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Poeci o poezji i o sobie
Niebo złote ci otworzę.
Krzysztof Kamil Baczyński
Poezjo! lampo czarnoksięska
I lampo laboratoryjna!
Julian Tuwim Kwiaty polskie
...w pracach matematycznych Leonarda napotkałem następującą definicję punktu: ..Punkt
nie posiada centrum i jest ograniczony przez nicość”. Oto, powiedziałem sobie, znakomity
przykład połączenia ścisłości naukowej z takim sposobem formułowania, który j e s t
poezją.
Witold Wirpsza Don Juan
Poezja to jest zloty szerszeń,
co kąsa
Konstanty Ildefons Gałczyński List z fiołkiem
Poezja, aby była sobą,
Musi dialog toczyć z prawdą,
A może jedną jest osobą,
Piękną i nieco starodawną.
Mieczysław Jastrun Poezja i prawda
Bo nikt z konwencji (czy formacji)
Na którejś nie wysiądzie stacji
Czesław Miłosz Traktat moralny
A więc to jest dojrzałość
poznanie konwencji
ukłon rymu
lub grymas zaniechania rymu
Wiktor Woroszylski A więc to
Potępiony w niebie i w piekle,
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słyszę tylko, kiedy mnie zwiesz,
i nie rzucam za siebie przekleństw,
tylko rzucam przed siebie wiersz.
Władysław Broniewski Do poezji
chcą od mojego pisania nabrania życia otoczenia
a ja ich łapię za słowa
po tocznie
po tworzę
Miron Białoszewski Tłumaczenie się z twórczości
Radość pisania.
Możność utrwalania.
Zemsta ręki śmiertelnej,
Wisława Szymborska Radość pisania
a mnie przeraża nieruchoma ręka
na wykrwawionym kwadracie papieru
Tymoteusz Karpowicz Przerażenie
Ojcem poezji – jej bogiem – jej drwalem
Ten chory człowiek z drżącym kręgosłupem
Stanisław Grochowiak Kanon
Piszę wiersze powoli,
Pracuję ciężko jak wół.
Leopold Staff Ars
Poeta cierpi za miliony
od 10 do 13.20
Andrzej Bursa Poeta
niczego nie tłumaczy
niczego nie wyjaśnia
niczego się nie wyrzeka
nie ogarnia sobą całości
nie spełnia nadziei
Tadeusz Różewicz Moja poezja
Nie dziwcie się że nie umiemy opisywać świata
tylko mówimy do rzeczy czule po imieniu
Zbigniew Herbert Nigdy o sobie
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Zamówiłem na ziemi stos dla siebie u słońca.
Mowo, niesławną jasność
ocal.
Julian Przyboś Napis II
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Autor o swojej książce

Jakie były reakcje poezji polskiej na konieczność walki zbrojnej i ciemności nocy
okupacyjnej? Co określało sytuację sztuki słowa zaraz po wojnie? Jak radzili sobie poeci z
narzuconą jej w 1949 roku (i odwołaną w roku 1956) ideologią socrealistyczną? Co pisano,
gdy stalinizm padł, ale układ jałtański wciąż trzymał się mocno? Jakie strategie liryczne – w
kraju i na emigracji – dotrwały do kolejnego przełomu spowodowanego konfrontacją postaw
w czasie kryzysu marcowego 1968?
Pytania te wyznaczają perspektywę historycznoliteracką. W wierszach, w towarzyszących
wierszom postulatach programowych, w komentarzach krytyków (niekiedy także polityków)
uwyraźnia się to, co wynikało z polskich klęsk i zwycięstw, poświęceń i poniżeń, rozpaczy i
nadziei. Czyli: poezja jako odpowiedź na historię; poezja jako sejsmograficzny zapis
narodowego samopoczucia; poezja jako obraz psychosfery; p o r t r e t c z a s u .
Czas poezji polskiej w latach 1939-1968 to podstawowy czynnik znaczeniotwórczy.
(Pomyłka co do czasu, w którym dany wiersz powstał, nierzadko okazuje się pomyłką co do
sensu wiersza.) Dlatego pierwszym porządkiem kompozycyjnym w tej książce jest r y t m
z m i a n – momentów przełomowych w polskich losach.
Nie znaczy to w żadnym wypadku, iżby w świetle wielkich wydarzeń historii miały nam
ginąć z oczu tajemnice artystycznej inwencji czy drobiny języka poetyckiego. Przeciwnie.
Interesują nas ewolucje liryki, która wchłania historię i pozostaje sobą, już to – gdy
„ciemności kryją ziemię”, broniąc się przed całkowitym podporządkowaniem służbie
społecznej, już to – gdy rozbłyska „jutrzenka swobody”, różnicując style i poetyki. Trzeba
pamiętać i o tym, co poezję łączy ze świadomością ogółu, i o tym, co ją wyróżnia spośród
innych form komunikacji społecznej. Tak jak podział wiersza na formę i treść jest praktycznie
niemożliwy (kto nie wierzy, niech spróbuje), tak w obcowaniu z poezją nie ma rzeczy
ważniejszej od uchwycenia momentu, w którym światopogląd wynika z poetyki, a poetyka
stapia się ze światopoglądem. Dlatego drugim porządkiem kompozycyjnym w tej książce jest
następstwo dążeń poetyckich.
Czytelnikom, którzy spotkali się z moją dwutomową Poezją polską w latach 1939–1965 w
części pierwszej poświęconą strategiom lirycznym, a w drugiej ideologiom artystycznym,
chcę wyjaśnić, że fragmenty oraz koncepty wcześniejsze zostały tu co prawda powtórzone,
ale z ponad połowy tekstu (dla wygody Adresata) zrezygnowałam, sporo zmieniłem,
przeredagowałem, a niemało dopisałem.
W swym kształcie obecnym nowa (jednotomowa) Poezja polska w latach 1939–1968
stanowi kontynuację mojej Poezji polskiej w latach 1918–1939 (WSiP, Warszawa 1996).
Obie ogarniają łącznie pół wieku liryki polskiej, obie zaczynają się wierszami i wierszami
kończą, a gdy mówię po raz pierwszy o wierszu pomieszczonym w „Aneksie”, przy tytule
pojawia się gwiazdka (*). Wreszcie w obu moich ,,książkach dla nauczycieli, studentów i
uczniów” co jakiś czas wykład zostaje przerwany –
zmienia się krój czcionki i proponuję Czytelnikowi, by wykonał część pracy, którą mógłby
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wykonać autor, ale autor chce, by Czytelnik – na moment – został współautorem.
Poznań, 22 marca (drugi dzień wiosny kalendarzowej) 1997 roku
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Od września do maja
(1939-1945)

Poeci na wojnie
Są epoki, które rzadko pytają pisarzy o moralne prawo do oceny świata. Życie prywatne
twórcy może interesować publiczność, ale nie jako argument za lub przeciw przesłaniu
etycznemu jego dzieł. Własny prestiż w komunikacji literackiej ustanawia sam tekst poetycki.
Kiedy indziej – odwrotnie – autorytet autora decyduje o autorytecie tekstu. Im wyżej w
hierarchii społecznego uznania znajduje się pisarz, tym baczniej rzesze odbiorców wczytują
się w jego słowa.
Pierwszy układ: o r i e n t a c j a n a d z i e ł o – pojawia się w okresach względnej
stabilizacji, kiedy to – by posłużyć się celnym wyrażeniem Artura Sandauera – ,,drożeje
rozum, tanieje odwaga”. Czyny ludzi są wówczas oceniane w k a t e g o r i a c h p r a c y .
Układ drugi: o r i e n t a c j a n a a u t o r a – zdobywa przewagę, gdy potęgują się antagonizmy
społeczne, a w ocenie pisarskich przedsięwzięć na plan pierwszy występuje k a t e g o r i a
walki.
Literatura polska okresu międzywojennego była głównie domeną pracy: zarówno w
nurtach klasycyzujących, jak awangardowych. Proces twórczy pojmowano jako
konstruowanie świata ze słów, metafor, znaczeń między słownych. Czy to przypadek, że w
tym właśnie czasie Roman Ingarden, najwybitniejszy polski filozof XX wieku, odpowiedzi na
pytanie o swoistość dzieła sztuki literackiej szukał w jego b u d o w i e ? Nastawienie na
literaturę jako pracę eksponowały takie pojęcia, jak forma, wynalazek, warsztat (pisarski),
laboratorium (artystyczne). Owszem – w złożonej rzeczywistości literackiej tamtych lat
musiały się pojawiać wyjątki od naszkicowanej tu reguły. Takim wyjątkiem była liryka
rewolucyjna – przechowująca pamięć romantycznych ideałów słowa uczestniczącego w
walce.
Druga wojna światowa – nieomal z dnia na dzień – zmieniła związki między autorem,
dziełem i czytelnikiem. Przestrzenie wojenne, pocięte liniami frontów, wdarły się i do poezji,
i do prywatnych losów pisarskich, wymuszając specjalne reguły zachowań. Odwróciły się
proporcje między literaturą jako pracą a literaturą jako walką. Skończyła się dominacja
poetyckiego konstrukcjonizmu; p r y m w i ó d ł e m o c j o n a l i z m . Kontynuacje dążeń ery
pokoju były nieliczne (zajmiemy się nimi w stosownym momencie).
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Na początku była śmierć
Przyzwyczailiśmy się do tego, że na początku opowieści o nowym okresie
historycznoliterackim pojawiają się wiadomości dotyczące narodzin – nowych talentów,
nowych idei, nowych dzieł. Tym razem trzeba zacząć od kroniki zgonów. Na początku była
wojna, 1 września 1939 roku na Polskę napadły hitlerowskie Niemcy. W 17 dni później, gdy
jeszcze trwała obrona przed agresorem niemieckim, a militarnej pomocy Zachodu wciąż nie
mogliśmy się doczekać, od wschodu zaczęły zajmować nasz kraj wojska Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich. Środowiska twórcze, jak cały naród, ponosiły straty
ogromne. Front, rozpacz, terror, więzienia, obozy koncentracyjne (hitlerowskie i
stalinowskie) zabijały z roku na rok coraz więcej ludzi.
R o k 1 9 3 9 . W bombardowanym Lublinie zginął Józef Czechowicz (ur. 1903), wielki
poeta drugiej awangardy, w latach trzydziestych przywódca duchowy młodych generacji
literackich. Stanisław Ignacy Witkiewicz (ur. 1885), prekursor licznych nurtów w sztuce
europejskiej XX wieku, na wieść o agresji sowieckiej popełnił samobójstwo. Kapitan Tadeusz
Dołęga-Mostowicz (ur. 1889), autor Kariery Nikodema Dyzmy, zginął w Kutach, gdzie – dla
obrony przed najeźdźcą – utworzył miejscową milicję.
R o k 1 9 4 0 . Ignacy Chrzanowski (ur. 1886), autor czytanej do dziś Historii literatury
niepodległej Polski, zmarł w obozie w Oranienburgu. Stefan Napierski (ur. 1889), poeta i
krytyk, rozstrzelany na Pawiaku. Władysław Sebyła (ur. 1902), członek poetyckiej grupy
Kwadryga, zastrzelony w Katyniu; podobny los w obozie w Starobielsku spotkał poetę Lecha
Piwowara (ur. 1909).
R o k 1 9 4 1 . Tadeusz Żeleński (Boy) (ur. 1874), wybitny tłumacz, krytyk, publicysta,
rozstrzelany przez Niemców we Lwowie wraz z innymi polskimi intelektualistami. Witold
Hulewicz (ur. 1895), współtwórca ekspresjonizmu, stracony w Palmirach pod Warszawą.
Mieczysław Braun (ur. 1901), autor wierszy o tematyce proletariackiej, zmarł na tyfus w
getcie warszawskim.
R o k 1 9 4 2 . Bruno Schulz (ur. 1892), odnowiciel polskiej prozy, autor Sklepów
cynamonowych i Sanatorium Pod Klepsydrą, osadzony w getcie w Drohobyczu – zastrzelony
przez gestapowca. Ostap Ortwin (ur. 1876), krytyk, badacz literatury, zamordowany we
Lwowie. Janusz Korczak (ur. 1878), autor powieści dla dzieci – wybrał śmierć męczeńską w
Treblince (razem ze swoimi wychowankami). Ignacy Fik (ur. 1904), poeta, krytyk
reprezentujący nurt marksistowski, rozstrzelany w więzieniu w Krakowie. W Oświęcimiu
zginęli: teoretyk i krytyk Konstanty Troczyński (ur. 1906), poetka i powieściopisarka Anna
Zahorska (ur. 1882).
R o k 1 9 4 3 . Stefan Balicki (ur. 1889), prozaik, stracony w więzieniu poznańskim. Leon
Pomirowski (ur. 1891), autor monografii Nowa literatura w nowej Polsce, zginął w
Majdanku. Edward Szymański (ur. 1907), poeta, żołnierz kampanii wrześniowej, zmarł w
Oświęcimiu. Andrzej Trzebiński (ur. 1922), dramaturg i poeta, rozstrzelany w Warszawie na
Nowym Świecie. Felicja Kruszewska (ur. 1897), autorka dzieł dramatycznych i wierszy,
zmarła podczas łapanki w pociągu.
R o k 1 9 4 4 . Krzysztof Kamil Baczyński (ur. 1921), najwybitniejszy poeta pokolenia
debiutującego w latach okupacji, poległ w powstaniu warszawskim. W powstaniu ponieśli
śmierć także: poeta i dramaturg Tadeusz Gajcy (ur. 1922), krytyk i poeta Włodzimierz
Pietrzak (ur. 1913). Na skutek ran odniesionych w czasie powstania umarli dwaj wielcy
pisarze starszej generacji:
Karol Irzykowski (ur. 1873) i Juliusz Kaden Bandrowski (ur. 1885). Poetkę Zuzannę
Ginczankę (ur. 1917) zamordowano w więzieniu krakowskim. Bruno Winawer (ur. 1883),
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komediopisarz i prozaik, zmarł w obozie w Treblince.
Śmierć nie rozróżnia sztandarów. Nie różnicuje zabójców ani ich ideologii. Dlatego w tej
kronice wojennych zgonów, z konieczności niepełnej, nekrologi twórców poległych w wojnie
polsko-niemieckiej pojawiły się obok nekrologów tych, którzy zginęli z rąk NKWD.
Ale wojna to nie tylko śmierć. To gra o życie. Powrześniowe losy pisarskie mają w sobie
zarówno tożsamość (określoną przez nieubłagane prawa wojny), jak i swoistość (uzależnioną
od zmieniających się okoliczności politycznych).

„Anglio, twoje dzieło!”
O polskich losach, a więc i o przemianach literackich, decydowały zarówno działania
wojenne, jak i ich zasięg światowy, nieraz dezorientujący. Z punktu widzenia historii
literatury podstawowy konflikt tych lat to konflikt etyczny (a dopiero w dalszej perspektywie
polityczny). To konflikt wokół racji stanu. Nie można było marzyć o odzyskaniu
suwerenności narodowej bez zewnętrznego wsparcia. W 1939 roku liczyliśmy na sojuszników
zachodnich, zostaliśmy sami. Francuzi nie chcieli ,,umierać za Gdańsk”, Anglicy
wypowiedzieli wojnę Niemcom, ale i oni nie kwapili się do walki, co po klęsce wrześniowej
pozwoliło propagandzie hitlerowskiej rozwieszać plakaty z alegorycznym obrazem
przedstawiającym pokonaną Polskę i z sarkastycznym komentarzem: „Anglio, twoje dzieło”.
Tymczasem dwa potężne totalitaryzmy, które zrazu w harmonijnej zgodzie dokonały
czwartego rozbioru Polski, w niecałe dwa lata później (22 czerwca 1941 roku) stały się
śmiertelnymi wrogami. Mocarstwa Zachodu zadecydowały – także w imieniu Polski – iż
należy pokonać hitleryzm oraz wspierające go państwa faszystowskie; zawarły przymierze
wojskowe ze Stalinem.
Układ interesów politycznych różnicował biografie, przeciwstawiał Polaków Polakom. Po
klęsce wrześniowej nie było pisarza, którego sytuacja nie uległaby radykalnej zmianie. Żaden
autor nie mógł tak jak dawniej docierać swoimi tekstami do czytelników. Nikt nie był wolny
od ograniczeń. Zarazem ograniczenia owe mocno się między sobą różniły.
Jaki wpływ na decyzje twórcze pisarza mogło mieć w czasie wojny jego miejsce pobytu
(Warszawa, Poznań, Lwów, Oświęcim, Kazachstan, Siedlce nad Oką, Szkocja)?
Jakie okoliczności wpływały na pracę literacką:
– pisarzy, którym przyszło żyć w okupowanym kraju,
– pisarzy, którym udało się schronić na Zachodzie,
– pisarzy, którzy znaleźli się na terytoriach zajętych przez Armię Czerwoną?

Sytuacje wojenne
Mówiąc o poezji polskiej między wrześniem 1939 a majem 1945, wyodrębnimy cztery
podstawowe sytuacje twórcy czasu wojennego:
– sytuacja konspiratora,
– sytuacja żołnierza,
– sytuacja więźnia,
– sytuacja emigranta.
S y t u a c j a k o n s p i r a t o r a . Na początku kroniki zgonów wojennych odnotowałem
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śmierć Józefa Czechowicza. Przy zmasakrowanych zwłokach poety znaleziono książkę:
słownik polsko-niemiecki. Można to potraktować jako bolesną, ironiczną metaforę. Dawniej
się zdarzało, że wojna stanowiła nie tylko spotkanie sił militarnych, ale także spotkanie
dwóch kultur, które ponad uzbrojoną nienawiścią nawiązywały między sobą dialog i
wzbogacały się wzajem. Natomiast po klęsce wrześniowej słownik dwujęzyczny – jako
warunek i symbol przekładu: świadomości na świadomość, wartości na wartość – był
anachronizmem. W roku 1939 o dialogu między niemieckim nazizmem a Polakami nie mogło
być mowy. Ideologia pokonanej społeczności stanowiła zaprzeczenie ideologii agresora:
moralność najeźdźcy nie znajdowała punktów stycznych z moralnością obrońców ojczyzny.
Propaganda goebbelsowska głosiła, że napad na Polskę to triumfalny marsz nadczłowieka,
który zamierza uwolnić planetę od bezprawnie pasożytujących na niej ras niższych. Uwolnić
– likwidując wszystko, czego nie potrafi wchłonąć i zasymilować III Rzesza. „Zniszczenie
Polski jest sprawą najważniejszą – oświadczył Adolf Hitler w końcu sierpnia 1938 roku. –
Chodzi o wyeliminowanie sił żywych...”. Wkrótce się okazało, że to nie takie proste. Mord na
,,plemieniu podludzi” wymagał zróżnicowanych technik eksterminacyjnych, wydoskonalenia
umiejętności ludobójczych. Unicestwieniu biologicznemu miało towarzyszyć unicestwienie
duchowe. Rozumiał to gubernator Hans Frank, który głosił: „Polski kraj powinien być
zamieniony w pustynię intelektualną”.
Pamiętajmy, że faszyzm nim podjął dzieło burzenia kultury narodów podbitych, zdusił
kulturę tych, którym przewodził. Wielu artystów i uczonych niemieckich ratowało się
ucieczką na obczyznę. W III Rzeszy miejsce autentycznej sztuki zajęła tendencyjna
pseudosztuka. Wiersze poetów niemieckich z dni kampanii wrześniowej przedstawiały obraz
Polski tak, jak to sobie wykalkulowała narodowosocjalistyczna propaganda. „To pusty pejzaż,
wyludniony, pozbawiony społecznego i narodowego miąższu – pisze Hubert Orłowski. –
Jeżeli pojawia się człowiek, jest nim wzięty do niewoli żołnierz polski albo też odznaczający
się instynktem samozachowawczym i sprytem byt biologiczny”. Rymowane agitki
zagrzewały armię okupanta do ostatecznego spustoszenia terytorium, które i tak musi zostać
oczyszczone z Polaków, Żydów, Ukraińców, Białorusinów...
Bucie pokryty kurzem, dalej przez pył. Depczesz
Co było skazane na zagładę.

– wołał poeta niemiecki po upadku Warszawy.
Polska nie podpisała z Niemcami aktu kapitulacji. Nie pogodziły się z klęską także
środowiska twórcze. (O paru kolaborantach, którzy złamali solidarność narodową, nie warto
w tym miejscu wspominać.) W kraju pod okupacją niemiecką sztuka i oświata okazały się
nagle dziedzinami działalności konspiracyjnej. Jeżeli urządzano spotkania autorskie, odczyty,
dyskusje, to nielegalnie. Tak samo nielegalne, zagrożone wieloma karami – do najwyższej
włącznie – były zajęcia na tajnych kompletach (w podziemnym ruchu oświatowym
uczestniczył m.in. Leopold Staff), nie mówiąc już o tajnych czasopismach. Źródła
odnotowują około 40 periodyków literackich („Miesięcznik Literacki”, „Przełom”, „Lewą
marsz”, „Sztuka i Naród”, „Droga”). Ukazywały się – z konieczności niskonakładowe –
zbiory esejów, tomy wierszy, antologie (jedną z nich zredagował Czesław Miłosz). Udało się
opublikować około 130 książek poetyckich. Oczywiście bez ujawniania nazwisk autorów,
anonimowo albo pod ochroną pseudonimów: niekiedy jednak dość ryzykownych. Tomik
Juliana Przybosia Póki my żyjemy (1944) ukazał się pod pseudonimem Julian Wgłąbleski. Kto
pamiętał tytuł przedwojennego zbioru liryków Przybosia W głąb las (1932), ten bez trudu
mógł rozszyfrować autora. Tak więc wszystko, co należało do zadań pisarza, p o d l e g a ł o
n o r m o m k o n s p i r a c j i . Samo uprawianie twórczości artystycznej wymagało ukrycia,
groziło represjami, groziło śmiercią. Z tego względu liryka „cywilna”, pozbawiona akcentów
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konspiracyjnych, podobnie jak ,,cywilna” sytuacja twórcy, stawały się formą oporu wobec
okupanta. Podstawowe środki komunikacji kulturalnej: drukarnie, rozgłośnie radiowe, kina i
teatry znajdowały się w ręku wroga. Służyły propagandzie politycznej i ogłupianiu odbiorców
za pomocą rozrywkowej szmiry. Ulica warszawska jednoznacznie oceniała udział w
imprezach inicjowanych przez okupanta: „tylko świnie siedzą w kinie”. Twórczość rodzima,
pozbawiona zaplecza cywilizacyjnego, musiała ograniczać repertuar gatunków: niemal
całkowicie zanikły formy dłuższe, powieściowe, dominowały utwory zwięzłe, poetyckie;
ważną rolę odgrywały także dramaty.
S y t u a c j a e m i g r a n t a . Wybuch wojny zmusił wiele znanych osobistości życia
publicznego Polski, także pisarzy, do natychmiastowego opuszczenia kraju. „Samochody bez
benzyny uciekały pędzone przez strach” – te słowa z wiersza Juliana Przybosia celnie trafiają
w atmosferę wrześniowego kataklizmu. Przez Rumunię, Jugosławię, Włochy, Francję,
Portugalię do Brazylii, a z Brazylii do Stanów Zjednoczonych wiodła droga uchodźcza
Juliana Tuwima; na półkuli zachodniej znaleźli się także inni skamandryci: Jan Lechoń i
Kazimierz Wierzyński. W Anglii – Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i Antoni Słonimski.
Polski literat na obczyźnie nie zobligowany do świadczenia doraźnych usług pisarskich
instytucjom kultury wojskowej (jak poeta-żołnierz) ani organizacjom nieformalnym
społeczności obozowych (jak poeta-więzień), mógł bez skrępowań rozwijać działalność
zawodową. Miał poparcie środowisk polonijnych. Dysponował możliwościami druku. W
Londynie w 1940 roku zaczęły się ukazywać „Wiadomości Polskie” – kontynuacja
„Wiadomości Literackich”. Ponadto pisarz-emigrant partycypował w pomocy finansowej dla
kraju. Mimo to życie na emigracji, jak i w okupowanej Polsce, było ,,życiem na niby”
(określenie Kazimierza Wyki). Ograniczenie kontaktu literackiego do niedużych skupisk
polonijnych, odcięcie od czytelników w kraju, wobec których każdy autor, w szczególności
autor poczytny, określał dotąd swą sławę, stwarzało sytuację wolności połowicznej,
wynaturzonej. Wiersze poetów emigracyjnych docierały różnymi drogami i do Polski, ale
Polska była tak daleko, że wydawała się nierzeczywista.
S y t u a c j a ż o ł n i e r z a . Wszędzie tam, gdzie po klęsce wrześniowej formowały się
polskie oddziały wojskowe (armii regularnej czy podziemnej), byli poeci. Na froncie
zachodnim walczyli Władysław Broniewski, Stanisław Młodożeniec, Artur Międzyrzecki; w
szeregach Armii Krajowej – Krzysztof Kamil Baczyński, Jan Bolesław Ożóg, Tadeusz
Różewicz. Poeta w mundurze wojskowym miał do dyspozycji techniczne środki
upowszechnienia sztuki słowa, miał nieduże, chłonne audytorium, ale – walcząc poza
granicami kraju – musiał działać w oderwaniu od publiczności, wobec której do niedawna się
określał. Z kolei poeta-partyzant dzielił w wielu wypadkach los poety-konspiratora: jego
publiczność znajdowała się w tej samej co i on przestrzeni, blisko, obok, ale jeszcze silniej niż
cywilom brakowało mu możliwości pełnej komunikacji z odbiorcą.
S y t u a c j a w i ę ź n i a . Zarówno w obozach jenieckich, jak i w obozach masowej zagłady
pojawiały się wiersze i piosenki. Istniało akceptowane przez społeczność więźniarską pojęcie
„obozowego poety”: funkcja otoczona szacunkiem. Artyści za drutami reagowali na niewolę
rozmaicie – jedni potęgowali gwałtownie wysiłek pisarski (Tadeusz Borowski w
Oświęcimiu), drudzy usiłowali kontynuować dawne obyczaje życia literackiego (Stefan
Flukowski w obozie w Woldenbergu działał w grupie twórczej Zaułek Literacki); inni, jak
Konstanty Ildefons Gałczyński – więzień obozu jenieckiego w Altengrabow – tracili energię
twórczą i rzadko, z trudem zdobywali się na napisanie wiersza. W sytuacji więźnia
kumulowały się wszystkie przeszkody i niedogodności, z jakimi borykali się twórcy na
emigracji i w kraju.
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Życie literackie we Lwowie
„Samochody pędzone przez strach” uciekały nie tylko na Zachód. W 1939 roku duża grupa
pisarzy polskich znalazła się na terenach zajętych przez wojska radzieckie. Między innymi
Julian Przyboś, Tadeusz Peiper, Mieczysław Jastrun, Adam Ważyk, Stanisław Jerzy Lec,
Lucjan Szenwald, Jerzy Putrament, Wanda Wasilewska, Teodor Parnicki zamieszkali we
Lwowie. Swoistość „epizodu lwowskiego” polegała na tym, że każda spośród wyżej
opisanych sytuacji mogła się tu stać udziałem polskiego pisarza. Przed wrześniem Lwów
należał do Polski, duży procent mieszkańców stanowili Polacy (obok Ukraińców, Żydów i
Rosjan), funkcjonowały polskie instytucje kulturalne i oświatowe, ośrodki badawcze z bogatą
tradycją i liczącym się w świecie dorobkiem. Teraz władza znalazła się w rękach
funkcjonariuszy obcego mocarstwa, które otwarcie popierało Hitlera. Pisarze polscy utracili
prawo do swobodnego wypowiadania swych poglądów i ocen, nie wolno im było wzywać do
walki z najeźdźcą niemieckim (nie mówiąc już o sowieckim). W polskojęzycznej prasie
literackiej Lwowa nie dopuszczono do druku patriotycznych liryków Władysława
Broniewskiego mówiących o klęsce wrześniowej. Z tej perspektywy sytuacja lwowska,
podobnie jak warszawska czy krakowska, przypominała omówioną tu już sytuację
konspiratora na terenach okupowanych przez Niemców i – podobnie jak pod okupacją
hitlerowską – w każdej chwili mogła się przemienić w sytuację więźnia.
W 1940 roku NKWD aresztowało wielu twórców, intelektualistów: Władysława
Broniewskiego, Tadeusza Peipera, Aleksandra Wata, Anatola Sterna, Teodora Parnickiego
(jednych, m.in. Sterna, zwolniono; innych, m.in. Wata, przewieziono do Moskwy, potem
długo więziono i szykanowano). Za co trafiało się do lwowskiego więzienia na
Zamarstynowie? Za brak miłości do władzy radzieckiej. Za miłość okazywaną nieszczerze.
Za nadużywanie alkoholu i inne ,,dekadenckie” rozwiązłości. Za akcenty niepodległościowe
w wierszach i rozmowach prywatnych, co w obowiązującej wówczas retoryce propagandowej
określano mianem „szowinistycznej agitacji przy pomocy wierszydeł nacjonalistycznych”.
(Tak na łamach „Czerwonego Sztandaru” polski komunista charakteryzował piękne,
przejmujące liryki Broniewskiego: wiersz Żołnierz polski* oraz utwór zaczynający się od
słów „Syn podbitego narodu, syn niepodległej pieśni”). Lecz rozsądniej byłoby zapytać nie
„za co”, lecz „po co”. Otóż celem aresztowań było szerzenie strachu jako podstawy terroru.
Dlatego przed represjami nie broniła lewicowa przeszłość, bowiem „władzy nie chodziło, o
to, żeby pisarz był ideowym socjalistą czy komunistą, tylko żeby był dyspozycyjny” –
stwierdza Wiktor Woroszylski.
A przecież między sytuacją w Generalnej Guberni i sytuacją we Lwowie nie da się
postawić znaku równania. (Podobnie jak błędem jest pełne utożsamianie totalitaryzmów:
brunatnego i czerwonego.) Jak wspomniałem, nie było mowy o współpracy środowiska
pisarskiego z hitlerowskim okupantem. Natomiast między grupą polskich twórców a władzą
radziecką doszło we Lwowie – w pierwszych miesiącach po klęsce wrześniowej – do
porozumienia, na mocy którego działał tam polski teatr, obchodzono rocznicę
Mickiewiczowską, odbywały się spotkania autorskie, polska publiczność mogła słuchać
wykładów takich sław, jak Tadeusz Żeleński-Boy czy Leon Chwistek. Z ich punktu widzenia
sytuacja pisarza wydawała się podobna do s y t u a c j i e m i g r a n t a .
Dla ludzi o sympatiach proradzieckich (Jerzy Putrament, Wanda Wasilewska) okres
lwowski stanowił doświadczenie życia literackiego w państwie socjalistycznym (w 10 lat
później doświadczenie to miało stać się udziałem wszystkich polskich pisarzy krajowych).
Chwalili oni literacką edukację mas kierowaną przez instytucje państwowe.
Wspomina Jerzy Putrament, że „we Lwowie w latach 1940–1941, do najazdu
niemieckiego, odbyło się paręset występów poetyckich w tamtejszych zakładach pracy, w
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instytucjach i szkołach. Po raz pierwszy w życiu mogłem porównać to, co było dla mnie
poetycko cenne, z wymaganiami ludzi, dla których przecież chciałem pisać już od ładnych
kilku lat”.
Epizod lwowski trwał krótko. W 1941 roku Lwów zajęli Niemcy. Rozpoczęły się
egzekucje. Niektórzy (Jastrun, Przyboś, Lec) przedostali się do Generalnej Guberni. Inni
(Broniewski, Stern) wraz z armią Andersa przekroczyli granicę Związku Radzieckiego i
znaleźli się na terenach kontrolowanych przez wojska aliantów. Ci, którzy pozostali w ZSRR,
wstąpili do I Armii Wojska Polskiego, dzieląc losy twórców, którzy próbowali kontynuować
zawód pisarza w s y t u a c j i ż o ł n i e r z a .

Poezja tyrtejska
(strategia uczestnika wojny)
Słowo i człowiek w przestrzeni śpiewu
Kultura literacka czasu wojny jest zdeterminowana przez okoliczności frontowego
bytowania, które sytuują się poniżej standardów normalnego życia; nierzadko stanowią jego
zaprzeczenie. Dla ludzi walki sukces w bitwie jest podstawowym zadaniem – i ciała, i ducha.
Wiersz, piosenka, spektakl teatralny stanowią w równej mierze produkt warunków
frontowych, stają się częścią uwarunkowań decydujących o zwycięstwie lub klęsce. Podczas
wojny „nie w pieśni troska”, pisał Władysław Broniewski (w wyprzedzającym Wrzesień
apelu lirycznym Bagnet na broń). Utylitarne przeznaczenie tekstu wojennego najprościej
można pokazać na przykładzie piosenki marszowej. Podobnie jak zbiorowy, zatraceńczy
krzyk „hura!” stanowi nie tyle spełnienie konwencji widowiska batalistycznego, ile
spotęgowanie mocy uderzenia na nieprzyjaciela, tak i s ł o w o p i e ś n i o w e należy do
marszu; jego fizyczna obecność – w połączeniu z wysiłkiem śpiewania – okazuje się dla
wykonawców bezsporna – jak ciężar niesionego sprzętu. Śpiew wypełnia przestrzeń wokół
idącego zgrupowania bojowników.
Instrumentalny (usługowy) charakter słowa śpiewanego decyduje o jego kształcie
literackim. Cechą charakterystyczną jest tu b a n a l n o ś ć t r e ś c i wynikająca z oczywistości
przesłania. Tekst piosenki nie przynosi nowych powiadomień, lecz z uporem wskazuje na
fakty dostrzegalne gołym okiem. Po co ludzie idący w kolumnie marszowej powtarzają słowo
„idziemy”? (To jest tak, jak gdyby aktor na scenie czytał odnoszące się do jego gestów
didaskalia.) W piosenkach żołnierskich słyszy się to, co się wie:
Idziemy: wielu nas...
Idziemy, polska Armia...
Idziemy drogą, która do kraju nas wiedzie...
Hej, idą chłopcy strojni w automaty...
Ściśnij pas, pora iść...

Równie częste są peryfrazy słowa „iść”, wyrażenia eliptyczne, w których domyślamy się
orzeczenia „idziemy” („Ale naprzód, wciąż dalej i dalej”, „My na front, na front, na front”).
Nie jest ważne, by się czegoś z piosenki dowiedzieć, lecz by iść w przestrzeni zbiorowego
śpiewu i utwierdzać się w przekonaniu o słuszności obranej drogi.
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Pod rządami folkloru
Wiersze wojenne należą do sztuki o tyle, o ile należy do niej folklor. O folklorze
powiadają znawcy, że jest jednocześnie sztuką i niesztuką. Gdy się przegląda antologie poezji
żołnierskiej, natrafia się na dzieła twórców przypadkowych, ale i na teksty autorów
wybitnych. Raz po raz lektura wierszy ,,walczących”, sygnowanych nazwiskami mistrzów
sztuki słowa, wprawia w osłupienie. Nie dość, że nie różnią się one między sobą tak, jak
różnią się osobowości poetyckie ich autorów – w innej materii tematycznej manifestowane –
ale na dodatek znikają różnice pomiędzy tekstem autora znanego a tekstem bezimiennym.
Trudno uwierzyć, że Adam Ważyk, przed wojną autor wierszy wyrafinowanych
instrumentacyjnie i zaskakujących śmiałością obrazów, gdy włożył mundur wojskowy, pisał
tak:
Czekaj Maryś nas,
niedaleki czas,
gdy zmora przeminie zła,
będzie radość, aż błyśnie w oku łza.

Czyim dziełem jest poniższy tekst: wybitnego poety czy autora przypadkowego?
Maszeruje pluton przez zielony las,
Pod hukiem granatów, pod ulewą gwiazd.
Wezmę ja karabin, pójdę z nimi wraz
Pójdziemy do szturmu przez zielony las.
[...]
Hej, naprzód marsz, nie będzie nam źle,
Czy słota, czy upał, my śmiejemy się.
(Prawidłową odpowiedź znajdziesz w jednym z dalszych akapitów tego rozdziału.)
Całokształtem wierszopisarstwa żołnierskiego rządzi folklor. Zdaniem Jerzego Święcha:
„Anonimowe, pozbawione zatem piętna osobowego autorstwa, nie istniały te teksty w jakiejś
jednej, powiedzmy – kanonicznej postaci, lecz – jak w każdej twórczości skazanej na przekaz
ustny – w serii wariantów, serii praktycznie nieskończonej”. Poeta w mundurze wojskowym
uświadamiał sobie, iż w czasie wojennym o wartości utworu decyduje bezzwłoczne
zaakceptowanie przez masy żołnierskie. Głos rozstrzygający miał odbiorca, który był
jednocześnie w y k o n a w c ą tekstu.
Mówiąc o strategii uczestnika wojny bierzemy pod uwagę nie tylko piosenki. Interesują
nas wiersze, w których podmiot monologu lirycznego czuje się żołnierzem i swoją
wypowiedź adresuje do towarzyszy broni. Za każdym razem chodzi o to, co najzwięźlej
wyraził Jerzy Putrament w Śpiewie czerwonych narciarzy (1942):
Wróg ma tu polec,
ty –
zwyciężyć.

Podstawowym wyznacznikiem strategii piśmiennictwa wojennego jest r e d u k c j a
d ą ż e ń a r t y s t y c z n y c h , ograniczenie repertuaru środków ekspresji do niezbędnego
minimum. Bogactwo poetyk, które było dorobkiem twórców przedwojennych, zostaje tu
odrzucone.
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MY

Rezygnuje się z indywidualizmu. W okresie walki zbrojnej problemy jednostki nie
interesują ogółu; mogą przeszkadzać w drodze do zwycięstwa. Podmiot wypowiedzi
poetyckich, który realizuje strategię uczestnika wojny, to p o d m i o t k o l e k t y w n y . W
wierszach przemawia „my”. Pisał Krzysztof Kamil Baczyński w wierszu bez tytułu
(„Ziemia jako ognia słup...”):
My mamy usta – szabli sztych,
od głodów wyschłe, z grozy sine;
my mamy oczy – śmierci krzyk –
celne, co trafią krwawą winę.

I Adam Ważyk w wierszu Przyjście:
Wyszliśmy z lasów wilgotnych, jeszcze nie wiedząc dokąd,
wiśnie dojrzały w sadach, hełmy tarzały się w zbożu.
Opodal zdartych zasieków niemiecki ciągnął się okop,
szedł odór trupi i tygrys spalony stał lufą do ziemi.

Dominacja podmiotu zbiorowego nie oznacza mechanicznego wykreślenia „ja” z
leksykonu poezji żołnierskiej. Zaimek „ja” ilekroć występuje, tylekroć stanowi synekdochę
„my”: oznacza „mnie” jako „jednego z wielu”. Jeden mówi za wszystkich (pars pro toto,
czyli część zamiast całości), wszyscy za jednego (totum pro parte, czyli całość zamiast
części). Proces wtapiania jednostki w zbiorowość – aż perspektywy jednostki jest to
drastyczna redukcja jej przywilejów – ilustruje cytowany tu już wiersz, zaczynający się
słowami „Maszeruje pluton przez zielony las”. (Pytałem o autora. Ci, którzy przypuszczali, że
utwór ten, choć artystycznie naiwny, skomponowany z obiegowych schematów, wyszedł
spod pióra poety wybitnego, mieli rację. Maszeruje pluton napisał Baczyński.) Gdy w jednym
wersie tego tekstu utrzymuje się jeszcze podział na „ja” i „oni” („Wezmę ja karabin, pójdę z
n i m i wraz”), to już w wersie następnym „ja” i „oni” sumują się w niepodzielne „my”
(„P ó j d z i e m y do szturmu przez zielony las”).
P o e z j a t y r t e j s k a na przekór dążeniom l i r y k i c y w i l n e j – eksponującej to, co
ludzi różnicuje – swym ideałem uczyniła podobieństwo: uwydatniając brak różnic między
człowiekiem a człowiekiem (żołnierzem a żołnierzem), ukazując zrównanie wszystkich losów
ludzkich w sytuacji walki – tej samej i o to samo. Wszyscy podobni do wszystkich! Dla idei
zwycięstwa w wojnie jest to żelazne prawo. Dla sztuki poetyckiej – strzał w serce.
Akcentowanie różnic między uczestnikami walki z najeźdźcą oznaczałoby legalizację
antagonizmów wewnętrznych. Wiersz, piosenka, egzystując dłużej w świadomości żołnierzy
niż gatunki dziennikarskie, z większym niż propaganda uporem odrzucały tematy konfliktowe
koncentrując się wokół prac integracyjnych: przekładających tożsamość nad różność. „O nic
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nikt cię nie pyta. Jesteś? Dobrze i kwita”. Gdy nikt o nic nie pyta, walka i zemsta stają się
skuteczne. Poezja tyrtejska żądała demonstracji woli mocy. Zwłaszcza zaraz po Wrześniu,
gdy klęska wydawała się nieodwracalna, ostatnią twierdzą pozostawało słowo – krzepiące i
rozkazujące. Folklor żołnierski musiał – na przekór zwątpieniom („Ja już tej wojny nie
wygram”, pisał Antoni Słonimski) – utrzymywać wiarę w szansę sukcesu pospolitego
ruszenia sił wyzwoleńczych w kraju, a także na każdym z frontów drugiej wojny. „Ileż [...]
znaczył krótki napis na murze ulicznym – pisał po latach Stefan Żółkiewski. – Krótkie,
świeże hasło «Polska walczy»”. Im krótszy tekst, dzięki prostym formom poetyckim
wszczepiający się natychmiast w pamięć, tym dogodniejsza sposobność ugruntowania myśli
naczelnej, że istnieje w nas zapas energii, który wystarczy do uporania się z potęgą wroga.
W utworach z „my” lirycznym zdobywały przewagę f o r m y z g o d n e z m o w ą
z b i o r o w o ś c i , zanikały natomiast wpływy form cechujących indywidualne style
poetyckie. Tak wysoko ceniona w liryce Dwudziestolecia wieloznaczność ustępowała przed
jednoznacznością agitacyjną. W i e r s z b y ł p l a k a t e m o s t r o ż n i e z d o b i o n y m
poezją.
Strategia uczestnika wojny żądała pokonywania słabości. Ilekroć polemizowała z kulturą
cywilną, tylekroć ujawniała fakt istnienia oporów wewnętrznych w uprawianiu zawodu
żołnierza. Ale kwestię słabości rozstrzygała w planie psychologicznym: poza etyką.
Kwalifikacje moralne postaw najeźdźcy oraz obrońcy ojczyzny były z góry dane. Miały status
prawd nienaruszalnych. Po stronie najeźdźcy czai się zło i tylko zło; po stronie obrońcy jest
tylko dobro. ,,Dzisiaj chodzi wreszcie o to, by dobro otrzymało siłę” – ta wypowiedź młodego
poety, Wacława Bojarskiego, może być traktowana jako uniwersalna formuła liryki
tyrtejskiej.

W przestrzeni mitu
Poezja tyrtejska często apeluje do wyobrażeń mitycznych. Mit to utrwalony w tradycji
zbiór wyobrażeń na temat świata oraz sposobów jego wartościowania. U podstaw myślenia
mitycznego znajduje się przeświadczenie o jedności świata, który jest urządzony sensownie i
sprawiedliwie, potrafi dbać o równowagę między porządkiem natury a porządkami życia
zbiorowości ludzkich i czynów jednostek. Wykładnikiem światopoglądu mitycznego jest
m.in. (ukochana przez romantyków) baśń magiczna: natura uczestniczy tu w egzystencji
człowieka, sprzymierza się z nim – gdy człowiek zachowuje wierność jej nakazom – lub
wymierza surową karę, gdy człowiek narusza obowiązujący w świecie ład. Dzięki odwołaniu
do mitu możliwa jest błyskawiczna ocena wydarzeń, podział na Dobro i Zło, który utożsamia
się z podziałem na sacrum i profanum.
Dzieje się tak w piosence Feliksa Konarskiego i Alfreda Schütza Czerwone maki,
poświęconej bitwie pod Monte Cassino:
Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój się kryje, jak szczur!
Musicie! Musicie! Musicie!
Za kark wziąć i strącić go z chmur!

„Szczur” to coś więcej niż obelga. To – w mitycznej wizji świata – przybysz z dołu, z
lochów, z nory; reprezentuje byty niskie, nikczemne, napiętnowane brzydotą, związane z
rozpadem. Dopóki szczur (robak, gad, płaz) przebywa w miejscu wyznaczonym przez

16

naturalne lub Boskie wyroki, dopóty budzi odrazę, ale nie nienawiść. Z chwilą, gdy łamie ład
świata, zaczynając bezczelnie piąć się w górę, popełnia czyn świętokradczy. Staje się
uzurpatorem w przestrzeni bytów wysokich. To roznieca nienawiść.
W świetle mitu słowa Czerwonych maków uzyskują znaczenie specjalne. „Gruzy na
szczycie” są oznaką skażenia sacrum, profanacji przez inwazję nikczemności. (Niemcy
bronili się w gruzach klasztoru, co dodatkowo sprzyjało sakralizacji „szczytu”.) Wróg „kryje
się” nie z braku sił do walki (wszak jego opór jest zacięty, zwycięstwo pochłonie wiele
polskich ofiar: wkrótce maki będą „zamiast rosy piły polską krew”), lecz dlatego, że wyrok na
niego już zapadł. Musi zginąć, ponieważ naruszył porządek Natury. A zatem ,,strącić go z
chmur” to nakaz przywrócenia zachwianego ładu. Zbrojny odwet „szalonych, zażartych
mścicieli”, których heroizm opiewają następne zwrotki, to ich odpowiedź na upokorzenie.
Obrona honoru. Wiersz podkreśla to z naciskiem: „I poszli [...] za honor się bić”; „Tu Polak z
honorem brał ślub”. Akt spełnienia kary wyraża się poprzez symbolikę „dołu” i „góry”:
I doszli... I udał się szturm
I sztandar swój biało-czerwony
Zatknęli na gruzach, wśród chmur.

Poezja w izbie pamięci
Czerwone maki śpiewano także po wojnie. Dziś powiedzielibyśmy, że były one tekstem
,,kultowym” – zwłaszcza dla żołnierzy, którzy walczyli w zgrupowaniach podległych rządowi
londyńskiemu. W filmie Andrzeja Wajdy Popiół i diament (według powieści Jerzego
Andrzejewskiego) orkiestra w kawiarni gra Czerwone maki, jakaś para zaczyna tańczyć, budzi
to ostry sprzeciw.
Wojna się skończyła, piosenki zostały. Koniec wojny był końcem poetyckiej strategii
uczestnika. Nowe utwory poświęcone frontom Zachodu i Wschodu miały już inny cel.
Zwrócone w przeszłość służyły upamiętnieniu ludzi i wydarzeń między wrześniem 1939 a
majem 1945. Miały charakter akademijny, rytualny. Były obrazami tworzącymi album historii
narodu, poetycką „izbę pamięci”. Poezja niegdyś walcząca stawała się w dniach pokoju
poezją wspominającą epizody wojny minionej. Ale – ze względów ideologicznych –
bynajmniej nie wszystkie fakty z czasów wojny miały prawo do lirycznych utrwaleń. Polskie
losy, biografie i śmierci związane z agresją radziecką, z Katyniem i Gułagiem, w
piśmiennictwie krajowym usiłowano wymazać z pamięci.
Niebawem poezja tyrtejska miała się stać wzorem (składnicą chwytów) dla wierszy
powstających w związku z nową sytuacją w świecie, którą określano mianem „zimnej
wojny”.

Poezja martyrologiczna
(strategia tradycjonalisty)
Inną odpowiedzią poezji na wojnę i okupację, tyleż oczekiwaną, co oczywistą reakcją na
poniżenie i terror, była p o e z j a m a r t y r o l o g i c z n a , czyli rzecz o męczeństwie i
rozpaczy.
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Wśród mrocznych miast, po mrocznych schronach,
jak stada wypędzanych szczurów,
gromady ludzi przerażonych,
pełzają u strzaskanych murów.
Bezdomni, ślepi i wylękli,
ruszają chyłkiem, znów przyklękli,
złowrogo patrzą w niebo, szepcą,
że głód, że śmierć, że wszystko jedno,
i przeklinając ziemię biedną,
ruszają znów, po trupach depcząc,
znikają mroczni i samotni...

Tak się zaczyna wiersz Władysława Broniewskiego Homo sapiens, umieszczony w tomie
Drzewo rozpaczające (1945). Poeta każe pamiętać o obu agresorach. Daje obraz napaści
faszystowskiej, oskarżając Berlin o „pancerny rajd” przez Polskę, o loty „drapieżników nad
Warszawą”, o „pychę, podłość, mordy, gwałty”, o ,,pohańbienie słowa: człowiek”. I
jednocześnie żąda sądu nad pomijaną milczeniem przez aliantów radziecką zbrodnię
katyńską. Przywołuje na świadka „grób smoleński”, tragiczny pomnik „tej krwi niewinnej, z
ręki kata, / przelanej w obcą ziemię czerstwą / ze zgrozą, lecz milczeniem świata”.
Gdy nad teraźniejszością ciąży klęska, ratunkiem może być – podobnie jak w poezji
tyrtejskiej – m y ś l o p r z y s z ł o ś c i , k t ó r a p r ę d z e j c z y p ó ź n i e j p r z y n i e s i e
s p r a w i e d l i w o ś ć . Właśnie tak rozumuje podmiot Homo sapiens:
Niechaj rycerze zmartwychwstaną
i świecąc każdy piersi raną,
świadectwo dadzą krwi męczeńskiej.

Drugi kierunek myśli ocalającej – to świetność polskiej
p r z e s z ł o ś c i . Ten kierunek wyznacza poezja byłych skamandrytów (Jan Lechoń,
Kazimierz Wierzyński, Jarosław Iwaszkiewicz) oraz autorów bliskich skamandryckiej
wrażliwości (Władysław Broniewski, Leopold Staff, Mieczysław Jastrun). Nastawienie na
dawność prowadziło do w s k r z e s z e n i a t r a d y c j o n a l i z m u . Zwróćmy uwagę, że liryka
martyrologiczna przyciąga – w trudny do zdefiniowania sposób – stare, sprawdzone formy
artystycznego wysłowienia (potwierdza to cytowany wiersz Broniewskiego).
W spontanicznym wskrzeszeniu tradycjonalizmu tkwił tragiczny paradoks: szukano
ratunku w przeszłości, którą także należało ratować przed najeźdźcą. Ginęli nie tylko ludzie.
Wojna groziła zagładą kultury narodowej. Płonęły zabytkowe budowle, pod bombami i
pociskami rozpadały się pomniki, obracały w popiół malowidła („płomień rozgryzał
malowane dzieje”), mieszały się z gruzami domów księgozbiory. Cel naczelny strategii
tradycjonalisty to u ś w i ę c e n i e k u l t u r y p r z e s z ł o ś c i w o b l i c z u z a g ł a d y .
Chodziło o ukazywanie dziedzictwa kulturowego Polaków jako wartości trwałej, w której
sprzeczności wewnętrzne przedawniły się i unieważniły. Wykształcony czytelnik wierszy
tradycjonalistycznych (a do takiego czytelnika odwoływała się ta poezja) nie mógł nie
wiedzieć, iż w przeszłości walczyły między sobą skłócone światopoglądy, zmagały się
sprzeczne koncepcje artyzmu. Nie mógł ignorować konfliktowego charakteru dziejów
literackich ktoś, kto z lekcji języka polskiego pamiętał spór romantyków z klasykami, walkę o
„rząd dusz” między wieszczami, starcie „młodych” pozytywistów ze ,,starymi”
wychowankami romantyzmu itd.
Tradycjonalizm wojenny mówił o literaturze to samo, co o konfliktach społecznych
mówiła poezja tyrtejska: że były w naszej historii piśmiennictwa waśnie i nietolerancje, ale
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teraz, gdy zagrożony jest byt kultury narodowej, antagonizmy epok historycznoliterackich nic
nie znaczą. W kulturze, podobnie jak w życiu narodu, najważniejszą jest wartość nadrzędna –
analogiczna do racji stanu. N i e c h t o ż s a m o ś ć l i r y k i p o l s k i e j , od Kochanowskiego
do Leśmiana, góruje nad niesnaskami czy wendetami. Zdaniem poety-tradycjonalisty
przeciwstawić się wojnie muszą idee trwałe, które są symbolami narodowej tożsamości. Aby
przekonać o tym czytelnika, sięgano zarówno po obrazowe, jak i retoryczne środki perswazji.

Między metaforą a mitem
Pokazać w poezji myśl o tym, iż wartości fundamentalne są niezmienne, można –
najprościej – eksponując ich w i e c z y s t ą a k t u a l n o ś ć . „Ach, nic się nie zmieniło.
Wszystko jest tak samo” – tak zaczyna się Matejko Lechonia (z tomu Aria z kurantem, 1945).
Nic się nie zmieniło, chociaż przeczą temu doświadczenia wojny. Jak dawniej, tak i dziś
rozpościerają się te same krajobrazy narodowych tragedii i 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”, „ten sam” – wiersz Lechonia musi kryć w sobie jakąś
niespodziankę, za dużo tu słów, które jak w monotonnym zaklęciu usiłują nas przekonać do...
oczywistości! Czyż to nie oczywiste, że na przełomie zimy i wiosny pada śnieg, na nocnym
niebie świeci księżyc i czyż niebo w poezji od wieków nie bywa „granatowe”, a księżyc
„srebrny”? Wytarte epitety usypiają czujność czytelnika, lecz stanowi to przygotowanie do
wywołania przeszłości „odklętej” z niepamięci. W Krakowie współczesnym pojawi się nagle
Kraków Jana Matejki. Tak samo jak śnieg, wiosna, księżyc. Jak dawniej sztuka będzie
unieśmiertelniała czyny bohaterów:
I tylko czasem nocą trzeszczą stare graty,
I jakieś wielkie płótno blask rzuca złotawy,
I widzisz: mały 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
powinności.
Ożywają niepodległościowe symbole i mity polskie: „Wszystko to ożyło” – czytamy w
Legendzie Lechonia. Ku analogicznej poincie zmierza wiersz Staffa Zniszczenie pomnika
Chopina w Warszawie (z tomu Martwa pogoda, 1946):
Bo twoim sercem jest twa ziemia cała,
Którą przebito skroś. I jesteś żywy.

Tak oto poetyckie ożywianie zmarłych staje się m a g i c z n y m r y t u a ł e m –
p r z e c i w k o a g r e s j i n i c o ś c i . Postaci historyczne z różnych epok, bohaterowie
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arcydzieł literatury światowej, święci i aniołowie, szatan i Bóg, osoby starych dramatów i
protagoniści fabuł znanych z mitologii – w wierszach wojennych krążą wśród zgliszcz,
cierpią razem z żywymi, dotykają ich ran. Jak gdyby wojna była Sądem Ostatecznym. Oto
początek wiersza Męczennicy z tomu Aria z kurantem Lechonia:
Wszyscy święci z ołtarzy, z obrazów, z pomników
Ze światłami nad głową i z ranami w boku,
Wszystkie święte o cudnym panieńskiem uroku
Wychodzą na spotkanie naszych męczenników.

Wychodzą ku mitowi, a zarazem z przeszłości ku chwili bieżącej. Ich byt jest dwoisty.
Pozostają znakami, które powinny ocalić sens świata zagrożony chaosem wojny. Ocalenie
polega na tym, że nałożenie historycznych obrazów na wojenną teraźniejszość pozwala
sprowadzić to, co niejasne – do tego, co doświadczone w przeszłości i dlatego zrozumiałe.
Postaci zmarłych – mocą imaginacji poetyckiej – stają się aktorami krwawych wydarzeń
dwudziestowiecznych. W i e r s z o k a z u j e s i ę m e t a f o r ą d z i e j ó w : tyleż minionych,
co i aktualnych. Sylwetki postaci „odklętych” z dawności są zatrzymane w gestach znanych z
tradycji. Mimo zmienionych realiów (karabiny maszynowe, druty kolczaste, czołgi, miasta
pod bombami) zachowania wskrzeszonych postaci są takie jak dawniej. Jak zawsze. Lechoń
pisze o tym wprost:
Szimeno. Której harfa bohaterów wieńczy,
Jak nic cię nie zmieniły te wojny wciąż krwawsze!
O Fedro, Mario Stuart, o Beatrix Cenci.
Wśród świata, co się pali, cierpicie jak zawsze.
(Manon z tomu Aria z kurantem)
Analogiczne wizje spotykamy w twórczości autorów młodszych. W Śnie nocy zimowej z
tomu Godzina strzeżona (1944) Mieczysława Jastruna podchorążowie z powstania
listopadowego jak ponad sto lat temu szturmują twierdze wroga. „ Z n o w u ” t o s ł o w o klucz poezji tradycjonalist ycznej.
I znowu rozżarzone niebo
Płomieniem z murów zmywa cień.
Drzwi wyważone. W białą sień
Podchorążowie biegną.

Trudno o całkowitą równowagę między metaforą a mitem, między przenośnym a
dosłownym rozumieniem sytuacji przedstawianych w wierszach. Raz przeważa metafora,
kiedy indziej utwór przemienia się w baśń o wskrzeszeniu umarłych. Oba rozwiązania
pojawiają się u Broniewskiego. Autor Via Dolorosa nazywa zburzoną Warszawę „chustą
Weroniki”.
Metafora czytelna. Wojna to droga krzyżowa narodów. Jak twarz Chrystusa prowadzonego
na stracenie odbiła się w chuście podanej przez Weronikę, tak oblicze dziejów wojennych
odbija się w gruzach Warszawy. Wiersz Broniewskiego aktywizuje nowotestamentową
paralelę: „Ja wiem, że jedyna droga / do Polski – to droga Golgoty”. W Balladach i
romansach* tego samego autora trzynastoletnia Ryfka ze spalonego getta żydowskiego ginie
od salwy SS-manów razem z Chrystusem:
I ozwało się Alleluja w Galilei,
i oboje anieleli po kolei,
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potem salwa rozległa się głucha...

Jaki sens wynika z analizy porównawczej odpowiednich fragmentów „Nowego
Testamentu”, ,,Romantyczności” Mickiewicza oraz „Ballad i romansów” Broniewskiego?
Gdzie i kiedy dzieją się przedstawione w wierszu Broniewskiego wydarzenia? Komu biją
dzwony?
Rozróżnienie między metaforycznym a mitotwórczym ukierunkowaniem poezji
tradycjonalistycznej nie powinno być traktowane jak alternatywa typu „albo – albo”. Z reguły
któryś z tych kierunków dominuje, drugi pozostaje dodatkową możliwością rozumienia
wiersza. Tak więc metafory biblijne w Via Dolorosa Broniewskiego nie zrównują obrazu
drogi krzyżowej Chrystusa z panoramą dróg żołnierskich, ale wnoszą do widzenia wojny
koloryt jerozolimski, aurę malarską, sakralną.

Z duchami nie ma żartów
Obcowanie z cieniami przodków, rozmowy żywych ze zmarłymi, praktyki wyobraźni
spirytystycznej bywały i dawniej potężną inspiracją literatury i to nie tylko w literaturze
poważnej, ale także w gatunkach prześmiewczych (czarny humor). Tradycjonalizm wojenny
przejął to dziedzictwo, lecz zaakceptował tylko jeden jego wymiar: g r o z ę s e r i o .
Traktował własne wizje parapsychologiczne z powagą zaiste śmiertelną. Pojmował poezję jak
zbiorowy seans spirytystyczny (ostatnią z szans ocalenia, gdy inne zawiodły). Duchy
wywoływane z przeszłości były tu potrzebne nie jako osoby obdarzone pełnią życia
wewnętrznego, ale jako ślady po człowieku, cienie wygasłych biografii, z których należy
czerpać siłę – jak z zaklęcia.

„Za wolność naszą i waszą”
W strategii tradycjonalisty wojennego materiał ekspresji lirycznej nie był ograniczony do
symboliki wyłącznie polskiej. Większość twórców generacji skamandryckiej dużą wagę
przywiązywała do europejskich, światowych koneksji kultury rodzimej. W polskiej tradycji
wartością szczególnie cenioną jest solidarność w walce o wolność „naszą i waszą” i do tego
wątku świadomie nawiązywali tradycjonaliści. „Bijemy się o cały świat” - pisał Kazimierz
Wierzyński w wierszu Via Appia z tomu Ziemia-wilczyca (1941). Podobnie jak u Lechonia –
obraz świata został pokazany w nagromadzeniu alegorii, które przypominają hasła z
encyklopedii dziejów geniuszu ludzkiego.
Biją się polskie pułki
O Nike Samotracką.
O stare ateńskie zaułki,
O tysiące minionych lat.
O Akropol i Kapitol,
O Grecję i Rzym.

Tak oto wojenna liryka obydwu skamandrytów zespalała tradycje: narodową i światową
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(głównie śródziemnomorską). Podczas gdy Legenda Lechonia odwołuje się do mitów
polskich, uformowanych w naszych walkach o suwerenność państwową – Via Appia
Wierzyńskiego stanowi poetycki zarys „encyklopedyczny” europejskiego klasycyzmu,
wskrzesza dziedzictwo epiki rycerskiej, ożywia posąg Nike – bogini zwycięstwa, przemawia
mową Szekspira. „Tragedia marszczy chmurne brwi / Na twarzy zatartej Szekspira”.
Wystarczy sięgnąć do innych wierszy Lechonia, aby odnaleźć w nich te same odesłania (Laur
Kapitelu, 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 obcowanie z tradycją dzieje się po prostu, jest jak
oddychanie, gdyż kultura to druga natura (zagrożona przez niszczące siły wojny).

Apele
Dla przekonania odbiorcy o słuszności rozumowania tradycjonalistów korzystano z apelu,
namowy, perswazji. W retoryce apelu celował Lechoń – najgorętszy wyznawca poezji
pojednania:
Poezja to wyzłoci, czas to wszystko zatrze,
I zniknie w końcu wszystko, co jeszcze was dzieli:

– tak zaczyna się wiersz Lechonia Duch Boya (z tomu Aria z kurantem, 1945). Ideał
harmonii, utopia metafizycznej jedności wszechrzeczy, święto pogodzenia i porozumienia
świata z samym sobą – oto, powiada poeta wzór dla dzisiejszej liryki, która tym skuteczniej
osiągnie swój cel, im głębiej zrozumie wspólnotę losów polskich – w tragediach wojennych.
Idee solidaryzmu staną się wiarygodne, gdy ludzie pióra zaczną od rozrachunku z własnym
zacietrzewieniem.
Aby zrozumieć sens „Ducha Boya”* Jana Lechonia, trzeba najpierw wyjaśnić następujące
kwestie:
Kim jest ,,on” – ..więziony w bazyliańskiej celi”? Jaki utwór dramatyczny jest przez Boya
„oglądany wygodnie w teatrze”?

Enumeracje
Często stosowanym chwytem tradycjonalizmu wojennego była także enumeracja
(wyliczenie). Liryka martyrologiczna brzmiała jak błagalne SOS, nierzadko wpadała w ton
modlitewny. Zwoływała duchy przeszłości patriotycznej, ukazanej w tym, co heroiczne i
wzniosłe:
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 miłą,
Pocztówka z Białym Orłem – wszystko to ożyło!
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(J. Lechoń Legenda z tomu Aria z kurantem, 1945)

„Muzyka starych pieśni”, „książę Józef na koniu”, ,,młodzieniec z Grottgera”, „pocztówka
z Białym Orłem” mają sens jednoznaczny, jak w katalogu antykwariusza. Lecz znaczą także
więcej niż ślady przeszłości: są symbolami narodowej dumy. To, co jutro może zostać
zrujnowane, trzeba jeszcze dziś nazwać, zapisać. „Słowo podniosłe” to słowo przypominające
o świętości narodowych znaków: godła państwowego, sylwetki bohatera patriotycznych walk.

Cytaty
Równie aktywną formą pozyskiwania czytelnika dla idei pojednania skłóconych racji – by
wytrwać w cierpieniu – był w poezji tradycjonalistycznej c y t a t . Tu należy oddzielić trzy
jego postaci:
– cytat z konkretnego tekstu,
– cytat z konkretnej konwencji,
– cytat z tradycji „w ogóle”.
Cytaty ukryte i jawne stanowiły główną substancję języka poetyckiego w omawianym
nurcie. Określały typ artyzmu. Był to artyzm skromny, gdyż pojawiał się jako produkt
gotowy, jarzący się w archiwum minionego kunsztu. Efekt poetyckości równał się
wznowieniu dawnej estetyki, powrotowi do dawnego piękna.
C y t a t z k o n k r e t n e g o t e k s t u stawał się związaniem teraźniejszości nie tylko z
przeszłością kultury, ale także z biografią (z „duchem”) któregoś z Wielkich Zmarłych. W
dniach wojny taki wiersz był z reguły przypomnieniem profetycznej siły romantyzmu.
Rozpoznając w cytowanych słowach głosy wieszczów, Mickiewicza i Słowackiego, czytelnik
nawiązywał więź intymną z czasem przeszłym. Oto odzywała się do niego już nie bezimienna
„przeszłość w ogóle”, lecz człowiek przeszłości: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki... Pisał
Wierzyński w wierszu Motto z tomu Róża wiatrów (1942):
Mój Boże, co dzień to samo dokoła,
Myśli te same, w tym samym szeregu,
Jak akermańskie echo: „nikt nie woła”,
(Pióro drży w ręku) – jak „sto mil od brzegu”.

Z jakich utworów pochodzą cytowane w tym wierszu słowa?
Zgoda na cytat domagała się wiary, że ludzie XX wieku są istotami r o z u m i a n y m i
p r z e z p r z e s z ł o ś ć , gdyż dawne wieki potrafią opisać i zdefiniować najpełniej ich losy
dzisiejsze. „Bo tak się za nas modlili poeci”, powiada Wierzyński. Tu tkwi m e t a f i z y c z n y
s e n s t r a d y c j o n a l i z m u – przeświadczenie, iż poezja sprzed lat czy sprzed wieków
„wiedziała” o naszej męczarni dzisiejszej, ,,zgadywała” nasz ból, a dziś pragnie nas ocalić
przed zagładą. 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 dalekim.
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Poetów tego nurtu zadziwia słowo umarłych poetów (filozofów, bohaterów narodowych)
w ustach żyjących teraz, którzy stają się dzięki cytatowi jakby sobowtórami swych przodków.
„A umarli, pobici i podobni tobie”, powie Lechoń o wieszczach. Dziwi, że choć tak inni,
jesteśmy jak oni. Ten sam poeta pisał w wierszu pod jakże znamiennym tytułem Cytata (z
tomu Marmur i róża, 1954; tekst jest co prawda napisany po wojnie, ale ma w sobie ślad
wojennych doświadczeń autora):
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 kochałem z wami”.

Z kolei c y t a t z k o n k r e t n e j k o n w e n c j i mógł być jedynie pastiszem,
naśladowaniem stylu czy typowego dla którejś z minionych epok sposobu postrzegania
świata. Bywał także powtórzeniem obiegowego poetyzmu, przy czym z reguły
wykorzystywano poetyzmy o romantycznym rodowodzie. Na przykład cytatem z konwencji
są w Legendzie Lechonia „wolności anioły”. Stanowią one zarówno powrót do archaicznej
metaforyki, jak i jej aktualizację. Oto w dniach wojny, gdy zawodzą przymierza między
narodami, wolność to dar niebios: cudowny i niezwyczajny jak anioł.
Powrót do dawnej poezji mógł być wreszcie cytatem z dawności bezimiennej,
powtórzeniem form, które nie odnosiły się ani do konkretnego utworu, ani do konkretnej
konwencji, lecz stanowiły o d w o ł a n i e d o t r a d y c j i „ w o g ó l e ” . Ten typ cytatu
poezja tradycjonalistyczna faworyzowała. Najdroższe były jej słowa i wyrażenia, porządki
składniowe i weryfikacyjne – tak zadomowione w poezji, że prawie niczyje, wspólne dla
wielu pokoleń i epok. Chodziło o to, by przemówiła polszczyzna. Wraz z nią – esencja
polskości.

Tradycjonalizm niemartyrologiczny
Więź między tematem męczeńskim a wyborem poetyki tradycjonalistycznej była co
prawda faktem historycznoliterackim, ale nie stanowiła konieczności. Język odwołań do
odległej, niekonfliktowo postrzeganej dawności mógł równie dobrze służyć ucieczce od
teraźniejszości wojennej. Oto świat pogrążony w zadumie, kontemplacji, nie pozbawiony
nadziei. Nie ma tu okrucieństwa, nie ma ludobójstwa:
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.

Kto to mógł napisać? Mickiewicz? Krasiński? Konopnicka? Czy dla któregoś okresu są –
bardziej niż dla innych – charakterystyczne w poezji słowa ,,świt”, ,,dom”, ,,głos”, ..świat”?
W której epoce mogła się pojawić synestezja „cichy promień”? Czy porządek weryfikacyjny
jest tu znakiem konkretnego, wyrazistego kanonu w dziejach wiersza polskiego?
Nim uporamy się z tymi problemami, czytajmy dalej:
Szczęśliwy, który kocha; szczęśliwy, kto wierzy;
Szczęśliwy... albo tylko tak jemu się zdaje...
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Szczęśliwy, który łąką o świtaniu bieży
I na jesiennym niebie widzi gwiazdy maja.

Pole prawdopodobnych odniesień do tradycji jeszcze bardziej się rozszerza. Konstrukcja
anaforyczna przypomina tu koncepty barokowe. Tymczasem obydwa czterowiersze są
dziełem Jarosława Iwaszkiewicza, zamykają jego cykl liryczny Plejady, który powstał w 1942
roku. Innym, równie głęboko zanurzonym w poetycką dawność przykładem lirycznej ucieczki
od tematu wojennego jest Świat. Poema naiwne Czesława Miłosza.

Poezja wznowionego romantyzmu
(strategia świadka wojny)

Równolegle do poezji tyrtejskiej oraz martyrologicznych wierszy tradycjonalistów rozwijał
się – potężniejąc z roku na rok – trzeci nurt: n u r t z e z n a ń l i r y c z n y c h ś w i a d k ó w
w o j n y . W jego obrębie ukształtował się obraz c z ł o w i e k a j a k o p r z e d m i o t u
h i s t o r i i – jednostki wrzuconej w piekło egzekucji i pacyfikacji, osaczonej zewsząd przez
okropności zbiorowego mordu. Zauważmy, iż w koncepcji a d r e s a t a l i r y k i c y w i l n e j
(tak będziemy nazywali twórczość przeciwstawną liryce tyrtejskiej) istnieje pewien –
wprawdzie potencjalny tylko – pierwiastek t r a g i c z n y . Adresat rozumiejący strategię
świadka, identyfikujący się z autorem zeznań poetyckich jest kimś, kto ani nie może się
pogodzić z rolą przedmiotu historii, ani też nie chce przyjąć jedynej w czasach wojny szansy
bycia podmiotem historii – to jest bycia wśród zabijających po to, by nie znaleźć się wśród
zabijanych.
Poezja cywilna w kraju okupowanym chciała dawać ś w i a d e c t w o c i e r p i e n i a całego
narodu. Stanowiła zapis myśli (być może – ostatnich) zbiorowości skazanej na śmierć.
Przemawiała w imieniu k a ż d e g o , apelowała do doświadczeń p o w s z e c h n y c h . To
dawało jej poczucie dumy i godności. Problem odrzucenia przez publiczność zdawał się nie
wchodzić w grę. Wiersze tworzone w strefie zagłady, w jej środku, wyrażały
najautentyczniejsze, biologiczne nieomal związanie egzystencji twórcy z egzystencją
osaczonej zbiorowości.
Na wiosennej, znów widocznej ziemi,
skazanej na rozstrzelanych,
stoję.
Jeśli – zginę?
Niosłem swoją poezję jak żołnierz imię
w blaszce na piersiach przeciw kulom dwóch wojen.

– tak pisał Julian Przyboś w wierszu Słońce ze wzgórz Gwoźnicy w 1943 roku.
Słyszy się niekiedy, że dla awangardy krakowskiej, dla programu artystycznego Przybosia
w szczególności, wojna oznaczała kres wszelkich złudzeń. Z wiary w szczęśliwość
społeczeństw władających zdobyczami cywilizacji, powiadają krytycy, z estetyki zachwytu
nad pięknem tworzenia kultury, tych centralnych kategorii programu ,,Zwrotnicy”, po
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wrześniu 1939 roku nie pozostało przecież nic. Być może. Ale Przyboś miał jeszcze jeden
punkt oparcia dla swej poetyki: przeświadczenie o wartości sztuki jako najdoskonalszej formy
humanizmu. W tym przeświadczeniu nie zachwiały go nawet okropności wojny. Umocniły
jeszcze pewniej niż czas przedwojenny. Praca w słowie – i realne pobliże śmierci. Wysiłek
budowania poematów – o krok od szubienicy i o dzień od egzekucji – poematów przez sam
akt tworzenia urągających eksterminacyjnym akcjom okupanta – to było potwierdzenie
społecznego sensu sztuki, świadectwo jej niezaprzeczalnej powagi, a wreszcie gwarancja
wyższości, szansa bytowania ponad pospolitym, obezwładniającym strachem.
Gdy dzień – jak odroczenie na dzień wykonania wyroku,
tym owocniej wypełniam go życiem
do dna nocy.
Chwytam wasz strach, jak w potrzask, w błyskawiczny spokój.
Osobno – w walce spólnoty
biorę udział.
(Jesień 42 z tomu Póki my żyjemy, 1944)

Przeświadczenie, że walką z okupantem jest nie tylko udział w akcjach odwetowych, ale
także tworzenie dzieł, a wreszcie nawet – sama wola życia i wysiłek przetrwania, wcale nie
było wówczas czymś odosobnionym. Rozumowanie Przybosia odpowiada tu cywilnej etyce
okupacyjnej licznych środowisk inteligencji polskiej. Natomiast jego optymizm heroiczny jest
już rezultatem specyficznej – awangardowej – teorii poezji.

A jednak romantyzm
Strategia świadka miała nie tylko swój wymiar moralny, ale i literacki. Stanowiła próbę
ocalenia ciągłości rozwojowej polskiej liryki, a przede wszystkim jej różnorodności
(zagrożonej przez redukcje obowiązujące zarówno w poezji tyrtejskiej, jak i
martyrologicznej). A jednak w sztuce – podobnie jak w życiu społecznym – trudno o pełną
równowagę postaw. Któryś kierunek z reguły okazuje się ważniejszy od innych, któraś
ideologia artystyczna bardziej od innych aktywna. Otóż w pierwszym okresie ewolucji
strategii świadka taką szczególną mocą odznaczała się p o e z j a k o n t y n u u j ą c a
d o ś w i a d c z e n i a r o m a n t y z m u . Dominowało przeświadczenie, iż w szczególnych
okolicznościach historycznych – a takimi okolicznościami były koleje wojny i realia okupacji
– poezja naszych wieszczów staje się żywą szkołą stylu, daje twórcom współczesnym
najdoskonalsze wzorce wysłowienia, najcelniej trafia do serc i do sumień.
Jakie analogie między sytuacją poety doby romantyzmu a sytuacją poety czasu wojny
zbliżały ich do siebie i dyktowały podobne decyzje pisarskie?
Przeczytajmy List w przestrzeń (1944) Mieczysława Jastruna:
Jeżeliś słowa moje czytać zaczął,
Dokończ. Pisałem je podczas straszliwej
Wojny, która mi dom zabrała i przyjaciół –
I wiem: zostanę pozgonny, lecz żywy.
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Cierpienie (utrata ,,przyjaciół i domu”) daje przywilej wypowiedzi poetyckiej i
jednocześnie nakaz wysłuchania wiersza. Cierpienie poety, jedno z miliona cierpień
pokonanego narodu („podczas straszliwej wojny”) jest, domyślamy się, argumentem
wzmacniającym rangę poezji bardziej niż – równie bolesny, ale wobec historii neutralny –
wypadek losowy.
Jeżeliś słowa moje czytać zaczął,
Dokończ. Pisałem je podczas s t r a s z l i w e g o
P o ż a r u , który mi dom zabrał i przyjaciół –

Taki apel, ogłoszony w dniach pokoju, nie byłby już kategorycznym nakazem odbioru,
lecz zaledwie... błaganiem o odbiór.
Cóż jednak znaczą słowa: „I wiem: zostanę pozgonny, lecz żywy”? Brzmią niby parafraza
słów Więźnia z Dziadów części III Mickiewicza: „Żywy, zostanę dla mej ojczyzny umarły”.
Uwaga: po tym właśnie monologu w scenie Dziadów pojawi się napis „Gustavus obiit” i „Hic
natus est Conradus”. Wiersz Jastruna apeluje do tradycji, która nauczyła odbiorcę
przeciwstawiać postawie Gustawa – postawę Konrada. Sugeruje podobieństwo sytuacji sztuki
i artysty w latach zaborów i w dniach okupacji. Ważniejsza jest dziś postawa otwarta na
nieskończoność cierpienia milionów (Konrad) niż postawa zamknięta w granicach
prywatności twórcy (Gustaw). Obok analogii narzucają się uwadze także i różnice. Konrad
ma nadzieję na zwycięstwo: jego życie tylko wtedy będzie równe śmierci, gdy poświęci je
wyzwoleniu ojczyzny. Bohater Jastruna nie ma tej nadziei; wojna już dokonała unicestwienia
d o m u („dom” stanowi tu synekdochę „ojczyzny”); jego żywot jest nierzeczywisty,
nieprawomocny, „pozgonny”.
Romantyzm okazał się systemem wcale nie przedawnionym, zwłaszcza dla
„dwudziestoletnich poetów Warszawy” (jak miał ich już po wojnie nazwać Czesław Miłosz).
Zdobywali oni coraz większą pewność, iż język romantyków można kształtować twórczo, a to
znaczy odnajdować w nim zarysy możliwości, których w XIX wieku nie wykorzystano w
pełni: można kontynuować linie romantyczne – nie zatrzymując się tam, gdzie zostały urwane
biografie twórcze romantyków XIX stulecia, lecz idąc dalej – w kierunku kreślonym przez
romantyzm. Trzeba doskonalić formy kiedyś ledwo zaznaczone, a dziś, w połowie XX wieku,
zdolne do zrodzenia nowych kanonów piękna, tragizmu, wzniosłości, ironii. Należy
zgadywać dążenia, przez poprzedników przerwane w połowie, i wznawiać je równie
pomysłowo i oryginalnie jak pomysłowe i oryginalne były koncepty Mickiewicza,
Słowackiego czy Norwida.

„rączką dziecka rzeźbione w ciszy”
Najwybitniejszym poetą wznowionego romantyzmu był Krzysztof Kamil Baczyński. W
biografii bohatera wierszy Baczyńskiego 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. Bohater juweniliów przekracza próg dzieciństwa, który jest
progiem baśni, uświadamiając sobie psychiczne (osobiste, domowe, miłosne) dylematy
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dorosłości. Wyłaniają się 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” – 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
dorosłe dziecko w zbroi błędnego rycerza. Nie pragnie zmienić świata, pchnąć go ,,nowymi
tory”. Chce ocalić baśń o szczęściu dziecięcym. Rodzi to jednak silny 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
roku):
Norymbergi, o Awiniony,
rączką dziecka rzeźbione w ciszy,
jeszcze sobie szum wasz przypomnę,
bo za rok go już nie usłyszę.

Dzieciństwo jest wartością utraconą, 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”. Gdy czytamy w Elegiach
zimowych (1940):
Wróćcie mi dni dziecięce jak torbę archanioła –
zbuduję wam okręt, który przywiezie 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. W dzieciństwie świat jest
jednością ducha, który ogarnia naturę; między naturą a kulturą nie tworzą się żadne napięcia.
Romantycy wierzyli, że – jak pisał Juliusz Słowacki – w dzieciństwie 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 sama ze sobą. Dziewczynka słyszy płacz starych kurhanów, rozumie
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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.

Osaczony przez historię
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. Historia się powtarza – Polska znów utraciła
niepodległość, młodość znów musi brać ciężary ponad własne siły. Pod wieloma względami
są to jednak sytuacje odmienne. Bohaterowi pokolenia wojennego zabrakło czasu na
rozegranie wielu scen z dramatu romantycznego. Nie można już, jak w XIX wieku, doznawać
całej goryczy wzgardzonej miłości à la Werter z powieści Goethego czy Gustaw z Dziadów
Mickiewicza. 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.
Bohater romantyczny wchodzi w konflikty historii po (nieudanym) samobójstwie. Bohater
Baczyńskiego wie, że decyzja udziału w konfliktach historii jest równoznaczna z
samobójstwem. Jednocześnie wie, że bierność wcale nie oznacza ocalenia. Tak oto tradycja
romantyczna ulega redukcjom, reinterpretacjom. 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 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, niebożę,
Skarżył się, że łańcucha podźwignąć nie może,
bo nie nadąża chłopięce ciało,
a ciemność stoi i grzmi, i grzmi.

Początek cytowanego fragmentu pochodzi z monologu Jana z Dziadów, dwa ostatnie
wersy to już Baczyński (Z lasu, 1944). 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
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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. Ten 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 romantycznych.
Zanim jednak w poezji Baczyńskiego doszło do wyboru „strategii uczestnika”, wyobraźnia
poety miała powołać do istnienia jakże bogaty i złożony obraz bohatera: dziecka
pochwyconego przez nieubłagane, mordercze wiry historii.
Dziecięce kompleksy bohatera wierszy Baczyńskiego, które mają rodowód romantyczny,
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 w drugiej połowie XX wieku.
Jeżeli w dorobku Baczyńskiego znajdujesz wiersze szczególnie Ci bliskie – spróbuj w tych
wiośnie wierszach rozpoznać język poetycki romantyzmu. Czy obok świadectw wznowienia
dawnej poetyki dostrzegasz w nich elementy nowe – pozbawione romantycznego rodowodu?

Pomniejszenie i powiększenie
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 z lektur baśni, które stają się materiałem wielu wierszy i poematów
Baczyńskiego. Powtarza się u Baczyńskiego metafora małości ludzkiego istnienia: słowo
„liść”, ,,listek”. Dzieje gatunku homo sapiens 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.
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
kołysce spokojnej znika lęk przed bezmiarem Kosmosu. Kosmos wydaje się miękki jak
pościel, kroplisty jak deszcz. „Nie bój się nocy. Jej puchu strzegą / krople kosmosu” –
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czytamy w Kołysance (1941). 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 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) 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.
O s w o i ć z n a c z y p o m n i e j s z y ć . Antyteza tej myśli to w świecie poetyckim
Baczyńskiego perspektywa etyczna, z której poeta ogląda i ocenia człowieka pośród realiów
współczesnego świata. Z tej perspektywy małość ma inne znaczenie, nie jest już pięknym
zminiaturyzowanym światem, lecz małością człowieka, 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 wiedzący, w nikogo wpatrzeni,
wielcy na krzywdę ludzką, mali na cierpienie

A przecież i tu również – podobnie jak się to działo w analizowanych wcześniej obszarach
poezji Krzysztofa Kamila – „wznowienie romantyzmu” nie sprowadza się do posłuszeństwa
wobec kanonów tradycji. Kanony te ewoluują, są aktualizowane: dostrajane do
teraźniejszości. Ich nowy sens określa wojna. 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)

Wojna pomniejsza człowieka. I wojna go powiększa. Lecz obydwa procesy zmierzają w
tym samym kierunku: w stronę śmierci. 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:
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Otom tak w drodze swojej zmalał,
że sam ledwo widzę swoją postać.
[...]
I coraz mniejszy jestem – jak gwoździk,
ostatni gwoździk – mówię – do własnej trumny.

W świecie wykolejonych 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 życia 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 t ą . „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 (1943) 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...

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 rośnięcie 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.

Przemieniony w krajobraz
Obrazem tak częstym, że można by go nazwać o b r a z e m - k l u c z e m w liryce
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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.
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 erotycznych 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”. 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 historii. Jej siła to odwaga marzenia, kreacja innej rzeczywistości, w której kochając
– potrafimy rosnąć. Oto zakończenie Wyroków, bardzo jasno formułujące sens
(psychologiczny, autodydaktyczny) analizowanego tu obrazu-klucza:
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...
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
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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”, który nie pozostawia żadnych złudzeń. Bohater, podmiot wiersza, 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.

Bóg, poeta i śnieg
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 w i e c z n o ś c i . 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 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 istnieje. 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 wielu
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
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poprzedników. Czy Baczyński jest poetą katolickim? Znajdziemy tu epifanie wiary i epifanie
zwątpienia, chwile bluźnierczych oskarżeń i chwile mistycznych złączeń. Równie prawdziwe
są tedy wołania do Boga, by dal 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 znajduje
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, mówi 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
doświadczeniom 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 s t a n o w i w a r u n e k
p r z e ż y c i a r e l i g i j n e g o . Im trafniej wyraża się wizualność pejzażu (trafnością
potocznego doświadczenia zmysłowego), tym pewniej odsłania się jego sens metafizyczny.
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.
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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.

Czy w innych lirykach Baczyńskiego także dochodzi do utożsamienia widzialnego świata z
przeczuciem zaświata? Odpowiedz na to pytanie na podstawie analizy jego wiersza „ Śnieg
jak wieko żelazne na oczy opadnie...”*
Jakie znaczenie wynika z powtórzenia słów incipitu w końcowej partii wiersza?
Czym różni się stosunek Boga do natury od stosunku Boga do człowieka?
Życie – dla bohatera Baczyńskiego – to życie jednostki w historii. Dola człowiecza
rozstrzyga się w doczesności, pośród ludzi i za sprawą ludzi. Poeta, zdaniem Kazimierza
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”.
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.

Co się dzieje na granicy
między światem a zaświatem?
Na tej granicy „powietrze aniołów pełne” bywa wypełniane krążeniem cieni zmarłych,
rozbłyskami zjaw, widm, mar, duchów, demonów, upiorów i czartów. Można uwierzyć, iż
„przekład” wieczności na doczesność jest – dzięki tym pośrednikom – możliwy. Może być
tak, jak w Poemacie o Chrystusie dziecięcym, że spoza widm wyłoni się Bóg i wkroczy w
historię żywych:
Widmo! – wołali, a oczy
nieludzko dymiły od trwóg
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i nagle pękły milczeniem,
i wstąpił w barkę Bóg.

Gdyby tak było, to znaczy gdyby cytowana strofa miała charakter modelowy dla
wizjonerstwa Baczyńskiego, tragizm osamotnienia człowieka zostałby pokonany. Byłaby to
jednocześnie prosta kontynuacja wyobrażeń wczesnoromantycznych. „Wiesz, miła – po tych
gruzach co przerosły gniew / będziemy duchów chwilą”, pisze Baczyński w wierszu pt.
Romantyczność (1942).
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”.
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, 1940), „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 zaświatem, 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 cieniem 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 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
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.
Wysłannik zaświata może uczynić tylko jedno: zapowiedzieć zaświat.
W tym momencie „romantyczne ścieżki” Baczyńskiego pozostają istotnie daleko poza
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nim. Samotność bohatera romantycznego była samotnością wśród ludzi – jako poety,
śpiewaka. Bohater liryki Baczyńskiego nie zna takiego uczucia – „ludzkie oczy, uszy” chłoną
poezję 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)

Poezja wznowionych waśni
(strategia stylizatora)

Jeszcze innym sposobem dialogu z tradycją, a zarazem inną odpowiedzią poezji na wojnę,
była strategia stylizatora. Jej dzieło największe to Kwiaty polskie* Juliana Tuwima. Ten
poemat powstawał długo, w latach 1940-1944, w różnych miejscach tułaczki wojennej, m.in.
w Rio de Janeiro i w Nowym Jorku. Publikowany we fragmentach w polskiej prasie
emigracyjnej, w wydawnictwach działającego na terytorium ZSRR Związku Patriotów
Polskich, a także w krajowych periodykach podziemnych, komentowany na bieżąco (raz
budząc podziw, kiedy indziej sprzeciw), miał w sobie coś z opowieści odcinkowej, coś z
cyklu felietonów, a mianowicie – niegotowość. Przez wiele lat był (mówiąc językiem
dzisiejszej teorii literatury) d z i e ł e m o t w a r t y m . Tej sytuacji nie zmieniło ani pierwsze
wydanie książkowe – w Polsce w 1949 roku, ani kolejne wznowienia. Za każdym razem
wkraczała cenzura, wykreślała niektóre miejsca; inne „zwalniała do druku”. W interesującym
nas okresie najpełniejsza edycja Kwiatów polskich pochodzi z 1967 roku (i w niej także są
ślady czujności cenzorskiej).

Gatunek stary, myśli nowe
Kwiaty polskie są próbą wznowienia romantycznego poematu dygresyjnego. Wzorem
takich dzieł, jak Beniowski Juliusza Słowackiego czy Eugeniusz Oniegin Aleksandra Puszkina
rozwija się w trzech równoległych planach:
– autobiograficznym,
– fikcyjnym,
– autotematycznym.
W planie autobiograficznym (wspomnieniowym) bohaterem jest poeta – występujący
niekiedy pod imieniem Julcio. Bohaterowie zdarzeń fikcyjnych to były legionista, ogrodnik,
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domorosły artysta Dziewierski oraz jego wnuczka Aniela, dziecko Polki i rosyjskiego oficera
zastrzelonego w Łodzi podczas manifestacji robotniczych w 1905 roku. Pomiędzy tymi
planami dochodzi do interesujących spotkań: ,,prawdziwy” Julcio zna „nieprawdziwego”
Dziewierskiego, przy czym porte-parole autora poematu obcuje z bohaterami fikcyjnymi
swego dzieła tak, jak gdyby byli jego przyjaciółmi czy dobrymi znajomymi. Podobnie autor
Eugeniusza Oniegina (w przekładzie Tuwima): „Oniegin był zdecydowany / Wyruszyć ze
mną w piękny świat, / Lecz los się wtrącił w nasze plany”. I wreszcie plan refleksji
autotematycznej, w którym formułowane są (raz serio, kiedy indziej żartobliwie) poglądy
autora na istotę sztuki literackiej, dygresje odnoszące się do dzieł cudzych oraz komentujące
pracę nad Kwiatami polskimi. Wypowiedziom autotematycznym towarzyszą wyraziste
operacje pisarskie, które w sposób pośredni wyrażają stosunek autora do rozmaitych szkół i
zjawisk literackich.
Stary gatunek nie tylko daje możliwość, ale wręcz nakazuje wprowadzenie refleksji, która
nie powinna być – jak się to dzieje u tradycjonalistów – powtórzeniem znanych słów i
zadawnionych prawd, lecz musi mieć charakter autorski, innowacyjny, zaskakujący
nieoczekiwanymi konceptami i świeżością myśli. W Kwiatach polskich najważniejsza
refleksja autotematyczna odnosi się do poezji, którą Tuwim postrzega jako byt dialektyczny,
łączący racje sprzeczne. Nie jest to wprawdzie w pełni oryginalne spojrzenie na sztukę (grą
przeciwieństw była poezja także dla awangardzistów), ale jest to spojrzenie obce ówczesnemu
– wojennemu – tradycjonalizmowi. Dla tradycjonalistów wartość poezji stanowi jej
jednolitość, natomiast dla autora Kwiatów polskich poezja godna swego miana to sztuka
rozmaitości, rezultat dialogu, rzecz „dwujedyna”, obszar zarówno walki, jak i pojednania
żywiołów: wiedzy i wiary, ścisłości i tajemnicy:
Poezjo! lampo czarnoksięska
I lampo laboratoryjna!

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 a m i pustelni czarnoksiężnika i laboratorium badacza.
Mgłą i dyscypliną. Taką koncepcję poezji wspierają sytuacje i zdarzenia w planie fabularnym
Kwiatów polskich. Oto dokładne, sugestywne opisy dwóch wnętrz: apteki i kościoła, w
których Aniela przeżywa uniesienia miłosne, mają zaszyfrowany sens autotematyczny –
stanowią metaforyczny obraz poezji, którą Tuwim najwyżej cenił i do której dążył. Apteka to
laboratorium wymagające precyzji – symbol poznania racjonalnego. Z kolei kościół to
miejsce spotkania z tajemnicą – symbol mocy niepojętych. Jedno i drugie jest jednako
nieodzowne w życiu człowieka i w życiu wiersza. Te i inne epizody fabularne znaczą w
Kwiatach polskich więcej niż koleje losu bohaterów. Mają wymowę metaforyczną, stają się
ilustracjami artystycznej koncepcji utworu, a w szerszym planie – poetyckiego programu
Tuwima. Sprzyja temu charakterystyczna dla poematu dygresyjnego k o r e s p o n d e n c j a
z n a c z e ń , które pojawiają się w porządkach zdarzeniowych oraz porządkach stylistycznych
po to, by dopełniać się wzajem i oświetlać.
Jakie znajdujesz podobieństwa między rozpoczynającym ,,Kwiaty polskie” opisem bukietu
układanego przez ogrodnika a osobliwościami stylu oraz kompozycji tego poematu?
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Gdy słowo jest bohaterem
Dla historii poezji najważniejsze kwestie zawierają się – rzecz prosta – nie w epickich, lecz
w poetyckich aspektach tej skomplikowanej, epicko-lirycznej struktury, czyli tam, gdzie
bohaterem – na równi z człowiekiem – staje się s ł o w o .
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
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 nietekstu. „Była po prostu nieszczęśliwa”, mówi się tu o pewnej postaci epizodycznej,
,,Najgorszym z nieszczęść: bezimiennym”.
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.

Spór stylizatora z tradycjonalistami
Nie tylko to, co Tuwim ma do powiedzenia o poezji, ale także to, jak w Kwiatach polskich
traktuje tradycję, czyni jego poemat utworem polemizującym z poetyką tradycjonalizmu
czasu wojny. A oto główne między nimi punkty sporu (najokazalsze „kości niezgody”).
1. Pamiętamy, iż tradycjonalizm powiadał: poezja to od wieków niezmienna ekspresja
poetyckiego natchnienia. Tymczasem dla Tuwima poezja to ciąg niespodzianek, historia
zaskoczeń i olśnień, zadziwień i jednocześnie zabawnych nieporozumień. Bezkrytycznemu
naśladownictwu starych mistrzów autor Kwiatów polskich p r z e c i w s t a w i a s z t u k ę
s t y l i z a c j i , która pragnie przekonać odbiorcę, iż żywiołem wszelkiej poezji jest zmiana,
nieciągłość, skokowość, dysonans, ruch od sprzeczności do sprzeczności. Jeżeli
tradycjonalista pielęgnował to, co łączy dawnych autorów, poeta-stylizator chce ukazać, jak
wiele ich dzieli. W tym celu sięga po pastisz, parodię, trawestację i pisze tak, by zagęścić
cechy charakterystyczne dla wybranych stylów przeszłości. Owo zagęszczenie i
wyjaskrawienie winno było za każdym razem wyróżniać wyjątkowość, osobliwość,
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jednorazowość danego fragmentu dziedzictwa kultury.
2. Ukazana w Kwiatach polskich historia literatury to historia walki szkół pisarskich,
kronika antagonizmów pokoleniowych, czyli dokładnie wszystko to, co tradycjonalizm
usiłował ,,unieważnić” i wymazać z pamięci.
3. Tradycjonalizm składał hołd kulturze powagi, przy czym była to powaga w jakimś
sensie oficjalna, „państwowa”. Oferta stylizatorska zmierza natomiast w stronę kultury
ludycznej (zabawowej), którą dzisiejszy badacz mógłby nazwać (za Michaiłem Bachtinem)
karnawałową kulturą śmiechu.

Formy stylizacji w Kwiatach polskich
Odzywają się w dziele Tuwima głosy arcydzieł piśmiennictwa światowego (Pieśń nad
pieśniami, Szekspir, Puszkin, Rimbaud), echa poezji rodzimej najwyższego lotu (Mickiewicz,
Słowacki, Norwid, Leśmian), pojawiają się odwołania do twórczości ludowej. Tuwim
korzysta także z prozy różnych autorów, wchłania i przetwarza styl humoresek Wiecha,
nowel detektywistycznych à la Conan Doyle; rozpoznajemy tu techniki narracyjne powieści
przygodowej (o Indianach), literatury dla młodzieży w rodzaju Króla Maciusia I Janusza
Korczaka, a także schematy romansu brukowego i próbki piramidalnej grafomanii gazetowej.
Tak oto, zwierza się autor:
Odezwał się wrodzony nałóg
Zgłębiania kuriozalnych nauk.

Jedno nie ulega wątpliwości: obraz tradycji literackiej jest w Kwiatach polskich celem
artystycznym nie mniej doniosłym niż obraz biografii autora czy obraz Polski opowiedzianej
za pośrednictwem fabuły fikcyjnej (z Dziewierskim i Anielą w rolach głównych). Ten sam
trud, trud przedstawienia własnej wizji dziejów literatury, podejmie Tuwim jeszcze raz, już po
wojnie, w księdze kuriozów oraz najzupełniej poważnych i przenikliwych refleksji pt. Pegaz
dęba (1949). W obu dziełach będzie to przeszłość widziana jako gabinet osobliwości,
nagromadzenie tworów dziwnych i dziwacznych, podległych estetykom sprzecznym i jakże
wyrazistym.
Obcując z tym poematem, w którymś momencie już wiemy, że z o s t a l i ś m y
z a p r o s z e n i d o n i e s p o d z i a n k i , bo oto autor za chwilę przemówi do nas inaczej niż
przed chwilą, ale owo „inaczej” nigdy nie jest do odgadnięcia, bo może być zmianą wiersza,
nastroju, tematu, a nawet oceny jakiegoś zjawiska. Może być gwałtowną zmianą słownictwa
lub perspektywy widzenia zdarzeń. Atakują więc czytelnika kontrasty krzyku i szeptu, patosu
i chłodu, stylu wysokiego i niskiego:
Uderzyć! rozbić! Zmiażdżyć! zburzę!
Zbuduję nowy! Pomszczę nędzę!
Wyrwę zło! zetrę!
Ojciec w biurze
Pisze i pisze w głównej księdze

Inny przykład:
I – „Nigdy! nigdy! nigdy! nigdy!”
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I po raz piąty „Nigdy!” wyje.
Potem umierał. Potem brawa.
Huragan braw. Więc zmartwychwstawał.
Wreszcie na wódkę szli...

Jak zmienia się obraz człowieka mówiącego te słowa? Za pomocą jakich środków są tu
uzyskiwane efekty kontrastu?
Jakie znajdziesz podobieństwa między organizacją „Kwiatów polskich” a poezją
kabaretową okresu międzywojennego (o której pisałem w książce „Poezja polska w latach
1918-1939”)?
W takich przeskokach każdy styl wydaje się nie do końca „prawdziwy”, nie całkiem
„szczery” – jakby ujęty w cudzysłów. S ł o w o p o e t y c k i e p r z y p o m i n a s ł o w o
a k t o r s k i e , ,,udawane”.
Równie dobitnie rysują się tu kolizje obrazów, np. kontrast między idylliczną wizją kałuży
zabaw dziecięcych ze Statku pijanego Rimbauda, po której szybują „statki wątlejsze od
motyli”, a podwórkiem łódzkiej nędzy – z „kloaczną beczką z pompą ssącą”.
Tę samą funkcję „zaproszenia do niespodzianki” spełniają krańcowo zróżnicowane stany
polszczyzny. Język literacki przerywają fragmenty nasycone słownictwem gwarowym,
żargonowym, owe osobliwie brzmiące „próbne haczyki konwersacji”, zlepki:
Tych różnych „oci gorunc”, „jogzez?”,
„Aćcie 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 makaronizmach.
Życie języka i życie języka poetyckiego rozwijają się tu równolegle. W planie fabularnym
najważniejsze są wtręty rosyjskie (począwszy od strony tytułowej, na której przemawiają dwa
języki – polski w cytacie ze Słowackiego i rosyjski w cytacie z Puszkina). Pamiętamy, że
bohaterka fabuły fikcyjnej to córka Rosjanina i Polki; zmieszanie „krwi”, dramat mieszańca,
znajduje swój metaforyczny wyraz w wyborze dwujęzycznego motta.
W utworze o wyrazistym, wpadającym w ucho rytmie szczególną ekspresją odznaczają się
kontrasty systemów wierszowych. Dominuje dziewięciozgłoskowiec jambiczny (rodem z
Eugeniusza Oniegina; warto pamiętać, że Tuwim pracował nad wiernym rytmicznie
spolszczeniem tego arcydzieła literatury rosyjskiej). 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:
O, ile zerwań, złączeń, strąceń
W eksplodujących sekund trzasku
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Złączenia i zerwania konwencji literackich nie powodują w utworze Tuwima chaosu.
Obowiązuje go, świadomie założona, „dyscyplina kontrapunktu”. Spośród owych
„zdyscyplinowanych” chwytów 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 «złoty róg»!” „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.

Niekiedy felieton historycznoliteracki w Kwiatach polskich dąży do wyrażenia oceny
minionych mód czy konwencji exspressis verbis. Na przykład:
Był Asnyk, bukiet «ideałów»;
Dziś – zielnik, wtedy – bukiet świeży

Montaże cytatów mają z reguły w Kwiatach polskich cel polemiczny, niekiedy wręcz
prześmiewczy, gdyż rozumiemy ten chwyt jako rezultat demontażu dawnej poetyki, a wraz z
nią przestarzałej już hierarchii wartości.
Inny przykład: ciąg wyrwanych z kontekstu macierzystego haseł publicystyki doby
pozytywizmu, urozmaicony parodią ówczesnej retoryki epistolarnej. 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.

Montaż cytatów nie ogranicza się do poziomu językowego. Analogicznym manipulacjom
poddawane są w dziele Tuwima symbole, rekwizyty, elementy widowiska teatralnego. Tak
wygląda spektakl młodopolski:
W pokoju gęsto nakłębionym
Dymem i mgłami «wyspiańskimi»,
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Co przytaszczyły 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, niechcianej, 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.
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 w ł a s n o ś ć w i e l k i e g o r o m a n t y k a . Ich
przytoczenie nazywa „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 i 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. To jasne: skojarzenia z Panem Tadeuszem mogły przesłonić inne, równie ważne,
ale 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”. 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.
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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 damy, 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,

Na chwilę zadumy zasługuje w powyższym fragmencie nie sam pomysł „unicestwienia”
świata, który – tak czy inaczej – należy do fikcji, lecz to, iż ów ,,barbarzyński” 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 Beniowskim 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 – wszechpotężnej dłoni autora (dłoni Guliwera) powtarza się w
Kwiatach polskich.
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. 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”.

Słowo własne jako słowo cudze
Przemawiając językiem przeszłości, Tuwim musiał odpowiedzieć sobie na pytanie: co
zrobić z twórczością własną, która także stawała się cząstką owej przeszłości: wprawdzie
niedawnej, międzywojennej, a przecież nieubłaganie osadzającej się w tradycji. W Kwiatach
polskich postanowił traktować słowa z własnych dzieł wcześniejszych tak, jak gdyby były to
dzieła cudze. A to znaczy: siebie samego cytować, parafrazować, poddawać stylizacyjnym
przetworzeniom, raz eksponując aktualność, a kiedy indziej – „niedzisiejszość” dawniej
napisanych wierszy. Oto pogłosy Balu w Operze:
Stłumionym wirującym stukiem
Cwałuje w głowie noc rozpustna.
Fruwają kołem majtki, kiecki,
Pończochy, szklanki, tyłki, łydki.
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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 były wzwyż i stromo.

Tak brzmią pierwsze wersy Tuwimowego poematu. A w Epilogu Kwiatów polskich
powtarza się ten dwuwiersz, ujęty w cudzysłów – jak gdyby był już przytoczeniem słów z
innego dzieła:
...Był 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,
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
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stosunkiem do własnej przeszłości pisarskiej to jedno z najmocniejszych uzasadnień idei
naczelnej Kwiatów polskich.

Wizja sztuki jako wizja społeczeństwa
Polemizując z tradycjonalistyczną wizją historii lieratury, Tuwim odrzuca także
tradycjonalistyczną wizję społeczeństwa. Nie ogranicza się do wymowy chwytów. Nie
poprzestaje na eksponowaniu różnic artystycznych, które znaczą – dla znawcy, są zrozumiałe
– dla konesera. Gdy autor Kwiatów polskich zabiera głos w sprawach pozaartystycznych, chce
być wysłuchany przez ogół. Co jakiś czas rezygnuje z szyfru stylizacyjnego i 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 słów 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?
Historia! ,,Historyczne prawa”!
Patrz – „die Geschichte” jest u celu!

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 monistycznego – 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 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.
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Od maja do stycznia (1945-1949)

Poeci po wojnie

Czym naprawdę był dla Polski koniec wojny? Trudno o jednomyślność w odpowiedzi na
tak postawione pytanie. (Jednomyślności w tej materii nie ma nadal.) Jedni wołali:
zwycięstwo. Drudzy: wyzwolenie. Trzeci: nowa okupacja (sowiecka). Jeszcze inni: ocalenie.
Rozbieżność ocen miała konsekwencje rozmaite, nieraz dramatyczne. Była widoczna w
publicystyce (krajowej i emigracyjnej), w prywatnych rodaków rozmowach, a także w
literaturze tamtych lat.
Zwycięstwo, wyzwolenie, nowa okupacja, ocalenie – każde z tych słów kwestionowano,
sięgając po przeciwstawne idee, odmienne projekcje pamięci oraz wizje przyszłości. Każde z
nich stanowiło odzwierciedlenie indywidualnych losów i doświadczeń tamtych lat, a były to
doświadczenia tak zróżnicowane, że niekiedy wręcz nieprzekładalne na biografie i losy
innych Polaków.
Kto czuł się w tej wojnie zwycięzcą, ten, jak Władysław Broniewski w Moście
Poniatowskiego, eksponował podmiotowy sens polskich czynów zbrojnych, sławił lud, „co
przed wrogiem karku nie schylał”, opiewał dumną suwerenność po to, by uwierzyć, że „my ją
dźwigniemy / sami”.
Kto nazywał koniec wojny wyzwoleniem, ten pomniejszał polski udział w pokonaniu
Trzeciej Rzeszy, zwycięstwo nad Hitlerem przypisując siłom zewnętrznym (Armii
Czerwonej, Stalinowi) i przygotowywał grunt dla retoryki hołdowniczej, przemieniającej
świadomość narodową w zbiorowy „pomnik wdzięczności”.
Na pokaz, w akademijnej, gazetowej frazeologii obie postawy usiłowano pogodzić, do
pochwały zwycięstw oręża polskiego dodając: „u boku Armii Radzieckiej”, a hasła, jak w
Moście Poniatowskiego, wzywające do śmiałego lotu –
Wzwyż!
W dal!
W socjalizm!
W zwycięstwo!

– uzupełniając sakramentalnym „ze Związkiem Radzieckim na czele”... W istocie między
orientacją patriotyczną, oskarżoną wkrótce o „odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne”, a
orientacją proradziecką, reprezentowaną przez komunistów szkolonych w Moskwie, przez
wiele lat trwała walka o władzę. W 1948 roku rzeczników „polskiej drogi do socjalizmu”
(Władysław Gomułka, Marian Spychalski) odsunięto od wpływu na państwo, by w jakiś czas
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potem osadzić w więzieniu.
Czy pisarze zaakceptowali nową rzeczywistość? Nie wszyscy. Niektórzy zwlekali z
powrotem do kraju, m.in. Tadeusz Borowski, Stanisław Młodożeniec, Anatol Stern,
Teodor Parnicki. Jedni wahali się krótko, drudzy lata całe. Nieliczna grupa pozostała na
Zachodzie – Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Witold Gombrowicz. A przecież polska
rewolucja, nazywana w publicystyce ówczesnej „bezkrwawą”, zjednała sobie armię ludzi
pióra prędzej niźli można było oczekiwać. Z jednej strony sprzyjała temu tradycja literacka
sympatyzująca z ruchami plebejskimi, antykonserwatywna w swych najwybitniejszych
osiągnięciach, preferująca demokratyzm i postęp społeczny. Z drugiej strony – koncepcja
włączenia do odbudowy kultury jak najszerszych rzesz inteligencji. Obyczaje środowisk
twórczych wcale nie są ich prywatną jedynie własnością. Służą jako t w o r z y w o
komunikacji literackiej. Awansują do rangi drugiego – obok literatury – języka do dialogu z
publicznością.
Koniec wojny – oceniany z punktu widzenia interesów środowisk twórczych – był
zdaniem wielu pisarzy odzyskaniem owego „drugiego języka”. Pisarze nie powrócili do
popularnych po pierwszej wojnie światowej grup literackich. Skupili się natomiast w
oddziałach Związku Zawodowego Literatów Polskich, które powstawały w każdym
większym mieście na terenie kraju; podstawowe kierunki działalności związku wyznaczały
zjazdy delegatów ZZLP. Odbudowano także inne struktury komunikacji literackiej:
wydawnictwa, czasopisma.
W 1944 roku w Lublinie Jerzy Borejsza założył spółdzielnię wydawniczą „Czytelnik”,
która przystąpiła do regularnej prezentacji dzieł literatury pięknej. W 1945 roku „Czytelnik”
został przeniesiony do Warszawy. Wznowiono także działalność niektórych przedwojennych
firm wydawniczych: Gebethnera i Wolffa, „Książki” (dawnej oficyny edytorskiej KPP),
„Księgarni św. Wojciecha”.
Czasopisma odegrały rolę bodaj najdonioślejszą w procesie renowacji kultury.
Pomieszczane w nich teksty reprezentowały z reguły wysoki poziom. Czołowe periodyki
literackie i społeczno-kulturalne („Twórczość”, „Odrodzenie”, ,,Kuźnica”, „Tygodnik
Powszechny”) dysponowały materiałem nagromadzonym w pracowniach pisarzy w ciągu
pięciu lat wojny i okupacji. Było z czego wybierać.
Na całkowicie odmienne aspekty sytuacji powojennej powoływali się ci, dla których
rozgromienie Trzeciej Rzeszy nie oznaczało rozwiązania kwestii niepodległościowej. W ich
odczuciu włączenie Polski do radzieckiej strefy wpływów (zgodnie z porozumieniem
jałtańskim w lutym 1945 roku) to jedynie zmiana okupanta. Podporządkowanie Moskwie
polskich sił zbrojnych oraz służb specjalnych, stopniowa likwidacja suwerennych organizacji
militarnych (a także państwowych i partyjnych), podstępne aresztowanie generała Leopolda
Okulickiego i jego współpracowników (zakończone haniebnym „procesem szesnastu”), a
także inne fakty – przeczyły istnieniu wolności.
Ograniczano wolność słowa. W odniesieniu do stosunków polsko-radzieckich
obowiązywało albo milczenie na temat martyrologii łagrowej, albo upowszechnianie kłamstw
sfabrykowanych przez propagandzistów (m.in. odpowiedzialnością za ludobójstwo katyńskie
obciążano Niemców). Na emigracji jawnie, a w kraju pokątnie mówiono, iż pierwsze lata po
wojnie to okres przejściowy, po którym obszar swobód będzie się stopniowo kurczył.
Ostrzegano, że w ustroju realizującym wizje Lenina i Stalina sukcesywne
ubezwłasnowolnienie myśli jest nieuniknione; wkrótce kultura Polski, kraju niesuwerennego,
stanie się – jak po klęsce wrześniowej we Lwowie – miniaturową kopią kultury radzieckiej.
Takich przewidywań było niemało w publicystyce, w poezji trafiały się rzadko – niemal
biologiczna potrzeba optymizmu przeważała nad lękiem i przygnębieniem.
W 1945 roku, jeszcze na emigracji, pisał Tadeusz Borowski:
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Ej, kultura, ty polska kultura,
ej, pojedziesz ty kiedy na Ural,
ej, zabolą, zabolą cię oczy
od bezmiaru ziemi dal’wostocznej.
Ej, zapasiesz się wreszcie ty żarciem
gdzieś za kręgiem polarnym w Igarce.
Ej, a z bólu ty się zwiniesz, zwiniesz,
ej, dziecino ty, pierzyno, łacino.
Ej, kulturo, jak psa cię nauczą
do swej ziemi i skomleć, i skuczeć,
do swej ziemi dla ciebie martwej,
ej, kulturo ty regimentarska.

Które słowa (nazwy, wyrażenia) w wierszu Tadeusza Borowskiego wymagają wyjaśnień?
Tadeusz Drewnowski twierdzi, iż ten ,,wcale nie jednoznaczny” wiersz obok ,,nieufności do
Rosji odznacza się [...] także nader krytycznym stosunkiem do kultury szlacheckiej”. Czy
podzielasz ten pogląd?
„Ocalałem prowadzony na rzeź” – pisał Tadeusz Różewicz w wierszu Ocalony (1947). A
jeszcze wcześniej, w 1945 roku, pod tytułem Ocalenie ukazał się tom wierszy Czesława
Miłosza. W kręgu skojarzeń związanych z pojęciem ocalenia traciły – do pewnego stopnia –
rację bytu spory polityczne. Ocalenie to cud lub przypadek, dar Boga lub kaprys losu. Nowa
władza życzliwie oceniała koncepcję ocalenia, gdyż znajdowało w niej wyraz optymistyczne
przeświadczenie, iż z chwilą pokonania Niemiec faszystowskich – najgorsze minęło...
Do motywu ocalenia poezja miała wracać wielokrotnie (np. w mitach wojennych* Mirona
Białoszewskiego); słowo to stało się słowem--kluczem powojennej strategii świadka wojny.

Powroty neoklasyczne
(reorientacja strategii świadka)
Koniec wojny wcale nie oznaczał wyczerpania zasobów (tematycznych, emocjonalnych)
poezji, która podlegała regułom strategii świadka. Podobnie jak w czasie wojny, tak i teraz
była to strategia wielu poetyk i stylów (od Przybosia do Różewicza), i tak samo jak przed
1945 rokiem między poetykami toczyła się walka. Tym razem jednak walka o „rząd dusz”,
czy raczej o w ł a d z ę n a d p a m i ę c i ą w o j e n n ą , zaczynała się od nowa. Niemal
natychmiast po zakończeniu wojny odezwały się głosy poetów i krytyków, którzy zapragnęli
wejść powtórnie „do tej samej rzeki” (wbrew przestrodze Heraklita), rzeki na pięć lat
zatrzymanych dążeń artystycznych, orientacji pisarskich, dawnych „izmów”. Ponieważ w
latach 1939--1945 panowały różne odmiany romantyzmu – zwyczajowo w Polsce
towarzyszącego dniom niewoli,
czas
pokoju
sprzyjał
odrodzeniu
(ant yromant ycznej) klasyczności.
Tu trzeba wspomnieć o tym, iż w końcu lat międzywojennych jednym z ośrodków myśli
klasycystycznej była dawna kolebka romantyzmu, czyli Wilno, a w nim grupa Żagary, w
której wyżej ceniono Zimę miejską Mickiewicza niż Dziady. Nie jest więc rzeczą przypadku,
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iż po zakończeniu wojny z hasłami neoklasycyzmu (kolejnego już w XX wieku) wystąpili
dawni żagaryści. Najpierw Jerzy Zagórski, potem Czesław Miłosz.

Śródziemnomorski klasycyzm Zagórskiego
Manifest Zagórskiego, jeden z pierwszych powojennych polskich manifestów poetyckich
(grudniowa „Twórczość” 1945), nosił tytuł Dążenie do klasyczności. Poeta poruszał tzw.
wielkie problemy, wobec których powinna się dziś opowiedzieć cała ludzkość (a w jej
imieniu – poezja). Teraźniejszość, pisał, może odbudować zniszczenia kultury, sytuując
własną katastrofę w serii katastrof znanych wcześniejszym doświadczeniom cywilizacji
śródziemnomorskiej. Należy odnaleźć myślą ,,dzisiejsze” we ,,wczorajszym”, ,,nasze” w
„cudzym”, stulecie dwudzieste stuleciu np. piętnastym.
Niechże tedy poeci współczesności powojennej zaczną od terminowania u starych
mistrzów, którzy znali sposoby poskramiania nihilizmu i rozpaczy, wnosząc w pobojowisko
ład, harmonię, syntezę.
Zawodzenie nad więźniem mamertyńskim (1940) Zagórskiego to próba wypełnienia
zobowiązań programowych klasycyzmu. Temat kanoniczny: Polak w Rzymie. Adnotacja pod
tekstem: Rzym 10 IX 1946. Stolica powojennych Włoch, do niedawna jeden z trzech
ośrodków osi politycznej (między Berlinem a Tokio), ponury teatr gigantycznej
faszystowskiej szmiry – wyzwolony oto spod jej dyktatury, ten Rzym nie wchodzi w zakres
obserwacji podmiotu. Podróż w przestrzeni miała bowiem sens podróży w czasie. Rzym
współczesny istnieje tutaj wyłącznie jako Rzym starożytny. Klasycystyczny ideał prostoty nie
dopuszcza do komplikowania wywodów na ten temat; obecność „dawnego” w „nowym”
wydaje się zrozumiała sama przez się.
Inaczej niż np. u Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, który pisał w wierszu Epitaphium
Rzymowi:
Ty, co Rzym wpośród Rzyma chcąc baczyć, pielgrzymie,
A wżdy baczyć nie możesz w samym Rzyma Rzymie

Ale Szarzyński to już prawie barok, tradycja odtrącona, przeczucie awangardyzmu.
Bohater Zagórskiego, przybysz z kultury słowiańskiej w świecie kultury łacińskiej, świadek
drugiej wojny XX wieku wśród pomników męczeństwa pierwszych chrześcijan, rozumuje
zgodnie ze wspomnianą regułą symetrii i powtarzalności. Symetria i powtarzalność oznacza
tu podobieństwo doświadczeń ludzi różnych epok w zmaganiu Dobra ze Złem. Oni i my; „oni
wiedzieli jak my o granicach upadku”. Z jednej strony współczesność znajduje oparcie w
przeszłości:
...przyda się zawsze łacińska kotwica
By z myśli huśtającej się jak obłok
Uczynić okręt utwierdzony w świecie

Z drugiej strony wysiłek przeszłości nabiera pełnego sensu w kontekście wydarzeń
teraźniejszych. Albowiem dziś wiemy –
...że Dobro jak liczby nieparzyste
Zawsze ma szansę przewagi
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Rozwinięcie symetrii wymaga uchwycenia różnic, które jednak nie powinny zatrzeć
podobieństwa. Zagórski wskazuje historyczne odmienności po to, by postawić między nimi w
końcu znak równania:
Ich wybór był wyborem natchnionym
Nasz wybór możliwym i prostym
Prosta jest równa natchnieniu.

„Pół-prywatny” klasycyzm Miłosza
W następnym roku nieco inne pojmowanie klasycyzmu zaproponował Czesław Miłosz w
Liście pól-prywatnym o poezji („Twórczość”, październik 1946), który był, pośrednio,
przeniesieniem na grunt polski założeń poetyki Thomasa Stearnsa Eliota, a bezpośrednio –
reakcją na poświęcony Miłoszowym wierszom okupacyjnym esej Kazimierza Wyki Ogrody
lunatyczne i pasterskie („Twórczość”, maj 1946). W ślad za tytułem manifestu Miłosza
nazywam jego klasycyzm – klasycyzmem pół-prywatnym, m.in. z tego względu, że poeta
zakreśla co prawda szeroki horyzont zadań dla całej, a przynajmniej dla najambitniejszej
polskiej poezji współczesnej, lecz oprócz własnych (prywatnych) doświadczeń nie znajduje w
dorobku (żyjących) kolegów po piórze żadnych – równie doniosłych jak jego własne –
wzorów do naśladowania, „jestem artystą samotnym [...] – oświadczał Miłosz, i dodawał – ale
to jest źle, bo wydaje mi się, że dostrzegam właściwą drogę lepiej, niż mi na to pozwalają
moje literackie zdolności”.
Odrębność postawy Miłosza uwyraźnia się w jego utworach czasu wojennego. Lecz w
latach wojny, pod presją dominującej romantyczności narodowowyzwoleńczej, trudno było
trafnie 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 .
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 Glosy biednych ludzi lub
zamykający Ocalenie programowy wiersz W Warszawie wymagają specjalnego porządku
lektury. Różnego od tych porządków, jakie narzucały się krytykom w czasach wojny.
W wyobraźni Miłosza romantyzm, wznowiony przez wojnę, 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
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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 postów 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”.
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 pamflet i publicystyczna notatka, 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 krymsklch widać przemyślaną kreację podmiotu: „osoba mówiąca jest w specjalny
sposób upozowana”, i fakt ten czyni z Sonetów „wiersze klasycystyczne wbrew napaściom
pseudoklasyków”.
,,Pół-prywatny” klasycyzm Miłosza t o k l a s y c y z m z m i e r z a j ą c y w s t r o n ę
p e ł n i . Jest programem ocalenia tradycji nie zdewastowanej przez romantyzm. 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.
Jako poetyka w ujęciu Miłosza oznacza wykroczenie poza c z y s t y 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
persyfiażu, czyli tekstów posługujących się stylem wzniosłym w celu ironicznego ukrycia
kpiny. Tekst klasycysty, w swej genezie i w swoim kształcie, stanowi rezultat zrozumienia
cudzej świadomości, jest udzieleniem głosu postawie różnej od postawy autora.
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 [...]”.
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Autor mądrzejszy
Strategia klasycyzmu – czytelna w teorii – miała 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? „Prawdziwa
trudność – powiada Miłosz – 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”.
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. Lecz 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 niżej (intelektualnie lub moralnie,
niekiedy także językowo) sytuuje się ona wobec – domyślnej – postawy autora. Wiemy, że to
nie autor mówi, lecz ,,pewien typ czy indywidualność”; zakładamy bowiem, że autor nie
byłby skłonny do tak wstydliwej autokompromitacji ani do tak drastycznej samooceny. Nie
nazwałby siebie biednym – poetą czy chrześcijaninem! Nie oskarżałby sam siebie o
„naiwność”. W cyklu Świat (poema naiwne) cechę naiwności, automatycznie niejako,
przypisujemy roli, 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 poety takie oto wyznanie:
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
obnażanie 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.

Kazimierz 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.
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Ani koncepcji Zagórskiego, ani koncepcji Miłosza nie było dane znaleźć pełnych
urzeczywistnień – w najbliższej przyszłości. Bieg spraw politycznych sprawił, iż co prawda
klasycyzm ocalał, ale w postaci jakże okaleczonej. Po 1949 roku liryka roli nie stała się
demonstracją mądrości autorskiej, przeciwnie, intelektualny poziom poezji wspieranej przez
władzę państwową kształtował się poniżej wiedzy, wyobraźni, inteligencji poetów. To już nie
były „głosy biednych ludzi”, lecz głosy maluczkich, wymyślonych na użytek propagandy.
(Będzie o tym mowa niebawem.)

Wiersze dla czasopism
(strategia korespondenta)

Czym dla poezji u progu Drugiej Rzeczypospolitej był kabaret, tym dla autorów
wychowanych na międzywojennym kabarecie – lubujących się w poetyce żartu, kontrastu,
flirtu z publicznością – stały się w PRL czasopisma. Powojenna literatura, zgodnie z duchem
czasu, poszukiwała kontaktu z audytorium masowym. Kameralna przestrzeń kawiarni
literackiej nie dawała w tym zakresie pełnej satysfakcji. Powstawały wprawdzie tu i ówdzie
kabarety i teatrzyki estradowe: w Warszawie „Syrena” (1945), w Krakowie ,,Siedem Kotów”
(1946), ale było ich niewiele. Coraz większym powodzeniem cieszył się inny zupełnie kabaret
– dla milionów: radiowy, potem także telewizyjny. Lecz wartościowa poezja zrodzona z
radiowo-telewizyjnych doświadczeń to zdarzenie późniejsze. Tymczasem najwięcej szans
otwierało się przed wierszami drukowanymi w prasie.

Nieco teorii
Słowo drukowane w obiegu społecznym nie podlega normom jednakowym. Inne nakazy
obowiązują w systemie k o m u n i k a c j i k s i ą ż k o w e j , inne – konstytuują system
k o m u n i k a c j i c z a s o p i ś m i e n n i c z e j . Są to dwa różne imperia, dwa odrębne układy
kultury. Pod niektórymi względami podobne, przynależne do tej samej „ galaktyki
Gutenberga”, ale i nieprzenikalne jednocześnie. Komunikacja książkowa wyróżnia jednostkę;
książka to dzieło indywidualności pisarskiej i jednocześnie przedmiot indywidualnych
konkretyzacji odbiorczych.
A czasopismo? Żyje innym rytmem. Jest z istoty swego przeznaczenia bytem
krótkotrwałym. Interweniuje w układy, które prędko się rozpraszają. Niczego nie ocala,
przeciwnie, domaga się zmiany i syci się zmianą. Nie budzi respektu, bo nie jest, nie stara się
zostać świętością. Palenie książek to zbrodnia, palenie gazet? – zaledwie rozrzutność. Gdy
książki idą na przemiał, odczuwamy to jako klęskę (autora, wydawcy); przemiał gazet
uznajemy za przejaw gospodarności. Celem książki jest czas, celem publikacji periodycznej –
przestrzeń. W im krótszym czasie, w im szerszej przestrzeni rozchodzi się nakład dziennika,
tym większy jego autorytet w społeczeństwie. Pisanie do gazet oznacza wzmożoną aktywność
w kształtowaniu postaw – na dziś, z dnia na dzień, wciąż od nowa. Czytanie gazet to szkoła
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błyskawicznej orientacji w ewolucjach otaczającego świata. Nadto: doskonalenie intuicji w
przewidywaniu kierunku rozwoju wypadków bieżących.
Czasopismo, druk ciągły, inaczej niż książka, stanowi twór kolektywny. Organizuje dialog
zbiorowości, dążąc do pewnej unifikacji języka, a pośrednio też do ujednolicenia postaw i
wyobraźni. Prawidłowy udział w kulturze zakłada równowagę między komunikacją
książkową a komunikacją czasopiśmienniczą. Ograniczenie kontaktu ze słowem drukowanym
wyłącznie do książki lub wyłącznie do gazety powoduje deformację osobowości. Książka
wyzwala spod terroru spraw doraźnych, unosi ponad codzienność to prawda, lecz w
konsekwencji może oddalać nas niebezpiecznie od aktualności życia zbiorowego. Aż do
wyobcowania i utraty orientacji w świecie współczesnym. Trzymać nos w książkach, być jak
mól książkowy, używać książkowych wyrażeń to – w odczuciu potocznym – tyle co
egzystować nie po dzisiejszemu w krainie pięknej, być może, lecz niepraktycznej ułudy.
Konstanty Ildefons Gałczyński pisał w wierszu Do mowy polskiej (1948):
Szczęście, że płyniesz ulicami,
nie tylko w książkach, i jak rzeka
szumisz nowymi akcentami,
gdy człowiek mówi do człowieka

Z kolei czasopismo – bez książki – wytwarza wiedzę nadto już uproszczoną. Człowiek,
który wyłącznie z prasy wydobywa informacje o rzeczywistości, staje się inwalidą
intelektualnym. Literatura artystyczna korzysta z dobrodziejstw obydwu systemów. Ale
korzysta w sposób stronniczy. W większości swych decyzji faworyzuje książkę. Pragnie tego
samego: trwałości, długowieczności, aż po nieśmiertelność. Apeluje do doświadczeń
odbiorczych – wyniesionych przede wszystkim z edukacji bibliotecznej, i na tych
doświadczeniach buduje porozumienie z publicznością.
Raz po raz sztuka literacka usiłuje przyswoić sobie reguły komunikacji
czasopiśmienniczej. Ale literaturze artystycznej trudno jest zadomowić się na dobre w świecie
druków ciągłych. Kiedyś futuryzm sławił prasę jako wzór dla poezji XX wieku, „jedyną,
dwudziestoczterogodzinną, wiecznie nową”. Pisał Bruno Jasieński, że szansą odnowienia
słowa poetyckiego jest stylizacja na słowo dziennikarskie – bezimienne, doraźne, prędko
trafiające do najszerszych mas czytelniczych. W istocie jednak Jasieński nie wyszedł poza
magiczny krąg kultury książkowej. Niektóre tematy, chwyty stylistyczne, techniki
typograficzne – futuryzm przeniósł z gazety do tomiku wierszy. W tej przygodzie nie gazeta,
lecz książka miała stać się celem finalnym ekstatycznej apologii ,,świeżych, pachnących farbą
dzienników”.
Poeta, który by swą działalność artystyczną podporządkował całkowicie modelowi
komunikacji czasopiśmienniczej, musiałby respektować podstawowe reguły gazetowej
korespondencji z czytelnikami: być jednym z dziennikarzy i jednocześnie przemawiać mową
wierszowaną, a także oceniać świat z perspektywy profesjonalnych doświadczeń poetyckich.
Wyobraźmy sobie czasopismo, które w gronie stałych współpracowników ma nie tylko
swoich publicystów, komentatorów życia społecznego, reporterów, recenzentów,
felietonistów, sprawozdawców sądowych i sportowych, redaktorów działu mody, rubryk
porad sercowych i kulinarnych, układaczy krzyżówek i szarad, humorystów, karykaturzystów,
itp., ale nadto jeszcze m a s w o j e g o p o e t ę .
Każdy dziennikarz wie, jaki jest stały obszar jego penetracji. Polityka, przestępczość,
sport, kuchnia. Cóż zatem wyodrębnia terytorium głównych kompetencji poety? Co stanowi
s u p e r d o m i n a n t ę tematyczną jego wypowiedzi? O czym powiadamia czytelników przede
wszystkim?
O sobie w roli poet y.
Terenem jego kompetencji jest poetyckie przeżywanie świata. Na tym zna się naprawdę, to
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potrafi najsprawniej demonstrować: nie wchodząc w kolizje z innymi, wyspecjalizowanymi
tematycznie rubrykami czasopisma. Znajduje się najbliżej rysownika, który „pisuje” językiem
znaków malarskich „korespondencje” na temat własnego widzenia ludzi i przedmiotów, a
także blisko felietonisty, który zdaje sprawozdanie z własnej sztuki kojarzenia myśli:
błyskotliwych, przekornych, rozigranych w słowie. Postulatem pisarskim poety nie może tu
być, jak chciał futuryzm, anonimowość „małej, niewyraźnej wzmianki” z kroniki wypadków.
Odwrotnie. Zasadą jest wyrazistość, jaskrawość słowa i autoprezentacji artysty, enuncjacje w
takim, dajmy na to stylu: „Ja jestem Polak, a Polak jest wariat, / a wariat to lepszy gość”. To
są słowa z wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ,, Liryka, liryka, tkliwa dynamika”
(1946). Gałczyński właśnie, autor Listów z fiołkiem, ów – jak sam siebie nazywał –
„arcyapostoł cywilizacji «Przekroju»”, najkonsekwentniej i najsprawniej wcielał w życie
zasady komunikacji czasopiśmienniczej – na obszarach twórczości lirycznej.

„Posadę przecież mam w tej firmie”
Piewca tandety. Kochanek banału. Demon beztroskiej komunikatywności. Poeta
świecidełek jarmarcznych. W tych kategoriach najczęściej interpretuje się i ocenia dorobek
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
Wszystko to prawda. Ale czy rzeczywiście Gałczyński dlatego jest twórcą u p a r c i e
o b e c n y m w naszej refleksji nad liryką? Czy istotnie gwoli uświęcenia złej roboty pisarskiej
przypominają go kolejne manifesty debiutantów? Istnieje pewien p o r z ą d e k n a d r z ę d n y
w dziele Gałczyńskiego, który ową tandetność, banalność, bylejakość, wesołomiasteczkowość
itd. pozwala – w niektórych przynajmniej wypadkach – u s p r a w i e d l i w i a ć . Porządek tak
unikalny, że rozgrzeszający.
„Pismo literackie, ściślej tygodnik literacki – pisze Jerzy Zagórski w szkicu
wspomnieniowym o Gałczyńskim – [...] niezależnie od ustrojów społecznych spełnia w XX
stuleciu podobną rolę, jak dwór wielkiego pana w XVII, zwłaszcza dla poetów, którzy nie
mogliby się zgodzić na długie milczenie, a do takich należał Konstanty”.
Spójrzmy na bibliografię jego dzieł. Bibliografia ta zdecydowanie odchyla się od
stereotypu, ignoruje porządki przestrzegane w innych kartotekach twórczości lirycznej.
Owszem, większość autorów współczesnych posyła wiersze do prasy, ale wypowiada się
najpełniej za pośrednictwem kolejnych tomików. U Gałczyńskiego – inaczej. Autor Wita
Stwosza uznaje wprawdzie wartość książki, ale pozbawia ją tradycyjnej funkcji
k o n s t r u o w a n i a d o r o b k u . W jego biografii pisarskiej książka pojawia się jak gdyby
obok głównej linii rozwojowej, od przypadku do przypadku.
Debiutował w prasie w 1923 roku. Pierwszy zbiór ogłosił po czternastu latach. Nie był to
jednak tradycyjnie rozumiany „tomik”, lecz edycja o charakterze „dzieł wybranych”. Tytuł
neutralny: Utwory poetyckie. Po wojnie – to samo. Ukazują się raczej wybory niż tomiki.
Dopiero od 1948 roku, kiedy to wychodzi drukiem Zaczarowana dorożka, Gałczyński
próbuje wiązania swej twórczości z systemem „polityki tomikowej”. Ale nie na długo: umiera
w 1953 roku.
W odniesieniu do Gałczyńskiego trzeba mówić o specjalnej strategii pisarskiej:
s t r a t e g i i k o r e s p o n d e n t a . Znamy już podstawowe powinności, jakie dyktuje ta
strategia. Poeta-korespondent odrzuca oferty komunikacji książkowej na rzecz działania w
obrębie komunikacji czasopiśmienniczej. Decyzja ta – w konsekwencji – zakłada integralny
związek między pracą artysty a koniunkturami życia prasowego. Gałczyński współpracował z
wieloma redakcjami naraz. Przed wojną: „Pracuje gdzie się da – stwierdza z przekąsem
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Sandauer – występuje w pismach, w których nikt szanujący się nie zwykł występować [...]”.
Po wojnie – to samo. Czy decyduje się na liczne mezalianse tylko dla zarobku? Z jego
wyznań lirycznych wynika, że tak. Przed wojną nie krył się ze swym ,,światopoglądem
zarobkowym”, tak samo po wojnie. W 1936 roku takim oto oświadczeniem zakończył swój
Żywot Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego: „ Wszystko tutaj opisałem / nie na czyjąś
próżną chwałę, / lecz by zarobić ździebełko / na bułeczkę i masełko”. Po wojnie wołał
dramatycznie w Notatkach z nieudanych rekolekcji paryskich (1946):
Posadę przecież mam w tej firmie
kłamstwa, żelaza i papieru.
Kiedy ją stracę, kto mnie przyjmie?
Kto mi da jeść? Serafin? Cherub?

– by w rok później – cóż, że ironicznie, skoro nie po raz pierwszy? – ten sam temat
rozwinąć w Ars poetica twierdząc, iż szanujący się twórca nie tylko winien brać za swoje
dzieła godziwą zapłatę, ale stanowczo jej żądać, gdyż, jak w każdym rzemiośle, na przykład
krawieckim: „Wyborny majster zawsze bierze drogo / i tylko lichy partacz robi tanio”.

Bułeczka, masełko i satysfakcje wyższego rzędu
A przecież poeta-korespondent pracuje nie tylko dla chleba. Zna także wyższe wartości. W
jego trudach wartością musi być satysfakcja z powodu szybkiej i trafnej orientacji w układzie
aktualnych potrzeb czytelniczych. O Gałczyńskim powiada Jan Błoński, że „nikt odeń nie był
wrażliwszy na zamówienie czytelnika”. Zgadywanie pragnień publiczności stanowiło dla
niego i środek, i cel przedsięwzięć pisarskich. A to specjalna gra, szczególniejszego rodzaju
rzemiosło.
A więc poeta winien mieć przy lustrze
żurnal, z którego widać, co się święci:
Czy dłuższe wiersze idą, czy też krótsze,
na co ma naród chęć, bądź nie ma chęci,
(Ars poetica, 1947)

Żurnalem mody czytelniczej dla poety nie może być wyłącznie pismo literackie,
,,szanujące się” i elitarne, lecz, jak wspomniałem, cała prasa: zła i dobra, nisko- i
wysokonakładowa, od wydawnictw koneserskich do najtandetniejszych. Do takiego „żurnalu”
poeta zaglądał najchętniej. Śledził zarówno duże, jak i małe obiegi słowa: na rozmaitych
poziomach kultury odbiorczej, w różnych strefach socjalnych. Rozumiał, że pragnienia ogółu
(„na co ma naród chęć”) rzadko bywają zgodne. Zazwyczaj składają się na nie
zapotrzebowania antagonistyczne względem siebie, a na pewno – wielorakie, rozwichrzone,
zmienne. Gałczyński przed wojną potrafił obsługiwać periodyki skłóconych stronnictw czy
grup. W tym szaleństwie była metoda. Organy funkcji politycznych, trybunały stowarzyszeń
wyznających określone doktryny światopoglądowe, podobnie jak prasa środowiskowa czy
branżowa – kolportowana wśród ludzi zajmujących się identycznymi kwestiami, są to zwykle
serie druków o wyrazistym profilu, skupiające wokół siebie publiczność, która ma własny,
odrębny świat wyobrażeń i mniemań. Wystarczy rozpoznać z grubsza topografię takiego
świata, aby bez trudu nawiązać kontakt z daną wspólnotą odbiorczą. Po to, aby jej służyć.
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Publiczność zasię jest tym drogowskazem,
czego nie mogą pojąć różni durnie.
Jeżeli błazeństw pragnie, bądź jak błazen,
jeśli koturnów, stańże na koturnie.
(Ars poetica)

„Zawsze starałem się wypełniać bolesne luki. Mój wiersz pt. Strasna zaba [...] zaskarbił mi
wdzięczność nie tylko w kraju, lecz i za granicą, wśród ludzi nękanych przez straszną
niedomogę wymowy – pisze autor w notatce poprzedzającej Hymn starców (1948). – Toż
samo ze starcami. Próżno byś wertował antologie poetyckie całego świata, a nigdzie hymnu
dla starców nie znajdziesz [...]. I dlatego niniejszym tę bolesną lukę rezultatem wielu lat pracy
wypełniam”.
Nie dajmy się zwieść żartobliwej melodyjce cytowanego fragmentu. Poeta dowcipkuje
sobie niefrasobliwie, a jednocześnie odsłania rzeczywistą tendencję swych przedsięwzięć
pisarskich. On chce naprawdę być tym, który świadczy usługi dla ludności. Bowiem praca dla
czytelnika przynosi korzyści bezsporne. Daje poczucie bezpieczeństwa. Związanie
współczesnego literata z redakcjami pism to dla Gałczyńskiego najzwyklejsza w świecie,
naturalna kolej rzeczy.
Rzecz w tym, że poeta-korespondent przychodzi zawsze na gotowe. Pojawia się tam, gdzie
istnieje gotowa hierarchia tematów, gotowa moda, gotowe środki upowszechnienia
twórczości, wreszcie gotowe, już ukształtowane środowisko czytelnicze, które porozumiewa
się przy pomocy w y b r a n y c h z p o l s z c z y z n y z n a k ó w i s y m b o l i o r a z
s k o d y f i k o w a n y c h r e g u ł k r a s o m ó w c z y c h . Od autora wierszy nie oczekuje się tu
rewelacji problemowych. Poeta-korespondent ma prawo, a w jakiejś mierze także i
obowiązek, wypowiadać się na tematy dobrze znane z prac publicystycznych, powtarzać bez
żenady ograne hasła i argumenty wypróbowane w praktyce dziennikarskiej. Lecz cóż za sens
ma wyrób takich wierszy? Ich sensem podstawowym jest, że są wierszami właśnie.
Pisał Błoński: „Nie jest ważne, o czym poezja mówi. Może nawet służyć «im», złemu
światu. Ważne jest tylko, że to ona mówi. Że jest. Poezja jest poezją, cokolwiek by wyrażała”.
Powiedzieć by można, że poeta-korespondent uprawia swoistą działalność r e k l a m o w ą :
choć nie przedmioty kultury materialnej, lecz wytwory kultury duchowej stanowią jej cel.
Nastawienie społeczne? Dla karzełków.
Recenzje niedorzeczne? Dla zgiełku.
Poeto, pluń gdzie komuna, sanacja i endecja.
Tylko ona cię zbawi, przeklęta i jedyna –
I na gwiazdy wyprawi, rytm święty, mowa inna,
Poezja.
(Muzie nóżki całuję, 1936)

Nie bez kozery powołałem się na wiersz przedwojenny. Wybór postawy poetykorespondenta nie był bowiem w twórczości Gałczyńskiego rezultatem porażenia wojennego.
Przeciwnie, reguły tej strategii uformowały się już w Dwudziestoleciu. Przed Wrześniem
drukował wiersze nie tylko w „Kwadrydze”, „Cyruliku Warszawskim” i „Prosto z mostu” – z
tymi czasopismami był związany ściślejszą współpracą, ale także, przygodnie, w niezliczonej
ilości periodyków o zróżnicowanych adresach odbiorczych, m.in. w „Polsce Zbrojnej” (o
wojsku), w dwutygodniku ,,Matka i Dziecko” (prześliczny liryk o dziecku w kąpieli pt. Złota
kąpiel), w organie prasowym Towarzystwa Emigracyjnego „Wychodźca” (zgodnie z
zainteresowaniami redakcji – wiersz pt. Emigranci), w tygodniku krakowskim „Na szerokim
świecie” – reportaże poetyckie z szerokiego świata (Ballada staroniemiecka, Inge Bartsch), w
chrześcijańsko-demokratycznej „Polonii” (o Bożym Narodzeniu tudzież Wielkanocy). A gdy
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autentyści zaprosili go do „Okolicy Poetów”, Gałczyński wysłał Wiersz dla pana Dolbniaka –
o czym? – o autentycznych inspiracjach poezji!
Wojna dla Gałczyńskiego stanowiła koszmarną nierzeczywistość pisarską: przerwę w
życiu twórczym. Jeniec obozu w Altengrabow pisał mało. Po odzyskaniu wolności (i po
uporaniu się z dylematami natury osobistej), gdy zjawił się w kraju w 1946 roku –
natychmiast wrócił do przerwanych wątków.
Najzupełniej elementarne cechy poezji podporządkowanej strategii korespondenta dają o
sobie znać w sporadycznych, niekiedy wręcz jednorazowych występach poety na łamach
czasopism. Takie wiersze-wizytówki najłatwiej dostrajają się do wymogów redakcyjnych, do
języka i tematyki dominujących w danym piśmie, a nierzadko, po prostu, d o t y t u ł u danej
gazety!
Rok 1947. „Po prostu”, organ środowiskowy młodzieży akademickiej. W owych latach
„Po prostu” interweniuje w bytowe kłopoty studentów, analizuje sprawność nauczania, bada
organizację zajęć na wyższych uczelniach etc. Gałczyński drukuje w tym piśmie swój Pomnik
studenta. Od razu trafia w sedno, bezbłędnie, w zabawową, żakowską czy, jak się wtedy
mówiło, „bratniacką” atmosferę życia młodych adeptów wiedzy uniwersyteckiej. Przemawia
stylem juwenaliowej błazenady:
Więc na cokole stoi młodzian straszny
pod względem garderoby. Odzian letko,
agrafką spina przewiewne paletko,
a pod paletkiem, w miejscach dolno-tylnych,
nie rozwiązany ma problem tekstylny,
lecz się uśmiecha i ręce go swędzą,
jakby za chwilę miał dostać stypendium.

Rok 1948. W łódzkiej ,,Opinii”, organie prasowym Centralnego Komitetu SyjonDemokratów „Ichud”, organizacji Żydów polskich, ukazuje się wiersz Gałczyńskiego pt.
Dziecko żydowskie. W tym samym roku wiersz Szczecin – napisany dla ,,Kuriera
Szczecińskiego” z okazji wydania tysiącznego numeru dziennika, tekst zamieszczony w
tymże numerze jako autograf poety.
Wiele by jeszcze można dodawać do tego rejestru. Wiersze pisane na zamówienie Agencji
Prasowo-Informacyjnej (np. Kto wymyślił choinki, 1948), utwory ogłaszane w edycjach
almanachowych (Idą dzieci w almanachu Dzień dziecka, 1948); publikacje w dziennikach
ogólnopolskich. Gazety codzienne nie mają co prawda stałych preferencji tematycznych, ale
(z sezonu na sezon) pojawiają się w nich kwestie wyraźnie faworyzowane, zgodne z
wytycznymi propagandy. Gałczyński i w tym zakresie potrafił ,,odpowiednie dać rzeczy
słowo”. W 1946 roku „Dziennik Polski” zamieścił jego Dwie gitary. Temat: przyjaźń polskorosyjska oraz polsko-radziecka.
Wiersze te żyją rytmem felietonowym. Jak w felietonie punktem wyjścia jest temat. Nigdy
„nagi”, nigdy zobaczony w całkowicie nowym świetle. Zawsze temat jako wycinek
doświadczeń społecznych, które zostały już przetworzone przez język, a dokładniej – przez
retorykę mowy zrozumiałej dla abonentów danego periodyku. (O tym, że temat był dla
Gałczyńskiego wartością pilnie poszukiwaną, świadczy choćby dedykacja wiersza Ciche
marzenie z 1947 roku: „Arkademu Fiedlerowi przez wdzięczność za temat”.)
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Kwestie techniczne
U podstaw poetyki „korespondencji lirycznych” znajduje się gra sprzecznych dążeń. Z
jednej strony jest to pragnienie udanej imitacji cudzej mowy. Poeta-korespondent wciela się w
obce role, przemawia językiem „skradzionym”. Usiłuje zachować wierność wobec poetyki
stylizacji. Z drugiej strony natomiast – dąży do ocalenia indywidualnych cech swej maniery
stylistycznej, utrwala w przekazach lirycznych wizerunek własny, ponad rozmaitością kodów
gazetowych umiejscawia znaki tożsamości autorskiej (wszystkich wierszy razem i każdego z
osobna).
Ową dwukierunkowość strategii korespondenta trafnie uchwycił sam Gałczyński,
zestawiając w wierszu „Liryka, liryka, tkliwa dynamika”, ogłoszonym w dodatku do
„Dziennika Polskiego” (1946), zauroczenie tradycyjnie, sentymentalnie, „angelologicznie”
pojmowaną poetyckością – z namiętnościami czytelnika gazet:
Będziecie śmiać się, lecz daję słowo:
ja czytam nawet „Gazetę Ludową”
i „Pokolenie”, i wiersze w „Kamenie”,
i czytam, i szlocham, och!
liryka, liryka
tkliwa dynamika,
angelologia
i dal.

Liryce kierowanej do prasy służą trzy podstawowe, ustawicznie powtarzane i krzyżujące
się chwyty:
C y t a t y z j ę z y k a g a z e t . Mogą to być zarówno słowa i wyrażenia charakterystyczne
dla publicystyki danego sezonu, jak i elementy polszczyzny felietonowej, zadomowionej w
kronikach towarzyskich, kącikach porad sercowych czy jakichkolwiek innych formach
komunikacji czasopiśmienniczej. Na przykład w Śmierci inteligenta (1947) pejzaż śnieżny
kojarzy się przez moment z Białym Koniem. Jest to zrozumiała dla czytelników prasy
powojennej aluzja do – wyśmiewanych w tej prasie – tęsknot antykomunistycznej emigracji,
marzącej o triumfalnym powrocie do Polski wojsk Władysława Andersa – z generałem na
białym koniu na czele.
M e l a n ż f o r m d z i e n n i k a r s k i c h i p o e t y z m ó w p o t o c z n y c h . Oto fragment
Dwóch gitar:
Ech, rozlały gitary
dźwięku pełne po brzegi
i głos śpiewał, że brzoza,
a baryton, że klon,
że... Adam ... że Aleksander,
że ... „Farys” ... że „Oniegin” –
tajemnica ta sama
i tęsknota, i ton.

Przyjaźń Mickiewicza i Puszkina to w retoryce publicystycznej owych lat popularny
t o p o s – symbol jedności dążeń sił postępowych narodów polskiego i rosyjskiego. Natomiast
gitary, dźwięki, ton, tęsknota, tajemnica, a także brzoza i klon – pochodzą z leksykonu
poetyckości obiegowej. Instrument muzyczny i drzewo, piękno sztuki i piękno natury, brzoza
jako znak rosyjskości, klon (to już gwoli licencji lub dla zaskoczenia odbiorcy, bo powinna
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być raczej wierzba) jako znak polskości.
Odkrycie
energii
artyst ycznej
w
słowach
i
wyrażeniach
p o l s z c z y z n y p o t o c z n e j , które nie są powszechnie odczuwane jako poetyckie, ale
włączone do wiersza, zapisane obok poetyzmów dawnych i sąsiadujące z oryginalnymi
konceptami autora, z jego błyskotliwymi skojarzeniami i mozaikami metafor, stają się w
danej sytuacji lirycznej źródłem przeżycia poetyckiego. Takich cytatów z mowy codziennej
jest w utworach Gałczyńskiego bardzo dużo. W autobiograficznym poemacie Przed
zapaleniem choinki („Przekrój”, 1947), pojawiają się – ujęte w cudzysłów – przypadkowo
usłyszane zdania: „Nie smuć się bracie, nie smuć”, tajemnicze konkluzje: „Jeszcze jeden
dorożkarz odszedł nie wiadomo dokąd”, fragmenty piosenek „Nie przesadzajmy z
prohibicją... Nie przesadzajmy... tararara...”, urywki rozmów zwyczajnych: „Gdzieś pan był
tyle lat?” „Wędrowałem przez głupi świat” i absurdalnych: „Niech da mi panna dwa miliony
rurek z kremem”. Zdania te, czytane w izolacji, nie wydają się nośnikami jakichś szczególnie
wyrazistych sensów poetyckich. Lecz w poemacie Gałczyńskiego uzyskują taki sens. Są
bowiem głosami świata (krakowskich ulic, domu rodzinnego), który bohater Przed
zapaleniem choinek opuścił i oto wraca po latach tułaczki wojennej, a owe głosy to jakby
gesty pamięci i znaki przyjaźni miejsc odzyskanych. Ich wartość – emocjonalna, a zarazem
magiczna, więc i poetycka w tym kontekście! – okazuje się cenniejsza niż opis. W opisie
przestrzeń może być nad wyraz urodziwa, ale jest milcząca, być może nieczuła?! Natomiast
moment, w którym się odzywa do człowieka, nadaje jego powrotowi sens i piękno.
Nie zawsze cytaty z potoczności językowej są w wierszach Gałczyńskiego wyróżniane za
pomocą cudzysłowu. Częściej jest to przenikanie drobin mowy potocznej – do „mowy innej”
(jak poeta określał język poetycki), gdy zwyczajne, obiegowe wyrażenie zostaje
nieoczekiwanie wciągnięte w wir poetyckiej wieloznaczności, na przemian żartobliwej i
wzniosłej, ironicznej i poważnej, a nierzadko także pochłonięte przez gwałtowne zawirowania
fantazji.
W wierszu Grób Krasickiego* wskaż tradycyjne rekwizyty poezji, ukryte cytaty z dziel
dawnych, aluzje mitologiczne, aluzje do twórczości Krasickiego, oryginalne metafory
autorskie. Jak pobudzają fantazję poetycką i jak przechodzą ze zwykłości w niezwykłość
znaczenia obiegowych wyrażeń: „nad tym wzgórkiem błyska”, „kochał się”, „zaraz w nocy”,
„po wieki wieków”?

„Jakby to powiedzieć?”
Gałczyński chciał się podobać ogółowi czytelników. Wiedział, co czynić, aby być
kochanym. Ale wcale nie zawsze mu się udawało pozyskać publiczność. Usiłował przekonać
krytyków, iż jest twórcą neutralnym, działającym poza walką doktryn ideologicznych, niby –
opisany przez niego w wierszu Transport (1947) –
ten gość w kącie, który nic nie gada,
tylko się uśmiecha i śwista,
ani ,,katolik”, ani ,,marksista”,
tylko rzetelny rzemieślnik.

,,Świstaniem” jednak nie można się było w owych latach długo porozumiewać z
publicznością, a zwłaszcza z redakcjami pism. Należało ,,gadać” – za lub przeciw.
Tymczasem nie był wiarygodny ani dla kręgów inteligencji katolickiej, ani dla marksistów.
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Przez prasę katolicką został odtrącony prędko, na własne życzenie, ogłaszając w „Tygodniku
Powszechnym” Notatki z nieudanych rekolekcji paryskich, które traktował jako w pełni
świadome „pożegnanie katolicyzmu”. Natomiast z marksizmem, coraz potężniejszą wówczas
siłą, decydującą o „być, albo nie być” twórcy – kolaborował do końca życia (1953). „Rzetelny
rzemieślnik” nie chciał marnotrawić gotowych wyrobów i zaczął od przypomnienia swych
przedwojennych doświadczeń pisarskich związanych z faszyzującym „Prosto z mostu”:
reanimował stary schemat pamfletu antyinteligenckiego (Śmierć inteligenta, 1947).
Wydawało się, że wystarczy zmiana realiów, bez interwencji w styl, aby dawne hymny
pochwalne ku czci drobnomieszczanina przestroić w apologię mas robotniczych. Prędko
rozpoznano podobieństwa między konfiguracjami sloganów, konstelacjami obrazów itp.
wierszy z „Prosto z mostu” i wierszy pisanych dla nowego mecenasa. Prawda, denuncjacje
rzadko docierały do wiadomości publicznej, pozostawały w biurkach redaktorów (często jako
donosy anonimowe), ale konflikt poety-korespondenta z „firmą” komunikacji
czasopiśmienniczej pogłębiał się niebezpiecznie.
Czym ja się karmię,
pyta mnie pani?
Ostatnio stale
anonimami.
Piszą i piszą
liścik po liście
anonimaści,
anonimiści;
[...]
że świętym gniewem
naród się trzęsie,
że coś tak w ,,Szpilkach”,
że coś tam w „Gęsi”,
że głuchy pomruk
idzie w narodzie
i że kijami,
i że po mordzie.
(„Życzliwy” & „Kolega”, 1948)

Głównym powodem konfliktu między Gałczyńskim a aktywnymi wówczas ideologiami
(zarówno marksistowską, jak i katolicką) stał się stosunek do przeszłości: dawnej i bliskiej,
okupacyjnej. Obie wpływowe ideologie miały sprzeczne wizje Polski. A przecież w jednym
pozostawały do siebie, przynajmniej na pierwszy rzut oka, podobne: w retoryce powagi i
patosu wyrażającej szacunek wobec symboli historii narodowej, a zwłaszcza jej heroizmu.
Inaczej oświetlały polskie dzieje, apelowały do innych mitów oraz bohaterów narodowych,
lecz jednocześnie obie respektowały normy mowy wzniosłej. Z tego też względu żadnej ze
stron centralnego wówczas w Polsce sporu ideologicznego nie mogły się podobać takie
dzieła, jak np. Kolczyki Izoldy (1946), tekst ostentacyjnie niespójny, będący mieszaniną
sentymentalnego liryzmu i satyry, parodii i groteski.
Nie żart, nie humor, lecz właśnie owo (kabaretowe) pomieszanie stylów i nastrojów
budziło sprzeciw. Nikt po wojnie nie odmawiał pisarzom prawa do żartu. Także temat
wojenny od początku w literaturze i folklorze rodził i reakcje patetyczne (tradycjonalizm,
wznowiony romantyzm), i satyryczne (humor okupacyjny). Rzecz w tym jednak, że te dwa
porządki stylistyczne z reguły występowały osobno. Tymczasem w takich utworach jak
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Kolczyki Izoldy hymn patetyczny sąsiadował z błazenadą, ton sentymentalny przeplatał się z
satyrą.
Oto Polacy świętują koniec wojny. Na rynku oglądamy karnawałowe pokazy, pochód
„biało-czerwonych heroldów”; idą dzieci „jak latarenki w balecie” oraz „żołnierze zmoczeni
do nitki”. Weseli przebierańcy (wśród nich „przebrany drukarz” oraz pogwizdujący trębacz,
co „włosy miał jak winogrona”) sławią głośno, nieustannie – nie oręż polski, nie ofiarność
ludności cywilnej, lecz... kolczyki! Odzywa się Mistrz Ceremonii, jego monolog, rażąco
,,niestosowny” – no bo jak można sobie żartować opowiadając o okupacyjnej śmierci? –
przechodzi, ni stąd ni z owad, w dowcipny, acz najzupełniej nie związany z treścią zdań
wcześniej wypowiedzianych limeryk. Wygląda to tak:
Proszę państwa, w sprawie tych kolczyków. Otóż, zaznaczam, żeby uniknąć nieporozumień, że
Izolda to jest po prostu konspiracyjny pseudonim. Dziewczynę znaleziono tego pamiętnego miesiąca na
ulicy Wojciecha Górskiego. Kulturowo i semantycznie. Ona była, jakby to powiedzieć, owinięta w
państwową flagę. Ale całe ciało było zmiażdżone. Zostały tylko uszy i kolczyki. Realizm, panowie,
realizm. I właśnie w myśl powyższego pokażemy państwu
Taniec niedźwiedzi.
Był pewien pan z Krakowa,
który niedźwiedzie hodował
i zawsze po obiedzie
tańczył z jednym niedźwiedziem,
a właściwie to była krowa.

Proszę zwrócić uwagę na celowy, wyzywająco manifestowany brak logiki wynikania:
„taniec niedźwiedzi” pojawia się „w myśl” realizmu, przy czym niedźwiedź okazuje się
„właściwie krową”, taniec „odbywa się” w czasie przeszłym (w limeryku), a słowa „Realizm,
realizm” odnoszą się do zupełnie innych zdarzeń – uzasadniają wprowadzenie obrazu
zmiażdżonego ciała Izoldy.
Tego utworu albo nie rozumiano, albo interpretowano prostodusznie jako ,,satyrę
antyimperialistyczną” (Andrzej Stawar) lub żart autobiograficzny (Artur Sandauer). Owszem,
znajdujemy tu drwinę z tych, którzy (pod wpływem propagandy „imperialistycznej”, jak
zaczynano w owych latach mówić o audycjach rozgłośni zachodnich) nie wierzą w hasła
demokracji ludowej („Demokracja? Kant dziadowski”); znajdziemy też akcenty
autobiograficzne. Lecz w tym tekście napisanym dziwnym, niespójnym językiem–
najistotniejszą kwestią jest jęz yk.
Zdanie z monologu Mistrza Ceremonii: „Ona była, jakby to powiedzieć, owinięta w
państwową flagę” jest dziwaczne i alogiczne. Wtrącenie „jakby to powiedzieć” pojawia się –
na prawach cudzysłowu – zwykle wtedy, gdy fakty nie budzą wątpliwości, natomiast
wątpliwość rodzi dobór słów. Otóż w słowach „owinięta w państwową flagę” znajdujemy
czysty opis, który nie ma w sobie jakichkolwiek nacechowań stylistycznych, które by
uzasadniały cudzysłów. Chyba że poeta daje nam do zrozumienia, iż świat, w którym żyjemy,
utracił jakąkolwiek jednoznaczność, nie poddaje się neutralnemu opisowi, a zatem każde
słowo odczuwamy jako cudze. W takim wypadku wobec każdego zdania byłyby prawomocne
zastrzeżenia typu „jakby to powiedzieć”.
I tak jest w Kolczykach Izoldy. Taki jest sens główny, rzec by można: programowy dziełka
Gałczyńskiego. Styl i kompozycja komunikują sens następujący: rzeczywistość doświadczeń
powojennych jest tak pogmatwana, a rzeczywistość języka – tak wielokodowa (tudzież
wieloświatopoglądowa), że literacką odpowiedzią na ogólny zamęt pozostaje cóż? – radosne,
parodystyczne, groteskowe, kabaretowe ujawnianie stanu zamętu, potęgowanie jego

64

absurdalności.
Kolczyki Izoldy to liryczny szkic do cyklu Zielona Gęś.

Teatrzyk „Zielona Gęś”
Począwszy od 1946 roku poeta drukował miniaturowe, udramatyzowane groteski na
łamach tygodnika „Przekrój” pod tytułem Teatrzyk „Zielona Gęś”. Periodyk ten stał się
azylem, niemal rajem dla poety-korespondenta, który znalazł tu komplet udogodnień:
życzliwość redaktorów, szeroki krąg odbiorców, obfity pakiet tematów. I coś więcej jeszcze:
odpowiedni dla własnej strategii styl dialogu z publicznością. „Przekrój” faworyzował teksty
ujawniające prywatność autora; prenumeratorzy tygodnika to miała być jakby jedna,
wielotysięczna rodzina – sami swoi. Nadto „Przekrój” nie stronił od zawodowej problematyki
artysty. Inicjował gry i zabawy, pielęgnował dowcip, cenił żart absurdalny. Pisząc dla
„Przekroju” mógł zacząć od razu od komplikacji i eksperymentów. Zielone Gęsi to dialogi,
rzadziej monologi, z rozbudowanymi didaskaliami imitującymi styl afisza teatralnego,
reklamy, anonsu, recenzji, korespondencji urzędowej. Ich komizm bierze się z nagłych,
pozbawionych realistycznej motywacji spotkań odległych konwencji mowy – napuszonej i
rzewnej, oficjalnej i domowej, pseudouczonej i kawiarnianej; z gry cytatów, parodii,
trawestacji, aluzji literackich (Plaut, Dante, Szekspir, wieszczowie romantyczni, Asnyk,
Wyspiański, Wiech); także z częstych autoparodii (pod tym względem Zielona Gęś
przypomina Kwiaty polskie Tuwima).
Głównym przedmiotem drwiny (w jakimś sensie także artystycznej fascynacji!) jest tu
sposób porozumiewania się ludzi, zwłaszcza powojennych środowisk inteligenckich,
nonsensowny werbalizm, automatyzm zachowań językowych (gdy mówimy bezrefleksyjnie
tak, jak się w danej sytuacji zwykło mówić). Często pointą bywa brak pointy, a dowcip rodzi
się z zawiedzionego oczekiwania na dowcip.
Mitologiczny, literacki, „tekstowy” rodowód ma tu galeria postaci. Bohaterowie
przychodzą z mitologii (Zeus, Leda, Posejdon), z Biblii (Wąż, Lot, Noe), z arcydzieł sztuki
słowa (Hamlet, Don Kichot), z historii (Cezar, Sobieski, Paderewski), z różnych konwencji
dramaturgicznych, z obiegowych dowcipów (lekarz i pacjent, kelner i gość, urzędnik i
petent). Bohaterami są także alegorie: Łakomstwo, Ironia, Niestrawność; zjawiska przyrody i
przedmioty martwe: Deszcz, Piorun, Głęboki Talerz, Wieża Mariacka. Wyodrębnia się tu
równocześnie zespół postaci wymyślonych przez autora, czyli stała trupa Najmniejszego
Teatrzyku Świata: Osiołek Porfirion, Hermenegilda Kociubińska (uporczywa grafomanka),
profesor Bączyński (angelolog), Alojzy Gżegżółka (,,fenomen nonsensu”), pies Fafik.
Niektóre fabułki mają rozwiązania groteskowe. Biblijny Lot swą małżonkę – zamienioną
w słup soli – rozpuszcza w podróżnym spodeczku i wylewa; Holofernes „z brakującą głową”
zastanawia się, jak żyć; Piekielny Piotruś wciera sobie uszy w głowę i uszy znikają;
Baczyńskiemu śpiewają „sto lat” i profesor „nagle dożywa stu lat, wskutek czego wyrasta mu
śnieżna broda do podłogi”, śpiewają „jeszcze raz” i „dożywa następnych stu lat i całkowicie
upodabnia się do prasłowiańskiego wykopaliska”.
Autor Zielonych Gęsi pokpiwał z postaw opozycyjnych, cienie nowego ustroju dostrzegał
rzadziej. A przecież był przez nową władzę oraz służących jej krytyków źle widziany. Jego
styl nie nadawał się do propagandy, ponieważ nie uznawał autorytetów. Obelgi rzucane na
opozycję traciły moc tam, gdzie śmiech nie oszczędzał nikogo (autora też nie).
Oskarżano go o liczne grzechy. O niezrozumialstwo, niepowagę, a wkrótce także o
nieszczerość ideologiczną.
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Poeta przemawiający t y l o m a s t y l a m i polszczyzny zrozumiałej dla – szerszych i
węższych – kręgów czytelniczych t y l u r ó ż n y c h g a z e t i c z a s o p i s m , miałby
uchodzić za „niezrozumialca”? Niestety. Im udatniej potrafił wykorzystywać cechy
charakterystyczne coraz to większej ilości – coraz to bardziej zróżnicowanych odmian języka
polskiego, tym trudniej było mu się podobać wszystkim naraz. Niektórzy czytelnicy,
zwłaszcza doświadczający kulturalnego awansu, słabo wykształceni, gubili się w labiryntach
jego „pirotechnicznej” wyobraźni oraz błyskotliwej erudycji.
Zarzut niekomunikatywności wysuwany był głównie dla zjednania przeciw
Gałczyńskiemu szerokich kręgów odbiorczych. W istocie miał charakter zastępczy. Krytycy
profesjonalni odrzucali nie tyle mozaikową, kapryśną, ,,kabaretową” stylistykę i wymyślną
kompozycję utworów Gałczyńskiego, ile – powtórzmy – manifestującą się za pośrednictwem
artystycznych zabaw – niepowagę, którą tolerowaliby dobrodusznie, gdyby gry i dowcipy
poety, jego parodie i absurdalne scenki ograniczały się do tematów ideologicznie neutralnych
(jak np. w wierszykach dla dzieci naszych n o n s e n s i s t ó w : Juliana Tuwima czy Jana
Brzechwy).
Oczywiście, atakowano nie tylko wiersze i Zielone Gęsi z „Przekroju”. Nazwisko
Gałczyńskiego pojawiło się w licznych periodykach. W „Odrodzeniu”, w „Szpilkach”, w
„Twórczości”. Wszakże ton, rytm, barwę całości nadawały jego publikacje „Przekrojowe”.
Gałczyński, mistrz komplementu, miał prawo, układając dedykowane Marianowi Eilemu
Poemko jubileuszowe (1947), uczynić niezwykłe wyznanie: „W «Przekroju» pisałem od
dzieciństwa”. W istocie bowiem – od „dzieciństwa” pisarskiego dążył do służby u takiego
właśnie mecenasa. I naraził się wielu czytelnikom. Pewien publicysta z „Tygodnika
Powszechnego” w dyskusji nad kłopotliwym fenomenem pod nazwą „Zielony Konstanty”
stwierdził wprost: „[...] nikt nie rozumie, o czym pisze i o co mu chodzi. Te wszystkie
Zaczarowane dorożki. Kolczyki Izoldy, Listy z fiołkiem, Zielone Gęsi itp., itd., nie mają ani
rymu [?], ani sensu”. Satyrykowi, który zawzięcie wyszydzał „niezrozumialstwo” szkół
awangardowych, przyklejono, jak awangardziście, etykietkę... „niezrozumialca”!
„Arcyapostoł cywilizacji «Przekroju»” stanął pod pręgierzem publicznym.

Wiersze obronne
Co robić? Pomówienie o niekomunikatywność obrócić w żart? „Ludzie kochani,
zrozumcie, że [...] sam nigdy nie nauczę się interesująco pisać, a podczas ostatniej grypy
(często zapadam) stworzyłem 2000 «Zielonych Gęsi», których kompletnie nie rozumiem”.
(Utwory moich czytelników, 1947). Udowodnić, że dziwów poezji nie chcą przyjąć do
wiadomości – jedynie – ludzie pozbawieni wyobraźni, pedanci kostyczni, gabinetowi
szperacze, twory z kręgu kultury książkowej, margines:
Inteligenci tymczasem wertowali słowniki Larussa,
żeby pojąć, co to wszystko znaczy, czy to nie jest przypadkiem kino,
tym bardziej że nade mną bizantyjsko płynęła moja muza,
kobieta z oczyma Natalii, która jest nie zweryfikowaną boginią
(Wjazd na wielorybie, 1947)

Lub może: ująć konflikt w kategorie zemsty, wendety towarzyskiej, anatemy rzuconej
przez zawistnych kolegów po piórze? „Teraz mi bardzo przykro: / pan Gałubiew mnie wyklął
/ i na dno piekła spuścił, / gdzie goreję w czeluści” – Nagrobek który Konstanty Ildefons

66

Gałczyński sam sobie ułożył nadziewając się być do piekła idącym, 1947. Lub inaczej:
odwrócić uwagę od sporu o niezrozumialstwo? inne sobie samemu przypisując wady,
sympatyczniejsze może? Na przykład; skłonność do niemęskich, nieprzyzwoitych rozczuleń?
Niechże bawią „ich” – jak żałosny, szlochający Albin w Ślubach panieńskich Fredry. Płacz
jest chwilami śmieszny, wstydliwy, ale, u licha, nie jest n i e k o m u n i k a t y w n y ; i
Gałczyński pisze: „a mnie, lirycznej płaksie, / łzy dochodzą do uszu” (Poemko jubileuszowe).
To częsty motyw jego monologów poetyckich: „a ja jak bóbr”, ja – „nerwy, chodząca trema”
itp.
Jeszcze inne wyjście. Przyznać się do niepowodzeń warsztatowych, byle nie ujawniać
żenującego faktu odtrącenia przez odbiorcę. Poeta i tego próbował. W wierszu Pochwalone
niech będą ptaki (1947) głosi apologię wszystkiego, cokolwiek pojawia się w zasięgu
doświadczeń potocznych: odwagi i zwątpienia, sytości i głodu, zdrowia i choroby, arcydzieła
i kiczu. Wśród wartości ułomnych, bytów niedoskonałych, a jednak zasługujących na
poszanowanie, wyodrębniają się także twory lichego rzemiosła, „a nawet tacy jak ja, co
składają / kiepskie wiersze na temat jesieni”. Owo n a w e t wydaje się ostatecznym
wyczerpaniem się energii w dramatycznej walce o łaskę odbiorcy. Więcej tu rzeczywistej
rozpaczy niż – tak częstej u Gałczyńskiego – kokieterii.
O, pochwalony każdy ból stokrotnie
i każdy cios, byle męski –

Publiczne przyznanie się do porażki w dialogu z publicznością byłoby już złamaniem reguł
gry. Poezja ciemna to fenomen dobrze znany w obszarach komunikacji książkowej. Ciemna
w odbiorze współczesnych – „jaśnieje” dla czytelników przyszłości (casus Norwid). Strategia
twórcy gazetowego wyklucza myśl o dialogu z potomnością. Respektuje tylko teraźniejszość,
jej oceny, jej koniunktury. Gałczyński gubi się w postanowieniach strategicznych. Z jednej
strony (nadal) kpi z niezrozumialstwa. W Paradzie kuglarzy (1948) atakuje na przykład
letryzm (organizacja brzmieniowa ważniejsza od zdarzeń i słów). Z drugiej strony – w rok
później – sam w sobie odkrywa skłonności do zdrady ideału prostoty. Pisze Hymn do
Apollina (1948). Wiersz-błaganie:
Wyzwól mnie Apollinie
od literackich dziwactw...
I dalej:
O, synu Jupitera, mą mowę ciemną
rozświeć...

Poeta-korespondent wykracza oto poza granice własnej strategii. Jeszcze kompromisowo,
pokornie, pół na pół: wszak prasa ówczesna adaptuje nowy gatunek – s a m o k r y t y k ę –
przeniesiony z zebrań, szkoleń, zjazdów, także literackich. Konwencja samokrytyki
publicznej stanowi zaprzeczenie dotychczasowych form pertraktacji z odbiorcą, gdyż oznacza
wyznanie grzechu „dziwactwa” oraz „ciemności” poezji, a jednocześnie, z uwagi na kanon
retoryczny, mieści się w repertuarze nowych obyczajów życia literackiego. Jest rok 1948, a w
styczniu następnego roku zostanie zadekretowany socrealizm.
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Od stycznia do października
(1949-1956)

Poeci po zjeździe szczecińskim
W Szczecinie – dźwigającym się ze zgliszcz, które (pamiętam) ciągnęły się całymi ulicami
i plątaninami śladów po ulicach, a jednak nie odebrały temu cudownemu miastu jego piękna,
w styczniu 1949 roku, na walnym zjeździe Związku Zawodowego Literatów Polskich
(zwanego odtąd Związkiem Literatów Polskich) proklamowano nowy okres w dziejach
literatury polskiej. Miał to być czas niepodzielnego panowania jednej metody twórczej –
obowiązującej tak literaturę, jak i wszelkie inne dziedziny kultury. Ową metodę, zrodzoną
przed wojną (1934) i okrzepłą, czy raczej zakrzepłą, w ZSRR, oficjalnie nazywano
r e a l i z m e m s o c j a l i s t y c z n y m , natomiast nieoficjalnie i nieco wzgardliwie –
socrealizmem.
W wiele lat później Miron Białoszewski w pewnym wierszu z tomiku Było i było posłużył
się sugestywnym skrótowcem: s o c. Tak powstała trzecia, kolokwialna, „zabawowa” nazwa
zjawiska, które wtedy już należało tylko do niemiłych wspomnień.
Tu będziemy posługiwali się najczęściej nazwą „socrealizm”.

Przełom? Raczej wyłom!
Pierwszą cechą odróżniającą akt założycielski socrealizmu od innych podobnych wydarzeń
zmieniających bieg literatury było to, że inicjatywa przełomu należała tym razem nie do
twórców, lecz do ludzi sprawujących władzę, zajmujących w nowym systemie najwyższe
stanowiska partyjne oraz państwowe. W imperium sowieckim Józef Stalin żądał socrealizmu,
a ideowe wytyczne opracował członek Biura Politycznego partii bolszewickiej, Andriej
Żdanow. W Polsce ten schemat się powtórzył. Najpierw (1947) odezwał się prezydent
Bolesław Bierut; tezy przemówienia, które wygłosił z okazji otwarcia rozgłośni radiowej we
Wrocławiu, stanowiły zapowiedź nadciągających przemian. Potem (1948) sytuacją w
literaturze zajęło się plenum Komitetu Centralnego świeżo powstałej Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej. Oceniono nader nieżyczliwie dotychczasowe poczynania twórców i
wyrażono pragnienie ukrócenia starych praktyk, tudzież podjęcia nowych zadań twórczych.
Wcześniejsze przełomy literackie (romantyczny, pozytywistyczny, awangardowy)
podlegały stałemu układowi norm:
– musiało dojść do odrzucenia dotychczasowych kanonów i potępienia form ich realizacji;
– musiały zostać sformułowane nowe kanony i formy;
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– inicjatorami i wykonawcami przełomu byli sami twórcy.
Łatwo zauważyć, że „przełom” socrealistyczny stał się – na tle tradycji – osobliwym
novum: spełniał dwa pierwsze warunki i nie spełniał trzeciego. Taka kolejność rzeczy, kiedy
to nowa postać sztuki wyznaczana jest najpierw przez potęgi władzy politycznej, a dopiero, w
drugiej kolejności, głos zabierają środowiska twórcze, przy czym nie mogą one rewidować
„generalnej linii” (jak się wtedy mówiło), muszą natomiast szczegółowo opracować jej
przeniesienia do scenariuszy filmowych, spektakli teatralnych, narracji powieściowych,
przebiegów monologu lirycznego itp. – radykalnie zmienia s e n s m o m e n t ó w
z w r o t n y c h w d z i e j a c h l i t e r a t u r y . W normalnym świecie przełom stanowi zawsze
manifestację wolności pisarskiej; natomiast w rzeczywistości anormalnej wkroczenie
urzędowego, partyjnego, represyjnego „izmu” staje się aktem zniewolenia ludzi sztuki, a co
za tym idzie – także odbiorców. Socrealistyczny „przełom” 1949 roku należałoby nazywać
w y ł o m e m w h i s t o r i i , zakłóceniem jej naturalnego rytmu ewolucyjnego.

Szkoła „inżynierów ludzkich dusz”
Druga fundamentalna cecha formującego się socrealizmu to narzucenie twórcy
obowiązków urzędnika państwowego. W słowach tych jest nieco przesady, ale nie ulega
wątpliwości, iż poczynania nowej władzy wobec ludzi pióra przypominały pod niejednym
względem e t a t y z a c j ę ś r o d o w i s k a p i s a r s k i e g o . Socrealizm burzył mit artysty jako
jednostki wolnej, suwerennej, sobie tylko oraz żywiołom własnego talentu podległej. Dla
prawodawców tej doktryny nazwy takie, jak „pisarz”, „kompozytor” czy ,,rzeźbiarz” niewiele
różniły się od nazw pozostałych ról w społecznym podziale pracy. Pracę twórcy pojmowano
,,bojowo” – jako walkę. Gdzie? Na froncie ideologicznym. A co to jest front ideologiczny?
To zakrojona na szeroką skalę działalność wychowawcza, systematyczna – wedle bezustannie
cytowanego Stalina – „inżynieria ludzkich dusz”.
„Nowe motywy życia, twórczy zapał robotnika i chłopa, przemiany zachodzące w losie i
świadomości człowieka pracy wymagają od pisarzy gruntownego przemyślenia środków
pisarskich, aby mogły najlepiej służyć ludowemu odbiorcy – głosiła rezolucja zjazdu
szczecińskiego w 1949 roku. – Tak pojmując swoją rolę, pisarz przestaje być autorem dla
niewielu, a staje się wyrazicielem i wychowawcą szerokich mas narodu.”
Wyraziciel i wychowawca. Aby literatura mogła wychowywać, sama musi być
wychowywana. Takie rozumowanie wydawało się bezdyskusyjne. Wytworzyła się wkrótce
swoista – dwustronna – praktyka działań edukacyjnych. Z jednej strony organizacja
świadomości twórcy stała się zadaniem krytyki, z drugiej strony twórca miał odtąd „uczyć się
życia” poza własnym środowiskiem, w zakładach produkcyjnych, w spółdzielczych
gospodarstwach rolnych, w portach i kopalniach. Krytyka literacka nie mogła postulować
zmian w systemie literatury, zachowując w nie zmienionym kształcie własny styl refleksji.
Impresyjność, indywidualizm, migotliwość ocen, a także zabawowe skłonności mowy
krytycznoliterackiej musiały ustąpić miejsca skupionej powadze, jednolitości kryteriów,
wreszcie zobiektywizowanej terminologii badawczej. Tak: badawczej, gdyż nauczycielskie
powinności krytyki zbliżały się do nauki o literaturze. Z kolei nauka o literaturze wkraczała w
kompetencje krytyki, historycznoliterackie rekonstrukcje stawały się ocenami dawnych epok,
w których rozpoznawano przede wszystkim antagonizmy wsteczności i postępowości.
Literatura, krytyka, literaturoznawstwo poszukiwały ideowej tożsamości w filozofii:
upodabniały się do siebie coraz bardziej.
„Tej ofensywie literackiej – pisze Włodzimierz Maciąg – towarzyszyły charakterystyczne
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zmiany w organizacji życia kulturalnego. Nowe postulaty przedstawiano mianowicie
społeczności pisarskiej w formie referatów na kolejno zwoływanych zjazdach i
zgromadzeniach, referatów drukowanych następnie w pismach literackich i stanowiących
obowiązujący do pewnego stopnia kodeks artystyczny. W każdym razie stanowiły one
program orientujący instytucje kulturalne, a zwłaszcza wydawnictwa, co do aktualnych
postulatów polityki kulturalnej. Referaty te czy artykuły, podpisane nazwiskiem znaczących
polityków kulturalnych, stawały się coraz bardziej nietolerancyjne wobec indywidualnych
zainteresowań twórczych pisarzy i polegały głównie na wyliczaniu popełnionych przez nich
błędów”.
Zakładano, iż demaskując błąd twórcy, wystawiając na widok publiczny utajone w jego
dziele ułomności, krytyka będzie w stanie mu pomóc, sprowadzić na słuszną drogę, włączyć
do jednomyślności kolektywnej. Gdy Adam Ważyk na zjeździe szczecińskim wytykał
„niedojrzałość ideową” Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu, postępował tak, jak
wychowawca wobec ucznia. „Niedojrzałość” to stan przejściowy, uleczalny, przeto wart trudu
terapii edukacyjnej. Jak wspomniałem, instytucja krytyki proponowała pisarzom wyjazdy w
teren. Imprezy wyjazdowe powinny były dostarczać wiedzy o współczesności, orientować w
nastrojach, odsłaniać potoczność polszczyzny. Krytyka zalecała jednak nie reporterską
obserwację, lecz bezpośrednie doświadczenie pracy; niekiedy pisarz – na przykład Nina
Rydzewska przed napisaniem Ludzi z węgla – zostawał robotnikiem w zakładzie
produkcyjnym, grał rolę robotnika niewykwalifikowanego, ukrywał przed załogą cel swego
pobytu i poznawał od wewnątrz stosunki panujące w danej społeczności. Dodajmy, iż był to
mechanizm odwracalny: pisarze stawali się robotnikami, wśród robotników poszukiwano
talentów pisarskich. W owych latach nie znano problemu ilościowego nadmiaru twórców. Im
więcej ludzi spróbuje sztuki pisarskiej, tym lepiej (dotyczyło to twórczości amatorskiej wielu
dziedzin). Placówkami kształcącymi były Koła Młodych powstające przy oddziałach Związku
Literatów Polskich w całym kraju. Organizowano dla młodych sympozja szkoleniowe.
Redakcje czasopism nie szczędziły debiutantom porad i wskazówek. Najciekawszym
twórcom przydzielano opiekunów spośród grona literatów doświadczonych.

Dwa kolory
Zjazd szczeciński przyjął radziecką wykładnię realizmu socjalistycznego. Tak więc
„realizm” oznaczał bliskość literackiego obrazu świata wiedzy potocznej; powinien to być
świat zrozumiały dla ogółu, bez udziwnień i utrudnień. To, co incydentalne, egzotyczne,
rzadkie należało wyeliminować z literackich wizji; pokazywać to, co typowe. Z kolei
określenie „socjalistyczny” było synonimem ideologicznej tendencyjności. W imię racji
wychowawczych należało ukazywać świat nie tak, jak naprawdę wygląda, lecz w ruchu
przeobrażającym jego kształt socjalny, czyli 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, głosi
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 (1957) – to:
autorzy płócien podzielonych na prawą stronę i lewą stronę
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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. Spełnienie powyższych żądań w poezji nie stwarzało
specjalnych trudności.
Z jednej strony wzorów krasomówczych dostarczało ówczesne piśmiennictwo agitacyjne.
Artykuły gazetowe, referaty i uchwały partyjne, przemówienia okolicznościowe, orędzia
noworoczne, broszury kształcące bojowników frontu ideologicznego, teksty zamieszczane w
Kalendarzu Robotniczym – stanowiły materiał wielu wierszy. Ulegał on, rzecz jasna,
przetworzeniu: poetyzacji. Podmiot liryczny mógł przybierać pozy rozmaite, bywał zarówno
taktownym nauczycielem, jak i płomiennym mówcą wiecowym, cierpliwym kapłanem nowej
wiary i niecierpliwym rozkazodawcą, sarkastycznym oskarżycielem
zła i
bezkompromisowym oficerem politycznym. Zarazem przecież jego praca pozostawała w
różnych wierszach wciąż tą samą p r a c ą a g i t a c y j n ą . Z tego też względu zespół
podstawowych norm rządzących liryką socrealistyczną nazywam s t r a t e g i ą a g i t a t o r a .
Z drugiej strony do dyspozycji poetów socrealistycznych pozostawały liczne wzory dawnej
literatury dydaktycznej; nie brakowało ich w archiwum sztuki rymotwórczej.
Jakie znasz dawne gatunki i utwory literatury tendencyjnej?
Poezja agitacyjna miała jednak także własne uzasadnienia literackie. Korzystała z
doświadczeń strategii wcześniejszych. Apelowała do nawyków odbiorczych utrwalających się
pod wpływem strategii uczestnika (z lat wojny i okupacji), strategii świadka (czasu
wojennego i powojennego), a w pewnym zakresie również – strategii korespondenta.

Poezja socrealistyczna
(strategia agitatora)
Literatura zmieniała strategię. Śmierci nie ma, człowiek nie umiera, dlatego żyjemy –
wołały tytuły książek (Wiktora Woroszylskiego, Kazimierza Brandysa, Wisławy
Szymborskiej). Zmiana strategii wydawała się zrazu zmianą tonacji. Oto radość stawała
naprzeciw rozpaczy. Wczorajszemu pesymizmowi przeciwstawiono dzisiejszy optymizm.
Optymizm poezji agitacyjnej był w jakimś stopniu antycypowany przez poetów lat wojny.
Ich rozpacz nie stanowiła przecież rezultatu dobrowolnego wyboru, lecz pojawiła się w
okolicznościach wymuszonych przez historię. Poezja wojenna z konieczności – a nie
wyłącznie dla zadośćuczynienia wymogom programu estetycznego – nie mogła przekazywać
takich doznań, jak na przykład radość obcowania z zagadkami Kosmosu, zachwyt nad
pięknem kultury, luksus „niepróżnującego próżnowania”, afirmacja czasu świątecznego i tak
dalej. Okoliczności zewnętrzne skazywały tę poezję na jednostronne widzenie świata i
człowieka w świecie. Ograniczały możliwości słowa lirycznego.
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Czyż na to jestem stworzony
By zostać płaczką żałobną?

– pytał Czesław Miłosz w jednym z wierszy z 1945 roku. I ostrzegał:
Zostawcie
Poetom chwilę radości
Bo zginie wasz świat.
(W Warszawie)

Jak rozumiesz w wierszu Czesława Miłosza „W Warszawie”* przysięgę poety, iż nigdy nie
dotknie ran swego narodu? Czy poeta pozostaje wierny tej przysiędze?
Do kogo (w kolejnych strofach) zwraca się podmiot utworu Miłosza? Jak zmienia się sens
monologu, gdy zmienia się wizerunek adresata?
Jakie są cele odwołań do św. Jana, Antygony i Szekspira?
Jak wybór środków leksykalnych, składniowych i wersyfikacyjnych daje efekt doniosłości
przesłania tego wiersza?
Nawiązania do doświadczeń wyniesionych z wojny umożliwiały liryce agitacyjnej
uwiarygodnienie swych idei. Dawały jej jakby specjalne uprawnienia etyczne. Głosiła radość,
ponieważ wyrosła z rozpaczy już pokonanej. Odnawiała optymizm, ponieważ zaznała
najcięższych załamań, przeszła przez próbę zniszczenia (Mieczysław Jastrun: „Jestem przy
wszystkich, którzy cieszą się i pragną” – ..Śnieg jeszcze leży...” z tomu Rok urodzaju, 1950).
Przywracała utracony sens pojęciom takim, jak dobro czy przyjaźń i domagała się akceptacji
tych pojęć, ponieważ wyrażała samopoczucie ludzi, którzy w swych biografiach noszą świeże
jeszcze ślady ponurej złości i bezrozumnej nienawiści.
To Julian Tuwim pisał w Kwiatach polskich:
Daj nam uprzątnąć dom ojczysty
Tak z naszych zgliszcz i ruin świętych
Jak z grzechów naszych, win przeklętych:
Niech będzie biedny, ale czysty
Nasz dom z cmentarza podźwignięty.
Ziemi, gdy z martwych się obudzi
I brzask wolności ją ozłoci,
Daj rządy mądrych, dobrych ludzi
Mocnych w mądrości i dobroci.

To Krzysztof Baczyński – jeszcze w 1942 roku – wołał w wierszu Polacy:
O, wybudujcie domy, o nazwijcie wreszcie
Polskę – Polską, nie krzywdą, a miłość – miłością.

Teraz, po wojnie, Władysław Broniewski pisał swój Most Poniatowskiego tak, jak gdyby
odpowiadał cytowanym wyżej wierszom Baczyńskiego i Tuwima:
Drogi zburzone,
miasta w ruinie,
historia
gnie nas i łamie,
lecz – „nie zginęła”,
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nigdy nie zginie,
my ją dźwigniemy
sami!

Motyw zachwytu nad światem formowanym od nowa wspólnymi siłami ludzi ocalonych z
wojny pojawiał się w realizacjach rozmaitych. Jedni autorzy jęli się opisywania wspaniałości
placów budowy, ograniczając emocje do kontemplacji czysto estetycznej – pomiędzy estetyką
patosu a estetyką rozrzewnienia. Drugich pochłonęły atrakcje pisarstwa panegirycznego. Nie
rzeczy, lecz ludzie, nie wygląd, lecz idee, nie zachowania bezimiennych mas, lecz przebiegi
biografii wzorcowych stanowiły materiał wierszy, które najczęściej były rozwiązaniami zadań
strategicznych w systemie norm gatunkowych tradycji klasycznej, a więc w gatunku ody,
dytyrambu, hymnu, komplementu. Inni usiłowali poddać analizie sam fenomen radości, jej
racje psychologiczne i etyczne, a także to wszystko, co dziś stanowi dla niej zagrożenie, co
rodzi nowy ból i nowy gniew.

Liryka odzyskanego bezpieczeństwa
Pamiętamy, że w nurcie lirycznych zeznań świadków wojny, na przykład w Niepokoju
Różewicza, krajobrazy otaczające człowieka przynosiły zniszczenie i śmierć. Bohater czuł się
wykorzeniony z pejzażu, osaczony przez ziemię i niebo, ziemię rodzącą miny, niebo siejące
bomby. Twórczość agitacyjna dążyła do odbudowania harmonii między człowiekiem a
światem. Chciała być szkołą ufności.
Oto charakterystyczny dla omawianego nurtu wiersz Artura Międzyrzeckiego pt. Na
Muranowie nocą (z tomu Noc noworoczna, 1953):
– Dokąd, budowo, płyniesz?
Wiatry wieją o zmroku,
Księżyc wyszedł z obłoku,
Mury żółto oświeca.
Złoci wiadra i skrzynie,
Dokąd ty płyniesz?
– Płynę tak co wieczoru
Kiedy okna pogasną,
Spojrzeć na nasze miasto.

Harmonia doskonała. Świat jest całością integralną. Miasto jednako łączy ludzi i budynki,
Warszawa to „nasze miasto” – dla człowieka i dla placu budowy. Natura kolaboruje z
cywilizacją. Istnieje po to, aby jak czarodziej ubarwiać nie otynkowane jeszcze mury. Nie ma
tu rzeczy brzydkich. Wiadra i skrzynie złocą się w świetle księżyca. Nastaje czas cudowności:
– Północna pora bije,
A jesteś z cegieł samych –
Podparta drabinami
Jak od ziemi odbijesz?

Jedyny problem to dopełnienie harmonii poprzez przezwyciężenie bezruchu. Bohaterowie
tego wiersza: człowiek, budowa i miasto ciążą ku sobie, poszukują się wzajem, marzą o
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nocnym randez vous. I w końcu ich tęsknoty znajdują zadośćuczynienie w świetlnych
kontaktach natury i cywilizacji, w zmieszaniu świateł reflektora i księżyca:
– Reflektor – moje wiosło,
Księżyc – gniazdo bocianie;
Spotkamy się świtaniem.

„Spotkamy się” to znaczy „zrozumiemy” i jednocześnie „zjednoczymy” w pięknie
zmartwychwstającej stolicy.
Owe melodie sentymentalne, barwy pastelowe liryków zdobywających czytelnika poprzez
estetyczną motywację urody świata odbudowywanego z ruin miały swe uzasadnienie – także
pozaliterackie. Warszawa w wielu miejscach wracała do pierwotnego kształtu
architektonicznego.
Z okien mojego mieszkania
W ciepły wiosenny poranek
Widzę Kolumnę Zygmunta
domki Starego Miasta.
Tu dom, tam nowa ulica,
Budową zorane grunta,
Na których co dzień wyrasta
Socjalistyczna stolica.
Co było stare i rzewne,
Nie zginie. Będzie piękniejsze –
(Antoni Słonimski Z okna, 1955)

Od radości manifestowanej w takich wierszach był już tylko jeden krok do entuzjazmu
panegirycznego.

Panegiryki „dworskie”
Z optymizmu, z zachwytu, z wizji rzeczywistości pojednanej w harmonii powszechnej
twórczość agitacyjna nie mogła wyłączyć człowieka. Agitacja domagała się potwierdzeń w
faktach z konkretnych życiorysów ludzi żyjących tu i teraz. Przekonując – chciała nagradzać.
Apelując o czyn – przedstawiać listę osób w czynie budowania zasłużonych. A więc na
pierwszym miejscu „maszynistów rewolucji”, jak to określił Władysław Broniewski w
poemacie Słowo o Stalinie (1949). Sięgała po panegiryk.
Problem był skomplikowany – literacko i etycznie. Nad panegirykiem jako gatunkiem
ciążyła pamięć o jego dworskim rodowodzie. Utwór opiewający czyny osoby żyjącej, która
piastuje wysokie godności państwowe, nie mógł uwolnić się od wzbudzających nieufność
stereotypów pochlebczych. Mimo to niektórzy poeci, Tuwim, Broniewski, Iwaszkiewicz,
próbowali w tej dziedzinie zabiegów reanimacyjnych „Klaskaniem mając obrzękłe prawice”,
podlegali naciskom emocjonalnym ,,kultu jednostki”. („Picasso też klaskał”, powie potem
jeden z bohaterów Kartoteki Tadeusza Różewicza). Znali tłumaczone na język polski wiersze
poetów radzieckich (Włodzimierz Majakowski, Sulejman Stalski, Michaił Isakowski) oraz
twórczość komunistów działających za „żelazną kurtyną” (Paul Eluard, Pablo Neruda), którzy
również nobilitowali w swoich tekstach ekstazę panegiryczną, poetykę ody, gestykę ukłonów.
Słowo o Stalinie Broniewskiego w jakiejś części tylko odpowiada kanonom panegiryku.
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Zawiera wiele przejmujących strof („Na mojej ziemi miliony mogił, / przez moją ziemię
przeszedł ogień”) – nie ustępujących w niczym najlepszym lirykom obywatelskim tego
autora. Ten poemat można by interpretować nawet jako obronę przed panegirykiem
personalnym – bohater tytułowy pojawia się tu jako personifikacja energii mas
rewolucyjnych: niewiele mówi się o nim samym, tekst chce być przede wszystkim kroniką
dziejów rewolucji. Ale koncept autora nie zdaje egzaminu. Wprojektowany w poemat „krótki
kurs” historii walk proletariackich pokrywa się w swych epizodach węzłowych z ,,krótkim
życiorysem” Stalina. Deformacja poetyki wiedzie ku deformacji etyki. Odbiorca
niezorientowany dowiaduje się z poematu, że zarówno pokonanie Białej Gwardii, jak i
zwycięstwo nad Trzecią Rzeszą, to wydarzenia sytuujące się w biografii jednego człowieka.
Biała Gwardia padła pod Carycynem, Trzecia Rzesza pod Stalingradem. A ,,Stalingrad” to
nowa nazwa Carycyna. Ostatecznie wychodzi na to, że historia XX wieku rozegrała się w
jednym mieście, w jednym „słowie jak dzwon”, pod kontrolą jednostki nadludzko
wszechobecnej i wszechwiedzącej.
Na antypodach Słowa o Stalinie umieścić by należało List do Prezydenta Bieruta (1952)
Jarosława Iwaszkiewicza. W odróżnieniu od Broniewskiego – Iwaszkiewicz uświadamiał
sobie konieczność depatetyzacji gatunku. Demonstrował w Liście do Prezydenta Bieruta
spontaniczną wolę mowy pochwalnej, która rodzi się w niemałym trudzie pokonywania
zawstydzeń, jakie kojarzą się każdemu z rolą chwalcy „wielkich tego świata”. Stwierdzał
wprost:
Ty wiesz, że nie chwaliłem wielkich tego świata,
I ten list do Ciebie nie dlatego piszę,
Że stoisz w ostrym świetle niby na cokole,
Wszyscy na Ciebie patrzą, wszyscy Ciebie sławią.
Ale kiedy mi ciężko i kiedy się gubię,
Myślę zawsze o Tobie.

Panegirysta przeprasza. „Więc wybacz mi tę śmiałość i ton tego listu”. Retoryka spowiedzi
publicznej to, nawiasem mówiąc, domena licznych podwówczas monologów poetyckich –
autorstwa twórców starszej generacji, nieobca także innym byłym skamandrytom (Antoni
Słonimski:
„A błędy? Błędy wybaczy / Socjalistyczna ojczyzna”). Nie bez kozery Iwaszkiewicz
poświęca więcej słów sobie samemu niż Prezydentowi. Błądziłem, rzecze, ulegałem
omamieniom pięknoducha, nie umiałem w porę dostrzec krzywdy ludzkiej ani zrozumieć
istoty wyzysku człowieka przez człowieka. „Zmęczone oczy pasąc piękności widokiem – /I
olśniony tęczami wtedy nie dostrzegłem / Ugiętego pod jarzmem prostego człowieka”. I dziś
jeszcze wczorajszy pięknoduch nie ukrywa żalu z powodu utraty swych złudzeń
młodzieńczych. Wyznaje: „lecz trochę mi szkoda «zachodów promienistych» i «róż», i
«marmurów»...”. Celem tej sentymentalnej samokrytyki jest ocalenie godności podmiotu
wypowiedzi apologetycznej. Autointepretacja budzi zaufanie. Autointerpretacja krytyczna –
tym bardziej. Zaufanie potrzebne dla osiągnięcia efektu identyfikacji czytelnika z autorem.
Nadto jeszcze: uzasadnia ową u r o c z y s t ą f a m i l i a r n o ś ć t o n u , formę ,,Ty”, zdania
typu „Wiem, że Ty tak samo”, „I wiem, że Ty masz rację”, „I wiem, że Ty rozumiesz”.
Podczas gdy apologia wyrażana poprzez samokrytykę stanowi jawną intencję Listu, uchwytną
w słowach tekstu, dostrzegalną na powierzchni – „gołym okiem”, to w głębi dzieła, w jego
utajonych labiryntach, daje o sobie znać intencja przeciwna: moralizatorska. Iwaszkiewicz
wzorem panegirystów dawnych nie tylko wielbić pragnie, ale wielbiąc wpływać na postawę
Adresata. Być nie tylko pochlebcą, ale i doradcą. Gdy konstatuje fakt: „jesteś taki oto”, każe
się domyślać w tym stwierdzeniu słów „bądź taki, jakim Cię chwalę”. W wierszu
Iwaszkiewicza odżywa dyskretny urok dydaktyzmu panegiryków staropolskich. Powiada się
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tu na przykład:
W Tobie zawsze d o s t r z e g a m wzór takiej prostoty
(Podkr. E. B.)

– słówko „zawsze” zdradza intencję moralizatorską, oznacza nie tylko „wczoraj” i „dziś”,
lecz również „jutro”, projektuje postawę Adresata – na przyszłość; apologia przeistacza się w
apel; przytoczone wyżej zdanie uzyskuje sens perswazyjny, może być odczytane jako:
W Tobie zawsze c h c ę w i d z i e ć wzór takiej prostoty

Na tym tle zrozumiałe się stają ostatnie słowa tekstu. Poeta nie ślubuje posłuszeństwa.
Obiecuje pomoc – już nie we własnym tylko, lecz w imieniu zbiorowego „my”. Do końca
utrzymuje w mocy myśl, iż panegiryk nie poniża panegirysty. Wszak pomagać może ktoś, kto
dysponuje określonymi zasobami sił i środków. Ale panegirysta jest przebiegły. Obietnica
wspomagania Adresata pojawia się jako ilustracja mowy „zwyczajnej”, od serca, prostej,
zgodnej z nakazami obyczaju:
Mówię Ci więc zwyczajnie zwyczajne wyrazy:
„Żyj długo, pracuj długo – my Ci pomożemy”.

Wiersze panegiryczne, służące kultowi Stalina oraz głoszące chwałę pomniejszych
lokalnych przywódców ery stalinowskiej, to w dorobku poetów ówczesnych – część
najbardziej kompromitująca i wstydliwa. Lecz jednocześnie wiersze były drobnym, niemalże
mikroskopijnym fragmentem owego kultu, który w rzeczywistości pozapoetyckiej owych lat
przybrał formy monumentalne.
Jak przemianowano wówczas Katowice? Kto był patronem Uniwersytetu Wrocławskiego?
Które znane Ci ulice i place miast polskich nosiły imiona (umarłych i żywych) przywódców
komunistycznych?
Znajdź informacje o filmach, rzeźbach, malowidłach, spektaklach teatralnych,
kompozycjach muzycznych i slowno-muzycznych – współtworzących „dworski” panegiryzm.

Panegiryki „plebejskie”
Obok panegiryków aktywizujących tradycję dworską w strategii agitatora ukonstytuował
się równolegle panegiryk „plebejski”. Jego adresatami byli nie tylko ludzie kreowani przez
prasę na bohaterów codzienności socjalistycznej (Wincenty Pstrowski), ale także – wybrani
przez poetów.
A zawsze kłaniaj się, córko, ludziom maleńkim.
Bo to są ludzie ogromni. Żebyś wiedziała.
(Julian Tuwim Do córki w Zakopanem)

Dla niejednego z tych ludzi wiersz stanowił pierwsze odznaczenie za zasługi. Formę
„upublicznienia” biografii. Panegiryk „plebejski” nie rodził dramatów moralnych, przeciwnie,
mógł satysfakcjonować zarówno krytyków, którzy domagali się realizmu w liryce i
otrzymywali wiersze – znaleziska reporterskie, jak i samych autorów, gdyż spełniał nadzieję
na bezpośrednią interwencję w życie – słowem poetyckim.
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Chciałbym nie mówić
lecz czynić słowami

– zwierzał się w swym Pragnieniu Tadeusz Różewicz (Wiersze i obrazy, 1952).
Anny Kamieńskiej List do Piotra Wyrobka (1952) – pouczająca opowieść o samouku z
Osielca nad Skawą, Różewicza liryczny zapis rozmowy z małym Cyganem pt. Spotkanie w
Nowej Hucie (1952), dedykowany świetliczance wiejskiej wiersz Juliana Przybosia W
świetlicy (1954), to przykłady urzeczywistnienia norm panegiryku plebejskiego w poezji
socrealistycznej.
Układanie wierszy życzliwych „ludziom maleńkim” ograniczało twórców artystycznie, ale
czy u autorów szanujących etykę humanitaryzmu powinno było rodzić wątpliwości natury
moralnej? W granicach pojedynczego utworu wszystko wydawało się w porządku. Natomiast
w całej ówczesnej poezji sławiącej prostego człowieka – oglądanej na tle rzeczywistości PRL
– tkwił bolesny fałsz, który polegał na tym, że tylko niektóre biografie „nadawały się” do
upamiętnienia. Inne losy polskie (cierpienia wywiezionych na Syberię, koszmary ściganych
przez NKWD i UB, dramaty wybitnych fachowców odsuniętych od pracy zgodnej z ich
kwalifikacjami, zmarnowane lata studentów relegowanych z uczelni, krzywdy wyrządzone
zamożnym rolnikom – nazywanym pogardliwie „kułakami” itd.) nie mogły zostać opisane –
ani wzniośle, ani prawdziwie. Mogły jedynie być przedmiotem napaści i kpin.

Retoryka rozkazu
Przejście od strategii świadka do strategii agitatora nie stanowiło prostej substytucji:
wczoraj rozpacz, dzisiaj radość. Zmieniły się od fundamentów reguły porządkujące przekaz
poetycki. Oficjalnym nakazem liryki agitacyjnej stał się klasowy sens opozycji piękna i
brzydoty. Brzydotą była nędza klas wyzyskiwanych, pięknem jest awans społeczny tych klas,
podporządkowanie architektury nowej przestrzeni życia socjalnego – nowym hierarchiom
wartości.
Adam Ważyk w wierszu Lud wejdzie do śródmieścia (1950) pisał:
Ale wpierw się odemknie
klucz zaułków, mur pęknie,
lud wejdzie do śródmieścia.
Z staromiejskiej gardzieli
wolna przestrzeń wystrzeli
i rozstąpią się przejścia
z peryferyj do placów,
od fabryk do pałaców,
lud wejdzie do śródmieścia.

Zarówno w strategii świadka, jak i w strategii agitatora ważną funkcję odgrywał motyw
p o s t r z e g a n i a ś w i a t a . „Widziałem”, mówił świadek. Agitator rozkazywał: „patrzcie!”
W przeżyciach świadka wojny, pamiętamy, widzenie stanowiło karę za winy nie popełnione.
W nakazach liryki agitacyjnej – patrzenie było metaforą rozumienia celowości walki i pracy.
Adam Ważyk:
P a t r z , jak stoi uparta
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na rusztowaniach partia,
rozpala się klasowa
bitwa – nasza budowa.
(Podkr. E.B.)

Analogiczną funkcję spełniał nakaz „patrz” w tych utworach agitacyjnych, które – tak jak
słynny wiersz Broniewskiego Pięćdziesięciu (z tomu Nadzieja, 1951) – wracały do tematyki
okupacyjnej, aby spojrzeć na nią oczami ludzi, którzy zwyciężyli. U Broniewskiego hasło
„patrz” jest apelem skierowanym jednocześnie do wewnątrz i na zewnątrz rzeczywistości
poetyckiej. Odnosi się nie tylko do ludności okupowanej Warszawy, ale również do
współczesnego odbiorcy, który z okien Warszawy wyzwolonej ogląda miejsca uświęcone
krwią poległych w walce z okupantem hitlerowskim:
O p a t r z , Warszawo, to są ci,
za których się historia mści,
to oni wolą nieugiętą
uczyli nas, jak żyć, jak bić się,
jak gardzić życiem, kochać życie,
ażeby syn i wnuk pamiętał...
O p a t r z , Warszawo, toż to tamci,
którzy nas chcieli zmiażdżyć, stłamsić,
przed nasz są powołani sąd,
by im wyrokiem wskazać krwawym,
że siła podłych nie jest prawem,
że to bluźnierstwo, że to błąd.
(Podkr. E.B.)

Jak wspomniałem, cel analizowanych tu manewrów retoryki agitacyjnej stanowiło
patrzenie rozumiejące i jednocześnie kontrolowane przez agitatora.
Wiersz udzielał dokładnych instrukcji na temat: co myśleć o świecie wartości odsłoniętych w
tekście, jak dostrajać emocje do ideologii rozświetlającej ten świat, a wreszcie, jakimi
słowami należy nazywać fakty i procesy nowej rzeczywistości.
Gra o świadomość odbiorcy była wstępem do gigantycznej batalii o jego aktywność w
kolektywnym kształtowaniu podstaw ustrojowych Polski. Chodziło o to, by „patrzenie”
wyprzedzało działanie. Miało to być działanie zorganizowane, posłuszne wytycznym
planowego zarządzania gospodarką narodową. Bohater strategii świadka wojny był
bezgranicznie samotny wobec historii. W strategii agitatora nie istniała inna perspektywa dla
samookreślenia bohatera niż h i s t o r i a właśnie – p o d z i e l o n a n a e t a p y
b u d o w n i c t w a s o c j a l i s t y c z n e g o . Jednostka liczy się tutaj nie tylko jako homo faber
(człowiek twórca) „w ogóle”; chodzi o to, aby była człowiekiem tworzenia w ramach planu.
Wykonaj plan, równaj krok, zewrzyj dłonie!
Wykonaj plan!
Wykonaj plan!

– nawoływała piosenka masowa u progu lat pięćdziesiątych. Retoryka rozkazu okazała się
nieubłaganie wszechobecna. Wdzierała się nawet tam, gdzie nie powinno się nikomu
rozkazywać: do konwencji zarezerwowanych dla rozrywki.
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Gdy pokój był wojną (zimną)
Gdy wgłębiamy się w strukturę strategii agitatora, nie potrafimy uwolnić się od myśli, że
to wszystko już było. Nie tak dawno, w latach wojny. Agitacja. Apele. Mobilizacja mas.
Retoryka rozkazu. Pochwała czynów kolektywnych, zorganizowanych, czynów, które muszą
podlegać dyscyplinie, wymagają posłuszeństwa, a także – stłumienia prywatności, jeżeli
prywatność opóźnia zwycięski marsz ku przyszłości szczęśliwej.
O rozbudzeniu nie ostygłych jeszcze w strategii agitatora namiętności tyrtejskich
zadecydowały okoliczności dwojakiej natury: zewnętrzne (polityczne) i wewnętrzne
(literackie). Czas pokoju miał się okazać wkrótce czasem z i m n e j w o j n y . Wczorajsi
sprzymierzeńcy, połączeni we wspólnym wysiłku likwidacji Trzeciej Rzeszy, stracili ufność
wzajemną; dwie antagonistyczne formacje klasowe przedzieliła „żelazna kurtyna”; naprzeciw
bloku militarnego państw kapitalistycznych stanął blok wojskowy państw budujących
socjalizm. Obie strony musiały bardzo serio liczyć się z możliwością konfliktu zbrojnego.
Nikt nie miał złudzeń, że konfrontacja sił oznaczałaby jeszcze większą masakrę niż w drugiej
wojnie światowej. Ludzkości groziła broń masowej zagłady (bomba atomowa). W napięciu
nerwów, w bezustannej obustronnej grze podejrzeń, inwigilacji ruchów wojsk, śledzeniu
imprez propagandowych itd. – każdy zatarg, lokalny zrazu, każdy przelew krwi – w
jakiejkolwiek prowincji świata, na Bliskim Wschodzie, w Grecji, na Dalekim Wschodzie,
wydawał się początkiem końca. Epicentrum trzęsienia ziemi.
Literatura narodu, który doświadczył wszelkiego zła, cierpienia, upokorzeń, reagowała
natychmiast na wieści o nowych aktach agresji i nowych zniszczeniach.
Na oczy ludzi
znów się walą domy
Na twarze śpiących
i na usta dzieci
I ciała kobiet
żelazo otwiera
(Tadeusz Różewicz, Trzydziesty ósmy równoleżnik, 1950)
Z Betlejem idą pułki, śmigają jak jaskółki
Śmiercionośne pociski,
[...]
Jeruzalem zburzona, przez wieki doświadczona
I dlatego nam krewna.
(Mieczysław Jastrun Piosenka dla Jerozolimy, 1950)

Reakcje spontaniczne, antywojenne protesty, manifestacje solidarności z ginącymi ludźmi,
burzonymi miastami, palonymi wsiami, to wszystko stanowiło surowy materiał, który trzeba
było dopiero uporządkować w strategii agitatora. Literat-propagandzista żądał od siebie i od
innych literatów czegoś więcej niż tylko dowodów współczucia dla nowych ofiar bezprawia i
gwałtu. Domagał się interpretacji ideologicznej faktów z historii najnowszej. Egzekwował
odpowiednie naświetlenie tych faktów w określonym systemie rozróżnień, przy pomocy
jednoznacznych politycznie formuł językowych.
Kultura masowa zadowalała się rymowanymi hasłami, które skandowały tłumy na
pochodach i wiecach protestacyjnych. „W odpowiedzi na atomy budujemy nowe domy!”.
Kultura elitarna poszukiwała nowych nazw, nowych wyrażeń, nowej składni:
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Dzień zażąda od ciebie języka, w którym stanie
przed rozumem zbudzonego więcej – prócz mgieł od rzeki,
Tak Egipcjanin patrzy znad żaren,
jak pod domy Norymbergi zarosłe fiołkami
płynie chłodnia – okręt z Ameryki
z blaszankami mięsa dla zbrodniarzy,
z puszkami mrozu ze spadania gwiazd i katedr.
(Anna Kamieńska Pisarzom jadącym na Śląsk
z tomu Wychowanie, 1949)

Wczorajszy wróg a wróg dzisiejszy
Przede wszystkim: należało wyrysować w świadomości ogółu nowy w i z e r u n e k
w r o g a . Nie był nim przecież, tak jak dawniej, faszysta jedynie; w szczególności zaś – nie
był nim Niemiec. Najpierw tedy propaganda i literatura zaczęły dążyć do rozdzielenia – w
żywej pamięci zrośniętych – pojęć „Niemiec” i „wróg”. Rozpoczęła się jedna z
najtrudniejszych bodaj lekcji XX wieku: nauka internacjonalizmu. Szowinizm narodowy
bywa w swych skutkach psychologicznych nieobliczalny i groźny dla każdej nacji. Tragedia
Niemców dawała w tym względzie aż nadto wymowne dowody. Bo druga wojna światowa to
także tragedia Niemców. Jakże ciężko było przyjąć to do wiadomości, uwierzyć na nowo
słowom Mickiewicza: „I Niemcy są ludzie”. Zrozumieć – nie wybaczając tym, którzy winni
byli zbrodni ludobójstwa. Tylko taki punkt widzenia mógł się ostać w świadomości ogółu.
Takie ujęcia, jak w wierszu Mieczysława Jastruna pt. Niemcy (1950);
Złamali ludzkie prawo, wyważyli z ram
Jak kość biodrową pierwszą tablicę ludzkości
I dotarli, szaleńcy, do jądra ciemności,
Aby zbrodniczy wnuk powiedział: „Już to znam”.
Do weimarskiej samotni wraca stary Goethe,
Tu, gdzie się dopalają koczowiska hord.
Wolność, jak słowo nigdy nie słyszane przedtem,
Wymówią wargi, które wymawiały mord.

Które wyrażenia i obrazy w wierszu Jastruna utrzymują w mocy stereotyp wojenny
Niemca? Za pomocą jakich środków poeta dąży do zakwestionowania tego stereotypu?
„Jądro ciemności” to ukryty cytat: tytuł powieści autora polskiego pochodzenia (tym
samym cytatem posłużył się także Czesław Miłosz w ostatnim zdaniu ,,Traktatu moralnego”);
kto jest autorem cytowanego dzieła? Czy zlokalizowanie cytatu zmienia (wzbogaca?
ogranicza?) sens „Niemców” Jastruna?
Dlaczego powrót „starego Goethego” do „weimarskiej samotni” ma być metaforą
przeobrażeń moralnych „zbrodniczego wnuka”?
Podczas gdy wróg wczorajszy był zbrodniarzem pojmanym i postawionym przed
trybunałem historii, wróg dzisiejszy – w wyobraźni poetów realizmu socjalistycznego – wciąż
pozostawał na wolności. Był ciągle ten sam: „Ten sam wróg czyha zza drzewa, zza węgła”,
stwierdzał Jastrun w Trenie na śmierć generała Świerczewskiego (1948). Nie miał już, jak w
latach wojny, swojego munduru, charakterystycznych emblematów i zachowań. Teraz wróg
przemawiał różnymi językami, maskował się, atakował z ukrycia. Jak go rozpoznać?
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Niektórzy proponowali zaufać intuicji klasowej rewolucjonisty. Młody propagandzista
ostrzegał:
Bo choć różny twych oczu blask
i różną przemawiasz mową,
przecież widziałem: masz
w każdym kraju twarz jednakową.
(Wiktor Woroszylski Świerczewski, 1949)

Zalecano też podejście bardziej zdroworozsądkowe, rzec by można: „milicyjne”;
wystarczy mieć oko na oznaki działalności dywersyjnej. Ilekroć na jakimś odcinku budowy
zaczynają się trudności, tylekroć są one powodowane przez czającego się w ukryciu wroga.
Jeśli traktor nie może orać,
jeśli siew nie osiągnie skutku,
jeśli łamie się w ręku norma,
a od majstra zalatuje wódką,
jeśli zamarł warsztatu ruch,
spalił serce motor –
to fakt,
że działa klasowy wróg.
(Andrzej Mandalian Dzisiaj)

Trudno dociec, czy debiutujący poeta-agitator uświadamiał sobie, że ukazuje świat
niewiarygodny. Odarty ze wszystkiego, cokolwiek nie jest walką klas. Nie ma tu miejsca dla
klęsk żywiołowych, nie zdarzają się zwyczajne przegrzania silników, zmęczenia metalu,
awarie przewodów. Nawet alkoholizm jest faktem politycznym. Nikt nie pije wódki z
rozpaczy, z nałogu. Wódkę podsuwa wróg. W systemie implikacji logicznych liryki
agitacyjnej nie może się pojawić myśl o wewnętrznych zakłóceniach w funkcjonowaniu
władzy. Obowiązuje żelazna reguła jednostronnego determinizmu: „jeżeli P, to Q”. Jeżeli zło
tkwi w nas, to znaczy, że w nasze szeregi zakradł się wróg, którego trzeba natychmiast
zdemaskować i ukarać.
Czujniej, towarzysze,
czujniej,
dotrzymamy epoce kroku,
i pod skórą legitymacji
trzeba umieć wymacać wrogów.
(Andrzej Mandalian)

Człowiek-rzodkiewka. Z wierzchu czerwony, w środku biały. Bohater negatywny satyr
Majakowskiego. Obiekt licznych ataków poetów-propagandzistów.
Poezja agitacyjna zajmowała się też „wymacywaniem” wrogów „pod skórą”
apolityczności. Tezę o istnieniu zachowań apolitycznych odrzucała jako naiwną. Kto nie z
nami, ten przeciwko nam, takie było jej credo najświętsze. Humorystyczna figura z wiersza
Juliana Tuwima pt. Archanioł, człek z pozoru „kulturalny, religijny, absolutnie apolityczny i
zupełnie bezpartyjny”, okazuje się w końcu „starą świnią reakcyjną”.
Mobilizacja czujności była jednym z najpilniejsz ych zadań
p o e z j i s o c r e a l i s t y c z n e j . Pod tym względem poezja stanowiła jedynie – raczej blade!
– odzwierciedlenie codziennego życia obywateli PRL. Kto zostawał naprawdę
„zdemaskowany” jako wróg klasowy, rzadko potrafił uniknąć bolesnych represji.
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„Dziewczyna puściła go kantem:
«Nie chcę żyć z bumelantem!»”
Agitator odróżniał wroga zdecydowanego od szkodnika, który służy wrogowi bezwiednie.
Szkodnikiem numer jeden był bumelant, czyli pasożyt – uchylający się od obowiązku
rzetelnej roboty. Poezja satyryczna usiłowała wychowywać bumelanta. Najczęściej
przedstawiała go jako jednostkę wyizolowaną ze społeczeństwa, skazaną na powszechną
pogardę. Niekiedy karą dla pasożyta stawały się niepowodzenia miłosne. Kobietę traktowano
w tym kontekście jako „nagrodę” dla bohatera pozytywnego. Oto Kobiety Jerzego Jurandota z
tomu Wybór satyr (1954):
Pewien bumelant
Gwiżdżąc na pracę
Z ładną dziewczyną
Chciał iść na spacer.
[...]
Rzekła mu szósta:
„Już się odwalasz,
Bo zamaluję
W łeb, jakem malarz.”

Narrator wyjaśnia w końcu przyczynę konfliktu:
A one właśnie,
Wiedz, bumelancie,
Poszły na spacer
Po fajerancie.
I nie z takimi,
– Niech chodzą sami –
Tylko z fajnymi
Przodownikami!

Źle i dobrze o miłości
Cele agitacyjne wymagały wyrzeczeń. Ich naturę poznaliśmy omawiając poezję tyrtejską
lat wojny. Pod tym względem niewiele się zmieniło. Jak dawniej, tak i teraz, mechanizmy
redukcji (wypożyczone z arsenału poezji homo militans) najdotkliwiej interweniowały w
liryzm wierszy agitacyjnych. Między innymi oznaczały wygnanie z poezji tematu
erotycznego.
Czy można pisać
o miłości
słysząc krzyki
zamordowanych i pohańbionych
(Tadeusz Różewicz Świadek z tomu Wiersze i obrazy, 1951–1952)
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Agitator miał swoją teorię miłości. Odróżniał miłość godną poezji od miłości, której nie
warto poświęcać wierszy, a jeżeli ktoś koniecznie chce o tym pisać, niech pisze
prześmiewczo, „smagając biczem satyry”. Pogardę budziły drobnomieszczańskie flirty czy
melodramaty, gry uwodzicielskie lwów (tudzież lwic) salonowych. Dla rewolucjonisty były
bezużytecznym marnotrawieniem młodości. Trzeba dbać o to, pisał Woroszylski, iżby
życia się nie przegrało w karty,
ani dzierlatkom nie rozdało.

W sposób szczególny poeta-agitator odnosił się do miłosnych tragedii. Nie współczuł
odtrąconym kochankom, nie litował się nad ich rozpaczą, twardo potępiał niedojrzały
samolubny werteryzm za to, że osłabia rewolucyjne szeregi. Na wieść o samobójstwie z
miłości łódzkiego studenta Woroszylski odpowiedział wierszem, w którym wołał: „Kolego,
Werterów nie potrzeba nam”.
Miłością godną liryki była natomiast dla socrealisty miłość tak jednocząca zakochanych,
że pomocna w walce. Na pochwałę zasługiwało zrodzone między Nim a Nią uczucie
ponadnarodowe, wspomagające urzeczywistnienie idei internacjonalistycznych. Trzeba,
pisała Kamieńska w wierszu Pisarzom jadącym na Śląsk:
z wyznań miłosnych
kłaść przęsła mostów nad państwami Europy.

Efekt był jeszcze silniejszy, gdy miłość łączyła różne kontynenty oraz kojarzyła różne
rasy. Obraz przymierza narodów i ras to ulubiony temat socrealistycznych plakatów, pieśni
masowych, takich jak śpiewany w szkołach na apelach porannych hymn Światowej Federacji
Młodzieży Demokratycznej:
Naprzód, młodzieży świata!
Nas zwycięski połączył dziś marsz.

To także przesłanie ideologiczne wielkich widowisk, jak zorganizowany w Warszawie
latem 1950 roku gigantyczny, międzynarodowy Festiwal Młodzieży. Jednak w praktyce
codziennej życia społecznego stalinizm, zwłaszcza sowiecki, wcale nie przeciwdziałał
narodowym szowinizmem, przeciwnie, podsycał je i wykorzystywał skrycie tam, gdzie chciał
wzmocnić swoją władzę.

Wizerunek dziecka
W istocie potrzebę ocalenia w sztuce słowa specyficznych wartości emocjonalnych liryki
miłosnej, takich jak tkliwość, wzruszenie słabością, tęsknota, ujawnienie instynktów
opiekuńczych, zaduma nad tym, co delikatne, bezbronne, wreszcie protest przeciw bólowi
zadawanemu istotom słabym, kruchym, pięknym – zaspokajały przede wszystkim w i e r s z e
p o ś w i ę c o n e d z i e c k u . Najbardziej zakorzeniony w świadomości ogółu dogmat –
mówiący, że praprzyczyną ekstazy lirycznej bywa zazwyczaj stan zakochania, ustępuje tutaj
przeświadczeniu, iż u źródeł liryzmu znajduje się miłość macierzyńska i ojcowska; nie
Dziadów część IV, lecz Treny stają się dziełami symbolizującymi istotę doświadczenia
poetyckiego.
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A kiedy synka stracił
pewien robociarz z Radomia,
o wierszu pomyślał z płaczem
i list napisał do mnie:
„Chłopczyk był śliczny jak róża,
dobre, kochane dziecko...
Wierszyk niech będzie nieduży,
nie religijny – świecki...”
(Władysław Broniewski Robotnik z Radomia
z tomu Nadzieja, 1951)

Dziecko to jeden z głównych bohaterów literatury propagandowej tych lat. Zarówno liryki
gniewu, jak i poezji radości. Strategia agitatora – w nurcie tyrtejskim – często posługiwała się
obrazami martyrologii dziecięcej, dążąc do spotęgowania uczuć nienawiści wobec wroga.
W poezji agitacyjnej dzieci oskarżają. Dzieci wojny (minionej oraz toczącej się nadal na
dalekich kontynentach) żądają odwetu. (Tadeusza Różewicza Rzeź chłopców. Warkoczyk,
Trzydziesty ósmy równoleżnik). Gdy giną dzieci, nie wolno, krzyczy agitator, pozwalać sobie
na luksus samouspokojenia ani na osłabienie czujności. Walka trwa.
Wykłuto chłopcu oczy. Wykłuto oczy.
Bo te oczy były gniewne i skośne.
– Niech mu będzie we dnie jak w nocy –
sam pułkownik śmiał się najgłośniej,
sam oprawcy dolara w garść włożył,
potem włosy odgarnął od czoła,
żeby widzieć, jak chłopiec odchodził
rozglądając się rękami dokoła.
W maju, w roku czterdziestym piątym,
nazbyt wcześnie pożegnałam nienawiść
umieszczając ją pośród pamiątek
czasu grozy, gwałtu, niesławy.
Dzisiaj znowu się do niej sposobię.
Jest i będzie mi jej żar potrzebny.
A zawdzięczam ją również i tobie –
pułkowniku, wesołku haniebny.
(Wisława Szymborska Z Korei, 1951)

Dziecko to jakby żywy węzeł czasu. Coś co łączy przeszłość ponurą z przyszłością
świetlaną. Dawną grozę i nową nadzieję.
Maleńki synek śpi
i wielka śpi Warszawa –
Lecz wciąż się toczy sprawa
przeszłych i przyszłych dni

– mówi Mieczysław Jastrun w ostatniej zwrotce wiersza Na nutę kołysanki z tomu Barwy
ziemi (1951).
Świat wyobrażeń dziecięcych pojawiał się zarówno w poezji „walczącej”, zimnowojennej,
naładowanej gniewem, jak i radosnej (była już o niej mowa w tym rozdziale). Fantazjowanie
dziecka, owe małe, naiwne utopie, baśnie o szczęśliwości powszechnej, agitator przedstawiał
jako marzenie o socjalizmie. Kolorowe raje wyobraźni infantylnej socjalizm przenosi z krainy
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ułudy na ziemię. Takie rozumowanie sprzyjało urozmaiceniu retoryki moralizatorskiej.
Dziecko stawało się nie tylko uczniem poezji, ale i nauczycielem poety.
Konwencja monologu moralizatorskiego (Julian Tuwim Do córki w Zakopanem, Anna
Kamieńska Dla Józia, Seweryn Pollak Na legitymację zetempowską córki) ustępowała
konwencji dialogu, który pozwalał człowiekowi dorosłemu lepiej zrozumieć istotę nowego
ustroju – zobaczoną oczami dziecka, przeżytą razem z nim: po dziecinnemu, czyli bardzo
serio.
Tadeusz Różewicz w wierszu Szybciej niż w marzeniu z tomu Czas który idzie (1950),
poprzedzonym dedykacją „Dla dzieci górników z Tatabanyi”, pisał:
Widziałem rysunek
siedmioletniej dziewczynki
Był tam dom dwupiętrowy
na frontowej ścianie
można było zobaczyć
każdą cegłę osobno
pięknie wyrysowaną
obok domu
drzewo psa studnię
ptaka nad domem
i słońce
Dziewczynka powiedziała
poważnie
– W takim domu będę mieszkała
jak się skończy pięciolatka –
[...]
Za oknem na wzgórzu
rosło nowe osiedle robotnicze

Sens kluczowy kryje się tu w doborze epitetów. Proszę zwrócić uwagę: cegły w
narysowanym budynku są p i ę k n e , dziewczynka mówi p o w a ż n i e , a osiedle widoczne za
oknem to osiedle r o b o t n i c z e . Słuszność piękna, piękno powagi, takie wytyczne
obowiązują agitatora, który nawet w utworach poświęconych dzieciom wystrzega się stylów
zabawowych. „Dla nas trudy rewolucji, / Dla nich rewolucji szczęście”, pisał Witold Wirpsza
w wierszu pt. Dzieci (1951). Nie chodzi zatem o szczęście uniwersalne, lecz o szczęście
uzyskane drogą rewolucji. Dlatego z dziećmi należy rozmawiać tak jak z dorosłymi,
ponieważ wkrótce od nich będą zależały losy świata.
Witold Wirpsza w wierszu Cztery wiersze do syna z tomu Pisane w kraju (1952) pisał:
Tobie przyśpieszyć zmienną kolej rzeczy,
Słyszeć, czego moje uszy nie dosłyszą,
Rozżarzyć, czego me serce nie zdoła przepalić.
Tobie oczy jak broń odbezpieczyć,
Byś widział dalej –

W zdecydowanej większości tekstów agitacyjnych obraz dziecka jest jedynie w i ą z k ą
f u n k c j i retorycznych, nie jest natomiast autonomicznym obiektem poznania.
Propagandzistę interesują tylko te marzenia, które dają się przenieść z przestrzeni dziecięctwa
w przestrzeń ideologii – i ocalić jako słuszne. Resztę odrzuca, bagatelizuje. Wskutek tego
dziecko jako bohater i adresat wiersza propagandowego żyje życiem niesuwerennym. Jest i
nie jest dzieckiem. Fizycznie: jest, psychicznie: nie za bardzo, przypomina raczej dorosłego
bez doświadczeń, lecz z pełną gotowością do walki i pracy. Poezja agitacyjna „udorośla”
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dziecko i jednocześnie infantylizuje dorosłego. To nie przypadek, że pierwszy głośny utwór
poetycki, w którym doszło do dramatycznej rewizji etyki agitatora, poemat Adama Ważyka,
ukazał się w 1955 roku pod tytułem Poemat dla dorosłych.

Próby odchyleń
(strategia odmieńca)
Krytyka oficjalna z uporem przypominała pisarzom, iż jednym z powodów powołania do
życia realizmu socjalistycznego była (wyrażona osobiście przez Stalina) wola zjednoczenia
środowisk twórczych – rozdzieranych antagonizmami pokoleń, grą sprzecznych interesów
grup literackich i nienawidzących się wzajem „izmów”. Socrealizm uznawał tylko jeden
antagonizm – klasowy, który oznaczał walkę między zwolennikami oraz przeciwnikami
komunizmu. Nie tolerował innych konfliktów: pokoleniowych, grupowych, estetycznych.
Dążył do zniesienia różnic między literaturą popularną a elitarną, żądając, by gatunki
tradycyjnie przypisane obiegom masowym zostały oczyszczone z chwytów „pod publiczkę” i
nasycone powagą ideologii leninowsko-stalinowskiej. Z kolei formy zrodzone w obiegach
elitarnych miały ulec uproszczeniu oraz uprzystępnieniu w komunikacji masowej.
Ideałem wydawał się stan, w którym wszyscy literaci realizmu socjalistycznego zaczną
pisać jednakowo: jednakowym stylem, na te same tematy, o bliźniaczo do siebie podobnych
konfliktach oraz rozwiązaniach konfliktów i z tym samym wydźwiękiem ideologicznym.
Unifikacja literatury miała sprzyjać unifikacji świadomości ogółu (języka, systemu wartości,
wyobraźni). Nie należy się przeto dziwić, że w kolejnych instrukcjach adresowanych do
twórców zakazy przeważały nad wskazaniami pozytywnymi. Obowiązywał zakaz estetyzmu
(nie wolno było gubić tendencji naczelnej wśród powierzchownych pięknostek: za
upodobania do czystego piękna dostawał cięgi Gałczyński). Tępiono tzw. formalizm
(„przerost formy nad treścią” stanowił jeden z grzechów głównych – a za czołowego
gorszyciela formalistycznego uchodził Przyboś). Wyklinano psychologizm (na ograniczenia
analizy psychologicznej zwracałem uwagę, pisząc o socrealistycznej miłości oraz
socrealistycznym wizerunku dziecka). Przepędzano „młodopolszczyznę” (za pesymizm,
marzycielstwo i mazgajstwo). Przestrzegano przed przenoszeniem do liryki polskiej obcych
wzorów, na przykład wizji surrealistycznych, nawet jeżeli można je było odnaleźć w
twórczości komunistów zagranicznych – żyjących (Pablo Neruda, Pauł Eluard) i poległych
(Federico Garcia Lorka).
Życie duchowe narodu, a więc także życie literackie (podobnie jak życie gospodarcze) ma
jednak własne prawa, które można na krótko – pozornie! – zawiesić, a których nie da się
żadnymi sposobami unieważnić. Jednym z takich praw jest prawo sporu, różnicy stanowisk,
rozmaitości ofert artystycznych. W krótkiej historii polskiego socrealizmu niemal od początku
dawał o sobie znać sprzeciw wobec unifikacji poezji. Nawet posłuszni wykonawcy dyrektyw
potężnego „izmu” nie potrafili stłumić w sobie własnych gustów indywidualnych ani
unieważnić doświadczeń generacyjnych. Pojawiały się próby zróżnicowań, które ówczesnym
językiem partyjnym można by nazwać próbami „odchyleń od generalnej linii”.
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Odchylenie pierwsze: klasycyzm
,,Klasykami” nazywano poetów średniej i starszej generacji skupionych najpierw wokół
redakcji „Twórczości”, a potem „Kuźnicy” (Mieczysław Jastrun, Adam Ważyk). Biorąc
pod uwagę osobliwości poetyki, do neoklasyków socrealizmu zaliczylibyśmy także paru
autorów młodszych, zwłaszcza Wisławę Szymborską i Annę Kamieńską.
Nie był to nurt zakazany. 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. Z tych powodów
estetyka klasycyzmu nie należała zrazu do zjawisk tępionych przez prawodawców realizmu.
Traktowano ją jednak jako epizod przejściowy.
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 nierówna. Dla
klasyków była ona maską, kostiumem, bezpieczeństwem. „Najlepsze jednak wiersze pisali ci,
którzy potrafili utrzymać utwory w konwencji właściwie bezosobistej. Oda, panegiryk, także
piosenka – pisze Jacek Łukasiewicz – to formy odsuwające na dalszy plan osobiste
zaangażowanie.” Dla dogmatyków realizmu wyrzeczenie się osobistych, 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.
Dogmat socrealistyczny nie akceptował także klasycystycznych upodobań do stylizacji.
Czytelnik pożądany przez ideologię socrealistyczną powinien był rozpoznawać świat wiersza
jako swój świat; stylizacje klasycystyczne wprowadzały go w rzeczywistość sztuczną,
niedzisiejszą, po akademicku wychłodzoną.

Odchylenie drugie: „majakowszczyzna”
Książkową, biblioteczną archaiczność klasycyzmu atakowali młodzi, których nazwano
„pryszczatymi” (Witold Wirpsza, Tadeusz Borowski, Wiktor Woroszylski, Andrzej
Mandalian). W ich odczuciu klasycyzm nie ma racji bytu w poezji realizmu
socjalistycznego. Jest za mało bojowy. Jest sztuką uników. W „okopach św. Klasycyzmu”,
wołali „pryszczaci”, mówi się językiem niedzisiejszym, reanimuje starą retorykę
państwowotwórczą Polski kapitalistycznej, a nie – retorykę rewolucyjną. Na równi z
książkową powagą atakowano język klasyczności zabawowej, błazeńskiej, naznaczony wciąż
tą samą książkową dawnością (chodziło o Gałczyńskiego).
„Pisarz robotniczy to nie Sowizdrzał, lecz Majakowski” – stwierdzał Tadeusz Borowski w
1950 roku. W tym samym roku Woroszylski opublikował manifest swojej generacji – pod
znamiennym tytułem Batalia o Majakowskiego. Krytycy zaczęli mówić o
„majakowszczyźnie”.
„Jakaż tradycja pozostaje odrzucającym Majakowskiego? – pytał Woroszylski –
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Krasiński? Lechoń? Nie, chyba nawet nie ta. Im pozostaje ksiądz Baka i rymowane reklamy
Chloridontu na ostatniej stronie «Ikaca».” Artykuł Woroszylskiego, „dość lekkomyślny”, jak
ocenił go pięć lat później Jacek Trznadel, nie oszczędzał zarówno autorytetów pisarskich, jak
i przyzwyczajeń estetycznych masowego czytelnika. „Czego tylko nie bronili przeciwnicy
«majakowszczyzny»! – wołał Woroszylski. – Bronili dobrego rzemiosła i tradycji kulturalnej
przed nieukami i barbarzyńcami. 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. Kulturze książkowej
przeciwstawiała „majakowszczyzna” kulturę gazetową; czytelnię biblioteczną zamieniała na
kiosk ,,Ruchu”.
Na rok przed „batalią o Majakowskiego” Borowski wydał tom pt. Opowiadania z książek i
gazet. (Czyli: nie z życia, nie z bezpośredniej obserwacji.) Jego „pryszczaci” towarzysze
pisywali wiersze przede wszystkim z gazet. Strategia agitatora uchylała kryterium autopsji.
Można było pisać o tym, czego się nie widziało. Wystarczyło znać bieżący serwis
wiadomości prasowych. Nie przeszkadzało to głównym założeniom literackiej propagandy:
rzeczywistość przedstawiona w wierszu wcale nie musiała atakować wyobraźni czytelnika
wyrazistością unaocznień, plastycznością krajobrazów, realizmem kolorytów itd.: wystarczały
znaki umowne, wektory idei, hasła „za” lub „przeciw”.
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 150 000 000. 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.
„Majakowszczyzna” nie stanowiła pełnej rekonstrukcji dorobku Majakowskiego. Była
zjawiskiem nieporównanie uboższym od pojawiających się w druku polskich tłumaczeń dzieł
wielkiego Rosjanina.
Autor poematu Dobrze pisał z myślą o recytacji przed olbrzymimi zgromadzeniami
słuchaczy, dokładnie określał pauzy w każdym wersie, łamał wersy na mniejsze całostki,
uzyskując w ten sposób „schodkowy” rysunek tekstu. Młodzi twórcy z kręgu „pryszczatych”
brali z Majakowskiego to, co najbardziej b o j o w e , mając w polu widzenia głównie ostatnie
dzieła Rosjanina (pisane przed śmiercią samobójczą w 1930 roku). Zachowywali niektóre
tylko składniki dzieł Majakowskiego. Aktualność, partyjność – jako dyrektywy ideowe. A w
zakresie rozwiązań technicznych: żywioł mowy sloganów dziennikarskich, orientację na
leksykę obcą „poetyczności”. Nadto jeszcze: ,,brutalną” wersyfikację, miażdżącą normy
harmonijnego wiązania słów w wiersze.
Walka klasyków z „krzykaczami” (tak nazywano niekiedy „pryszczatych”) była z
historycznoliterackiego punktu widzenia zjawiskiem pozytywnym. Destabilizowała system
socrealistyczny, umożliwiając prawo do sporu w jego obrębie. Ukazywała iluzoryczność
„jedynej słuszności” doktryny. Cóż to za „jedność”, miał prawo pytać obserwator, skoro
ścierają się w niej dwie sprzeczne koncepcje poezji, a nie ustalono, która „słuszniejsza”?
Jeżeli należy wybierać, to zapewne wolno także – korzystając z pęknięć w monolicie –
zakwestionować obie perspektywy: i klasycyzm, i „majakowszczyznę” – upomnieć się o
jakąś trzecią rację?
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Te wątpliwości nie prowadziły jednak do ataku frontalnego na socrealizm; przed śmiercią
Stalina (marzec 1953) taki atak był nie do pomyślenia.
Do pomyślenia – i do urzeczywistnienia w sprzyjających okolicznościach – były pisarskie
ucieczki przed socrealistycznym zniewoleniem. W grę wchodziły trzy możliwości:
– u c i e c z k a w „ s z a r ą s t r e f ę ” (czyli próba ominięcia nakazów doktryny w
utworach publikowanych w kraju i kontrolowanych przez cenzurę),
– u c i e c z k a „ z a ż e l a z n ą k u r t y n ę ” (czyli wolność słowa uzyskana za cenę
emigracji),
– u c i e c z k a „ d o s z u f l a d y ” (czyli emigracja wewnętrzna).
Wyjście pierwsze (ku „szarej strefie”) zapewniało kontakt poety z szeroką publicznością
literacką w kraju. Wyjście drugie (emigracja) drastycznie ograniczało krąg odbiorców, ale
dawało tekstom jakąś szansę bytu społecznego. Natomiast wyjście trzecie („szuflada”)
oznaczało nietożsamość czasu powstania wierszy i czasu ich społecznej recepcji. Utwory
napisane w latach stalinowskich (m.in. wiersze Mirona Białoszewskiego, Zbigniewa
Herberta, Aleksandra Wata), dostępne wówczas nielicznym, godnym zaufania
przyjaciołom, a niekiedy znane tylko ich autorom, zaczęły ukazywać się sukcesywnie w
druku na przełomie lat 1955-1956. Stały się artystyczną rewelacją Odwilży i Października,
będzie więc o nich mowa w ostatnim rozdziale tej książki – poświęconym poezji w latach
1956-1968.

Poezja „szarej strefy”
(strategia estety)
Dziś, gdy ktoś zarabia pieniądze i zataja to przed urzędem skarbowym, by nie płacić
podatków, mówimy, że ukrywa się „w szarej strefie”. Tutaj owo pojęcie ekonomicznofiskalne będzie metaforą pisarskich ucieczek przed socrealizmem. Niektórym autorom w
latach stalinizmu udawało się legalnie, w kraju, publikować dzieła już to pozbawione cech
socrealistycznych, już to sprzeczne z wymaganiami socrealistycznej poetyki. Podobieństwo
do ,,szarej strefy” polega na tym, że autorzy ci – choćby częściowo – potrafili „wymigać się”
od ,,podatku”, jakim dla ich kolegów po piórze była pełna uległość wobec wszechwładnej
doktryny.
Udawało się to zwłaszcza twórcom znanym. Gdy zabiegały o nich instytucje polityki
kulturalnej, wówczas „przymykały oko” na artystyczną nieprawomyślność – pod warunkiem,
że nie równała się ona nieprawomyślności politycznej.
Zabiegano o Jana Parandowskiego. Dyktatorzy pedagogiki ówczesnej cenili jego
przedwojenną Mitologię, którą wznawiano regularnie (1950, 1953, 1955). Mity antyczne w
programie oświatowym traktowano jako argument przeciw (wycofanej z programów
szkolnych) Biblii; wspierały one marksistowską tezę, iż religia („opium dla mas” wedle
Marksa) to zmyślenie, baśń filozoficzna. W trzecim roku obowiązywania doktryny
socrealizmu (1951), niemal w środku najczarniejszej stalinowskiej nocy, dopuszczono do
publikacji Alchemii słowa, mimo iż omawiając proces twórczy pisarza oraz rolę literatury w
życiu narodów Parandowski pominął milczeniem hasła socrealizmu, nie wspomniał o
Związku Radzieckim i jego twórcach (dostrzegł jedynie Rosję Lwa Tołstoja).
Zabiegano o Juliana Tuwima. W drugim roku instalowania doktryny (1950) pozwolono
mu opublikować Pegaz dęba. Ten pasjonujący zbiór (napisanych w większości przed wojną)
szkiców, felietonów, humoresek krytycznoliterackich, raz przenikliwych, kiedy indziej
niefrasobliwie uciesznych komentarzy do cytowanych obficie tekstów (zdaniem poety –

89

kuriozalnych), z socrealizmem nie miał nic wspólnego.
Ze znacznych swobód twórczych korzystał także sędziwy Leopold Staff. Inwazja
socrealizmu nie przeszkodziła mu w pisaniu takich wierszy, jak Podwaliny* czy Niebo w
nocy* z tomu Wiklina (1954), które – gdyby był człowiekiem młodym – zostałyby niechybnie
potępione.
Co różni upór budowania przedstawiony w ..Podwalinach” Staffa od socrealistycznych,
poświęconych pracy, hymnów ,,produkcyjnych”?
Jakie zastrzeżenia mógłby zgłosić marksista wobec przesłania filozoficznego ..Nieba w
nocy”? Skomentuj (zaskakującą) bliskość chwytu w zakończeniu wiersza Staffa do gry
znaczeń w wierszach awangardy oraz (pisanych wówczas ,,do szuflady”) wierszy
lingwistycznych.
Liryki Staffa, choć obce duchowi i literze kodeksu socrealistycznego, nie stały się
przeszkodą w nadaniu poecie doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1949)
ani w publikacji dedykowanej mu księgi pamiątkowej, ani wreszcie w ogłoszeniu kolejnych
wyborów jego wierszy (ze wstępem Mieczysława Jastruna). Staffa uważano za poetę
katolickiego. Dlaczego więc partia marksistowska przyznała mu Nagrodę Literacką I stopnia
(1951), wręczyła order „Sztandaru Pracy” I klasy (1953)? A nie było to dziełem przypadku,
gdyż specjalny list gratulacyjny napisał – i kazał wydrukować w czasopiśmie „Wieś” (1953) –
sam Bierut. Otóż jeżeli Parandowskiego, jak pisałem, usiłowano pozyskać do walki z
wszechwładzą tradycji biblijnej, Staff był potrzebny właśnie jako pisarz religijny, któremu –
proszę bardzo! – oddaje się oto cześć w dowód poszanowania jego wiary, co prawda
„niesłusznej”, ale – z uwagi na polską specyfikę – tolerowanej. Cóż, prymitywny system
zależności i hierarchii, jakim był socrealizm w PRL, miał swe zróżnicowania taktyczne.
Postępowanie władzy wobec twórców podlegało wypróbowanej już w starożytności dewizie
divide et impere, czyli ,,dziel i rządź”, co znaczy: siej niezgodę, byś skutecznie mógł
sprawować władzę.
Oczywiście, autorytet Leopolda Staffa nie stanowił jedynego argumentu dla akceptacji
jego nowszych zasług literackich (starsze, modernistyczne i symboliczne, krytykowano –
m.in. w podręcznikach szkolnych – wespół z całą, źle widzianą „młodopolszczyzną”).
Zarówno Wiklina, jak i liryki drukowane w prasie, które złożyły się na pośmiertny zbiorek
Dziewięć muz wydany po Październiku (1958), miały co najmniej trzy cechy, które mogły się
podobać dysponentom reguł socrealistycznych.
Była to, po pierwsze, klasycystyczna, a przez socrealizm szanowana komunikatywność,
którą Staff sławił już w Dwudziestoleciu, w manifeście Ars poetica z tomu Barwa miodu
(1936). Marzył mu się wówczas wiersz „Tak jasny jak spojrzenie w oczy / I prosty jak
podanie ręki”. Teraz prostota wierszy Staffa, znajdująca często wyraz w wierszu wolnym
(stając się ciągiem dalszym linii Tadeusza Różewicza, poety znacznie młodszego, co we
współżyciu pokoleń literackich nie zdarza się często) – uzyskiwała wiarygodne rytmy i
intonacje polszczyzny potocznej, zrozumiałej dla masowego audytorium (z którym
socrealizm chciał, a nie potrafił się porozumiewać; Staff potrafił).
Po drugie – poetę zbliżało do panującego „izmu” ukierunkowanie edukacyjne. Staff mówił
jasno, a zarazem stawiał odbiorcy pewne wymagania. Czytelnik jego wierszy musiał znać
najważniejsze fakty z dziejów kultury śródziemnomorskiej. Musiał wiedzieć, kto to Jowisz,
Prometeusz, Nike, Herkules, Odys, a także Homer czy Sokrates. Powinien był także, aby
poruszać się w miarę sprawnie wśród aluzji i alegorii Wikliny, orientować się z grubsza w
późniejszych dziejach Europy (Savonarola, Eiffel), filozofii (Spinoza), znać nazwiska
największych twórców (Michał Anioł, Mickiewicz, Tołstoj), tytuły arcydzieł (Król Lir).
Owszem, niektóre tropy erudycyjne w wierszach Staffa wykraczały poza wiedzę
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ogólnokształcącą (maturalną), wymagały dokładniejszych studiów
– choćby
encyklopedycznych czy słownikowych. Oto wiersz pt. Quandoque bonus dormitat Homerus.
Nie każdy musi wiedzieć, iż znaczy to, że „i Homerowi zdarzy się zdrzemnąć”, co z kolei
wykłada się tak, że i geniusz miewa słabsze pomysły. Ale zagadki erudycyjne w tej poezji –
przypominającej mądrze pomyślany quiz – są sporadyczne. Taki umiarkowany edukacjonizm
był dopuszczalny w kręgu postulatów socrealistycznych.
Po trzecie: powierzchowna ugoda Staffa z socrealizmem polegała na tym, że poeta sławił
wielkość przemian, czas rozmachu, ukazywał monumentalny wymiar teraźniejszości,
przedstawiał świat naładowany energią i radością:
Wszystko wznosi się i rośnie, choć leżało w gruzach,
Myśli moje się krzątają w robotniczych bluzach.

– pisał w ogłoszonym na łamach „Nowej Kultury” (1954) wierszu Pean*, nawiązując do
często wówczas cytowanych słów Adama Mickiewicza, wypowiedzianych w 1848 roku na
audiencji u papieża Piusa IX: „Wiedz, że duch Boży jest dzisiaj w bluzach paryskiego ludu”.
Zbliżał się do retoryki socrealistycznej:
Wieże biegną w niebo, w jutro pędzą wszystkie drogi,

i natychmiast zmieniał kierunek, nie wspominał o walce klas i wyższości socjalizmu nad
kapitalizmem, eksponował „pogańską”, metafizycznie pojętą urodę bytu:
Drzewa, chmury, rzeki, góry toż to wszystko bogi.

Postępował niczym przebiegły „rewizjonista”: przyjmował jako punkt wyjścia tezę
współbrzmiącą z ówczesnymi nawoływaniami, na przykład tezę o potrzebie entuzjazmu,
który powinien być godny budowniczych szczęśliwego jutra:
I wybucham, odurzony dni pięknem i chwałą:

– by nagle, jakby mimochodem, przeciwstawiać się ówczesnej propagandzie, upominając
się o prawo do istnienia w świecie wielu idei, w wielości odpowiadającej ogromowi
przemian. Gdy kończąc Pean stwierdzał, że „Wszystkie bogi są prawdziwe i jest ich za
mało”, nikt nie posądzał poety o rzeczywiste nawrócenie na pogański kult wielobóstwa. To
była maska Ezopowa: „wszystkie bogi” należało czytać jako „wszystkie światopoglądy,
ideologie, filozofie”, czyli interpretować przesłanie wiersza jako sprzeczne z oficjalnym
poglądem, iż tylko światopogląd marksistowski jest „jedynie słuszny”.
Trudniej było literatom młodszym „pełzając milczkiem jak wąż łudzić despotę”. Ci, którzy
próbowali, robili to rzadziej, nie tak brawurowo. Dla nich druk w kraju zbioru wierszy
całkowicie pozbawionych akcentów socrealistycznych nie wchodził w rachubę. Mogli
jednakże podjąć próbę p r z e p l a t a n i a tekstów zgodnych z wymaganiami doktryny – lub
pozorujących taką zgodność – z tekstami obcymi kanonowi. Dzieje się tak m.in. w
ówczesnych publikacjach Juliana Przybosia, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej.
Julian Przyboś przyjął z doktryny socrealistycznej to, co nie burzyło jego awangardowych
przekonań. Nie produkował panegiryków „dworskich”, pisywał (jak dawniej) wiersze o
ludziach pracy: sprzątaczkach, rolnikach, górnikach, świetliczankach, przyczyniając się do
rozwoju penegiryku „plebejskiego”. Chwalił plan 6-letni; idea planowania, dyscyplinowania
żywiołów odpowiadała światopoglądowi awangardy.
Czy w ówczesnych wierszach Przybosia istnieje świat znany z gazet i wierszy
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agitacyjnych? Tak, w niektórych utworach, w ogólnych zarysach i pojedynczych
sformułowaniach. Ten świat bywa, zgodnie z obowiązującą wizją, przepołowiony na
„zimnowojenną” modłę. Z jednej strony nasze radosne sukcesy – z drugiej ponure klęski
imperializmu. U nas: troska o słabszych (Ręce sprzątaczki), u nich – pogarda dla biednych
(Tęcza na burzy); my – budujemy szczęśliwość (Do malarki), oni – doskonalą kunszt
ludobójstwa (Za siódmą rzeką); nam – triumfalne pochody (Lipiec 1954), im – widmo buntu
(Tęcza na burzy).
Lecz schematy strategii agitatora w wierszach Przybosia są osaczone specyficznie
Przybosiową, obcą socrealizmowi stylistyką. W jego wierszach z lat 1949-1955 nadal grają
wszystkie tropy i figury awangardy. Treść wiersza tworzy się poprzez brawurowe
zwielokrotnienia i zaskakujące odwrócenia znaczeń. Obowiązują: zasada „maksimum treści w
minimum słów”, pryzmat indywidualnego doświadczenia nad ideologią, pryzmat
zawodowych uczuć poety nad uczuciami charakterystycznymi dla innych ról społecznych. W
sumie sprzeciw wobec doktryny okazuje się silniejszy niż zgodność z jej nakazami.
Przeczytajmy Tęczę na burzy, utwór napisany w 1948 roku, oddany do druku w pełni
socrealistycznego sezonu („Twórczość” 1951), a zatem podlegający wszelkim ówczesnym
restrykcjom. Na początku jest motto: „Widzisz tę tęczę na burzy w parowie” – cytat z
poematu Juliusza Słowackiego W Szwajcarii. Poeta opowiada o swojej wędrówce po Alpach:
sprawdza krok po kroku zgodność romantycznej wizji z rzeczywistością oglądanych po raz
pierwszy w życiu Alp. Powtarza wędrowanie i obrazy poetyckie wieszcza:
Powtarzam je, by doścignąć...
Jadąc – odczarowuję:
odwracam, jak stronice, stoki gór na pamięć,
powtarzam wodę i kamień,
wodę (co wniebowstąpiła), kamień (co zakwitnął),
Jadę,
by doścignąć widok znikły z jego oczu,
uniesiony przez światło na zawsze...

„Ja” liryczne, kreowane w sposób wierny poetyce wcześniejszych wierszy Przybosia,
zajmuje się sprawami, które rasowy agitator uznałby za nieistotne drobiazgi. Ani socrealistaklasyk, ani socrealista spod znaku „pryszczatej” majakowszczyzny nie traciliby (tak
potrzebnych rewolucji!) sił na przeżywanie rozbieżności barw między Szwajcarią opisaną
przez Słowackiego a Szwajcarią doświadczaną zmysłami. Tymczasem „niepoprawnego”
Przybosia intryguje to, że w poemacie Słowackiego rzeka jest błękitna, podczas gdy
naprawdę ma kolor zielony:
Ścigam czas tamtej poezji, a tej przestrzeń ważę
nad wody – błękitnymi? – zielonymi Aary...

W zakończeniu tekstu pojawiają się motywy akceptowane przez socrealizm: wkraczają
robotnicy, by przeobrazić naturę. Awangardzista jest urzeczony widowiskiem – oraz
słuchowiskiem – ujarzmiania przyrody alpejskiej:
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.
Tu włoscy robotnicy, aby tęczę w burzy
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rozwidnić,
w prądnicy przedłużyć,
burząc i budując, ujarzmiają wodę:
Huk wodospadu w huku skał wysadzanych zamilkł.

To nie mogło się podobać prawodawcom realizmu socjalistycznego. Socrealizm, owszem,
sławił trud walki z przyrodą, ale zwycięski trud mas w krajach budujących socjalizm (ze
Związkiem Radzieckim na czele). O tym, że za „żelazną kurtyną” też budowano miasta,
elektrownie, autostrady, należało milczeć. Robotnik za żelazną kurtyną nie miał prawa być w
poezji socrealistycznej bohaterem pracy, lecz jedynie ofiarą wyzysku (sposobiącą się do „boju
ostatniego”).
Przyboś w Tęczy na burzy dochodzi w końcu do obrazu buntu. Ale czujny nadzorca poezji
stwierdziłby, że bunt bezrobotnych wypływa w tym wierszu z „fałszywych” przesłanek: rodzi
się z estetycznego, zmysłowego doznania Alp. Z napięcia między ciszą (natury) a głosem
(cywilizacji), a także między słabszym głosem natury (wodospad) a potężnym (huk
wysadzanych skał):
I jest dwojaka po, wybuchu dwukrotnym
cisza-przepaść – tak, że usłyszałbym
oddech
walczących w Modenie bezrobotnych.
Jakby nagle rozstąpiły się Alpy.

Mówiąc o „szarej strefie” mam na myśli wiersze ogłaszane w latach 1949-1955 – dwojako
niepogodzone z doktryną. Jedne zawierają motywy znane poezji agitacyjnej, ale – włączone z
niesocrealistyczny system implikacji. (Tak się dzieje w Tęczy na burzy Przybosia.) Inne teksty
„szarej strefy” nie mają żadnych śladów wpływu doktryny Żdanowa. Takie wiersze Przybosia
jak Rzut pionowy. Na przełęczy. Słowik, Z malarzem. Za Alpami, Wiosna 1951, Tam, na
Urwisku, Wschód słońca (zamieszczone w zbiorkach Rzut pionowy (1952) oraz Najmniej słów
(1955) to utwory całkowicie ocalone przed socrealizmem.
Czy ,,List ze Szwajcarii”* Przybosia:
– spełnia wymogi stawiane poezji agitacyjnej?
– korzysta z repertuaru poezji agitacyjnej i zmienia obowiązujące ujęcia i sceny?
– jest całkowicie pozbawiony odniesień do poezji agitacyjnej?
Konstanty Ildefons Gałczyński wszedł w socrealizm głęboko, układał wiersze porażająco
koniunkturalne, żywo reagował na – jak to wówczas nazywano – „zamówienie społeczne”, co
do pewnego stopnia znajdowało usprawiedliwienie w jego „etyce korespondenta”. Pisał teksty
piosenek masowych (Ukochany kraj), nie stronił od dydaktyki socrealistycznej w wierszach
dla dzieci (Idą dzieci), demaskował wrogów nowego ustroju. Komplet spełnionych zaleceń
piśmiennictwa agitacyjnego znajdziemy w jego Poemacie dla zdrajcy (owym zdrajcą był
Czesław Miłosz, który właśnie wyemigrował, i który zresztą miał się niebawem odpłacić
Gałczyńskiemu – umieszczając jego mało sympatyczny wizerunek w Zniewolonym umyśle).
Jak już pisałem, jednym z ważniejszych źródeł inspiracji dla poety-agitatora była prasa. Na
pierwszy rzut oka wydaje się, że fakt ten sprzyjał decyzjom literackim Gałczyńskiego, wszak
związanie poezji z życiem gazet zbliżało strategię agitatora do – umiłowanej! – strategii
korespondenta. Po zjeździe szczecińskim poeta (sam notabene, przez krótki czas,
szczecinianin) kontynuuje swoje spotkania z publicznością oraz specyficzną tematyką coraz
to innych czasopism.
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Na przykład w 1949 roku w tygodniku „Film” ukazuje się jego Gwiazdkowy autokar,
naturalnie – o filmie, o tym, jak to w kinie dzieci oglądają Charlie Chaplina; nie brak tu
stosownego ,,akompaniamentu” pedagogicznego, oto drugą atrakcją okazuje się radziecka
baśń filmowa Konik garbusek, a kino nazywa się „Eugeniusz Oniegin”.
Rok 1950, Gałczyński drukuje w „Przeglądzie Sportowym” Szafirową wiatrówkę, rzecz o
sportach zimowych, a że cała prasa ówczesna w odniesieniu do każdej dziedziny życia
społecznego propaguje formy działań kolektywnych, ujętych w ścisłe ramy organizacyjne i
podporządkowane określonym dyrektywom ideologicznym, bohaterka wiersza Gałczyńskiego
jest nie tylko zalotną i urodziwą sportsmenką, ale także członkinią ZMP:
W srebrze słonecznych błysków
płynie po lodowisku
co dzień od nowa –
promienna zetempówka,
szafirowa wiatrówka,
gwiazda lodowa.

Rok 1952, tygodnik „Teatr”, Gałczyńskiego Rozmowa z aktorem. A w „Płomyczku”,
czasopiśmie dla dzieci, List dzieci.
Rok 1954 (po śmierci poety), w „Śląsku Literackim” ukazuje się wiersz Gałczyńskiego o
tematyce śląskiej (Piosenka o górniku).
Lecz to czysto zewnętrzne oznaki strategii korespondenta. Przed wojną lub zaraz po
wojnie poeta-korespondent poszukiwał w imperium czasopism elementów różnicujących
świadomość publiczności literackiej. Poeta-agitator, odwrotnie, dążył do unifikacji
świadomości, prasa była dla niego całością niezróżnicowaną. Z punktu widzenia poetykorespondenta twórczość liryczna powinna być wyrazem poszanowania postaw i potrzeb
odbiorcy; intencją poety-agitatora jest działanie akurat przeciwne – chodzi mu o panowanie
totalne nad postawami i potrzebami czytelnika.
Szansą ocalenia własnego głosu stała się dla Gałczyńskiego przeszłość kultury. Był to
temat faworyzowany przez socrealizm. „Doktryna szczecińska” nakazywała wzbogacenie
obrazu ery stalinowskiej o biografie i dzieła największych artystów, uczonych, myślicieli.
Dawność „zaproszona do teraźniejszości” miała ją uszlachetniać i legitymizować. Z im
bardziej zamierzchłej przeszłości wywoływano duchy wielkich zmarłych, tym łatwiej
wybaczano im „nieprawidłowości” światopoglądowe (np. religijne przeznaczenie rzeźb Wita
Stwosza czy kompozycji muzycznych Jana Sebastiana Bacha).
To nie przypadek, że w latach powojennych w Polsce przeżywa rozkwit proza historyczna
(azyl dla pisarzy katolickich), popularnością cieszy się opowieść biograficzna, rozwijają siłę
inne formy fabularyzowanej opowieści o wielkich ludziach – film, dramat, poemat.
Bohaterami są Mikołaj Rej (dramat Ludwika Hieronima Morstina Polacy nie gęsi, 1950); Jan
Kochanowski (dramat Aleksandra Maliszewskiego Droga do Czarnolasu, 1950; opowieść
Mieczysława Jastruna Poeta i dworzanin, 1954), Wojciech Bogusławski (dramat Romana
Brandstaettera Król i aktor, 1952), Adam Mickiewicz (opowieść Mieczysława Jastruna pt.
Mickiewicz, 1949; dramat Aleksandra Maliszewskiego Ballady i romanse, 1955). Jednym z
ulubionych bohaterów był w tym czasie autor Etiudy rewolucyjnej – Fryderyk Chopin
(powieść Jerzego Broszkiewicza Kształt miłości, 1949-1951; film Aleksandra Forda Miłość
Chopina, 1950). Prawo do istnienia w ówczesnej literaturze mieli również uczeni, myśliciele
dawnych epok, np. Mikołaj Kopernik (dramat Romana Brandstaettera pt. Kopernik, 1953). Na
liście lektur (w moim liceum) znajdowała się powieść biograficzna napisana przez wybitnego
polskiego fizyka teoretyka (współpracownika Alberta Einsteina) Leopolda Infelda Wybrańcy
bogów – rzecz poświęcona matematykowi Ewarystowi Galois (1811-1832).
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W Poemacie dla zdrajcy Gałczyńskiego okres stalinowski jest pokazany jako czas triumfu
najszlachetniejszych dążeń człowieczeństwa. Czytelnikowi mówi się wprost lub sugeruje na
różne sposoby, iż o takim świecie, w jakim dano mu żyć, marzyli Owidiusz i Bach,
Kochanowski i Schiller, Michelangello i Chopin. Lapidarnie, wzorcowo ów t o p o s (czyli
m i e j s c e w s p ó l n e licznych tekstów podległych regułom retoryki socrealistycznej)
urzeczywistnia następujący czterowiersz z tekstu Gałczyńskiego:
Oto nasza
myśl szopenowska –
oto nasza
warta stalinowska.

Sprawa się jednak nie kończy na zaspokojeniu pragnień propagandy. Gdy czytamy takie
utwory Gałczyńskiego, jak Muzy (1950), Wielkanoc Jana Sebastiana Bacha (1950) czy Wit
Stwosz (1952), dostrzegamy w nich dokładnie przemyślaną grę, którą należałoby nazwać
f a ł s z y w ą p e r y f r a z ą . Gra polega na tym, że podmiot udaje posłusznego wykonawcę
dyrektyw socrealizmu, który odwołuje się do arcydzieł kultury po to, by sławić stalinizm.
Cenzor powinien uwierzyć, iż przeszłość stanowi tu jedynie kostium (peryfrazę) ukrywający
główny sens utworu, czyli – obraz współczesności ukazywany w świetle haseł propagandy
(takich, jak walka z „podżegaczami wojennymi”, sukcesy budownictwa socjalistycznego itp.).
Peryfraza, eufemizm, przenośnia stanowiły zbiór chwytów akceptowanych przez socrealizm,
zgodnie bowiem ze wskazaniami Fryderyka Engelsa najsilniej działa na czytelnika tendencja
ukryta, silniej niż prostolinijne nazywanie rzeczy „słusznych” oraz „niesłusznych”. Lecz
pisarz, w tym Gałczyński, odwracali tę relację. Czytelnik „idealny” Gałczyńskiego powinien
był – inaczej niż cenzor – zrozumieć, że to właśnie hasła propagandowe są kostiumem
(peryfrazą), natomiast prawdziwy, główny przedmiot refleksji lirycznej stanowi co innego:
uniwersalna tajemnica arcydzieła, los artysty, jego miejsce wśród ludzi, ideologii, wiar i
przesądów.
Jak czytelnik miał odróżnić pozór od prawdy, kostium od ciała, ornament od treści
istotnej? Oddzielając statykę od dynamiki. Tam, gdzie obrazy są statyczne, hasła
jednorazowe, bez rozwinięć i wniosków, mamy do czynienia z kostiumem. A gdzie obraz
wynika z obrazu, myśli układają się w ciąg pytań i odpowiedzi, przy czym nie każda myśl
zostaje w pełni wyrażona, nie każde pytanie znajduje odpowiedź, co potęguje napięcie i
wzmaga dramatyzm utworu – tam kształtuje się istotna problematyka utworu.
W Muzach Gałczyńskiego czerwona flaga łopocze „na szczycie Notre-Dame”, Cervantes
przechadza się z Mao Tse-Tungiem. Ale to tylko ornament. Główny problem Muz tkwi gdzie
indziej: w refleksji nad „siostrzaną” bliskością jakże różnych dziedzin aktywności twórczej
człowieka: poezji (wielu odmian i stylów), teatru, muzyki, tańca, historii, nauk ścisłych. Poeta
nie jest zatem sługą (czy kochankiem) jednej muzy, lecz wszystkich muz; jest spadkobiercą i
gospodarzem całego dziedzictwa kultury. Ta, z ducha renesansowa, p o c h w a ł a e s t e t y k i
o b f i t o ś c i , której poeta, nie bez kozery nazywający sam siebie „czeladnikiem u
Kochanowskiego” (Niobe), z uporem w swych wierszach hołdował, była jedną z dróg ku
„szarej strefie”. W barokowym natłoku obrazów, w spiętrzeniu metafor, w rozwirowaniu
rytmów, w bogactwie odwołań do coraz to innych epok i kultur, obyczajów i tradycji,
języków i rytuałów można było zgubić „kompas” ideologiczny socrealizmu, zapomnieć o
podziale sztuki na „postępową” i „wsteczną”. Być sobą.
To samo w Niobe. Fabułą poematu są dzieje rozbitego posągu oraz ocalałej marmurowej
głowy Niobe, która jest skarbem muzeum w Nieborowie. Poeta stawia stosowne akcenty.
Powiada, iż głowa Niobe dawniej zdobiła posiadłości „magnackiej rodziny Radziwiłłów”,
natomiast „Dzisiaj urodą swoją służy pracy”; dawniej czczono jej piękno „piszczałkami,
kadzidłem, mirtem i rozmarynem”, a dziś?
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My dla ciebie inaczej: tobie, Niobe, z wieczora
dróżnik lampy zapala na kolejowych torach.
[....]
Tobie dzieci śpiewają. Tobie motor w obłoku.
Tobie, Niobe, boś ty jest krwią okupiony pokój.

Ostatni wers w cytowanym urywku jest najmocniejszym sygnałem propagandowym,
spełniającym nakaz „walki o pokój”.
Jaki dostrzegasz związek między historią Niobe w greckiej mitologu a losem człowieka na
wojnie? Czy jest to analogia w pełni przekonywająca?
A przecież Niobe nie spełnia zadań strategii agitatora. Ten poemat, podobnie jak Muzy, to
apologia sztuki, jej wielowiekowego bogactwa i niezachwianej suwerenności. Prawdziwa
fabuła Niobe dzieje się w czasie mitycznym: w c z a s i e a r c y d z i e ł , w którym spotykają
się (ignorując bariery epok i ideologii) Dante i Chopin, Cranach i Szekspir, Tycjan i Heine,
Ajschylos i Bach, Prokofiew i Goethe, Beethoven i Kochanowski. Nazwiska kompozytorów
są tu szczególnie znaczące, gdyż – na poziomie konstrukcyjnym – artyzm poety manifestuje
się poprzez muzyczną oraz muzykologiczną koncepcję całości.
Muzyczność daje o sobie znać tam, gdzie ze słów wydobywane są ich walory
brzmieniowe. Oto fragment, który swą instrumentacją nawiązuje do „liryki pozarozumowej”
futurystów:
Niobe, córo Tantala –
Niobe, żono Amfiona –
Sylaba Niobe sylaba nie Niobe dwie sylaby
dwie sylaby cztery sylaby sylaby o sylaby sylaby sylaby sylaby
Niobe, córo Tantala –
Niobe, żono Amfiona –
Nie ma śnieg ba śnieg śnieg sylaba ośnieży
mama śnieg baba śnieg sylaba ba
Niobe, córo Tantala –
Niobe, żono Amfiona –
Kto mówi? mówi sylaba mama sylaba wysłowi
słońce mama słońce baba w abecadle słowik
Niobe, córo Tantala –
Niobe, żono Amfiona –
Sylaba jest to głoska lub kilka, które wymawiamy od jednego tchu
NIO – sylaba, BE – sylaba, chmurka przez C H i zwykłe U.

Z kolei tendencja, którą nazywam muzykologiczną, polega na tym, że czytelnik Niobe
powinien być już nie tylko słuchaczem, miłośnikiem dzieł muzycznych, ale i znawcą
terminologii fachowej. „Posłużenie się terminologią muzyczną zaczerpniętą z dzieł
muzycznych i nazywanie przy jej pomocy części tekstu poetyckiego – wyjaśnia Marta Wyka
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– 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 doskonałe partytury.” Ocenić to jednak rzetelnie potrafi jedynie czytelnik zorientowany
w zasadach budowy partytur muzycznych.
Kolejne części poematu Niobe Gałczyńskiego noszą nazwy: Uwertura, antyfona, Mała
fuga, Chacona, Ostinato, Mały koncert skrzypcowy, Duży koncert skrzypcowy. Koncertu
skrzypcowego ciąg dalszy.
Im głębszą wiedzę muzyczną zaktywizuje się w odbiorze Niobe, tym więcej sił i czasu
czytelnik poświęci muzykologicznej interpretacji poematu. Będzie pytał: ile z uwertury
ocalało w odcinku pt. Uwertura? Czy istotnie odcinek pt. Bizancjum – nazywany 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 instrumentów
muzycznych (skrzypce, organy kolońskie), do muzycznych aluzji i zagadek (słowa „o,
radości, iskro bogów” to fragment hymnu Fryderyka Schillera, który ma już swoją postać
muzyczną – w finale IX Symfonii Ludwika van Beethovena). Autor Niobe z uporem twierdzi,
że jego utwór chce być, staje się, j e s t kompozycją muzyczną:
Lepiej by Kochanowski. Lepiej Prokofiew.
Lepiej Chopin.
To nic, Niobe. Twój glos goni mnie
i przykazuje.
To nic, że w ręce trudną muzykę.
A ja spróbuję;

Poezja Gałczyńskiego, zwłaszcza mówiąca o sztuce, po upadku socrealizmu nie straciła
czytelników, większość nauczyła się czytać utwory z ostatnich lat jego życia 1949-1953,
przymykając oczy na (nieszczery) konformizm i bagatelizując „odsyłacze” do
socrealistycznej nowomowy.
Które fragmenty (stówa, obrazy, tematy) w poemacie Gałczyńskiego „Wit Stwosz”*
pochodzą ze strategii agitatora?
Czy znajdujesz analogiczne odwołania do repertuaru socrealistycznego w „Wielkanocy
Jana Sebastiana Bacha” Gałczyńskiego?
Co stanowi główne przesłanie poematu ,,Wit Stwosz”:
– teza, iż źródłem sztuki jest praca (,,trud zrodził urodę”)?
– pogląd, iż człowiecze widzenie transcendencji (Nieba, zaświata) to odbicie ziemskiej
realności – danej artyście w bezpośrednim doświadczeniu (,,Więcej we mnie ziemi niż
nieba”)?
– przekonanie, że być artystą to znaczy być skazanym na samotność („Ołtarz mój –
samotny jak ja sam”) i zgodzić się na odtrącenie przez współczesnych (,,a nikt nie płakał po
nim”)?
– jakaś inna, pominięta w tych pytaniach, idea?
Wiersze Tadeusza Różewicza, w których pojawiły się elementy socrealistyczne, były już
w tym rozdziale cytowane. Można wszak jego liryków ogłaszanych w latach 1949-1955
ułożyć sporej objętości tom, prezentujący kunszt poetycki najwyższej próby i całkowicie
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wolny od agitatorskich akcentów. W takim tomie znalazłyby się m.in.: dedykowany
Leopoldowi Staffowi Karnawał 1949 maskarada, poświęcony Julianowi Tuwimowi Sen i
przebudzenie, korzystający – podobnie jak u Gałczyńskiego – z „zielonych świateł” dla
arcydzieł przeszłości, wiersz Odkrycie pierwotnych barw w ołtarzu Wita Stwosza, a także
Skrzydła i ręce, Powrót z lasu, Szedłem Nowym Światem, Wodospad, Nie śmiem, Piosenka,
Spojrzenie po chorobie, Wspomnienie dzieciństwa, Świadek, Poetyka i wiele innych.
W interesującym nas okresie najważniejszy dla Różewicza problem to (nadal) pamięć
okropności wojny. Poeta wielokrotnie zwierza się z pragnienia pokonania pamięci wojennej
(Łza, Obietnica, Wodzę oczami) i bezustannie wraca do motywów charakterystycznych dla
strategii świadka. Korzysta przy tym (nie on jeden zresztą) z pewnej sprzeczności w doktrynie
socrealistycznej, która co prawda karci twórców za martyrologię, lecz jednocześnie domaga
się tekstów antywojennych. Pod hasłami walki o pokój można więc kontynuować refleksję
nad świeżą jeszcze tragedią, a ponawiając pytanie, jak to się stało, że „ludzie ludziom
zgotowali ten los” (motto do Medalionów Zofii Nałkowskiej), poszukiwać prawdy o
człowieku – poza doktrynalnymi ograniczeniami.
W ówczesnym dorobku Różewicza najbardziej przejmującym dziełem z tego kręgu jest
Pierwsza miłość z tomu Równina (1953). Autor powraca do dramatu świadka wojny –
skazanego na widzenie zbrodni:
Miałem osiemnaście lat
kiedy zobaczyłem pierwszy raz
rozebraną Marię
[...]
Płonące powietrze zdarło z niej suknie
leżała na polu
naga
w dymie i krwi

Świadek morderstwa, człowiek, który zobaczył, umie wysłowić tylko siebie, własne
przerażenie. Cały dramatyzm wiersza ogniskuje się, i spala, w jednym punkcie. W punkcie
„ja”. To ja – „miałem osiemnaście lat”. Ja – „zobaczyłem”. I dalej:
m o j e opuszczone ręce
które nie dotknęły
jej ciała żywego
m o j e podniesione oczy
(Podkr. E.B.)

Różewicz jest realistą. Z zgodzie z potocznym, zdroworozsądkowym odczuwaniem świata,
a wbrew uzurpacjom wyobraźni poetyckiej nie usiłuje dociec, czym był ból zamordowanej.
Niemożliwość wtargnięcia w cudzą śmierć (najodważniejszym nawet gestem wyobraźni)
potęguje bezradność i rozpacz.
Nie wypowiem nigdy
jej trwogi
ostatniego oddechu
wtłoczonego w płuca
i drżenia nie wypowiem
płaczu życia młodego
drżenia ciała dziewczęcego
gdy zbliżała się śmierć
nie miłość
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Zauważcie, że do monologu świadka zbrodni, na początku wypowiedzi wdzierają się znaki
życia. Słowa „miłość”, „płacz”, „trwoga”, „drżenie serca”, ,,oddech”. A jednak w dalszych
partiach tekstu porażenie śmiercią okazuje się całkowite. Atakuje nawet mowę. Miejsce słów
oznaczających sprawy życia zajmują teraz słowa służące do opisu rzeczy i pejzaży:
Leżała rozebrana
przez powietrze ryczące i ogień
leżała pod skośnym
żółknącym słońcem
w środku dymiącego widnokręgu

Ciało zamordowanej wraca do natury, wrasta w krajobraz, w istocie: staje się naturą,
przeistacza się w widok, utożsamiając się z promieniami słońca, z ruchem ogni i dymów w
powietrzu. Notabene nie sam fenomen naoczności (widzialności) śmierci, stanowiący tu
jedyną rzeczywistą formę uczestnictwa zmarłych pośród ocalonych, ale właśnie jej
widokowość – otwierająca się najszerzej w słowach „dymiący widnokrąg” – jest dla autora
Pierwszej miłości problemem istotnym. Ciało kobiety, ciało ukochanej, porównywane do
krajobrazu – to dobrze znany tradycji topos literacki.
W Pierwszej miłości pojawia się obrazowanie będące jakby odblaskiem stałych konceptów
poezji erotycznej i jednocześnie Pieśni nad pieśniami:
nogi wyciągnięte
wzdłuż bruzd nieskończonych
jak martwe białe jagnięta

Krajobraz okazuje się w tym wierszu zarówno przestrzenią morderstwa, jak i sprawcą
zbrodni. Marię zabijają żywioły: powietrze i ogień. „Płonące powietrze zdarło z niej suknie”.
– „Leżała rozebrana / przez powietrze ryczące i ogień”. Wiemy oczywiście, że mordercą był
człowiek. Ale Różewicz mówi o nim jak o rzeczy martwej. W końcu – jak o znikliwym
zajwisku przyrody:
Morderca unosił się
wysrebrzony już lśniący
jak igła szyjąca niebo
nierealny

Zabijanie, zabójca, ofiara należą do tej samej rzeczywistości nieludzkiej. Do przestrzeni
wojny. To co ludzkie – istnieje poza nią. Obydwa światy są nieprzenikalne, nie zrozumieją się
nigdy. (Wojna nie mieści się w głowie: tak, najlapidarniej, można by za Ryszardem
Przybylskim wyłożyć sens lirycznych zeznań Tadeusza Różewicza.) Wyraz dezorientacji,
zagubienia, niepewności, typowa dla Różewicza „retoryka bezradności” (autorem tego
celnego określenia jest Janusz Sławiński) – wszystko to stanowiło jawne zaprzeczenie
postawy agitatora.
Wreszcie Wisława Szymborska. Oddajmy głos współczesnemu badaczowi jej twórczości,
który – podobnie jak my – interpretuje zachowania pisarzy w czasach socrealizmu nie jako
totalną „hańbę domową” (tak widzi socrealizm Jacek Trznadel), nie jako całkowitą zamianę
umysłów wolnych na „umysły zniewolone” (koncepcja Czesława Miłosza), lecz jako ciąg
klęsk i zwycięstw w walce tego, co ludzkie, z tym, co nieludzkie. O dwóch pierwszych
tomikach Szymborskiej (Dlaczego żyjemy, 1952 i Pytania zadawane sobie, 1954) pisze
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Stanisław Balbus, że zawierały one w większości wiersze socrealistyczne, będąc jednocześnie
„symptomami uwiedzenia osoby w końcu bardzo młodej i bardzo żarliwej. Z paroma
wszelako znamiennymi wyjątkami, przemycającymi znamienną tonację osobistą i nutki
autoironii, a w każdym razie dystansu i autodystansu (np. w Banalnych rymach, Osobiste,
Zwierzęta cyrkowe, Do twórcy, Pytania zadawane sobie, Rozgniewana muza, Noc, Wyspa
syren, Zakochani, Klucz, Historia nierychliwa.... Spotkania). Te wiersze do dziś z
powodzeniem można by przedrukowywać w każdej antologii powojennej poezji polskiej (do
czego skądinąd sama Poetka się nie kwapi)”.
Wierszem – w tym aspekcie wyjątkowym, gdyż za zgodą i wiedzą autorki
przedrukowywanym w popaździernikowych wyborach jej poezji – są Zwierzęta cyrkowe:
Przytupują do taktu niedźwiedzie,
skacze lew przez płonące obręcze,
małpa w żółtej tunice na rowerze jedzie,
trzaska bat i muzyka brzęczy,
słoń obnosi karafkę na głowie,
tańczą psy i ostrożne kroki mierzą.
Wstydzę się bardzo, ja – człowiek.
Źle bawiono się tego dnia,
nie szczędzono hucznych oklasków,
chociaż ręka dłuższa o bat
cień rzucała ostry na piasku.

Jak wyglądałaby w owym czasie p a r t y j n a o c e n a tego wiersza? Pozwólmy sobie na
pastisz, który od innej strony pozwoli zajrzeć do wnętrza socrealizmu. Krytycznoliterackie
„zdemaskowanie” autorki Zwierząt cyrkowych mogłoby mieć kształt taki oto:
„Towarzysze! Odczuwam osobistą przykrość, gdyż znam i lubię poetkę, lecz prawdy taił
nie będę. Wiersz krakowskiej autorki obnaża jej, dotychczas umiejętnie maskowaną,
niedojrzałość ideologiczną. Obnaża obcość naszym pryncypiom. Nie po drodze p.
Szymborskiej literatura realizmu socjalistycznego. Realizm socjalistyczny broni
humanistycznych treści literatury, nie zapominając ani na chwilę o tym, co powiedział
Maksym Gorki «człowiek, to brzmi dumnie». A co ma do powiedzenia ludziom pracy miast i
wsi autorka Zwierząt cyrkowych? Ona człowieka się wstydzi, wcale się z tym nie kryjąc:
«Wstydzę się bardzo, ja – człowiek». Lecz może poetka opisuje wstyd tych, co zbłądzili,
ulegając szeptanej propagandzie wroga, ale, dzięki pomocy kolektywu, dzięki czujności
komórki partyjnej – dojrzewają klasowo i składają szczerą samokrytykę? Niestety! Człowiek
p. Szymborskiej wstydzi się sztuki artystów cyrkowych. Jego drobnomieszczańska duszyczka
nie może znieść widoku bata w ręku tresera. My, towarzysze, wysoko oceniamy treserów, z
treserami radzieckimi na czele. My nie zapominamy, że cyrk to sztuka dla ludu. Autorka
chroni swoje delikatne uszka przed «hucznymi oklaskami». A nie byłoby hucznych oklasków,
gdyby nie nasze zwycięstwo.”
Przeczytaj ,,Circe”* (1954) Tadeusza Różewicza i, pamiętając o omówionych wcześniej
normach socrealistycznych, napisz pastisz recenzji „demaskującej” antysocrealistyczne
intencje poety.
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Przyboś ośmiesza „schem-soc-pucrealizm”
Przed śmiercią Stalina można było sobie raz po raz pozwolić na ucieczkę w „szarą strefę”,
ale nie było mowy o jawnej niezgodzie na socrealizm. Po śmierci Stalina pojawiły się próby
rewizji wszechwładnej doktryny. Jako jeden z pierwszych odezwał się Julian Przyboś. Latem
1953 roku napisał Głos o poezji i, po pierwszych niepowodzeniach publikacyjnych,
wydrukował go na łamach „Życia Literackiego” w październiku 1953 roku. Głos o poezji to
mała antologia haseł przedwojennej awangardy, dla których poeta szuka wsparcia w
cywilizacyjnych inwestycjach socjalizmu (Nowa Huta). To także jedna z najwcześniejszych
manifestacji sprzeciwu wobec socrealizmu, nazwanym tu prześmiewcze „schem-socpucrealizmem”. Awangardzista pozwala sobie na ostentacyjną niesubordynację. Atakuje
kierowniczą rolę partii w dziedzinie sztuk pięknych oraz wcale nie hołdowniczo wyraża się o
kulcie Stalina:
Sztukę w Partii niańczy pani Dulska!
To ona wąs Wodzowi na wcierkach podkręca...

Szydzi z tych, którzy posłusznie przyjmują – tak typowe dla totalitarnej propagandy –
odwrócenia wartości: „Jak Kacyk rzekł, to nie ma / co! / Piękne – brzydkie, a brzydkie –
cacy!”. Od takich herezji w pamflecie Przybosia po prostu się roi. Dumę architektury
socrealistycznej, Pałac Kultury i Nauki wzniesiony w Warszawie, nazywa „lekiem przeciw
pięknu” i porównuje do... piernika. Miast tonów heroicznych odzywają się – heroikomiczne!
Na koniec Przyboś dokonuje przeglądu poetyk socrealistycznego wierszotwórstwa, dając
wyraźnie do zrozumienia, iż wszystkie są beznadziejnie płytkie:
A skądże was aż tylu Redaktor przynęcił
jak pracowitych mrówek:
1) uczniowie księdza Baki stłoczeni we zwrotkach,
2) arkadyjscy rapsodzi w działkowych ogródkach,
3) homerzy epopei rycerskich na dudkach,
4) ..............................................................
5) ..............................................................
na koniec – gromowładni, gromcy i zacięci
TYRTEJE! ... pełzający po wielbionych schodkach...
Mdli wasz bęben, mdli wasza katarynka słodka

Które – omówione w tym rozdziale – dążenia oraz „odchylenia” socrealizmu znajdujesz w
cytowanym fragmencie ..Głosu o poezji” Przybosia?
Co to za schodki, po których pełzają TYRTEJE?
„Bęben” i „katarynka” to alegorie postaw funkcjonujących w obrębie socrealizmu:
jakich?

Poezja sensów odwracalnych
(strategia emigranta)
Inną drogą ucieczki z PRL, nieporównanie rzadziej uczęszczaną, była emigracja do
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któregoś z krajów demokracji zachodniej. Na Zachód nie wyjeżdżało się łatwo, trzeba było
mieć poparcie wysokich urzędów oraz zgodę organów bezpieczeństwa. Ktoś, kto uzyskał
przywilej wyjazdu, a przebywając za granicą odmawiał powrotu, musiał się liczyć z odwetem
ze strony służb specjalnych („w niektórych takich przypadkach po prostu bili po głowie i
odwozili tam gdzie trzeba” – twierdzi Czesław Miłosz).
Bohaterami nielicznych, głośnych ucieczek z PRL byli: w 1951 roku Czesław Miłosz, w
1953 Józef Światło, w 1954 Andrzej Panufnik. Każdy z nich znajdował się na dość wysokim
szczeblu ówczesnej hierarchii, choć ich role mocno się między sobą różniły. Światło to
wicedyrektor departamentu do zwalczania dywersji i szpiegostwa w aparacie partyjnym i
państwowym. Panufnik – kompozytor, laureat licznych nagród w PRL. Wreszcie Miłosz: po
wojnie zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, od grudnia 1945 roku w Stanach
Zjednoczonych, najpierw pracownik konsulatu w Nowym Jorku, od 1947 roku attache
kulturalny w ambasadzie PRL w Waszyngtonie, w 1950 przeniesiony na stanowisko
sekretarza ambasady w Paryżu. Jego zadanie polegało na czytaniu prasy i pisaniu sprawozdań
z lektury oraz na pozyskiwaniu wybitnych osobistości życia umysłowego Zachodu (np.
Alberta Einsteina) dla propagandowych imprez bloku sowieckiego.
Poeta tak mówi o sobie (po latach): „byłem bardzo lojalny i nigdy nie robiłem żadnych
dwuznacznych dwu-akcji, mogło być dużo takich pokus, ale byłem bardzo prostolinijny i
miałem bardzo dobrą opinię w Polsce, także polityczną, jako człowiek bezpartyjny, ale
całkowicie pewny.” W 1951 roku zagrożony odwołaniem wybrał emigrację („pierwszego
lutego po prostu nie poszedłem po pensję do ambasady”), w maju tegoż roku w Paryżu zwołał
konferencję prasową, na której oficjalnie poinformował o swej decyzji pozostania na
Zachodzie.
Próbą wyjaśnienia fenomenu stalinowskiej wersji marksizmu czytelnikom Zachodu, w tym
także polskiej diasporze – odciętej „żelazną kurtyną” od kraju i jego problemów – był jego
esej Zniewolony umysł (1953). Autor analizuje tu destrukcyjną moc ideologii
marksistowskiej, zwanej Nową Wiarą, a także postać jej emanacji literackiej, czyli
socrealizmu, na przykładzie losów innych twórców (sam usuwa się w cień). Negatywnymi
bohaterami Zniewolonego umysłu są: Moralista, Nieszczęśliwy Kochanek, Trubadur i
Niewolnik Dziejów – osoby wzorem osiemnastowiecznych powiastek filozoficznych
oznaczone czterema pierwszymi literami alfabetu greckiego, przy czym zorientowany w
realiach krajowych czytelnik mógł odgadnąć bez trudu, że Alfa to Jerzy Andrzejewski, Beta –
Tadeusz Borowski, Gamma – Konstanty Ildefons Gałczyński, a Delta – Jerzy Putrament.
Niechętni Miłoszowi recenzenci Zniewolonego umysłu, zarówno nieprzejednani emigranci,
jak i ludzie PZPR, mieli mu za złe to samo: że nie wytłumaczył się z decyzji własnych,
wskutek czego pozostaje dla jednych i drugich osobą mało wiarygodną. W londyńskich
„Wiadomościach” pisał Mieczysław Grydzewski: „Jeżeli po sześciu latach wiernej służby
niewoli p. Miłosz wybrał wolność, powinien był wraz z tą wolnością wybrać co najmniej
sześcioletnie milczenie” (1953). Podobnie brzmiał (grzmiał) głos krajowy – Jerzego
Putramenta (1956): „Oto bilans 10 lat powojennego Miłosza: 5 lat żył z zachwalania Polski
Ludowej, 5 lat z jej szkalowania”. Figury retoryczne są w obu tekstach te same, różnią się
rachunki lat.
Esej Miłosza, wydany jednocześnie po polsku, angielsku i francusku miał także niemało
opinii entuzjastycznych (wysoko ocenił to dzieło wybitny filozof-egzystencjalista Karl
Jaspers). W 1953 roku Miłosz ogłosił drukiem jeszcze jedną książkę: tom wierszy Światło
dzienne (wolą czystego przypadku publikacja tak zatytułowanej książki zbiegła się w czasie
ze wspomnianą tu już aferą asa kontrwywiadu, który nazywał się Światło). Naczelną normę
poetyki stanowi w Świetle dziennym d o m i n a c j a e p i t e t u – zasygnalizowana już w tytule
książki (światło jakie? dzienne!). Przewagą ilościową tego tropu nad pozostałymi operacjami
stylistycznymi wyczuwa się natychmiast (bez liczenia słów). Oto początek wiersza
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Narodziny:
P i e r w s z y raz widzi światło,
Świat jest j a s k r a w y m światłem,
Nie wie, że krzyczą
J a s k r a w e ptaki.
Ich serca biją szybko
Pod o g r o m n y m i liśćmi,
Nie wie, że ptaki żyją
W i n n y m czasie niż człowiek.
Nie wie, że drzewo żyje
W i n n y m czasie niż ptaki
I będzie szło p o w o l i
Do góry s z a r ą kolumną
M y ś l ą c e korzeniami
O srebrze p o d z i e m n y c h królestw.
(Podkr. E. B.)

Spójrzmy: światło jest tutaj jaskrawe, ptaki – jaskrawe, liście – ogromne, czas – inny,
kolumna – szara, drzewo – myślące, królestwa – podziemne. Oprócz epitetów prostych,
zarówno metaforycznych, u Miłosza rzadszych („myślące drzewo”), jak i niemetaforycznych
(„ogromne liście”), sypiących się niczym z rogu obfitości, pojawiają się w przytoczonym
fragmencie inne odmiany tego tropu, m.in. epitety przysłówkowe („szybko, powoli”). Zdania
oznajmujące (np. „ich serca biją szybko”) pozwalają się odczytać jako ukryte
p o w i a d o m i e n i a e p i t e t o w e , czyli odpowiedzi na pytania j a k i ?, j a k a ?, j a k i e ?
(jakie mają serca? bijące szybko!).
Inne zdania oznajmujące w przytoczonym urywku ..Narodzin” zapisz tak, by uzyskały
postać powiadomień epitetowych. Do jakich bytów odnoszą się te (utajone) epitety? Jakie
cechy wyróżniają?
Poeta pyta: jaki jest (jakim bywa) człowiek, przedmiot, świat? Jak prezentują się
zależności między człowiekiem a historią, człowiekiem a kulturą, człowiekiem a przyrodą?
P y t a o f o r m ę , n i e o e s e n c j ę . Epitet, zarówno jawny, jak i utajony, indywidualizuje
dany byt, wyodrębnia z nicości, ukazuje pewien moment jego trwania. Tutaj coś istnieje o
tyle, o ile staje się ,,jakieś”: „ostatnie”, „magiczne”, „skrzydlate”, „wiecznie błękitne”,
„ceglaste”, „pstre”, ,,malowane”, „rzeźbione”, „wojenne” (przykłady pochodzą z dalszych
partii wiersza Narodziny). Rozmigotana różnorodność odpowiedzi na pytanie o f o r m ę
i s t n i e n i a decyduje i o urodzie artystycznej wiersza (w odnajdywaniu nieoczekiwanych
epitetów Miłosz jest mistrzem), i o kierunku poznania. Dla Miłosza – inaczej niż dla innych
twórców (np. Przybosia) – nie jest zagadką sam byt, on nie pyta, co to jest: świat, światło,
człowiek, ptak, drzewo, morderstwo, nikczemność, lecz jakimi właściwościami owe byty
odznaczają się w danej konfiguracji. W poszczególnych wierszach l i n i a p o w i a d o m i e ń
e p i t e t o w y c h ulega rozwidleniu. Niektóre epitety zatrzymują się na p o z i o m i e o p i s u ,
inne – zmierzają p o p r z e z o p i s k u o c e n i e , a jeszcze inne mają charakter j a w n i e
w a r t o ś c i u j ą c y . Wartościowanie (bezpośrednie lub pośrednie) zwykle jest od opisu
ważniejsze. Jeżeli w poezji Miłosza jakaś cecha czy forma istnienia obserwowana w izolacji,
np. to, że liście są ogromne, a kolumna szara, nie wydaje się sama przez się ani dobra, ani zła,
to w całościowym planie wiersza uzyskuje ciężar oceny. Może to być o c e n a
psychologiczna,
nostalgiczna
czy
sent ymentalna
(przestrzenie
dzieciństwa); epitet deskrypcyjny może również t o w a r z y s z y ć e t y c z n e m u
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w a r t o ś c i o w a n i u c z y n ó w l u d z k i c h . Dzieje się tak w wierszu Który skrzywdziłeś*.
Poeta przedstawia zbrodniarzowi pejzaż kary, który staje się wizją sprawiedliwości, jaką
zbrodniarz sam sobie powinien wymierzyć:
L e p s z y dla ciebie byłby świt z i m o w y
I sznur i gałąź pod ciężarem z g i ę t a .
(Podkr. E.B.)

Główny nośnik sensu to epitet o wyraźnie, a zarazem ironicznie wartościującym
ukierunkowaniu: „lepszy”.
Kryteria ocen moralnych, sytuujące się na najwyższym piętrze uogólnienia, są w Świetle
dziennym niezmienne. Dla podmiotu wierszy Miłosza złem jest pogarda dla słabszych, pycha,
dwulicowość, nienawiść, zaślepienie, rządzą władzy, głód pochlebstw, uległość wobec
przesądów, agresja ciemnoty (Do Jonathana Swifta, Dziecię Europy, Portret z polowy XX
wieku. Naród, Do polityka. Przypomnienie, Nie ma wzroku. Traktat moralny, Na śmierć
Tadeusza Borowskiego, Zoile). Z kolei dobro to nadzieja (Paryż 1951, Mittelbegheim), wiara
w to, co w człowieku szlachetne – m.in. wyrażona w legendzie o złotym wieku (Dwaj w
Rzymie), uporczywa służba prawdzie (Poeta), sprawiedliwość, kara dla niegodziwych (Zoile,
Który skrzywdziłeś), szacunek dla tradycji demokratycznych (Przypomnienie). Dobro to także
piękno i mądrość arcydzieł (Na matą murzynkę grającą Chopina, Do Tadeusza Różewicza,
poety), wreszcie zdrowie psychiczne, zdrowy rozsądek, który każe rozstrzygać dylematy
życia, przyjmując za kryterium codzienną zwyczajność egzystencji ludzkiej (Traktat
moralny).
W tym oczywistym dla oświeconego człowieka XX wieku rejestrze cnót i występków na
uwagę zasługuje Miłoszowa „wściekłość”. W rozumieniu potocznym „wściekłość” nie
wydaje się cnotą; w poezji Miłosza staje się wartością dodatnią jako postawa aktywnej
niezgody – nie będącej ślepą nienawiścią. Wściekłość to święty gniew, w którym człowiek
widzi jasno zło i dobro świata:
Niepojętego zaślepienia
Na oczach nie nosiłem wstążki,
I szczera wściekłość opromienia
Moje rozliczne obowiązki.
(Do Jonathana Swifta, 1947)

(Cytowany wyżej czterowiersz miał się stać przesłaniem książki późniejszego emigranta,
Witolda Wirpszy, który wydany w Niemczech Zachodnich w 1968 roku esej Polaku, kim
jesteś? traktował podobnie jak Miłosz swój Zniewolony umysł. Wirpszy także zależało na
tym, by jego krytyka komunizmu nie została odczytana jako wyraz nienawiści.)
Stawianie ocen to główna pasja Miłosza. W Świetle dziennym zaspokojenie owej pasji
natrafia na liczne przeszkody. Wszystko jest bowiem dwudzielne, przepołowione:
rzeczywistość, język, komunikacja literacka. Rzeczywistość, którą ocenia Miłosz, to z jednej
strony świat niekomunistyczny, z drugiej – świat komunistyczny. Poeta pragnie obie
rzeczywistości, przedzielone „żelazną kurtyną”, o c e n i a ć
w e d l e
t y c h
s a m y c h
k r y t e r i ó w . Ale, dopóki jest obywatelem PRL,
nie może pisać tak samo o ZSRR i o USA, o Gułagu jak o Oświęcimiu, o zdobyciu władzy
przez komunistów, jak o sprawowaniu władzy przez mężów stanu Zachodu.
Dla oceny świata niekomunistycznego Miłosz sięga zarówno po mowę metafor, jak i po
język konkretu, faktu, autentyku. Dla oceny świata komunistycznego ma przed 1951 rokiem
do dyspozycji tylko Ezopową mowę alegorii, aluzji, eufemizmu, przy czym, jak to z aluzjami
bywa, często pozostaje dla odbiorcy tajemnicą, co w danym tekście ,,poeta miał na myśli”:
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wykolejenia komunistyczne, kapitalistyczne czy ponadczasowe.
Wiersze Miłosza drukowane w kraju, a następnie włączone do Światła dziennego, nie
mogły być uwolnione spod kontroli ideologicznej, jakiej podlegały w latach socrealistycznych
teksty innych twórców PRL. Niektóre z tych wierszy mieszczą się w tużpowojennej strategii
świadka; inne – już to w kanonie socrealistycznym, już to w „szarej strefie” (np. Na małą
murzynkę grającą Chopina).
Miłosz bywał socrealistą: zarówno w pewnej fazie ewolucji młodzieńczych, jak i w
powojennych wierszach przedemigracyjnych. Pisał w Zniewolonym umyśle, że po wojnie,
korzystając z pobytu za granicą, publikował „bezczelne poematy i artykuły, [w których]
czaiły się zniewagi dla Metody [realizmu socjalistycznego – E.B.]. Kiedy spostrzegłem, że
struna jest zbyt napięta, posyłałem coś, co mogłoby świadczyć, że dojrzewam do
nawrócenia”. W jego ówczesnych tekstach publicystycznych nie zawsze da się rozróżnić, czy
poeta akurat znieważa Metodę realizmu socjalistycznego, czy („pełzając milczkiem jak
wąż...”) w celach taktycznych, nieszczerze powiadamia władze o swej lojalności. Na łamach
„Kuźnicy” w 1950 roku zaatakował polszczyznę „pryszczatych”. Kpił z młodego poety, który
„wie, że powinien być realistą”, manifestuje to wkładając „czapkę robotniczą” i zachowując
się „w sposób surowy i pełen krzepy”. I dodawał drwiąco: „w ten sposób otrzymuje tę
dziwaczną hybrydę (której Miczuriun nie tolerowałby zapewne w swoim ogrodzie):
brutalność szczepiona na pniu awangardowych wymyślności”.
Otóż słowa te były krytyką socrealizmu – w pełni dopuszczalną w ramach ,,słusznej”
troski o wyższy poziom jego pisarskich urzeczywistnień. Na „krzykaczy” pozwalano
pokrzykiwać, zwłaszcza gdy ktoś, tak jak Miłosz, opanował kod socrealistyczny, w którym do
dobrego tonu należało zarówno szyderstwo z „awangardowych wymyślności”, jak i
odwołania do Iwana Miczurina, wielbionego w ZSRR „czarodzieja sadów”.
Identyczną sytuację rozpoznajemy w Toaście (1949). Tu z kolei przedmiotem krytycznej
oceny jest pewien marksista, sympatyczny skądinąd czytelnik ,,Kuźnicy”. Człowiek ów,
ironizuje Miłosz, „po wielkich bólach mieni się marksistą, / W pewnym stopniu. A w jakim,
sam wie dosyć mglisto”. Czyli: bynajmniej nie wszyscy, którzy nazywają siebie marksistami,
wiedzą, co to znaczy. Otóż wystarczy poczytać ówczesne gazety, by nie mieć złudzeń, iż
Miłoszowa niechęć do marksizmu niedojrzałego, akceptowanego powierzchownie znajdowała
się zdecydowanie ,,na linii” pedagogiki partyjnej i świadczyła o godnej pochwały czujności.
Podobnie w poezji: obserwujemy w niej charakterystyczne, omówione tu już, głosy i gesty
strategii agitatora. Gdy Miłosz w ironicznej Piosence o porcelanie wyrzeka się
drobnomieszczańskiego estetyzmu, to pogruchotana i pożałowania godna porcelana staje się
takim samym symbolem „drobnomieszczaństwa” jak słynny kanarek u Majakowskiego.
Również w Traktacie moralnym, który uchodzi za desperacki akt odwagi Miłosza,
znajdujemy akcenty znane z pism propagandowych. Socrealizm „oczyszczał” umysły z
wpływu szkodliwych, głośnych na Zachodzie kierunków filozoficznych. Szczególnie ostro
tępił francuski egzystencjalizm, w jego wersji Sartre’owskiej, stanowiącej sugestywną
odpowiedź na – objawiony w latach wojny – absurd, zrozumiały powszechnie, gdyż
docierający do ogółu nie tylko drogą traktatów, ale także poprzez dzieła literackie oraz styl
życia. Autor Traktatu moralnego zaatakował właśnie egzystencjalizm Sartre’a. Rozprawił się
z nim, owszem, pokrętnie, na przemian kpiąc z „pośmiertnej czkawki Heildelbergu”, szydząc
z egzystencjalistycznej aury, „w której się właśnie Paryż babrze”, i łagodząc atak uwagami,
że w końcu „to pisarze nieźli”; swoje myśli na temat mody na egzystencjalizm zamknął
anegdotą o tym, jak to w Krakowie wychłostano nagie egzystencjalistki za czytanie „starej
książki Sartre’a”. Bliski socrealizmowi jest tu nie tylko kierunek ataku, ale i retoryka.
Rozstrzyganie poważnych sporów filozoficznych poprzez trywialny żart – to częsta praktyka
agitatorów (ze szkoły Lenina).
„Miałem niesłychanie zjadliwy stosunek wobec rzeczywistości w Polsce, chodzi ściśle o
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obcą dominację”, twierdzi Miłosz w o wiele lat późniejszej rozmowie na temat Światła
dziennego. W jego wierszach – drukowanych w kraju – nie ma apologii życia w PRL. Nie ma
wierszy hurra--optymistycznych, żadnych „produkcyjniaków”, wiosen sześciolatki; poeta nie
splamił się penegiryzmem. Lecz jego „zjadliwy stosunek” do świata, gdy, zgodnie z własnym
temperamentem i talentem, folgując imperatywowi „szczerej wściekłości” – wywleka „na
światło dzienne” ludzką małość i podłość, a nie stroni przed słowem (jak sam to nazywa)
,,okrutnym”, daje o sobie znać przede wszystkim w krytyce rzeczywistości
niekomunistycznej.
Z socrealizmem łączyła go skłonność do pisarstwa dydaktycznego. Nauczanie oraz
pouczanie dawało blask retoryce apelu, sprzyjało morałom, zapewniając wyrazistość podziału
świata na strefę wpływów Dobra oraz Zła. (Schematyczność takiego podziału krytykował w
1956 roku Kazimierz Wyka.) W wierszach pisanych dla prasy krajowej siedliskiem Zła jest
Zachód, zwłaszcza Ameryka, którą Miłosz ukazywał zgodnie z wytycznymi socrealizmu –
Jako przestrzeń istnień odczłowieczonych, okradzionych z sensu, wysterylizowanych z
wrażliwości historycznej. W kapitalistycznej Ameryce człowiek utracił zdolność do
najbardziej elementarnych radości: „Nie ma wzroku, ani słuchu, ani smaku / Ani powonienia,
ni dotyku” (Nie ma wzroku, 1949). Podobną wizję daje wcześniejsze Przypomnienie (1947),
utwór stanowiący utajoną parafrazę Grenady Swietłowa w przekładzie Tuwima – wiersza
często recytowanego w „częściach artystycznych” akademii rocznicowych. Ameryka w
oczach Miłosza nie myśli o innych narodach, nie współczuje Grecji walczącej pod
sztandarami powstania komunistycznego. Ameryka jest syta i dlatego głucha na historię.
O powiedz mi, czym się
Sens ludzkich spraw mierzy
Czy portów bogactwem
I ceną przymierzy.
Czy co dzień gaszoną
Pochodnią nadziei,
Co ludów na lepsze
I gorsze nie dzieli?
Więc zamilcz i nie mów
Że walczą mocarstwa,
Bo prochu z urn greckich
Odpowie ci garstka.
I właśnie dlatego
Ten kraj się pamięta
Że wspólna rzecz nasza
T a m była zaczęta,

Zadając skierowane do obywatela USA, który nie rozumie dążeń wolnościowych
„ciemnych górali”, pytanie, „czym się / Sens ludzkich spraw mierzy”, poeta nie wątpi, iż
zarówno słuszne, jak i błędne miary sensu są dziś jednoznaczne. Dlatego nakazuje
Amerykaninowi (ogłupionemu bezpieczeństwem tudzież dobrobytem): „więc zamilcz i nie
mów”, co oznacza „nie mów głupstw”.
Krytyka rzeczywistości niekomunistycznej obejmowała także najnowszą historię Polski.
Tu Miłosz wcale nie zawsze kazał strażnikom doktryny czekać na akt „nawrócenia”. Wszak
w tym samym 1945 roku pojawił się propagandowy plakat z napisem „AK – zapluty karzeł
reakcji” i powstał Miłosza Portret z polowy XX-go wieku, w którym odrażający bohater, żywy
magazyn wszelkich plag moralnych, przechowuje „pamiątkę po faszyście poległym w
powstaniu”. Dlaczego Miłosz dostrzegł pośród powstańców – akurat faszystę? Z tych samych,
zapewne, powodów, które kazały poecie w epickim Toaście, będącym czymś w rodzaju
miniaturowego Pana Tadeusza, wśród czynów zbrojnych żołnierza polskiego na froncie
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zachodnim upamiętnić jedynie to, co żenujące, absurdalne, a nawet zbrodnicze (jak gdyby nie
było Tobruku, Monte Cassino, bitwy powietrznej o Anglię). Wielką metaforą polskiej wojny
staje się bezsensowny atak pijanej hołoty na „pierwszy bodaj w Norwegii schludny dom
publiczny”. Jeden z bohaterów poematu tak to komentuje: „Jeszcze chwila a miałbym
powstanie warszawskie”. (Na paralele tak wzgardliwe rzadko kto sobie w PRL pozwalał.)
W Toaście zobaczył Miłosz wśród powstańców same kreatury: „mistrza załgania”,
oszukującego ludność płonącej stolicy krzepiącymi komunikatami „Że już, że właśnie
Churchill, że świat się przybliża, [...]. Że świetnie. Że lotnictwo. Że triumf powstania” oraz
starszych oficerów spiskujących przeciwko młodym, wysyłających ich cynicznie na śmierć,
gdyż „Lepiej kiedy jednostka co ginie jest młoda. / Państwo na nią pieniędzy znacznie mniej
wydało”. Idąc tym samym tropem – w dziejach armii Andersa zauważył tylko bezwład,
szkocką nudę, a w Londynie kolejne spiskowanie starców przeciwko młodości.
„Powiedz mi, że kłamię”, wołał uprzedzając wątpliwości czytelnika. A nieco wcześniej, w
Traktacie moralnym, powoływał się na prawo do selekcji – „dyscyplinę eliminacji”. Selekcja
faktów to nie tylko przywilej twórcy, ale i naturalna konieczność wszelakiej komunikacji.
Lecz historyk literatury nie może pominąć milczeniem faktu, że była to „dyscyplina”
socrealistyczna („Powiedz mi, że kłamię”, powtórzmy za Miłoszem.)
Z kolei ocena rzeczywistości komunistycznej, równie w intencji poety bezpardonowa, w
wierszach sprzed emigracji musiała wyglądać enigmatycznie i mgliście. Gdy poeta chce
ukazać „zjadliwy stosunek” wobec Polski pozostającej w strefie wpływów radzieckich,
„światło dzienne” jego satyry przygasa, mętnieje w mowie Ezopowej, zmierza ku opowiastce
filozoficznej. Do lektury aktywizującej tę konwencję zachęca umieszczony wcześniej wiersz
Do Jonathana Swifta, w którym zostaje przywołana tradycja oświeceniowa, nakazująca świat
oceniać nie wprost, lecz za pomocą alegorii, skrótu metaforycznego, fabuły bajkowej czy
baśniowej. Zło przybiera postać Xięcia z baśni o podłym tyranie i żałosnych dworakach:
„Odbity w lustrze Xiążę raczy / Chcieć pochwał swoich rymopisów / I kupry chylą w tył
dworacy”, przy czym niegodziwości dworaków mogą zainfekować i zdemoralizować narody:
„Poznałem także plemię Jahu / Co wielbi własne ekskrementy / Żyjący w niewolniczym
strachu / Donosicielski ród wyklęty”.
Omijając historyczny konkret, z takim samym alegorycznym dystansem, taką samą mową
Ezopową przedstawia poeta los własny:
Życie się moje przełamało
Na fazy najzupełniej różne,
Solą burz morskich w serce wiało
Lecz nie jest jeszcze całkiem próżne.

Dla ówczesnego czytelnika wcale nie musiało być jasne, jakie realia kryją się za tymi
obrazami. Analiza stylistyczna nie daje tu satysfakcjonujących wyjaśnień dopóty, dopóki nie
bierzemy pod uwagę informacji kontekstowej, czyli czasu powstania wiersza oraz miejsca
druku (w Polsce czy za granicą).
Klasycystyczna retoryka szyfru, paraboli, eufemizmu, alegorii powoduje, iż ten sam wiersz
może być pamfletem na imperializm (wedle norm socrealizmu), jak i pamfletem na stalinizm
(w stylu charakterystycznym dla poezji emigracyjnej tych lat). S e n s y o g ó l n e s ą ł a t w o
odwracalne.
Gdy ktoś czytał Traktat moralny (1947) w „Twórczości” i dochodził do słów
demaskujących fałszywych przyjaciół ludu:
Unikaj tych, co w swoim gronie
Pograwszy w polityczne konie,
Gdy na kominku ogień trzaska,
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Wołają: lud, a szepcą: miazga,
Wołają: naród, szepcą: gie.
Myślę, że czynią bardzo źle.

– skąd miał wiedzieć, czy autor ma na myśli przywódców PZPR, czy schlebiających
ludowi, tępionych przez bolszewicką propagandę socjaldemokratów czy uznawanych za
zdrajców proletariatu szefów zachodnich związków zawodowych? Te same szyfry zmieniały
znaczenie w zależności od tego, po której stronie żelaznej kurtyny znajdował się autor.
Jako emigrant Miłosz nie chciał zostać poetą politycznym. „Pisałem wiersze i odmawiałem
wszelkim zaproszeniom [do kontynuacji linii zainicjowanej przez Zniewolony umyśl – E.B.].
Bo mnie bardzo ciągnęli, żebym pisał na tematy polityczne, ale to nie moja dziedzina”. Jeżeli
raz po raz reagował na politykę, to nadal chroniąc się w języku prawd uniwersalnych; już nie
przed cenzurą PRL, lecz przed etykietką barda antykomunizmu. Świadczy o tym napisany już
na emigracji wiersz Który skrzywdziłeś*.
Jakie fakty, zdarzenia, obrazy brałby pod uwagę czytelnik krajowej prasy socrealistycznej,
gdyby przeczytał wydrukowany wiersz Miłosza „Który skrzywdziłeś” (data powstania 1950
rok)?
A jakie inne fakty, zdarzenia i obrazy musiały pojawić się w świadomości odbiorcy, który
przeczytał ten wiersz za granicą – wiedząc, iż jest napisany przez politycznego emigranta?
Światło dzienne – inaczej niż Zniewolony umysł – przeszło bez echa. W odczuciu autora
tak musiało się stać, zarówno z uwagi na izolację językową polskich wierszy: w wielu
aspektach nieprzetłumaczalnych, jak i z tego względu, że, powiada Miłosz, „Światło dzienne
jest zbiorem nie najlepiej ułożonym, dość przypadkowym. Brak mu jakiejś zasady
unifikującej. Do całości nie mam wiele sympatii, odliczam ją na straty. Układ chaotyczny w
wyniku trudnej sytuacji osobistej i ciśnienia tych atmosfer politycznych, które przez szereg lat
wytrącały mnie z poezji.”
A przecież książka ta zasługuje na pamięć historycznoliteracką. Stanowi współbrzmiący ze
Zniewolonym umysłem, najwcześniejszy w polskiej literaturze poetycki zapis myśli i emocji
współczesnego intelektualisty – w p l ą t a n e g o w N o w ą W i a r ę i zarazem
buntującego się przeciw mechanizmom zniewolenia.

Epizod rozrachunkowy
(strategia rewizjonisty)
Już w 1955 roku nie ulegało wątpliwości, że socrealizm się rozpada. Coraz więcej
pojawiało się głosów atakujących „kult jednostki” (czyli stalinizm), głosów zwróconych
przeciw literaturze wysługującej się ideologii marksistowskiej. Dokonywano rozrachunku z
systemem dzielącym świat na byty „słuszne” i „niesłuszne”, dopominano się o powrót do
tematów przez doktrynę socrealistyczną zakazanych. Przełom pojmowano zrazu jako zmianę
w pewnym sensie „ilościową”. Rozumowano tak: literatura wczorajsza – socrealistyczna –
nastawiona na redukcję tematów drażliwych, zajęta rugowaniem ze świadomości zbiorowej
wszelkich podejrzeń o istnieniu ciemnych stron teraźniejszości, ćwiczyła się w umiejętności
o d e j m o w a n i a ś w i a t a o d s ł ó w . Literatura dzisiejsza, widząc konieczność
amplifikacji (poszerzenia repertuaru tematów), skłonna jest – sobie i czytelnikom –
przywrócić prawo głosu w kwestiach zaburzeń wewnętrznych życia społecznego, a co za tym
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idzie, powinna zacząć lekcję d o d a w a n i a r z e c z y w i s t o ś c i d o t e k s t u . Rozrachunek
moralny stawał się rachunkiem językowym. Dawniej mówiło się tylko rzeczy wzniosłe i
przejrzyste, teraz już czas po temu, by powiedzieć sobie szczerze również słowa gorzkie i
zmącone wstydem.
Na równi z artykułem gazetowym, reportażem, felietonem – wiersz rozrachunkowy był
terenem b a t a l i i o s ł o w n i k . Żądał prawa do nazywania po imieniu tego, co przykre.
Rehabilitacja nazw stłumionych przez strategię agitatora to były główne dążenia literackie (i
obywatelskie jednocześnie) liryki rozrachunkowej. Jeżeli, dajmy na to, w notatniku
poetyckim propagandzisty obowiązywała do niedawna jedna tylko opozycja nazewnicza:
,,człowiek radosny” contra „człowiek niezadowolony” – to piśmiennictwo nowe upominało
się o przywrócenie praw druku także słowom: „człowiek smutny” (Woroszylski). Bo
przecież, stwierdzał Adam Ważyk w Poemacie dla dorosłych. „I tak się zdarza”. Zdarzają się
naruszenia norm praworządności, manipulacje biografiami ludzi zastraszonych, akty
bezmyślności chronionej tanim sloganem, prowincje notorycznej przestępczości.
są dzieci wzgardzone przez występnych lekarzy,
są chłopcy zmuszani do kłamstwa,
są dziewczyny zmuszane do kłamstwa,
są stare żony wyrzucane z mieszkań przez mężów,
są przemęczeni, konający na zawał serca,
są ludzie oczernieni, opluci,
(Poemat dla dorosłych, 1955)

Fakty przykre, sytuacje konfliktowe muszą być wreszcie nazwane. Zresztą publiczność
literacka wyczytywała z liryki rozrachunkowej przede wszystkim pojedyncze słowa,
szokujące epitety, drażniące formuły.
„Poemat [dla dorosłych] czytali niedawno – pisał Andrzej Bursa w reportażu pt. Huta
rozmawia o Ważyku (1955). – Nie zdążyli jeszcze przemyśleć go dokładnie. Pozostały w
pamięci słowa o «hałastrze» gnieżdżącej się w hotelach robotniczych, o dziewczętach z
Nowej Huty pozbywających się «miotu» w nurtach Wisły. Pozostały obraźliwe określenia:
«kasza» i «Polska nieczłowiecza». To zabolało”.
Powinno było zaboleć. Skończyła się faza terapii krzepiącej. Literatura sięgała po środki
terapii wstrząsowej.
Żyli jutrzenką
i posieli mrok,
Żyli ideą
i wzięli rozbrat z ludźmi

– pisał Adam Ważyk w Krytyce poematu dla dorosłych (1955).
O wyraz liryczny dopominały się zarówno doświadczenia przedwrześniowe (wojna
polsko-radziecka 1920 roku, wymordowanie działaczy polskiej lewicy w ZSRR w 1937 roku
i później), jak i powrześniowa agresja sowiecka, polskie losy w archipelagu Gułag. Należało
wypełnić czytelnym pismem „białe plamy”, które ..pochłonęły prawdę o terrorze
stalinowskim w Polsce.
Korzystam z najstarszego prawa wyobraźni
i po raz pierwszy w życiu przywołuję zmarłych,
wypatruję ich twarzy, nadsłuchuję kroków,
chociaż wiem, że kto umarł, ten umarł dokładnie.
(Wisława Szymborska Rehabilitacja .
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z tomu Wołanie do Yeti, 1957)

Jednocześnie wiersze rozrachunkowe były reakcją na konflikty chwili bieżącej (poznański
czerwiec 1956; w tym samym roku powstanie węgierskie stłumione w Budapeszcie przez
radzieckie czołgi). Nie znaczy to, iżby liryka okolicznościowa tych dni korzystała z pełnych
swobód. Nadal obowiązywał zakaz kłopotliwych dla władzy oświetleń, stosowano blokady
tematyczne i strzeżono „białych plam”, czyli milczenia o pewnych faktach historycznych
(pakt Ribbentrop-Mołotow, Katyń). Ideologiczna, polityczna, niekiedy doraźna c e n z u r a
p r e w e n c y j n a (decydująca o tym czy dany tekst może być dopuszczony do druku, a może
wymaga skreśleń i przeredagowań) funkcjonowała nadal. Zwolniona z więzienia i
przejmująca władzę grupa Gomułki nie wyrzekła się jałtańskiego posłuszeństwa.
Oto powody, dla których dopuszczalny model krytyki rozrachunkowej zakładał, że
wskazując negatywne zjawiska nie kwestionuje się pryncypiów marksistowskich, przeciwnie,
broni się podstawowych wartości skażonych „błędami i wypaczeniami” po to, by przywrócić
wizjom klasyków marksizmu zdradzoną przez fałszywych komunistów świetność. Próby
powrotu do czystych źródeł ruchu robotniczego nazywano (z przekąsem)
r e w i z j o n i z m e m ; w odniesieniu do poezji zasadna wydaje się nazwa s t r a t e g i a
r e w i z j o n i s t y . Jej wzorcowe urzeczywistnienie znajdziemy w Poemacie dla dorosłych,
który kończy się apostrofą do (odnowionej, oczyszczonej) Partii, w wierszach Jastruna i
Woroszylskiego, w poświęconym powstańcom węgierskim Październiku 1956 Przybosia.
Akcenty charakterystyczne dla myślenia rewizjonistycznego pojawiały się także w
utworach poetów, którzy nigdy nie deklarowali się jako marksiści. Gdy podmiot wiersza
Kazimiery Iłłakowiczówny Rozstrzelano moje serce (o czerwcu poznańskim) powtarza
czyjeś – usłyszane w masakrowanym tłumie – pytanie:
Czemu zawsze rządzi inteligent,
a do robotników się strzela?

– jego bunt wpisuje się, chcąc nie chcąc, w model rewizjonistyczny. Wolno było oskarżać
inteligencję, łącznie z działaczami partyjnymi, o zdradę ideałów rewolucji, nie wolno było
powiedzieć złego słowa o klasie robotniczej (choć jej bunty krwawo pacyfikowano). Rzecz
znamienna, iż oficjalna propaganda partyjna przejęła retorykę rewizjonistyczną, a model
Poematu dla dorosłych – w zmienionej szacie słownej – ponawiano później wielokrotnie
(marzec 1968, grudzień 1970, sierpień 1980), przeciwstawiając „słuszne żądania klasy
robotniczej”
–
inteligenckim
„wichrzycielom”,
„politykierom”,
„warchołom”,
„kosmopolitom”.
Ilekroć poezja usiłowała przekroczyć granice strategii rozrachunkowej, tylekroć
interweniowała cenzura. Nie zawsze takie interwencje kończyły się zakazem druku: często
chodziło o pozbawienie tekstu akcentów politycznych i „przeniesienie” go na terytorium
politycznie neutralne.
W wierszu Zbigniewa Herberta ..Stoimy na granicy...”* cenzura usunęła tytuł ,,Węgrom”.
Jakie znaczenia niesie ten wiersz – pozbawiony tytułu? Jak zmieniają się w naszym odbiorze
znaczenia wiersza Herberta, gdy znamy zamierzony przez autora tytuł?

Wiersze-szyfrogramy
Pełnia prawdy historycznej – ograniczana w nazywaniu rzeczy po imieniu – zmuszała
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poezję do szyfru. Obrazy bezprawia ukrywano za pomocą eufemizmów. Oczywiście, było
rzeczą niemożliwą, by czytelnik rozumiał więcej niż cenzor. G r a z c e n z u r ą s t a w a ł a
s i ę z a d a n i e m t y l e ż t a k t y c z n y m , c o i a r t y s t y c z n y m . Kto kogo przechytrzy.
Kto kogo zaskoczy. Zdarzało się, że autor nie miał intencji politycznie, ideologicznie czy
światopoglądowo „podejrzanej”, a cenzor taką „szkodliwą” intencję znajdował w utworze i
żądał wykreślenia jakiegoś fragmentu (gdy krnąbrny autor odmawiał, zatrzymywano tekst,
który powiększał liczbę „druków zaniechanych”; nieraz skazywano „na przemiał” cały nakład
książki). Zdarzało się wszak i odwrotnie: cenzor „zwalniał do druku” (tak się to wtedy
nazywało) tekst komunikujący szyfrem myśl niepokorną, ale uniesioną na tak wysoki poziom
ogólności, że w istocie „nieszkodliwą”.
Wierzyłam, że zdradzili, że niewarci imion,
skoro chwast się natrząsa z ich nieznanych mogił
i kruki przedrzeźniają, i śnieżyce szydzą
– a byli to, Joriku, fałszywi świadkowie.

– czytamy w przywołanym już wierszu Szymborskiej Rehabilitacja. Rozpoznajemy słowa
i tematy zarówno dopuszczalne z punktu widzenia ówczesnej cenzury, jak i wymagające
ukrycia w mowie Ezopowej. Listy osób skazanych w czasach stalinowskich, a teraz
rehabilitowanych, podawano do publicznej wiadomości. (Słowo dozwolone: „rehabilitacja”.)
Wolno było także przyznawać się do naiwności i niewiedzy jako źródeł mylnej oceny sytuacji
w „minionym okresie”, zwanym także „okresem błędów i wypaczeń”. (Słowo dozwolone –
,,wierzyłam”.) Natomiast zawarte w Rehabilitacji, znane z dokumentów Odwilży, ale
niechętnie dopuszczane do głosu oskarżenie komunistycznego totalitaryzmu o sprawowanie
rządów przy pomocy kłamstwa, przypomnienie nagminnej w latach stalinowskich praktyki
fabrykowania dowodów winy w pokazowych procesach politycznych, stanowi treść ukrytą
wiersza Szymborskiej. Słowa „fałszywi świadkowie” znajdowały się wówczas na granicy
dopuszczalności do druku. Poetka ocala te słowa, nazywając „fałszywymi świadkami”
elementy cmentarnego krajobrazu. To chwasty, kruki, śnieżyce – powiadamia nas „ja”
liryczne Rehabilitacji. A czytelnik rozumie, że nie byty natury, lecz ludzie ludziom zgotowali
ten los.
Gdy obcujemy z szyfrem, musimy znać klucz. Jednym z kontekstów tłumaczących sens
wiersza była wiedza o życiu autora, która obrazom zamglonym, wyczyszczonym z
konkretności czasu i przestrzeni, przywracała ostrość rozrachunkową.
Jeżeli głośny tom Aleksandra Wata pt. Wiersze (1957) zaczynał się takim oto obrazemzwierzeniem:
W czterech ścianach mego bólu
nie ma okien ani drzwi.
Słyszę tylko: tam i nazad
chodzi strażnik za murami.
Odmierzają ślepe trwanie
jego głuche puste kroki.
Noc to jeszcze czy już świt?
Ciemno w moich czterech ścianach.

– to literacka, konwencjonalna, archaiczna frazeologia (w trzeciej zwrotce pada pytanie
,,Jakżeż kosą mnie dosięgnie?”, w czwartej – pojawia się obraz „ognistego krzaka”, a strażnik
okazuje się „upiorem z ślepą twarzą”) okaże się łatwo czytelnym szyfrem dla kogoś, kto wie,
iż autor w latach wojny był radzieckim więźniem.
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Od października do marca
(1956-1968)

Poeci w dniach przełomu
W pierwszych latach po przełomie 56 tempo przeobrażeń było zawrotne. Odnotujmy
najistotniejsze składniki przełomu.
D e c e n t r a l i z a c j a . Powrót do twórczej rywalizacji środowisk różnych regionów.
Powstają nowe oficyny wydawnicze. Nowe pisma. W Krakowie „Zebra”, w Poznaniu
„Wyboje” i „Tygodnik Zachodni”, w Gdańsku „Uwaga”, w Szczecinie ,,Ziemia i Morze”, w
Bydgoszczy „Pomorze”, we Wrocławiu „Nowe Sygnały” i „Poglądy”. Zawiązuje się kilka
grup artystycznych. Najwięcej do powiedzenia będzie miało w kilka lat później ugrupowanie
„Współczesności”.
S o l i d a r n o ś ć p o k o l e ń i s z t u k . W pierwszych dniach przełomu nie było
antagonizmów generacyjnych, ,,młodzi” i „niemłodzi” szli razem. Twórcy szerzej znani,
lepiej zorientowani w regułach komunikacji literackiej torowali drogę debiutom (także
spóźnionym – wydobywanym z szuflad). Już w końcu 1955 roku na łamach ,,Życia
Literackiego” wiersze nowych autorów, m.in. Mirona Białoszewskiego, Zbigniewa
Herberta, Jerzego Harasymowicza, pojawiły się razem z komentarzami Artura Sandauera,
Kazimierza Wyki, Jana Błońskiego.
Poezja walczyła o to samo co powieść, reportaż literacki, a także teatr, kabaret, malarstwo.
Znakami tego przymierza miała się stać wkrótce Polska Szkoła Filmowa – szkoła ekranizacji
literatury rodzimej (Popiół i diament z 1958 roku Andrzeja Wajdy według powieści Jerzego
Andrzejewskiego czy, z tego samego roku, Pożegnania Wojciecha Hasa według powieści
Stanisława Dygata). Wszyscy czuli, że sztuka zaczyna wchłaniać własne doświadczenia,
integrować eksperymenty poszczególnych dziedzin, budować całość wizji artystycznej. U
podstaw owej wizji całościowej znajduje się szacunek dla indywidualności. „Niepokój
samookreślenia, namiętne pragnienie by być sobą, których żadna epoka tak nie odczuwała,
ożywia tych wszystkich artystów, buntuje ich przeciw wszystkiemu, co przeszkadza
rozwojowi ich istoty i nadaje im wyjątkową zdolność tworzenia stylu, warsztatu, właściwych
każdemu z nich jedynie”. Przytoczone wyżej słowa to... mistyfikacja. Pochodzą one z
katalogu wystawy „Malarstwo francuskie. Od Davida do Cezanne’a”. Odnoszą się do
artystów z ubiegłego wieku. Ich autorem jest Francuz Germain Bazin. Ale mistyfikacja jest w
istocie pozorna. Wspomniana wystawa była jedną z imprez warszawskich od 15 czerwca do
31 lipca 1956 roku. Takich słów żaden katalog ery „błędów i wypaczeń” nie byłby
wydrukował. Pod słowami Bazina mógłby w roku 1956 podpisać się niejeden poeta, reżyser
filmowy, rzeźbiarz, plastyk z grupy „Arsenału”, aktor, kompozytor. Czuliśmy to samo.
Spełniało się ubiegłowieczne marzenie artystów o ,,powinowactwie sztuk”.
I n w a z j a f o r m l u d y c z n y c h , „amatorskich”, niekiedy wręcz „prywatnych” – spoza
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kultury oficjalnej. Zjawisko charakterystyczne dla dziejów teatru. Teatr Mirona
Białoszewskiego (1955), teatrzyki i kabarety studenckie, warszawski STS, gdański B i m B o m , krakowska Piwnica stają się rzeczywistą awangardą scen polskich. Prawda, na krótko.
Teatr profesjonalny odnosi w końcu zwycięstwo. Dla atmosfery przełomu – w szerszej
perspektywie, nie tylko teatrologicznej – najważniejszą sprawą jest właśnie „prywatność”
tych imprez. Przełom pokazuje, że sztuka wcale nie wymaga przepychu, nie potrzebuje łask
opiekuńczych zamożnego zaopatrzeniowca, nie tęskni do luksusowych wystaw, a w każdym
razie zna racje, dla których z tych dobrodziejstw potrafi zrezygnować w imię własnej prawdy.
„O teatrze myślałem już dawno – opowiada Białoszewski – przed pięćdziesiątym piątym
rokiem, i ponieważ trudno było liczyć na to w tamtych czasach, żeby coś szło na scenę, więc
żeby w domu robić”. W tym sensie – „żeby w domu robić”, byle uczciwie – teatrzyki
amatorskie wyrażały nastroje większości uczestników kampanii odwilżowej.
Jak wspomniałem, awangarda teatrzykowa, kameralna, piwniczna miała do świata
stosunek zabawowy. To zastanawiające: kultura radości masowej nie była kulturą śmiechu.
Oficjalność paraliżuje śmiech, prywatność aktywizuje poczucie humoru. „Nie panegirystów,
ale satyryków potrzebuje rewolucja”, mówi Przyboś w 1956. W nurcie rozrachunkowym, w
polemikach publicystów – październik literatury był poważny, dramatyczny. Natomiast w
manifestacjach artystycznych młodzieży dominowały formy „karnawałowe”, parodie,
trawestacje, kpiny, żarty. Strategia agitatora dawała wiele po temu okazji. Wynaturzenia
polszczyzny aż „prosiły się” do kabaretu. Oto fragment tekstu Jarosława Abramowa z
programu STS pt. „Agitatorzy”: „Zachować umiar w ostrej konfliktowości, z głową, z głową
operować, no... kagańcem chłosty społecznych odchyleń – jednostek oczywiście. Ale
pamiętajcie, grunt pozytywność sytuacji. To jest ster. Inaczej zginiecie. Nie szkalować, nie
małpować, nie czepiać się instancji...”. Z analogicznych tworzyw korzystał w swych
humoreskach i utworach dramatycznych Sławomir Mrożek. Zabawa stanowiła sposób na
przywrócenie poczucia rzeczywistości – w takich proporcjach, jakie dostępne są jednostce
określającej się poprzez codzienność. „Zajeździmy kobyłę historii” – wołał polski
Majakowski w wierszu Lewą marsz. „Gotowe. Zapowiedź Krzyżową Kolacyją, zdjęcie pasów
cnoty i rozkulbacz kobyłę historii” – doradzał – jakby w odpowiedzi na „majakowszczyznę” –
Hybryda z Wypraw krzyżowych Mirona Białoszewskiego.
P r z e k ł a d y . Od sześciu lat publiczność polska nie była dopuszczana do wielu
pasjonujących wydarzeń w filozofii, sztuce, literaturze Zachodu, a i wiele najambitniejszych
pozycji literatury radzieckiej – zwłaszcza lat dwudziestych – poznawano w polskich
tłumaczeniach dopiero po roku 1956. Więc z jednej strony (wykpiwani tuż po wojnie przez
Miłosza) egzystencjaliści, Sartre, Camus, proza amerykańska, Faulkner, przypomnienie
Kafki, Rilkego, a z drugiej Izaak Babel, Borys Pilniak, nowe wiersze Borysa Pasternaka,
liryki Anny Achmatowej, Maryny Cwietajewej, Osipa Mandelsztama; wkrótce debiuty
Jewgienija Jewtuszenki i Andrieja Wozniesieńskiego.
Ożywienie sztuki translatorskiej to także szansa dla rozwoju autentycznych
indywidualności przekładowców, takich jak Bronisław Zieliński, tłumacz Hemingwaya (z
biegiem lat zawód tłumacza w Polsce – dzięki pracom przekładowym Macieja
Słomczyńskiego, Witolda Wirpszy, Zofii Chądzyńskiej – stanie w rzędzie najznamienitszych
zawodów pisarskich).
R e h a b i l i t a c j e ; p o w r o t y . Rehabilitacje ludzi i kierunków artystycznych, o których
przedtem nie mówiono lub mówiono rzeczy nieprawdziwe. Pojawiają się wiersze i powieści
Brunona Jasieńskiego, utwory Witolda Wandurskiego i Stanisława Ryszarda Standego.
Zaczyna publikować nowe teksty Anatol Stern. Z emigracji wraca Stanisław Młodożeniec.
Uczymy się na nowo futuryzmu. Olbrzymie zainteresowanie budzi cała awangarda XX wieku
– do niedawna oceniana negatywnie jako przejaw „modernizmu” (czyli „nierealizmu”). W
roku 1956 Julian Przyboś rozpoczyna długotrwałą batalię o rehabilitację dzieł malarskich
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Władysława Strzemińskiego. Rośnie popularność Witkacego. Sandauer przypomina
twórczość Schulza. W prasie krajowej drukuje Miłosz. Czytamy Gombrowicza. Poznajemy na
nowo fenomen poezji Leśmiana. Okazuje się, że młodsze pokolenia – jak na przykład
pokolenie autora tej książki (matura w 1956) – o arcydziełach polskich XX wieku nie wiedzą
nic. Trzeba ,,przerabiać” lekcję sztuki nowoczesnej od elementarza, od zera, bez uprzedzeń,
bez strachu. A to znaczyło nie tylko powrót do, zakazanych autorów, lecz także wznowienie
dawnych ,,izmów”. Odradzały się dawne, międzywojenne oraz tużpowojenne, zdławione
przez socrealizm, szkoły twórcze.
Budził się z przymusowego letargu i po raz kolejny zmieniał skórę klasycyzm: do jego
emigracyjnych osiągnięć (Czesław Miłosz, Stanisław Baliński) dochodziły teraz dzieła
pisane w kraju (Aleksander Wat, w pewnym stopniu debiutująca niejako powtórnie Wisława
Szymborska, wkrótce także Jarosław Marek Rymkiewicz). Wracały idee poezji
epigramatycznej, zarówno w blasku triumfalnego renesansu Marii PawlikowskiejJasnorzewskiej, jak i wskutek naruszenia granic między poezją a aforystyką (Myśli
nieuczesane Stanisława Jerzego Leca).
Zmartwychwstawały, wypełniały się nowymi znaczeniami tradycje liryki religijnej,
zarówno już klasyczne (wznowienia poezji Jerzego Lieberta), jak i nowsze, wydobywane z
,,szuflad” autorów żyjących (Kazimiera Iłłakowiczówna, Roman Brandstaetter, Wojciech
Bąk); dojrzewał – wówczas jeszcze nie rozpoznany i nie oceniony należycie – talent ks. Jana
Twardowskiego.
Niekiedy okruchy konwencji międzywojennych, które się rozpadły samoczynnie, krytycy
rozpoznawali w nowych tekstach lirycznych, np. elementy futurystycznej zabawy słowem
dostrzegano w wierszach Stanisława Grochowiaka, wskazywano na nawiązania do poezji
katastroficznej w utworach Tadeusza Różewicza oraz twórców debiutujących po 1956 roku.
Język międzywojennych „izmów” i linie dawnych podziałów (piszę o nich w książce
Poezja polska w latach 1918-1939) okazywały się – do pewnego stopnia – pomocne w
orientacji wśród zjawisk najnowszych. Na przykład do lekcji pobieranych u katastrofistów
przyznawał się Ireneusz Iredyński; z kolei Stanisław Grochowiak redagowany przez siebie
tygodnik ,,Współczesność” – nazywał „Skamandrem” własnej generacji. Były to odniesienia
w owym czasie częste, ale z reguły epizodyczne.

Szansa Przybosia
Szansa powrotu do dawnej świetności otwierała się przed awangardzistami. Ich program
mógł liczyć na akceptację jako estetyka: szkoła języka poetyckiego. (Trudniej było natomiast
wskrzesić – choć Julian Przyboś próbował – dawny optymizm cywilizacyjny.)
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 kiczem”. Cywilizacja –
inaczej. „To raczej każdy nowy skok techniki w naturę budzi w najwrażliwszych reakcje
estetycznie 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
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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.”
Te 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), dowodzi, 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.
A przecież nie istniała możliwość całkowitego powrotu do dawnego sposobu
porządkowania zjawisk poetyckich. Zdaniem zdecydowanej większości znawców innowacje
górowały nad kontynuacjami. Pisał Kazimierz Wyka: „nowe położenie poetyckie
charakteryzuje się tym, że przemieszały się całkowicie istniejące dotąd gwiazdozbiory i tylko
patrzeć, jak ułożą się w kształty nowe.” Jak okazało się wkrótce, łatwiej było „kształty nowe”
poezji opisywać językiem starszym niż język Dwudziestolecia Międzywojennego, sięgając do
pojęć mniej nacechowanych, luźniej związanych z dorobkiem żyjących autorów starszej
generacji. Kategorie „staroświeckie” były po prostu bardziej uniwersalne i w związku z tym
poddawały się skuteczniejszym aktualizacjom.

Uwaga: człowiek!
Jeżeli krytyka popaździernikowa zwlekała z ukształtowaniem języka (choćby tylko
podręcznego słownika nazw), który umiałby ogarnąć czas teraźniejszy poezji, to powodem jej
opieszałości były urazy związane z realizmem socjalistycznym. Krytyka miała dość „izmów”.
Nie ufała systemom. Upatrywała w nich niebezpieczeństwo „biurokratyzacji” sztuki.
Wartością oczekiwaną stawało się to, co spontaniczne.
Wartością najpierwszą, odzyskaną i chronioną, pozostawała indywidualność twórcza. 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 pojawiała 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?
Pytania te kierowały ku psychologii: autorskiej i czytelniczej. W rozwiązaniu trudności
miały pomóc kategorie związane z teorią człowieka; w teorii osobowości szukano wyjaśnień
tajemnic poezji. Wracano do sporów sprzed ponad stu lat. To przecież na początku ubiegłego
wieku spierano się, co stanowi podstawową siłą sprawczą poezji – rozum czy uczucie. Teraz
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pole wyboru znacznie się rozszerzyło. Źródeł przeżycia poetyckiego upatrywano we
wszystkich ośrodkach oraz energiach życia psychicznego jednostki. Jedni mówili: takim
ośrodkiem jest w r a ż l i w o ś ć (Jan Błoński). Drudzy: „n a j p r o s t s z e w z r u s z e n i e ”
(Zbigniew Herbert). Inni: p a m i ę ć (Tadeusz Różewicz). Jeszcze inni: i n t e l i g e n c j a
(Krzysztof Gąsiorowski). Najwięcej szans miała (dla pewnego odłamu krytyki, zwłaszcza dla
szkoły krakowskiej Kazimierza Wyki) k a t e g o r i a w y o b r a ź n i .

Poezja imaginatywna
(strategia wizjonera)
Wyobraźnia jako źródło i jednocześnie rezultat procesu twórczego, jako wartość finalna
wysiłku autora i punkt dojścia czytelnika – to było hasło nośne, świeże, a po okresie retoryki
agitacyjnej – sugestywne. W obiegu potocznym mogło mniej onieśmielać niż talent,
wydawało się jak gdyby uwiarygodnieniem talentu empirią, która podlega analizie.
Przypominało i skamandrycką „niespodziankę”, i awangardową ,,przygodę”, a przecież było
słowem pojemniejszym, gdyż i przygoda, i niespodzianka należą do zachowań wyobraźni, ale
ich nie wyczerpują.
„Poznanie poetyckie – pisał Kazimierz Wyka – jest poznaniem przez 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 [...].”
Słowa te pojawiły się w teoretycznoliterackim wstępie otwierającym tom esejów
Kazimierza Wyki Rzecz wyobraźni (1959) i stanowiły coś w rodzaju przesłania Krakowskiej
Szkoły Krytyków. Gdy drukowała się książka Wyki, w prasie literackiej trwał namiętny spór
o kształt poezji nowej, spór zainicjowany przez Jerzego Kwiatkowskiego, który na łamach
„Życia Literackiego” (1958) ogłosił m a n i f e s t i m a g i n a t y w i s t y c z n y pt. 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 – przez Kwiatkowskiego cenioną dość nisko.
Tok jego rozumowania był następujący: pewne poetyki są szczególnie podatne na
zniewolenie ideologiczne, skłonne do kompromisu, zdolne do reorientacji etycznej – w
zależności od obowiązujących wytycznych. Są to poetyki klasycyzmu. Poetyki „oschłe”,
„zimne”, wyrachowane, eksploatujące kunszt dyskursu, zdyscyplinowane w szeregach
intelektualnych „równań”. Monolog liryczny, który pielęgnuje rygory rzemiosła, potrafi
łatwiej przyjąć obcą sztuce dyscyplinę: polityczną, ideologiczną czy socjotechniczną.
Wedle Kwiatkowskiego nie tylko klasycyzm dworski, ale i poetyka awangardowa, i
klasycyzmy „plebejskie”, „szare”, wyhodowane w bliskim kontakcie ze świadomością
„niską”, potoczną (casus Tadeusz Różewicz) nie ocalały w latach zniewolenia. Dziś powinny
zamilknąć. Szansą poezji nowej powinny być poetyki, które niezależnie od woli twórców, z
samej swej istoty nie były zdolne do współistnienia z doktryną przedpaździemikową. Otóż po
zjeździe szczecińskim nie potrafiły odnaleźć swego miejsca w komunikacji literackiej
kontynuacje liryki wizyjnej, mistycznej i „ciemnej” (w stylu Tadeusza Micińskiego), poezji
„baśniowej” – filozofującej obrazem (jak u Bolesława Leśmiana), wyrażającej intymność snu,
imaginacji, religijności dziecięcej (jaką tworzyli Krzysztof Kamil Baczyński czy Tadeusz
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Gajcy), stwarzającej suwerenne krajobrazy tajemniczej, pięknej nadrzeczywistości
(kontynuacje surrealizmu). Poezja jako rzecz wyobraźni nie mogła wówczas przemówić,
nawet gdyby chciała. Zatem powrót do tradycji liryki wizyjnej – tradycji przerwanej w roku
1949 – stanowi właśnie ową czystą i bezgrzeszną perspektywę dla poezji nowej.
Sympatycy ,,poezji równania” odczytali szkic Kwiatkowskiego jako atak na koncepcje
awangardy. Młody badacz awangardy, Janusz Sławiński, po siedmiu latach od publikacji
szkicu Kwiatkowskiego nie mógł referować jego tez beznamiętnie. Pisał: „Był to program
polemiczny wobec wzorca poetyckiego awangardy. Przeciwstawiający dyscyplinie
wysłowienia – swobodę fantazjotwórstwa, obrazowi poetyckiemu – prawo do rozwichrzonej
enuncjacji lirycznej, pośredniczości – bezpośredniość. Najsłabszą stronę tego programu, dość
– trzeba przyznać – staroświeckiego, stanowiła egzemplifikacja. Głównym patronem
antyawangardowej rewolucji obwoływano Harasymowicza. Mówiło się o polskim
nadrealizmie, który wreszcie położy kres dyktaturze Przybosia. Ale wszystko zakończyło się
bezboleśnie – na poziomie «Przekroju»”.
A przecież w dziejach poezji (jak w życiu) liczy się nie sam błąd, lecz umiejętność
roztropnego wyjścia z błędu. Kwiatkowski prędko w kolejnych pracach krytycznych
zweryfikował własne – nadto już czarno-białe – wizje w Wizji przeciw równaniu. W prasie
literackiej systematycznie omawiał nowe tomiki poezji. Nadal wyróżniał Harasymowicza, ale
również analizował wiersze Różewicza, Białoszewskiego, Herberta, Szymborskiej, Nowaka,
Grochowiaka, Bursy. Z tych omówień złożył się tom pod tytułem („kultowym”, jakbyśmy
dziś powiedzieli) Klucze do wyobraźni (1964). Bramy pałacu wyobraźni stawały się coraz
szerzej otwarte dla coraz liczniejszej gromady autorów.
Jerzy Kwiatkowski nigdy nie należał do krytyków butnych. Miał dar pokory – nieoceniony
w obcowaniu z materią tak delikatną jak poezja właśnie. Potrafił oddać sprawiedliwość
faktom artystycznym, umiał wsłuchiwać się w wiersze i pozwalał wypowiadać im własne
prawdy – nawet gdy zaprzeczały one jego wcześniejszym konceptom. Gdy wczytał się
baczniej w poezję Przybosia, odkrył w niej tyle mądrości i piękna, że poświęcił jej nie jeden
szkic, lecz całą książkę, w której autora Narzędzia ze światła sportretował przede wszystkim
jako poetę wizji mitycznej, archetypicznej, tyleż pierwotnej, co ponadczasowej (Świat
poetycki Juliana Przybosia, 1972).
Co to jest ..archetyp” w teorii Karola Gustawa Junga?
Zarówno z prac szkoły krakowskiej, jak i z wypowiedzi krytyków oraz poetów
reprezentujących inne orientacje (myślę o szczególnie w tych latach aktywnych Przybosiu,
Sandauerze, Jastrunie, Wirpszy, Przybylskim) wynikało jasno, że:
1. Wcale nie zawsze między wizjonerstwem a rygorami mowy poetyckiej musi istnieć
przepaść; przeciwnie, liryka imaginatywna często stanowi rezultat spotkania obu żywiołów:
„nawałnicy snów” i „dyscypliny kontrapunktu” (jak to określił w Kwiatach polskich Tuwim);
jest współdziałaniem „woli wymiernego kształtu” z nieobliczalnym wzruszeniem” (wedle
słów Przybosia ze wstępu do Miejsca na Ziemi).
2. Wyobraźnia poetycka uobecnia się w wielu różnych poetykach, nierzadko
zwalczających się wzajem.
3. Ilekroć suwerenna wizja poetycka staje się celem finalnym procesu twórczego, to bardzo
rzadko jest to cel jedyny, zazwyczaj towarzyszą mu inne: filozoficzne, pedagogiczne,
literaturoznawcze, zabawowe itp. – tak czy inaczej wspierające imaginację oraz budujące w
niej sensy naddane.
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Rozsądek staniał, zdrożała odwaga
Poezja wizyjna, niezależnie od zróżnicowań wewnętrznych, rodzi się z przeświadczenia, iż
są rzeczy na ziemi i niebie, które śnią się, marzą, objawiają w wyobraźni wszystkich ludzi:
dzieci i dorosłych, uczonych i obiboków, erudytów i analfabetów. Owe fantazje, wyobrażenia
,,niestworzonych rzeczy”, kreacje dziwacznych stworów, układanie niesamowitych
historyjek, dokładanie do świata faktów równoległego świata zmyśleń, zarówno tworzonych
świadomie, jak i śnionych – stanowi kapitał kulturowy, którego nie wolno roztrwonić. Jest
kapitałem cennym choćby z tego względu, ze należy do natury ludzkiej, stanowi jedną z
potrzeb życia duchowego homo sapiens.
Dla poezji świat imaginacji to szansa porozumienia z odbiorcą. Przemawiając mową wizji,
poeta nie musi się obawiać znikających kontekstów historii, pustoszejących sensów wiersza
okolicznościowego, aluzji zrozumiałych tylko dla nielicznych i tylko w jednym sezonie, a
całkowicie niejasnych w sezonach następnych. Nie musi korzystać z komentarzy, z objaśnień
w przypisach. Język wyobraźni zbiorowej ma bowiem alfabet i zasięg uniwersalny, apeluje do
odwiecznych, fundamentalnych doświadczeń człowieka, takich jak narodziny i przemijanie,
miłość i głód, rozkosz i ból, samotność i solidarność.
Problem, a zarazem wyzwanie dla poezji polega tu na tym, że choć fantazjotwórstwo jest
powszechne, to jego rezultaty bywają tłumione. Są skrywane ze strachu lub wstydu. Ze
strachu, gdy w danej społeczności obowiązuje ściśle określony zespół wyobrażeń –
regulowanych przez jakąś surową, wszechwładną doktrynę, która nie toleruje odchyleń od
obowiązującego w niej obrazu świata. Powodem autocenzury bywa także wstyd. Czegóż się
wstydzimy, gdy roimy coś sobie, kryjąc się „przed ciekawskim okiem”? Niedojrzałości,
dziecinady. Wstydzimy się, gdy nie chcemy być naiwni, śmieszni, zwariowani w oczach
ludzi, dla których dorosłość oznacza surowy rozsądek.
„Rozum zdrożał, odwaga staniała” – te słowa Artura Sandauera były hasłem pierwszych
dni Odwilży. W poezji odwrotnie. Gdy zwyciężała strategia imaginatywna, taniał rozsądek –
drożała odwaga (pokonywania i strachu, i wstydu).
To nie przypadek, że na skrzydełku obwoluty Mitu o świętym Jerzym Harasymowicza –
pięknie przez Daniela Mroza ilustrowanej książeczce (1960) – wydawca umieścił fragment
Rzeczy wyobraźni Wyki, fragment eksponujący nieustraszoną postawę poety, który nie boi się
fantazjowania dziecięcego:
„Harasymowicz ze śmiałością dziecka-odkrywcy kroczy od punktów początkowych
wszelkiej poezji. Urzeczony kroczy i ostro widzący. Przecina poetyki i wzory już istniejące.
Nie zna skrupułów w ich odkrywaniu na nowo. Nie odczuwa lęków w ich kojarzeniu. I
właśnie na tym polega ich oryginalność”.

Uprowadzone z baśni
Jedną z cech wyróżniających dzieła strategii imaginatywnej była i l u z j a
w s p ó ł i s t n i e n i a b y t ó w z t e g o i n i e z t e g o ś w i a t a . Przypominało to – w
punkcie wyjścia – widzenie romantyków, od Ballad i romansów Mickiewicza do Balladyny
Słowackiego. (W punkcie dojścia drogi poetów się rozchodziły, o czym będzie mowa
później.) Podobnie jak u wielkich wizjonerów XIX-wiecznych, tak i w nowych wierszach
Polski popaździernikowej twory natury i twory fantazji (baśniowej, mitologicznej, religijnej)
egzystowały w świecie poetyckim na tych samych prawach.
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Iluzja rzeczywistości podwojonej to chwyt intensywnie eksploatowany w pierwszych
tomikach Jerzego Harasymowicza, takich jak Cuda (1956), Wieża melancholii* (1958), Mit o
świętym Jerzym (1960). Bohaterami są tu postacie uprowadzone z tradycji: krasnoludki,
muzy, fauny, centaury, anioły (niebiańskie i wodne), diabły, czarownice, rusałki, duchy (np.
duch Kazimierza Wielkiego), monstra rozmaite, jak ów w onirycznej Wieży melancholii z
nagła zjawiony „jakiś karzeł o oczach tylu że głowa mu się mieni jak żabi skrzek...”
Lecz w odróżnieniu od baśniopisarstwa XIX-wiecznego, w którym z reguły dla istnień
bezcielesnych wydzielono, by tak rzec, specjalne rezerwaty (ruiny zamczysk, głębie jezior,
mateczniki leśne) – w poezji z przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
(przeczuwającej jak gdyby nadejście r e a l i z m u m a g i c z n e g o ) takich rezerwatów nie
ma. Baśń dzieje się wszędzie. Nie dość na tym: im większą rozmaitość miejsc, zakamarków,
krajobrazów itp. poeta potrafił wypełnić postaciami oraz zdarzeniami z baśni rodem, tym
większą wiarygodność zdobywał dla swej wyobraźni.
Harasymowicz miał szczególny dar widzenia niesamowitości wszędzie, gdziekolwiek
zapragnął mieć scenerię dla swoich ,,cudów”: w ziemi porośniętej łopianami i ostami, pod
kapeluszem muchomora, na polach uprawnych wśród strachów na wróble, pod przydrożnym
krzyżem, w śniegu z zającami, w kocich gonitwach, na szczytach Tatr, w niebie dudniącym
od szybujących pojazdów, na cmentarzu łemkowskim w Bieszczadach, na krakowskich
Plantach, w szafie bibliotecznej, na strychu, w koncertowaniu instrumentów muzycznych, w
piecu, w deszczu zwołującym na ulice stada parasoli, na szachownicy. Wybór zrozumiałego,
dobrze znajomego miejsca, jego wyrazistość – to decyzja niesłychanie ważna: trzeba
pobudzić widzenie realistyczne, ostre, aby z równą ostrością można było zobaczyć to, co
stanowi przekroczenie widzialności empirycznej.
Poeta w swoich wierszach opowiadał nie tylko o współobecności bytów faktycznych i
wyimaginowanych, ale opisywał ich metamorfozy. To, co zwykłe, podlegało nagłym
unadzwyczajnieniom. „Zarażało się” cudownością. Tak więc parasole (w poemacie Parasole)
przemieniały się w społeczność tajemniczą, o własnych obyczajach, dążeniach, intrygach
wewnętrznych, dziwactwach. Tak samo krzyże, rośliny, instrumenty. Z kolei to, co
niezwykłe, mityczne, dalekie i wzniosłe – zwyczajniało. Oto poeta okrada ze zbroi oraz
innych akcesoriów śpiącego świętego Jerzego, by „z chorągwi jego” zrobić „czerwony wsyp”,
smoka zmienić w krowę, i cały mit zaprząc do roboty na wsi. A oto, w innym wierszu,
znaleziona na strychu gadająca głowa męczennika, podobna do głowy kapusty, okazuje się
prymitywem pozbawionym daru opowiadania i nie jest pewne, czy sytuację polepszy
interwencja sił wyższych:
boże
może po anioła
zatelefonować
może przyjdzie
w ucho trzepnie
krew posoli
talent wyzwoli narracyjny
w męczenniku

Poezjowanie Harasymowicza, dowcipne i pomysłowe w pierwszych książkach, do czego
prowadziło ostatecznie? Tylko do pokazu umiejętności fantazjotwórczych? (Niekiedy
wyłącznie do tego). Tylko do zabawy w baśń? (I takim rezultatem dosyć często kończyły się
jego wysiłki.) Lecz najambitniejszy nurt tych utworów to nurt ł a g o d n e j p o l e m i k i z
t r a d y c j ą f a n t a z j o t w ó r c z ą , zarówno mitologiczną, religijną, literacką, jak i potoczną,
odnoszącą się do stereotypów, które u podstaw oceny rozmaitych zjawisk mają myślenie
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magiczne. Harasymowicz nie po to przywołuje obiegowe wyobrażenia, by je utrwalać, lecz
by poddawać je próbom ,,wytrzymałościowym”. Jeżeli mity i magie zakrzepłe w
codzienności każą nam czcić kwiat róży, widzieć w nim symbol piękna, talizman miłości, a
może i znak boskości, Harasymowicz nazwie różę wzgardliwie ,,oleodrukiem”, „piejącym
kurem” (Obmowa róży) i przeciwstawi zapoznanej urodzie ostu („Przy ostach / nie mówcie
mi/o róży głupiej / czerwonej gębie”).
Siłą poetycką wielu jego wierszy jest nie tyle kształt wizji, ile prowokacyjna
„niestosowność” powiadomień, które pachną skandalem, mają posmak herezji. W potocznej
wyobraźni religijnej anioł jest istotą nieśmiertelną – w Siostrze Harasymowicza Attyla na
koniu przeskakuje ,,anioły pomordowane”. Diabły z kolei, jak i czarownice – wedle tej samej
tradycji – mają wśród ludzi siać zamęt, czynić zło; w wierszu Harasymowicza to nie wadzące
nikomu opoje i nieroby, które w marcowym sadzie nawet kotom i zającom nie są straszne:
Z dachu, upite przez czarownice, biedne polskie diabły, w łapciach,
Siedzą sztywno, zjeżdżają z łoskotem i znikają w ziemi.
W ogrodzie spoza zaspy uszy zajęcy widać jak ledwo otwarte
wielkie nożyce.
Na oknie głowa kota, jak wielka furażerka, pilnie słucha, co dzieje
się w sieni.
(W marcu nad ranem z tomu Powrót do krainy łagodności)

A przecież wyobraźnia niepokorna, apokryficzna, bywa w jego wierszach z tych lat o
wiele niebezpieczniej rozpasana. Jej dzieło graniczne to Krzyż albo mały poemat. Oto
przemawia krzyż z rozdroża, który opowiada, jak był upuścił figurę Chrystusa i przygarnął
„do piersi” krawieckiego manekina, jak kochał się bezwstydnie z nędzarką, potem jeździli na
rowerze (z kozicami w górach), gdy tymczasem Chrystusy z innych krzyży wykonywały
próbne loty w niebie, lecz okazało się, że są niezdolne już „do wysokiego lotu”, więc
zajmując się hodowlą ślimaków „na liściach ozdobnych rozpoczęli zamieszki”, część z nich
wszelako znalazła się na transatlantyku, a pozostałą częścią zajął się on, krzyż, zwożąc
wesołe, opalone, „w czerwonych opaskach” Chrystusy do wioski, poczem oni „spuściwszy
nogi / w obłoki / wolno sterowali / ku rodzinnym pastwiskom”. Stan graniczny w tym
poemacie polega z jednej strony na tym, że tekst stanowi rzeczywisty akt odwagi w
ujawnianiu rojeń infantylnych, rozwijających się niemal zupełnie poza kontrolą rozumu,
niczym w surrealistycznym strumieniu skojarzeniowym; z drugiej strony – z im większą
swobodą snuje poeta swe bajanie, tym mniej zaskoczeń. Gdy wszystko jest możliwe, nic nie
dziwi. I zamiast w grę obrazów – wchodzimy w mgłę obrazów.
Dominacja swobodnej, kapryśnej, bezkierunkowej wizji nad dyscypliną artystycznych
„równań”, czyli nad kompozycją, logiką wynikania, hierarchią sensów – nie była żelazną
regułą poetyki Harasymowicza. Miał wiele wierszy przemyślnie, rzetelnie „zrobionych”, lecz
dysproporcje między ,,wizją” a „równaniem” (na niekorzyść ,,równania”) potęgowały się, co
stanowiło główny powód prędkiego wygaśnięcia poetyki imaginatywnej – w wariancie, z
którym tak wiele nadziei wiązali Kwiatkowski i Wyka. (Poeta pisał nadal, pisał dużo, raz po
raz powracał do swych fascynacji młodzieńczych, a przecież z biegiem lat nie ulegało
wątpliwości, że rozstaje się z baśnią o zajączkach, parasolach i aniołach wodnych.)
Czy takie formy rygoru kompozycyjnego, jak:
– rytmy, porządki ładu werysyfikacyjnego,
– współbrzmienia; inne zabawy instrumentacyjne,
– powtórzenia; inne postacie paralelizmów,
– związki między obrazami; porządki logicznego wynikania zdarzeń i wynikania myśli
znajdziesz w „Wieży melancholii”* oraz w „Nocy muzycznej ilustracji”* Jerzego
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Harasymowicza?
W jaki sposób, w których miejscach tekstu wolny tok skojarzeń przeciwstawia się tutaj
rygorom spójności kompozycji? Co zwycięża: swobodne ,,wizje” czy zdyscyplinowane
„równania”?

Nie ma imaginacji bez organizacji
W 1955 roku Artur Sandauer nazwał Juliana Przybosia „robotnikiem wyobraźni”. Była to
trafna formuła, zawieszająca antynomię wizji i rygoru. Kto jest ,,robotnikiem”, ten zna
wartość umiejętności technicznych, a także sens dobrej organizacji wysiłku: bez tego wizje
najodważniejsze i najbardziej oryginalne nie znajdą wyrazu w poezji.
„Wyobraźnia jest sprawczynią poezji – pisał Przyboś – co do tego godzi się poeta z
krytykiem. Ale jaka wyobraźnia?”
Jaka: malarska, muzyczna, filozoficzna, matematyczna? I jeszcze jaka: średniowieczna,
romantyczna, współczesna? A przecież odmian, wariantów, form aktywności imaginacyjnej
człowieka jest o wiele więcej, trzeba bowiem brać pod uwagę osobliwości wyobraźni dziecka,
dorosłego, starca, lecz nie „dziecka w ogóle” czy „dorosłego w ogóle”, gdyż w poezji
znajdują wyraz niepowtarzalne doświadczenia biografii każdego twórcy.

„Telefon dwuletniej Uty”
Na tym tle szczególnie intrygujące miały się wkrótce okazać „ojcowskie” liryki Przybosia
układane „razem” z jego córką Utą; słowo „razem” biorę w cudzysłów, gdyż na początku Uta
nie miała pojęcia, że uczestniczy w tworzeniu poetyckim – była wszak niemowlakiem. A
właśnie, wyznawał Przyboś, „od niemowlęctwa Uty, od jej gaworzenia i od pierwszych słów
wymawianych nieskładnie pociąga mnie język i wyobraźnia dzieci, a więc i [...] poezja
dziecięca, chcę rzec: ta potencjalna, którą ze skłonności języka dziecka można by wywieść i
ukształtować”.
Najciekawszym rezultatem tych zainteresowań Przybosia był Telefon dwuletniej Uty
(1960). Wiersz ten ujawnia osobliwą „archaiczność” dziecięcego fantazjowania; stanowi
artystyczną ilustrację tezy antropologicznej, że imaginacja dziecka zdolna jest do budowania
wizji, które okazują się bliskie pierwotności w dziejach wyobraźni ludzkiej, są zalążkowe i
uniwersalne.
Sytuacja – rekonstruowana realistycznie, czyli w sposób nieodzowny dla reguł
obowiązujących w tej poezji – przedstawia się tak, że dziecko bawi się w rozmowę
telefoniczną z postaciami wyfantazjowanymi, ojciec w tej zabawie uczestniczy s ł u c h a j ą c
U t y i p o d p o w i a d a j ą c jej pewne słowa czy sugestie słów. (Prawdopodobnie nie widzi
córki, nie ma w tekście opisu wyglądu dziewczynki; zapewne ojciec znajduje się poza domem
i on to właśnie trzyma przy uchu drugą „słuchajkę”). Uta nie chce zniszczyć iluzji zabawy,
wywołuje uparcie „zielolo”, nie ojca. Poeta włącza się do jej gaworzenia, lecz jego słowa
wtapiają się natychmiast, dla Uty całkowicie niezauważalnie, w baśń opowiadaną
„teletolofonowi”. Formujący się w ten sposób dwugłos staje się dwunadawczym
(dwuautorskim) jednogłosem.
Świat przedstawiony podlega tu prostym regułom baśniotwórczym: przemianie i
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kombinacji. Sznur od słuchawki telefonicznej przemienia się w drogę wędrówki do krainy
czarów. Wędrują zmysły, oko i ucho. Sznur staje się kolejno nicią, wicią, badylem, potem
liściem i gałęzią, potem czymś iglastym lub igielnym („igiele”), wreszcie paprocią i ostem;
wędrujące oko i ucho zagarniają „po drodze” także, na wszelki wypadek, kanarka. Opis owej
wędrówki jest niespójny, metamorfozy odbywają się bez uzasadnień: są radosne, nagłe.
„Zamieszkujące” tę krainę „zalesionej bajki” postaci zachowują się zrazu niebaśniowo.
Łabędź płynie i wyciąga szyję. Zając kica i opiekuje się potomstwem. Lecz oto nowy chwyt:
pojawia się trzecia postać, twór „kombinowany” – Guskaj. Jest, rzec by można po
horacjańsku, „ze dwojej natury złożony”, łączy w sobie cechy zająca i łabędzia:
Guskaj pisnął, zajęczał
łabędzio i zajęczo

Podwojony, „z pazurem i pazurkiem”, asymetryczny niby nieporadnie zrobiona zabawka,
„z jednym okiem czerwonym, z drugim uchem zielonym”, a zarazem niekompletny jakby,
bowiem „brak mu jednego słucha”. Guskaj w tym wierszu mógłby wydawać się kopią
znanych mitologicznych hybryd, takich jak centaur czy pegaz, gdyby nie fakt, iż pojawił się w
wyobraźni dwuletniej, jakże mało zawdzięczającej wyobraźniom cudzym. „Kombinowany”,
łabędzio-zajęczy rodowód Guskaja jest w pełni czytelny w wierszu; przytoczmy jednak (dla
rozwiania ewentualnych wątpliwości) komentarz Przybosia. „Ale najważniejszym ze stworów
był fantastyczny i psotny Guskaj. Pół-ptak, pół-zając, a może i pół-liść, zjawiał się na
zawołanie, a czasem wbrew woli, psocił bardzo [...].” W Telefonu dwuletniej Uty dalej czyni
swoją powinność: dokazuje, ucieka zającowi i łabędziowi, „Uty nie słucha”, złapać się nie
daje, „zmyka w lesie”...
Prócz metamorfoz i kombinacji – elementarnych praw budowy świata baśniowego – nie
dzieje się tu nic szczególnego. To raczej do rangi niezwykłości urasta zwyczajność, sposób jej
przeżywania. Woda – pluska przy brzegu. Łabędź – przepływa nieopodal dwu łodzi, mija
odbijającą się w wodzie czerwień żagla. Zając – „biały puch w zębach niesie”. Uta – mówi,
Guskaj – ucieka. Te mikrofabułki gaworzone w zabawie dziecięcej wcale nie są mniej
fascynujące niż wizje imaginacji. Istnienie świata realnego równie jest godne podziwu jak i
zmyślenia dopełniające ów świat. Elementarne wydarzenia, najprostsze formy ruchu cieszą
tak samo, jak cieszyły kiedyś widzów pierwsze filmy (wjazd pociągu na stację, idący tłum,
oblany ogrodnik). Zarazem przecież wśród owych zdarzeń myśl dziecięca zupełnie
bezbłędnie wyodrębniała złe i dobre, niechciane i chciane. Wartością poszukiwaną okazuje
się kontakt między wszelkimi istnieniami (realnymi i wyimaginowanymi). Kontakt:
rozmowa, porozumienie. Wartością jest każdy znak, którego znaczenie dałoby się wyrazić w
słowach: „jestem i wiem, że ty także jesteś”. Naruszenie tej podstawowej wartości, gdy ktoś
lub coś uchyla się od wymiany znaków istnienia lub zrywa nawiązany kontakt, to przykrość,
kłopot, zło.
„Zrobiłem to dla uciechy i dla miłodźwięku” – wyznał Przyboś. Dla Uty (współautorki
wiersza) jest to coś więcej: to niemal wyznanie wiary w świat istnień rozumiejących się,
„odzywających się” do siebie, i jednocześnie wyznanie obawy, iż kontakty między
rozmaitymi bytami są ustawicznie zagrożone, złowieszczo niepewne. Wiersz ma – z tej
perspektywy oglądany – własną problematykę moralną; jest w pewnym sensie wierszem z
tezą. Pięć kolejnych odcinków rozpoczynają niestrudzone wezwania do dialogu-zabawy.
Wołanie o kontakt nie może się ograniczyć do jednego tylko, monotonnego, jak u dorosłych,
„halo”. Wydłużane do „hololo”, rozciągane w „haloha” czy „hohololo”, łączące w sobie
wezwanie i imię wzywanego do rozmowy „zielola”, przemieniane w ostrzegawcze „hola”,
wołanie „halo” – rzec by można – daje z siebie wszystko, by pobudzić ciszę do głosu, rozbić
głuchotę ucha, wtargnąć do złośliwego „głuchocho”, do wewnątrz świata „słuchajki”. Uta
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zamiast „zastukaj” mówi „zastutaj”, buduje słowo poetyckie (pilotowane przez ojca-poetę), w
którym nabrzmiewają znaczenia naddane: „tutaj, gdzie jestem, daj mi o sobie znać
pukaniem”. Jednocześnie w „tutaj” słyszy się imię „Uta”, zatem „zastutaj” znaczy także „
zastukaj tam, gdzie Uta”. Wołanie o kontakt staje się poetycko nagłośnione.
Prawdziwa baśń Uty dzieje się w języku. Dopiero w przemianach słowa zwyczajność
świata okazuje się w najwyższym stopniu fantazyjną niezwykłością.
„Oto kilka wyrazów ze słowniczka mojej córeczki z okresu gaworzenia: «l-le» – wyraz
niezadowolenia, «eldi-bildi» – zadowolenia, «tiap-tiap-tiap» – śpiew. Z okresu uczenia się
języka polskiego: «jiji» – zajączek, «meke» – mleko, «mancia» – pomarańcza (a więc
wymawia nieomal po włosku), «mizia» – Murzynek, «do-ra» – coś do rysowania, ołówek,
kredka, papier.”
Z tego słowniczka pochodzi „jiji”, który przeżywa radość opieki nad „jiji”-niemowlakiem
w Telefonie dwuletniej Uty.
Uta zachowuje się w sposób racjonalny i przestrzega reguł transformacji słów. Bywa
zarazem mówcą pomysłowym, bawi się kombinacjami przestawnymi, lustrzanymi, które
dziwią się własnym formom. Tak więc na początku wiersza pojawia się „dalekolo”, które na
końcu przeistacza się w „dalekololo”; z „telefonu” robi się „teletolofon”; „zielone jezioro” ma
tu zarówno postać zwięzłą „zielolo”, jak i wyrafinowanie wielowariacyjną.:
jezie-zioro-jeziolo
zie-jo-zie-lo-zielolo

Trafnie spostrzegł Stanisław Barańczak, że najciekawsze fragmenty utworów z
,,dziecięcego” cyklu liryków Przybosia „nie dadzą się podporządkować jednoznacznie
któremuś z dwu występujących w wierszu podmiotów; nie sposób po prostu wyrokować z
całą pewnością, kto w danym fragmencie mówi: Uta czy ojciec.” Tu głos dorosłego
selekcjonuje pomysły lingwistyczne dziecka – ostają się te, które odznaczają się walorami
swoiście poetyckimi.

Poezja jako magia
Rzadko który artykuł krytyka w dziejach naszej literatury sprowokował taką obfitość
replik, jak – omawiany tu wcześniej – manifest Kwiatkowskiego Wizja przeciw równaniu.
Źródła polemiki tkwiły nie tylko w programie, ale także w zranionej dumie poetów. Wszak
oprócz Harasymowicza wszyscy – wymienieni z nazwiska oraz pominięci – mieli prawo czuć
się zaatakowani. Spierając się z Kwiatkowskim przemawiano nie tylko językiem krytyki, ale
również miniatury autobiograficznej (Zapiski bez daty Przybosia), poematu prozą (Wizja i
równanie Różewicza); były też i wiersze.
Tomikiem wierszy zareagował na Wizję przeciw równaniu Tymoteusz Karpowicz,
najostrzej przez Kwiatkowskiego atakowany poeta, uczeń Przybosia i kontynuator linii
awangardowej. Swój nowy tomik (1960) zatytułował ostentacyjnie Znaki równania. Brał na
siebie to słowo wyklęte, przyjmował etykietkę, jakby oznajmiał głośno: to ja jestem poetą
„równań”. Taką postawę sugerował tytuł. Ale wiersze demonstrowały co innego. „Równanie”
okazywało się tu czynnością magiczną – w wizji sennej, w eksperymencie
parapsychologicznym. Poezja równań oznaczała wiedzę tajemną, równanie – wstęp do wizji,
wizja zaś była sposobem istnienia równań poetyckich.
W Znakach równania p o e t ą jest ktoś, kto zna ukryte prawa rządzące Kosmosem, kto
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posiadł „sekret kierunku stu czterdziestu księżyców o poplątanych orbitach”; kto uprawia
wróżbiarstwo, w r z e c z a c h bowiem umie czytać z n a k i :
w lodowcu kot sprzed wszystkich
pożarów świata
ma błękitną kokardkę na ogonie
znak że zawsze będzie pogodnie.
(Błękitna kokardka)

Obraz poetycki jest tu albo symbolem, który wyraża sekretne prawa świata, albo prościej –
o p i s e m eksperymentu magicznego. Karpowicz dysponuje urozmaiconym repertuarem sztuk
i sztuczek, z magii czarnej i białej. Demonstruje więc przemianę jednej rzeczy w drugą
(„bibuła dotknie rzeczy – i rzecz jest bibułą”), materializację odbić, szelestów, dźwięków („i
dźwięk wygląda niby rzeka”). A w konsekwencji, na wyższym niejako piętrze
wtajemniczenia magicznego, pokazuje rozdwojenie przedmiotu żywego i martwego:
„wyparowana ręka z ręki – miękko przepływa ponad gestem”. Co istotne, akt rozdwojenia
ciała ludzkiego odbywa się, jak każe kunszt kuglarski, bez szkody dla człowieka. Jak w
cyrku: mag przeciął na naszych oczach szyję kobiety, by za chwilę pokazać, że „ofiara” jest
zdrowa i cała:
tak wolno ciało swe rozszczepiasz
choć coraz bardziej j e s t e ś ż y w a
już mogę nie zginając karku
chodzić pomiędzy tobą.
(Jeden razy jeden, podkr. E.B.)

Zgodnie z tradycją stanem sprzyjającym tego typu praktykom jest sen. Sen z jednej strony
motywuje „udziwnioną” wizję, w której prawa fizyki zostają zbezczeszczone, z drugiej strony
pozwala na opanowanie medium, sprzyja zamianom dusz, głów, krwi:
ja w waszym śnie okrągłym
wy w moim prostokątnym
w pozamienianych łóżkach
z pozamienianą krwią.
(Zasypianie)

Po trzecie wreszcie, jak w wierszu Karpowicza Jawa, sen jest jak gdyby terenem triumfu
wyobraźni. Jej integracją z rzeczywistością zdroworozsądkową. Otóż owa „kuglarska”
tendencja stylistyczna, na pewno tradycyjna i na pewno bliska wielu obiegowym
mniemaniom na temat poezji, wymaga w realizacji paru istotnych decyzji. Tak więc – aby
zaatakować „zdroworozsądkową” rzeczywistość kuglarstwem wyobraźni, trzeba wyobraźnię
uznać za sferę prawd nienaruszalnych. Rozum kłamie, zmysły oszukują („nie mogę źle cię
widzę to wszystko nieprawda”), wyobraźnia – nie! Prawdziwe są również sygnały
,,nadawane” przez świat wyobraźni: symbole. Ich, znaków i cyfr symbolicznych, też nie
można kwestionować. Z symboliką nie ma dyskusji. Nie ma silnych. Dla przykładu: jeżeli w
cytowanym wierszu pojawił się motyw „stu czterdziestu księżyców” albo w innym –
„siedmiu kolorów”, to, oczywiście, nie będziemy pytali: dlaczego? Dlaczego 140, a nie 44?
Dlaczego 7, a nie 8?
I na to – aby wykonać opis sztuki magicznej, trzeba używać słów względnie
jednoznacznych. Poezja dzieje się tu bowiem nie tyle wśród jednostek językowych, ile wśród
przedmiotów opisanych (powtarzam: „bibuła dotknie rzeczy – i rzecz jest bibułą”). Zadaniem
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więc słowa jest nazywanie rzeczy po imieniu, dokładne określanie stanu, w jakim się rzecz
znajduje.

Przeciw wszechwładzy wyobraźni
Gdy stwierdzamy, iż wokół sprawy wyobraźni trwał spór, to znaczy, iż odzywały się nie
tylko propozycje pozytywne, wskazujące coraz to inne możliwości wiersza wizyjnego, ale
słychać było także sądy negujące wyobraźnię jako najwyższą prawdę poetycką. J e d n i
g ł o s o w a l i z a w y o b r a ź n i ą , i n n i p r z e c i w . (Zdarzały się też, jak w każdym
żywym sporze, zachowania niekonsekwentne: spór za i przeciw wyobraźni stawał się w
takich wypadkach zaczynem dramatu wewnętrznego w twórczości jednego autora).
Z jakich powodów wybór jakiejś jednej formy aktywności ludzkiej psychiki – jako jedynego
źródła sztuki – nie mógł w połowie XX wieku zadowolić poetów?
Podobnie jak po stronie zwolenników liryki imaginatywnej, tak i po stronie przeciwników
jej jedynowładztwa – polemika wkraczała do poezji. Podczas gdy pewne wiersze, cykle,
poematy czy tomiki otwierały wciąż nowe i nowe horyzonty wyobraźni (obserwowaliśmy to
w poprzednim rozdziale), inne wiersze – w tych samych latach pisane – wskazywały na
pomijane przez imaginatywizm doświadczenia wewnętrzne człowieka, równie (może
bardziej?) interesujące i godne poetyckich przetworzeń.
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?
Fantazjować jest łatwo. 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). 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 – po prostu są, takie czy inne, nic więcej. Trwają – do
oglądania – 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
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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 wyobraźnię Wiktor
Woroszylski. „Cóż potrafi?” – pytał poeta. Jest siedliskiem pozorów, krainą bezużyteczności,
sentymentalnym kłamstwem...
czy wczorajsze 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

Woroszylski, w Niezgodzie na ukłon całkowicie 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.
Szczególne miejsce w poezji zrodzonej przez spór o wyobraźnię należy się Zbigniewowi
Herbertowi. Jest to miejsce ironisty, który celowo zaciera granicę między słowem własnym a
cudzym, przyjmuje na moment obce kryteria oceny, by ukazać ich niestabilność czy miałkość.
Autor Struny światła, jak i Różewicz, był dla ideologii imaginatywnej twórcą niepewnym,
zbłąkanym wśród klasycystycznych równań, uzależnionym od tradycji, choć – bez wątpienia
– utalentowanym. Kwiatkowski pisał, że talenty Białoszewskiego i Herberta służą przede
wszystkim „poetykom bardziej wyeksploatowanym i rezygnującym z ducha poetyckiej
rewolucyjności”. Wyka zaś stwierdzał, iż interesujący debiut Herberta więcej zapowiada, niż
spełnia: „Spełnia wyobraźnię, która żadną miarą nie dorównuje dotąd Białoszewskiemu czy
Harasymowiczowi”.
Nie sposób ustalić, czy wiersz Kołatka z tomu Hermes, pies i gwiazda (1957) Herberta
stanowi odpowiedź Wyce, ale z całą pewnością jest odpowiedzią na m i t w y o b r a ź n i ,
który, jak stwierdziliśmy już, istniał potencjalnie przed wybuchem sporu.
Są tacy którzy w głowie
hodują ogrody
a włosy ich są ścieżkami
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do miast słonecznych i białych
łatwo im pisać
zamykają oczy
a już z czoła spływają
ławice obrazów
moja wyobraźnia
to kawałek deski
a za cały instrument
mam drewniany patyk
uderzam w deskę
a ona mi odpowiada
tak – tak
nie – nie

Wiersz tak prosty, że – mogłoby się zdawać – nie wymagający komentarza. Pozorna zgoda
na „wyższość” poezji wyobraźni wobec poezji „drewnianej” staje się problematyczna jedynie
w słowach „łatwo im pisać”. Dopiero w drugiej części, powtarzającej rytm konstrukcyjny
części pierwszej, pojawia się zagadkowe wyrażenie, które odsłania ukrytą ironię wyznania
Herberta.
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

Poeci obdarzeni bujną wyobraźnią są w istocie odcięci od niezwykłości świata, skazani na
stereotypy (drzewo – zielone; woda – niebieska). Są turystami w krainie radości pozbawionej
niepokoju. Słoneczne i białe miasta fantazjotwórców są piękne i nieprawdziwe. Nie strzeżone
ogrody moralistów – niewiadome, nie zidentyfikowane – mają w sobie jakąś trudną, surową
prawdę.
Degradacja mitu wyobraźni intryguje Herberta również w Studium przedmiotu (1961).
Wiersz otwierający tomik nosi tytuł Pudełko zwane wyobraźnią. Rozwija myśl Kołatki, że
fantazjotwórcom „łatwo pisać”. Wyobraźnia to tylko pudełko, zabawka. Wystarczy ,,zastukać
palcem w ścianę”, „zaświstać cienko”, „chrząknąć znacząco” – pojawią się światy
wyimaginowane. Wystarczy zamknąć oczy – wizje zgasną. Herbert rzadko jednak poprzestaje
na jednej formule.
Drugi wiersz tego zbioru, Ptak z drzewa, uchyla ocenę wyobraźni – jasną i jednoznaczną w
wierszu pierwszym. Wyobraźnia to nie jest magiczne pudełko z dziecięcego pokoju.
Wyobraźnia to coś więcej niż bezkarna zabawa, to – niebezpieczeństwo. Powołuje bowiem do
istnienia (jak u Leśmiana) byty problematyczne, kalekie, umęczone.
na niemożliwej granicy
między materią ożywioną
a wymyśloną
między paprocią z lasu
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a paprocią z Larousse’a
na suchym badylu
na jednej nodze
na włosiu wiatru
na tym co się odrywa od rzeczywistości
ale nie ma dość serca
dość siły
nie obraca się
w obraz

Nie kwestionowałem dotychczas wyznania autora Kołatki, iż to inni, nie on, mogą chlubić
się bogatą wyobraźnią. Lecz cóż to znaczy: mieć bogatą wyobraźnię? 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. 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, Ofiarowonie
Ifigenii, Diabła, Kiedy świat staje. Ustalmy więc: nie jest Herbert poeta 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.

Poezja jako rzecz pamięci
Własny pogląd na poezję imaginatywną i własne z nią porachunki – wcześniejsze niż
wystąpienia Jerzego Kwiatkowskiego – miał Tadeusz Różewicz. Zdaniem Różewicza
fantazjotwórstwo jest – w skali masowej – dalekie od oryginalności. Są specjaliści, którzy
reżyserują nasze wizje, manipulują fantazmatami. Już w 1948 roku pisał o bohaterze swej
Czerwonej rękawiczki, że to –
szary człowiek z wyobraźnią
małą kamienną i nieubłaganą
(Wyobraźnia kamienna)

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
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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.

Sprzeciw wobec strategii imaginatywnej ma w twórczości Różewicza wciąż te same
podstawy. Wyobraźnia mała to wyobraźnia skamieniała w czasie wojny, w czasie
n i e w y o b r a ż a l n y m literacko. Rzecz takiej wyobraźni to poezja po nieodwracalnej
katastrofie ludzkości. Bohater analizowanego wiersza jest wytworem i więźniem pamięci.
Tyle potrafi sobie wyobrazić, ile pamięta.
Bezpośrednią reakcją poety na hasła szkoły krakowskiej była poetycka miniatura prozą
Rimbaud: Wizja i równanie*, ogłoszona w „Życiu Literackim” w 1958 roku. Tytuł miniatury
nawiązuje bezpośrednio do manifestu Kwiatkowskiego, ale główny konflikt odnosi się tu nie
do swobód wyobraźni i rygorów konstrukcji, lecz do w y o b r a ź n i i p a m i ę c i . Zdaniem
Różewicza w w y o b r a ź n i t k w i f a ł s z ; p r a w d a p o e z j i t o p r a w d a p a m i ę c i .
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, 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 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”.
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 k o l a ż a c h , 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.
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Wiersze turpistów
(strategia pacjenta)
Nie przyglądaj się mej twarzy –
twarz to zmyślona.
Ciułałem martwy rys po rysie
rozpinałem nad sobą sarkofag.
Pół życia straciłem lecz dokonałem arcyrzeczy:
nawet krzywe zwierciadło
takiej twarzy nie może pogiąć.
Nie przysłuchuj się mojej mowie –
jest także zmyślona
Dokonałem niezwykłego czynu
ominąłem język ojczysty
wymieniłem rzecz czarnoleską
na syntezę mowy
było to trudniejsze od lotu bez skrzydeł
Straciłem na to drugie pół życia
Nie przyglądaj się mym rękom
nie przyglądaj się mym stopom
nie przyglądaj się memu cieniowi –
zmyśliłem siebie
jestem zmyślony człowiek –
owoc nieistniejącego drzewa

Przytoczony wyżej wiersz Tymoteusza Karpowicza pt. Zmyślony człowiek ukazał się w
październikowym numerze „Twórczości” w 1956 roku. Jest to tekst ze wszech miar godny
uwagi: kumulują się w nim nowe tendencje polskiej liryki. Postawa podmiotu stanowi tu
ewidentne zaprzeczenie postawy publicystycznej. „Zmyślony człowiek” nie przeżywa udręk
posłannictwa uzdrawiacza świata. Nie śpieszy z pomocą pokrzywdzonym i poniżonym. Nie
zna recepty na szczęśliwość powszechną. Sam potrzebuje pomocy. Sam ze sobą nie potrafi
dojść do ładu. Podczas gdy sytuacja liryczna w utworze rozrachunkowym jest pod pewnymi
względami podobna do sytuacji l e k a r z a c h o r ó b s p o ł e c z n y c h , to sytuacja liryczna w
wierszu Karpowicza dałaby się porównać do s y t u a c j i p a c j e n t a . W istocie: Zmyślony
człowiek to rzecz o patologii. Demonstruje się tu stan choroby. Świat na granicy życia i
śmierci. Istnienie zbliża się ku nieistnieniu. Jestem „owoc nieistniejącego drzewa”, wyznaje
podmiot wiersza Karpowicza. Jest zmyślony, czyli nieobecny pośród żywych. Ciążą mu
martwe rysy (niby sarkofagi), boli sztywniejąca twarz (której „nawet krzywe zwierciadło...
nie może pogiąć”).
Takich liryków będzie się pojawiało u nas coraz więcej; wkrótce też ukształtuje się zespół
reguł swoistej „strategii pacjenta”. Wiersz Karpowicza został zbudowany na wzór monologu
człowieka chorego. W jakim celu? Wiersz domaga się uznania choroby, współczucia dla
cierpień, ale to nie wystarcza: żąda również analizy źródeł i symptomów zaburzeń, która
winna dać w końcu samodzielną hipotezę terapeutyczną. Jeśli podmiot gra rolę pacjenta, to
odbiorcy pozostaje rola eskulapa.
,,Zmyślony człowiek” celowo przejaskrawia opis swych dolegliwości, aby sprowokować
otoczenie do znalezienia skutecznych zabiegów leczniczych. Strategia pacjenta aktywizuje
potoczny, dobrze znany każdemu z nas stereotyp kontaktu międzyludzkiego, kiedy to
wysłuchawszy cudzej skargi mówimy: „na twoim miejscu ratowałbym się tak a tak...”
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Choroba źródłem poezji
W niektórych wierszach odżywa idea twórczości artystycznej jako autoterapii; dają się
słyszeć pogłosy – rozwijanych między innymi przez psychologię głębi – tez o dewiacyjnych,
chorobowych źródłach sztuki. W 1963 roku napisze Stanisław Grochowiak:
Ojcem poezji – jej bogiem – jej drwalem
Ten chory człowiek z drżącym kręgosłupem
(Kanon)

Ważniejsze jednak staje się inne przeświadczenie: przeżywanie stanów chorobowych,
walka z ułomnościami psychiki i ciała, to wspólny zasób doświadczeń poety i czytelnika,
„garb porozumienia” (Miron Białoszewski) między piszącymi i czytającymi wiersze.
Ostatecznie – mówię z ludźmi.
Nie piszę dla samych szaf.
Więc bądź – o ja! – garbaty
garbem pokory przed ziomkami
i garbem porozumienia.
(O mojej pustelni z nawoływaniem
z tomu Obroty rzeczy, 1956)

Podobnie Tadeusz Różewicz:
to nie nasza wina
że zamiast pięknych
dobrych i radosnych
rodzimy potwory
przecież to z wami
z waszą wyobraźnią
z waszym przerażeniem
krzykiem i milczeniem
tworzymy z wami
(Niejasny wiersz
z tomu Formy, 1959)

Differentia specifica strategii pacjenta to dramatyczne rozszczepienie wizerunku człowieka
na „ciało” i „duszę”. Choroba panoszy się albo w materii cielesnej, albo poraża świat bytów
psychicznych. „Człowiek odczuwa siebie w sposób dualistyczny, jako ciało (soma) i psyche –
pisze Antoni Kępiński. – Ciało jest do pewnego stopnia częścią świata otaczającego,
odczuwane jest bowiem jako przedmiot, którym trzeba kierować [...]. Natomiast uczucia,
myśli, marzenia, akty woli itp. są odczuwane podmiotowo jako część «ja»”. Strategia pacjenta
respektuje tę opozycję. (Nie po raz pierwszy zresztą w dziejach literatury). Rozwija się ona w
dwóch kierunkach. Pierwszy, jakby na przekór mniemaniom potocznym, analizuje o b c o ś ć
p s y c h i k i i widzi ratunek dla „ja” w najściślejszym przymierzu z ciałem. Kierunek drugi,
odwrotnie, w zgodzie z wyobraźnią potoczną – zajmuje się tragedią ś m i e r t e l n o ś c i
c i a ł a (akceptując na ogół poprawność procesów dziejących się w ludzkiej psyche).
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Ciało jako azyl: miejsce wolne od gwałtu
Tu punktem wyjścia jest obraz p s y c h i k i z d e z i n t e g r o w a n e j . Obrazy zgwałconej
duszy, zdruzgotanej świadomości. Geneza choroby jest ta sama jak w rozpoznaniach autorów
wierszy rozrachunkowych. Inne są natomiast konsekwencje literackie. Okaleczona psyche
wychowanka bezimiennych i bezlitosnych instytucji pedagogiki socjalnej wydaje się
nagromadzeniem jakichś bezwartościowych przedmiotów, śmietniskiem rzeczy martwych,
które gdzieś ponad człowiekiem, wbrew niemu, były przez wiele lat poddawane
skomplikowanym obróbkom i biurokratycznym segregacjom. Chciano wprowadzić ład,
spowodowano chaos. Im dokładniej – z perspektywy instytucji wychowawczych – wnętrze
psychiczne człowieka wygląda na uporządkowane, schludne, czyściuteńkie, tym silniejsze –
ze stanowiska obiektu wychowawczych manipulacji – okazuje się poczucie totalnego
rozgardiaszu w granicach indywidualnego „ja”.
wszystkie wspomnienia obrazy uczucia wiadomości
pojęcia doświadczenia które składały się na mnie
nie łączą się ze sobą nie stanowią całości
we mnie
[...]
Nie będę kłamał
nie stanowię całości zostałem rozbity i rozebrany
(Tadeusz Różewicz Rozebrany z tomu Formy, 1958)

Jedyną żywą prawdą egzystencji ludzkiej pozostaje c i a ł o . Gdy rozsypały się konstrukcje
wewnętrzne psyche, gdy zgwałcono wolę i rozum, soma wydaje się o s t a t n i m i
n a j p e w n i e j s z y m a z y l e m dla indywidualności. Słowo „azyl” w swym znaczeniu
etymologicznym mówi o „miejscu wolnym od gwałtu”. Ludzi nie łączą już abstrakcje, lecz
jeszcze mogą łączyć prawa biologii.
Aby uświadomić sobie własną odrębność, człowiek musi dojść do przekonania, iż kultura,
a zwłaszcza kultura masowa, niszczy w nim upragnione poczucie odrębności, chwyta go w
sieć schematów, które „glajszachtują” brutalnie wszystko to, co w nim egzotyczne,
samoswoje, osobnicze, niepowtarzalne jak rysunek linii papilarnych... Cóż pozostaje? Próba
zbudowania nowego kanonu życia psychicznego, sycącego się cielesnością. Wysiłek remontu
psyche – wracającej ku problemom ciała.
mój mały palec
jest ciepły
lekko zagięty do środka
zakończony paznokciem
[...]
jest to osobliwy palec
jedyny na świecie mały palec lewej ręki
dany mi bezpośrednio
inne małe palce lewej ręki
są zimną abstrakcją
z moim
mamy wspólną datę urodzin
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datę śmierci
wspólną samotność
(Zbigniew Herbert Próba opisu
z tomu Studium przedmiotu, 1961)

Tak więc „cielesne” znaczy tutaj „moje”, a „moje” znaczy „cielesne”. Tylko taki rachunek
wydaje się wiarygodny. Nie dość powtarzać, czytamy u Andrzeja Bursy, że „prawdziwa jest
tylko stara piosenka krwi” (Luiza, 1956). Wiersz Herberta stanowi poetyckie udosłownienie
wyrażenia frazeologicznego „mieć wszystko w małym palcu lewej ręki”. Sens przenośny tego
powiedzonka (panować bezbłędnie nad jakąś dziedziną wiedzy) zostaje wyrugowany na rzecz
sensu innego: w s z y s t k o , co buduje „ja” jednostki, mieści się w granicach jej ciała. Byłby
to nader skromny, wręcz minimalistyczny program poetycki, gdyby nie fakt, iż kult biologii
rozwija się w ostrej demaskatorskiej opozycji do zdegradowanych wytworów rozumu. Ciało
nie jest wartością samą w sobie i samą dla siebie. Jest w a r t o ś c i ą w o b e c k u l t u r y , n a
p r z e k ó r c y w i l i z a c j i , p r z e c i w k o m e c h a n i z m o m , które zniewalają umysł i
sterylizują emocje.

Strategia pacjenta w twórczości Andrzeja Bursy
Opracowania krytyczne, poświęcone Andrzejowi Bursie (1932-1957), podkreślają często
motywy buntu nihilistycznego w utworach tego młodego, przedwcześnie zmarłego poety.
Nihilizm oznacza brak jakichkolwiek aprobowanych wartości pozytywnych. Moim zdaniem
twórczość poetycka autora Luizy – rozpatrywana jako całość – n i e j e s t m a n i f e s t a c j ą
n i h i l i z m u . Bursa stosuje drastyczne środki prowokacji emocjonalnej, ale odróżnia
precyzyjnie to, co budzi w nim odrazę, od tego, co chciałby koniecznie ocalić. Zgodnie z
założeniami interesującego nas tutaj nurtu w strategii pacjenta – adoruje ciało i nie ma
zaufania do współczesnych ukształtowań ludzkiej psyche. Świadomość urabianą przez
wierzenia abstrakcyjne oskarża o nieautentyczność. Zarazem opowiada się za taką
świadomością, która byłaby najgłębiej uwikłana w procesy somatyczne, wierna rytmom krwi,
wsłuchana w doniesienia zmysłów, wynikająca w prostej linii z „najniższych” zjawisk
biologicznego bytowania homo sapiens:
Moje ciało krew komórki
Rozwijające się młode chcące rosnąć
Zamykane w naczyniu osobliwego nabożeństwa
O osobliwym zaiste kształcie
Podobno ludzi można produkować syntetycznie
Nie wiem
Ja jestem zrobiony z krwi skóry i włosów
A byłem manekinem guzikiem automatu numerem w kartotece
(Malarstwo obłąkanego)

Kiedyś Stanisław Ignacy Witkiewicz przestrzegał przed dwiema formami dehumanizacji:
upodobnieniem człowieka do maszyny oraz „ostatecznym zbydlęceniem”. W układzie
wartości Bursy tylko to pierwsze uchodzi za praprzyczynę ludzkich katastrof i klęsk. To, „że
człowiek może zmienić się / w dowolną część maszyny” (Wiara). Że każdy z nas – niby
towar – może być „dowolnie sortowany / magazynowany i sprzedawany / hurtownie / oraz
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krążący w obiegu detalicznie / jako jeden z detali / ogromnej sumy / identycznych detali /
detal właściwie zbędny” (Uwaga, dramat!).
Spójrzmy na nieprzypadkowe u Bursy zbieżności między obrazem m a s z y n y a
widzeniem m a c h i n y stosunków społecznych. Narzuca się niepokojące podobieństwo
systemu, który produkuje świadomości zreifikowane „małych, szarych ludzi” (Uwaga,
dramat!), do urządzeń fabrycznych, zajmujących się wyrobem rzeczy.
Tak więc bohater Bursy zachowuje się w niektórych sytuacjach jak naiwny, intrygujący
kiedyś futurystów, zrozpaczony „burzyciel maszyn”. W przestrzeni cywilizacji technicznej
dostrzega jedynie narzędzia torturujące ciało, kaleczące żywe tkanki skóry, pożerające owe
najświętsze „naczynie osobliwego nabożeństwa”. Mówi o tym dobitnie Wizja trzecia z tomu
Malarstwo obłąkanego:
Odarła mnie żywcem ze skóry
Lodowata logika maszyn
Nie mogłem znieść metalowej temperatury
Olbrzym zjadł mnie w purpurowej kaszy

A w innym miejscu:
Już za długo o wieki za długo
Żywe palce wkręcano w śruby
Oczy usta krew żyły ręce
Były młotem klamrą i przęsłem

Ktoś powie: tak radykalna deheroizacja pracy fizycznej graniczy z szaleństwem. Hiperbole
Bursy stanowią odpowiedź na hiperbole jego poprzedników. Obłęd ,,burzyciela maszyn” to
bezpośrednia reakcja na obłęd niedawnych „czcicieli maszyn”.
Analogiczne przeżycia negatywne zdradza bohater Bursy w ocenie stosunków
międzyludzkich – zorganizowanych na zasadzie ślepego przymusu. Lęki i protest budzą
przede wszystkim struktury podporządkowań totalitarnych, a więc życie frontowe (Generał),
reżim policyjny (Dyktator), represje więzienne (Opowiadanie oprawcy), obozy
koncentracyjne (Liryka Rudolfa Hoessa), a także anarchie społeczne, symptomy
gangsteryzacji stosunków międzyludzkich, fale bandytyzmu, rewiry przestępczości, samosądy
i pogromy (Dobry człowiek. Noc długich noży). Jednocześnie strach przed mechanizmami,
które w swym przeznaczeniu są wrogie człowiekowi, rozszerza się na wszelkie mechanizmy
życia zbiorowego. Z perspektywy jednostki, którą nauczono wykonywać polecenia i ponosić
odpowiedzialność, dano obowiązki i nie dano praw, cały świat wydaje się olbrzymią machiną:
zbudowaną z przepisów, zakazów, nakazów, podobną w swym działaniu do maszyny i tym
straszniejszą od niej, że niezrozumiałą, niewytłumaczalną w zwyczajnym przebiegu
doświadczeń codziennych przeciętnego obywatela.
Doprawdy, nieraz zapytuję się, komu zależało
na zbudowaniu tak ogromnej machiny
z architekturą, wojskiem, prawem i przestępczością,
żeby mnie,
osobiście mnie nękać.
(Zażalenie)

Podobnie jak Malarstwo obłąkanego (bunt przeciw Maszynie), tak i Zażalenie (protest
przeciwko Machinie), są wypowiedziami ujętymi w ironiczny cudzysłów. Styl Zażalenia
stanowi trafną kliszę mowy człowieka cierpiącego na psychozę depresyjną, z
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charakterystycznymi urojeniami, z objawami manii prześladowczej. Tak mówią ludzie
chorzy:
większość instytucji państwowych i społecznych
jest dla mnie afrontem,
prawie wszyscy obywatele naszego państwa
są obelgami skierowanymi przeciwko mnie.

Takie urojenia należą do klasycznych przypadków analizowanych w każdym chyba
podręczniku psychiatrii: „Nawet na rogu ulicy zainstalowano ślepca, żeby mnie doprowadzał
do szału”. Sens globalny tego wiersza formuje się nie na poziomie słów i zdań, lecz w obrębie
całości pisarskich przedsięwzięć Bursy. Nie to jest ważne, jak podmiot Zażalenia pojmuje
Machinę i czy przesadza w ocenie jej funkcji; ważne jest, że poezja daje oto prawo głosu
również takim właśnie osobowościom. Takim doświadczeniom. Ironia autora
(skomplikowana przez fakt, iż Bursa użycza podmiotowi Zażalenia własnego nazwiska)
indywidualizuje sam przypadek biografii zdruzgotanej i dziczejącej. Poecie nie zależy na
skompromitowaniu postawy podmiotu. W istocie nie mamy tu do czynienia z p o s t a w ą ,
lecz z c h o r o b ą . A choroby się nie kompromituje. Chorobę się leczy. Uwaga Bursy
koncentruje się na obiektywnych okolicznościach ucieczki w chorobę (jako jedynego wyjścia
dla istot, które nie wytrzymują nacisku Machiny). Jego bohater usiłuje się zrazu nauczyć
zasad bytowania wśród ludzi i instytucji. Zaczyna od rozbrajającej ufności w życzliwość
otaczającego świata. I ustawicznie styka się z bezwzględną brutalnością.
myślałem, że jak wreszcie stanę na nogach
uchylą przede mną czoła
a oni w mordę
(Nauka chodzenia)

Albo:
Przyszedł rzeczowo żeby coś osiągnąć
ale już w pierwszych drzwiach kopniak
[...]
przywarował grzecznie w korytarzu
kopniak
kopniak w bramie
na ulicy znowu kopniak
(Kopniaki)

Przerażające jest to, że ani aktywność w poszukiwaniu kontaktu z Machiną, ani próba
mimikry – wysiłek przemknięcia przez świat w jakichś bezpiecznych barwach ochronnych –
nie dają żadnej gwarancji. Wiersz Dziewictwo opowiada o nieudanym wysiłku przetrwania
bez kary za winy nie popełnione. Bohater Dziewictwa mija kolejne pokusy występku,
rezygnuje z atrakcji zakazanych, odrzuca alkoholizm, hazard, narkomanię, rozkosze wyuzdań
miłosnych... Ulega złudzeniu, że biografia tak czysta nie powinna wzbudzić podejrzeń.
Tymczasem sprawą nader podejrzaną okazuje się właśnie czystość!
cóż kiedy i tak
lilijna biel mojej duszyczki
zwróciła uwagę policjanta

Pozostaje schronienie w biologii. Jak najdalej od Maszyny i Machiny. Tylko biologia może
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być jeszcze ostatnią redutą suwerenności jednostki. Poeta jest przy tym nad wyraz ostrożny w
sugerowaniu wskazań pozytywnych. Jego bohater to osobnik trudny. Na pozór nawet:
kapryśny. On wie, iż wobec systemu zniewoleń i biologia bywa bezbronna. Niełatwo wygrać
z Machiną, która zaczyna od napaści na psyche, przemienia świadomość w bezwolny
przedmiot, a kończy na okupowaniu ciała, które także, w odczuciu człowieka, staje się nagle
rzeczą obcą. Czyli martwą. Czyli wchłoniętą przez nicość. Dla bohatera wierszy Bursy
bezcielesność równa się nicości. Zerwanie porozumienia z własnym ciałem to już przypadek
nie do wyleczenia:
On jest nic
on się nie liczy
jego nie ma
może tylko
marynarka
zbyt luźne spodnie
potworne czarne półbuty
mogą wzbudzić odrazę lub politowanie
ale twarz nieważna
ręce nieważne
nieważne oczy i usta
(Nic)

Jak w Zmyślonym człowieku Karpowicza. Przedmioty: marynarka, spodnie, ochłapy
materii martwej, znaki konwencji, atrybuty mody (która przerasta człowieka, skoro tylko ona
wzbudza jakieś uczucia, choćby zaledwie odrazę lub politowanie), to wszystko może
wchłonąć ciało, zdusić życie. A zatem nie wystarczy sam s t a n i s t n i e n i a c i e l e s n e g o
samo działanie procesów biologii: musi być nadto jeszcze gotowość jednostki do p r z e ż y ć
utwierdzających ją w poczuciu w ł a s n e j c i e l e s n o ś c i .
Historia liryki zna sposoby aktywizowania takich przeżyć. Zna stereotypy zachowań
n a r c y s t y c z n y c h , tropy i figury radosnego w i t a l i z m u .
W drzewostanie mlecznym ciału dobrze
Pasterz śpiewa na błękitnej kobzie

– pisze Bursa w Malarstwie obłąkanego; wskazuje tu jedno z możliwych rozstrzygnięć:
odrodzenie mitologii ciała jako Arkadii dziecięcej rodem z kołysanki, sielankowej („pasterz”,
,,kobza błękitna”); tej tradycji Bursa przyjąć nie chce. Nie wierzy też we wzruszenia płynące
z konwencjonalnych, wyćwiczonych technik pielęgnacji ciała. Irytuje go płatne aktorstwo,
drażni „dziwka z ekranu” (Obrona żebractwa), skłania do szyderstwa ktoś taki jak bohater
wiersza pt. Hamlet, osobnik o psychice zakrzepłej w narcystycznym samouwielbieniu, który –
przygląda się kolanom
Nóg swoich gładko utoczonych
Zrzuciwszy płaszcz z lubością stwierdza
Ud twardość i wypukłość piersi

Narcyz: Hamlet (aktor, kabotyn) nie dociera do źródeł życia i śmierci. „Hamlet kryguje się
do śmierci”, orzeka kategorycznie podmiot cytowanego wyżej wiersza.
Na antypodach odrzuconych wariantów narcyzmu pojawiają się u Bursy dwa inne, uznane
za autentyczne i godne człowieka. Z jednej strony jest to samopoznanie homo sapiens, który
przegląda się w zwierciadle natury. Z drugiej strony – studium cierpień cielesnych jako
konieczności życia.
136

„Zwierciadłem natury” są w tym świecie niższe formy bytu biologicznego, a więc fauna i
flora. Czy to naiwność? – bohater Bursy ubóstwia zwierzęta. Mówi o tym wprost, bez
skrępowania. „Ja kochałem nie odkryte nasze szlaki / I zmierzwioną sierść pachnącą
deszczem” (Pożegnanie z psem). A w innym wierszu: ,,Pokochaliśmy skok, galop i tętent, /
Fosforyczny blask kociego oka” (Szczury). Bestiarium Bursy jest tragiczne (Rakarz) i piękne.
Wyjąwszy, rzecz prosta, szczury, choć i ich brzydota w cytowanym wierszu jest
problematyczna: są wprawdzie „histeryczne”, „rozpasane”, śmietnikowe, lecz i „zwinne”
przecież, zalotne, pląsające, zapłonione, unurzane w różach, w dźwiękach fletu... Jest to
bestiarium chłopięce, zobaczone oczami człowieka młodego, skłonnego do marzeń o pędzie i
mocy. Tutaj króluje energia w stanie czystym. Tutaj „Koń utworzony z mrzonek nieba /
Podrywa galopadę tętnic” (Mobile). Tutaj zachwyca i zdumiewa bliskość doznań, które
jednak są dane organizmom zwierzęcym i ludzkim. Wystarczy kontakt najprostszy, zwłaszcza
dotyk, aby natychmiast otworzyła się rozległa wiedza o „urządzeniu” zwierzęcego ciała, tej
oddychającej, kosmatej bryły, by ujawniły się wszystkie „przebogate pokłady bólu” w
którymś z zadręczonych ,,akumulatorów cierpienia” (z poematu prozą pt. Koń). Co istotne:
zetknięcie z fenomenem życia – zamkniętego w cielsku zwierzęcym – przywraca
człowiekowi, choćby na krótki moment, poczucie człowieczeństwa. Nawet wtedy, gdy już nic
nie uzasadnia takiego poczucia, na przykład gdy wiersz mówi o ludobójcy Hoessie:
Czując ciepłą śledzionę na pięcie
Czując ciosy gałęzi suchych
Żywy człowiek z żywym zwierzęciem
W pełzających ciężko dymach trupich
(Liryka Rudolfa Hoessa)

Proces cofania się, bodaj myślą tylko, ku coraz niższym organizacjom życia nie ma w
sobie nic przerażającego. Bo życie to wartość jedyna. W każdej postaci równie cenna. „Życie
jest treścią niezwyciężoną”, mówi Piosenka chorego na raka podlewającego pelargonie.
Trzeba do końca pielęgnować to, w czym tli się bodaj iskra życia. Nawet gdy istnienie
człowieka wyczerpuje się ostatecznie i pozostaje tylko wegetacja roślin. Wtedy także:
„Trzeba uważać w dni upalne / Żeby nie zwiędły pelargonie”. Gra toczy się o dużą stawkę. O
odnalezienie u t r a c o n e j n i e w i n n o ś c i . A niewinnością jest n a t u r a . Im bliżej form
pierwotnych, tym mniej obłudy i fałszu. Pod tym względem w i t a l i z m h e r o i c z n y Bursy
jest nieustępliwy.
Dzieci są milsze od dorosłych
Zwierzęta są milsze od dzieci
mówisz że rozumując w ten sposób
muszę dojść do twierdzenia
że najmilszy jest pierwotniak pantofelek
no to co
milszy mi jest pantofelek
od ciebie ty skurwysynie
(Pantofelek)

Drugi sposób na autentyczne przeżywanie dramatu cielesności to, jak wspomniałem,
studium bólu. Wiadomo, że ból fizyczny potęguje odczuwanie ciała, wydobywa je z
otoczenia, uwyraźnia granice „ja”. Dopiero sygnalizowane bólem procesy w a l k i o ż y c i e
mówią człowiekowi o nim samym coś rzeczywiście prawdziwego. A w takich sytuacjach
bohaterowie Bursy znajdują się często. Są to zarówno stany chorobowe (Piosenka chorego na
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raka.... Chory synek, Dobry psychiatra.... Obrona żebractwa), jak i stany
c h o r o b o p o d o b n e , na przykład dojrzewanie, zakochanie, starzenie się itp.
Bursę zastanawia biologia jako przymus, który nie tylko rodzi mękę, ale również staje się
fundamentem e t y k i . Życie przypomina chorobę w tym sensie, że stanowi proces
o d r a c z a n i a ś m i e r c i . Proces okrutny, zmuszający do ustawicznych rozstań: młodości z
dzieciństwem, dojrzałości z młodością, starości z wiekiem dojrzałym, aż do zupełnego
niedołęstwa, kiedy to pozostają z nas „ci starcy [...] karmieni grysikiem / i podmywani gdy
zajdzie potrzeba” (Dno pieklą). Życie, inaczej mówiąc, to wędrówka od piekła do piekła.
Pożegnanie dzieciństwa oznacza pierwsze wkroczenie w „piekło krwawe / Porodów i
poronień” (Trzynastoletnia). I jednocześnie każda nowa próba życia: próba bólu (czyli piekła)
nie toleruje oszustwa. Biologia żąda wierności w respektowaniu jej nakazów.
Sprzeniewierzenie się kanonom natury kończy się zawsze karą. Oto i główna powinność
etyczna: n i e w o l n o r o b i ć t a k , a b y n i e b y ł o ż y c i a . Kto tak robi, skazuje się na
bytowanie koszmarne w panopticum tworów sztucznych, wyimaginowanych, obłędnych.
Tylko rób tak żeby nie było dziecka
tylko rób tak żeby nie było dziecka
To nie istniejące niemowlę
jest oczkiem w głowie naszej miłości
[...]
w ogóle dbamy o niego bardziej niż jakby istniało
ale mimo to
...aa
płacze nam ciągle i histeryzuje
wtedy trzeba mu opowiedzieć historyjkę
o precyzyjnych szczypcach
których dotknięcie nic nie boli
i nie zostawia śladu
(Miłość)

Kwestia fundamentalna w układzie racji etycznych strategu pacjenta: ból fizyczny, choć
powoduje cierpienie, jest koniecznością egzystencji – natomiast dewiacje psychiczne (ból
duszy), które bywają nieraz uzasadnioną formą dezercji przed męką cielesną, na przykład
przed męką porodu, zwracają się w końcu przeciw człowiekowi.

Świat jest szpitalem
Strategia pacjenta poszukuje środków wzmacniających w wyobraźni czytelnika metaforę
ś w i a t a j a k o o l b r z y m i e j l e c z n i c y . Motywy szpitalne, można by powiedzieć,
nasycają obrazy tej liryki zapachami leków, światłami gabinetów zabiegowych, intonacjami
mowy charakterystycznej dla społeczności leczących i leczonych. Różny jest stopień
metaforyczności tych motywów i różne ich sensy. Gdy w poemacie Luiza mówi się o
„śmiertelnych poczekalniach ziemi”, słowo „poczekalnia” może kojarzyć się z przychodnią
lekarską, ale może być również nazwą sugerującą inne organizacje życia zbiorowego (na
przykład poczekalnia dworcowa). Lecz gdy w twórczości Bursy pojawia się zaskakujące
porównanie ruchów kasjera do ruchów higienistki („co on myśli / zwilżając palce jak
higienistka” – wiersz pt. Kasjer), nie mamy wątpliwości: pacjent myśli o świecie obrazami
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szpitalnymi. Nic też dziwnego, że w przeszłości okupacyjnej kraju niepokoją go takie
zwłaszcza wydarzenia, jak to, które przedstawia wiersz pt. Likwidacja zakładu dla umysłowo
chorych w Kobierzynie przez Niemców. Że wśród budynków dzisiejszego miasta musi
zauważyć obok „katowni” i „domów” także „szpitale” (wiersz Katownie). Że w
przestrzeniach mieszkalnych obsesyjnie zwraca uwagę na urządzenia sanitarne. Pisanie o
nocnikach, wiadrach, które ,,śmierdzą szczyną”, wychodkach (Z zabaw i gier dziecięcych.
Dyskurs z poetą. Dno piekła) to coś więcej niż wyrachowany antyestetyzm, szokujący
odbiorcę spragnionego konwencjonalnych pięknostek. To jest również – w planie
psychologicznym – charakterystyka uczuleń w i e c z n e g o p a c j e n t a . Sprawy fizjologii,
ze zrozumiałych powodów, muszą zajmować w jego świadomości miejsce uprzywilejowane.
Dostrzega on wszędzie to, o czym nauczył się pamiętać nieustannie; w chorobie, wobec
choroby, w związku z chorobą.
Osobny problem to język strategii pacjenta. A dokładniej: stosunek „ja” do „ty” i „ja” do
„my” – uzewnętrzniony w języku. Najbliższe istocie strategii pacjenta jest takie
ukierunkowanie wypowiedzi, które sugeruje, że w każdej intymnej rozmowie – wśród ludzi
sobie bliskich – każdy w każdym chciałby widzieć swojego uzdrowiciela. Cokolwiek się
mówi, mówi się zawsze jedno i to samo: błaga się o ratunek. Jak gdyby była to rozmowa z
lekarzem, z pielęgniarką. Tak więc w Luizie:
To biegną na mnie wieże z betonu i spiżu
Beczący łeb bezkrwawo mur ucina krzywy
W wesołych łódkach dłoni ukryj mnie Luizo
Przed straszną konsekwencją martwej perspektywy

Człowiek szuka ratunku w drugim człowieku. Ale jego partnerem prawdziwym okazuje się
sama natura. Samo życie. Strategia pacjenta wraca do punktu wyjścia. Życie jest jedyną
realnością i jednocześnie jest taką samą abstrakcją jak Machina, przed którą uciekał. A skoro
tak, w walce z życiem o życie powtarzają się te same chwyty, te same konwencje, to samo
aktorstwo. Rola wiecznego pacjenta wchodzi w rutynę, w nudę, w pułapkę nieautentyczności.
Mówi o tym wiersz bez tytułu:
Przecież znasz wszystkie moje chwyty
życie moje
wiesz kiedy będę drapał krzyczał i rzucał się
znasz upór moich zmagań
i drętwe pozbawione smaku i czucia wyczerpanie

Jakże szeroko rozciągają się w liryce Bursy granice mowy szpitalnej: apostrofa do życia
stanowi imitację wypowiedzi człowieka chorego skierowanej do personelu lekarskiego! Tutaj
jednak, inaczej niż w Luizie, ginie już nadzieja na ocalenie przed „straszną konsekwencją
martwej perspektywy”. Świat to szpital. A szpital to instytucja. Medycyna to instytucja. Gra
pozorów, maskowanej nieprzyjaźni:
nauczyłem się śmiać z własnego trupa
(znasz dobrze ten mój ostatni chwyt)
znudziliśmy się sobie życie moje mój wrogu
Cóż kiedy wkręciłeś iskry bólu w moje szczęki
aby utrudnić mi ziewanie.

Finał strategii pacjenta – w ujęciu Andrzeja Bursy – jest finałem tragicznym. Życie to
wartość i cel. Życie to ból i morderstwo. Tożsamość i różność zjawisk są wieczyście niejasne.
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Karnawał
Tak do umierania
Podobny
Jak odbicie do postaci

– czytamy w wierszu Karnawał. W końcu dobro i zło spotykają się w jednym słowie, życie
i śmierć – w jednym ceremoniale. I oto „Karnawał jedzie karawanem”. Pozostaje to, co było
przedmiotem negacji: umiejętność rozpoznawania g r a m a t y k i c e r e m o n i a ł ó w .
Uzdrowiciele znają wszystkie chwyty pacjenta. Pacjent zna wszystkie chwyty swych
uzdrowicieli. Od wieków to samo. Bohater Bursy stwierdza z przerażeniem, że jego dramat
jest już dramatem o p o w i e d z i a n y m w c z e ś n i e j przez innych artystów. Namalowany
na starych płótnach. Będący przedmiotem licznych opisów, analiz i interpretacji.
Jakie cechy charakterystyczne dla „strategii pacjenta” znajdujesz w wierszu Andrzeja
Bursy ..Inaczej wyobrażałem sobie śmierć...”*?
Jak ten wiersz godzi dążenia poezji cierpienia z dążeniami poezji imaginatywnej?
To jeszcze nie koniec dramatu. Stwierdziliśmy wcześniej, iż bohater wierszy powstających
w nurcie strategii pacjenta przyjmuje, iż stan życia to stan chorobowy, a zatem świat jest
szpitalem. Lecz prześladuje go przerażające (jak z horroru) podejrzenie, iż w tym szpitalu nikt
nikogo nie leczy, przeciwnie, tu skazuje się ludzi na męczarnię i powolną śmierć. Tak może
rozumować albo szaleniec, albo dziecko XX wieku, które pamięta obozy masowej zagłady i
wie, że najcenniejszą wartość ludzkości można przemienić w najokrutniejszą formę
ludobójstwa.
Doktor C bogacz i cudotwórca
a wszystko o własnych siłach
(trudne dzieciństwo o własnych siłach
gimnazjum o własnych siłach
medycyna o własnych siłach
willa wygodniejsza niż niebo
i dwa samochody piękniejsze niż gwiazdy
też o własnych siłach)
kolekcjonuje kadłubków
takich frajerów bez rąk i nóg
ma ich 22
czyli dwie jedenastki
i powiada
hopla chłopcy dziś uczymy się grać w piłkę nożną
– nie mamy nóg – chrypią ci abnegaci
– e bzdura – marszczy się doktor
ja szedłem o własnych siłach
o własnych siłach cuda zdziałać można
i mruga na pielęgniarza wysłużonego ex-sierżanta
pół roku trwały treningi w sanatorium za kolczastym drutem

Witalizm heroiczny okazuje się w ostatecznym rozrachunku witalizmem tragicznym.
Bursy nie satysfakcjonuje bowiem samo ukazywanie dodatnich i ujemnych norm egzystencji
człowieczej. Szuka napięć wewnętrznych w układzie tych norm. Jest poetą, nie wychowawcą.
Gdy dociera do własnego „tak”, przeciwstawia mu natychmiast własne „nie”. Wiarę w
słuszność dokonanych podziałów poddaje próbie ironii.
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Strategia pacjenta
w twórczości Stanisława Grochowiaka
Wszystkie omówione tutaj ważne, charakterystyczne cechy poezji cierpienia, tak ostro
widoczne w wierszach Bursy, znajdziemy czytając utwory Stanisława Grochowiaka – poety
równie mocno związanego z przełomem 1956. Bohater Menuetu z pogrzebaczem (1958) i
Rozbierania do snu (1959) jest tak samo niepogodzony z szablonami strategii agitacyjnej, tak
samo podejrzliwy wobec aksjologii do niedawna obowiązującej. Miniona era „haseł” (w
wierszu Nasza wiedźma), naiwna wiara w „obiecane krainy statystyk” (w Bajeczce) budzą w
nim spontaniczne odruchy niechęci. Irytuje kult pracy dla pracy, pracy otępiającej,
pozbawionej dążeń twórczych. Więc I szewiectwo, co wbija ćwieczki w środek mózgu / I
mularstwo, co gipsuje usta i powieki” (Franz Kafka). Niepokoi każdy fakt despotyzmu
przedmiotów martwych, a zwłaszcza – przeznaczonych do zabijania. Ilekroć dzieje się tak, że
oto „Człowiek przechodzi ze świata ludzi do rzeczy”, tylekroć zaczynają się tragedie. Mówi o
tym Grochowiaka wiersz pt. Względność. Despotyzm reifikacji pozostawia do wyboru dwie
zaledwie drogi. Być mułem roboczym, który prędzej czy później pójdzie tam, gdzie mu każą,
przeciw tym, których wybiorą mu jako obiekt likwidacji. „Prosto na wrogów / Prosto na
swoich” (Wykorzystanie muła). Albo: zostać przedmiotem w dosłownym rozumieniu tego
słowa, ciałem martwym, trupem, przetworem fabrycznym. Niechże „Inni z nich mają abażury
nocne” (Hamlet). Ten obraz, to nie jest wytwór czarnej fantazji poety, to była znana
„koncepcja” praktyczna przemysłowców Trzeciej Rzeszy, specjalizujących się między innymi
w cenionych pono wyrobach z ludzkiej skóry, z ciał ludzi mordowanych w Oświęcimiu.
Akordy buntownicze w liryce Grochowiaka nie brzmią tak donośnie jak u Bursy. Myśl
krytyczna przenika tu metafory, ujawnia się w reżyserii emocji, w doborze epitetów, przeziera
przez szyfr aluzyjny, potęgujący efekty ironii. Mimo to człowiek widziany jest tu w podobnie
wyznaczonej perspektywie. W świecie Grochowiaka, podobnie jak w Obronie żebractwa
Bursy, normą moralną staje się ubóstwo. Tylko nędzarz zna smak posiadania, gdyż posiada na
własną wyłączność – siebie:
Nie mam w życiu nic
Za to pełen wór
Mych kości

– śpiewa w wierszu pt. Burns jeden z bohaterów poezji Grochowiaka, jeden z barwnej
galerii s z m a c i a r z y , którzy zawsze przychodzą po dniach panowania b o h a t e r ó w .
Szmaciarze i bohaterowie. Pod takim tytułem wydał drukiem w 1963 roku swój tom
esejów krytycznych Jacek Łukasiewicz, przyjaciel Grochowiaka, pisarz towarzyszący
uporczywie bataliom literackim generacji 56. „Przyznając pewną rację postawie bohaterskiej
w poezji – pisał Łukasiewicz – większą rację przyznawać byliśmy skłonni innej postawie, tej
nieufnej w stosunku do samej siebie, tej ze śmietników wybierającej gotowe elementy i
próbującej zbadać ich przydatność, tej, której bardziej pasowałaby nazwa «szmaciarskiej»
[...]; taka postawa «szmaciarska» jest elementem bardzo ważnym u poetów 56.” Szmaty jako
śmietnisko konwencji. I jednocześnie szmaty jako zniszczenie m a s k i osłaniającej
cielesność. Życie odkłamane to życie dziejące się w ciele. „Jest życiem ujętym w obcęgi krwi
/ Krwią spływające po błękitnych sieciach” (Portret z mnichami). Znamienne, że zwrot w
stronę spraw ciała – w utworach Bursy, Grochowiaka, Białoszewskiego, Karpowicza,
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Herberta, Wirpszy – określa także obszar zainteresowań krytyki. Jedna z późniejszych już
książek krytycznych Jacka Łukasiewicza nosi tytuł Laur i ciało (1971).
U Grochowiaka ciało stanowi jedyny „dobytek” człowieka. Zarazem ciało to ekran świata.
Sieć krwioobiegu, sieć nerwów, sieć zmysłów, tkanina tego „ekranu”, wyświetlają się na nim
– jak we śnie – obrazy makro- i mikrokosmosu, dzieje gatunku ludzkiego, metamorfozy
historii. Słowem: wysiłek poznawczy ma charakter sensualistyczny. Dominuje w nim owo – z
wiersza pt. Majorka – „ciężkie czucie nosa, warg i ucha”. Ciężkie. Bolesne. Utożsamiające
pracę perceptorów z walką organizmu owładniętego chorobą. I jeszcze: sieć zmysłów,
przędza nerwów, dzianina krwioobiegu, to jest także ekran fabuł dziejących się po drugiej
stronie skóry, w ludzkim wnętrzu. Z otchłani życia docierają tu sygnały bólu. Niby z pola
bitwy. Raporty o kolejnych klęskach. Rzadziej doniesienia o sukcesach. W wierszu Midas
będą to na przykład:
Alarmowania mej bolesnej głowy
Która jest wielką rozgrzebaną raną

Wciąż to samo. Jak w szpitalnych krajobrazach Luizy. Biografie wydają się odraczanymi
wyrokami śmierci. Ich wykonanie zawieszono na ileś tam lat. Bez szansy uniewinnienia, bez
nadziei na nieśmiertelność. Na pytania z Płonącej żyrafy:
Czemu próchniejecie od brody do skroni
Jaki wam ząbek w pustej czaszce dzwoni

– nie ma odpowiedzi. Cóż pozostaje? Krótki pobyt ziemski, jak w Bogurodzicy. Pobyt „W
ścianach szpitalnych białych od zachwytu” (Malarstwo). Drobne oszustwa małej profilaktyki.
Coś z przedmiejskiej, rodem z Schulza, z Tuwima, magii aptek (Cmentarze). Mdlące zapachy
kliniki, „aspiryny i potu”. Nikła nadzieja na zbawienne skutki nowalijek farmakologicznych:
„pigułką się leczyć” (Farby). Wreszcie świadomość, wcale nie pocieszająca, że inni
znajdują się w sytuacji analogicznej. Są tak samo chorzy, podążający ku śmierci, tak samo –
Niedojedzeni Niedośpieni Niedokochani
Mają zazwyczaj czerwone nosy i dłonie
(Czytelnicy)

Aha:
A jeszcze owi z prześwietlenia zęba
(Bajeczka)

Grochowiak a Bursa
Bohater Bursy wiedział, że do wszystkich, którzy czekają na lekarza, przychodzi w końcu
doktor Tulp, aby popisać się najpewniejszą ze sztuk wiedzy medycznej – sekcją zwłok.
Bohater Grochowiaka zaczyna naśladować Tulpa. Wciela się w jego postać, tak jak ofiara
wciela się w postać oprawcy. Można by o nim powiedzieć: pacjent, który się zakradł do
prosektorium. Któremu śnią się sny prosektoryjne. Jak w poemacie Zuzanna i starcy z tomu
Agresty (1963):
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Zesupłać skórę – czule, powolutku
Niżąc te nerwy, nawijać na motki,
Krzew krwioobiegu zasadzić w ogródku...

Stąd w lirykach Grochowiaka uporczywe portretowanie umarłych. Stąd porównanie obrazu
artysty do ciał zakrzepłych w pompejańskiej lawie, „Gdzie ludzie milczą / Jak w popiele
dzwony” (Malarstwo). Stąd wreszcie kult ciała nie jako struktury, lecz jako materii
wypełniającej wnętrze: „Nie to, / Co w kształcie, / Lecz to, / Co w szumiącej / W gęstej jak
syrop mikroliryce materii” (Mikroliryka). Drążenie kości, ćwiartowanie mięsa. Nieustająca
lekcja anatomii doktora Tulpa, samoobrona przed rozpadem, która przeistacza się w agresję.
Bo życie
Znaczy:
Kupować mięso Ćwiartować mięso
Zabijać mięso Uwielbiać mięso
Zapładniać mięso Przeklinać mięso
Nauczać mięso i grzebać mięso
(Płonąca żyrafa)

Pacjent w poezji Bursy wierzył jeszcze w moc instynktów samozachowawczych, im
bardziej prymitywnych, tym skuteczniej ocalających wolę życia. W wierszu Aktor
prowincjonalny czytamy:
Mądrością jest w jadle się skupić
By nie przyglądać się pogrzebom

Pacjent w utworach Grochowiaka wraca do kultury. Oswaja się z kanonami kultury
grzebalnej. Uczy się przyglądania pogrzebom. Komponuje funeralne menuety (Menuet).
Szuka piękna w rozkładzie (wiersz Rozbieranie do snu). Czyni tak w przeświadczeniu, iż
prawda jest właśnie tam – na cmentarzach.
A teraz weźcie teraz wy potrafcie
Tyle zachwytu połączyć z pogrzebem

– woła patetycznie w Introdukcji otwierającej tom Rozbieranie do snu. Zachwyt staje się
swoistym „obramowaniem estetycznym” dramatu życia i śmierci. Uzasadnia manewry
stylizacyjne, obce Bursie. Dla bohatera wierszy Bursy „ciało” stanowiło przede wszystkim
metonimię „życia”. Dla bohatera poezji Grochowiaka słowo „ciało” to synonim „zwłok”.

Zmienne punkty widzenia
Po 1956 roku akceptowaną przez większość wartością poezji – poezji postrzeganej jako
całość: jako odrębne zjawisko kultury – była jej rozmaitość. E f e k t r o z m a i t o ś c i
wynikał z dążeń do art yst ycznego wynalazku, z pracy na rzecz
i n n o w a c j i . Każdy ambitny poeta w interesującym nas okresie poszukiwał (na miarę swego
talentu) takich form, które różniłyby jego twórczość od twórczości innych autorów. (Nadal
więc
obowiązywał
wzorzec
romantyczno-awangardowy;
dopiero
w
latach
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dziewięćdziesiątych XX wieku zaczęto w Polsce głosić – ściślej: powtarzać za krytyką
amerykańską – idee postmodernistyczne, wyrażające przeświadczenie, że literatura
wyczerpała energię innowacyjną i może dziś jedynie korzystać z wynalazków
wcześniejszych, swobodnie nimi żonglując i komponując z nich – dla beztroskiej zabawy –
dzieła mniej lub bardziej „otwarte”.)
Dodatkowym niejako sposobem potęgowania efektu rozmaitości były ówczesne dyskusje i
spory poetów i krytyków. W trakcie dysput znajdowano dla tych samych utworów wciąż inne
kryteria porządkujące. Gdy ustalone, pośpiesznie naszkicowane porządki rozumienia danej
grupy tekstów poetyckich zaczynały nużyć, a towarzyszące tym porządkom hasła ulegały
banalizacji, natychmiast zgłaszał się ktoś, kto proponował nowy punkt widzenia (nową
nazwę) i oto spór wokół znanych twórców i analizowanych już wcześniej wierszy znów
nabierał impetu.
Poetom, krytykom, czytelnikom nie był obojętny aspekt moralny oraz sens humanistyczny
poezji, którą omawialiśmy tu jako urzeczywistnienie założeń „strategii pacjenta”. Ale nie
znaczy to, iż zajmujące nas wiersze rodziły tylko takie „chorujące” skojarzenia (ciało jako
azyl, świat jako szpital, życie jako umieranie itd.). Wszak dobry wiersz to twór
wielowarstwowy, łączący w sobie różne drogi myśli i różne kierunki tyleż prawdopodobnych,
co i w pełni prawomocnych odczytań. W odniesieniu do liryków, które zaliczyłem do strategii
pacjenta, narzucały się dwie kwestie – natury estetycznej oraz generacyjnej.
K w e s t i a e s t e t y c z n a : dlaczego w nowej wizji świata ostentacyjnie dominują
wartości negatywne nad pozytywnymi, a w szczególności brzydota góruje nad pięknem?
K w e s t i a g e n e r a c y j n a : dlaczego triumf brzydoty nad pięknem rządzi zarówno
wrażliwością poetów starszej generacji (Wat) średniej (Różewicz), jak i panuje nad
twórczością młodych (Bursa, Grochowiak)? Czyż młodość nie powinna raczej – brawurowo –
nieść pochwałę piękna, optymizmu? Czyż nie jest celem młodości, by – jak u Mickiewicza –
wzlatywać myślą „W rajską dziedzinę ułudy: / Kędy zapał tworzy cudy, / Nowości potrząsa
kwiatem / I obleka w nadziei złote malowidła”?

Zaczął Przyboś
Przypominałem (nie bez kozery) charakterystyczny fragment Ody do młodości Adama
Mickiewicza. Trawestacją tego wiersza była głośna Oda do turpistów (1962) Juliana
Przybosia. Wybór mickiewiczowskiego wzorca miał uzasadnienie stylistyczne. Zwłaszcza
początek pamfletu Przybosia, zbudowany z odwróconych, wynicowanych, „przekręconych”
cytatów, apelował do zbiorowej pamięci odbiorcy i zapewniał błyskawiczne z nim
porozumienie.
Które słowa i wyrażenia w ,,0dzie do turpistów”* przypominają i zarazem
„przedrzeźniają” ,,0dę do młodości”? Jakie znajdujesz podobieństwa kompozycyjne, wersy
fikacyjne oraz instrumentacyjne (rym to jedna z form instrumentacji) między tymi utworami?
Ważniejsze niż styl były osobliwości sporu pokoleniowego, w którym poeta starszy zwraca
się 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). Przyboś pragnął uniknąć takich asocjacji. Dlatego wypowiedział się w
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retoryce m ł o d e g o Mickiewicza. Już w pierwszej strofie Ody... nazwał 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
staroświecczyzna gustów:

literacka,

tradycjonalizm

poetyki

turpistycznej,

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 z 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
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...
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W słowie „biedni” słyszy się już inny głos: starszego kolegi, osoby współczującej młodym
zabłąkanym. Ale nie. Współczucia nie będzie:
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 „portretowanej rzeźby” przypomina wiersz Herberta, wiersz tę samą
rozwijający metaforę: szkielet jako „pomnik trochę niezupełny” człowieka. 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 Białoszewskiego co prawda mówi się o innym meblu
połamanym, o krześle:
Połamało się.
I to też forma

– 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 Dziunia z manikury!

– musimy myśleć nie o Białoszewskim, lecz o Grochowiaku, autorze Menuetu z
pogrzebaczem.
„Zarządzenie” Przybosia stanowi jakby antyprogram, negatyw manifestu, radosne rekwiem
dla poetyki, która oto otrzymuje nazwę po to, by mogła ją 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
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artykule Turpizm – realizm – mistycyzm (1963). Wyjaśnił, że on, Grochowiak, oraz jego
przyjaciele z kręgu „Współczesności” świadomie unikali dotąd nazwy, która by określała ich
estetykę. „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.”

Turpizm kontratakuje
Turpizm już w chwili ukonstytuowania nazwy nie był zjawiskiem jednorodnym. Dlatego
jest interesujący. Nie był zjawiskiem jednorodnym w poezji i 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.
Jak uzasadnisz wyrażony w ,,Ikarze”* pogląd Stanisława Grochowiaka, iż alegorią poezji
Przybosia mógłby być Ikar, natomiast alegoria poezji turpistów to kobieta nad balią? Jakie
cechy poezji turpistów są, zdaniem Grochowiaka, bezpośrednim zaprzeczeniem cech poezji
Przybosia?
Znajdź w ,,Ikarze” aluzje do liryku Przybosia ,,Do ciebie o mnie”*.
Zauważmy, iż autor Ikara 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.
W tym wariancie turpizmu 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,
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powiada poeta, „Równie dużo odnalazłem róż, księżyców, słowików (sic!)”.
Poszukiwania rekwizytów piękna i brzydoty ogarnęły również dorobek Przybosia. Okazało
się, że piewca napowietrznych konstrukcji i porcelanowych ciał 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
(podr. E. B.)

– 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.
Atak Przybosia sprowokował adresatów Ody... do uświadomienia sobie i wskazania
własnego miejsca w procesie rozwojowym liryki polskiej.
„Przed turpistami – może jak przed żadnym pokoleniem poprzednim – stanął problem
realizmu (oczywiście nie mam na myśli realizmu jako normatywnej metody pisarskiej).
Problem ten uformował się jakby w dwu fazach. Pierwszą stanowiła wojna i ludobójstwo oraz
wszystko to, co ostało się z polskiej poezji po katastrofie. [...] Z tego wstrząsu wywodzi się
Różewicz i jego turpizm [polegający na] upartym szukaniu nowej, realistycznej formuły dla
poezji. Realistycznej to znaczy takiej, która da człowiekowi p r z e d e w s z y s t k i m
w i e d z ę o s a m y m s o b i e , wiedzę nie upiększoną, niekiedy okrutną, ale tylko w tym
układzie scalającą. A więc człowiek, który zabija – i człowiek jako materiał do zabijania,
turpistycznie samotny, słaby i bezradny, wzniosły i okrutny.
Drugi raz sprawa realizmu w poezji wyłania się z historycznego wstrząsu, jakim był
bezwzględnie Październik 1956. [...] Debiutanci 1956, jeżeli więc zostają turpistami, stają się
nimi tak, jak dawniej Różewicz: przez upartą dążność do odmitologizowania poezji, do
nasycenia jej rzeczywistym życiem i troskami polskiego społeczeństwa. Jak inaczej rozumieć
atrakcyjność pierwszych wierszy Białoszewskiego, jeżeli nie dla swojego mizerabilizmu,
który w tym kraju był i jest jeszcze doświadczeniem powszechnym? Nie okłamujmy się.
Żyjemy w Polsce, która z wielu uzasadnionych przyczyn jest krajem ludzi biednych i w tym
sensie «chorych», «brzydkich», «kalekich». [...] Czymże w końcu jest turpizm? W końcu
okazuje się, że jest sporem o kształt odpowiedzialności poety za współczesne sobie
społeczeństwo [...]”.
Tak pisał Grochowiak w 1963 roku, formułując ex post założenia estetyczne i etyczne
nowej generacji literackiej.

Sytuacja się wyjaśnia
Zarówno spór poetów o poezję (wokół wyobraźni), jak i dyskusja na temat piękna i
brzydoty (zainicjowana Odą do turpistów) coraz skuteczniej przeciwdziałały dezorientacji i
osłabiały wrażenie zamętu, jaki zrazu wydawał się nieodwołalnym stanem w literaturze
polskiej po przełomie 1956. Na początku lat sześćdziesiątych dzięki coraz śmielszym i
liczniejszym inicjatywom dyscyplinującym myślenie o literaturze najnowszej wyłaniał się
porządek, który sprowadzał się do tego, że:
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– z gry o obraz poezji w y c o f a n o i d e o l o g i ę ,
– funkcję porządkującą z a c z ę ł y p r z e j m o w a ć r o ż n e d z i e d z i n y w i e d z y
( h u m a n i s t y k i ).
Zawieszenie kryteriów ideologicznych miało oczywiście swoich przeciwników (zarówno
w kraju, jak i na emigracji; zarówno wśród ludzi wiernych marksizmowi, jak i rewizjonistów
marksizmu, a także zwolenników innych wiar i doktryn). Zresztą nasza wędrówka szlakami
polskiej liryki zakończy się w 1968 roku, a więc w chwili, gdy antagonizmy ideologiczne
triumfalnie powrócą – i do wierszy, i do krytyki poetyckiej. Ale nie wyprzedzajmy biegu
zdarzeń.
Tymczasem obserwujemy okres, w którym aktywność twórców i komentatorów poezji
przypomina gigantyczne, wielopokoleniowe s e m i n a r i u m o g ó l n o k s z t a ł c ą c e ,
wygląda niby „wielki maturalny sen” (by zacytować wiersz Wisławy Szymborskiej Dwie
małpy Bruegla*); uczestnicy dysput literackich są tu na przemian nauczycielami i uczniami,
amatorami i specjalistami w takich dziedzinach, jak p s y c h o l o g i a , a n t r o p o l o g i a ,
m i t o g r a f i a (strategia wizjonera), p s y c h i a t r i a (strategia pacjenta), e s t e t y k a
(turpizm), także l i n g w i s t y k a (liryka lingwistyczna, którą zajmiemy się w rozdziale
następnym). Na uwagę zasługuje – coraz wyraźniejsza – równoczesność zainteresowań nauk
humanistycznych oraz krytyki poetyckiej tych lat.
Nie jest rzeczą przypadku, iż pytanie o rolę brzydoty i piękna w kreowaniu światów
poetyckich okazało się tak dramatycznie pilne w chwili, gdy prawdziwy renesans przeżywała
w Polsce estetyka 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 (Studia z estetyki)
powracały także fundamentalne problemy estetyki w ujęciach oryginalnych, niesłychanie
sugestywnych, wyostrzających widzenie sztuki.
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 roku, 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 niepełny.
W literaturze – są najważniejszą aurą rzeczywistości przedstawionej. Gdy dzieło literackie
zdoła ostro uobecnić jakości metafizyczne przedmiotów przedstawionych, wówczas
,,najgłębiej wstrząsa nami”, powiada Ingarden. Zmierza ku arcydziełu. „Dzieło literackie
osiąga swój szczyt w objawianiu jakości metafizycznych. To, co swoiście artystyczne, polega
jednak n a s p o s o b i e ich objawiania się w dziele sztuki.”
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Poezja zdziwiona słowem
(strategia lingwisty)
Na początku lat sześćdziesiątych dziedziną szczególnie istotną dla rozumienia poezji stała
się wiedza o tworzywie wiersza: nauka o słowie (o języku). Przypomniano błyskotliwy sąd
Tadeusza Peipera, iż poeta jest „słowiarzem”. Zaczęto wyróżniać utwory „słowiarskie”, czyli
takie wiersze, które w sposób szczególny eksponują problemy słowa, mowy, komunikacji
werbalnej.
Na miejsce estetyki wkraczała lingwistyka, zwłaszcza teoria języka, filozofia słowa.

Poezja w świetle językoznawstwa (ogólnego)
Lingwistyka teoretyczna w Polsce miała wspaniałe tradycje, uczestniczyła w procesach
przebudowy ogólnej teorii języka na przełomie XIX i XX wieku. Tradycje – jak i w wielu
poprzednich dziedzinach humanistyki – przerwane przez martwy sezon 1949-1955, wdeptane
w niepamięć i oto odradzające się po Październiku. Wolniej niż literatura piękna odzyskiwała
dawną pełnię. Wychodziła z rejonów badań szczegółowych, faktograficznych, zajmujących
jedynie wąskie grono fachowców. Największą atrakcją miała się okazać filozofia mowy, a
ściślej – myślenia i mowy, języka i sposobu postrzegania świata.
Jej tezy najważniejsze:
1. Język nie jest biernym materiałem komunikacji międzyludzkiej: wywiera wpływ na
obraz świata, który jest uzależniony od słów, 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 nazwy nie ma, umiemy jedynie wyróżnić „coś” lub dać ogólnikowy opis „tego czegoś”.
Tam, gdzie nasz język pozwala widzieć jeden element rzeczywistości realnej albo jedną,
niezróżnicowaną czynność – inny język etniczny odsłania przed użytkownikiem cały
mikrokosmos bytów rozmaitych, galerię przedmiotów osobnych, bo posiadających własne,
różne nazwy.
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, która 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 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”.
W tym duchu wypowiadał się Janusz 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
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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.”
Wizja człowieka ,,mówionego językiem” nie była wizją krzepiącą. Zgodzić się z
twierdzeniem, że to nie ja mówię, lecz mną coś mówi – takie twierdzenie spotykamy u
Gombrowicza – to przyjąć kolejną teorię jednostki ubezwłasnowolnionej, zdeterminowanej
przez siły anonimowe upokarzające ludzką dumę.
Nie zawsze docierało do świadomości ogółu, że poezja „słowiarska” – w wielu swych
odmianach – także buntuje się przeciw tyranii języka, z tą różnicą, iż nie udaje niewiedzy o
rozmiarach i przebiegłościach tej tyranii. (Z pewnego punktu widzenia „słowiarstwo”
stanowiło odmianę turpizmu – ujawniało nie brzydotę rzeczy, lecz brzydotę mowy. To nie
przypadek, że Białoszewski pojawia się w ówczesnej krytyce raz jako turpista czy
„szmaciarz”, kiedy indziej jako „słowiarz”).
W interesującym nas okresie nie ukonstytuowała się jedna, spójna wewnętrznie ideologia
poetyckiego „słowiarstwa”. Dopiero w 1965 roku uporządkowaniem jej założeń oraz
najdojrzalszych wariantów zajął się rzetelnie Sławiński. Zaproponował nową nazwę: od
chwili wystąpienia Sławińskiego zaczęło się mówić nie o „słowiarzach”, ale o p o e z j i
lingwistycznej.
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.
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 „słowiarzy” będzie skupiać uwagę na aktach mowy, świadomie i
jawnie eksponować swe zainteresowanie formami polszczyzny, oceniać je lub parodiować.
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.

Mowa, zachwyt, istnienie „zaprzeczne”
„Słowo poetyckie – pisał Przyboś – nie może różnić się jakościowo od tegoż słowa
użytego potocznie.” Kto tropi w mowie wyrażenia egzotyczne, ten 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,
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stwierdzał 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
tomie Miejsce na ziemi (1945), 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 możliwych zastępczych słów”.
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”? 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 „zestrój słów w wierszu”, czytamy w Najmniej słów. Decyduje „międzysłowie”,
obszar napięć międzywyrazowych, a także międzywersowych, u Przybosia ogarniający grę
wersów długich i krótkich, współbrzmień dokładnych i przybliżonych, nagłych skoków
narracji lirycznej.
Oto Jedno drzewo* – wiersz opleciony rymami różnej jakości, odznaczający się nadto
rozmaitością zasad rymowania ważnej dla kształtu języka poetyckiego. Trzy zasady dają się
tu wyodrębnić dokładnie.
Pierwsza jest prosta. Pochodzi z głębokiej tradycji mowy wiązanej, a zarazem zna ją
współczesność (reprezentuje p r a k t y k ę tak rozpowszechnioną, że w istocie niczyją). Rym
dokładny, niewielkie oddalenie słów współbrzmiących. „Dokładne bliskie rymy trzaskają w
moich uszach jak miedziane talerze” – wyznał kiedyś Przyboś. A przecież nie unikał
dokładności i bliskości rymu: rym dokładny łączył z innymi kombinacjami dźwięków. W
Jednym drzewie takim „miedzianym talerzem” są słowa „drzewie – śpiewie”, przy czym moc
rymu osłabia układ AB AC (tylko wersy nieparzyste wiąże rym). Być może motyw śpiewu
zadecydował o uległości wobec tradycji – piosenka do dziś faworyzuje współbrzmienia pełne.
Druga zasada polega na zagęszczeniu rymów niedokładnych. Oto trzy słowa następujące
po sobie stanowią ciąg asonansów: „ledwo – jedno – drzewo” (asonans polega na zgodności
samogłosek przy całkowitej lub częściowej niezgodności spółgłosek). Wcześniej jeszcze, w
pierwszej strofie, kolejne wersy kończą się współbrzmieniami ,,wiśni – domyślnie – pozawiśnię” (wers pierwszy i trzeci wiąże chwyt zbliżony do epifory).
Wreszcie zasada trzecia, ulubiona przez poetę: rymy oddalone, na granicy słyszalności. Aż
pięć wersów dzieli słowo „rosi” od słowa „radości”. Osiem wersów wypełnia przestrzeń
między rymującymi się klauzulami: „przed półwieczem” i „ciecze”. Nie dość na tym. Trzeba
szczególnej pamięci słuchowej, by – pokonując odległość dwunastu wersów – w słowie
„liście” usłyszeć echo słowa „najsoczyściej”!
„Mój rym jest asonansem pokonywanym przez rym i rymem tłumionym przez asonans” –
twierdził poeta. Dodajmy, iż nie tylko pełnia rymu przeciwstawia się tu podobieństwom
niepełnym, ale i gęstość konkuruje z rozrzedzeniem współbrzmień – aż do zaniku więzi

152

fonicznej, do bezrymowości.
W Jednym drzewie gra systemów wierszowych przebiega nie mniej intensywnie. Z jednej
strony – wiersz wolny, układ wersów długich i krótkich, kontrasty dostrzegalne gołym okiem.
Z drugiej strony – fragmenty podporządkowane rytmom klasycznym. Najpierw pojawia się
jedenastozgłoskowiec (wers pierwszy, trzeci i czwarty w strofie pierwszej) – zakłócony,
rozbity (wers drugi), rozpadający się na ciąg odcinków charakterystycznych dla wiersza
wolnego (wersy od piątego do dziesiątego). I oto – regularny trzynastozgłoskowiec w strofie
drugiej! Sylabiczny czterowiersz nie może już pozostać niezauważony. Zwłaszcza, iż
trzynastozgłoskowiec powtarza się co jakiś czas:
Dotykam pnia obiema rękami... to ledwo (13)

I dalej:
I uchodzi w korzenie jedynego drzewa (13)
rozwinięty ze słojów dwuczas ocalały (13)

Wreszcie:
I sikora na cierniu poćwierkując cierpnie (13)

Nacisk klasycznego rytmu okazuje się tak silny, że pod jego dyktando wolno słyszeć
„trzynastozgłoskowo” także odcinki dwu- lub trzywersowe. Zapis sugeruje wiersz wolny, ale
policzmy sylaby – „wolność” okaże się złudna:
ciąg dalszy
przerywisty
powtarzany wiernie... (13)

Podobnie w innym miejscu:
Lecz nie znika ta sama mokra, twarda
kora (13)

Czy operacje rytmiczne są tu tylko dążeniem do poetyckości, a więc do odróżnienia
wiersza od prozy oraz tego właśnie wiersza – od wszelkich innych tekstów wierszowanych?
Lub może owe operacje coś jeszcze znaczą? Tak, mają swe zaplecze w tradycji literackiej. W
Jednym drzewie czytamy, że cieknąca czerwień wiśni
pąsowymi kroplami za kroplami... pada
na trawę podnoszącą tym zieleńszą zieleń.

Skądś znamy – w tym samym rytmie trzynastozgłoskowca wyrażoną – myśl o tym, iż
jeden kolor intensywnieje w zestawieniu z innymi. Tak, z opisu dworku szlacheckiego w
Panu Tadeuszu Mickiewicza:
Świeciły się z daleka pobielane ściany,
Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni
Topoli, [...]

Mamy odpowiedź! Trzynastozgłoskowiec wdzierający się do tekstu jest znakiem tradycji
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konkretnej, mickiewiczowskiej.
W Jednym drzewie splatają się i konkurują ze sobą trzy najważniejsze żywioły liryki
Przybosia: autobiograficzny, baśniowy i dydaktyczny. Pierwszy i drugi są tu ekspansywne,
trzeci utajony. Autobiografizm wzmacnia liryzm wiersza, gdyż nadaje sytuacji podmiotu
charakter wydarzenia jednostkowego i niepowtarzalnego. Na tle biografii poety sad poetycki
musi się nieodwołalnie uobecnić jako sad polski, rzeszowski, najpewniej w Gwoźnicy Dolnej,
gdzie Przyboś się urodził i dokąd wracał w różnych okresach życia. Ogranicza to swobodę
widzeń czytelniczych? Tak. Ale i wzbogaca je o barwy i aury konkretne, jakże plastyczne!
Teraz i dla odbiorcy wiśnia z Jednego drzewa staje się nieomal dotykalna...
Żywioł autobiograficzny bywa niekiedy przewrotny. Staje się pokusą wypowiedzi tak
intymnych, że zrozumiałych tylko dla osób autorowi najbliższych. Nim biografowie i
filologowie wtargną do dokumentów prywatności twórcy, nim ujawnią jego tajemnice,
publiczność musi pogodzić się z istnieniem w tekstach miejsc zaszyfrowanych. W Jednym
drzewie pojawia się taki szyfr: rozlega się nagle śpiew –
o twoim płaczu z radości
nie mojej

Czyj płacz? Czyja radość? Kimże jest owo „ty” – zjawione nagle, tuż przed finałem
spektaklu w wiśniowym sadzie? Żona, córka, kochanka, przyjaciel, nieprzyjaciel? Każda
hipoteza jest równie prawomocna i nieweryfikowalna.
Kategorie biograficzne zmuszają do realizmu, narzucają realistyczny sposób widzenia
wydarzeń. Tymczasem w Jednym drzewie realizm i zdrowy rozsądek zostają złamane,
przeniesione w inny wymiar, innym zupełnie poddane żywiołom.
Czy to możliwe, pytamy, żeby czerwień odrywała się od wiśni i w pięćdziesiąt lat później
ciekła po owocach wiśni nowej? Żeby w słojach drzewa coś szumiało? Żeby szum w słojach
drzewa był śpiewem? Żeby zmarła sikora ćwierkała? I cierpła?
Żywioł autobiograficzny ustępuje pola żywiołowi baśniowemu.

Baśniowe źródła strategii lingwisty
Baśń panoszy się na zewnątrz, nie ima się ciała człowieka, ogarnia krajobraz. Dzieje się
między umarłą przeszłością a żywą teraźniejszością deszczu, kory, liści; między
materialnością bytów „dotykalnych” a próżnią po bytach pamiętanych, ,,wyciętych”,
unicestwionych przez czas. To one nawiązują między sobą wymianę barw: nieistnienie z
istnieniem, nicość z realnością otaczającą człowieka. To przeszłość natury odradza się „w
listkach przed półwieczem / opadłych, lecz odzieleniałych”. To „trwają w liściach liście”,
drzewo w drzewie.
Baśń dąży do podporządkowania sobie języka utworu. W paru miejscach udaje się jej to
znakomicie! Słowo baśniowe to słowo potwierdzające sobą rzeczy nieprawdopodobne,
fantastyczne. Tak na przykład sam zapis dźwiękonaśladowczy śpiewu ptaka, z powtarzającą
się, ćwierkliwą cząstką „cier”.
I sikora na cierniu poćwierkując cierpnie

– nie byłby niczym baśniotwórczym, gdyby nie to, iż wiersz daje tak ekspresyjną
onomatopeję śpiewu ptaka, który zmarł dawno temu! Cytat dźwiękowy, który słyszymy,
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potęguje wiarygodność śpiewu ptaka, choć to tylko baśń.
Zwróćmy także uwagę na oddalone od siebie, nie narzucające się więc od razu wyrazy
„mokra” i ,,modra” oraz „kora” i „sikora”. Rymują się, brzmią jakże podobnie, niemal
mieszczą się w sobie. Należą do dwóch korespondujących ze sobą światów w Jednym
drzewie. Mokra kora istnieje teraz, materialnie, twardo; modra sikora to miraż, znak
wspomnienia sprzed półwiecza. I oto mowa zaświata i mowa świata żywych eksponują swą
brzmieniową tożsamość. Tak są dalekie, a tak bliskie. Tropizm słów ilustruje jak gdyby
baśniowy tropizm bytów natury. Mogą istnieć słowa w słowach, mogą tak samo trwać ,,w
liściach liście”. Cud trwania, cud „dalszego ciągu” bytów unicestwionych, „odzieleniałych”, a
przecież „tym zieleńszych” po latach, znajduje wsparcie w przeistoczeniach słów.
Wiersz nie ma pointy, kończy się wizją baśniową, obrazem wskrzeszonego przez pamięć
ptaka. A przecież domyślamy się, że baśń nie stanowi w Jednym drzewie celu finalnego.
Poeta pragnie nam zakomunikować nie fantazję, lecz jej sens, jej przesłanie. Ów sens nie
zostaje wysłowiony wprost, płynie nurtem podskórnym (podsłownym). By dotrzeć do niego,
winniśmy zająć się trzecim, dydaktycznym ukierunkowaniem Przybosiowej liryki.
Poeta nie tyle zwierza się, ile tłumaczy okoliczności i powód zwierzenia. Nie utrwala w
pośpiechu chaotycznego natłoku wrażeń; opowiada o nich z namysłem, wyjaśnia ich sens,
charakter i genezę. Jak gdyby wygłaszał prelekcję. Od pierwszego słowa nawiązuje (sugeruje,
że nawiązał) kontakt ze słuchaczem. Pierwszym słowem wiersza jest „Tak”, a więc replika,
potwierdzenie trafności czyjegoś spostrzeżenia:
Tak, to po liściach dotykalnej wiśni,
tej oto. [...]

To przytaknięcie stwarza iluzję rozmowy, która przekształca się w wykład. Zaimki i
przyimki „to”, „tej oto”, „tamtą”, „przed-” i „poza-”, zgromadzone obficie w niewielkim
odcinku tekstu, służą odróżnianiu i odgraniczaniu elementów opisywanego obiektu. Niemal
widzi się gestykulację wykładowcy, jak wskazuje ręką najpierw wiśnię „tę oto”, a za chwilę
„tamtą”, wyjaśnia cierpliwie, że wprawdzie wiśnia „tamta” tkwi w przeszłości i nicości,
trzeba ją jednak z nicości wydobyć, jest bowiem wiśni „tej oto” wcieleniem wcześniejszym,
które należałoby nazwać – jak? Nie jest zdecydowany – „przed- czy poza-wiśnią”...
Powiedzieliśmy, iż Przyboś opisuje świat jak obiekt analizy wykładowej, lekcyjnej. Opis
to w istocie forma dydaktyczna, nieodzowna przy nauczaniu. Dydaktyka nie zawiesza baśni,
pragnie uczynić ją w pełni zrozumiałą.
Jaką naukę nam przekazuje? Nie da się zamknąć w jednej myśli przewodniej. Ma swój
wymiar psychologiczny i wymiar metafizyczny.
Niezachwianą pewność eksponuje się tu w psychologicznym aspekcie wiedzy o człowieku
i jego więzi z przestrzenią. Jest to więź dlatego silna, że obustronna. Nie tylko my pamiętamy
pejzaże, w których byliśmy dziećmi czy przeżywaliśmy młodość, ale i pejzaże pamiętają nas.
To one przechowują w sobie nasze dawne, nawet sprzed półwiecza, doznania i zachwycenia.
Trzeba powrócić do miejsc opuszczonych, aby się o tym przekonać. Pamięć ludzka dopiero
tam, „na miejscu”, jak podczas wizji lokalnej, odnajdzie w sobie obrazy dawnych drzew,
ptaków zieleni. Przyboś najwyraźniej dba o to, by przekonać odbiorcę, że nie tylko człowiek
swą pamięcią obudzoną przez pejzaż powoduje baśniowe metamorfozy przestrzeni, ale że
sama przestrzeń bywa równie aktywna wobec człowieka. Może nawet aktywniejsza, bardziej
inwazyjna. Przeczytajmy trzeci odcinek wiersza. Człowiek zachowuje się nieufnie,
powściągliwie, badawczo:
Dotykam pnia obiema rękami... to ledwo
jedno
drzewo
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Otoczenie jest nieustępliwe. To ono – w dialogu z człowiekiem – upomina się o więź
minionego z obecnym;
Lecz nie znika ta sama, mokra, twarda
kora
okrywająca próżnię po dawnym... stoi
pień bez twardzieli

Czy to jest nieśmiertelność? Metafizyczny wymiar Jednego drzewa nie ma już w sobie
owej radosnej pewności; zarysowuje się i gaśnie; jest zwątpieniem, może nawet rezygnacją.
Nieśmiertelność to baśń potrzebna śmiertelnym. Istnieje w śmiertelności, w momentach
epifanii, nadziei, tylko tak. Wskrzeszenia bytów dawnych to miraże, które odbywają się
wbrew nieubłaganym prawom natury. W końcu wycięte drzewo okazuje się „próżnią”; sikora
„dawno zmarła”, jeżeli nawet w iluminacji baśniowej żyje, poćwierkuje, to jednocześnie
„cierpnie”, wraca do nicości.
Takie konstrukcje sensów i obrazów, znaczeń wyrażonych wprost i domyślnych –
onieśmielały. Albo rozdrażniały (na przykład Miłosza).
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. A przecież nowe szkoły 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 słowa w wierszu. Ten chwyt stał się jednym z podstawowych wyróżników
eksperymentu lingwistycznego.
Poważniejsze problemy w recepcji wierszy Przybosia wynikały z drugiego zarzutu, także
zrodzonego już w krytyce przedwojennej. Chodziło 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, gdyż z góry wiadomo, że
każdy wiersz nieuchronnie zmierza w tym jednym jedynym kierunku...
Owszem, poeta do końca życia odrzucał filozofię marności nad marnościami, która (np. w
pismach przeżywającego swój wielki renesans Martina Heideggera) z dumnej myśli czyni
„mysią dziurę”:
Od stołu podpartego mądrościami, z których
„Nichts nichtet!” – kostką palca grozi mi Philosoph
i zapędza spłoszoną myśl do mysiej dziury
(a podparty okulał już na drugą nogę)
odrywa mnie córeczka – Bawmy się w chowankę!
Możesz?
Mogę...
(Chowanka z tomu Na znak, 1965)

Nie skłoniły go do zdrady apollińskiego heroizmu starość i ciężka choroba, powracające
jako temat w jego wierszach ostatnich. Tu „słowiarstwo” rodzi metafizykę, która sprzymierza
się z terapią. Ma cel leczniczy, stanowi sposób na rozpacz:
Tylko to, co skończone a otwarte:
morze i niebo,
krągła Całość, niewymierny Ogół,
stała oddal, nieustanny ruch
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uleczy...
(Na morzu z tomu Kwiat nieznany, 1968)

A przecież optymizm Przybosia był w krytyce ówczesnej absolutyzowany. Jego głośne tak
niektórych irytujące „istnienie w podziwie” (Ów halcyjon), jego hymniczna apologia
zachwytu, pochwała mocy zdolnej do ogarnięcia całości bytu –
że jest mi
jakbym ujął cały
świat we światłobarwie woni
(Projekt wiosenny 58 z tomu Narzędzie ze światła, 1958)

– jego widzenie świata jako światła (w poezji utożsamianej z n a r z ę d z i e m z e
ś w i a t ł a ) – to tylko jeden biegun wyobraźni. Powiedzmy: biegun silniejszy, o większej sile
przyciągania, najczęściej zdobywany. Ale „próba całości” d w u b i e g u n o w e g o ś w i a t a
p o e t y c k i e g o Przybosia nie jest uwolniona od mroku i nicości. W jego wierszach wcale
nie tak rzadko, i bynajmniej nie wyłącznie w celach wychowawczo-polemicznych, gości
„nicość”, „nicestwo”, „trwoga i groza”, „niemota natury”; pojawia się bardzo często (niemal
jak u Tadeusza Różewicza) słowo „nic” („natarczywe nic”, „nic nieobecne. Najpierwsze”,
„Przestrzeń: nic śródistniejące”). Gdy czytamy: „być / wszystkim światłem we wzniesionym
niczym” (Światło w katedrze), „równanie świata” staje się spotkaniem istnienia i nieistnienia.
Na dalekich obrzeżach „lingwistycznej” metafizyki poetyckiej Przybosia dzieje się
bytowanie negatywne, osobliwe p r z e c i w i s t n i e n i e , istnienie „zaprzeczne” (jego
neologizm), narzucające wyobraźni – i polszczyźnie – fenomeny nazywane „nierzeczami” lub
„przeciwbytami” (Zanim minęlo z tomu Więcej o manifest, 1962).
Julian Przyboś to poeta wyrazisty i rozpoznawalny natychmiast. Ale wyrazistość
charakteru pisma bywa w procesie recepcji zdradliwa. Przyzwyczajeni do form dominujących
– jego spadkobiercy prześlepiali to, co rzadsze, subtelniejsze, sporadyczne, a przecież
nieodzowne dla pełni. Gdy pojawiał się w świecie wiersza – nie frenetyczny okrzyk, nie
wybuch zachwytu nad światem, lecz – „cisza tak słaba, / że słyszę w niej / ciszę: silną i
zaprzeczną, / zamilczającą światło nade mną wielkie jak nieobecność”; gdy w tym samym
wierszu zwierzał się poeta: „a ja kończę / głucho i ciemno / nicestwem słowa «wieczność»”,
czytelnik nie potrafił pokonać nawykowego, jednostronnie „apollińskiego” stylu odbioru
poezji autora Chowanki i przyjąć do wiadomości, że t o t a k ż e n a p i s a ł P r z y b o ś .

W „mironczarni”
Dla autora Obrotów rzeczy język polski to, podobnie jak dla Przybosia, język potoczny.
„Powołuję się na potoczność, na żywy, ten prawdziwy język [...]”, mówił w jednym z
wywiadów 1959 roku. Lecz Miron Białoszewski 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). Polszczyzna to dla poety s ł o w o p l u s c z ł o w i e k , s ł o w o p l u s s y t u a c j a ,
w której głos człowieka jest tylko celowo uruchamianym znakiem, ale i w równej mierze
o z n a k ą , czyli p o w i a d o m i e n i e m o m ó w c y – p r z e z m ó w c ę n i e
z a m i e r z o n y m . Powiadomieniem wcale zresztą nie zawsze ukrywanym czy wstydliwym.
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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’u. 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
stają się konkretne sytuacje, 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, grudzień. 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 ruch
wielkomiejskiej ulicy, już to osaczającymi człowieka w zamkniętej przestrzeni mieszkalnej.
Słowo ulega nastrojom, także głosom, 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”.
Nie zawsze jest to rzeczywistość empiryczna o znajomych rytmach i oczywistych
przebiegach wydarzeń. Białoszewskiego nęci zarówno to, co zrozumiałe potocznie, jak i –
tajemnica, niejasność, a niekiedy wręcz niewyrażalność świata – ukrytego w języku. Nagle
pojawia się słowo, które coś nazywa, ale pochodzi spoza znanego leksykonu – jest
neologizmem bez klucza (futurysta z początku stulecia nazwałby je „słowem
pozarozumowym”). Może to być, powiedzmy, „siulpet”; oto wiersz tak właśnie zatytułowany:
Słońce świeci
nie siulpeci
idzie SIULPET
dziś niesiulpet
jutro jeszcze nieś
pojutrze jużsiulpet
siulpet polega na A
sanatoriumlas
dziś niesiulpetlas
pojutrze dostanę A
będę jasiulpet
Otwock to Ośmok
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siulpet ma
ciepłą miękką mokrą mordę A

Rozwiązanie zagadki (co to jest „siulpet”?) zrazu wydaje się niewykonalne. Obraz się
rozsypuje, gdy usiłujemy złożyć w całość informacyjne okruchy. Czy ,,siulpet” to zwierzę?
ostatecznie ma „ciepłą miękką mokrą mordę”, co dałoby się pogodzić z lasem („niesiulpetlas”
byłby zatem lasem opuszczonym przez siulpeta). Lecz w takim razie jakich to cech
animalnych miałoby brakować świecącemu słońcu (które „nie siulpeci”) oraz teraźniejszości
(„dziś niesiulpet”)? Spodziewając się przyjścia „tego czegoś” w przyszłości („pojutrze
jużsiulpet”) i złączenia z ludzkim „ja” („będę jasiulpet”), czego się spodziewamy? I co to jest
„A”, na którym cały ten siulpet „polega”?
Im więcej pytań pozostaje bez odpowiedzi, tym silniejsze rodzi się pragnienie, by ocalić
przed niewyrażalnym – co się da. W tym wierszu krzyżują się dwie strategie: „s ł o w i a r z a ”
i ,,p a c j e n t a ”. Rozumiemy, że coś się dzieje z pacjentem w sanatorium w Otwocku (w
przestrzeni otoczonej lasem i oświetlanej słońcem). Nie ulega wątpliwości (nawet dla nie
znających perypetii szpitalnych autora), iż sanatorium jest tu oglądane przez chorego (nie
lekarza, nie gościa), gdyż to pacjent „dostaje” (lek, zastrzyk). Pacjent mówi: „pojutrze
dostanę A”. Typowy stan pacjenta jest wyczekiwaniem, liczenie dni zabiegowych („dziś nie...
jutro jeszcze nie... pojutrze już...”), a także bezustanne przyglądanie się tym samym
krajobrazom, które zdają się coś – złego lub dobrego – wiedzieć, przepowiadać, przed czymś
ostrzegać. Więc może słońce „nie siulpeci” w tym sensie, że powiadamia lub upewnia
pacjenta, iż dziś (i jutro) czegoś, na co czeka, nie dostanie? Być może A to lek o silnym
działaniu psychodelicznym. To wyjaśniałoby halucynacje lingwistyczne „Otwock wygląda
jak Ośmok”... Prawdopodobne są także mylne poruszenia wyobraźni zmysłowej (złudzenie
bliskości „ciepłej miękkiej mokrej mordy” – po zażyciu A; w trakcie zasypiania?). W grę
może wchodzić także żargon sanatoryjny, szyfr zrozumiały jedynie dla zamkniętej, małej
wspólnoty.
W takich wierszach język poetycki okazuje się czymś więcej niż tylko jednym z wielu
stylów funkcjonalnych języka ogólnego. Staje się suwerennym, osobnym „językiem w
języku”. Nie wystarczy wszak mówić po polsku, aby być czytelnikiem polskich wierszy.
Poznać osobliwości poezji to tak jak gdyby nauczyć się języka obcego. Brzmienia słów są już
znane, reguły montażu – nowe.
Oto Białoszewskiego Mylne wzruszenia. Jest to liryczny zapis niespodziewanego
wykolejenia przeżyć: przedtem oczywistych i rutynowych. Wszystko wokół jest inne, nie
takie, nie dopasowane do normy.
Mylność świata przenika do słowa, staje się dramatem mowy.
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):
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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! 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?
Oto wieczór, pewien wieczór szczególny, ciągnął się niemiłosiernie, w nieskończoność:
zwłaszcza jego środek. To rozciąganie 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 (Białoszewski napisał tekst krótkiego
dramatu pt. Szwy – o świecie szmerów.) Nie mamy jednak pewności, iż zależność była
właśnie taka: od ,,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
„wyszumieć”, zaakceptować siebie w świecie metamorfoz, które potrafi wysłowić tylko
nowy, poetycki język tego właśnie wiersza.
Nie bez znaczenia pozostaje tu teatralny rodowód poezji Białoszewskiego. 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”.
męczy się człowiek Miron męczy
znów jest zeń słów niepotraf
niepewny cozrobień
yeń
(mironczamia z tomu Mylne wzruszenia, 1961)

Akceptacja takiej poezji wymaga poczucia jej wiarygodności – zarówno poznawczej, jak i
artystycznej. Czytelnik ma prawo pytać, do jakiego stopnia „słowiarstwo” Białoszewskieego
komunikuje prawdę o polszczyźnie i jej użytkownikach, a do jakiego są to swobodne wariacje
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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 Janusz 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.”
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

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.
Białoszewski 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”. Lub sam ze sobą rozmawia, sam siebie poucza czy karci: „Uspokój się,
Białoszewski, / byłeś dziś pierwszy szczęśliwy” (Taniec na biedach ubezdźwięcznionych). 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 Jan 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
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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...”
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 Balu w operze to jakby p r z e c z u c i e chwytów Białoszewskiego w słynnej, po
skamandrycku rytmicznej Karuzeli z madonnami.
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”.
Słowo wytrącone z „tworzydła” frazeologicznego pamięta swe dawne, utarte znaczenie i
jednocześnie znaczy nową jakość. Jest jakby słowem oszołomionym nową sytuacją,
wypłoszonym z obiegowego banału, zawieszoneym na granicy dowcipu i metafory.

Przekształcenia frazeologiczne
Gra na konstrukcjach frazeologicznych stała się podstawowym wyznacznikiem lingwizmu
w nowych wierszach Tymoteusza Karpowicza. Po Znakach równania, które były
demonstracją siły wyobraźni „magicznej” (zob. rozdział o poezji imaginatywnej), Karpowicz
w tomikach W imię znaczenia (1962) i Trudny las (1964), bez wątpienia jednych z najbardziej
oryginalnych i najżywiej dyskutowanych publikacjach poetyckich pierwszej połowy lat
sześćdziesiątych, określił się jako twórca liryki zauroczonej niezwykłością mowy.
Autor W imię znaczenia 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
słowa: ,,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.
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.” Można więc rozmontować mechanizmy
frazeologii, wydrwić jej przywiązanie do bezustannie powtarzanych szyków leksykalnych.
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Karpowicz wymienia elementy w konstrukcjach frazeologicznych. Z lubością zwłaszcza
zastępuje abstrakta nazwami rzeczy i zjawisk konkretnych. Pisze: „zdaję sobie dobrze skórę”,
„zmówić małą gąsiennicę”, „w najszerszym tego stoła znaczeniu”. 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 słońce

W wyrażeniach „jasne jak słońce”, siłą złego na jednego”, „póty dzban wodę nosi, póki
się ucho nie urwie”, „nikt nie jest prorokiem we własnym kraju”, ,,proszę o zabranie głosu”,
„pierwsze miejsce na liście przebojów”, – słowa wyróżnione tłustym drukiem zastąp innymi
(zachowując tę samą postać gramatyczną).
Spróbuj dokonać podobnych zabiegów na dowolnie wybranych wyrażeniach
frazeologicznych, zarówno funkcjonujących w polszczyźnie od dawna, jak i nowych,
charakterystycznych np. dla współczesnej polityki, ekonomii, rozrywki.
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, aby 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
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
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zbiorku.
Gdy Sławiński charakteryzował postawę poety oraz jego miejsce w nurcie
lingwistycznym, można było sądzić – mając w pamięci wiersze z tomu 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 samą 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

Gra znaczeń
Rozpatrywana przez niektórych krytyków w świetle strategii „słowiarskiej” twórczość
Witolda Wirpszy wymaga oglądu na tle ówczesnych fascynacji wizją świata, która wyłaniała
się z doświadczeń nauki.
Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ukazało się niemało prac poważnych i
kompetentnych, autorów obcych (Norbert Wiener) i polskich (Stanisław Lem), prac
umiejętnie łączących niebanalną erudycję z energiczną retoryką popularyzatorską. Szczególną
atrakcją dla czytelników była w nich 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
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jeden olbrzymi układ, w którym zawarte różne wyrażenia będą opisami tych samych prawd
widzianych pod różnymi kątami.” Marzenie o języku uniwersalnym, zbudowanym z pojęć
jednoznacznych i czystych logicznie, powraca w dziejach ludzkiej myśli bezustannie. Dla
wielu intelektualistów i artystów czas popaździernikowy był właśnie czasem powrotu tych
marzeń; był nim także dla Wirpszy.
Z naszkicowanej wyżej perspektywy 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 – ponad Październikiem
bytowała na dalekich peryferiach i ona także należała do kodów „nieoficjalnych”
(cybernetykę nie tak dawno potępiano jako „pseudonaukę”).
W lingwistycznej wyobraźni Wirpszy polszczyzna to system precyzyjnych i ogólnych
p o j ę ć , który kieruje nas w stronę uniwersalnych doświadczeń człowieka. Jeżeli słowo
oczyścimy z 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? 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”. Ideałem byłoby wydobywanie treści obrazowej z konfiguracji pojęć
abstrakcyjnych, które – wbrew sobie niejako – olśniewały sugestywną plastycznością i
organizowały przeżycie filozoficzne, metafizyczne.
W praktyce pisarskiej Wirpszy abstrakta spotykają się z konkretami, przy czym
zdecydowanie nad nimi górują, narzucają im sens ogólny. 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. Gdy zawodzi polszczyzna, poeta
odwołuje się do języków obcych 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 sam 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 niemal 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
Które, 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
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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, lecz 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:
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).

Uczony 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, pojmując 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”. Naukowy stosunek do świata to – w
założeniu – stosunek pozbawiony emocji, a przede wszystkim uczuć sentymentalnych.
Uczony nie może „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 Family 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 zadumany nad
przemijalnością ludzkich istnień. Sam fakt, iż obok pięknych krajobrazów pokazywano
krajobrazy brzydkawe, obok zdrowia – schorzenia, a obok dostatku – głód, robił wrażenie
bezstronnej, nie upozorowanej 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”. W istocie
jest to ten sam język, który poznaliśmy czytając Don Juana. Analityczny, dociekliwy,
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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)”. W mechanizmach takiego
języka najskuteczniej można demaskować triki techniczne fotografów, a także pozy ludzi
fotografowanych – zgodnie z gotowymi konwencjami aktorstwa, które narzuca obiektyw. O
to przecież chodzi, aby udowodnić, iż mit „rodziny człowieczej” to nic innego jak pewna
technika
perswazji.
Komentarze
do
fotografii
demaskują
sposób
m a n i p u l o w a n i a w a r t o ś c i a m i h u m a n i s t y c z n y m i . Ów „techniczny” lingwizm
Wirpszy najprościej potrafi dotknąć tego, co w fotografiach The Family 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 sprawę 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”.

Poezja spotkań z kulturą
(strategia erudyty)
Ewolucje poezji po 1956 roku stawały się – z roku na rok coraz bardziej intensywnym –
poszukiwaniem autorytetu. Obok psychologii, estetyki, lingwistyki, które zapewniały
wierszom ukierunkowanie tyleż wyraziste, co specjalistyczne, ograniczające horyzonty wizji,
zainteresowanie niektórych poetów budziła rozległa e r u d y c j a . W niej to właśnie –
nawiązując do kolejnych wcieleń klasycyzmu – poeci dostrzegali szansę p o j e m n e g o
k o d u . Miałby on nie tylko zadania instrumentalne, polegające na ułatwieniu komunikacji
oraz na obdarzaniu słów i obrazów poezji powagą wielowiekowej tradycji, ale sam
stanowiłby wartość pożądaną, ocalaną przed zapomnieniem.
Erudycja jako podstawa języka poetyckiego to stały składnik poetyki neoklasycznej. W tej
książce śledziliśmy jej rozmaite wcielenia: historiozoficzny klasycyzm Zagórskiego, „pół-
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prywatny” klasycyzm Miłosza, socrealistyczne wznowienia przedromantycznych gatunków i
konwencji krasomówczych w wierszach poetów „Kuźnicy”. W tym kręgu mieści się wreszcie
liryka Leopolda Staffa – znajdującego schronienie przed agitacją w „szarej strefie”, jaką były
– tolerowane przez soc – kanony i arcydzieła kultury śródziemnomorskiej.
Co poeta może, co powinien zrobić z erudycją, gdy po wieloletnich trudach studiowania
poczuje się jej posiadaczem? Główny problem strategii erudyty sprowadza się do oceny
rzeczywistej roli wiedzy w życiu intelektualnym człowieka (i w komunikacji poetyckiej).
Poglądy nie są w tej materii zgodne.
Jedni mówią (a mówią uczenie), iż wiedza daje im pewność orientacji w świecie. Kierują
się przykazaniami Katechizmu pozytywistycznego Augusta Comte’a, czyli pragną „Wiedzieć,
przewidywać, żeby móc”. Zaufanie i szacunek dla wiedzy to tradycyjna cecha postawy
klasycy stycznej.
Manifestacjami takiej postawy, bliskiej dziedzictwa lat międzywojennych, były
(omówione tu już) wiersze Leopolda Staffa, w pewnym stopniu także Jarosława
Iwaszkiewicza z tomów Jutro żniwa (1963) czy Krągły rok (1967). Staff, któremu p o e z j a
s p o t k a ń z k u l t u r ą wiele zawdzięcza w zmaganiach z socrealizmem, jak i w dniach
przełomu, traktował erudycję jako rezultat ogólnohumanistycznego wykształcenia w
przedwojennym stylu. Wiedza dla Staffa to zbiór czytelnych znaków, alegorii, peryfraz – w
gruncie rzeczy niezawodnych. Przeszłość kultury w jego Wiklinie czy Dziewięciu muzach nie
podlega (a jeżeli tak, to sporadycznie) fundamentalnej reinterpretacji. Celem wiersza
odwołującego się do mitologii czy historii sztuki pozostaje albo wieczność (uniwersalne
problemy człowieka), albo teraźniejszość (gdy rekwizyty przeszłości dają się wykorzystać w
Ezopowej krytyce niegodziwości, których jawnie krytykować nie wolno).
Oczywiście, liryka rzadko obywa się bez wewnętrznego sporu, a konflikt, wewnętrzny –
na wszystkich poziomach struktury utworu – jest podstawową jednostką języka sztuki. Tak
więc również u Staffa czy Iwaszkiewicza pewność zmaga się ze zwątpieniem, ufność boryka
się z nieufnością. To są problemy dobrze znane czytelnikom wierszy neoklasycznych okresu
międzywojennego, o czym pisałem w Poezji polskiej w latach 1918-1939.
O
głębokiej
rewizji
klasyc yst ycznego
opt ymizmu
e p i s t e m o l o g i c z n e g o możemy mówić dopiero w odniesieniu do wierszy takich
autorów, jak Aleksander Wat, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Wisława Szymborska,
Jarosław Marek Rymkiewicz. Tych poetów wiele różni, ale łączy przekonanie, iż wiedza,
owszem, stanowi nieodzowny warunek poezji, wcale jednak nie jako źródło pewności
epistemologicznej, przeciwnie, jako e n e r g i a p o t ę g u j ą c a n i e p e w n o ś ć . Wiedza
poszerza granice niewiedzy i tylko wtedy przynosi pożytek, gdy przeradza się we własne
zaprzeczenie. Inaczej mówiąc – m ą d r o ś ć n o w e j p o e z j i s p o t k a ń z k u l t u r ą da się
wyrazić aforyzmem Sokratesa: „Wiem, że nic nie wiem”.
Dziś wyrazilibyśmy tę postawę słowami Wisławy Szymborskiej z jej wiersza Niektórzy
lubią poezję:
A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego
jak zbawiennej poręczy

– stanowiącymi główną tezę jej mowy w Akademii Królewskiej w Sztokholmie, w
przeddzień wręczenia literackiej Nagrody Nobla (grudzień 1996).
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Erudycja jako język
Bohater wierszy Aleksandra Wata nie chce traktować przeszłości jako zbiornicy prostych
znaków zrozumiałej powszechnie mowy. Przeciwnie, dla niego przeszłość okazuje się
zagadką – nie sposób stwierdzić na pewno: większą czy mniejszą niźli teraźniejszość? Raczej
jednak większą, gdyż teraźniejszość jest co prawda labiryntem, ale istnieje, ma kształt
empirycznie weryfikowalny. Natomiast przeszłość graniczy z nicością, prowadzą do niej
zatarte ślady, zagubione księgi, przeinaczone przekazy, zmienione znaczenia tekstów o
problematycznej tożsamości.
W autobiograficznym Odjeździe Anteusza* Wata przeplatają się dwie opowieści. Dzieją
się dwie podróże. Jedna w biografii autora, druga w losach osoby nieznanej. Jedna jest
doświadczeniem bezpośrednim, druga lekturowym.
„Ja tylko / tłukę się po świecie” – oznajmia narrator pierwszej opowieści. Czy to mówi
porte-parole autora? Prawdopodobnie tak, w większości wierszy Wata „ja” znaczy „ja autor”.
A zatem można przypuszczać, że „senne podwórka dzieciństwa” są podwórkami Aleksandra
Wata. To autobiografia pełna niedomówień, nasycona aluzjami zrozumiałymi jedynie dla
bliskich. Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Mniejsza z tym, kim byli dla autora „szlifierz
i dorożkarz”, którzy „dawno nie żyją”. Ale co z morderstwem? Czytamy na początku tekstu,
że szlifierz „noże toczył furkocąc / dla matkobójcy”. Kim był ów matkobójca? Osobą
fizyczną czy metaforą – jak tytułowy Anteusz lub przywoływana w wierszu Anadiomena
(przydomek Afrodyty)? Nie wiadomo. W Odjeździe Anteusza, inaczej niż w dramacie według
wskazań Antoniego Czechowa, narzędzie zabójstwa ukazane na początku nie zostaje użyte w
zakończeniu tekstu...
Zarazem jednak zapis życia autora ma w sobie pewną logikę. Wiadomo przynajmniej tyle,
że autor – jak Anteusz – oderwał się od ziemi (rodzinnej): po powrocie z więziennej tułaczki
radzieckiej poeta wyjechał z Polski do Francji i już do kraju nie wrócił. Nie pozostawiają
wątpliwości realia, niefikcyjne i niemetaforyczne nazwy miejscowe („sosna w Otwocku”, „z
Obór do Jeziorny”, „zarwańska ulica”), uściślenia czasowe („pewnej marcowej nocy 1939”).
Druga podróż – przedstawiona we fragmentach zapisanych kursywą – pochodzi z książki
Opis Wyspy Palew „ nieznanego mi – wyjaśnia Wat w przypisie – autora i tłumacza: pierwsze
stronice wydarte”. Stykamy się tu z całkowitym odwróceniem konwencji Staffowskiej.
Dawność okazuje się mniej jasna od teraźniejszości. Wiemy tyle, że nie wiemy nic o źródle
naszej wiedzy. W jakim celu z tego źródła korzystamy? Otóż Wat znajduje w cudzej książce
język, który pomaga mu wypowiedzieć siebie. Przygląda się nie tyle losom podróżnika
(żeglarza), ile jego językowym reakcjom na świat. Podziwia cudzy styl, dawną polszczyznę.
Na przykład powiada bezimienny żeglarz w swojej książce:
Gdy ujechawszy blisko mil piętnastu
ku południowi zwracamy nasz okręt
końcem znalezienia spokojniejszej wody

Wat powtarza te słowa z zachwytem:
Końcem znalezienia spokojniejszej wody! ...O!
końcem znalezienia spokojniejszej wody!

– i cytując dalej nieznanego żeglarza, wygłasza patetyczny dytyramb do „Szlachetnej
mowy, na zawsze utraconej”.
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Można powiedzieć – parafrazując popularny w Polsce w latach sześćdziesiątych aforyzm
Ludwiga Wittgensteina – że granice świata dawnej kultury są dla Wata granicami języka.

Nowe podróże Guliwera
Podobnie przedstawia się świat poetycki Czesława Miłosza. Jego bohater, jak pamiętamy,
wyruszył kiedyś w podróż szlakiem Guliwera (tomik Światło dzienne) i – nie potrafi się w
pogmatwanej czasoprzestrzeni odnaleźć. Mieszają mu się języki i role, kostiumy i biografie,
sny i lektury, filozofie i przesądy. Znikają granice między „ja” a „ktoś inny”, między „ja” a
„ty”. Nie ma tu barier między monologiem autorskim a dialogiem postaci fikcyjnych.
Strategia erudyty zmierza do zapisu zagrożonej tożsamości. Tę metamorfozę można – w
planie czysto literackim – wiązać zarówno z Miłoszowym eksperymentowaniem na liryce
maski i liryce roli, jak i z wpływem erudycji lekturowej (wszak lektura to doświadczenie
empatii, która naszą tożsamość narusza, bowiem czytając zgadzamy się na to, by ktoś inny „w
nas” mówił).
Dramat poezji Miłosza to dramat walki o tożsamość jednostki – tym silniejszy, im
silniejszą okazuje się dezorientacja „ja” lirycznego lub bohatera utworu. „Ale potem? Kim
jestem, koronki mankietów / nie moje, stół z lwami nie mój” – czytamy w wierszu Po ziemi
naszej z tomu Król Popiel i inne wiersze (1962). Czyje to słowa, czyja niepewność? Każdego,
kto nie tylko żyje, ale i studiuje stare księgi. A więc także autora? Głoszony przez poetę kult
ładu, pochwała „konwencji czy formacji” może zastanawiać, podobnie jak wielokrotnie
manifestowana niechęć do liryki wojennej ,,dwudziestoletnich poetów Warszawy”, którzy
„byli jak człowiek na szpitalnej sali”, którym wymykał się porządek świata. „Przedmioty dla
nich łamały się w tęczę / Mgliste jak lata wcześniej pożegnane” {Traktat poetycki, 1957).
Obsesję ładu i lęk przed bezładem można rozumieć także jako ukrytą autoterapię. Gdy ktoś
tak często, tak namiętnie sławi zdrowie, z reguły sam ze swoim zdrowiem ma problemy.
W poezji Miłosza świat erudyty – człowieka wędrującego między kontynentami i
księgozbiorami – to świat o zatartych, problematycznych granicach między teraźniejszością a
przeszłością, między wiedzą nabytą a doświadczoną, wiedzą własną – odkrywaną dzięki
przypadkowi (jak w historii wielkich odkryć naukowych czy filozoficznych) i stanowiącą
bezwiedną kradzież odkryć dokonanych wieki temu.
Jak zarysowana wyżej problematyka uobecnia się w wierszu Miłosza „Sroczosć”*? O co
chodziło w sporze o uniwersalia? Które fragmenty ,,Sroczości” są stylizacją na dyskurs
filozoficzny? Kim była Mnemozyne? Dlaczego właśnie ją nazywa poeta swoją muzą?

W gramatyce kultury (Zbigniew Herbert)
Czy kiedykolwiek był „młodym poetą”? Po głośnej prezentacji pięciu nowych autorów na
łamach „Życia Literackiego” w końcu 1955 roku, a wkrótce po debiucie książkowym Struna
światła (1956), krytyka zaliczała Zbigniewa Herberta do „młodych”. Czyniła to jednak
bardziej z nawyku recenzenckiego niż ze względu na charakter ogłaszanych wówczas
wierszy. Heroiczna, romantyczna młodość generacji Herberta, poetów starszych o dwa, trzy
lata, spełniła się znacznie wcześniej. W czasach okupacji. Gdy powstawały pierwsze utwory
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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 gimnazjalnych. Po maturze w 1943 roku podjął
studia polonistyczne w konspiracyjnym Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.
Pracował w przedsiębiorstwach handlowych, także w Instytucie R. Weigla wytwarzającym
szczepionki przeciwtyfusowe. W 1944 roku opuścił Lwów. Ponieważ nie ujawnił się jako
żołnierz AK, w obawie przed represjami nowej władzy zmieniał miejsca pracy zarobkowej
oraz wyższe uczelnie (Kraków, Sopot, Toruń, Warszawa). Jak w epoce Boileau-Déspreaux,
długo a wytrwale studiował rozmaite kierunki wiedzy: filologię i filozofię, sztuki piękne i
ekonomię, a także prawo. 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”. Była to jedna z dróg
ucieczki od socrealizmu; wspomniałem o tej możliwości w części pt. „Od stycznia do
października (1949-1956)”. Zastanawiać jednak musi wyrażony w jego liryce – czy wyłącznie
autoironiczny? – żal rozstania z milczeniem. Gdy poeta w wierszu Szuflada (z tomu Studium
przedmiotu, 1961) 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. W jego koncepcji poezji mieści się zarówno sprzeciw wobec
cenzorskiego zniewolenia, jak i k l a s y c y s t y c z n a o s t r o ż n o ś ć w stosunku do
natychmiastowych, niecierpliwych reakcji lirycznych na chwilę bieżącą. Poezja dla Herberta
to świadectwo dojrzałości intelektualnej, rezultat sumiennych, długotrwałych studiów. To
głos erudycji.

Pokaż mi swoje tytuły, a powiem, kim jesteś
Zwróćmy uwagę na słowa, którym twórca powierza specjalną „misję” ukierunkowania
uwagi odbiorcy. Są to słowa tytułowe tomików i wierszy. W spisach treści czterech
pierwszych książek poetyckich Zbigniewa Herberta (Struna światła, 1956; Hermes, pies i
gwiazda, 1957; Studium przedmiotu, 1961; Napis, 1969) pojawiają się znaki sygnalizujące
edukacyjną (O tłumaczeniu wierszy, Z mitologii, Dlaczego klasycy, Klasyk), religioznawczą,
filozofującą (Higiena duszy, Raj teologów, Sprawozdanie z raju, Siódmy anioł, Siedmiu
aniołów, Przesłuchanie anioła, Diabeł rodzimy, Wersety panteisty, Uprawa filozofii,
Substancja), książkową (Epizod w bibliotece), refleksyjno-opisową (Rozważania o problemie
narodu, Próba opisu, Opis króla), ceniącą trud poznania świata poprzez sztukę (Fragment
wazy greckiej, W pracowni, Trzy studia na temat realizmu, Studium przedmiotu) orientację tej
poezji.
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Do jakich dziedzin, wierzeń, dzieł, zdarzeń historycznych, przestrzeni symbolicznych –
ważnych w dziejach kultury europejskiej – odsyłają następujące tytuły wierszy Zbigniewa
Herberta: ,,Do Apollina”, „Apollo i Marsjasz”, „Do Ateny”, ,,0 Troi”, „Do Marka
Aurelego”, „Las Ardeński”, „Przypowieść o królu Midasie”, „Nike, która się waha”,
„Arijon”, ,,Hermes”, „Ifigenia”, „W drodze do Delf”, „Ofiarowanie Ifigenii”, „Gauguin
koniec”, ,,Na pomoc Pompei”, „Mona Lisa”, „Jonasz”, „Tren Fortynbrasa”,
,,Longobardowie”, „Epizod z Sant-Benoit”, „Wąwóz Małachowskiego”, „Curatia Dionisia”,
„Męczeństwo Pana Naszego malowane przez Anonima z kręgu mistrzów nadreńskich”,
,,Cernunnos”?
Poeta, oczywiście, różnicuje zarówno stopień trudności zadań erudycyjnych, jak i – wcale
nie zawsze akademicko poważne – funkcje niektórych tytułów. Tak więc w tytułowym słowie
wiersza Wawel rozpoznajemy bez trudu znane powszechnie realia oraz sensy symboliczne
polskiej narodowej wyobraźni; zadanie o wiele trudniejsze czeka nas w rozpoznaniu treści
tytułu wiersza Tusculum (nie należy wszak do wiedzy obiegowej fakt, iż w miejscowości
Tusculum we Włoszech wypoczywali starożytni Rzymianie, między innymi Cicero, autor
Rozpraw tusculańskich; notabene Herbert w Tusculum wcale nie podpowiada czytelnikowi
rozwiązania: bohater tego wiersza pozostaje bezimienny). Z kolei inne znaki ,,strategii
erudyty”, przywoływane w spisach treści, stają się przedmiotem gry, nie spełniają
prostolinijnych obietnic, np. wiersz O tłumaczeniu wierszy okazuje się typową bajką
zwierzęcą, z której wynika, że istoty poezji wytłumaczyć się nie da. Trzeba wreszcie dodać, iż
tytuły „erudycyjne” są w książkach Herberta przeplatane z sygnałami wielu innych konwencji
lirycznych.

Czy teraźniejszość dorównuje przeszłości?
Obraz świata w poezji Zbigniewa Herberta to obraz czasu; jego ciągłości i przepaści
wewnętrznych; powrotów i bezpowrotnych dewastacji. Tu nie istnieje gotowy porządek
historii i nie tylko dzień dzisiejszy wymaga bezustannych odkryć, rewizji, postanowień
poznawczych. Także przeszłość stanowi zadanie dla artysty – „trzeba ją w sobie odtwarzać,
zdobywać, uświadamiać. Co jest równie cenne i trudne – mówi Herbert – jak wiedza o
współczesności. W gramatyce kultury, tak jak w każdej normalnej gramatyce, obok czasu
teraźniejszego istnieje czas przeszły”.
Jego bohater bywa zarówno „wygnanym arkadyjczykiem” (Balkony), jak i „barbarzyńcą w
ogrodzie” (tytuł tomu szkiców). Zauważmy, iż obydwa tropy sygnalizują 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 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 trzeba zastrzec, iż arkadyjczyk wygrywa w sporze z barbarzyńcą,
nieporównanie częściej i dobitniej utwory Herberta przeciwstawiają wielkość kultury dawnej
– miałkości czy ubożeniu życia duchowego w XX stuleciu. 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,

172

„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? C z y 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

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 unieśmiertelnienia
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

Poeta w dawnym, złotym wieku doznawał metamorfoz cudownych i heroicznych. U
Horacego i u Kochanowskiego przemieniał się w ptaka. Poeta współczesny (w wierszu
Wybrańcy gwiazd z tomu Hermes, pies i gwiazda, 1957)
nie ma skrzydeł
ma tylko upierzoną
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 głos „barbarzyńcy”.
Odzywa się na przykład w Monte 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,
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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 Monę 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 zdegradowanej,
karlejącej współczesności.

Postaci-znaki, sylwetki „przenośne”
Herbert uporczywie sięga do 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 najwyższą 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. 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. 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, Hela 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: Z y g m u n t mówił jak zwykle długo i nudnie. Wniosek
końcowy: organizację trzeba rozwiązać, dość tej bezsensownej konspiracji, należy wejść w to racjonalne
społeczeństwo i jakoś przeżyć. A g n i e s z k a chlipała w kącie.”

Albo:
„E l ż b i e t a pracuje w spółdzielni. R y s z a r d 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
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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:
„B o g o w i e zebrali się w baraku na przedmieściu. Z e u s mówił jak zwykle długo i nudnie.
Wniosek końcowy: organizację trzeba rozwiązać, dość tej bezsensownej konspiracji, należy wejść w to
racjonalne społeczeństwo i jakoś przeżyć. A t e n a chlipała w kącie.

Drugi fragment:
„E l e k t r a pracuje w spółdzielni. O r e s t e s studiuje farmację. Wkrótce ożeni się ze swą
nieostrożną koleżanką o bladej cerze i wiecznie załzawionych oczach” [podkr. E.B.].

Reguły poetyki autorskiej najlepiej się poznaje samodzielnie, próbując powtórzyć cudzy
koncept (wiedziały o tym szkoły z czasów Mickiewiczowej młodości). Znajdź reportaż
prasowy, który opowiada o znanych postaciach współczesnych – ze świata polityki, sportu,
rozrywki masowej. Wybierz fragment mówiący cos istotnego o naszych czasach. Powtórz
chwyt Herberta: w miejsce nazwisk bohaterów reportażu wpisz imiona postaci literackich, np.
z „Hamleta” Szekspira, „Dziadów” Mickiewicza, „Kordiana” Słowackiego lub ..Wesela”
Wyspiańskiego.
Co dało mechaniczne powtórzenie chwytu? Czy dla uzyskania sensu nowej całości
musiałeś dokonać dodatkowych zmian redakcyjnych?
Bohaterowie Herberta – niezależnie od genezy: historycznej, mitologicznej czy muzealnej
– są bytami literackimi, podlegają dyktatowi wyobraźni pisarskiej poety. Postaci-znaki,
sylwetki „przenośne”, jawnie literackie, mogłyby się wydawać figurami papierowymi,
makietami idei, niczym więcej. Tymczasem jest akurat odwrotnie. 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 [...]”. 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, Troję na Warszawę (O Troi), wizję Sądu Ostatecznego na pamięć
faszystowskich lagrów i sowieckich łagrów (U wrót doliny), rozterki rzymskiego prokonsula
na rozterki polskiej emigracji powojennej (Powrót prokonsula).
Jak możliwy jest „przekład” problematyki „Trenu Fortynbrasa” Zbigniewa Herberta z
szekspirowskiej (poruszonej w „Hamlecie”) na problematykę: (a) uniwersalną, (b) aktualną
w Polsce na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych?

Między wiernością a zdradą
Wierność to jedna z najtrwalszych w poezji Herberta wartości moralnych. Zdrada – jeden z
czynów najhaniebniejszych, nie do wybaczenia. 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. Pierwszy wiersz, w
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pierwszej książce Herberta (Dwie krople w tomie Struna światla), wiersz, w którym rodzi się
autor, mówi właśnie o tym. O wierności zakochanych 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 Conrad. 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 c 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). 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:
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). I dlatego, że o tym wie, pragnie ocalić to, co jeszcze może zostać
ocalone. 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).
P a m i ę ć m i t u t o p a m i ę ć s e n s u e g z y s t e n c j i . Trzeba utrzymywać więź z
przeszłością. Bez pamięci sensu nie pozostałoby kompletnie nic. Całe nasze życie, te nasze
gry ze światem, utraciłyby jakąkolwiek rację bytu.
Zarazem wszelkie odchylenia od opisanej wyżej motywacji obrony wierności i potępienia
zdrady – natychmiast problematyzują tę antynomię. Wierności szlachetnej przeciwstawia się
tu wierność naganną lub zgoła zbrodniczą. Oto w Pieśni o bębnie (z tomu Hermes, pies i
gwiazda, 1957) – butny bęben, „dyktator muzyk rozgromionych”, symbol natchnienia
dyktatury, totem totalitaryzmu, gra na „prostych” (co w tym wypadku znaczy: prymitywnych)
uczuciach i prowadzi ogłupione tłumy ku samounicestwieniu. Pieśń o bębnie to sarkastyczna
analiza wierności złej, groźnej: to rzecz o uporczywym, powracającym w różnych epokach,
wcielaniu w życie jednego z przerażających pomysłów na ludzkość.
Podobnie zróżnicowaną, pełną wewnętrznych napięć ocenę uzyskuje w tej poezji zdrada.
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Zdradzie haniebnej Herbert przeciwstawia racje zdrady nieuchronnej, która bywa rezultatem
dojrzewania, rozczarowań; wynika z reorientacji myśli w zmieniających się realiach świata.
Znaczenie słowa „zdrada” zostaje dodatkowo skomplikowane w wierszach, które pojęcie to
odnoszą nie tylko do stosunków między ludźmi, lecz również do związków człowieka ze
światem (czy wszechświatem). Ostatnie słowa wiersza Pięciu mówią o tym, iż świat także
bywa zdradzany przez ludzi; heroiczna i śmieszna zarazem powinność poety polega na tym,
by –
ze śmiertelną powagą
ofiarować zdradzonemu światu
różę

Ale to nie wystarczy. Poezja, nawet z najszlachetniejszych pobudek zrodzona, rozumiejąca
niestałość świata, także może być formą zdrady:
zdradzi nas wszechświat astronomia
rachunek gwiazd i mądrość traw
i twoja wielkość zbyt ogromna
i mój bezradny Marku płacz

– czytamy w zakończeniu wiersza Do Marka Aureliusza z tomu Struna światła (1956).
Czyli jesteśmy zdradzani i sami siebie zdradzamy (również wtedy, gdy rozpaczamy nad
wszechmocą zdrady: bo i „mój płacz”, powiada podmiot tego wiersza, w końcu „zdradzi
nas”),
Dla niektórych czytelników taka gra zapewnień i zaprzeczeń może być oznaką braku
konsekwencji. W poezji Herberta próżno szukać konsekwencji ideologicznej. Nie uznaje
takiej hierarchii wartości, w której fakty „niewygodne” muszą być eliminowane z pola
widzenia. Przeciwnie: dla Herberta r o l ą p o e z j i j e s t k o n f r o n t a c j a w i a r y w
wartości – z rzeczywistością, która najświętsz ym wartościom
z a p r z e c z a . Tu twierdzenia ustępują pytaniom, zamieniają się w paradoksy. 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.
Herbert przeciwstawia się d e m a g o g i i s ł ó w j a k o z n a k ó w w a r t o ś c i
(Rozważania o problemie narodu). 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 nie może się skończyć. Jej kres musiałby oznaczać
klęskę, zakrzepnięcie w demagogii, a więc przyznanie racji tym siłom, którym poeta
bezustannie się przeciwstawia.

Nie epatować czytelnika
Erudycyjne zaplecze poezji, a w większym jeszcze stopniu postawa autora, który zakłada
oczytanie odbiorcy i apeluje do jego wiedzy źródłowej, nie stanowią łatwej zachęty.
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„Strategia erudyty” musi dysponować specjalnymi sposobami pozyskiwania czytelnika. Jeżeli
chce (a chce) być czytaną, powinna umiejętnie przeciwdziałać onieśmieleniu: usuwać
blokady.
Każdy poeta ustanawia własne proporcje między rodzajem i stopniem trudności odbioru
oraz rozwiązaniami ułatwiającymi rozumienie wiersza. E f e k t t a k i e j ( u t a j o n e j )
„ r e ż y s e r i i ” z a c h o w a ń o d b i o r c y n a z y w a m y j ę z y k i e m p o e t y c k i m . Tu
(na zasadzie wyjątku od reguły) muszę powołać się na nieco późniejszą wypowiedź poety,
która wiele wyjaśnia i ma w odniesieniu do jego działalności artystycznej sens ponadczasowy,
można ją bowiem traktować jako uogólnienie doświadczeń Herberta – od juweniliów do
wierszy pisanych dziś. Oto podczas obrad Kłodzkiej Wiosny Poetyckiej w 1972 roku autor
wiersza Dlaczego klasycy tak określał własny ideał języka poetyckiego:
„Najbardziej w poezji współczesnej podobają mi się te wiersze, w których dostrzegam coś,
co nazwałbym cechą przezroczystości semantycznej (termin zapożyczony z logiki
Husserlowskiej). Owa przezroczystość semantyczna jest to własność znaku 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 (w tym samym eseju) 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 wydziwionej 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. W „strategii erudyty” ideałem
jest sztuka słowa utrzymująca żywy kontakt z ewolucjami świadomości XX wieku, wespół z
przeświecającą przez nie tradycją myśli ludzkiej, z jej doktrynami oraz przesądami. Potrzeba
polemicznego kontaktu 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, prostszy. Wedle Herberta wyrażenie „mówić” znaczy
„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. 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”? Nie dla Herberta. Nie można sławić
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uczuć – w ogóle ani ich ganić – w ogóle. 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
czytamy:
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 u c z u ć p r z y j a z n y c h , 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 wierszu Chciałbym opisać czytamy:
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.”
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, myśli do ognia, tęsknota do powietrza; do wody – cierpliwość, zmienność, nietrwałość
ludzkiego trudu. Podobnie w wierszu 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
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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 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. 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. 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. Herbert jest świadomy
własnych ograniczeń. Zarazem jednak ograniczenia mobilizują pomysłowość artystyczną,
wyzwalają koncepty gry o pewność sensu.
Herbert 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 Skamandra. 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; Bajka ruska to bez wątpienia bajka –
w każdym detalu ruska. 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, proponuje przymierze i dąży do
porozumienia na elementarnym poziomie semantycznym tekstu. Mówi mu, jak w wierszu
Studium przedmiotu:
możemy na tym poprzestać
i tak już stworzyłeś świat

Strony poetyckiego świata Herberta – była już o tym mowa - są stronami w konflikcie
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wartości. Prędko też orientujemy się w sprzecznościach, które w wierszach Herberta bywają
często upostaciowione, rozgrywają się pomiędzy kimś a kimś (prokonsulem a cesarzem,
Minotaurem a Tezeuszem, ptaszkami a wężem, ludźmi u wrót doliny a służbą specjalną Sądu
Ostatecznego itd.)
Na poziomie dyskursu przebieg konfliktów wartości jest komunikowany 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” (Glos). 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. Lecz jednocześnie, by ponad sensami elementarnymi mogły rozwijać się coraz
barwniejsze odcienie i coraz gęstsze rozgałęzienia idei.
Odnotujmy jeszcze powtarzalność charakterystycznych dla Herberta chwytów – w różnych
tekstach. Zasada identyczna: w centrum znajdzie 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. Warszawę ugodzoną śmiertelnie, miasto
z „domów odartych ze skóry”, oglądamy w upiornym świetle „wapiennej fali księżyca”
(Miasto nagie). Zauważmy, że walor kolorystyczny jest czymś wtórnym wobec wartości
symbolicznej słów. Poeta poszerza zakres stosowania znaku, włącza go w przestrzenie snu,
baśni, przypowieści. „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
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(stołów, krzeseł), miejscem samosądu. Gdy kończy się „upiorny szlachtuz sprzętów”,
pomordowane krzesła i stoliki leżą na grzbietach z „nogami wyciągniętymi w wapienne
niebo” (Kawiarnia).

Poezja erudyty-samouka
(Wisława Szymborska)
Szymborska, podobnie jak Herbert, nie ufa z góry przyjętym systemom modelującym,
które wyjaśniają świat wedle uniwersalnej reguły. Nie ufa ideologiom. Kiedyś, w młodości,
jednej zaufała. Uwierzyła w marksizm. Potem trzeba było cały świat obmyślać i stwarzać od
nowa:
Obmyślam świat, wydanie drugie,
wydanie drugie, poprawione,
idiotom na śmiech,
melancholikom na płacz,
łysym na grzebień,
psom na buty.
(Obmyślam świat z tomu Wołanie do Yeti, 1957)

Nie ufa także teorii literatury. Odmawia wyjaśnień w sprawie, „co to jest poezja i czym się
ona dzisiaj różni od artystycznej prozy”. Tak swą postawę uzasadnia: „Patrzcie, ile ten kij ma
końców! – zawołał swego czasu Montaigne. Jest mi zupełnie obojętne, czy zawołał wierszem
czy prozą. Wystarczy, że znalazł słowa, których nie można zapomnieć”.
Trud ponownego „obmyślania” świata skłania do przenoszenia na terytorium poezji
retoryki edukacyjnej. To każe uszanować doświadczenia literatury kształcącej; poetka
znajduje dla nich miejsce w liryce.
Udowadnia, iż wiedza może być atrakcyjna literacko. W poezji Szymborskiej między
niewiedzą a wiedzą dzieje się ludzkie życie; właśnie tu, „w szkole świata” kształtują się
niepowtarzalne czasoprzestrzenie biografii. „Dziś o wieczności więcej wiem: / można ją
dawać i odbierać”, czytamy w Rehabilitacji. Pomiędzy „wiem” a „nie wiem”, między „wiem
więcej” a „wiem mniej”, rodzą się napięcia godne lirycznych utrwaleń.
„Prace naukowe i popularyzatorskie, przekłady i wznowienia klasyków, monografie,
wspomnienia, poradniki, leksykony, podręczniki szkolne i antologie – na omawianie tego
bogactwa mało jest miejsca w prasie literackiej, niewiele też ochotnych piór”, czytamy w
przedmowie do tomu felietonów Lektury nadobowiązkowe – celnie charakteryzującej postawę
poetki zarówno od Wołania do Yeti (1957) do Stu pociech (1967), jak i później. Wedle
Szymborskiej myśl, która jest odpowiedzią na myśl cudzą – znalezioną w księgozbiorach –
nie zasługuje na szyderstwo. Poetka postępuje jak erudyta-samouk: jej lektury tyleż są
„nadobowiązkowe”, co i pochłaniane samodzielnie – w niekończącej się przygodzie
poznawczej.
„Choćbyśmy uczniami byli / najlepszymi w szkole świata” – czytamy w Nic dwa razy.
„Szkoła świata” to metafora całej poezji Szymborskiej: w jej lirykach bywa nierzadko szkołą
w sensie dosłownym. Jak subtelnie są tu portretowane lęki uczniowskie! Choćby ów „wielki
maturalny sen”, w którym się z czegoś „zdaje” (Dwie małpy Bruegla). „Ja” liryczne przyznaje
się do tego, że nie wygasła w nim pamięć młodości uczniowskiej. Wie, czym dla pokolenia
Szymborskiej była tabliczka mnożenia (w snach jeszcze się czasem sobie przypomina, gdy
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trzeba pomnożyć „przez siedem razy siedem razy siedem cisz” – Sen), co znaczy słowo
„kaligrafia” (Upamiętnienie), i jakie różnice dzielą byty pisane „przez” różne litery, na
przykład „grację” dzisiejszą przez „j” i archaiczną” gracyę [...] przez y pisaną, z trzeciorzędu”
(Małpa). Owo „ja” nie wyrzeka się podręcznikowych zwrotów w rodzaju ,,trafny rys
obyczajowy” (Buffo), umie podglądać marzenia (nie zawsze anielskie) uczennic, które w
wyimaginowanym świecie dokonują okrutnego samosądu nad nauczycielem rysunków
(Chwila w Troi).
Nic to, że szkolne świętości czy dewocjonalia są tu czasem ironizowane. Wszak w szkole
zdarza się nuda, a nuda to wróg, trucizna, gilotyna. Dzieje się tak w Wieczorze autorskim, gdy
poeta uświadamia sobie, że pozostaje mu jedynie „z braku muskulatury demonstrować światu
/ przyszłą lekturę szkolną – w najszczęśliwszym razie”. (Dla Wisławy Szymborskiej lektura
broni się przed nudą skutecznie, gdy jest lekturą – nadobowiązkową!)
A przecież w jej lirykach ginie wstyd szkoły. Tak odzyskuje się temat, który – bagatela! –
należy do ważniejszych w biografiach oświeconych obywateli. Niektóre swoje wiersze w
całości buduje autorka Stu pociech na fundamentach mowy szkolnej. Nie są to naturalistyczne
stenogramy. Gdy wiersz przemawia polszczyzną ćwiczeń lekcyjnych, jednoznaczność słowa
spiętrza się i przeistacza w najkosztowniejszą poezję. Oto lekcja z gramatyki nakłada się na
lekcję z historii i tworzy się zaskakujący „węzeł” stylistyczny:
Kto co Król Aleksander kim czym mieczem
przecina kogo co gordyjski węzeł
Nie przyszło to do głowy komu czemu nikomu
(Lekcja z tomu Sól, 1962)

Język komunikacji szkolnej bywa tu też dialogiem egzaminacyjnym – w Atlantydzie
zwraca uwagę presja „odpytywania”, agresywne „Czy na pewno?”. „Gdzie dowody?” i –
plątanina odpowiedzi, poprawianie się, zaprzeczanie samemu sobie: „Nie wymyślili prochu,
nie. / Proch wymyślili, tak.”
Na plan pierwszy wysuwa się retoryka eksplikacji. Eksplikacja czyli wyjaśnianie
(uzasadnianie) ma charakter dialogowy, odwołuje się do mniemań wcześniejszych,
polemizuje z nimi. Eksplikacja to jasno sformułowana teza oraz seria przykładów, które
poszerzają widnokrąg poznania. W wierszach Szymborskiej tezy są jakże czytelne! Przykłady
– nieraz zaskakujące odwagą przypomnienia jakiejś zapoznanej oczywistości. – Albo
budowane jak zagadka lub błyszczące niczym złota myśl. Niekiedy wiersz zaczyna się od
tezy. Ale może to być także ironiczne przytoczenie cudzej mowy; tezą bywa jedno słowo, np.
„akrobata” w Akrobacie (tekst wiersza to jakby rozwinięcie myśli zawartej w tym słowie).
Reszta to egzemplifikacje, przy czym funkcje okazują się wymienne: ilustracje tez stają się
często nowymi tezami. W najlepszych wierszach Szymborskiej rytm ,,ilustracyjny” nie polega
na dodawaniu obrazów do obrazów: jest ich wynikaniem. W Akrobacie zdania (jak u Peipera)
„rozkwitają” na oczach odbiorcy.
Oddziel w dowolnie wybranych wierszach Szymborskiej fragmenty pełniące funkcję tez i
fragmenty, które owe tezy ilustrują.
Jakiej wiedzy szuka bohater poezji Szymborskiej? Studiuje przejawy nietolerancji:
zarówno natury, jak i kultury. W życiu systemów kultury niepokoją go sezonowe
szowinizmy. Budzą lęk style, które nakazują redukcję i rozwijają się tłumiąc byty „nieważne”
czy peryferyjne. Poetka przygląda się różnokształtnym postaciom banicji. Jest kronikarzem
bytów wypędzonych.
Rzeczywistość (natury, kultury, przeszłości, teraźniejszości, utopii przyszłościowych)
traktuje Szymborska jak ogromną wystawę, ekspozycję rzeczy „do oglądania”. Dzieła sztuki
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interesują ją jako przykłady tożsamości praw rządzących i naturą, i kulturą. To prawa selekcji.
W tej perspektywie dzieła sztuki wizualnej dają procesom selekcji widzialność, są utrwaloną
naocznością nietolerancji, kroniką czynów cenzury (obyczajowej, estetycznej,
epistemologicznej etc.).
Oto pobożny świat mozaik bizantyjskich (Mozaika bizantyjska). Nie ma w nim miejsca dla
apetycznej nadwagi ciała. Odwrotnie w baroku (w Kobietach Rubensa*): gust epoki zasobnej
w korpulencję i miłującej cielelesne nadmiary – wyklął sylwetki „płaskie”, „ptasie” (w
rysunku dłoni i stóp).
Czytając ,,Kobiety Rubensa” Szymborskiej sprawdź trafność charakterystyki kanonów
urody kobiecej w sztuce XIII, XVII i XX -wieku
– na wybranych przykładach malarstwa (a w odniesieniu do XX wieku
– także fotografii i filmu).
Jakie cechy stają się w tym wierszu najważniejsze, gdy szukamy w nim zapisu przeżyć i
doświadczeń erudyty? Które słowa i wyrażenia należy wyróżnić – analizując ,,Kobiety
Rubensa” w kontekście poezji imaginatywnej?
To samo, co dzieje się w sztuce, poetka dostrzega na niższych szczeblach ewolucji. Niższe
istnienia obywają się bez ideologii, bo nie znają wahań ni wstydu. Dopiero w przestrzeniach
pozaczłowieczych selekcja funkcjonuje nienagannie; tam się dopiero panoszy! Poza
obszarami władzy homo sapiens bez litości są poddawane eksterminacji gatunki, unicestwiane
całe archipelagi bytu – nie na czas jednej epoki, mody czy ideologii, lecz na wieczność. To
natura jest natchnieniem totalitaryzmu, gdy wykreśla nieudane egzemplarze – brudnopisy? –
swej „twórczości” (Tarsjusz), gdy godzi się na śmiertelnie niebezpieczne błędy własnej sztuki
(wszak czasami „instynkt też się myli” (Przelot). A to, co ludzkie? Staje się nieraz potworne
(Obóz głodowy pod Jasiem), ale najpotworniejsze bywa w końcu osądzane, podlega sumieniu
(także wyrokom poezji.) „W naturze” to dla Szymborskiej (podobnie jak dla turpistów)
znaczy zarówno w imperium mikrobów, przędziorków czy nietoperzy, jak i w nas –
cielesnych, w mikrokosmosie fizjologii: także w snach (wiersz Jestem za blisko...), w
fanaberiach pamięci (Pamięć nareszcie).
Szymborska tak steruje biegiem myśli, by czytelnik zrozumiał, iż systemy komunikacji
międzyludzkiej są mało pomysłowym naśladowaniem przyrody, amatorską próbą
odwzorowania wszechpotężnej Ewolucji. Lecz zależności owe ulegają odwróceniu. Jeżeli w
sztucznym świecie kultury odzywają się żywioły biologii, to i w naszym zmaganiu z
żywiołami mogą się odezwać głosy pochodzące ze sztucznego świata człowieka. W rezultacie
jedną z cech znamiennych twórczości Szymborskiej staje się próba sądu nad naturą. Sądu,
sporu, sprzeciwu, dyskusji. Tudzież – w obronie przed monotonią – przekomarzania się,
ironicznego flirtu. Czy z Ewolucją można się spierać? Szymborska dowodzi, że tak: i to
właśnie w poezji. Poezja po to jest – może tylko poezja? – by człowiek miał szansę sądu nad
wszechmocą materii żywej i martwej.
Jak na tle powyższych obserwacji można interpretować wizerunek poety w ,,Radości
pisania”* Szymborskiej? Opracuj konspekt eseju, w którym znajdą się między innymi
odpowiedzi na następujące pytania:
1. W którym fragmencie pojawia się wizerunek twórcy
– znany z poematów dygresyjnych Słowackiego i Tuwima (omawiany w poprzednich
rozdziałach tej książki) ?
2. Jakie moce pomagają poecie w tworzeniu?
3. Które słowa, wyrażenia, obrazy służą przedstawieniu ruchu, a które bezruchu? Co rodzi
większą radość pisania – ruch czy bezruch?
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4. Dlaczego historii sarny nie należało opowiadać do końca?
5. Które wyrażenia frazeologiczne uległy tu przekształceniu?
„Ocena” poczynań natury wypada obosiecznie, ironie są dwukierunkowe: w wierszu
Tomasz Mann podrwiwa się z zapobiegliwej przyrody, która żadnych kłopotów „mieć nie
chce i nie ma”, i jednocześnie drwi się z mitologii, która rozmnażając swe twory i potwory –
obnaża plagiatowy charakter imaginacji:
Drogie syreny, tak musiało być,
kochane fauny, wielmożne anioły,
ewolucja stanowczo wyparła się was.

Ta poezja daje szansę wyobraźni. Imaginatywny dar ludzkiego umysłu intryguje autorkę
Wołania do Yeti. Wyobraźnia broni nas przed agresją nicości, pozwala przeciwstawić się
wyrokom materii – żywej i martwej – skazującym ogromy istnień na zagładę. Nie ma tu
jednak frenetycznej apologii: wizjom się nie dowierza; wszak wyobraźnia – obok pamięci czy
instynktu – należy do natury.
Scenariusz zachowań erudyty-samouka dałby się opisać tak: najpierw natrafiamy na
osobliwe znalezisko (archeologiczne czy antykwaryczne), które stanowi ślad czegoś, co
istniało (gdzieś, kiedyś), ale nie ocalało w pamięci kultury. Musi wkroczyć wyobraźnia poety.
Artystyczne zadanie: z o b a c z y ć n a s t ę p s t w a b r a k u . Rozegrać dramat nieobecności
(tragedię niebytu). Barwnie – z przebłyskiem sensacji, opowiedzieć o tym, co się dzieje z
odpadami historii i wyrzutkami konwencji, jak się zachowują dźwięki przeniesione w ciszę,
emocje wpędzone w pustkę; jak sobie radzą „wygnanki stylu”, które znalazły się poza
rzeczywistością, po „drugiej stronie płótna” (Kobiety Rubensa). Stąd jest już blisko do wizji
nicości, która nie może być próżnią, gdyż znalazły się w niej byty skreślone ze świata. Tę
zaprzeczoną rzeczywistość z takich wierszy, jak Atlantyda, Z nie odbytej wyprawy w
Himalaje czy Dworzec można nazwać n i e ś w i a t e m p r z e d s t a w i o n y m . Często ów
„nieświat” swym wyglądem nie różni się od realnego świata, tyle że pozostaje (teoretycznym
zaledwie) prawdopodobieństwem, niezrealizowaną (odrzuconą przez historię lub przyrodę:
przez los) możliwością.

W rytmie słońca 1968
„Czemuż to o tym pisać nie chcecie Panowie?” – Literata pyta Dama Młoda w Salonie
Warszawskim w trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza. To pytanie miało się wkrótce
okazać problemem moralnym poetów lat sześćdziesiątych.
W listopadzie 1968 roku w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się premiera
Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka, z Gustawem Holoubkiem w roli Gustawa-Konrada.
Antyrosyjskie akcenty utworu, przyjmowane przez część widzów z gromkim entuzjazmem
(trudno orzec – spontanicznym czy służbowym), stały się pretekstem partyjnej decyzji o
zawieszeniu przedstawień Mickiewiczowskiego arcydzieła. To był początek jawnego
konfliktu między aparatem władzy PRL a środowiskami twórczymi; w równym stopniu
akademickimi. Gdy w Dniu Kobiet studenci zebrali się na dziedzińcu Uniwersytetu
Warszawskiego, by na wiecu wyrazić swój protest wobec zawieszenia Dziadów, w autokarach
z napisami „wycieczka” przyjechali i zaczęli rozpędzać studentów udający robotników
ormowcy; niebawem do akcji zaczęło wkraczać ZOMO z pałkami i gazem łzawiącym. Nie
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tylko w Warszawie.
Kryzys miał przebieg zawiły.
Była to gra o cele rozmaite: o władzę (do której aspirowali komuniści-nacjonaliści), o
pracę (której pozbawiano niepokornych, określając mianem „sił antysocjalistycznych” lub
„warchołów”), o studia (z których relegowano „wichrzycieli”), o Polskę (z której wydalano
Polaków żydowskiego pochodzenia), o rząd dusz (między PZPR a Kościołem), o poezję.
„Słowo stało się ciałem, a Wallenrod – Belwederem”, miał powiedzieć Ludwik Nabielak
po wybuchu powstania listopadowego. Dziady stały się Marcem. Uzasadniając słuszność
zakazu spektaklu, antymoskiewskie fragmenty Dziadów recytował (wcale sugestywnie) sam
Władysław Gomułka na spotkaniu aktywu partyjnego w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i
Nauki w Warszawie w dniu 19 marca 1968 roku. Fakt, iż w 1968 roku musiał odezwać się
głos XIX-wiecznego wieszcza, by poezja przypomniała sobie, iż wśród jej powinności nadal
znajdują się powinności obywatelskie – dawał do myślenia. Czy poezja ówczesna – zajęta
wewnętrznymi problemami kunsztu, wyobraźni, języka, tradycji; poszukująca spełnień w
tym, co ogólnoludzkie; stroniąca od tego, co ulotne – przewidziała rok 1968? I czy znalazła
sposób natychmiastowej reakcji na Marzec?
W kraju najszybciej zareagował folklor satyryczny. Na emigracji równie szybko odezwały
się – pisane w pośpiechu – pamflety poetyckie, przypominające poezję tyrtejską i
rozrachunkową z 1956 roku, od socrealizmu różniące się kierunkiem ataku oraz w
nieznacznym stopniu formą (Czarny polonez Kazimierza Wierzyńskiego z 1968 roku).
Poezja wysoka potrzebowała czasu na reorientację swych strategii. Gdy dziś wczytujemy
się w wiersze z tych lat Tadeusza Różewicza (Reedukacja), Zbigniewa Herberta
(Przesłuchanie anioła), Anny Kamieńskiej (Dwanaście lat), Wiktora Woroszylskiego (z tomu
Zagląda gatunków, 1969), Stanisława Grochowiaka (Objawienie według świętego Jana,
1969), słyszymy dzwon alarmowy, głos trwogi. Lecz poetyka tych wierszy ciąży tak
zdecydowanie ku uogólnieniom historiozoficznym (Wczesny Chaplin* Woroszylskiego),
operuje dialektyką tak wieloznaczną i wieloobrotową (tegoż autora Stary Marks), że nie ma
wyrazistości liryki zaangażowanej w „tu” i „teraz” kraju. Może najbliżej rytmu epoki był w
owym czasie poemat Urszuli Kozioł W rytmie słońca 1968 (napisany w sierpniu 1968 roku.
Poetka posługuje się Ezopowym fortelem – ukazuje polską niepokorę poprzez obrazy rewolty
młodzieżowej na Zachodzie. Wydarzenia 1968 roku miały w poezji zaowocować pełniej –
później, po roku 1970. Korzystając z tradycji liryki kabaretowej okresu międzywojennego
oraz naszych doświadczeń poezji lingwistycznej, poeci młodej generacji (Nowa Fala) uczynili
negat ywn ym, parodiowanym, ośmieszanym materiałem swoich
w i e r s z y j ę z y k p r o p a g a n d y g a z e t o w e j . Poeci dojrzali (Herbert, Woroszylski,
Szymborska) znaleźli w swoich doświadczeniach artystycznych nowe formy połączeń
refleksji uniwersalnej z refleksją nad chwilą bieżącą.
Czym jest poezja, która nie ocala
Narodów ani ludzi?

– pytał Miłosz w wierszu Przedmowa z tomu Ocalenie. Poezja polska po wrześniu
próbowała ocalić polskość, po Październiku ratowała to, co z niej samej ocalało, a po Marcu
zaczęła wracać do swoich tradycyjnych obowiązków ocalających.
Z jakim skutkiem? To pytanie jest już z innej książki.
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Aneks: Wiersze do interpretacji

Krzysztof Kamil Baczyński
Biała magia
Stojąc przed lustrem ciszy
Barbara z rękami u włosów
nalewa w szklane ciało
srebrne kropelki głosu.
I wtedy jak dzban – światłem
zapełnia się i szkląca
przejmuje w siebie gwiazdy
i biały pył miesiąca.
Przez ciała drżący pryzmat
w muzyce białych iskier
łasice się prześlizną
jak snu puszyste listki.
Oszronią się w nim niedźwiedzie,
jasne od gwiazd polarnych,
i myszy się strumień przewiedzie
płynąc lawiną gwarną.
Aż napełniona mlecznie,
w sen się powoli zapadnie,
a czas melodyjnie osiądzie
kaskadą blasku na dnie.
Więc ma Barbara srebrne
ciało. W nim pręży się miękko
biała łasica milczenia
pod niewidzialną ręką.
4 I 42 r., 3 w nocy
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***
Śnieg jak wieko żelazne na oczy opadnie.
O! wy bracia w milczeniu moi – niedorośli.
I Bóg mnie nie przypomni ani mnie odgadnie
z nagrobka przechodzący, aż w tysiącznej wiośnie
może dłoń jakaś biała odgarnie ciemności
i będzie to prawdziwy czas, czas tej miłości,
której u was nie znałem. Bóg – tak sobie marzę w błękicie lotnym nieba wyrysował twarze
naszym cierpieniem niby maski jasne,
które 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.
Znacie wy, znacie te organów knieje,
co wyrastają niby skał mocarny obryw
nawet tutaj na ziemi? – To są te nadzieje.
Jeśli w popiele zgrzebnym taki blask, podobny
bożym chyba zamysłom, przed oczy się jawi –
nie są te ciemne ciała, które zbrodnia trawi,
nie są te dymy czarne, ta kurzawy ciemność.
To wszystko nic. I żadna trumna nadaremno.
Bóg tchnął jasność. On mocą łagodnego wiosła
pchnął fale burz tajemnych i lawy stuleci,
i co woda pobrała – to woda odniosła.
On świecił nad tą wodą i jak zawsze – świeci.
Śnieg jak wieko żelazne na oczy opadnie;
popiół zostanie z żarów miłości i gniewu,
a na ziemi dalekiej żaden czas nie zgadnie,
jak rośnie niewidzialnie łask wszelakich drzewo.
22 XI 1942 r.

Spojrzenie
Nic nie powróci. Oto czasy
już zapomniane; tylko w lustrach
zsiada się ciemność w moje własne
odbicia – jakże zła i pusta.

188

O znam, na pamięć znam i nie chcę
powtórzyć, naprzód znać nie mogę
moich postaci. Tak umieram
z półobjawionym w ustach Bogiem.
I teraz znów siedzimy kołem,
i planet dudni deszcz – o mury,
i ciężki wzrok jak sznur nad stołem,
i stoją ciszy chmury.
I jeden z nas – to jestem ja,
którym pokochał. Świat mi rozkwitł
jak wielki obłok, ogień w snach
i tak jak drzewo jestem – prosty.
A drugi z nas – to jestem ja,
którym nienawiść drżącą począł,
i nóż mi błyska, to nie łza,
z drętwych jak woda oczu.
A trzeci z nas – to jestem ja
odbity w wypłakanych łzach,
i ból mój jest jak wielka ciemność,.
I czwarty ten, którego znam,
który nauczę znów pokory
te moje czasy nadaremne
i serce moje bardzo chore
na śmierć, która się lęgnie we mnie.
18 X 43 r.

Miron Białoszewski
O obrotach rzeczy
A one krążą
I krążą.
Przebijają nas mgławicami.
Spróbuj schwycić
ciało niebieskie
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któreś z tych
zwanych „pod ręką”...
A czyj język
najadł się całym smakiem
Mlecznej Kropli przedmiotu?
A kto wymyślił,
że gwiazdy głupsze
krążą dokoła mądrzejszych?
A kto wymyślił
gwiazdy głupsze?
(Obroty rzeczy, 1956)

Szare eminencje zachwytu
Jakże się cieszę,
że jesteś niebem i kalejdoskopem,
że masz tyle sztucznych gwiazd,
że tak świecisz w monstrancji jasności,
gdy podnieść twoje wydrążone
pół-globu
dokoła oczu,
pod powietrze.
Jakżeś nieprzecedzona w bogactwie,
łyżko durszlakowa!
Piec też jest piękny:
ma kafle i szpary,
może być siwy,
srebrny,
szary – aż senny...
a szczególnie kiedy
tasuje błyski
albo gdy zachodzi
i całym rytmem swych niedokładności
w dzwonach palonych
polanych biało
wpływa w żywioły
obleczeń monumentalnych.
(Obroty rzeczy, 1956)
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O mojej pustelni z nawoływaniem
1
Nie jestem godzien, ściano,
abyś mię ciągle syciła zdumieniem...
to samo – ty – widelcze...
to samo – wy – kurze...
Jakże jednak tu nie ulec
twojej piramidzie mojego odosobnienia?
a twoim – brzękom nazwy
która nadziewa
moje ciasto ucha?
a waszym szarym – z was samych – drogom
w które i mnie zabieracie?
Tak
w mojej pustelni kusi:
samotność
pamięć świata
i to, że mam się za poetę.
Dziwię się
i dziwię siebie,
i komentuję wciąż żywoty otoczenia.
Więc nocą
mija mi czterdzieści
albo cały anachoreta,
a owe pychy
apetyty
swawolne wole
robią ze mnie gniazdo.
2
Kruk mi chleba nie przynosi,
a grota – numerowana,
wisi drzewo ze sznurków,
kwitnie papierami,
kwitnie świecznik ze stołowych nóg
a drugi świecznik – prawdziwy.
Ostatecznie – mówię z ludźmi.
Nie piszę dla samych szaf.
Więc bądź – o ja! – garbaty
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garbem pokory przed ziomkami
i garbem porozumienia.
Zrozumcie po ciemku:
brzęczy srebrna korona stołu,
słychać miasto w skrótach i ukosach,
zapalcie światło:
czy nie zamiesza się
każdy z was – w żółtej szklance,
dokoła której
ociera się półtora wymiaru?
Zgaście światło:
oto magazyn kontemplacji,
cały jesteś pokryty sercem,
rozgrzesz mnie!
Włóż, włóżcie papierowe kwiaty do czajników,
pociągajcie sznury od bielizny
i za dzwony butów
na odpust poezji
na nieustanne uroczyste zdziwienie...!
(Obroty rzeczy, 1956)

Mity wojenne
Trzy
Jedna uciekła.
Druga uciekła.
Trzecia
zacięła się w drzwiach.
Jeden
Ukucnął pod stół
i ocalał.
(Rachunek zachciankowy, 1959)

Sprawdzone sobą
Stoi krzesło :
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artykuł prawdy
rzeźba samego siebie
powiązana w jeden pęk
abstrakcja rzeczywistości.
Połamało się.
I to też forma
tak – świecznik
tak – mina byka.
Abstrakcyjne powołanie krzesła
przyciąga teraz
całe tłumy rzeczywistości
wiąże w jeden pęk
w składzie prawdy
rzeczywistość abstrakcji.
(Rachunek zachciankowy, 1959)

Kwadrat mowy o sobie
włos ma piękno
mam przerwę we włosach
jestem bez przerwy
o włos a byłbym piękny
(Rachunek zachciankowy, 1959)

Mylne wzruszenie
jak ...śka proszków nie przywiozła
to się ziemia trzęsła
Adalinek idzie w płaszczu
wcale nie on
jutro nie sobota
ulica wygląda jak ulidza
coś jej nie pasuje
i jej nie pasuje
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zasypia Białoszewskawy
i jemu nie pasuje
(Mylne wzruszenia, 1961)

być sobie jednym
taki traf mi się
(Mylne wzruszenia, 1961)

Leżenia
l
naprzeciw nocnych szpar
ciemno-ja
mieszkanio-ja
leżenio-ja
2
leżenie
w wydłużenie się
bez jednej poprzeczki złości która skraca
idzie tylko na długość idzie się idzie
puszcza się w dobrze sobie bycie
nie kończy się
3
kiedy leżę nie nadaję się do wstania
leżenie zapuszcza korzenie
nie wierzę w poruszenie się
zawsze do wyrwania zielony
4
takie leżenie-myślenie jak ja lubię
to jest niedobre z natury
bo niech ja w naturze
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tak sobie leżę-myślę
to zaraz napadnie mnie coś i zje
5
leżąc w łóżku chcę być dobrym
przez sen rośnie dużo dobroci
leżenie dobroć wygrzewa
ale wstanie ją zawiewa
(Mylne wzruszenia, 1961)

Władysław Broniewski
Żołnierz polski
Ze spuszczoną głową, powoli
idzie żołnierz z niemieckiej niewoli.
Dudnią drogi, ciągną obce wojska,
a nad nimi złota jesień polska.
Usiadł żołnierz pod brzozą u drogi,
opatruje obolałe nogi.
Jego pułk rozbili pod Rawą,
a on bił się, a on bił się krwawo,
szedł z bagnetem na czołgi żelazne,
ale przeszły, zdeptały na miazgę.
Pod Warszawą dał ostatni wystrzał,
potem szedł. Przez ruiny. Przez zgliszcza.
Jego dom podpalili Niemcy!
A on nie ma broni, on się nie mści...
Hej, ty brzozo, hej ty brzozo-płaczko,
smutno szumisz na jego tułaczką,
opłakujesz i armię rozbitą,
i złe losy, i Rzeczpospolitą...
Siedzi żołnierz ze spuszczoną głową,
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zasłuchany w tę skargę brzozową,
bez broni, bez orła na czapce,
bezdomny na ziemi-matce.
(Bagnet na bron, 1943)

„Ballady i romanse”
„Słuchaj, dzieweczko! Ona nie słucha...
To dzień biały, to miasteczko...”
Nie ma miasteczka, nie ma żywego ducha,
po gruzach biega naga, ruda Ryfka,
trzynastoletnie dziecko.
Przejeżdżali grubi Niemcy w grubym tanku.
(Uciekaj, uciekaj, Ryfka!)
„Mama pod gruzami, tata w Majdanku...”
Roześmiała się, zakręciła się, znikła.
I przejeżdżał znajomy, dobry łyk z Lubartowa:
„Masz, Ryfka, bułkę, żebyś była zdrowa...”
Wzięła, ugryzła, zaświeciła zębami:
„Ja zaniosę tacie i mamie.”
Przejeżdżał chłop, rzucił grosik,
przejeżdżała baba, też dała cosik,
przejeżdżało dużo, dużo luda,
każdy się dziwił, że goła i ruda.
I przejeżdżał bolejący Pan Jezus,
SS-mani go wiedli na męki,
postawili ich oboje pod miedzą,
potem wzięli karabiny do ręki.
„Słuchaj, Jezu, słuchaj, Ryfka, sie Juden,
za koronę cierniową, za te włosy rude,
za to, żeście nadzy, za to, żeśmy winni,
obojeście umrzeć powinni.”
I ozwało się Alleluja w Galilei,
i oboje anieleli po kolei,
potem salwa rozległa się głucha...
„Słuchaj, dzieweczko!... Ona nie słucha...”
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(Drzewo rozpaczające, 1945)

Andrzej Bursa
Nauka chodzenia
Tyle miałem trudności
z przezwyciężeniem prawa ciążenia
myślałem że jak wreszcie stanę na nogach
uchylą przede mną czoła
a oni w mordę
nie wiem co jest
usiłuję po bohatersku zachować pionową postawę
i nic nie rozumiem
„głupiś” mówią mi życzliwi (najgorszy gatunek łajdaków)
„w życiu trzeba się czołgać czołgać”
więc kładę się na płask
z tyłkiem anielsko-głupio wypiętym w górę
i próbuję
od sandałka do kamaszka
od buciczka do trzewiczka
uczę się chodzić po świecie.
(Wiersze, 1958)

***
Inaczej wyobrażałem sobie śmierć
wierzyłem naiwnie
że szczytowy orgazm przerażenia
wytrąci mnie wreszcie ze strefy bólu
Tymczasem wszystko czuję
widzę wszystko
pozostając na prawach trupa
bez możliwości jęku
drgnięcia
poruszenia się
uczestniczę całym zapasem strachu i cierpienia
w ogranym kawałku dr Tulpa
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Student nieśmiały i gorliwy
wierci mi w mózgu jakimś dziwnym instrumentem
Patrząc na brzydką twarz chłopca
ubogi i niemodny strój puszek na wardze
myślę
możliwe że on jeszcze jest niewinny
i złośliwa satysfakcja przynosi mi pewną ulgę
(o ile można doznawać ulgi
w trakcie wiercenia mózgu)
Znam wszystkie narowy profesora
starego i łysego jak koń
znam posępne dowcipy studentów
zdołałem zapamiętać absurdalne frazesy medycyny
których pokryciem jest rzekomo
moje udręczone ciało
skazane na odkrywanie
coraz okrutniej zdumiewających
bukietów tortur.
(Wiersze, 1958)

Konstanty Ildefons Gałczyński
Wjazd na wielorybie
Natalii
Wodospad szyb. Huragan braw. Gap przy każdej szybie.
Od piątej rano gapili się na czczo.
I nagle piąta pięć! I ryk. I tak się zaczął
mój tryumfalny wjazd na wielorybie.
Światła były dziwaczne. Trudno było orzec, dzień czy
noc; a wiatr? wiatr, ten szary i chyży.
Więc widząc, co się święci, poetyzujący młodzieńcy
zakrzyknęli chórem: – Teraz nareszcie będziemy się mogli wyżyć!
Zwłaszcza że w jednym ręku trzymałem katedrę Notre-Dame ze złota,
a w drugim wielką zieloną gęś, umiłowaną córkę moją –
i kiedym sunął szpalerem, słyszałem, co myśli hołota:
– Oto nadciąga jak wiatr arcyapostoł cywilizacji ,,Przekroju”,
z katedrą i z gęsią, organista i pyrotechnik,
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rozradowujący się jak brzoskwinie Tycjanowskiej Lawinii.
zaklęty w capa przez miłość, wyklęty przez „Tygodnik Powszechny”,
Bacchus demokracji powracający z Indii.
Dorożkarze przed oberżami śpiewali Neptuna chwałę
hymnem akatystycznym, lecz gdy zrobiło się ciemniej,
chcieli uciekać do domu. Stop. Bo dorożki zaczarowałem,
a wszystkie płaczące Izoldy miały kolczyki ode mnie.
Inteligenci tymczasem wertowali słowniki Larussa,
żeby pojąć, co to wszystko znaczy, czy to nie jest przypadkiem kino,
tym bardziej że nade mną bizantyjsko płynęła moja muza,
kobieta z oczyma Natalii, która jest nie zweryfikowaną boginią.
W niebie zaczynała się groza. Notabene była niedziela,
innymi słowy: czerwone niebo i purpurowy rynek.
Na rynku koło południa wręczono mi order Breughela
pod dźwięki stu tysięcy katarynek,
które ustawione wzdłuż trasy, kręcone wprawnymi dłońmi,
grzmiały, można powiedzieć, jak jedna cudowna trąba.
I znieruchomiało miasto. Z ludźmi. Z kwiatami. I z końmi
Tulipany frunęły do nieba, a gwiazdy wytrysły na klombach
(oczywiście).
Deszcz wtedy zaczął płakać jak turkusowa dziewczyna
zgwałcona dosyć podstępnie przez bardzo sprośne monstrum,
więc zsiadłem z wieloryba i rzekłem do muzy: – Jedyna,
widzisz most? – Rzekła: – Widzę. – I poszliśmy razem do mostu.
Na moście wiatr włosy jej owiał. Księżyc rzęsy wydłużył srebrne.
Nogi przemienił w promienie, a w światło całą biedę.
Liczyliśmy struny nocy na palcach, raz, dwa, trzy, cztery.
Jak gitara – miała siedem.
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Z poematu Wit Stwosz
III. Robota
Pracowali śpiewający stolarze
w ogrodzie, nad brzegiem rzeki,
a gdy w zmierzch kończyli stolarze,
zaczynały śpiewać słowiki.
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A była to już pora jaśminu,
pora ptaków i pora blasku –
i odbity w Wiśle Kraków płynął
jak dziecinne pozłacane cacko.
Czas upalny był i zielony
i niejeden papieża się nie bał,
i dzwoniły, dzwoniły dzwony
zapraszając biednych do nieba.
Gdy kończyła się noc księżycowa,
do tej szopy nadrzecznej i dużej
znów przychodził mistrz i snycował
włosy, nosy, ręce i uszy,
betlejemskie dziwa i dary,
i kubraki, i szuby na plecach,
pięknie wargi podbarwiał Marii,
a łajdaków sromotnie oszpecał;
kładł jabłuszka na złotych talerzach,
wyżej gwiazdki, by świeciły nocą;
sam się dziwił, że tyli świat mieszka
w ordynarnym lipowym klocu.
A tych kwiatków ile nasiał wkoło,
tych konwalii mdlejących z tęsknoty!
a jak oczy podniósł apostołom,
by patrzyły jak na samoloty!
Potem złotem wszystko porozświecał
(choć mu skradli niejedną uncję),
w złoto zadął, aż strach obleciał
zamki, diabły i dęby burgundzkie;
i siepaczów nękanych kiłą
także w drzewne skrzypcowym wykonał,
z księżycowym okiem, że aż miło,
jakbyś patrzał na kamratów Wilona –
jakby obstąpiły cię poczwary,
bazyliszki, trzcina styksowa,
jakbyś zasnął w dzień i ciemny Paryż
ujrzał w oknie zamiast Krakowa.
A tu pośpiech. Jeszcze drzewo Jessego
musi być, i Anna, i Joachim,
jeszcze taniec króla murzyńskiego
i ta księga, i ten baldachim.
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Co do króla, to naprawdę nie wiem,
bom nigdy nie oglądał Maura –
i te figury z tyłu – o, robak w drzewie –
i tych aniołków co niemiara.
I żeby to wszystko wiatr obracał
jak borem ciemnym przed burzą –
a co do aniołków, to jeden rajca
powiedział, że o jednego za dużo.
I gadka już chodzi miastem,
że z wykusza od mistrza Wita
wylatują aniołki pierzaste
z organkami, z lutniami, gdy świta;
i że łeb mu skwierczy jak pochodnia
od owego snycerskiego wysiłku,
i że nawet pewnego przechodnia
mistrz uwiecznił wśród swoich figur,
Tylko jednej figury dla siebie
mistrz nie umiał wyrzeźbić jaskrawej:
kurtyzany z puzonem przy gębie,
swojej doczesnej sławy.

Grób Krasickiego
Co wieczór Wenus nad tym wzgórkiem błyska
i muska kwiaty,
w których się kochał śpiewający biskup,
tłumacz Lukiana z Samosaty;
obok tarnina wróblom na uciechę,
w tarninie chmury białe –
i mówią chmury: „On w kraj spadał śmiechem
jak Zeus złotym deszczem w Danae;
ale mu wlazła śmierć w wesołe oczy,
zielone jak ta mogiła,
to nic, nie cały umarł; zaraz w nocy
Wenus się nad nim zapaliła,
wdzięcznie okrągła. Swymi promieniami
grób srebrzy po wieki wieków.
A to są cienie: To grożą pięściami
upiory urażonych mnichów.”
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Stanisław Grochowiak
Introdukcja
Nie cały minę Choć zostanie owo
Kochanie ziemi w bajorku i w oście
I przeświadczenie że śledź bywa w poście
Zarówno piękny jak pod jesień owoc
Bo kochać umiem kobietę i z rana
Gdy leży cicha z odklejoną rzęsą
A jak jest moja to jest całowana
W puder i w słońce W zachwyt i w mięso
Tak mnie ugadzam bo nie tylko z niebem
Ale z odbiciem nieba w całej nafcie
A teraz weźcie teraz wy potraficie
Tyle zachwytu połączyć z pogrzebem
Słabi powiedzą tyle że to smutno
Mężni że słabych zatrzymuję w drodze
A ja zbierałem tylko te owoce
Co – że są krwawe – zbiera się przez płótno
(Rozbieranie do snu, 1959)

Rozbieranie do snu
Swenowi Czachorowskiemu
Chodzimy razem
Po tym wielkim wnętrzu
Ona w smołowej
Ja w błękitnej sukni
Ona z zaledwie
Zieloną łysiną
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I tu
Powiada
Będzie gwóźdź najpierwszy
Tutaj powiesisz
Cytrę obu rąk
A czy ten szczygieł
Może w nich?
Ja pytam
Ona jest głucha w obu czarnych gwiazdach
I tu
Powiada
Będzie gwóźdź następny
Tutaj powiesisz
Srebrny woal płuc
A czy ta róża
Może w nich?
Ja pytam
Ona jest ślepa w obu ostrych uszach
I tu
Powiada
Będzie gwóźdź na głowę
Wieszaj ją lekko
Dziobem w strop podłogi
A ja
Nie pytam
Ja stoję tak biały
Z kręgiem jak Chrzciciel
Nad drucianą szyją
(Rozbieranie do snu, 1959)

Ikar
Julianowi Przybosiowi
I pomyśleć:
Ilu tu słów by znowu trzeba,
By zapach szumiał w porcelanowych nozdrzach,
By język – niegdyś wilgotny – przestał być rzeźbą w soli,
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Oczy – dwojgiem różowych świateł,
Co zdobią,
Nie – widzą!
Co nas bowiem przeklina? (Przeklina znaczy: oddala,
Bezradnych jak na lodowisku tańczące koszule...)
Ta prawda, co jest ciemna, lecz ziarnista jak stal,
Czy skrzydła
Z ptasich pęcherzy, rozpiętych na promykach?
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 chrusten gonitwy, ptasich tropów – zakosów,
Tu zbliż się z pędzelkiem do jaskółczenia brwi,
Tu – proszę, spróbuj – ptaszka uwieść na promieniu...
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!
Brueghel malował wołu – ten był w pierwszym planie,
Wykląć Brueghla, bo w drugim dopiero Ikar jak mucha
Wzbijał się?
Spadał?
Omiatał nieboskłon
Cukrzaną chmurką na lepkim patyku!
(Agresty, 1963)

Jerzy Harasymowicz
Wieża melancholii
Po morzu jama tylko czerwona pod zamkiem nieżywym
jak na brzuchu wyżartym przez wilki
Po jeźdźcach koni mnóstwo na brzegu kruszą się w popiół niebieskie grzywy
Koni upadających stuk jak bicie zegara odmierza chwilki
Okręty miały gdzieś jechać lecz już nie wie nikt
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Ich dna półokrągłe czerwone jak usta melancholii
Słońce jak głowa bez oczu obdarta ze skóry jest świt
Niby diabeł o sarnich oczach końcem złotego warkocza piszę o snu mego teorii
Z zamku mam widok na wieżę melancholii w białe pasy i czarne
Tam zły żałobne opaski sporządza a anioł dzieciom śnieżną kokardę
To naprzeciw a na ścianie obraz zimna
Drzewa sadu jak wiatraki wyją sczerniałe z włosem rozwianym
Z rękami mocno do tułowia przyciśniętymi kaftanem słomianym
Po salach zamku drogi pajęcze zwisają jak oszronione telegraficzne druty
Wtem karzeł o oczach tylu że głowa mu się mieni jak żabi skrzek ten karzeł się waży
Podpalić me złote loki ja nie gaszę lenistwem struty
I tkwię na tronie z trzasku ognia w sali pustej wśród niebieskich witraży
(Wieża melancholii, 1958)

Nocy muzyczna ilustracja
W nocy
w szafie z książkami
kogut zwołuje
ko k
ko k
ko k
wyraźnie
jak na pokaz
otwieram szafę
cisza
Dali jak ryba
wielka
czerwoną składa
ikrę snu
Botticelli
starym
oblazłym z pozłoty
skrzydłem anielskim
okryty
jak płaszczem
za chwilę
w szafie
kogut zwołuje
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ko k
ko k
ko k
wyraźnie
jak na pokaz
otwieram szafę
cisza
malutki karłowaty
Mickiewicz
jak puszcza
śpi
a Andersen znów
jak łabędź
z głową pod skrzydłem
za chwilę
w szafie z książkami
kogut zwołuje
ko k
ko k
ko k
otwieram szafę
a tam
rozwija się
pomaleńku wewnętrznie
rulon papieru
(Mit o świętym Jerzym, 1960)

Zbigniew Herbert
***
Stoimy na granicy
wyciągamy ręce
i wielki sznur z powietrza
wiążemy bracia dla was
z krzyku załamanego
z zaciśniętych pięści
odlewa się dzwon i serce
milczące na trwogę
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proszą ranne kamienie
prosi woda zabita
stoimy na granicy
stoimy na granicy
stoimy na granicy
nazwanej rozsądkiem
i w pożar się patrzymy
i śmierć podziwiamy
(Hermes, pies i gwiazda, 1957)

Tren Fortynbrasa
dla M.C.
Teraz kiedy zostaliśmy sami możemy porozmawiać książę jak mężczyzna z mężczyzną
chociaż leżysz na schodach i widzisz tyle co martwa mrówka
to znaczy czarne słońce o złamanych promieniach
Nigdy nie mogłem myśleć o twoich dłoniach bez uśmiechu
i teraz kiedy leżą na kamieniu jak strącone gniazda
są tak samo bezbronne jak przedtem To jest właśnie koniec
Ręce leżą osobno Szpada leży osobno Osobno głowa
i nogi rycerza w miękkich pantoflach
Pogrzeb mieć będziesz żołnierski chociaż nie byłeś żołnierzem
jest to jedyny rytuał na jakim trochę się znam
Nie będzie gromnic i śpiewu będą lonty i huk
kir wleczony po bruku hełmy podkute buty konie artyleryjskie werbel werbel
wiem nic pięknego
to będą moje manewry przed objęciem władzy
trzeba wziąć miasto za gardło i wstrząsnąć nim trochę
Tak czy owak musiałeś zginąć Hamlecie nie byłeś do życia
wierzyłeś w kryształowe pojęcia a nie glinę ludzką
żyłeś ciągłymi skurczami jak we śnie łowiłeś chimery
łapczywie gryzłeś powietrze i natychmiast wymiotowałeś
nie umiałeś żadnej ludzkiej rzeczy nawet oddychać nie umiałeś
Teraz masz spokój Hamlecie zrobiłeś co do ciebie należało
i masz spokój Reszta nie jest milczeniem ale należy do mnie
wybrałeś część łatwiejszą efektowny sztych
lecz czymże jest śmierć bohaterska wobec wiecznego czuwania
z zimnym jabłkiem w dłoni na wysokim krześle
z widokiem na mrowisko i tarczę zegara
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Żegnaj książę czeka na mnie projekt kanalizacji
i dekret w sprawie prostytutek i żebraków
muszę także obmyślić lepszy system więzień
gdyż jak zauważyłeś słusznie Dania jest więzieniem
Odchodzę do moich spraw Dziś w nocy urodzi się
gwiazda Hamlet Nigdy się nie spotkamy
to co po mnie zostanie nie będzie przedmiotem tragedii
Ani nam witać się ani żegnać żyjemy na archipelagach
a ta woda te słowa cóż mogą cóż mogą książę
(Studium przedmiotu, 1961)

Jonasz
I nagotował Pan rybę wielką
żeby połknęła Jonasza
Jonasz syn Amittaja
uciekając od niebezpiecznej misji
wsiadł na okręt jadący
z Joppen do Tarszisz
potem były rzeczy wiadome
wiatr wielki burza
załoga wyrzuca Jonasza w głębokości
morze staje od burzenia swego
nadpływa przewidziana ryba
trzy dni i trzy noce
modli się Jonasz w brzuchu ryby.
która wyrzuca go w końcu
na suchą ziemię
współczesny Jonasz
idzie jak kamień w wodę
jeśli trafi na wieloryba
nie ma czasu westchnąć
uratowany
postępuje chytrzej
niż biblijny kolega
drugi raz nie podejmuje się
niebezpiecznej misji
zapuszcza brodę
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i z daleka od Niniwy
pod fałszywym nazwiskiem
handluje bydłem i antykami
agenci Lewiatana
dają się przekupić
nie mają zmysłu losu
są urzędnikami przypadku
w schludnym szpitalu
umiera Jonasz na raka
sam dobrze nie wiedząc
kim właściwie był
parabola
przyłożona do głowy jego
gaśnie
i balsam przypowieści
nie ima się jego ciała
(Studium przedmiotu, 1961)

Apollo i Marsjasz
Właściwy pojedynek Apollona
z Marsjaszem
(słuch absolutny
contra ogromna skala)
odbywa się pod wieczór
gdy jak już wiemy
sędziowie
przyznali zwycięstwo bogu
mocno przywiązany do drzewa
dokładnie odarty ze skóry
Marsjasz
krzyczy
zanim krzyk dojdzie
do jego wysokich uszu
wypoczywa w cieniu tego krzyku
wstrząsany dreszczem obrzydzenia
Apollo czyści swój instrument
tylko z pozoru
głos Marsjasza
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jest monotonny
i składa się z jednej samogłoski
A
w istocie
opowiada
Marsjasz
nieprzebrane bogactwo
swego ciała
łyse góry wątroby
pokarmów białe wąwozy
szumiące lasy płuc
słodkie pagórki mięśni
stawy żółć krew i dreszcze
zimowy wiatr kości
nad solą pamięci
wstrząsany dreszczem obrzydzenia
Apollo czyści swój instrument
teraz do chóru
przyłącza się stos pacierzowy Marsjasza
w zasadzie to samo A
tylko głębsze z dodatkiem rdzy
to już jest ponad wytrzymałość
boga o nerwach z tworzyw sztucznych
żwirową aleją
wysadzaną bukszpanem
odchodzi zwycięzca
zastanawiając się
czy z wycia Marsjasza
nie powstanie z czasem
nowa gałąź
sztuki – powiedzmy – konkretnej
nagle
pod nogi upada mu
skamieniały słowik
odwraca głowę
i widzi
że drzewo do którego przywiązany był Marsjasz
jest siwe
zupełnie
(Studium przedmiotu, 1961)
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Kamyk
kamyk jest stworzeniem
doskonałym
równy samemu sobie
pilnujący swych granic
wypełniony dokładnie
kamiennym sensem
o zapachu który niczego nie przypomina
niczego nie płoszy nie budzi pożądania
jego zapał i chłód
są słuszne i pełne godności
czuję ciężki wyrzut
kiedy go trzymam w dłoni
i ciało jego szlachetne
przenika fałszywe ciepło
– Kamyki nie dają się oswoić
do końca będą na nas patrzeć
okiem spokojnym bardzo jasnym
(Studium przedmiotu, 1961)

Mieczysław Jastrun
Jabłko nagle wypuszczone z dłoni
Jabłko nagle wypuszczone z dłoni
Nie spadnie ruchem jednostajnie przyśpieszonym,
Drzewo nie zwęgli się w ogniu,
Nie wyleje się woda z odwróconej szklanki,
Nie wypuszczą mnie drzwi otwarte na próżnię.
Będę mógł oprzeć się tylko o własny cień.
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(Strefa owoców, 1964)

Poza czasem
Nic nie obchodzi mnie złoty wiek tych sosen
Ani biały czas goździka,
Ani czas kurzu na szosie,
Ani czas mijających obłoków.
Traci ważność, czy żyłem wiek czy chwilę.
Wystarczy jedno spojrzenie w oczy słonecznika,
Roztarcie macierzanki w dłoniach,
Jakakolwiek woń bezokolicznikowa,
Cokolwiek z niezauważalnych zwykle rzeczy ziemi,
Ujrzanych nagle tak,
Że ich kształt o nieszczelnych powiekach
Przeczy mijaniu (wody, obłoków, człowieka).
(Strefa owoców, 1964)

Tymoteusz Karpowicz
Sen ołówka
gdy ołówek rozbiera się do snu
twardo postanawia
spać sztywno
i czarno
pomaga mu w tym
wrodzona nieugiętość
wszystkich rdzeni świata
rdzeń pacierzowy ołówka
pęknie a nie da się zgiąć
nigdy nie przyśnią mu się
fale albo włosy
tylko żołnierze stojący na baczność
lub trumny
to co w nim się układa
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jest proste
co poza nim krzywe
dobranoc
(Znaki równania, 1960)

Rozkład jazdy
rozłożono jazdę na konie i ludzi
potem na konie i siodła
potem na ludzi i hełmy
potem na pęciny chrapy i piszczele
rozłożono wszystko bardzo szczegółowo
to był dobrze pomyślany rozkład
bardzo długo rozkładano ręce
teraz jazda taka stąd zabiera
spory kawał czasu i łąki
wszystko od tej jazdy się zabrało
rozłożystą nieruchomością
(W imię znaczenia, 1962)

Nieco przed lasem
on niby wyjrzał
ale jeszcze nie mam na to oka
on jakby słucha
ale jeszcze mimo moich uszu
on na pewno coś zwęszył
ale jeszcze mi to nie po nosie
on już na język wodzi
ale drewno mam na jego słowo
nieco przed lasem za wcześnie
wyszło słońcu na dobre z cienia
ale nieco przed lasem za późno
na wybicie tej chwili ze światła
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(Trudny las, 1964)

Jan Lechoń
Duch Boya
Poezja to wyzłoci, czas wszystko to zatrze,
I zniknie w końcu wszystko, co jeszcze was dzieli:
Ciebie, coś go oglądał wygodnie w teatrze,
Od niego, więzionego w bazyliańskiej celi.
I wtedy ktoś cierpieniem papierowym wzgardzi
I myśląc, jak okrutnie byłeś nieszczęśliwy,
O tobie może powie: „Ach! on cierpiał bardziej,
Poznał wszystko co ludzkie. Oto człowiek żywy!”.
Ty jeden, jak to dziwne, spośród nas tak wielu,
Coś strzegł się słów podniosłych jak skazy, co plami,
Ty najmniej patetyczny, drogi przyjacielu,
Jesteś właśnie, jak Konrad, za pan brat z duchami.
Oto wstajesz znad biurka w warszawskim pokoju
Jak wczoraj! Ale co to? Skąd ta rana krwawa?
Chciałbym tobie powiedzieć: „Jak się masz, mój Boyu”
Lecz czuję, że już teraz nie mam tego prawa,
I słyszę cię, jak mówisz słowami cichemi:
„Żadna mi nie jest obca małość i pokusa,
Zmierzyłem to co wzniosłe i nędzne na ziemi,
Jak Piotr, co kiedyś przecież zaparł się Chrystusa”.
Lecz jemu powiedziano: „Będziesz z prawej strony
Przed tym, co nie znał wahań i skruchy, i lęku!”.
I stoisz oto, Boyu, bardzo zawstydzony,
Trzymając pióro w jednym, palmę w drugim ręku!
(Aria z kurantem, 1945)
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Czesław Miłosz
W Warszawie
Co czynisz na gruzach katedry
Świętego Jana, poeto,
W ten ciepły, wiosenny dzień?
Co myślisz tutaj, gdzie wiatr
Od Wisły wiejąc rozwiewa
Czerwony pył rumowiska?
Przysięgałeś, że nigdy nie będziesz
Płaczką żałobną.
Przysięgałeś, że nigdy nie dotkniesz
Ran wielkich swego narodu,
Aby nie zmienić ich w świętość,
Przeklętą świętość, co ściga
Przez dalsze wieki potomnych.
Ale ten płacz Antygony,
Co szuka swojego brata,
To jest zaiste nad miarę
Wytrzymałości. A serce
To kamień, w którym jak owad
Zamknięta jest ciemna miłość
Najnieszczęśliwszej ziemi.
Nie chciałem kochać tak,
Nie było to moim zamiarem.
Nie chciałem litować się tak,
Nie było to moim zamiarem.
Moje pióro jest lżejsze
Niż pióro kolibra. To brzemię
Nie jest na moje siły.
Jakże mam mieszkać w tym kraju,
Gdzie noga potrąca kości
Niepogrzebane najbliższych?
Słyszę głosy, widzę uśmiechy. Nie mogę
Nic napisać, bo pięcioro rąk
Chwyta mi moje pióro
I każe pisać ich dzieje,
Dzieje ich życia i śmierci.
Czyż na to jestem stworzony,
By zostać płaczką żałobną?
Ja chcę opiewać festyny,
Radosne gaje, do których
Wprowadzał mnie Szekspir.-Zostawcie
Poetom chwilę radości,
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Bo zginie wasz świat.
Szaleństwo tak żyć bez uśmiechu
I dwa powtarzać wyrazy
Zwrócone do was, umarli,
Do was, których udziałem
Miało być wesele
Czynów, myśli i ciała, pieśni, uczt.
Dwa ocalone wyrazy:
Prawda i sprawiedliwość.
(Ocalenie, 1945)

Który skrzywdziłeś
Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,
Choćby przed tobą wszyscy się skłonili
Cnotę i mądrość tobie przypisując,
Złote medale na twoją cześć kując,
Radzi że jeszcze jeden dzień przeżyli,
Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta
Możesz go zabić – narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy.
Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.
Washington D.C., 1950
(Światło dzienne, 1953)

Sroczość
Ten sam i nie ten sam szedłem przez las dębowy
Dziwiąc się, że muza moja, Mnemozyne,
Nic nie ujęła mojemu zdziwieniu.
Skrzeczała sroka i mówiłem: sroczość,
Czymże jest sroczość? Do sroczego serca,
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Do włochatego nozdrza nad dziobem i lotu
Który odnawia się kiedy obniża
Nigdy nie sięgnę a więc jej nie poznam.
Jeżeli jednak sroczość nie istnieje
To nie istnieje i moja natura.
Kto by pomyślał, że tak, po stuleciach,
Wynajdę spór o uniwersalia.
Montgeron, 1958
(Król Popiel i inne wiersze, 1962)

Nigdy od ciebie, miasto
Nigdy od ciebie, miasto, nie mogłem odjechać.
Długa była mila ale cofało mnie jak figurę w szachach.
Uciekałem po ziemi obracającej się coraz prędzej
A zawsze byłem tam: z książkami w płóciennej torbie,
Gapiący się na brązowe pagórki za wieżami Świętego Jakuba
Gdzie rusza się drobny koń i drobny człowiek za pługiem,
Najoczywiściej od dawna nieżywi.
Tak, to prawda, nikt nie pojął społeczeństwa ni miasta,
Kin Lux i Helios, szyldów Halperna i Segala,
Deptaku na Świętojerskiej nazwanej Mickiewicza.
Nie, nikt nie pojął. Nikomu się nie udało.
Ale kiedy życie się strawi na jednej nadziei:
Ze w jakiś dzień już tylko ostrość i przezroczystość,
To, bardzo często, żal.
Berkeley, 1963
(Gucio zaczarowany, 1965)

Julian Przyboś
Jesień 42
Nadciąga zagłada!
a ja kłonię gałąź jabłoni:
ukrywam się w podziwie...
Oto
trzymam w dłoni jabłko tak prawdziwie,
że władam,
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rzeczy tknięte moim wzruszeniem przytaczają się słownie –
z każdym rokiem szybciej
planeta toczy mi się do rąk.
Wola mistrzostwa dojrzała we mnie o rok.
Każde moje zdanie ma składnię uczucia.
Gdy dzień – jak odroczenie na dzień wykonania wyroku,
tym owocniej wypełniam go życiem
do dna nocy.
Chwytam wasz strach, jak w potrzask, w błyskawiczny spokój.
Osobno – w walce spólnoty
biorę udział.
(Póki my żyjemy, 1944)

Do ciebie o mnie
Zapatrzony, że samymi rzęsami
zmiótłbym śnieg z twojej ścieżki,
chwytam w zachwyt ruch twój – i gubię:
Krokiem tak zalotnie lekkim,
jakbyś wiodła ptaszka na promieniu,
szłaś przede mną – przed sobą, przed wszystkim!
Poderwany spod nóg przez wróble
twój cień w krzewie się zazielenił,
pojaśniał w drobne listki.
I zniknęłaś – w swoim śpiewie. Zamilkliśmy.
Ale odtąd zasłuchany, gdy pytam
o mnie,
od rośliny do słowa
każdy pąk się wyraża kwieciście;
świat rozkwita nagiej, ogromniej
we wszechkwiat.
(Gałąź wiśniowa
przewinęła się do kwiatów od liści
zwinniej,
niż wiewiórka zdążyłaby się domyślić.)
(Miejsce na ziemi, 1945)
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List ze Szwajcarii
Doznaję gór – objawienia planety na ziemi,
dotykam szczytu, jak dna, gdyby runął, księżyca,
wysokość padła,
pode mną świeci lodowiec – obalonej przestrzeni
polarna gwiazda –
Ty, rękami uwięzły
w odgruzowanych ulicach,
z pyłem z wież pod powieką!
Twój list – przestrzał oddali – szerzy nowy świat lekko:
toczysz taczkę cegieł – rzeczywistość.
Stoją domki jak wyjęte ze łzy
––––––––––––––––––––––––––––––
nad wodą wielką i czystą.
(Rzut pionowy, 1952)

Oda do turpistów
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
brodatej,
ponurej,
Waszej, pokorni wyjadacze resztek
zastraszająco wspaniałego Ścierwa
Charles’a Baudleaire’a!
Niech nad martwym Waszym światem
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wzniosę się
i spadnę
ryjąc głęboko w połciach mięsa nosem,
ażeby sprostać
Wam, przedwcześnie starczy,
których dzieciństwo i młodość kaleka
ocalały z wojennych, a nie ocalały
z pokojowych zniszczeń!...
Lecz – bez tej sztucznej szczęki – zapytam Was z prosta:
Czyżbyście wierzyli,
że – jak na (garbatego) poetę – wystarczy
będąc ogonem wywracać do góry
kota cudzej myśli
wte i wewte?
Że brzydkie to piękne, ładne to szkaradne
i na odwrót?
I więcej w wierszach ruszać nie trzeba rozumem?
Na darmo Wasza trwoga, udana czy szczera,
straszy nogą wyjętą z kubła w prosektorium,
spreparowaną w szkole estetycznej numer:
zero
przeciw nodze od stołu ległej na śmietniku,
na tym Waszym Parnasie, gdzie ze szczurem i gó – ,
(emblematem głównym
Muzy Nekrofilii),
uczycie się bez kropki pisać w szkole numer:
zera.
Wasz „dreszcz” nie wytrzymuje porównania z Baką!
Przywyknął już do tego, nie zlęknie się mieszczuch.
Nudzicie go jednako.
Bo kogóż dziś połechce Twój makaberyotyk
ze wstrętem estetycznie smacznym, pseudonowym,
o, Ty,
moralisto od siedmiu czyraków!
Albo Ty, drugi wieszczu
od nogi stołowej:
Twój pogrzebacz nie wstrząśnie Dziunią z manikury!
Na darmoś się, poeto, jeden z drugim, uwziął.
Ziewa widząc Was w tele sam Matysiak Józio...
Nie prześcigniesz „Śmierci niechybnej”:
piękniej nie zbrzydniesz.
Biedni! Jeden tak długo drażnił swą tajemną ranę,

220

że stał się dziś Ronsardem róży z mięsodziwia
(caro luxurians),
samochcącą ofiarą fantazyjnej trwogi.
Drugi wciąż pełza koło odlamanej
stołowej nogi
i nadeptuje swój uraz.
Nie wytknęliście głowy z kubła u Becketta:
biedni! Nawet na własną śmietniczkę Was nie stać...
Nie, nie żal mi Was!
Wasz Pegaz-Szczur sparszywiał!
Zmykajcie! Zarządzam niniejszym
deratyzację Waszych wierszy.
1962 r.
(Na znak, 1965)

Jedno drzewo
Tak, to po liściach dotykalnej wiśni,
tej oto, domyślnie
kryjącej tamtą przed- czy poza-wiśnię
w sadzie wyciętym, w listkach przed półwieczem
opadłych, lecz odzieleniałych,
pluszcze deszcz,
ciąg dalszy
przerwisty,
powtarzany wiernie...
Od owoców ujrzanych wtedy naj soczyściej
odrywa się ich czerwień i z dwóch wiśni ciecze
pąsowymi kroplami za kroplami... pada
na trawę podnoszącą tym zieleńszą zieleń.
Dotykam pnia obiema rękami... to ledwo
jedno
drzewo.
Lecz nie znika ta sama, mokra, twarda
kora
okrywająca próżnię po dawnym... stoi
pień bez twardzieli,
trwają w liściach liście;
deszcz najdalszy je rosi.
I uchodzi w korzenie jedynego drzewa
rozwinięty ze słojów dwuczas ocalały
w szumie tak czystym, że śpiewa
o twoim płaczu z radości
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nie mojej.
I sikora na cierniu poćwierkując cierpnie
dawno zmarła i modra.
(Na znak, 1965)

Tadeusz Różewicz
Ocalony
Mam dwadzieścia cztery lata
ocalałem
prowadzony na rzeź.
To są nazwy puste i jednoznaczne:
człowiek i zwierzę
miłość i nienawiść
wróg i przyjaciel
ciemność i światło.
Człowieka tak się zabija jak zwierzę
widziałem:
furgony porąbanych ludzi
którzy nie zostaną zbawieni.
Pojęcia są tylko wyrazami:
cnota i występek
prawda i kłamstwo
piękno i brzydota
męstwo i tchórzostwo.
Jednako waży cnota i występek
widziałem:
człowieka który był jeden
występny i cnotliwy.
Szukam nauczyciela i mistrza
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
niech oddzieli światło od ciemności.
Mam dwadzieścia cztery lata
ocalałem
prowadzony na rzeź.
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(Niepokój, 1945)

Circe
Przed tanią jatką
na czarnym błocie
ogon
kurczy się skręca
pęcznieje syczy
W drzwiach zasadzony
rośnie
czeladnik rzeźnicki
Wchodzą:
zaradny jegomość w kapeluszu
panna pozbawiona wyrazu
paniusia wyszczekana
staruszek z łatką
kilku szarych prostych obywateli
kilka prostych kobiet
jeden obywatel złożony i krzywy
Tam w środku:
łagodnie kołyszą piersiami
nad błyszczącymi wagami
czarodziejki
Dziewczyna w białych szatach
jak anioł z czerwonym toporem
Kiedy się odwróci tyłem
plecy bez skrzydeł
unoszą
w krainę krągłą
i rozległą niżej
Ważą dzielą daj
każdemu ile się należy
Z jatki wybiegają:
jegomość w kapeluszu
ze świńskim ryjem
panna z wolim okiem
staruszek z miękką senną wargą
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paniusia z krowim ozorem
nieznany z mózgiem w starej gazecie
Pod ścianą
noga za noga
noga za nogą
wlecze się długi ogon
1954
(Uśmiechy, 1945-1956)

Włosek poety
Poeta to na pewno ktoś
Słuchajcie głosu poety
Choćby ten głos
był cienki jak włos
Jak jeden włos Julietty
Jeśli się zerwie włosek ten
to nasza nudna kula
upadnie w ciemność
Czy ja wiem
albo się zbłąka w chmurach
Słyszycie Czasem wisi coś
na jednym włosku wisi
Dziś włoskiem tym poety glos
Słyszycie
Ktoś tam słyszy
1954
(Uśmiechy, 1945-1956)

Formy
Te formy niegdyś tak dobrze ułożone
posłuszne zawsze gotowe na przyjęcie
martwej materii poetyckiej
przestraszone ogniem i zapachem krwi
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wyłamały się i rozbiegły
rzucają się na swego twórcę
rozdzierają go i wloką
długimi ulicami
po których już dawno przemaszerowały
wszystkie orkiestry szkoły procesje
jeszcze oddychające mięso
wypełnione krwią
jest pożywieniem
tych form doskonałych
zbiegają się tak szczelnie nad zdobyczą
że nawet milczenie nie przenika
na zewnątrz
grudzień 1956
(Formy, 1958)

Wizja i równanie
Widział głupią i zatroskaną twarzyczkę siostry. Pochylała się nad nim. Biedna Izabela
mówiła, że miał przed śmiercią cudowne wizje, że widział marmurowe anioły, ametystowe
świątynie, krajobrazy i kwiaty niewypowiedzianej piękności.
Nie miał cudownych widzeń. To tylko był ten oficer w operetkowym mundurze.
Ozdobiony, obwieszony, brzękający, błyszczący oficer. Pasy, klapki, szarfy, sznury, wstęgi,
frędzle, pagony, guziki, medale, ostrogi, wąsiki. To był ostatni fantom.
Uśmiechnął się. Roześmiał. Teraz leżał spocony i myślał, jak bez pomocy cudzych rąk
przewrócić się na drugi bok. Podróż na korytarz już mu się nie uda. Łóżko zostało ustawione
bardzo niezręcznie. Nie mógł wyglądać przez okno. Przed oczami miał ścianę. Leżąc pisał
listy do matki i siostry. Pisał, że już nauczył się chodzić na szczudle, ale że nie może wejść
sam na schody. Pomagają mu w tym ludzie: wnoszą go i znoszą.
Pisał, że kazał sobie zrobić nogę z bardzo lekkiego drewna, lakierowaną i wyściełaną. Ta
doskonale wykonana noga kosztowała pięćdziesiąt franków. Przestrzeń rodząca przestrzeń.
Kraje, morza. Wielbłądy, słonie, tygrysy, hieny. Chciałby leżeć głową przy oknie, żeby
zobaczyć szpitalne podwórko. Kamienne z jedną czarną akacją. Padał deszcz. Myślał o tym,
że nie będzie już miał syna. Nie będzie miał żony. Złote kajdany, które dźwigał jak katorżnik,
ważyły dwadzieścia kilo. Czterdzieści tysięcy franków. Dwadzieścia dwa kilo złota. Chciał na
tym zbudować swoje uporządkowane życie. Dom.
Wszystko się skończyło. Dokoła poruszali się ludzie, poruszały się rzeczy. Biegły
krajobrazy. Siedział z opuszczonymi rękami. Kadłub bez nóg. Z twarzą świętego i idioty.
Płakał jak dziecko i prosił, aby niebo oddało mu nogi. Przecież musi iść dalej.
(Rozmowa z księciem, 1960)
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Kurtyny w moich sztukach
Kurtyny
w moich sztukach
nie podnoszą się
i nie opadają
nie zasłaniają
nie odsłaniają
rdzewieją
gniją chrzęszczą
rozdzierają
ta pierwsza żelazna
druga szmata
trzecia papierowa
odpadają
kawał za kawałem
na głowy
widzów
aktorów
kurtyny
w moich sztukach
zwisają
na scenie
na widowni
w garderobie
jeszcze po zakończeniu
przedstawienia
lepią się do nóg
szeleszczą
piszczą
1967
(Twarz trzecia, 1968)
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Leopold Staff
Podwaliny
Budowałem na piasku
I zwaliło się.
Budowałem na skale
I zwaliło się.
Teraz budując zacznę
Od dymu z komina.
(Wiklina, 1954)

Niebo w nocy
Noc czarna, srebrna noc.
Świat nieskończony
W czasie i przestrzeni.
Pośrodku Droga Mleczna.
Któż po niej przechodzi?
To przechodzi ludzkie pojęcie.
(Wiklina, 1954)

Pean
Nie ściszajcie mi tłumikiem wielkiego Peanu,
Błagam was: „Nie ostrugujcie ryby z oceanu!”
Dajcie mi szerokie pole, trudno wciąż iść miedzą.
Może to mój wiersz ostatni, a diabli go wiedzą.
Kiedy dzieją się potężne wciąż gusła i czary,
Trudno dziwić się, że śpiewak nie utrzyma miary.
Kiedy dnie przestały dawno jeździć na ślimaku,
Trudno jest na pegazowym nie wierzgać rumaku.
Wszystko wznosi się i rośnie, choć leżało w gruzach,
Myśli moje się krzątają w robotniczych bluzach.
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Wieże biegną w niebo, w jutro pędzą wszystkie drogi.
Drzewa, chmury, rzeki, góry, toż to wszystko bogi.
Gdy zwycięski rytm wybijam na lirze pogańskiej,
Już nie jestem olimpijski ani franciszkański.
Gdy w błękicie letnim płyną chmury nad mą głową,
Widzę, jak się przechadzają tam Jowisz z Jehową.
I wybucham, odurzony dni pięknem i chwałą:
Wszystkie bogi są prawdziwe i jest ich za mało.
(Dziewięć muz, 1958)

Wisława Szymborska
Dwie małpy Bruegla
Tak wygląda mój wielki maturalny sen:
siedzą w oknie dwie małpy przykute łańcuchem,
za oknem fruwa niebo
i kąpie się morze.
Zdaję z historii ludzi.
Jąkam się i brnę.
Małpa wpatrzona we mnie, ironicznie słucha,
druga niby drzemie –
a kiedy po pytaniu nastaje milczenie,
podpowiada mi
cichym brzdąkaniem łańcucha.
(Wołanie do Yeti, 1957)

Kobiety Rubensa
Waligórzanki, żeńska fauna,
jak łoskot beczek nagie.
Gnieżdżą się w stratowanych łożach,
śpią z otwartymi do piania ustami.
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Źrenice ich uciekły w głąb
i penetrują do wnętrza gruczołów,
z których się drożdże sączą w krew.
Córy baroku. Tyje ciasto w dzieży,
parują łaźnie, rumienią się wina,
cwałują niebem prosięta obłoków,
rżą trąby na fizyczny alarm.
O rozdynione, o nadmierne
i podwojone odrzuceniem szaty,
i potrojone gwałtownością pozy
tłuste dania miłosne!
Ich chude siostry wstały wcześniej,
zanim się rozwidniło na obrazie.
I nikt nie widział, jak gęsiego szły
po niezamalowanej stronie płótna.
Wygnanki stylu. Żebra przeliczone,
ptasia natura stóp i dłoni.
Na sterczących łopatkach próbują ulecieć.
Trzynasty wiek dałby im złote tło.
Dwudziesty – dałby ekran srebrny.
Ten siedemnasty nic dla płaskich nie ma.
Albowiem nawet niebo jest wypukłe,
wypukli aniołowie i wypukły bóg –
Febus wąsaty, który na spoconym
rumaku wjeżdża do wrzącej alkowy.
(Sól, 1962)

Na wieży Babel
– Która godzina? – Tak, jestem szczęśliwa,
i brak mi tylko dzwoneczka u szyi,
który by brzęczał nad tobą, gdy śpisz.
– Więc nie słyszałeś burzy? Murem targnął wiatr,
wieża ziewnęła jak lew, wielką bramą
na skrzypiących zawiasach. – Jak to, zapomniałeś?
Miałam na sobie zwykłą szarą suknię
spinaną na ramieniu. – I natychmiast potem
niebo pękło w stubłysku. – Jakże mogłam wejść,
przecież nie byłeś sam. – Ujrzałem nagle
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kolory sprzed istnienia wzroku. – Szkoda,
że nie możesz mi przyrzec. – Masz słuszność,
widocznie to był sen. – Dlaczego kłamiesz,
dlaczego mówisz do mnie jej imieniem,
kochasz ją jeszcze? – O tak, chciałbym,
żebyś została ze mną. – Nie mam żalu,
powinnam była domyślić się tego.
– Wciąż myślisz o nim? – Ależ ja nie płaczę.
– I to już wszystko? – Nikogo jak ciebie.
– Przynajmniej jesteś szczera. – Bądź spokojny,
wyjadę z tego miasta. – Bądź spokojna,
odejdę stąd. – Masz takie piękne ręce.
– To stare dzieje, ostrze przeszło
nie naruszając kości. – Nie ma za co,
mój drogi, nie ma za co. – Nie wiem
i nie chcę wiedzieć, która to godzina.
(Sól, 1962)

Dworzec
Nieprzyjazd mój do miasta N.
odbył się punktualnie.
Zostałeś uprzedzony
niewysłanym listem.
Zdążyłeś nie przyjść
w przewidzianej porze.
Pociąg wjechał na peron trzeci.
Wysiadło dużo ludzi.
Uchodził w tłumie do wyjścia
brak mojej osoby.
Kilka kobiet zastąpiło mnie
pośpiesznie
w tym pośpiechu.
Do jednej podbiegł
ktoś nie znany mi,
ale ona rozpoznała go
natychmiast.
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Oboje wymienili
nie nasz pocałunek,
podczas czego zginęła
nie moja walizka.
Dworzec w mieście N.
dobrze zdał egzamin
z istnienia obiektywnego.
Całość stała na swoim miejscu.
Szczegóły poruszały się
po wyznaczonych torach.
Odbywało się nawet
umówione spotkanie.
Poza zasięgiem
naszej obecności.
W raju utraconym
prawdopodobieństwa.
Gdzie indziej.
Gdzie indziej.
Jak te słówka dźwięczą.
(Sto pociech, 1967)

Radość pisania
Dokąd biegnie ta napisana sarna przez napisany las?
Czy z napisanej wody pić,
która jej pyszczek odbije jak kalka?
Dlaczego łeb podnosi, czy coś słyszy?
Na pożyczonych z prawdy czterech nóżkach wsparta
spod moich palców uchem strzyże.
Cisza – ten wyraz też szeleści po papierze
i rozgarnia
spowodowane słowem „las” gałęzie.
Nad białą kartką czają się do skoku
litery, które mogą ułożyć się źle,
zdania osaczające,
przed którymi nie będzie ratunku.
Jest w kropli atramentu spory zapas
myśliwych z przymrużonym okiem,
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gotowych zbiec po stromym piórze w dół,
otoczyć sarnę, złożyć się do strzału.
Zapominają, że tu nie jest życie.
Inne, czarno na białym, panują tu prawa.
Okamgnienie trwać będzie tak długo, jak zechcę,
pozwoli się podzielić na małe wieczności
pełne wstrzymanych w locie kul.
Na zawsze, jeśli każę, nic się tu nie stanie.
Bez mojej woli nawet liść nie spadnie
ani źdźbło się nie ugnie pod kropką kopytka.
Jest więc taki świat,
nad którym los sprawuję niezależny?
Czas, który wiążę łańcuchami znaków?
Istnienie na mój rozkaz nieustanne?
Radość pisania.
Możność utrwalania.
Zemsta ręki śmiertelnej.
(Sto pociech, 1967)

Tomasz Mann
Drogie syreny, tak musiało być,
kochane fauny, wielmożne anioły,
ewolucja stanowczo wyparła się was.
Nie brak jej wyobraźni, ale wy i wasze
płetwy z głębi dewonu, a piersi z aluwium
wasze dłonie palczaste, a u nóg kopytka,
te ramiona nie zamiast, ale oprócz skrzydeł,
te wasze, strach pomyśleć, szkieletki-dwutworki
nie w porę ogoniaste, rogate z przekory
albo na gapę ptasie, te zlepki, te zrostki,
te składanki-cacanki, te dystychy
rymujące człowieka z czaplą tak kunsztownie,
że fruwa i nieśmiertelny jest, i wszystko wie
– przyznacie chyba same, że byłby to żart
i nadmiar wiekuisty, i kłopoty,
których przyroda mieć nie chce i nie ma.
Dobrze, że choć pozwala pewnej rybie latać
z wyzywającą wprawą. Każdy taki wzlot
to pociecha w regule, to ułaskawienie
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z powszechnej konieczności, dar
hojniejszy, niż potrzeba, żeby świat był światem.
Dobrze, że choć dopuszcza do scen tak zbytkownych,
jak dziobak mlekiem karmiący pisklęta.
Mogłaby się sprzeciwić – i któż by z nas odkrył,
że jest obrabowany?
A najlepsze to,
że przeoczyła moment, kiedy pojawił się ssak
z cudownie upierzoną watermanem ręką.
(Sto pociech, 1967)

Julian Tuwim
Kwiaty polskie
(fragmenty)

Bukiety wiejskie, jak wiadomo,
Wiązane były wzwyż i stromo.
W barwach podobne do ołtarza,
Kształt serca miały lub wachlarza
Albo palety. Z niej to, kwietnej,
Kolory brał bohomaz świetny,
Rafael Rawy i Studzianny,
Kiedy ku czci Najświętszej Panny
Malował uczuć swoich kwiaty
W tonacji bladej, choć pstrokatej.
Ja nie o wiechciach z byle chwastu,
Stawianych na werandzie na stół,
Nie o wiązankach z kwiatów polnych,
Może i wdzięcznych, lecz dowolnych,
Nie o „naręczach”, specjalności
Wiochen i starszych dam rozwianych,
Noszących je dla wykazania
Polskości swej lub niewinności;
Ja o bukietach z kunsztem, ładem,
Z przewodnią myślą i układem,
O zaściankowych, niestołecznych,
Lecz ogrodniczych, lecz dorzecznych,
Z kwiatów ścinanych nożycami,
Ściąganych pasemkami łyka
Przez popękane, czarnoziemne,
Zgrubiałe ręce ogrodnika.
Spójrz, jak przejmuje i przetyka
Łodygi ich między palcami,
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Jak coraz nową barwą plami,
Przeplata, więzi i zamyka,
Znów kładzie, przewiązuje, ściąga,
Palcami jak na drutach robi –
I rośnie wizja półokrągła,
On wzmacnia ją, przystraja, zdobi,
Śledzi spod gęstych brwi oczyma,
Jak pełznie w górę klombik pnący,
A taśmę łyka w zębach trzyma,
Milczek surowy – bo tworzący.
*
Przede mną książka. Lecz już inna.
Wiersze, od których nie potrafię
Oderwać się od dwóch lat prawie,
Książka – rozpaczy mojej winna,
Rozkoszy, smutku i zachwytu,
Śmieję się nad nią, wzdycham, płaczę,
Książka – nowina pełna mitów
I starych słów, i nowych znaczeń.
Tytuł (litery są czerwone):
„Wybór poezyj”. Fotografia
Autora w profil nam przedstaffia:
Wysokoczoły i brodaty,
Z opuszczonymi w dół oczyma,
Książkę – czy rękę na niej – trzyma,
Za nim, w wazonie, mgliste kwiaty.
Czytam, po stokroć już czytane,
Strofy liściami przeplatane.
[...]
Czytam: „Poezja starych studni” – –
Tak, to poezja: gdy głos dudni
W chłodnym, spleśniałym mroku studni;
I to poezja: martwy zegar – –
Milczenie, śmierć, a czas ubiega.
Strych, nieme skrzypce, już bez grajka – –
I one martwe, jak ten zegar:
Są, ale pieśń się nie rozlega.
Rupiecie strychów – marność, marność,
Znieruchomienie i umarłość...
„Księga, gdzie niezapominajka
Drzemie” – znów martwość, zaprzestanie,
Jak zegar, skrzypce: bezruch, trwanie. – –
Dzieciństwo, pełne snów, oniemień...
Znam to. Przychodzi chwila czasem,
Gdy znużę się hałasem gwarów
I nagle czuję, jak na ziemię
Śmierć spada. Osłupiały, drzemię – –
... „Były dzieciństwu memu lasem
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Czarów... Zbierałem zardzewiałe
Klucze” – – I znów rupiecie, graty,
Jak zegar, skrzypce, księga, kwiaty
I strych, i studnia – wszystko stare,
Skazane śmierci na ofiarę;
Tak od zarania do starości
Trwa niszczycielskiej mocy pościg
(I to poezja? Jak latarki
Magicznej cuda na tapecie?).
Wszystko jak ja: motyle, marki,
Odjazdy w wszystkie świata częście,
Sen niedorzeczny... sen jak szczęście...
Jak on wie wszystko, ten czarodziej...
We Lwowie? Nie. To było w Łodzi.
To było wszędzie i tak samo!
Tak, to poezja, bo – to samo...
*
Chmury nad nami rozpal w łunę,
Uderz nam w serca złotym dzwonem,
Otwórz nam Polskę, jak piorunem
Otwierasz niebo zachmurzone.
Daj nam uprzątnąć dom ojczysty
Tak z naszych zgliszcz i ruin świętych
Jak z grzechów naszych, win przeklętych:
Niech będzie biedny, ale czysty
Nasz dom z cmentarza podźwignięty.
Ziemi, gdy z martwych się obudzi
I brzask wolności ją ozłoci,
Daj rządy mądrych, dobrych ludzi,
Mocnych w mądrości i dobroci.
A kiedy lud na nogi stanie,
Niechaj podniesie pięść żylastą:
Daj pracującym we władanie
Plon pracy ich we wsi i miastach,
Bankierstwo rozpędź – i spraw, Panie,
By pieniądz w pieniądz nie porastał.
Pysznych pokora niech uzbroi,
Pokornym gniewnej dumy przydaj,
Poucz nas, że pod słońcem Twoim
„Nie masz Greczyna ani Żyda”.
Puszącym się, nadymającym
Strąć z głowy ich koronę głupią,
A warczącemu wielkorządcy
Na biurku postaw czaszkę trupią.
Piorunem ruń, gdy w imię sławy
Pyszałek chwyci broń do ręki,
Nie dopuść, żeby miecz nieprawy
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Miał za rękojeść krzyż Twej męki.
Niech się wypełni dobra wola
Szlachetnych serc, co w klęsce wzrosły,
Przywróć nam chleb z polskiego pola,
Przywróć nam trumny z polskiej sosny.
Lecz nade wszystko – słowom naszym,
Zmienionym chytrze przez krętaczy,
Jedyność przywróć i prawdziwość:
Niech prawo zawsze prawo znaczy,
A sprawiedliwość – sprawiedliwość.
Niech więcej Twego brzmi imienia
W uczynkach ludzi niż w ich pieśni,
Głupcom odejmij dar marzenia,
A sny szlachetnych ucieleśnij.
Spraw, byśmy błogosławić mogli
Pożar, co zniszczył nasz dobytek,
Jeśli oczyszczającym ogniem
Będzie dla naszych dusz nadgnitych.
Każda niech Polska będzie wielka:
Synom jej ducha czy jej ciała
Daj wielkość serc, gdy będzie wielka,
I wielkość serc, gdy będzie mała.

Aleksander Wat
Odjazd Anteusza
Nam ziemia nie miła. Nas uwodziły
furczące wrzeciona galaktyk
(a mówiąc skromniej:)
iskry z osełki
szlifierza w skórzanym fartuchu
splamionym oliwą. Na sennych
podwórkach dzieciństwa.
On noże toczył furcząc
dla matkobójcy. W iskrach
widziano parzące żeglugi
męskiego wieku.
Świętość oliwy
poświadcza w nas pamięć D.N.A.
Ośla skóra śpiewa w nas głosem
konsub-stancjo-nalności
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z naszą, wygarbowaną
w ubóstwie ubóstw, ubóstwień.
Gdy rozwidniało, trzymając się pod wiatrem
rozwinęliśmy żagle. Czas był pochmurny.
Przed nami ostrów i wierzchołków dwoje,
na których ni ziemi nie widać, ni drzewa.
O znojnym południu
znaleźliśmy się pod 21 gradusem, 14 minutami
północnej szerokości.
Zgrzyta na kocich łbach żelazna obręcz:
to sternik Walenty wraca w noc bezksiężycową;
odwiózł ostatniego klienta, pewno do wesołego domku,
i wolno wijo
leniwym batem
siwą szkapiną
plecie się w stronę zawietrza.
Gdy ujechawszy blisko mil piętnastu
ku południowi zwracamy nasz okręt
końcem znalezienia spokojniejszej wody
Końcem znalezienia spokojniejszej wody... O!
końcem znalezienia spokojniejszej wody!
– i pory
przychylniejszej nad tą,
którą smy mieli dotychczas.
(Szlachetna mowo, na zawsze utracona!
dziś mówimy na szmajdę, tj.
lewą ręką, przewinąwszy struny na
opak)
o, promiennooka,
nieubłagana, na skręcie twoich warkoczy
żelazna misa, w niej plastry miodu,
i pszczoły krążą
fiołkowozłote,
wrzeciona galaktyk,
po fajfrach klęski
kląska cisza. Raptem:
złoty klarnetu głos.
Nie wierzę w ciał zmartwychwstanie. A jeżeli
(na wypadek że) wierzę, nie chcę.
Anadiomeno, ty co z perłowej nicości:
końcem znalezienia
spokojniejszej wody; nad seledynowym bazaltem;
różową jutrznią świata; starzenie się
materii żywej i nieożywionej; z perłowej piany;
Anadiomeno, powabie starym oczom;
i pory przychylniejszej dla mnie
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niż ta, którą miałem dotychczas.
Złoty głos klarnetu. Zmiłuj się nade mną.
Drzewa na drodze.
Wierzby nad rzęsą
żabiego zapiecka;
olchy na glinkach
z Obór do Jeziorny.
Klarnetu złoty głos.
Końcem znalezienia spokojniejszej wody.
Sosna w Otwocku, w liszajach, w szronie, w
próchnicy; okaleczała, z nią utożsamiłem
się rozkrzyżowawszy się na niej szyderczo,
pewnej marcowej nocy roku 1939.
Nim rozwidniało. Końcem znalezienia
przychylniejszej pory
od tej, którą mieliśmy dotychczas,
skryłem się
między wrogie palmy, odgrażający się sandał, nienawistne magnolie.
Oset zarasta zarwańską ulicę, którą
Walenty wracał do siebie, na przedmieście.
Szlifierz i dorożkarz dawno nie żyją. Ja tylko
tłukę się po świecie. Anadiomeno,
matko. Jaskółki kląskając wabią nas
ku spokojniejszym wodom za 21 gradusem
i 14 minutami żadnej szerokości.
Złote pszczoły zlizują miód z mojej
oparzonej kory mózgowej. Złoty
klarnetu głos, czyj?... passons.
A usta znów rozluźniają się do
słów okaleczałych, i piszę ten
wiersz na szmajdę, w moich
starych zestarzałych bólach.
Dał się odczuć wiatr tęgi lądowy.
Ku wieczorowi spostrzegliśmy
mnóstwo ptastwa i ryb...
... w liszajach, w szronie, w próchnieniu.
Paryż, październik 1963
Tekst złożony kursywą – z Opisu wyspy Pelew (nieznanego mi autora i tłumacza: pierwsze stronice
wydarte).
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Kazimierz Wierzyński
Obraz
Pamięci Stefanii Zahorskiej
Był obraz na żółtym, napiętym płótnie,
Kolory w czerwonym oleju, w jasności szkła,
I nagle starto ten obraz, zostało lustro matowe,
Szklana kra.
Weszła w to lustro, mówili: idź dalej,
Do końca suchej ciemności, więc szła,
Coraz to dalsza, coraz to mniejsza,
I tylko skaza po niej została,
Rtęć wykruszona
W marmurze matowym szkła.
(Kufer na plecach, 1964)

Witold Wirpsza
Cisza
Moja muzyka zmierza do całkowitej ciszy.
(Anton Webern)
PIERWSZY WARIANT
Cisza. – Nieprawda, że to wielka otchłań
I węzeł ciemny, co pustkę zamyka.
Nie jest również ciszą owa wielka miotła,
Co zmiata skwir dziecka oraz bas puszczyka.
Cisza to konstrukcja, która cienkim przęsłem
Jak pajęczyna spina szczyty topoli,
Szumy motorów spaja groźnym chrzęstem,
Myśli łączy w odwagę lub w tchórzostwo wklęsłe,
A śmierć czyni wspólnotą, tak że jest jak polip.
I to, co niejednorodne – ona też skotwicza,
Ziemię z ziarnem na przykład lub drzewo ze stalą,
Myśl ludzką morderstwu jak banknot pożycza
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I wbija konanie jak nity w popękane ciało.
Z worka dźwięków, które na łby sypiesz,
Wybieraj więc kunsztownie ciszę między nimi
I lepik świata podaj za muzykę,
Przerwę, pauzę, która oddech tłumi,
Oszołomienie, które pęka z sykiem.
DRUGI WARIANT
Istotą rzeczy jest, czego wciąż nie wiemy.
Muzyka więc
Zmierza do ciszy:
Do jedynego sposobu wyrażenia istoty rzeczy.
Usiłuje
Wydrążyć dźwięki,
Aż staną się jak szklane kule,
Zamkną zupełną ciszę
Wewnątrz.
(Mały gatunek, 1960)

Vanitas
Milczeć chyba najlepiej, kiedy słowa: linia –
Nie można wyłożyć lasem, trawą, liśćmi.
Przetnij pustkę jak nożem – wieża się przechyla,
Ale się nie przewali, tylko przecięta zawiśnie
I stanie się nieważka – ta wieża milczenia
Lasów, traw, liści, drewna i kamienia.
Tak się zjednoczy w linii, w pustce i w pojęciu
Świat istot i przedmiotów, żywych i umarłych.
Niechaj wnioski wypowie płaskim cieniem sędzia:
W myśleniu jest krawędź płaszczyny – geometryczna marność.
Poezja przebiegnie milczeniem, jak iskra wzdłuż przewodnika,
I pozostawi smugę: w linii się śmierć zamyka.
1945
(Mały gatunek, 1960)
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Wiktor Woroszylski
Wczesny Chaplin
Znamy wczesnego Chaplina ale przed nim
był jeszcze wcześniejszy Chaplin Te filmy
zostały już zapomniane Chaplin
miał twarz brutala szczerzył zęby
jak żbik gotowy do skoku i nie miał
skrupułów uwodził kobiety nasyłał
na rywali gangsterów odepchnięty mścił się
nie przebierając w środkach kiedy śliczna Mabel
Normand uczestniczyła w wyścigach nikczemnik
polał jezdnię przestawił drogowskazy kierując
samochód do przepaści położył dynamit mimo
wszystko Mabel ocalała i zwyciężyła omal
nie pękł z wściekłości publiczność
pękała ze śmiechu i naturalnie wcale
mu nie współczuła Nie miał jeszcze
swojego stroju laseczki wąsików Miał
monokl i szpicbródkę Nie nazywał się
Charlie lecz Chas To trwało
jakiś czas lecz z czasem
zaczęła mu się zmieniać twarz postać i wnętrze To
zdarza się nie tylko aktorom lecz
apostołom i zwykłym ludziom Niejeden
przeżył to w młodości dziwiąc się
i cierpiąc kiedy skóra
stwardniała w grymasie jaki
zdawał się dokładnym odwzorowaniem
wnętrza kruszyła się znów i ustalała
inaczej Nie wiadomo
skąd to przychodzi To nie jest
zwykłe postanowienie Może natchnienie Więc Chaplin
po nakręceniu trzydziestu pięciu filmów tak się właśnie
przeistoczył z Chasa w Charliego W ostatnim
spośród tych filmów byli obydwaj Charlie
marzył żeby być Chasem Ze snu
obudziła włóczęgę pałka policjanta Wstał
z ławki w parku publicznym i pokuśtykał
w dal z zakłopotanym uśmiechem Nie było
w nim złości lecz nadzieja Nie żądza
sukcesu lecz pragnienie
obrony godności ludzkiej Ze ścigającego
stał się ściganym I to był już
wczesny Chaplin którego
pokochaliśmy nie przestając się śmiać
1966

(Zagłada gatunków, 1970)
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