozplata wodzowy [...] wśród krzyków miłosnych »wrzaskliwe orkiestry«. »Gotowe są mury
Jerycha« [....]. Zostaną one zniszczone w części VIII Pieśń wiosenna, w której, jak nietrudno
się domyślić, na gruzach miasta grzechu i rozpusty wyrosło nowe Jeruzalem.”
Moralistyka samooskarżenia narodu podbitego znana jest z arcydzieł romantyków, a także
spadkobierców romantyzmu (Grób Agamemnona, Kordian Słowackiego; Norwid; Żeromski).
Gajcy wpisuje się w tę tradycję (zob. Rozdział I}. Ale jego młodzieńcze wizje nie dorównują
wizjom wielkich poprzedników. Normy etyczne samooskarżenia Polaków są tu nadto już
uniwersalne, uniwersalistyczne, a zatem i abstrakcyjne. Relacja „człowiek – Bóg” dominuje
nad relacją „człowiek – człowiek”. W tym ujęciu bohaterem dramatu staje się „człowiek w
ogóle”. W końcu dramat przenosi się w jeszcze bardziej odległe od teraźniejszości rejony
czasu wiecznego– dzieje się pomiędzy Bogiem a Szatanem.
Jak pokazać walkę Dobra i Zła.
„Jak powiedzieć ci pełniej i smutniej” – pyta w pewnym momencie poeta. W Widmach
jest to zmaganie dwu wizji świata: d w u e s t e t y k postrzegania świata. Dobro – uobecnia
się jako piękno. Jest pięknem harmonii bytów; ludzie pragną urody życia, która zwiastuje i
wypełnia sobą pokój, szczęśliwość, braterstwo:
czekają na gałązkę oliwną, a może
na gałązkę zwykłego śpiewu
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„Śpiew” to metonimia sztuki. Bo Bóg to – artysta. Marząc o Bogu i jego mocy opiekuńczej, człowiek w dziele Gajcego marzy o baśni: o wspaniałym koncercie natury. Tęskni do
sztuki o tonach łagodnych, barwach sielankowych, rodem z Arkadii, z Edenu. Wierzy, iż w
końcu „hejnał bajkę zanuci”. Piękno zwycięży. „Nucił piękny, a usta miał modre...”
Lecz artystą jest także Szatan:
Szatan muzyczny piszczel
palcami przy ustach rozdzwonił,
kołysały się żebra jak liście,
chwiał się ząb wyłamany jak goleń.
Cala część IX pt. Nawrót wątku przedstawia walkę Dobra i Zła jako walkę muzyczną. Muzyka sakralna, wołająca do Boga i o Boga, przegrywa pojedynek z muzyką diabelską. Koncert
piękna rozpada się, psuje:
Dudnił flet i organy w kaplicy
wyciągały ramiona jak anioł
jeszcze raz zagra kość – szatan w miasto powróci –
Można by sądzić, że skoro Dobro równa się Pięknu, Zło okaże się Brzydotą. Poemat Gajcego istotnie zmierza ku takim symetriom. Szatan buduje swój obraz świata z piszczeli, wyłamanych żeber, wybitych zębów. Ciało odarte do kości, zmasakrowane wojną, to ciało odarte
z piękna. Lecz wiemy już, jak bardzo trudno poecie –owładniętemu energiami panestetyzmu
– oderwać się od piękna tam, gdzie królują śmierć i okrucieństwo. Dramat Gajcego to dramat
Midasa. Czegokolwiek dotknie – staje się złotem. Tak więc brzydota zniszczeń jako dzieło
Szatana okazuje się i n n y m p i ę k n e m. Okrutnym, agresywnym, przerażającym, ale –
pięknem. I oto piszczele stają się natychmiast piszczelami „muzycznymi” (tak jak proch w
omawianym wcześniej wierszu stawał się tajemniczym ornamentem śmierci). Groza – jest
grozą wzniosłą:
Z dymu będzie dom twój i sen,
a z płomienia wieczność zupełna
i opowieść inna – lecz wiedz,
że muzyka w niej nagła gra...
Nie anielskie to pienia.
Giną pienia, pozostaje muzyka. Ginie świat, ale dzieło zniszczenia okazuje się dziełem artyzmu.
„Jak powiedzieć ci pełniej i smutniej?” Autor sądzi, iż pełnię smutku wyrazi pełnia apokaliptyczna. Wzmaga ekspresję. Nasila grozę. Kontrastuje tonacje. Szept i krzyk. Łzy i szyderstwo. Słowa prorocze obok rojeń infantylnych. Styl wysoki zderza ze stylem niskim. „Już
bardziej nie można”, pisze o Widmach Małgorzata Czermińska386. Jest to kres możliwości
konwencji. Gdyby autor Widm chciał w tym samym kierunku iść dalej, „stałoby się to papierową dekoracją, krwawym kiczem, fałszywym krzykiem histeryka”.
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A przecież tak się nie stało. Wyjściem z labiryntu panestetyzmu miały się okazać w liryce
Gajcego d i a l o g o w e struktury tekstów, w dialogu „człowiek – człowiek”. Nie są one
unieważnieniem innych, tak charakterystycznych dla poety odniesień („człowiek – wszechświat”, „człowiek – Bóg”, „człowiek – ojczyzna”). Nie są także zamachem na bogactwo wyobraźni – sycącej się doświadczeniami innych sztuk. Od nurtów, które analizowaliśmy dotychczas, różnią się nasamprzód tym, iż dramaty świata uzyskują w nich wymiar ludzki. Są
zrozumiałe w sytuacjach swoiście humanistycznych, a więc i powszechnych.
Najwymowniejszym tego przykładem jest wiersz Ukochanej. Znajdujemy w nim wszystkie
nieomal elementy opisanej tu już poetyki autora. Życie w wojnie to życie w obrazie (malarskim, muzycznym). Ruch Ziemi w kosmosie wydaje się ruchem melodii – płynącej spod
smyczka ulicznego grajka. Śmierć czająca się w każdej rzeczy staje się także muzyką: „i tak
nas uczy umierania / piosnka, co spływa po piorunie”. Rodzi się przypuszczenie, że cały
wiersz rozwinie w miniaturowe Widma, i znowu tragizm ludzki rozproszy się w niedosiężnych wyżynach abstrakcji. „Będzie toczył nas grajek czy kosmos.” Ale nie. Wiersz Ukochanej brzmi inaczej, jakże przejmująco:
Jesteśmy tutaj wychyleni
za każde słowo. Dłoń się zdarta
już od głaskania szorstkich trumien
i w oczach krzyż pozostał niemy.
Nie mówi tego człowiek – równy owadowi, gwieździe, chmurze. Nie mówi tego postać z
malowidła, z fosforu i farb. To mówi człowiek do człowieka, mężczyzna do kobiety ukochanej, jak i on – skazanej przez wojnę na śmierć. Nieznany poza człowieczeństwem dramat: nic,
co dane w miłości, nie spełni się już w ich biografiach. Kochający nie ocali ukochanej. Najstraszniejsze, że musi jej o tym powiedzieć. Musi odczytać jej wyrok śmierci, który na nich
wydała historia. Tylko na taki erotyk stać młodość wojenną:
Stać będziemy pod ulicznym drzewem,
kiedy salwa znajoma nas porwie,
pamięć dobrą o pogodnym niebie,
w którym nikły się jąkał skowronek.
Oto jedyna, najprawdziwsza w owym czasie forma wiersza miłosnego. Z tej perspektywy
Babilony i Belzebuby, „ryby na grzbietach fioletu” czy „rozwiane kwiaty gromnic” są o ileż
mniej bolesne i potworne niż ta właśnie, po ludzku zwyczajna, po ludzku beznadziejna,
okrutna rozmowa kochanków straconego pokolenia.
Podobne rezultaty przynoszą utwory Gajcego, w których człowiek ginący rozmawia z
człowiekiem przyszłości (Do potomnego, Epitafium, Temu, który przyjdzie). „Są to [...] wiersze – czytamy w szkicu Kwiatkowskiego – które człowiek żyjący pisał w masce człowieka
nieżyjącego. Ale dziś – i oto zwycięstwo sztuki nad śmiercią – te właśnie wiersze poety nieżyjącego odbiera się – bardziej niż inne – jako głos żywy.”387 W niektórych odzywa się (bliskie tradycji baroku, a więc jednej z tradycji szczególnie faworyzowanych przez ofertę panestetyzmu) „wołanie z samotnego dna”. Mowa mogił. Niekiedy jest to wyprawa w przyszłość,
spotkanie czasu autora z czasem pokoleń, które narodzą się po wojnie. Próba wzajemnego
zrozumienia dwóch młodości, dwóch epok – tak różnych, a przecież tak bardzo do siebie (w
młodości) podobnych:
Jesteś jak ja zapewne: czas
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opływa lekko ciało twoje
[...............................................]
Może jak ja w swej dłoni chwilę
dymiącą pieścisz, w pierś kierujesz
człowieka, który mową dziwną
na krzyżach także imię pisze
Dialog potomnych podejmuje tu człowiek wierzący w nieśmiertelność duszy. Zastąpienie
relacji „człowiek – Bóg” relacją „człowiek – człowiek” nie eliminuje z poezji Gajcego perspektywy religijnej: nadaje jej inny wymiar. Kosmiczne wymiary religijności prowadziły do
urzeczowienia człowieka. „Że nieludzkie, to nic”, usprawiedliwiał się autor Widm. „Nieludzkie” wydawało się silniej i pewniej – piękne, estetyczne. Teraz odwróciły się zależności.
Świat zdruzgotanych rzeczy, spalonej ziemi, śladów po człowieku ulega personifikacji. Dlatego rodzi współczucie. Gdy w Epitafium zwraca się do przechodnia ziemia, „miejsce”, grób
zamordowanego –
Ty zabierzesz nieświadomą stopą
pręcik ziemi otulony mgłą,
co nazywa się dla ust tak prosto,
a jest głosem, co zaciska krtań
i wołaniem z samotnego dna
– to już nie człowiek jest tu zrównany z ziemią (w sensie dosłownym i metaforycznym),
ale ziemia upodabnia się do człowieka, przemawia jego głosem, cała jest nasycona ludzkimi
myślami, ludzkim bólem.
*
Zamykając rozdział o horyzontach słowa poetyckiego – w ujęciu synchronicznym, pozwalającym sięgać do przykładów z różnych lat omawianego okresu – proponuję następujący
schemat, który zawiera najważniejsze wprowadzone tu pojęcia oraz ukazuje ich wzajemne
relacje.
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Poezja milcząca o sztuce
HORYZONT ESTETYCZNY

Poezja mówiąca o sztuce
Oferta transmutacyjna
Oferta panastetyzmu

oferta antyestetyzmu

HORYZONT HISTORYCZNOLITERACKI

Oferta tradycjonalistyczna

oferta stylizatorska

Oferta kontynuacyjna

oferta konfrontacyjna

HORYZONT LINGWISTYCZNY

Oferta dwujęzyczności

Oferta funkcjonalności
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oferta ponadjęzykowości

III.Poeta wśród ideologu artystycznych współczesności (Zbigniew Herbert)
Ani porządek diachroniczny, w którym obserwowaliśmy kolejne narodziny ideologii sformułowanych w krytyce i w wystąpieniach poetów, ani przekrój synchroniczny, odsłaniający
trzy horyzonty artyzmu, nie są w tej książce systemami dominującymi nad twórcą. Nie jest
więc tak, iżby należało teraz dla każdej indywidualności poetyckiej znaleźć
j e d n o m i e j s c e w schemacie, zaszeregować ją do wyznawców tej czy innej ideologii,
i – unieruchomić. Gdyby się to udało, byłby to może triumf myśli porządkującej, ale zarazem
sygnał klęski sztuki: wątpliwa satysfakcja dla badacza!
Schematy były nam potrzebne w innym celu. J a k o t ł o d l a o s o b o w o ś c i. A także
jako tło dla pojedynczych wierszy. Okazuje się, że – na tym tle – indywidualne zachowania
poetów odznaczają się niesłychaną rozmaitością. Jedni, istotnie, konsekwentnie sytuują się w
ograniczonym, pozwalającym się wskazać dokładnie rejonie wyborów pisarskich, są p r z e d
e w s z y s t k i m poetami języka lub konstruktorami form ponad językowych, lub autorami
spełniającymi się w grze z tradycją literacką, w grze z innymi doświadczeniami kultury artystycznej itd. Inni – zmieniają układy odniesień, weryfikują swe poprzednie przekonania, albo
uprawiają twórczość synkretyczną, powodowaną chwilowymi impulsami. Najistotniejsze jest
to, że w twórczości poetów największych zarówno „czystość” wykonania nakazów którejś
ideologii poetyckiej, jak i niestałość, zmienność, a nawet sprzeczność wewnętrzna w korzystaniu z ofert epoki – zawsze odznaczają się czymś osobliwie własnym. Jakimś szczególnym
walorem słowa, niespotykaną aurą wyobraźni, nutą monologu lirycznego. Spróbujmy to zobaczyć na jednym przykładzie, w biografii artystycznej największego dziś388 spośród żyjących poetów: Zbigniewa Herberta.
Jedna uwaga konieczna. Jeżeli w rekonstrukcji ideologii artystycznych epoki istniały pewne powody respektowania daty granicznej 1965 roku, to w odniesieniu do poezji Herberta –
stanowiącej integralną, z rozmysłem budowaną całość – granica 1965 już nas krępować nie
może.
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*
Czy kiedykolwiek był „młodym poetą”? Po głośnej prezentacji pięciu nowych autorów na łamach „Życia Literackiego” w końcu 1955 roku389, a wkrótce po debiucie książkowym Zbigniewa
Herberta pt. Struna światła (1955), krytyka zaliczała go do „młodych”. Czyniła to jednak bardziej z
nawyku recenzenckiego niż ze względu na charakter ogłaszanych wówczas wierszy.
Jeżeli młodą poezję rozumiemy jako poezję młodości, nie możemy ignorować faktu, iż poezja taka – w polskiej tradycji literackiej – łączy się z postawą romantyczną. Otóż młodość,
romantyczna młodość generacji Herberta, poetów starszych o dwa, trzy lata, spełniła się
znacznie wcześniej. W czasach okupacji 390. Gdy powstawały pierwsze utwory twórców urodzonych na początku lat dwudziestych, Baczyńskiego (ur. 1921), Gajcego (ur. 1922), Borowskiego (ur. 1922) – Herbert (ur. 1924) przygotowywał się do egzaminu dojrzałości przed komisją tajnych kompletów gimnazjalnych391. Jak i oni –uczestniczył w zbrojnej konspiracji.
Próbował pisać; nie znamy jednak tych prób. Gdy Baczyński i Gajcy zginęli w Powstaniu
Warszawskim, Herbert kończył dwudziesty rok życia. Dla debiutantów lat okupacji młodość
stanowiła temat i poetykę, problem artystyczny i tętno zachłannej wyobraźni. Była w ich
wierszach (zwłaszcza u Baczyńskiego) żywą pamięcią zamordowanej arkadii dzieciństwa,
biografią wdeptaną w historię narodu, istnieniem tragicznie spotęgowanym, bo skazanym na
szybką, przedwczesną zagładę. Podobnie, tuż po wojnie, choć w innej – oddestylowanej z
nadmiaru obrazów – stylistyce utrwalał doświadczenia młodości „kolumbów” Różewicz (ur.
1921). Jeszcze u Różewicza, w lirykach z tomu Niepokój (1947), czuje się gorącą, niemal
biologiczną teraźniejszość żywiołów i rozczarowań młodości.
U Herberta już nie. Młodość w jego wierszach znanych z druku to przedmiot rekonstrukcji
pamięciowej, obiekt studiów i ocen czynionych z dystansu, a nie energia sterująca słowem.
Herbert pisze o rówieśnikach ze współczuciem, ich juweniliów nie rozgrzesza jednak z błędów w sztuce (przy czym sztuka słowa ma tu swoje przedłużenia w sztuce życia). Nie jest
pogodzony z ich losem ani z ich estetyką. Ich barokowe „mozaiki słów”392, zmieszanie „pieśni” ze „zmierzchem” to były, stwierdza Herbert, daremne i bezradne jak „przebitych dłoni
kwiaty śnięte” próby samoobrony przed jakże bezwzględnymi w swoim celnym okrucieństwie potęgami rzeczywistości wojennej (Poległym poetom). Nie dość na tym: wyszukana,
romantyzująca, kosmogoniczna poezja rówieśników mogła jedynie – wówczas – przeciwstawiać wojnie swą śmieszność. Dziś oznacza niewiele więcej niż zarośnięty darnią – jak zapomniana mogiła – „kopczyk wierszy”. Śmieszność tamtej estetyki, tamtego wizjonerstwa...
Młody poeta uchodzi „chroniąc śmieszny rulon”. I dalej:
Metafor
śmiech towarzyszy ci w ucieczce
naprzeciw sprawiedliwym kulom
Być może w oczach Herberta – w perspektywie jego wyborów pisarskich – śmiech musi towarzyszyć zawsze porywom młodości? Wszak (przeczytajmy Szufladę) jego własne wczesne próby
literackie wydają mu się z upływem lat także „młodzieńczym śmiesznym [...] testamentem”...
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w książce Spotkania z poezją współczesną, op. cit.
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Informacje według: Słownik współczesnych pisarzy polskich, seria II, oprać, zespół pod red. J. Czachowskiej,
t.I, Warszawa 1977.
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„Pół–prywatny” klasycyzm Herberta
Przed debiutem książkowym publikował mało. Pierwsze wiersze ogłosił w tygodniku
„Dziś i jutro” w 1950 roku. Przez wiele lat – nie pogodzony z obowiązującymi nakazami polityki kulturalnej – pisał „do szuflady”. Milczenie pisarza skłonni jesteśmy oceniać wyłącznie
w kategoriach etycznych; etyce musi jednak sprzyjać poetyka – już to odporna na impet aktualności, już to poddana dyktaturze chwili. Jak mógłby – jak długo? – milczeć poeta tyrteusz,
wierszopis–publicysta, autor liryków interwencyjnych czy okolicznościowych? Duch romantyczny nakazuje w takich sytuacjach raczej mowę ezopową niż cierpliwość drewnianej szuflady. Temperament romantyczny, imperatyw obecności w czasie teraźniejszym to energie,
którym ulegali – garnąc się do redakcji i oficyn wydawniczych, tworząc poniżej własnego
talentu – bardzo różni i jakże liczni rówieśnicy Herberta. I Anna Kamieńska (ur. 1920), i Karpowicz (ur. 1921), i Szymborska (ur. 1923), i Jerzy Ficowski (ur. 1924)...
Herbert tymczasem, jak w epoce Boileau–Déspreaux, długo a wytrwale studiował rozmaite
kierunki wiedzy: filologię i filozofię, sztuki piękne i ekonomię, a także prawo. Nie śpieszył
się z drukiem, nie zabiegał o rozgłos, czyli s p r z e d a ż t e k s t ó w. Goryczy rozstania z
szufladą, żalu po utraconej suwerenności poety dotąd milczącego nie należy interpretować
tylko w kategoriach autoironii. Gdy Herbert (w wierszu Szuflada) mówi:
a teraz pusto wymieciono
sprzedałem łzy i pięści grono
na targowisku miało cenę niewielka
sława trochę groszy
i gdy prosi (szufladę):
pukam do ciebie otwórz przebacz
nie mogłem dłużej milczeć sprzedać
musiałem kamień swej niezgody
– wcale nie żartuje. Jest szczery – szczerością klasycystyczną.
Młodzieńczy, z romantyzmu rodem głód akceptacji, imperatyw obecności w wyobraźni
ogółu rodził w życiu rówieśników Herberta bolesne dramaty. Powiedzieć by można, że pokolenie to przeżyło niespodziewaną powtórkę z historii poezji, poezji ambitnej, trudnej, pomawianej o „niezrozumialstwo”393. Awaria odbioru, zerwanie porozumienia między artystą a
publicznością, to są stałe fragmenty gry literackiej w Polsce. Gorycz i duma, zgoda i jednoczesna niezgoda na osamotnienie dramatyzują w sposób szczególny samopoczucie twórców.
Rodzą się wówczas teorie obronne, z których poeta gotów byłby zrezygnować w każdej
chwili, gdyby tylko, jak marzył Mickiewicz, księgi jego „zbłądziły pod strzechy”. Gdy
wieszcz romantyczny oświadcza: „Wam, pieśni, ludzkie oczy, uszy niepotrzebne” (Mickiewicz, Dziady, cz. III), gdy głosi, iż jego ciemne pismo przyjmie dopiero przyszłość, późny
wnuk (Norwid)394; gdy awangardzista w XX stuleciu powiada, że pisze dla dwunastu wybranych, by w przyszłości czytały go miliony (Peiper), w tych i tym podobnych oświadczeniach
tęsknota do audytorium masowego dominuje nad uznaniem elitarnego charakteru sztuki.
Powtórka z historii, jaka przydarzyła się rówieśnikom Herberta, okazała się tym bardziej
dramatyczna, iż była mocno spóźniona. Wojna, a później socrealizm, te dwa epizody dziejów
393
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„Niezrozumialstwo” – słowo modne w sporach literackich dwudziestolecia (K. Irzykowski, S. I. Witkiewicz).
Z wiersza Klaskaniem mając obrzękłe prawice, Norwid, op. cit.

192

literackich „zapomniały” jak gdyby o niebezpieczeństwie konfliktu. Wojna i okupacja, czyli
tragiczna wspólnota losów polskich sprzyjała złudzeniu, iż tożsamość historii narodu oznacza
tożsamość myśli i słowa, także słowa poetyckiego. (W lirykach Baczyńskiego, nawet tych
najbliższych Norwidowi, nie ma niepokoju o odbiorcę. To świat jest ciemny, nie wiersze.) Z
kolei pedagogika realizmu Żdanowskiego – biorąc własne postulaty za faktyczne stany rzeczy
– akceptowała w odbiorze tylko to, co sama pragnęła w nim widzieć. I oto nastał Październik.
I zaczął się dramat.
Rówieśnicy Herberta –ci spośród nich, którzy otarli się o socrealizm – zrzucili maski.
Każdy odtąd pragnął być sobą, przemówić własnym językiem, we własnym imieniu, z perspektywy własnej ideologii artystycznej. Była już o tym mowa w Rozdziale I tej książki. Poeci przełomu październikowego – przeciwstawiając się nowomowie poprzedniego okresu
(często zatem także nowomowie własnej) – wystąpili z programem pluralizmu, z apologią
prawdy jednostkowej. Zdaje się, że nie przeczuwali, iż powtórzy się – zapomniany – spór o
„niezrozumialstwo”. Że każdy z nich otrzyma niebawem „wyrok skazujący na ciężkie norwidy” (Szymborska)395.
Mogło się wówczas, w aurze odwilżowej, wydawać, iż spory będą, oczywiście, wybuchały
wokół oferowanych czytelnikom idei etycznych, że będą ogarniały wyższe rejony tekstu, pola
wyobraźni, sposoby organizowania stylu, ale nie pojawią się już nigdy na poziomie tak elementarnym, jakim jest poziom komunikatywności i niekomunikatywności... Tymczasem
zmora „niezrozumialstwa” stała się najczęstszym gościem wieczorów autorskich końca lat
pięćdziesiątych i początków sześćdziesiątych, postrachem lekcji języka polskiego w szkołach
średnich, widmem dysput krytycznych, złym duchem dyskusji prasowych. Liryka przegrywała konkurencję z kulturą masową, z rozrywką, ze sportem.
Muzo, nie być bokserem to jest nie być wcale.
Ryczącej publiczności poskąpiłaś nam.
Dwanaście osób jest na sali,
już czas, żebyśmy zaczynali.
Połowa przyszła, bo deszcz pada,
reszta to krewni. Muzo.
– tak brzmi początek cytowanego tu już wiersza Szymborskiej Wieczór autorski, wiersza–
–sejsmografu wcale nie radosnych nastrojów społeczności poetyckiej tamtych lat Atrofia
kultury odbiorczej odziedziczona w spadku po Zjeździe Szczecińskim? przeobrażenia w socjalnej strukturze publiczności literackiej? lub może nadto już gwałtowne loty wyobraźni
twórców były powodami osamotnienia Muzy lirycznej? Zapewne wszystkie te, i inne jeszcze,
czynniki stały się źródłem o b u s a m o t n o ś c i: i poetów, i czytelników. Poezja nowa, sycąca się szlachetną tkliwością wobec suwerennych praw jednostki, znalazła się na rozdrożu.
Broniąc indywidualności artysty, nie mogła przecież – jednocześnie – bagatelizować indywidualnych racji odbiorcy. A wsłuchując się w owe racje – odnajdywała w nich tony niechętne,
nawet wrogie. Odbiorca czuł się bezradny, zagubiony, wykpiony przez autora dzieł ezoterycznych, oddalonych od „normalnego”, tradycyjnego wiersza.
W owych latach charakterystyczne są w wielu zwierzeniach lirycznych próby pozyskania
utraconego przymierza z audytorium masowym. Pojawiają się wiersze apele, wiersze prośby,
ba, błagania o porozumienie; „to nie nasza wina / że zamiast pięknych / dobrych i radosnych /
rodzimy potwory”, wołał Różewicz w Niejasnym wierszu (1957)396, i tak oto usiłował przekonać odbiorcę przecież to z wami z waszą wyobraźnią z waszym przerażeniem krzykiem i
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W. Szymborska, Wieczór autorski, [w zbiorze:] Wybór wierszy. Warszawa 1973.
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Różewicz, Poezje..., op. cit.
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milczeniem krzyżujemy się łączymy tworzymy z wami niejasny wiersz jest poświęcony pamięci L.S. – Leopolda Staffa. Różewicz sądził wówczas, iż nad wyobraźnią czytelników
nadal panuje stara poezja, poezja Starego Poety, jak nazywał Staffa397, sztuka form prostych i
pięknych, brzmiących harmonią słowa i, być może, klasycystycznie odczuwaną harmonią
sfer. Pragnął odnaleźć w krajobrazach wewnętrznych czytelnika, jego psyche, doświadczenie
swojej generacji, w twarzy odbiorcy rozpoznać twarz własną: „tworzymy razem / te formy
dzikie pokraczne / warczenie i pomruki / jęki i mlaskanie / klaskanie i milczenie”.
Debiutujący wówczas Herbert zapewne mógł doświadczać podobnych uczuć. Ale nie poddawał się nastrojom własnej, także młodszej, generacji. U Herberta – wszystko na opak. W
jego drugim tomiku Hermes, pies i gwiazda398 znajdujemy zastanawiający wiersz pt. Podróż
do Krakowa. Wiersz o przywilejach czytelnika nieprofesjonalisty. Poeta nie przeciwstawia się
odbiorcy masowemu. Nie walczy z „szarością” czy nawet trywialnością odczuć szerokiego
audytorium. Pozostawia je takimi, jakimi są, i być muszą.
Na pierwszy rzut oka opowieść Herberta jest tak bezpretensjonalna, że aż – myślowo –
„niewinna”. „Jak tylko pociąg ruszył – opowiada Herbert –zaczął wysoki brunet / i tak mówi
do chłopca / z książką na kolanach / – kolega lubi czytać / – A lubię –odpowie tamten – / czas
szybciej leci / w domu zawsze robota / tu w oczy nikogo nie kole.” Chłopiec z książką, zachęcony do zwierzeń, zwłaszcza iż tu, w pociągu, jego pasja czytania „w oczy nikogo nie kole”,
wypowiada zwięzłe oceny i charakterystyki paru znanych powieści i dramatów. Repertuar
kanoniczny: Hamlet, Potop, Wesele, Chłopi.
Wesele, powiada, „to jest właściwie sztuka”, którą „bardzo trudno zrozumieć”, bo „za dużo osób”. Chłopi w jego odczuciu są „bardzo życiową książką”, za długą wprawdzie, ale na
zimę w sam raz. Łatwo możemy ulec złudzeniu, że Herbert kpi z bohatera swego lirycznego
reportażu, że demaskuje odbiór prymitywny – rozgrywający się poniżej wymogów, jakie wobec kanonu lektur stawia uczniom szkoła, nie mówiąc już o krytyce fachowej. Dopiero
wczytując się w kolejne strofy, dostrzegamy, iż prymitywności słów przeciwstawia się tu
rozmaitość kryteriów oceny. Chłopiec z książką wcale nie ma jednego – funkcjonującego jak
automat – systemu oczekiwań wobec literatury. Oto raz, w odniesieniu do Chłopów, urzeka
go bliskość słowa i życia: „życiowość”. Kiedy indziej, w Weselu, odstrasza niejasność koncepcji – zanikającej w natłoku osób dramatu. To znów olśniewa plastyka wizji pisarskiej,
kunszt ożywiania obrazu:
Potop to co innego
czytasz i jakbyś widział
dobra – powiada – rzecz
prawie tak dobra jak kino.
Albo: fascynuje bohater. Pragnąłby się z nim utożsamić. Zapewne bohaterowie Potopu imponowali mu; byli od niego silniejsi; bohater Szekspira okazuje się nagle słabszy. „Hamlet –
obcego autora / też bardzo zajmujący / tylko ten książę duński / trochę za wielki mazgaj”.
Trochę za wielki! Z tego zasłyszanego, bliskiego anakolutowi wyrażenia mógłby – w innym
kodzie – rozwinąć się cały traktat na temat Hamleta. I czyż nie to samo słyszymy z ust Fortynbrasa399 w słynnym późniejszym wierszu Herberta, w innej zupełnie retoryce?
Tak czy owak musiałeś zginąć Hamlecie nie byłeś do życia
wierzyłeś w kryształowe pojęcia a nie glinę ludzką
397
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żyłeś ciągłymi skurczami jak we śnie łowiłeś chimery
łapczywie gryzłeś powietrze i natychmiast wymiotowałeś
nie umiałeś żadnej ludzkiej rzeczy nawet oddychać nie umiałeś.
Nie, Podróż do Krakowa jest jak najdalsza od kpin z chłopca z książką. Gdy – czytamy
dalej – pociąg wjechał w tunel i zapadła ciemność, „rozmowa się nagle urwała / umilkł prawdziwy komentarz”. „Prawdziwy” nie znaczy tu „jedynie prawdziwy”. Herbertowi obce są z
gruntu, z istoty jego ideologii autorskiej, mistyfikacje prawd cudzych lub własnych jako jedynie słusznych. (Przypomina się „pół–prywatny” klasycyzm Miłosza z 1946 roku.) Poeta nic
innego nie mówi, jak tylko to, iż w spontanicznych odbiorach literatury prawdą – której nie
wolno ośmieszać ani bagatelizować – są w pełni bezinteresowne, całkowicie osobiste, „nie
kolące nikogo w oczy” uniesienia, znudzenia, protesty. Tyleż uformowane przez style pisarskie, co i wobec nich suwerenne:
na białych marginesach
ślady palców i ziemi
znaczony twardym paznokciem
zachwyt i potępienie
Nie wpadajmy w sentymentalizm; nic bardziej obcego poezji Herberta niż czułostkowość.
Suwerenność czytelnika, który nie jest i nie chce być zawodowcem, to dla poety przede
wszystkim dowód na rzecz idei suwerenności twórcy. Jeżeli „chłopiec z książką”, albo i bez
książki – nieczytelnik, ktoś całkowicie spoza kultury literackiej, mogą wyrażać siebie tak, jak
im dyktuje doświadczenie osobiste, poeta niechże również broni własnego „ja”.
Tak oto obserwujemy kolejną rozbieżność między trendami epoki a stanowiskiem Herberta. Wielu twórców dzisiejszych poszukuje więzi maksymalnie bezpośredniej między problemami bohatera swoich dziel i dylematami codzienności. Poeci pragną być jak najbliżej świadomości najpowszechniejszej; pisać o tym, o czym myślą i mówią ludzie – pisać przeciw
książkowym, przedawnionym, konwencjonalnym wzorcom wysłowienia. Jeżeli przeciętny
członek naszej dwudziestowiecznej wspólnoty uświadamia sobie własne „ja” poprzez pamięć
o – domowej, rodzinnej, środowiskowej – prywatności, poezja winna takiego właśnie człowieka reprezentować i z takim człowiekiem rozmawiać. Jeżeli przeciętny obywatel świata
XX wieku nawet w sytuacjach ostatecznych, w obliczu śmierci, nie przeistacza się w monument, nie staje się kimś innym, niż był przez całe życie, to znaczy, że powinnością poezji jest
rezygnacja ze sztucznych uwzniośleń i odnajdywanie tworzywa w naturalnych (zwyczajnych,
najtrwalszych) obszarach życia psychicznego jednostki statystycznej, gdyż jej oblicze to oblicze naszej współczesności. Taki jest bohater Kartoteki Różewicza; taki człowiek wyłania się z
Było i było czy Donosów rzeczywistości Białoszewskiego; taką twarz pokazuje najczęściej
nasz współczesny w wierszach Szymborskiej400.
Herbert podziela przedstawiony wyżej pogląd – w punkcie wyjścia. Nie tylko podziela, w
pewnym sensie jest współtwórcą takiego właśnie obrazu. Rzeczy Naprawdę Wielkie, mówi
Bóg do Barucha Spinozy w Panu Cogito, to rzeczy z kręgu życia prywatnego: ożenek i potomstwo, dochody i zdrowie, spontaniczność i przebiegłość w pokonywaniu przeciwności
losu. Nie abstrakcje, nie męczarnie filozofów. W Dniu Sądu Ostatecznego, „u wrót doliny”,
gromada ludzi, „stado beczących dwunogów”, dopóty potrafi ocalić własne człowieczeństwo,
dopóki nie zostanie pozbawione tego, co dla każdego najdroższe, najgłębiej prywatne. Kobieta – ukochanego mężczyzny; staruszka – kanarka, który „był taki miły” i „wszystko rozumiał”; drwal – siekiery: „całe życie była moja / teraz też będzie moja” (U wrót doliny).
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Wszelako Herbert, w odróżnieniu od wielu twórców, inaczej pojmuje k o n s e k w e n c j e
takiego widzenia człowieka – dla poezji. Gdyby u wrót doliny stanął poeta, on także broniłby
przed „aniołami stróżami” własnej prywatności – zawodowej, broniłby książek starych mistrzów i piękna starych retoryk pisarskich. (Całe życie były jego, teraz też będą jego). Niechaj
inni „w zaciśniętych pięściach chowają / strzępy listów wstążki włosów ucięte / fotografie”,
poeta, ani od nich lepszy, ani gorszy, będzie usiłował przemycić siebie, własne lektury i studia nad arcydziełami klasyki literackiej.
Skąd wiem, że tak mogłoby być? Z wiersza pt. Pięciu. O czym, pyta autor, rozmawiają ludzie, którzy wiedzą, że za moment zginą: na kilka godzin przed egzekucją? O tym samym,
czego bronią „u wrót doliny”, co kształtowało ich biografie w zwykłej, niepatetycznej, nieksiążkowej codzienności:
o snach proroczych
o przygodzie w burdelu
o częściach samochodu
o morskiej podróży
o tym ze jak miał piki
nie trzeba było zaczynać
o tym że wódka najlepsza
po winie boli głowa
o dziewczynach
owocach
o życiu
A zatem? jakie wnioski dla poety? I on powinien być sobą. Jak tych pięciu. Skoro jest
wielbicielem klasyczności, niechże zostanie wielbicielem klasyczności. W zakończeniu Pięciu czytamy:
a zatem można
używać w poezji imion greckich pasterzy
można kusić się o utrwalenie barwy porannego nieba
pisać o miłości
a także
jeszcze raz
ze śmiertelną powagą
ofiarować zdradzonemu światu
różę
Poezja nie musi być naśladowaniem cudzej codzienności. Nie powinna jej schlebiać ani
narzucać jej własnego stylu. Ma własną, książkową codzienność. Obie dziedziny życia człowieczego są równoprawne. Im bardziej odległe od wzorców literackich okazują się obce formy oswajania świata, tym mniejsza potrzeba walki o pierwszeństwo czy wyłączność (tym
mniej powodów do nietolerancji lub drwiny).
I odwrotnie. Im donośniej w cudzym słowie brzmi głos profesjonalisty (filozofa, krytyka,
innego poety), tym gwałtowniej maleje Herbertowa „dobroć”. Zawodowiec wśród zawodowców nie może już sobie pozwolić na rezygnację ze sporu. Herbert, pamiętamy, potrafił dać
wcale nie sentymentalną ocenę spuścizny poległych poetów. Bezustannie utrzymuje więź
polemiczną z reprezentantami własnej generacji (wiersz o poecie w pewnym wieku); polemi-
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zuje z Nową Falą (Do Ryszarda Krynickiego – list401). Stać go na ironiczny komentarz wobec
testamentu poetyckiego Leopolda Staffa. Staff: „Zostanie po mnie pusty pokój / I małomówna, cicha sława”402. Herbert – w Balladzie o tym że nie zginiemy, w tym samym toku rytmicznym: „a którzy tylko osierocą / wyziębły pokój parę książek / pusty kałamarz białą kartę
/ zaprawdę nie umarli cali”. Ironia jarzy się w owym słówku „cali”, co może znaczyć, jak u
Horacego, że nie umarli całkowicie, i może znaczyć, iż zostali całkowicie ocaleni, bez szwanku wyszli z życia – i z własnej twórczości... Inny wiersz Herberta, Ornamentatorzy – „złośliwy pamflet na Gałczyńskiego”, stwierdza Jan Błoński403 – to przecież małe arcydzieło sztuki
prowadzenia walk profesjonalnych – środkami poezji.
Ze szczególną nieufnością odnosi się poeta do krytyki literackiej jako i n s t y t u c j i w
systemie kultury. Również i w tym aspekcie, podobnie jak w stosunku do nieprofesjonalisty,
postawa Herberta odznacza się wyraźną swoistością. W odczuciu większości twórców –
zwłaszcza po przełomie lat 1955–56 –znawca, krytyk, interpretator „ciemnej” mowy lirycznej
wydawał się sprzymierzeńcem. Wszak to krytycy, począwszy od wspomnianej tu publikacji w
„Życiu Literackim”, brali na siebie ciężar pokonywania małoduszności „zwykłych” czytelników! To oni pisywali rekomendacje dla nowych poetyk, popularyzowali dziwne style, tłumaczyli sekrety sztuki słowa. To krytykom, znawcom kunsztu, dedykowali swoje utwory poeci
przełomu. Białoszewski Sandauerowi, Harasymowicz Wyce, Różewicz Porębskiemu, Czachorowski Lipskiemu, Grochowiak Łukasiewiczowi, J.M. Rymkiewicz Przybylskiemu... A
Herbert? Powiedzieliśmy już u Herberta wszystko inaczej.
Krytyk w świecie poetyckim autora Hermesa... – jako dramatis persona – nie jest obdarzony cechami, które by mu zapewniały szczególnie dobre samopoczucie. Jest postacią mało
ujmującą. Można by zrazu sądzić, iż autor podziela po prostu odwieczne uprzedzenia artysty
do krytyki oceniającej; że prowadzi cichy pojedynek z Zoilem. Otóż nie. Krytyk w ujęciu
Herberta jest osobnikiem, owszem, raczej butnym, nie objawia się jednak jako sędzia cudzych
dzieł, lecz jako i n t e r p r e t a t o r. Wierzy w niezawodną sprawność swej aparatury poznawczej. Należy do kręgu owych zadufanych (z wiersza Chciałbym opisać) „siwych panów”, którzy „podzielili raz na zawsze / i powiedzieli / to jest podmiot / a to jest przedmiot”.
Ma w sobie coś z chłodnego filozofa, jakąś nudę uproszczonej systematyki. Jest krytykiem–
trzmielem. Tak, trzmielem z bajki O tłumaczeniu wierszy. Zagłębia się w słodkie wnętrze
wiersza–kwiatu, nie czuje wszak ani słodyczy, ani zapachu, „ma katar / i brak mu smaku”. Do
głębi, do korzeni nie dociera nigdy. Uderza, głupi owad, w żółty słupek, bije weń głową o
mur, jak w wyświechtanym przysłowiu. A potem sławi cud mniemany swej płytkiej wędrówki, brzęczy: „byłem w środku” –
tym zaś
co mu nie całkiem wierzą
nos pokazuje
z żółtym pyłkiem
Być może u źródeł tej bajki znajdują się osobiste, przykre przygody poety. Mogła to być
na przykład recenzja Wyki o Strunie światła: w konkluzji życzliwa, w sposobie prowadzenia
analizy – redukująca większość konceptów Herberta do zapożyczeń z dzieł innych autorów404. Psychologiczna geneza bajki o trzmielu nie wydaje się wszak najważniejsza. Istotne
jest co innego: możliwość takiej właśnie bajki w systemie poglądów Herberta. W tym systemie krytyk musi pozostać człowiekiem błądzącym – w oczach twórcy. Ponieważ i jeden, i
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drugi spotykają się na terytorium i n t e l e k t u a l i z m u, czyli n i e t o l e r a n c j i. Zarówno krytyka, jak i krytyka krytyki to domeny nietolerancji. Intelektualizm, twierdzi Herbert,
jest zawsze polemiką, czyhaniem na błąd partnera. „Duch nie jest monolitem, nie stanowi
zwartej siły, zdecydowanej kształtować świat, życie, społeczeństwo na własny obraz” – tak,
rozwijając idee Tomasza Manna, pisał w wiele lat po ogłoszeniu drukiem O tłumaczeniu
wierszy, w 1972 roku405.I jeszcze: „Nie ma głębszej obcości, nietolerancji bardziej wzgardliwej i pełnej nienawiści niż między przedstawicielami poszczególnych form myśli i duchowych dążeń”.
Rzecz jasna, poeta w swych dialogach z myślicielami – gdy problem wyłania się z konkretnej sfery konfliktów – będzie nie tylko dręczył przeciwników, ale i dobierał sprzymierzeńców. Sprzymierzeńców, gdyby ich policzyć, okazałoby się nieporównanie mniej (Marek
Aureliusz, Tucydydes, w cytowanym eseju Mann i Tomasz Morus). Przeciwników, intelektualistów w roli przeciwnika, znajdziemy tu legion. Zarazem „czysta” rola intelektualisty –
krytyk w ogóle, filozof w ogóle, uczony w ogóle – dla Herberta stanowi zwykle wezwanie do
sporu. W inny sposób myśl nie mogłaby się narodzić. Świat intelektu przypomina tutaj świat
– po darwinowsku widzianej – natury. Myśli muszą się wzajem pożerać, aby mogły żyć. Nic
więc dziwnego, iż niezmiennym sensem krytyki poetyckiej – dla poety – pozostaje jej nietolerancja wobec sztuki, a zatem odpowiedź artysty musi być tak samo, lub jeszcze ostrzej, agresywna, zabijająca w obronie własnej.
Kunszt nieprostej prostoty
(przeciw „dwujęzyczności”)
Jerzy Kwiatkowski już dawno, ponad dwadzieścia lat temu, zwrócił uwagę na charakterystyczny dla Herberta „sposób pisania, polegający jak gdyby na uprzystępnieniu, maksymalnie
jasnym i prostym ujmowaniu spraw trudnych”406. Te dwa pojęcia: „trudność” i „prostota” – w
niepokojącym spięciu – pojawiają się także w autokomentarzach poety. Herbert – w tym samym czasie (1972) – głosi „postulat prostoty” i jednocześnie oświadcza: „Lubię pływać pod
prąd, a nawet przegrywać z prądem, to przynajmniej wyrabia mięśnie. Wymyśliłem sobie taką
praktyczną, prywatną, moralną dyrektywę, jeżeli masz do wyboru dwie drogi, wybieraj zawsze drogę trudniejszą dla ciebie”407.
Znajdujemy się oto w centrum Herbertowej k o n c e p c j i a r t y z m u. Pisać tak, by droga trudniejsza dla twórcy okazała się – dla czytelnika –drogą możliwie najprostszą.
Lingwistyczny program Herberta – sformułowany najpełniej w wystąpieniu na Kłodzkiej
Wiośnie Poetyckiej w 1971 roku408, a przecież aktywny i respektowany przez poetę także w
jego dziełach wcześniejszych – stanowi bezpośrednie zaprzeczenie idei „dwujęzyczności”. Na
uwagę zasługuje fakt, iż Herbert posługuje się terminologią utrwaloną w Jakobsonowskim
(także Przybosiowskim) systemie pojęć (zob. Rozdział II). Lecz to, co dla rzeczników idei
poetyckiego bilingwizmu jest wartością niezaprzeczalną, dla Herberta – oznacza klęskę społeczną sztuki poetyckiej!
„[...] Najbardziej w poezji współczesnej podobają mi się te wiersze – mówił Herbert – w
których dostrzegam coś, co nazwałbym cechą przezroczystości semantycznej (termin zapożyczony z logiki Husserlowskiej). Owa przezroczystość semantyczna jest to własność znaku
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polegająca na tym, że w czasie używania go uwaga jest skierowana na przedmiot oznaczony i
sam znak nie zatrzymuje na sobie uwagi. Słowo jest oknem otwartym na rzeczywistość.”
To – strona pozytywna programu. A oto charakterystyka języka poetyckiego jako „języka
w języku” i –zdecydowane odtrącenie tej oferty: „Mniej natomiast (a czasem zupełnie nie)
podobają mi się wiersze gęste od metafor o wydziwnionej składni, «wiersze przedmioty*,
poza którymi nic nie widać, których celem jest zatrzymanie uwagi czytelnika na mistrzostwie
autora. Stąd postulat prostoty [...].”
Nie ma nieporozumień: Herbert dokładnie wie, jakie cele przyświecają tym, którzy opowiadają się za poezją konstytuującą nowy, „drugi język” polszczyzny. Wie, jakich używają
argumentów. Zdecydowanie wybiera inną koncepcję: funkcjonalistyczną.
Dla Herberta ideałem byłaby sztuka słowa utrzymująca żywy kontakt z ewolucjami świadomości XX wieku, wespół z przeświecającą przez nie tradycją myśli ludzkiej, z jej doktrynami oraz przesądami. (Jednym z takich przesądów jest dla Herberta mit nauki, który prowadzi do „terroru nauki nad sztuką”409). Potrzeba kontaktu, kontaktu polemicznego z intelektualnym bogactwem ludzkości oznacza, iż język sztuki nie może sobie pozwolić na suwerenność graniczącą z dumną izolacją od języka ogólnego. Powinien to być język przekładalny na
inne, nieartystyczne subkody mowy. Przede wszystkim zaś czystszy, jaśniejszy, właśnie –
prostszy.
O jaką prostotę chodzi? O taką, która obnaża etykę i nie toleruje ucieczki w werbalizm maskujący intencje lub czyny etycznie wątpliwe. Wedle Herberta wyrażenie „mówić” znaczy
tyle co „mówić prosto” – poza granicami prostej mowy rozciągają się obszary skażone, scenerie przeznaczone dla gestów kabotyńskich, chwytów pokrętnych i niegodnych. Tucydydes z
wiersza Dlaczego klasycy ma odwagę przyznać się do klęski, „opowiedzieć dzieje swej nieudanej wyprawy” rzeczowo, bez jakichkolwiek prób szukania azylu w malowniczym słowie.
„Tucydydes mówi tylko / że miał siedem okrętów / była zima / i płynął szybko”. Tylko mówi,
nic więcej. Ta godność moralna prostoty zostaje przeciwstawiona jąkanym, histerycznym
tyradom bohaterów (w istocie antybohaterów) naszej epoki:
generałowie ostatnich wojen
jeśli zdarzy się podobna afera
s k o m l ą na kolanach przed potomnością
z a c h w a l a j ą swoje bohaterstwo
i niewinność
[podkr. moje – E.B.]
Tak rysuje się antynomia prostoty i zawiłości mowy cudzej, niepoetyckiej. A prostota poezji? W tym kręgu pojawiają się u Herberta rozróżnienia subtelniejsze. Apologia wszelkiej
prostoty, za każdą cenę, byłaby czymś podejrzanie prymitywnym; zmierzałaby w stronę zabójczego dla liryki automatyzmu ocen. Sformułujmy to tak: Herbert chce być obrońcą p r o s t
y c h w z r u s z e ń i jednocześnie krytykiem p r o s t y c h u c z u ć. Czyż „wzruszenie” nie
jest słowem bliźniaczo podobnym do „uczucia”? Otóż nie. Nie dla Herberta. „Uczucie” to
nazwa neutralna, aksjologicznie nie nacechowana. Nie można sławić uczuć – w ogóle, ani ich
ganić – w ogóle. Wszak uczucia, zarówno proste, jak i skomplikowane, bywają godne szacunku, ale mogą być również nikczemne do obrzydliwości. Poetę przeraża ta osobliwa odmiana „prostych uczuć”, którymi można manipulować, a celem manipulacji staje się ujednolicenie ludzkich światów wewnętrznych. Prostota okazuje się tu jakże groźna, żywą zbiorowość
przekształca w paradę kukieł poruszanych jedną wolą, owładniętych jedną myślą. W Pieśni o
bębnie:
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odświętny marsz żałobny marsz
proste uczucia idą w takt
na sztywnych nogach
dobosz gra
i jedna myśl i jedno słowo
Co innego „wzruszenie”. Słowo to nie jest synonimem wszelkiego uczucia, lecz odnosi się
z reguły do uczuć przyjaznych, pobudzających czułość, solidarność, wytrącających ze stanu
zadufanej obojętności. Wzruszenie indywidualizuje. Nie rodzi się przeciw innym, lecz sprzyja
zrozumieniu inności. Im prostsze, tym mniej w nim prawdopodobieństw oszustwa. Tym
większa wartość humanistyczna. Poezja to dążenie do wyrazu takich właśnie wzruszeń: szansa ich ocalenia, pielęgnacji, dotknięcia słowem. W Chciałbym opisać:
Chciałbym opisać najprostsze wzruszenie
radość lub smutek
i jeszcze:
chciałbym opisać światło
które się we mnie rodzi
a dalej:
chciałbym opisać męstwo
[.......................................]
a także niepokój
W tych wzruszeniach, nazwanych przez poetę po imieniu, nie ma ani agresji, ani niewolniczej uległości rytmom marszowego bębna – „dyktatora muzyk rozgromionych”. Nie ma w
nich zwłaszcza dróg do pogromu wartości. Oto i główny powód, dla którego poezja chce
utrzymywać więź ze wzruszeniami najprostszymi. Radość, smutek, niepokój, męstwo, światło
wewnętrzne – w tym kręgu nie może się szerzyć, ba, nie potrafi się bodaj uobecnić trend nihilistyczny. A poetę najgłębiej boli w kulturze współczesnej nihilizm, „krzykliwa moda na
negację, pustkę, rozpacz, triumfalne dorzynanie sztuki”410.
W wyobraźni poety „najprostsze wzruszenia” są tak samo sensem człowieczeństwa, jak
sensem natury są jej żywioły. Ogień, ziemia, powietrze, woda. Herbert buduje na tej metaforze wizję śmierci jako powrotu duszy do źródeł. W Testamencie miłość wraca do ziemi, myśl
do ognia, tęsknota do powietrza; do wody – cierpliwość, zmienność, nietrwałość ludzkiego
trudu. Podobnie w Chciałbym opisać wzruszenia elementarne mają cielesny, w jedności ciała
i ducha zrośnięty rodowód. Prosty wyraz, opisujący proste wzruszenie, to wyraz „wyłuskany
z piersi jak żebro”. Słowo najwierniejsze ideałowi prostoty to słowo, „które mieści się w granicach mojej skóry”, pisze Herbert.
W praktyce pisarskiej znaczyłoby to rezygnację z pośrednictwa tropów, masek, ozdób
Chcę, wyznaje poeta, opisywać wzruszenie „nie tak jak to robią inni / sięgając po promienie
deszczu albo słońca”; nie posługiwać się alegorią męstwa –„zakurzonym lwem”, czy metaforą niepokoju – „szklanką pełną wody”. Jest to utopia pokrewna utopii Różewicza. W obydwu
poetykach, u Herberta i Różewicza (Różewiczowi w tym względzie należy się bezapelacyjne
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pierwszeństwo), marzenie o słowie uwolnionym z więzów sztuczności, umowności znaków,
okazuje się tylko marzeniem. Pozostaje gra. Nie pozbawiona kompromisów, wymagająca
przebiegłości, także cierpliwości, gra o prostotę. Wiemy już, że poezja dla Herberta to fakt
intralingwistyczny. Poezja, czyli najszlachetniejszy i najdoskonalszy styl funkcjonalny polszczyzny (wysepka sensu w oceanie entropii, rzekłby cybernetyk), jest bezustannie zagrożona
przez ułomności mowy niepoetyckiej. Wyłania się z chaosu, przeciwstawia się chaosowi. Z
jednej strony atakuje ją zanarchizowana lub manipulowana kłamstwem współczesność, bełkot
i „piana” gazety. Z drugiej – szczątki dawnych, wielkich idei, jakieś osobne słowa, „które
wypadły z całości / urywki zdań sentencji / początki refrenu / zapomnianego hymnu” (Zasypiamy na słowach). Śmietnik historii? Śmietnik cywilizacji? Klasycysta nie może się pogodzić z tymi śmietnikami; i w tym punkcie rozchodzą się drogi Herberta i Różewicza. Trzeba,
rzecze klasyk, uporczywie myśleć o ratunku sensu świata oraz opisujących go zdań:
trzeba śnić cierpliwie
w nadziei że treść się dopełni
że brakujące słowa
wejdą w kalekie zdania
i pewność na którą czekamy
zarzuci kotwicę
(Zasypiamy na słowach)
Śnić, czekać, mieć nadzieję. Nie ma w tym tonów triumfalnych. Funkcjonalistyczna ideologia Herberta jest świadoma własnych ograniczeń. Zarazem jednak ograniczenia mobilizują
pomysłowość artystyczną, wyzwalają koncepty gry o pewność sensu.
Między horyzontami poezji
(lingwistycznym i historycznoliterackim)
Jednym z chwytów w tej grze okazuje się dialog z tradycją. Z pomocą przychodzą raz po
raz słowa starych mistrzów, które stały się słowami skrzydlatymi, uskrzydlonymi w obiegu
powszechnym. Poeta sięga do arcydzieł prostoty i przezroczystości. Powtarza lub parafrazuje
romantyków („nie czas żałować róż, gdy płoną lasy” – w wierszu Dwie krople), wraca do
wyrażeń frazeologicznych – rodem z Mickiewicza, takich jak „pieśń ujdzie cało”, „nad wodą
wielką i czystą”, „wiek męski, wiek klęski”. Zwłaszcza liryki lozańskie, parokrotnie przywoływane w wierszach z różnych lat, wydają się zarówno wzorem, jak i modelem prostoty pożądanej411.
Poezja może, pisze Jan Prokop, „poetyckość swą maskować. Może podszywać się pod
wypowiedź potoczną służącą przekazaniu pewnych rzeczowych informacji. Tego typu przekaz poetycki będzie unikał słów rzadkich, a więc zwracających na siebie uwagę”412. Będzie
eksponował nie tyle własną dziwność czy obcość wśród norm poprawnościowych, ile obcość
wobec poetyckości zagęszczonej, zadającej „gwałt” mowie prostej. „O ile więc napięcie na
linii: język artystyczny – język ogólny, ulega [...l daleko idącemu kamuflażowi, to ten pozorny sojusz z ogólnojęzykową normą wymierzony jest przeciw innym poezjom, przeciw uzusowi wytwarzanemu przez inne poematy.” Wydawałoby się, że czytamy fragment rozprawy o
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języku poetyckim Herberta – tak blisko jego przeświadczeń lingwistycznych znajdują się
przytoczone wyżej obserwacje. Tymczasem Prokop zajmuje się inną epoką, innym wierszem:
Nad wodą wielką i czystą Mickiewicza. Lecz mówi o tej samej linii stylistycznej, świadomie
przez Herberta kontynuowanej.
Mickiewicz:
N a d w o d ą wielką i czystą
Stały rzędami opoki
I w o d a tonią przejrzystą
O d b i ł a twarze ich czarne;
Herbert (Trzy wiersze z pamięci):
miasto s t o i n a d w o d ą
gładką jak pamięć lustra
o d b i j a s i ę w w o d z i e od dna
To – w zbiorku ogłoszonym w 1956 roku. A to w 1974 (Pan Cogito):
więc kiedy dochodzi
do stanu że myśl jest jak w o d a
wielka i czysta woda
przy obojętnym brzegu
Godne zapamiętania są zabiegi stylistyczne służące swoistemu „oczyszczaniu” mowy poprzedników. Herbert sięga także do stylów obcych jego upodobaniom, „gęstych”, rozrzutnych. Ilekroć jednak tak czyni, wybiera z nich elementy jasne, które w nowych konstrukcjach
zostają wyzwolone z barokowości. Dzieje się tak w Balkonach z polszczyzną Sępa Szarzyńskiego, w Przypowieści – z językiem Leśmiana. Nazwał kiedyś Leśmian poezję „krzątaniną”,
Herbert tę nazwę powtórzył. Ale Leśmian w Srebroniu413 oplótł słowo „krzątanina” siecią
echolalii i paronomazji414, włączył w energiczny rytm jambów, w impet odwróconych znaczeń i lustrzanych odbić metafor, w wykrzykniki:
To – niepoprawny Istnieniowiec!
Poeta! – Znawca mgły i wina.
Nadskakujący snom – manowiec,
Wieczności śpiewna k r z ą t a n i n a.
W sieć rymów łowi srebrne myszy
I srebrny chwast i srebrną jabłoń –
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na przykład wesołości, monotonii itd. Paronomazja zbliża się do kalamburu, grupuje słowa o podobnym brzmieniu i sugeruje ich pokrewieństwo semantyczne, uwydatnia nieoczekiwaną bliskość lub kontrast. Wiersz Leśmiana kształtuj e się pomiędzy efektem echolalii a figurami paronomastycznymi; brzmienia słów nie uzyskuj ą tu
wprawdzie pełnej autonomii, ale dążą do samodzielności; szczególnie często pojawiają się tu głoski s, r, e, b, o,
ń, jak gdyby tytułowe słowo Srebroń „rozsypało się” wśród stów całego tekstu i określiło w ten sposób główny
temat instrumentacji wiersza.
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I rzuca strzępy srebrnej ciszy
Na księżycową błoń czy prabłoń.
Herbert zachowuje tę – Leśmianową – perspektywę kosmiczną dla pokazania poetyckiej
krzątaniny; i on także widzi ją na tle wieczności, w walce z nią; poeta Herberta wierzy, iż w
końcu „chwyci w spragnione usta wieczność”. Jakże inaczej jednak wykłada się tutaj myśl.
Herbert pyta rzeczowo:
czym byłby świat
gdyby nie napełniała go
nieustanna krzątanina poety śród ptaków i kamieni
[obydwa podkr. moje – E.B.]
Literackie obrazy źródeł inspiracji bywają u Herberta ukryte. Autor Studium przedmiotu
korzysta z dorobku poprzedników oszczędnie, dyskretnie. Rzadko bywa stylizatorem par
excellence. Nieliczne, rozproszone odwołania do „cudzego słowa” nie konstytuują tu
wszechmocnej tendencji pastiszowej –jak w Kwiatach polskich Tuwima, u Gałczyńskiego czy
J.M. Rymkiewicza. Pastisz to nadto już ostentacyjny pokaz kunsztu. A wiemy, że Herbert
tego nie pragnie.
Niekiedy trudno ustalić, czy poeta posługuje się rzeczywiście aluzją literacką – tak bardzo
„wyprzeźroczyściały” słowa i konfiguracje słów, ich ramy modalne,słów wziętych z przeszłości. Gdy w poemacie prozą Ostrożnie ze stołem czytamy zdania–nakazy i zdania–zakazy:
„Przy stole należy siedzieć spokojnie”, „Nie wolno także opierać się o stołowe nogi”,
„Wszystko, co się robi przy stole, należy załatwiać chłodno i rzeczowo. Nie można zasiadać
tu...” – mamy prawo dostrzec w nich jedynie cytaty z mowy potocznej, coś z dydaktyki rodzinnej „kindersztuby”. Z drugiej strony – kto poznał w szkole wiersz Słoty o zachowaniu się
przy stole (XV w.), nie wyzbędzie się podejrzeń, iż „autor miał na myśli” nie tylko obyczaje
dzisiejsze, ale i sportretowane w najstarszym zachowanym polskim wierszu dydaktycznym.
Wszak Herbert mówi w swoim utworze właśnie... o zachowaniu się przy stole. Choć mówi
jakby w obronie stołu, nie spokoju biesiadników, na przykład „Nie wolno także ocierać się o
stołowe nogi, gdyż są one bardzo wrażliwe”.
Pytanie o horyzont lingwistyczny poezji Herberta przynosi także informacje na temat jej
horyzontu historycznoliterackiego. Ustalmy najpierw, k i m n i e j e s t Herbert w swoich
dialogach z tradycją. Powiedzieliśmy już, że nie interesują go turnieje pastiszowe. Nie jest
także tradycjonalistą (nie kolekcjonuje anonimowych poetyzmów, które mieściłyby się w
akademickim kanonie poprawnościowym polskiego wiersza). Wreszcie: nie należy do kontynuatorów jakiejś jednej poetyki historycznej (tak jak np. Baczyński – kontynuator romantyzmu). Pozostaje czwarta możliwość: o r i e n t a c j a k o n f r o n t a c y j n a. Bezustanne
prowokowanie spięć teraźniejszości z przeszłością.
W gramatyce kultury
Obraz świata w poezji Herberta to obraz czasu; jego ciągłości i przepaści wewnętrznych;
powrotów i bezpowrotnych dewastacji. Tu nie istnieje żaden gotowy porządek historii, i nie
tylko dzień dzisiejszy wymaga bezustannych odkryć, rewizji, postanowień poznawczych.
Także przeszłość stanowi zadanie epistemologiczne artysty – „trzeba ją w sobie odtwarzać,
zdobywać, uświadamiać. Co jest równie cenne i trudne – mówi Herbert – jak wiedza o współ-
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czesności. W gramatyce kultury, tak jak w każdej normalnej gramatyce, obok czasu teraźniejszego istnieje czas przeszły”415.
Orientacja konfrontacyjna ma u Herberta dwa oblicza, dwie nazwy. Jego bohater bywa zarówno „wygnanym arkadyjczykiem” (Balkony), jak i „barbarzyńcą w ogrodzie” (tytuł tomu
szkiców416). Zauważmy, iż obydwa tropy sygnalizują pewien stały konflikt, konflikt czasów i
kultur. Arkadyjczyk pielęgnuje pamięć przeszłości, która, ilekroć pojawia się w jego myślach,
kompromituje teraźniejszość. Barbarzyńca – odwrotnie. Czuje się określony w swych wyobrażeniach i obyczajach przez czas teraźniejszy i teraźniejszość, jakakolwiek jest, staje się
dla niego normą oceny kultury czasów minionych. Choćby były to „barbarzyństwa” nie
chciane, narzucone z zewnątrz, musi je przyjąć jako własne, gdyż – „na taką miłość nas skazali / taką przebodli nas ojczyzną” (Prolog). Od razu jednak trzeba zastrzec, iż arkadyjczyk na
ogół wygrywa w sporze z barbarzyńcą, dwustronność orientacji konfrontacyjnej jest tu daleka
od symetrii, nieporównanie częściej i dobitniej utwory Herberta przeciwstawiają wielkość
kultury dawnej – miałkości czy ubożeniu życia duchowego w XX stuleciu. Wspomniałem już
o wierszu Dlaczego klasycy. Surowa godność Tucydydesa wydaje się dziś wartością nieosiągalną i zaprzepaszczoną. Równie ostro uobecnia się nicość moralna naszych czasów w Jonaszu.
„Współczesny Jonasz”, inaczej niż jego „biblijny kolega”, nie stawia czoła przeciwnościom losu, „drugi raz / nie podejmuje się niebezpiecznej misji”. Żyje w fałszu, „pod fałszywym nazwiskiem”. Nie jest ani dla innych, ani sam dla siebie istnieniem znaczącym coś więcej niźli chęć przetrwania za wszelką cenę. Czy zasługuje na upamiętnienie? Czy n i e b e z p
i e c z n a m i s j a ż y c i a okaże się – na tle drobnych szachrajstw i potężnego tchórzostwa
– bogatsza o jakikolwiek sens uniwersalny? Nie:
parabola
przyłożona do głowy jego
gaśnie
i balsam przypowieści
nie ima się jego ciała
Znakami konfrontacji stają się w poezji Herberta wszelkie –pozwalające się wyodrębnić w
tekście poetyckim – figury semantyczne. Postaci, krajobrazy, wyrażenia, osobne słowa. Między innymi owe „proste słowa” – pożyczone z dzieł poprzedników. Więc i „woda wielka i
czysta”, rzecz prosta. Pomyślana dziś, przeniesiona w obszar współczesności, nie jest już ani
wielka, ani czysta. Jest zaśmiecona pospolitością, zbrukana małostkowymi dążeniami. Przez
chwilę się może wydawać, iż ten obraz, jak u Mickiewicza, i dziś także potrafi być obrazem
mądrości, zamyślenia nad trwałością i przemijalnością świata. Lecz złudzenie trwa krótko, bo
oto –
marszczy się nagle woda
i fala przynosi
blaszane puszki
drewno
kępkę czyichś włosów
(Pan Cogito a poeta w pewnym wieku)
415
416

Nastulanka, op. cit.
Z. Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie, Warszawa 1962.
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To samo – w znacznie wcześniejszym wierszu pt. Jedwab duszy. Mężczyzna zakochany
wierzy, iż jego dama serca ma w sobie, „nosi w środku”, piękne i wzniosłe pejzaże. Spodziewa się symboli jasnych, arkadyjskich: gałęzi, ptaka, domu „nad wodą wielką i cichą”. A tymczasem w jej duszy teatrze można zobaczyć zaledwie parę jedwabnych pończoch.
Herbert ceni poezję dawną, która została wchłonięta przez polszczyznę dnia powszedniego, ale wie, że stała się ona – poezja – zaledwie wygodną frazeologią. Dawne, autentyczne
wykładniki wzruszeń najprostszych zamieniły się w slogany – wybaczające pospolitość czynów, ułatwiające rozgrzeszenie z klęsk. „Płomień rozgryzie malowane dzieje / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / Pieśń ujdzie cało”, czytamy w Konradzie Wallenrodzie Mickiewicza. Słowa o pieśni to początek hymnu na cześć poezji niepodległej wobec przestrzeni, w
której została zrodzona, i dlatego zdolnej do unieśmiertelniania podbitych narodów. Pieśń
współczesna – w wierszu O Troi (czyli o Warszawie 1944 roku) – także „uchodzi cało” z ruin, ale sens cytatu jest tu odwrócony, poezja opuszcza naród, opuszcza poetę, ratuje się sama
– bezradna wobec powstańczej tragedii:
– jak wyprowadzić
z ruin ludzi
jak wyprowadzić
z wierszy chór –
myśli poeta doskonały
jak soli słup
dostojnie niemy –
Pieśń ujdzie cało.
Uszła cało.
W innym, cytowanym tu już, wierszu o poecie w pewnym wieku rówieśnik Herberta, poeta
„w porze przekwitania”, bezskutecznie usiłuje przymierzyć własny biogram do życiorysu
wieszcza. Gra w Mickiewicza, myśli o sobie słowami liryków lozańskich (Polały się łzy),
„wspomina ciepłe dzieciństwo / bujną młodość / niechlubny wiek męski”. Ale jego wysiłki
okazują się daremne. Gra w starych dekoracjach, w Izajasza, w Kapitał Marksa, we Freuda,
nie daje satysfakcji. Poeta „gra i przegrywa / zanosi się nieszczerym śmiechem”.
Poeta w dawnym, złotym wieku doznawał metamorfoz cudownych i heroicznych. U Horacego i u Kochanowskiego przemieniał się w ptaka417. Poeta współczesny (w wierszu Wybrańcy gwiazd):
nie ma skrzydeł
ma tylko opierzoną
prawą dłoń
bije tą dłonią w powietrze
ulatuje na trzy cale
i zaraz znów opada
Niekiedy żale arkadyjczyka milkną, ich natręctwa rodzą zwątpienie. Ostatecznie nie cała
dawność była cudownym, złotym wiekiem. I nie cała teraźniejszość jest nagromadzeniem
wartości skłamanych. Przeszłość także próbuje oszustwa, podsuwa wizje Arkadii fałszywej,
symbole piękna zmistyfikowanego. W takich chwilach odzywa się glos „barbarzyńcy”. Od417

Zob. A. Ważyk, [Przedmowa do:} Horacy, Do Leukonoe dwadzieścia dwie ody, Warszawa 1973.
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zywa się na przykład w Monie Lizie, wierszu o „wytopionej przepaści” między dawnymi a
nowymi laty. Co począć, gdy relikwie przeszłości, pomniki starej sztuki nie wywołują ani
wzruszenia, ani podziwu? Trzeba o tym powiedzieć prawdę. Głośno, jak w baśni Andersena,
że król jest nagi, a osławiona Gioconda z portretu Leonarda da Vinci to żaden cud, to po prostu „tłusta i niezbyt ładna Włoszka”. Pusta, martwa, „o przeraźliwych uszach z wosku”. I
trzeba powiedzieć uczciwie, że:
między czarnymi jej plecami
a pierwszym drzewem mego życia
miecz leży
wytopiona przepaść
Kto zawinił? Być może wcale nie mistrz Leonardo ani legenda jego dzieła. Zawinił czas –
spóźniony o wojnę, czas wstrzymywanych nadziei na spotkanie z Luwrem, nadziei pokolenia
Herberta. Kto wie, czy nie dlatego właśnie, że marzył im się Paryż wśród polskich śmierci wojennych, wojna zamordowała nie tylko przyjaciół poety: „mieli przyjść wszyscy / jestem sam”.
Zamordowała także Mona Lizę. Jej ciało wydaje się teraz ciałem trupa, pustym, suchym, woskowym, czarnym... Jeżeli taki kierunek lektury obierzemy, okaże się, iż zwrot w konfrontacji
epok, gdy z perspektywy dzisiejszej ocenia się przeszłość, jest dla klasyka manewrem uciążliwym, nieporównanie trudniejszym niż potępienie zdegenerowanej, karlejącej współczesności.
W analizach powyższych interesowała mnie tożsamość funkcji rozmaitych figur semantycznych (cytatów, pejzaży, postaci) w Herbertowej poetyce konfrontacyjnej. Jednakże postaciom należy się tutaj uwaga szczególna. Nimi zresztą najczęściej zajmują się znawcy twórczości autora Napisu. Herbert, który uporczywie sięga do konwencji l i r y k i r o l i, wydaje
się w odczuciu wielu czytelników – przede wszystkim – twórcą świata osobowego, reżyserem
widowiska a k t o r s k i e g o, w którym postać kumuluje w sobie najżywszą energię tekstu.
Zdecydowana większość postaci w dziele Herberta ma gotowe scenariusze zachowań, pochodzi z zewnątrz: z mitów, z Pisma św., z arcydzieł literatury, z historii powszechnej. Filozofowie, tyrani, artyści, uczeni. A więc Marek Aureli, Spinoza, Kaligula, Boski Klaudiusz, Beethoven, Gaugin, Kropotkin, Izadora Duncan, Heym, Nagy Laszlo, Krynicki. Obok Hamleta,
Fortynbrasa, Mony Lizy. Obok aniołów i diabłów. W tym samym zmaganiu z czasem, co i
Apollo, Marsjasz, Minotaurus, Atena, Midas, Hermes, Jonasz, Prometeusz.
Pierwsza osobliwość: ta galeria postaci jest galerią znaków, które odnoszą się do postaw
uniwersalnych. „Sytuacja Hamleta i Fortynbrasa – twierdzi Anna Kamieńska – powtarza się
w różnych wariantach historycznych. Powrót prokonsula odbywa się nieustannie ponad historią, podobnie jak pojedynek Marsjasza z Apollem.”418 Tradycja kultury europejskiej użycza
inscenizacjom Herberta siły uogólnienia. Poeta, który bywał także dramatopisarzem, mógłby
bez trudu dać swoim „aktorom” imiona „własne”, tj. przez siebie wykoncypowane czy odnalezione w kalendarzu. Nie Hamlet, lecz Lalek, nie Nike, lecz, powiedzmy, Hela419, itd. Niektóre teksty Herberta, takie jak Próba rozwiązania mitologii czy Brak węzła, stałyby się natychmiast tekstami jednego wymiaru. Znalazłyby się poza poezją.
Gdy przeczytamy:
„Zebrali się w baraku na przedmieściu: Zygmut mówił jak zwykle długo i nudnie. Wniosek końcowy: organizację trzeba rozwiązać, dość tej bezsensownej konspiracji, należy wejść
w to racjonalne społeczeństwo i jakoś przeżyć. Agnieszka chlipała w kącie.”
Albo:
418
419

A. Kamieńska, Od Leśmiana, Warszawa 1974.
L a l e k i H e l a – imiona postaci z dramatu Herberta Lalek, [w:] Dramaty, Warszawa 1970.
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„Elżbieta pracuje w spółdzielni. Ryszard studiuje farmację. Wkrótce ożeni się ze swą nieostrożną koleżanką o bladej cerze i wiecznie załzawionych oczach.”
– mamy prawo sądzić, iż dano nam fragmenty jakiejś powieści, może urywek z reportażu albo
wyimki z czyichś wspomnień. Jakże inaczej rozwiną się linie znaczeń tych tekstów, ileż pojawi się zaskakujących płaszczyzn odniesienia (do współczesności i do tradycji), gdy dokładnie te same powiadomienia staną się powiadomieniami o bogach greckich czy bohaterach
tragedii antycznej. A więc:
„Bogowie zebrali się w baraku na przedmieściu. Zeus mówił jak zwykle długo i nudnie.
Wniosek końcowy: organizację trzeba rozwiązać, dość tej bezsensownej konspiracji, należy
wejść w to racjonalne społeczeństwo i jakoś przeżyć. Atena chlipała w kącie.”
Drugi fragment:
„Elektra pracuje w spółdzielni. Orestes studiuje farmację. Wkrótce ożeni się ze swą nieostrożną koleżanką o bladej cerze i wiecznie załzawionych oczach” [podkr. moje – E.B.].
Tak jest u Herberta. W takich zabiegach, niesłychanie prostych, potwierdza się trafność tezy Jurija Łotmana o koniecznej podwójności kontekstów – aktywizowanych przez znak literacki j e d n o c z e ś n i e420.
Osobliwość druga: bohaterowie Herberta – niezależnie od genezy: historycznej, mitologicznej czy muzealnej – są bytami literackimi przede wszystkim. Ponad wiedzą gotową,
utrwaloną w pamięci kultury, organizuje się tu swoista konwencja wiarygodności. Jest to wiarygodność fikcji. Postaci podlegają dyktatowi wyobraźni pisarskiej poety, nie „twardym”
faktom. Dzieje się trochę tak, jak w prozie historycznej Teodora Parnickiego – dominują hipotezy, domysły421. Jak Spinoza rozmawiałby z Bogiem? I co Bóg powiedziałby Spinozie? W
jaki sposób zbudowałby swą mowę Fortynbras nad ciałem Hamleta? Jakimi słowy nie nienawiść, lecz miłość wyznałby szaleniec Kaligula? (Byłaby to miłość do Incitatusa, jego konia).
W jakiej retoryce uzasadniałby swe eksperymenty z łożem niejaki Prokrustes? (Byłby to manifest ślepego egalitaryzmu – zwróconego przeciw temu, co ludzkie.) Tak kształtują się koncepty inicjalne wielu wierszy Herberta, arcydzieł liryki roli.
Postaci–znaki, sylwetki „przenośne”, jawnie literackie, mogłyby się wydawać figurami papierowymi, makietami idei, niczym więcej. Tymczasem jest akurat odwrotnie. Są ludźmi. Są
ludźmi także wtedy, gdy są aniołami lub diabłami, herosami lub tworami umarłych religii.
Pisze Andrzej Kaliszewski, iż bogowie u Herberta są „przedstawieni o wiele bardziej po
ludzku niż uprawnia do tego mitologia. Budzą autentyczne współczucie [...]”422. Ich człowieczeństwo, dodajmy, kształtuje się wcale nie na przekór literackości, lecz dzięki niej. Są ludźmi dlatego właśnie, że noszą w sobie sprzeczności historii, i dlatego, że ich biografie – najbardziej od nas odległe – potrafimy rozpoznać w naszej teraźniejszości, przetłumaczyć baśń
na realność, Iliadę na Warszawę, świat Kaliguli na świat Norymbergi. Rzecz w tym, że poeta
– szanujący swego czytelnika – daje klucze do takich przekładów.
Zarazem jednak w owej fikcji człowieczeństwa załamuje się orientacja konfrontacyjna.
Wobec takich postaci, jak Prokrustes, Kaligula czy Fortynbras – nie da się już utrzymać tezy,
420

Łotman pisze o tym m.in. w Przedmowie do wydania polskiego książki Semiotyka filmu, tłum. J. Faryno i T.
Miczka, Warszawa 1983.
421
T. Parnicki, Rodowód literacki. Warszawa 1974.
422

A. Kaliszewski, Gry Pana Cogito, Kraków 1982.
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iż heroiczna przeszłość kompromituje bezustannie nikczemną współczesność. Racje Dobra i
Zła zostają przemieszczone z „gramatyki kultury”, z jej przepaści czasów, do wewnątrz osoby
ludzkiej, która jest w swej najgłębszej istocie niezmienna. Owej najgłębszej istoty nie są już
w stanie ukazać w pełni sylwetki historyczne lub przeniesione z cudzej wyobraźni: zawsze
jakoś związane z ruchem pewnej idei, zdeterminowane przez okoliczności swych biografii.
Tym zadaniem zostaje obarczony bohater tomu Pan Cogito, który, wedle Przybylskiego, jest
„w pewnym sensie archetypem osoby ludzkiej” i „stanowi ukoronowanie poetyckiej antropologii Herberta”423.
Pan Cogito ma rodowód dwoisty; jego imię pochodzi z przeszłości („Cogito ergo sum”
Kartezjusza: myślę, więc jestem), choć jako imię własne jest przez Herberta zmyślone; jednocześnie to człowiek współczesny, porte parole autora. Imię bohatera, dowodzi Przybylski,
zamyka go „w kartezjańskim trójkącie ja, myślenia i bytu, między którymi istnieje ścisły
związek. Nie można rozpatrywać żadnego z tych trzech elementów w oderwaniu od pozostałych”. Skoro tak, kartezjańska geneza imienia (znak przeszłości) zespala się w postaci Cogito
z empirią teraźniejszości, a także z ciałem, krwią, mózgiem, systemem nerwowym. Tu dochodzi do spotkania – rozdwojonych wcześniej – postaw: arkady jeżyka wierzącego „w
kryształowe pojęcia” z barbarzyńcą nieufnym wobec „czystej myśli”. Don Kichota z Sancho
Pansą. Nader plastycznie obrazuje tę próbę „archetypu osoby ludzkiej” wiersz O dwu nogach
Pana Cogito. Lewa noga Pana Cogito, czytamy, jest dobrze utrzymana, „taneczna”, „optymistyczna”. Prawa – „pożal się Boże” – chuda, w bliznach, „szlachetnie sztywna / drwiąca z
niebezpieczeństwa”. I tym razem literackie odniesienia pomagają autorowi w rysunku postaci:
tak oto
na obu nogach
lewej którą przyrównać można do Sancho Pansa
i prawej
przypominającej błędnego rycerza
idzie
Pan Cogito
przez świat
zataczając się lekko
„Wyobraźniowiec” czy „suchy moralista”?
„Prostota wypowiedzi, prostota języka to nie tylko sprawa komunikatywności, to także
sprawa moralności”, stwierdza Kwiatkowski424. „Herbert jest moralistą”, powiada Kamieńska425. „Herbert jest przede wszystkim ironistą, nie moralistą”, oponuje Kaliszewski426. Epitet
m o r a l i s t a nie został Herbertowi narzucony z zewnątrz, z języka krytyki. Pojawił się w
jego wierszach (Kołatka, Epizod). Kołatkę można by analizować jako jeszcze jeden dowód
odrębności postawy Herberta – w systemie uformowanym po przełomie 56 roku. Podczas gdy
inni poeci opowiadali się za koncepcją „rzeczy wyobraźni”, przeciw doświadczeniom awangardy lub w imię kontynuacji tych doświadczeń (zob. Rozdział I), Herbert ustępował im miejsca w turniejach imaginacji.
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Własne dzieło nazywał „suchym poematem moralisty”. W czasach gdy moralizowanie,
zwłaszcza „suche”, kojarzyło się nieodparcie z wczorajszą, socrealistyczną tendencyjnością,
autocharakterystyka Herberta mogła budzić zdziwienie; budziła zainteresowanie. Przyznając
innym twórcom palmę pierwszeństwa w „rzeczy wyobraźni” –
łatwo im pisać
zamykają oczy
a już z czoła spływają
ławice obrazów
– autor Kołatki wspierał (nie wiemy, czy świadomie) opinie recenzentów, zwłaszcza Wyki,
który rok wcześniej orzekł, iż wyobraźnia Herberta „żadną miarą nie dorównuje dotąd Białoszewskiemu czy Harasymowiczowi (sic!)”. Nie dorównuje? Trudno, niech będzie i tak, że:
innym zielony dzwon drzewa
niebieski dzwon wody
ja mam kołatkę
do nie strzeżonych ogrodów
uderzam w deskę
a ona mi podpowiada
suchy poemat moralisty
tak – tak
nie – nie
Jedni przyjęli te słowa za dobrą monetę, drudzy wietrzyli w tym podstęp. Bez wahań zaufała Herbertowej deklaracji Kamieńska: „Herbert jest moralistą, pisze swoimi wierszami
suchy poemat moralisty brzmiący »tak – tak, nie – nie«” 427. Spróbujmy uwierzyć Kamieńskiej, która uwierzyła Kołatce. Sprawdźmy najpierw, jakie to mianowicie czyny i postawy
sytuują się w polu wartości akceptowanych przez poetę („tak – tak”), a które on kwestionuje,
oskarża, potępia („nie – nie”). Będzie to zabieg niesprzeczny z klasycystycznym umiłowaniem ładu, z uznaniem prawa umysłu do porządków systematyzujących rzeczywistość; sam
Herbert jest zdania, że wolno dokonywać takich systematyk, gdyż można „w ogóle ułożyć
tablicę obowiązujących dzisiaj wartości”428.
Dzieło literackie, pisał Jan Mukařovskỳ, jest przesycone wartościami429. Dzieło Herberta
ma w sobie uderzającą obfitość leksyki i frazeologii wartościującej (np. „marsz ku doskonałości”, „pochwała życia”, „twoja mądrość”, „inkatacja zachwytu”). Moralista nie widzi powodów, dla których miałby się chronić za pseudonimy z takimi słowami jak „doskonałość”,
„harmonia”, „czystość” czy „dobro”, ani z takimi jak „zabijanie”, „brzydota”, „tchórz”, „nikczemność”. Nie unika prostych tropów w rodzaju „kopiec obojętności” czy „władza nieludzka”. Większość wyrażeń oceniających ma w jego wierszach – bezpośrednie lub pośrednie –
odniesienie do norm etycznych. Po stronie – tak” odnotujmy następujące wartości: heroizm,
wierność, solidarność, dobroć, miłość, przyjaźń, czułość, prawdomówność, piękno. Po stronie
„nie – nie” antonimy tych słów, a zwłaszcza: despotyzm, okrucieństwo, zdradę, obojętność,
zakłamanie, brzydotę. Tablica wartości mogłaby być wypełniona dokładniej, ale nawet jej
szkic prowizoryczny wywołuje niepokój. Czy istotnie t y l k o t y l e ma nam do powiedzenia
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poeta, że wierność to dobro, a zdrada jest złem? Lub może z naszym światem jest tak beznadziejnie; iż trzeba aż poezji, byśmy na powrót pojęli podłość podłości, okrucieństwo okrucieństwa, w prawdzie zobaczyli prawdę i zaprzyjaźnili się z przyjaźnią?
nie kocha się moralistów
– czytamy w wierszu Epizod. Za co kochamy Herberta?
Między wiernością a zdradą
Wierność to jedna z najtrwalszych w poezji Herberta wartości moralnych. Zdrada – jeden z
czynów najhaniebniejszych, nie do wybaczenia. W Przesłaniu Pana Cogito czytamy: „i nie
przebaczaj zaiste nie w twojej mocy / przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie”. A w zakończeniu tego wiersza ostatnim słowem kodeksu etycznego Herberta jest wierność: „Bądź wierny Idź”.
Potępienie zdrady i apologia wierności zwracają na siebie uwagę nie tylko ze względu na
uderzającą częstotliwość aktualizacji tego wątku, lecz głównie dlatego, iż aktualizacje owe
pojawiają się w miejscach ważnych, węzłowych. Na początku i na końcu wiersza, cyklu,
kompozycji tomu. Są, powiedziałby dzisiejszy teoretyk, „wiązkami delimitatorów”, czyli
podstawowymi gwarancjami spójności tekstu. Pierwszy wiersz w pierwszej książce Herberta
(Dwie krople w Strunie światła), wiersz, w którym rodzi się autor, mówi właśnie o tym. O
wierności. O wierności zakochanych i ocalających miłość w piekle wojny. Płonęły lasy i ciała, a oni – do końca byli mężni do końca byli wierni
Wierność to godność życia. Zdrada to ciemność, zagubienie, rozpacz. Potęga zła, które syci się zdradą, okazuje się tym groźniejsza, iż zdradzają nie tylko ludzie, ludzie bywają także
zdradzani przez świat: „zdradzi nas wszechświat astronomia / rachunek gwiazd i mądrość
traw” (Do Marka Aurelego). Poezja stanowi zaprzeczenie zdrady. (Niekiedy jednak staje się
jej narzędziem, mówi o tym wiersz Ornamentatorzy.) Musi ponawiać wysiłki przywracania
światu godności i piękna; w każdej epoce jej róża to róża ofiarowana „zdradzonemu światu”
(Chciałbym opisać).
W pokoleniu Herberta nie są to myśli nowe. Przypomina się zwłaszcza autorytet moralny
generacji – Joseph Conrad430. Nie byłoby także niczym oryginalnym w dziejach najnowszej
krytyki literackiej pytanie: jeżeli wierność, to komu, jakim wartościom? Odpowiedź Herberta
już znamy. Chodzi o w i e r n o ś ć p r z e s z ł o ś ć i. Przeszłość odległa, ocalała w kruchych
śladach pamięci, wydaje się krainą życzliwą i opiekuńczą. Herbert eksponuje analogie między, by tak rzec, trzema przeszłościami każdego człowieka. Przeszłością osobistą (dzieciństwo), narodową (historia ojczysta) i wszechludzką (ewolucje kultury). Wierzymy, że rodzimy się dla szczęścia. Bez tego nie potrafilibyśmy żyć: zacząć życia. Wierzymy, iż świat rodziny to metafora świata, który istnieje po to, by – jak matka – karmić nas „mlekiem łagodnym” (Mama); że „trzymając początek życia” świat będzie nas „chciał uchronić” (Matka).
Podobnie ojczyzna, „ten okrwawiony węzeł”, który „powinien być ostatni jaki / wyzwalający
się / potarga” (Rozważania o problemie narodu). Podobnie dzieje wielkości kultury, arcydzieł
ludzkiej myśli... A przecież tracimy naiwną wiarę w arkadię przeszłości – szybko i bezpowrotnie. Nigdy nie dzieje się tak, jak wydaje się na początku. Ani w życiu jednostki, ani w futurologii społecznej, ani nawet, powiada Herbert, w urzeczywistnieniu planów Stwórcy – wobec raju i piekła czy ciała i duszy:
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Na początku miało być inaczej –
świetliste kręgi chóry stopnie abstrakcji
ale nie udało się oddzielić dokładnie
ciała od duszy [...]
Wygnany arkadyjczyk o tym wie, zna cenę wygnania. Nigdy już „nie powróci do źródła
spokoju” (Testament). Tak jak Pan Cogito „Nigdy już nie powróci na słodki tron jej kolan”,
kolan matki. I dlatego, że o tym wie, pragnie ocalić to, co jeszcze może zostać ocalone. Wierność wobec mitów arkadyjskich. Choćby to była tylko wierność wobec mitów arkadyjskich.
Choćby to była tylko wierność baśni o tym, że „wszystko jest tak dobrze / jak było na początku” (Arijon). Pamięć mitu to p a m i ę ć s e n s u egzystencji. Trzeba utrzymywać więź z
przeszłością, wyzwalać w sobie „wyobraźnię historyczną”, gdyż tylko ona daje „poczucie
solidarności” (Gry Pana Cogito). Bez pamięci sensu, bez wierności wobec niej nie pozostałoby kompletnie nic. Całe nasze życie, te nasze gry ze światem, utraciłyby jakiekolwiek racje
bytu.
Zarazem wszelkie odchylenia od opisanej wyżej motywacji obrony wierności i potępienia
zdrady – natychmiast – problematyzują tę antynomię. Wierności szlachetnej (Raport z oblężonego miasta) przeciwstawia się tu wierność naganną lub zgoła zbrodniczą: Prokrustes też
jest wierny i pragnie wierności następców: „mam niepłonną nadzieję że inni podejmą mój
trud / i dzieło tak śmiało zaczęte doprowadzą do końca”. Ma następców. Zdradzie haniebnej
przeciwstawia Herbert racje zdrady nieuchronnej. Składa hołd czcicielom starych idei, ale nie
bojownikom wiernym swoim ideom – aż do przemocy, nie bojówkarzom jakichkolwiek barw
czy guseł. Etyka Herberta zbliża się w tym względzie do kodeksu Kanta: postępuj tak z innymi, jak chciałbyś, aby inni postępowali wobec ciebie.
Na tym tle wyjaśnia się sprzeczność, o której dotąd, gwoli jasności wywodu, milczałem:
pomiędzy Kołatką a pomieszczonymi w tym samym zbiorku, niemal obok siebie, znanymi
nam już z Rozdziału I, Trzema studiami na temat realizmu. Gdy w Kołatce autor utożsamia
się z moralistycznym wartościowaniem świata („tak” albo „nie”), w Trzech studiach... z wyraźną dezaprobatą pisze o artystach (moralistach?) –
którzy znają tylko dwa kolory
kolor tak i kolor nie
wynalazcy prostych symbolów
Sprzeczność pozorna: werbalna. Moraliści z Trzech studiów... nie poprzestają na słowach.
Ich „tak” i „nie” to slogany narzucone krzykiem i potwierdzone oszustwem. Także prostota
ich symboliki, „otwartych dłoni i zaciśniętych pięści”, „uśmiechów i szczerzenia zębów” jest
– jak w Pieśni o bębnie – rytmem prostych, manipulowanych emocji zbiorowych, a nie subtelnym głosem „najprostszego wzruszenia” poety.
Herbert pragnie słów przeźroczystych. Jego „wierność” i „zdrada”, jego „tak” i „nie” są
słowami przeźroczystymi. Ale rzeczywistość, jaką się przez nie ogląda, okazuje się etycznie
zmienna, daleka od zgody z treścią słów. Mgła jest za słowami. Jak w Potworze Pana Cogito:
„poprzez mgłę nie sposób dostrzec / oczu pałających / łakomych pazurów / paszczy / przez
mgłę / widać tylko / migotanie nicości”431. I to nie zawsze; nawet na nicość nie mamy perspektyw w pełni jednolitych. „Gdyby w ogóle ułożyć tablicę obowiązujących dzisiaj wartości
– powiada poeta – okazałoby się, że wszystkie one są wartościami obowiązującymi jedną
grupę, a nie całość.”432 Tak oto twórca stylistycznie obcy liryce lingwistycznej światopoglądowo zbliża się do lingwizmu. Herbert nie wsłuchuje się wprawdzie, jak Barańczak, w
431
432

Raport..., op. cit.
Nastulanka, op. cit.

211

brzmienia słów, w tkwiące w nich rymy czy echa, nie wynicowuje znaczeń (lingwista szukałby gry w parach „zdrada” i „zadra” czy „zdradzić” i „zrodzić” lub „zdradzony” i „zdrożony”;
Herbert nie). Jednocześnie nie ufa słowom, które w obiegach społecznych grają wartościami
wymiennymi, są jak banknoty, znaczące wszelką wartość, uczciwą i niegodziwą.
Najbardziej dramatyczne antynomie wierności – w Powrocie prokonsula i wierszu o powrocie Pana Cogito – pojawiają się tam, gdzie wierność równa się kompromisowi. Nie sądzę,
by trafnie odczytał intencje poety Stanisław Stabryła, który decyzję powrotu prokonsula na
dwór cesarza (i do ojczyzny) wiąże z „niemal fizycznym poczuciem konieczności prowadzenia tej dziwnej gry o życie, w jakiej codziennie będzie uczestniczył na dworze cesarskim”433.
Gra o życie stanowi tu cenę wierności ojczyźnie, temu „ostatniemu węzłowi” z Rozważań o
problemie narodu. Prokonsul naprawdę nie potrafi zdradzić ojczystego krajobrazu, obce – są
tak boleśnie nieautentyczne:
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
[podkr. Moje – E.B.]
Jeżeli ojczyzna będzie grą o życie, to obczyzna jest obrazem śmierci („nie mogę żyć”).
„Wosk”, „puste”, „suchy”, motyw wykorzenienia – to przecież te same słowa, które rysowały
wizję martwoty w Monie Lizie! Nie, nostalgia nie jest tu pozorem czy maską; nie jest pozorem także w wierszu Pan Cogito – powrót. W obu wierszach rozgrywa się dramat wierności:
trudnej, może nawet niebezpiecznej śmiertelnie.
Wierność a wolność. Wierność dla prokonsula – mimo wszystko – oznacza wolność, choćby tylko wolność wyboru, który każe żyć w zniewoleniu. Świadomy wybór to wartość nieporównanie bardziej godna niż posłuszeństwo, bezrefleksyina uległość. Gdy wierność staje się
zaledwie uległością, wykorzystują to sprytnie manipulatorzy „prostych uczuć”. Tak postępuje
„mądry wąż” w Małym ptaszku, więzi ptaki strachem przed obczyzną, przestrzega przed odlotem z drzewa, zmęczeniem skrzydeł oraz koszmarem swobodnej peregrynacji. W końcu
wierność przeistacza się w przyzwyczajenie:
ofiara skrzydeł naprzód boli
a z tego bólu można śpiewać
potem się kocha nieruchomość
i strach dyktuje słowo pieśni
Nieruchomość: antyteza wierności, jej druga, fałszywa strona. Bierność i bezruch degradują, dehumanizują imperatyw wierności. Poniżają człowieka do uległości zwierzęcia czy
rzeczy. O tak, pisze Herbert, rozczula nas psia wierność; gdy wyruszamy w kosmos, pójdzie
„naprzód pies poczciwy kundel / który nas nigdy nie opuści” (Naprzód pies). Być może najwierniejszymi towarzyszami człowieka są nie zwierzęta nawet, lecz przedmioty, meble, stoły,
krzesła, i to one uczą nas sztuki unikania zdrady; w wierszu Stołek –
[...] jesteśmy prawdziwi –
na koniec wierność rzeczy otwiera nam oczy
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Lecz skoro tak, trwanie w wierności nie tylko uczłowiecza i nie tylko rodzi cierpienie
(„aby naprawdę cierpieć, trzeba być wiernym” – Wiatr i róża), ale i czyni nas podobnymi do
rzeczy. Oto dalszy ciąg cytowanego tu już wiersza Dwie krople:
do końca byli wierni
do końca byli podobni
jak dwie krople
zatrzymane na skraju twarzy
Ten prosty obraz okazuje się metaforą złożonych problemów wierności. Wykładnią jej
antynomii. Dwie krople na skraju twarzy to łzy, znak wzruszenia. I jednocześnie dwie krople
wody (zgodnie z frazeologią polszczyzny) oznaczają podobieństwo całkowicie przeźroczyste.
Wierność urzeczowiona zniża się ku „wierności” martwej.
Etyczna wieloznaczność słowa „wierność” znajduje swoje lustrzane odbicie w etycznej
wieloznaczności słowa „zdrada”. Wszak bywają zdrady nieuchronne, które przeciwstawiają
się bezruchowi, są z m i a n a m i życia, weryfikacjami postaw – pod presją czasu (biologii,
historii). Bliskość „zdrady” i „zmiany” zachowuje język rosyjski: „smiena” (zmiana) i
„izmiena” (zdrada). W Mamie:
Myślałem
nigdy się nie zmieni
zawsze będzie czekała
ubrana w białą suknię
i niebieskie oczy
na progu wszystkich drzwi
Można zachować kolor sukni. Ale jak zachować barwę oczu, jak być ubranym w młodość
oczu – zawsze? Czy matka zdradziła syna? Czy starość to zdrada młodości? Tak i nie. „Suchy
poemat moralisty” okazuje się bezradny wobec takich pytań, „kołatka” już nie wystarczy, nie
wystarczą dwa kolory słów, trzeba używać jednak „subtelnego koloru może / i pod pewnym
względem o perłowym połysku”... Poemat zbudowany ze zdań oznajmujących musi przeistoczyć się w tekst rządzony trybem warunkowym. Zauważmy, iż wierność „węzłowi” ojczyzny
jest wyznawana także w trybie warunkowym: to węzeł ostatni wprawdzie, ale i on może zostać w końcu potargany. Zdradzony. Nie ma w tym niekonsekwencji czy chwiejności etyki.
Herbert przeciwstawia się d e m a g o g i i s ł ó w jako z n a k ó w w a r t o ś c i. Wszelkiej
demagogii. Trudno orzec, co gorsze, odchylenia od fundamentalnych norm moralności czy
fanatyzm moralności pojmowanej w sposób mechaniczny (przenoszący mowę w przestrzeń
nowomowy).
Tego problemu nie da się rozstrzygnąć raz na zawsze w jednej, abstrakcyjnej definicji. Poezja Herberta to bezustanne orzekanie, ruch orzeczeń etycznych – bez szansy na ostateczną
konkluzję, która by była nieodwołalna dla każdej bez wyjątku sytuacji, nie wywoływała nowych niepokojów i nie wymagała już absolutnie żadnej zmiany perspektywy. Jest to poezja,
która n i e m o ż e s i ę s k o ń c z y ć. Jej kres musiałby oznaczać klęskę, zakrzepnięcie w
demagogii, a więc przyznanie racji tym siłom, którym się bezustannie przeciwstawia.
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Tezy i antytezy
„Dlatego nie należy zwracać się do Pana Cogito o recepty”, powiada Przybylski434. Istotnie. Niesłychanie niebezpieczne są stwierdzenia sytuujące poezję Herberta w kręgu liryki
tendencyjnej. Oto krytycy podkreślają często, iż ilekroć bohater Herberta staje w obliczu wyboru pomiędzy wartościami abstrakcyjnymi – takimi jak „absolut”, „nieskończoność”, „myśl
czysta”, „doskonałość”, lub, z innego kręgu, „anioł” – a konkretem, empirią biograficzną czy
społeczną, biologiczną wreszcie („małym palcem lewej dłoni”), tylekroć wybiera konkret.
Abstrakcję odrzuca, potępia. Nie jestże to tendencyjność? Powiedzmy, owszem, c z ę ś c i e j
dzieje się właśnie tak. Świadczą o tym utwory w stylu Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy, Uprawa filozofii, Studium przedmiotu, Żeby tylko nie anioł, wiele innych.
Lecz gdyby było tak zawsze, iż jedna racja jest faworyzowana ustawicznie, a druga – deprecjonowana przy każdej okazji, szansę artyzmu zostałyby mocno ograniczone. Artyzm to
konflikt wartości, dialog idei, gra tez i antytez. To naprzemienność klęsk i zwycięstw Don
Kichota i Sancho Pansy – by pozostać w kręgu metafor Pana Cogito. U Herberta wygrywa raz
po raz wartość idei abstrakcyjnej. Przeczytajmy choćby Objawienie. Człowiek, który pragnie
być kimś, kto osiągnie czystość myśli, potrafi „dotknąć istoty rzeczy”, nie jest w tym wierszu
figurą komiczną, przeciwnie, budzi szacunek. Nie jest także pożałowania godnym Hamlet,
gdy „wierzy w kryształowe pojęcia, a nie glinę ludzką”. Szyderstwo Fortynbrasa brzmi zbyt
żołdacko, nadto już arogancko, iż byśmy się mogli solidaryzować właśnie z nim – przeciwko
Hamletowi.
To samo „anioł” i „człowiek”. Jakże celująco z lektury prozy poetyckiej Żeby tylko nie
anioł można wyprowadzić tendencję humanistyczną, iż człowiek zawsze od anioła lepszy, a
„przeraźliwie przeźroczysta doskonałość” anioła to czystość podejrzana, sztuczna, nie do
zniesienia. Ale: ileż zbrodni i podłości ludzkich szuka łatwego schronienia w takich hasłach!
Jakże często wybaczenie człowieczeństwu jego grzechów sprzyja najordynarniejszym szowinizmem. W Przesłuchaniu anioła Herbert daje przejmujące studium okrucieństwa; tego, co
szowinistyczne –w tym, co ludzkie. Gdy nie potrafimy zrozumieć inności, bo inność upokarza
nas swym zuchwalstwem, niszczymy ją siłą, torturujemy tak długo, aż stanie się do nas podobna – „uczłowieczona” w podłości. Dlatego anioł, cały z „materii światła”, musi zostać
przemieniony w materię bólu i krwi, wybitych zębów, ściśniętego gardła. Żeby tylko nie był
aniołem...
Dialog wartości pojawia się także wokół „piękna”, w horyzoncie estetycznym. Wyrzekamy
się piękna w imię prawdy, lecz naprawdę nie sposób się go wyrzec (Do Ryszarda Krynickiego
– list). Podobnie rozdwajają się znaczenia przedmiotów: metafor wartości. Z Pieśni o bębnie
pamiętamy, że bęben jest metaforą wartości raczej podławych. Tak jak i werbel w Trenie
Fortynbrasa: „kir wleczony po bruku podkute konie artyleryjskie werbel wiem nic pięknego”.
Ale i ten instrument zniewolenia mas odzywa się prawdą tam, gdzie stanowi znak przeszłości
heroicznej. W wierszu Ci którzy przegrali jego melodia jest inna, wzniosła: „więc tylko bęben
huczy i przypomina dawną dumę i gniew”. Tu powtórzenie słowa „bęben” brzmi jak aluzja do
powtórzenia słowa „werbel „ w Trenie... (aluzja odwraca hierarchię wartości, nad podobieństwem góruje niepodobieństwo).
A więc, czy „człowiek” to lepiej niż „anioł”? Czy „myśl czysta” to zawsze znak „minus”,
nigdy „plus”? A „bęben”, „werbel”, „kołatka”? Na których polach tablicy wartości etycznych
należy porozmieszczać te słowa? Słowa są niewinne, kolory także: „ach kolory niewinne kolory” (Pan Cogito o potrzebie ścisłości). Lecz zadawanie takich pytań to wstępna konieczność
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lektury Napisu czy 18 wierszy. W scenariuszu owych wstępnych czynności lekturowych
znajduje się wprawdzie skłonność do ulegania tendencjom pojedynczych wierszy, ich każdorazowym „tak–tak” lub „nie–nie”. Zarazem przecież – przechodząc od wiersza do wiersza, od
pojedynczych sytuacji lirycznych do sytuacji człowieka w świecie poetyckim Herberta, od e p
i f a n i i (momentów lirycznej iluminacji) do w i z j i wyłaniającej się z dorobku poety – trzeba udźwignąć całą grę tez i antytez. Trzeba poddać się zaskoczeniom i r o n i i, która nie tylko, co zauważono, bywa osobliwością odrębnych utworów, ale nadto potęguje się jako rezultat d i a l o g u m i ę d z y t e k s t a m i. Niekiedy dialog intertekstualny łączy utwory z różnych lat i książek (np. Przesłuchanie anioła i Żeby tylko nie anioł). Częściej sam autor dba o
to, by czytelnik porównywał wiersze: służą temu konstrukcje tomików, kolejność utworów.
Tak tedy Kołatka staje się wypowiedzią autoironiczną w kontekście Trzech studiów na temat
realizmu; Jonasz poprzedzający Powrót prokonsula okazuje się apologią przeszłości bynajmniej nie ślepą, nie bezapelacyjną; Ornamentatorzy tracą jednoznacznie pamfletowy impet, gdy
pojawia się od razu po nich Pieśń o bębnie, itp.
Ironia jest zjawiskiem tyleż stylistycznym (u Herberta także intertekstualnym), co i psychologicznym. Cudze słowo nie pojawia się w naszych myślach bez wpływu na ich bieg czy
barwę. Liryka roli wymaga – chwilowej choćby – identyfikacji z rolą. Bez takiego wysiłku
przyjęcie cudzej perspektywy byłoby zaledwie karykaturą, odmianą satyry, przedrzeźnianiem
egzotycznego dialektu. Dzieje się tak niekiedy w poezji lingwistycznej. U Herberta – nigdy:
czasem nam się marzy
że ci ze szczytu schodów
zejdą nisko
to znaczy do nas
gdy nad gazetą żujemy chleb
i rzekną
– a teraz pomówmy
jak człowiek z człowiekiem
– czytamy w Ze szczytu schodów (1956).
Niejedna ideologia oceniłaby taką rozumiejącą, hermeneutyczną gotowość jako słabość. W poezji z takich „słabości” powstają dzieła największe. Gra z dystansem zwalnia tu z obowiązku gry
sugestywnej, stwarzającej efekt wiarygodności takiej właśnie roli: takiego właśnie fenomenu człowieczeństwa. Zarazem gra z dystansem, „obok postaci”, jak postulował Brecht435, z trudem– w
praktyce– broni się przed wpływem gry „wcielającej” aktora w świat przeżyć postaci. Herbert o tym
wie. Oto w biografii Pana Cogito pojawiały się dziwne stany poczucia tożsamości ze światem zewnętrznym, gdy „zatracenie natury własnej pijana stateczność / były zarazem piękne i uderzające”
(Poczucie tożsamości). W dzieciństwie „mały Cogito odkrył – że mógł być siostrą”. Ta zdolność do
przeistaczania się w kogoś innego, przedstawiona w wierszu Siostra, owszem, żartobliwie, określa
charakter poetyckiego talentu Herberta. Żart poety rozwija się tak:
ziarno wątpliwości podważenie principium individuationis
tkwiło wszakże głęboko i pewnego popołudnia
trzynastoletni Cogito zobaczył na ulicy Legionów
dorożkarza
poczuł się nim tak dokładnie
że wysypały mu się rude wąsy
i rękę sparzył zimny bat
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Kompleks sobowtóra, ironia jako wielość perspektyw równorzędnych nie są to już osobliwości klasycystyczne, lecz przetworzenie klasycyzmu w romantyzm. „Zbigniew Herbert,
którego Przybylski uważa za jednego z czołowych przedstawicieli klasycyzmu w poezji polskiej, dla mnie byłby raczej – pisał Barańczak – typowym romantykiem dialektycznym (z
uwagi choćby na takie cechy, jak sceptycyzm poznawczy, ironia czy krytyczny stosunek do
tradycji).”436
Postawa rozumiejąca osłabia moralistyczne „kołatanie”. Zrozumieć, znaczy wybaczyć.
Tym aforyzmem napiętnowano psychologizm w czasach panowania doktryny socrealistycznej. Czy rozumiejąc cudze racje tudzież motywy zachowań – Herbert ulega pokusie rozgrzeszeń? (Czy ironista triumfuje nad moralistą?) Nie, ponad tablicą moralistyczną, a nawet ponad
ironią znajduje się w twórczości Herberta coś jeszcze, o czym być może zapomina się zbyt
łatwo. Sztuka. Kunszt. Artyzm:
uwierzyliśmy zbyt łatwo że piękno nie ocala
– pisze Herbert, polemizując nie tylko z Nową Falą i jej uwikłaniem w walkę z „pianą gazet”, ale pośrednio także z Miłoszem.
Artyzm ocala poezję Herberta zarówno przed tendencyjnością, jak i niebezpieczeństwem
ironii rozmywającej granice pomiędzy dobrem i złem, prawością i nikczemnością. Jak sugestywnie w wierszu Herberta brzmi głos Fortynbrasa! Jego tren nie jest przecież „pianą” słów
czy bełkotem trybuny, karykaturą nowomowy. Jak silnie, w tym jednym głosie, odzywa się
prawda Hamleta. Tak silnie, iż zdaniem niektórych komentatorów racje Hamleta są racjami
autora. Gdyby tak było w istocie, ocenilibyśmy chwyt Herberta jako sukces kunsztu. Ale
kunszt poety jest tu bardziej wyrafinowany. Janusz Sławiński zauważa słusznie, że autor nie
opowiada się ani za księciem duńskim, ani za Fortynbrasem. Poetę intryguje „niewspółmierność i nieprzezwyciężona obcość obu postaw” 437. Głos Fortynbrasa okazuje się więc, konstatuje Sławiński, głosem nie tylko podwojonym (o słowo Hamleta), ale, pozostając jedynym
jawnym głosem tekstu, potrojonym o słowo autora. Komu jeszcze, wśród wielu próbujących
swych sił w liryce roli, udało się dokonać takiej sztuki?
„Zrozumieć” – w poezji Herberta – nie znaczy „wybaczyć”. Wszak często przeciwników
miewamy niegodnych. „Zrozumieć” to przede wszystkim z a g r a ć, ogarnąć myślą, pojąć
cudzą postawę i wyrazić ją środkami poetyckimi. Poezja tedy musi być nie tylko moralizmem
i nie tylko ironicznym wygięciem perspektywy, ale niekiedy czymś szlachetniejszym i prostszym; wyznaniem niewiedzy autora. Niewiedzy, braku węzła, braku recept – na siebie, na
nas, na sztukę. Jakich sił trzeba, pyta Herbert, by ocalić nadzieję i godność „w ogrójcu zdrady”? A „jakich sił ducha trzeba by wykrzesać (bijąc na oślep rozpaczą o rozpacz) iskierkę
światła hasło pojednania”? I odpowiada: nie wiem.
Ja tego nie wiem – mój Drogi – dlatego
przesyłam tobie nocą te sowie zagadki
Być może siłą najpotężniejszą pozostaje siła pytań, odwaga ich nieustępliwego ponawiania. Właśnie dlatego, że odpowiedzi jedynie słusznej nie ma, że wiedza o własnej niewiedzy,
jak u Sokratesa, wyzwala poezję, która nie krzepnie w dogmat.
„Możemy na tym poprzestać”?
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System chwytów artystycznych to system gry z czytelnikiem. Awangardzista rozpoczyna
taką grę od próby wywołania odbiorczego buntu; Herbert proponuje odbiorcy przymierze i
dąży do porozumienia na elementarnym poziomie semantycznym tekstu. Te dwa podejścia do
czytelnika, jak sądzę, najsilniej polaryzują współczesną poezję. Warto im się przyjrzeć nieco
bliżej.
Spadkobierca awangardy sądzi, iż początkiem lektury wiersza jest zawsze negacja. Czytelnik, powiada na przykład Karpowicz438, w pierwszym odruchu zawsze mówi „nie”, odrzuca
nowość konceptu. Należy pogodzić się z tym faktem. Więcej, trzeba prowokować tę czytelniczą nieprzyjaźń; dopiero w następnych fazach lektury powinno dojść do rewizji uprzedzeń.
Im głośniej na początku brzmiało czytelnicze „nie”, tym goręcej – wierzy nowator – wybuchnie w końcu czytelnicze „tak”. Efekt obcości tekstu, manewr „uniezwyklenia”, czyli zamierzony szok, wstrząs, uderzenie w gust powszechny osiąga się tu poprzez wstępną dezorientację odbiorcy. Nie wiadomo zrazu, o czym mówi wiersz. Nawet temat staje się czasem zagadką. Być może jest to wierszo locie ptaka, a może o locie „piłki dzielnie kopniętej” (Footbal
Peipera). Niekiedy wiersz nie ma tematu gotowego. „O czym? O Wszystkim”, wołał Przyboś439. Im więcej uchylonych oczywistości tematu, tym poważniejsza szansa uchwycenia tego, co w utworze niepowtarzalne, autorskie, jednorazowe.
Herbert – odwrotnie – niesłychanie rzadko korzysta z mechanizmu zaskoczenia”. Rzadko
sięga do peryfrazy; tu przykładem byłby wiersz O Troi, który okazuje się wierszem o Warszawie. Ale my tę peryfrazę znamy z mitologii Skamandra440. Z reguły u Herberta tytuł wiersza dokładnie określa temat wiersza, a temat – raz określony – choć poddawany reinterpretacjom, nie ulega „unieważnieniu”. Wiersz O róży naprawdę mówi o róży; Potęga smaku – o
potędze smaku; Bajka ruska to bez wątpienia bajka – w każdym detalu ruska; gdy pojawia się
tytuł Boski Klaudiusz, możemy być pewni, że tematem wiersza nie będzie tamaryszek czy
pudełko zwane wyobraźnią. Nic z krętactwa. Żadnych nadużyć. Klient musi być zadowolony,
nieporozumienia wykluczone – zapewniał Witkacy w prospekcie swojej firmy portretowej.
Witkacy bawił się tą prostoduszną uczciwością, choć słowa dotrzymywał. Herbert dotrzymuje
słowa, ale nie widzi w tym nic zabawnego. W poezji Herberta dzieje się tak, jak powinno się
dziać poza poezją, zgodnie z marzeniem Tuwima: słowom zostaje przywrócona „jedyność i
prawdziwość”. U Herberta kamień znaczy kamień, szuflada – szufladę, strach – strach, pojedynek Apolla z Marsjaszem – pojedynek Apolla z Marsjaszem.
Fundamentalną tedy formułą artyzmu w poezji Herberta jest formuła b e z p i e c z e ń s t
w a o d b i o r u. Nie tylko jawność i jasność tematu dają czytelnikowi to poczucie bezpieczeństwa. W równym stopniu – czytelność sytuacji lirycznej. Wiadomo, kto mówi, do kogo
mówi, w jakim celu. Stąd predylekcja poety do postaci o wyrazistych życiorysach i jaskrawych cechach charakteru. Stąd: skłonność do dyskursu sprzymierzonego z fabułą ballady,
baśni, bajki, przypowieści, sceny dramatycznej. Najważniejsze jest to, by odbiorca widział
główne linie obramowujące rzeczywistość przedstawioną. Górę i dół, pion i poziom, węzeł
konfliktu, szansę zła, siłę dobra. Autor liczy się z tym, że odbiór nie uniesie się ponad takie
elementarne rozeznania. Nie onieśmiela, nie odstrasza czytelnika, o którym wie, że trud czytania komplikującego przekracza jego możliwości. Mówi mu, że to może wystarczyć. Jak w
Studium przedmiotu:
możemy na tym poprzestać
i tak już stworzyłeś świat.
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Strony świata poetyckiego Herberta – była już o tym mowa – są stronami w konflikcie
wartości. Ich kolory, w sensie dosłownym, z reguły są kolorami „winnymi”, znaczącymi
wartość symboliczną, nie – „czysto” malarską. Sens plastyczny epitetu „bardzo jasne” (oko
kamienia) zawsze jest wtórny wobec sensu aksjologicznego: „jasność” to doskonałość, spokój, godność (Kamyk). Prędko też orientujemy się w sprzecznościach, które w wierszach
Herberta bywają często upostaciowane, rozgrywają się pomiędzy kimś a kimś (prokonsulem a
cesarzem, Minotaurem a Tezeuszem, ptaszkami a wężem, Panem Cogito a potworem, ludźmi
u wrót doliny a służbą specjalną Sądu Ostatecznego itd.).
Na poziomie dyskursu przebiegi konfliktów wartości są komunikowane przez konstrukcję
wypowiedzi. Służą temu sygnały graficzne; nierzadko wiersz dzieli się na numerowane całostki, w których kumulują się argumenty stron sporu; albo dwa głosy wiersza wyodrębniają
się w dwóch ciągach zapisu – z mniejszym i większym marginesem. Węzłem konfliktu –
uzewnętrznieniem momentu zwrotnego – bywają w środku tekstu słówka „ale”, „aż”, „a jednak”, „a naprawdę”, lub opozycje „dawniej” – „teraz”, „na początku” – „obecnie”, „było” –
„jest”. Chcę, wyznaje poeta, usłyszeć głos świata, „ale być może /obaj jesteśmy / napiętnowani kalectwem” (Głos). Chciałbym, mówi, opisać najprostsze wzruszenie, „ale nie jest to widać
możliwe”. Wiem, zapewnia, iż czciciel umarłej religii prezentuje się komicznie, „a jednak /
podnoszę oczy i ręce / podnoszę śpiew” (Kapłan). Cesarzowi, opowiada Herbert, śni się potężne oblężenie. „A naprawdę cesarz jest teraz stonogą [...]” ( Sen cesarza). Kiedyś serce wydawało się ptakiem. „Teraz / ptak upadł na dno chmury” (Dojrzałość). Węzeł konfliktu jest
dla Herberta tak jawnie nieodzownym elementem wszelkiej wypowiedzi literackiej, warunkiem literackości, że brak konfliktu – ewenement w tym świadomym własnej struktury świecie – wymaga natychmiastowego uwypuklenia w tytule: Brak węzła.
Reguła bezpieczeństwa odbioru nie stanowi tutaj przecież celu finalnego. Możemy poprzestać na „stworzeniu świata” w jego fundamentalnych ramach i napięciach, ale poprzestawać
na tym nie musimy. Autor w równym stopniu szanuje potrzeby odbiorcy wyrafinowanego;
zdaje sobie sprawę z tego, iż w ewolucjach sztuki poetyckiej przemieszcza się g r a n i c a o c
z y w i s t o ś c i. Słowa i wyrażenia dawniej bezdyskusyjne, ale treściwe, dziś mogą robić
wrażenie banalnych, całkowicie rozczarowujących. Czytelnik smakosz musi, by tak rzec,
otrzymać od twórcy „coś ekstra”. Czytelnik początkujący, jeżeli kształci swój gust artystyczny, powinien mieć drogę powrotu do wiersza, w którym, w drugim czytaniu, odnajdzie piękno
przedtem nie zauważone, a zauważenia godne. Zadanie artystyczne polega w istocie na tym,
by owe bardziej złożone znaczenia, wyżej zorganizowane obrazy, subtelniej promieniujące
asocjacje itp. n i e p r z e s z k a d z a ł y odbiorowi komunikatu na poziomie elementarnym.
(Pierwsza zasada: nie szkodzić.) Lecz jednocześnie, by ponad sensami elementarnymi mogły
rozwijać się coraz barwniejsze odcienie i coraz gęstsze rozgałęzienia idei.
Wróćmy do cytowanego tutaj już fragmentu Trzech wierszy z pamięci:
miasto stoi nad wodą
gładką jak pamięć lustra
odbija się w wodzie od dna.
Zdanie „miasto stoi nad wodą” odznacza się komunikatywnością zupełnie potoczną. Mogłoby uchodzić za cytat z wypracowania uczniowskiego lub przytoczenie z „rozmówek” dla
cudzoziemców. Podobnie zdanie „miasto [...] odbija się w wodzie”. Dla odtworzenia świata
przedstawionego wystarczy, że zobaczymy przestrzeń – horyzontalnie i wertykalnie, słowo
„dno” będzie jedynie pogłębieniem pionu, a słowo „lustro” utrwaleniem krajobrazu w pano
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ramie poziomej441. Nie sądzę, by szczególnego wysiłku wymagało uświadomienie sobie dyskretnej personifikacji obrazu. Miasto stojące nad wodą jest podobne do człowieka pochylonego nad zwierciadłem rzeki.
Subtelniejsze odcienie znaczeń i rozwidlenia wizji, gdy się takowe pojawią, nie unieważnią tej podstawowej rekonstrukcji. Miasto nadal pozostanie miastem, woda wodą, dno dnem.
A jednak w lekturze ogarniającej więzi międzysłowne trójwymiarowa, zdroworozsądkowa
przestrzeń odsłoni swe krzywizny i wygięcia; ukaże swe tajemnice. W słowach „odbija się w
wodzie od dna” rozpoznamy kontaminację dwóch powiadomień: „odbijać się w wodzie” i
„odbić się od dna” – to drugie znaczy tyle, co uratować się przed utonięciem, ujść zagładzie,
wynurzyć się z nieszczęścia (wyjść z kryzysu), A skoro tak, miasto nie tylko swe odbicie na
powierzchni wody widzi, jednocześnie widzi dno, które n i w e c z y o d b i c i e. Wsysa je w
piasek, w muł. Najpoważniejsze komplikacje rodzą się przy uważnym wczytywaniu się w
słowa „nad wodą gładką jak pamięć lustra”. Tropy typu „woda jak lustro” czy „lustro wody”
są jakże banalne. „Woda gładka jak lustro” to już nieco bardziej odkrywcze wykorzystanie
zleksykalizowanego porównania. Ale w wierszu Herberta gładka jest p a m i ę ć l u s t r a.
Domyślamy się, że „gładka pamięć” jest pamięcią powierzchowną, nie wchłaniającą w siebie
miasta. Miasto „odbija się”, czyli jest odpychane przez wodne zwierciadło; obraz miasta ześlizguje się z gładkiej powierzchni. Na dno? Niedobra jest pamięć głęboka: niszczy odbicie
świata. Niedobra jest pamięć gładka: nieczuła i zimna. Rozwiązaniem węzła sprzeczności
okazuje się inny wymiar – porzucenie pejzażu, odlot w kosmos, powrót do mitu. Miasto –
odbija się w wodzie od dna
i leci na gwiazdę wysoką
gdzie pożar pachnie odległe
jak karta Iliady
Znów to samo. Na obrzeżach sensu centralnego gromadzą się dodatkowe, specyficznie poetyckie informacje. Sens słów „pożar pachnie odległe” – zredukowany zrazu – to jedynie gest
oddalenia tragedii zburzonego miasta. Słowa „jak karta Iliady” – sugestia zaledwie, że historia staje się mitem, przechodzi w czas arcydzieł literackich. Możemy na tym poprzestać. Ale
pozostają jeszcze odniesienia do zmysłowych, empirycznych doświadczeń człowieka. Odległość zapachu, nawet zapachu pożogi, nie może być odległością kosmiczną. Z kolei „karta
Iliady” pachnie nie tylko odległe (starożytnością, mitem), ale i blisko, gdy jest kartą książki,
nad którą się pochylamy. Z tych wewnętrznych zaprzeczeń rodzi się poczucie względności
odlotu miasta „na gwiazdę wysoką”. Odsłania się ukryty znak zapytania, zamaskowany cudzysłów: przejście historii w czasoprzestrzeń mitu zawsze jest problematyczne, niepewne.
Odnotujmy jeszcze powtarzalność charakterystycznych dla Herberta chwytów – w różnych
tekstach. Zasada identyczna: w centrum znajduje się sens przystępny odbiorowi zorientowanemu na podstawowy bieg myśli, na peryferiach dzieją się gry semantyczne (jakich nie powstydziłby się najbardziej radykalny eksperymentator). Jeden przykład: „ wapno” jako znak
śmierci. Metafora czytelna w czasach pamiętających zbrodnie ludobójstwa (wapnem zasypywano zbiorowe mogiły); czytelna także w języku obiegowej wiedzy medycznej – zwapnienie
tkanki, starzenie się, uwiąd. Herbert nie burzy znaczeń nawarstwionych w „wapnie” – w
obiegu potocznym. Pan Cogito „pokornie przyjmuje wapno / które odkłada się w żyłach”. A
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w wierszu znacznie wcześniejszym: Warszawę ugodzoną śmiertelnie, miasto z „domów
odartych ze skóry”, oglądamy w upiornym świetle „wapiennej fali księżyca” (Miasto nagie).
Zauważmy, że tu również walor kolorystyczny jest czymś wtórnym wobec wartości symbolicznej słów. Poeta poszerza zakres stosowania znaku, włącza go w przestrzenie snu, baśni,
przypowieści. Pan Cogito zasypiając, czując obcą sobie samemu własną głowę, rzec by można – próbując sztuki małego umierania – „odchodzi samotny w wapno pościeli”. Gotowa treść
tropu Herbertowi już nie wystarcza. Poszukuje motywacji nowej, oryginalnej. „Wapno” to nie
tylko symptom śmierci, ale także jej przepowiednia. W Końcu dynastii czytamy o rodzinie
królewskiej dogorywającej w zamkniętym pomieszczeniu, w budowli otoczonej śmietnikiem:
„Tam szczury zagryzały koty. Tego nie było widać. Okna zamalowane były wapnem”. Poprzez wapno nie można ujrzeć tamtej strony – chrześcijańskiej nadziei na „życie po życiu”.
Znak śmierci, przepowiednia zgonu, staje się metaforą wszelkiej agonii, nie tylko ludzi, także
przedmiotów. I one – w Herbertowych baśniach poetyckich – boją się śmierci. Oto opuszczona przez ludzi kawiarnia staje się miejscem masakry rzeczy (stołów, krzeseł), miejscem samosądu. Gdy kończy się „upiorny szlachtuz sprzętów”, pomordowane krzesła i stoliki leżą na
grzbietach z „nogami wyciągniętymi w wapienne niebo” (Kawiarnia).
Jeszcze raz – w sprawie wyobraźni
Nie kwestionowałem dotychczas wyznania autora Kołatki, iż to inni, nie on, mogą chlubić
się bogatą wyobraźnią. Lecz cóż to znaczy: mieć bogatą wyobraźnię? Jeżeli znaczy tyle co
„łatwo pisać”, „zamykając oczy” na świat wartości pozakreacyjnych, Herbert ocenia siebie
trafnie. Pisze mało, oszczędnie, unika niekontrolowanych potoków fantazji. Lecz jeżeli powiemy, że wyobraźnia podejmuje grę konkurencyjną ze zdroworozsądkowym, niewolniczo
uzależnionym od empirii obrazem rzeczywistości, że powołuje do życia pejzaże nowe, krainy
rządzące się osobliwymi prawami – narzuconymi im przez twórcę, będziemy musieli wziąć w
obronę Herberta przed Herbertem. Jakież to dla niego charakterystyczne! Gdy godził się z
werdyktem krytyki – odmawiającej mu sukcesów w „rzeczy wyobraźni” – był już autorem O
róży, Lasu Ardeńskiego, Zimowego ogrodu, Ołtarza, Wróżenia. W utworach tych z obserwacji drobnego detalu: wnętrza kwiatu, zagłębienia dłoni – wyrastały przepiękne krainy baśniowego piękna. Nie miał jeszcze w dorobku poematów prozą – arcydzieł imaginacji poetyckiej,
w których technika surrealizmu została podporządkowana regułom dyskursu, acz nie stała się
przez to mniej odważna czy mniej wynalazcza. Mam na myśli zwłaszcza Pogrzeb młodego
wieloryba, Ofiarowanie Ifigenii, Diabła, Kiedy świat staje. Ustalmy więc: nie jest Herbert
poetą wyobraźni wyzwolonej, apodyktycznej, zachłannej, wzgardliwej wobec myśli, sycącej
się mrokiem. Nie, na pewno nie. Ale polska poezja współczesna – jako r z e c z w y o b r a ź
n i – bez Herberta o ileż byłaby uboższa.
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Zakończenie: Horyzont etyczny
Zarówno przegląd programów poetyckich (Rozdział I), jak i projekt synchronicznego ujęcia trzech podstawowych horyzontów słowa poetyckiego (Rozdział II) pokazują, iż w poezji
nie wystarczy uformowanie reguł artyzmu, które mogłyby się ograniczać do kwestii technicznych jedynie (do warsztatu, rzemiosła, chwytów). Nie wystarczy to, co dawniej nazywano
„formą”. Nieodzowne jest nadto – w teorii i praktyce twórczej – o k r e ś l e n i e m o r a l n e
j o d p o w i e d z i a l n o ś c i z a a r t y z m. Komunikacja literacka bezustannie dopomina
się o etyczne motywacje artyzmu, i dopiero na tle takich motywacji uzyskują pełnię sensu jej
werdykty – oceny pracy poety.
Interpretacje wierszy Herberta (Rozdział III) jeszcze silniej uwypukliły związek kunsztu z
etyką, poetyckości z moralnością. Związek swoisty –wykraczający poza nagi temat i gotowe
kodeksy wartości. Związek – ogarniający wszystkie warstwy dzieła, wszelkie operacje pisarskie. Tu potwierdza się trafność myśli Mukařovskiego, iż „nie istnieje hermetyczny przedział
między normą estetyczną a pozostałymi normami. Dla ich wzajemnej bliskości jest rzeczą
charakterystyczną, że norma estetyczna może przejść w inną normę i na odwrót. Przykładowo: norma moralna [...] przeobraża się jako element struktury literackiej w normę estetyczną
[...]”442.
Być może zatem należałoby w tej książce mówić nie o trzech, lecz o czterech horyzontach
artyzmu poezji? Czwartym byłby h o r y z o n t e t y c z n y. Oznaczałoby to jednak powrót
do spraw analizowanych w pierwszym tomie; „strategie liryczne” były w nim właśnie próbą
naszkicowania linii horyzontu etycznego. Tak oto wracamy do punktu wyjścia. Koło się zamyka.
Poznań, 11 listopada 1984 r.
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