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Wsłuchać się; w szum wód głuchy, zimny i jednaki
I przez fale rozeznać mysi wód jak przez znaki.
Adam Mickiewicz
Znaki są wieczyście niejasne, odczytywanie ich
jest zawsze wyborem,
Roland Barthes
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WSTĘP
Spróbujmy od razu sformułować tezę naczelną tej książki.
Odrębność każdej epoki literackiej wyraża się w niepowta rzalnej sieci napięć między dwoma dążeniami sztuki słowa –
do uz yskania maksymalnej autonomii i do całkowitej niema l
rez ygnacji z bytu autonomicznego.
Przedmiotem rozważań kolejnych rozdziałów będą owe właśnie „napięcia” – charakterystyczne dla polskiej poezji współczesnej, a także dla świadomości literackiej ludzi z poezją na
różne sposoby związanych. Całokształt poetyckich zjawisk współczesności nie mógł zostać
tutaj przedstawiony. W ramach przyjętej koncepcji byłoby to zresztą niecelowe. Uwaga autora koncentruje się wokół epizodów procesu literackiego, w których walka o autonomię liryki,
a zarazem walka przeciw antonomii, odznaczają się szczególną wyrazistością. Słowem,
książka ta nie jest monografią – chce być natomiast wędrówką przez znaki.
Tak więc dwa kluczowe pojęcia tej pracy to „autonomia” i „współczesność”. Zacznijmy od
współczesności. Stwierdzenie, iż materiałem rekonstrukcji badawczej ma być poezja współczesna, niewiele wyjaśnia. O jaką współczesność chodzi? Czy tylko o nowości wydawnicze z
lat 1970-1971? Czy i o twórczość odleglejszą w czasie, np. o poezję dwudziestolecia międzywojennego? Gdzie przebiegają granice naszej współczesności poetyckiej?

Współczesność jako tekst bez granic
Na krótko przed wybuchem wojny Bolesław Leśmian opublikował szkic Z rozmyślań o
poezji, w którym zgłosił następujący postulat pod adresem wiedzy o literaturze:
„Właściwie należałoby zbadać historycznie i psychologicznie to zawiłe, periodyczne zjawisko, jakim jest tak zwana współczesność w sztuce i literaturze. Z czego jest utkana – z jakich treści i gestów? Może tylko – z gestów? Może by się okazało, że ton i postawa tej współczesności są zawsze te same bez względu na czas, w którym panują? [,..] Czy w ogóle współczesność wystarcza jako pobudka i źródło? Czy nie jest ona czymś minionym przed chwilą
albo czymś, co właśnie teraz przemija?”1
Postulując analizę badawczą „współczesności” Leśmian z góry niejako zakłada, iż ostateczny wynik tej analizy przyniesie rozczarowanie. Być może, „tak zwana” współczesność
jest czymś bardziej niepochwytnym, mgławicowym, zwiewnym, bezcielesnym – niż sądzimy? Może, złożona z samych tylko gestów, stanowi maskę dla spraw odwiecznych, będąc w
istocie konstrukcją psychologiczną, zjawiskiem atemporalnym, bezczasowym? To zastanawiające: w pierwszym i drugim dziesięcioleciu XX wieku artyści nie mieli takich wątpliwości. Wtedy wiedziało się, czym jest współczesność. Przeżywano ją jako wartość, niekiedy,
najwyższą. Epitet „dwudziestowieczny”, w opozycji do potępianej na różne sposoby „dziewiętnastowieczczyzny”, miał charakter normy aksjologicznej. Wiek XX traktowano jako za-
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danie dla sztuki. Współczesność miała być wielką, zbiorową kreacją, zaprojektowaną w rozlicznych manifestach i teoriach.
„Wszyscy oni – pisze Mieczysław Porębski – pragnęli uporządkować myślowo ciąg wydarzeń, w którym mieli swój udział, pragnęli z rozwoju sztuki XX wieku uczynić logiczny teoremat, w którym kolejne odkrycia wynikałyby w sposób konieczny z istniejących poprzednio
przesłanek, same z kolei stając się przesłanką dla następnych.”2
W miarę upływu lat obraz współczesności stawał się przecież coraz bardziej skomplikowany i problematyczny. Jednoznaczne konstrukcje myślowe przeradzały się, paradoksalnie, w
strukturę nader wieloznaczną. Badanie współczesności upodabnia się oto do... czytania tekstu,
który nie ma granic! Nie wiadomo, jak zakończy się wiek XX, i nie wiadomo nawet, kiedy się
naprawdę zaczął.
„Sztuce dwudziestowiecznej – stwierdza Helena Zaworska – nie wystawiono jeszcze dokładnego świadectwa narodzenia.”3
Zgoda powszechna łączy badaczy w jednym tylko, absolutnie zresztą ewidentnym, przeświadczeniu. G r a n i c a w s p ó ł c z e s n o ś c i n i e p r z e b i e g a m i ę d z y 1 9 0 0 a
1 9 0 1 rokiem. „Chronologia wydarzeń kulturowych pisze Artur Hutnikiewicz – nie pokrywa
się z reguły z chronologią kalendarzową. [...] Rok 1901 nic [...] zasadniczo nie zmienił [...].”4
Owa, jak można by mniemać, porażająca oczywistość, okazuje się jednak ideą zdumiewająco
produktywną w praktyce badawczej. Po pierwsze: pozwala ustalić jakąś, powszechnie obowiązującą, zasadę „obramowania” interesującego nas „tekstu epoki”. Jest to zasada wyłącznie
negatywna. Po drugie zatem: daje dużą swobodę w projektowaniu rozmaitych – pozytywnych
– „ujęć” kalendarza literatury współczesnej.
Indywidualnych propozycji w tym zakresie zgłoszono bardzo dużo. Żadna z nich nie została zaaprobowana przez ogół badaczy i krytyków. Zastanawia – i niepokoi – różnorodność
kryteriów periodyzacyjnych. W modelu ściśle teoretycznym uwzględnia się grę kryteriów
dwojakiego rodzaju. Z jednej strony obowiązuje, by tak rzec, czas faktyczny wydarzeń – mamy wówczas do czynienia, wedle nomenklatury Władysława Tatarkiewicza, z „periodyzacją
uwarunkowaną rzeczowo”. Z drugiej: czas dzielony arbitralnie przez badacza, który – w imię
takich czy innych założeń – projektuje porządek chronologiczny „uwarunkowany konwencjonalnie”.5 W badaniach nad kulturą artystyczną XX wieku dominuje orientacja na rzeczywistość faktyczną; każda próba ustalenia granicy współczesności „chce być” maksymalnie trafnym rozwiązaniem „uwarunkowań rzeczowych”. I w kręgu tych właśnie rozwiązań – nie ma
jednomyślności! Jedni badacze starają się uwzględnić całokształt zjawisk artystycznych, łącznie z ich kontekstami „życiowymi”. Usiłują znaleźć reguły usytuowania tekstów literackich
wśród systemów „niesztuki”, obyczajowości, etyki społecznej, biografii twórców, które stają
się także, niekiedy, „tekstami”, i które również mają swój kod, swą „gramatykę”, ba: swoisty
zbiór tropów i figur. Inni wyraźnie faworyzują jakąś jedną tylko gałąź sztuki, ukształtowaną –
jak film – dopiero w XX wieku albo też zrodzoną przed wiekami, lecz ulegającą w epoce dzisiejszej najradykalniejszym transformacjom. Kryteria estetyczne krzyżują się z kryteriami
pozaestetycznymi. Ujęcia ograniczone do perspektywy krajowej konkurują z próbami konstruowania układu o znaczeniu i zasięgu europejskim. Tak więc datami „granicznymi” epoki
stają się kolejno lata 1905, 1908, 1909, 1914, 1917, 1918, 1922, 1924..
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Rok 1905. Zdaniem Tomasza Burka wydarzenia rewolucji 1905 roku odkryły dla twórców
polskich (perspektywa krajowa) miasto jako nową sytuację człowieka wśród ludzi. Odtąd
miasto zaczęło dyktować artystom nową mitologię, nowe idee futurologiczne, nowy język.
„Rok 1905 – twierdzi Burek – jest prologiem XX wieku u nas, jest – mimo że prawie nikt
tego nie pamięta – rzeczywistym progiem współczesności.” 6
Większość słowników i encyklopedii sztuki nowoczesnej podaje inną datę, późniejszą: rok
1908. W tym właśnie roku ukształtował się pierwszy „izm” naszych czasów, mianowicie:
kubizm, a „[...] trudno zaprzeczyć – pisze Mieczysław Porębski, – że to kubizm właśnie rozpoczął zdobywczy pochód sztuki XX wieku przez epokę.”7
Kubizm nie stał się jednak kierunkiem o ambicjach uniwersalnych. Był wydarzeniem w
malarstwie, i przede wszystkim w malarstwie. „W literaturze – stwierdza Jan Brzękowski – za
pierwsze wystąpienie otwierające nową epokę uważa się Le Manifeste du Futurisme Marinettiego, który został ogłoszony 20 lutego 1909 roku w dzienniku paryskim Le Figaro.”8 Mamy
więc rok 1909.
Ryszard Matuszewski i Seweryn Pollak (znów: w perspektywie krajowej i w odniesieniu
do literatury) idą dalej. Początkiem współczesności jest, ich zdaniem, rok 1914. Wybuch
pierwszej wojny światowej przyśpieszył zmierzch kultury dziewiętnastowiecznej. Utorował
drogę nowym doktrynom: ekspresjonizmowi i futuryzmowi.9
Rok 1917. Wielka Rewolucja Październikowa. W Polsce tworzą się ugrupowania artystyczne młodych. W Krakowie: wystąpienie „Katarynki”. W Poznaniu: ukazuje się pierwszy
numer „Zdroju”, który staje się trybuną polskiego ekspresjonizmu. Datą graniczną współczesności powinien być, według Andrzeja Lama, rok 1917.10
Według Artura Hutnikiewicza – rok 1918. Moment odzyskania niepodległości Polski. Koniec wojny. Nowy układ sił społecznych i politycznych w Europie. Tak więc, w perspektywie
europejskiej i krajowej „[...] dopiero po roku 1918 uświadomiono sobie powszechnie, że
pewne formy i normy [...] podważone zostały i zakwestionowane w samych swych podstawach.”11 Analogiczny pogląd reprezentuje Arnold Hauser. „»Wiek dwudziesty« rozpoczyna
się po pierwszej wojnie światowej [...] podobnie jak »wiek dziewiętnasty zaczął się dopiero
około roku 1830.”12
Jest jeszcze jedna propozycja. Zespolenia kodu literatury artystycznej z kodem „znaczących” biografii pisarzy. Pisze Zbigniew Bieńkowski: „Kiedy szukani punktu wyjścia dla literatury współczesnej, punktu zerowego dwudziestego wieku, zatrzymuję się na latach 1922,
1924. Wtedy skończył się ostatecznie wiek XIX. Rok 1922 – ukazanie się Ulissesa. Rok 1922
– śmierć Prousta. Rok 1924 – śmierć Kafki.”13
Postępując tak dalej, doszlibyśmy w końcu do wniosku, że wiek XX zaczął się dopiero
dziś, a nawet, że się w ogóle jeszcze nie zaczął.
Przedstawiony wyżej stan badań można uznać za niezadowalający – i można twierdzić, iż
tak właśnie być powinno, że granice „współczesności” muszą być ruchome i niepewne. Z
jednego punktu widzenia wiek XX t r z e b a ująć w jedną ramę periodyzacyjną, z drugiej
natomiast – taka rama jest n i e p o t r z e b n a. Są to dwie sprzeczne i uzupełniające się wzajem orientacje badawcze. Dwa komplementarne systemy wiedzy o współczesności.
Poszukiwanie jasnego schematu orientacji w chronologii poszczególnych epok jest powinnością historyka. W systemie wiedzy historycznej „wiek XX”, podobnie jak i inne okresy,
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musi mieć jedną datę graniczną. Cytowałem na wstępie tych rozważań wypowiedź Heleny
Zaworskiej, która stwierdza, iż sztuce dwudziestowiecznej nie wystawiono j e s z c z e metryki narodzin. W owym „jeszcze” kryje się przeświadczenie badacza, iż przecież „w końcu”
takie świadectwo narodzin zostanie sztuce XX wieku wystawione.
Ujęcie historyczne nie jest przecież jedynym sposobem uprawiania badań nad współczesnością. Istnieje dziedzina wiedzy, bliska krytyce, a przecież nietożsama z krytyką, w której
„współczesność” przedstawia się jako „tekst” b e z g r a n i c y – obramowany wieloma granicami, z których każda ma charakter tymczasowy i prowizoryczny. W strefie założeń metodologicznych tej właśnie dziedziny wielość i rozmaitość koncepcji periodyzacyjnych uważa
się za stan całkowicie „naturalny”, ba: korzystny poznawczo. Dziedzina owa, by tak rzec, z
upodobaniem mnoży „ramy” swojego przedmiotu badań, by ustawicznie „ramy” te przekraczać. Nie tyle nie może skodyfikować, ile po prostu nie chce jednego schematu. Przyjmuje
zatem komplet przedstawionych wyżej propozycji, gotowa niekiedy, w ślad za Mieczysławem
Jastrunem, przesuwać granicę XX wieku – w wiek XIX, by w dziełach wielkich prekursorów
literatury współczesnej, np. w poezji Cypriana Kamila Norwida, 14 odczytywać sensy żywe
dzisiaj.
Tego rodzaju proceder ma swe uzasadnienie. Pokażmy to na wybranych przykładach. Poeci Młodej Polski wypracowali bogatą teorię symbolu. Jednakże w latach panowania symbolizmu, jak stwierdza Michał Głowiński, „[...] symbolami posługiwano się często, ale jako
składnikami ornamentyki poetyckiej – prawie nigdy nie stanowiły one zasad konstrukcyjnych
utworu [...] symbolizm w prawdziwym znaczeniu tego słowa rozwinął się dopiero w dwudziestoleciu”.15 Jest to pogląd dyskusyjny o tyle, że badacz operuje przybliżonymi wskaźnikami natury ilościowej („często”, „prawie nigdy”), nie wprowadzając w tok argumentacji
materiału statystycznego; zawsze są przeto możliwe sprzeciwy. Dla nas istotne jest jedno:
Młoda Polska produkowała przede wszystkim poetykę zaprogramowaną liryki symbolicznej,
przy wielu wątpliwych realizacjach swych założeń, w dwudziestoleciu natomiast pojawiają
się w pełni reprezentatywne fakty poetyki zrealizowanej; 16 i w ten sposób symbolizm – jako
całość – ma dwa „początki”, dwa „wejścia”. Równie złożonym problemem okazuje się ustalenie daty końcowej tego prądu. W dwudziestoleciu idea symbolu nie ginie wprawdzie z pola
świadomości literackiej, ale rola tej idei maleje. „Wyrażać niewyrażalne – ten parodoks straszy jeszcze w wypowiedziach epigonów”17 – to są słowa Przybosia z 1938 roku. Tymczasem
twórczość poetycka coraz wierniej realizuje postulat „wyrażania niewyrażalnego”. (Także
twórczość Przybosia.) Utajony symbolizm egzystuje w poezji do dziś. Choćby w wierszach
Tymoteusza Karpowicza. W poezji Zbigniewa Herberta. W tekstach poetyckich Stanisława;
Grochowiaka. W cyklach lirycznych Bernarda Antochewicza. Badacz nie ma wyboru. Musi
pokazać dwa szeregi symbolizmu jako n i e c i ą g ł e linie rozwojowe, o różnym stopniu rozproszenia i koncentracji. Daty graniczne obydwu szeregów będą „pojawiały się” i „znikały”.
Migotliwe, tymczasowe, różne.
Nie jest to, jak wspomniałem, punkt widzenia czysto historyczny. Historyk patrzy na teraźniejszość jako na potencjalną przeszłość. Interesująca nas dziedzina badań, odwrotnie, widzi w przeszłości, i bliższej, i dalszej, potencjalną teraźniejszość. Dziedzinę badań, o której
mowa, proponuję nazwać w i e d z ą o w s p ó ł c z e s n o ś c i. W odniesieniu do zjawisk
literackich byłaby to zatem w i e d z a o l i t e r a t u r z e w s p ó ł c z e s n e j.
Książka mniejsza została pomyślana jako próba uprawiania takiej właśnie w i e d z y. Reguły metodologiczne badań nad współczesnością literacką nie są, jak dotychczas, jasno opisa14
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ne ani skodyfikowane. Wiele jest jeszcze znaków zapytania. Wiele białych plam. Zadaniem
dalszych partii tego Wstępu będzie próba uporządkowania głównych założeń badawczych
naszej dyscypliny.

Kim jest badacz literatury współczesnej?
Wychodząc od najprostszego podziału literaturoznawstwa na teorię literatury, historię literatury i krytykę literacką18 stwierdzamy, iż twórczość pisarzy współczesnych znajduje się
wprawdzie w zasięgu zainteresowań każdej z tych dziedzin, ale też w żadnej z nich nie jest w
stanie zaistnieć jako pełnowartościowy i kompletny obiekt badań naukowych.
Teoretyk literatury pracuje pod przymusem ustawicznej kontroli aktualnych zjawisk artystycznych. Rzec by można, parafrazując Norwida, że współczesność to jest wielki i zbiorowy
obowiązek badaczy-teoretyków. System uogólnień teoretycznoliterackich ujawnia bowiem
swe sensy w konfrontacji jakby dwóch empirii: epok minionych, zamkniętych, i epoki nowej,
otwartej na innowacje artystyczne. Współczesność każdego dnia sprawdza i weryfikuje modele teoretyczne. Rewiduje ich uniwersalność, od podstaw, od pytań fundamentalnych: „co to
jest literatura?”, „co to jest poezja?”. Oczyszcza konstrukcje pojęciowe19 z archaicznych „zamuleń”. Przeciwdziała konserwatyzmowi, zwłaszcza w polu aksjologii. Praktyka współczesnego życia literackiego daje badaczom poczucie pewności teoretycznej, zwane w metodologii nauk „konfirmacją”.20
Teoretyk nie zna ograniczeń przestrzennych. Chce ogarniać dane empiryczne „bez względu na ich przynależność do poszczególnych literatur narodowych”.21 Rozwijając przytoczoną
wyżej wypowiedź Stefanii Skwarczyńskiej, można by powiedzieć, iż teoria, podlegając z konieczności „naturalnym” ograniczeniom czasowym (tu granice empirii są granicami biografii
badacza), nie ma prawa stwarzać sobie barier czasowych w sposób sztuczny.
Wiedza o współczesności ma dla teoretyka sens instrumentalny. Stanowi jej środek działania, a nie cel. Obserwacje najnowszych zjawisk literackich wciąga się w sieć uogólnień po to,
aby natychmiast „rozbroić” ich swoistość. Nie dany w a r i a n t historii sztuki słowa – l e c z i
n w a r i a n t obecny w całokształcie procesów literackich interesuje ostatecznie teoretyka.
Nie to, co indywidualne – lecz to, co uniwersalne. Nie literatura nawet „jako taka” – lecz „literackość” przekazów językowych. Słowem: wiedza o współczesności pojawia się ostro, wyraziście w refleksji teoretycznoliterackiej i momentalnie gubi się w niej, rozprasza, ginie.
Stosunek historii literatury do współczesności jako przedmiotu badań naukowych od początku był ambiwalentny. W najbardziej ekstremalnych aktach samookreślenia się dyscyplina
ta rezygnuje z wszelkich roszczeń wobec twórczości pisarzy żyjących. Chce być badaniem
dziejów, zwraca się w stronę przeszłości. Z kolei w deklaracjach nacechowanych liberalizmem, a także w praktyce wielu uczonych, granica między „przeszłością” a „teraźniejszością”
– jako granica obiektu badań – nie jest ani przestrzegana, ani bodaj dostrzegana.
Z jednej strony „historia” oznacza „badanie” i „wiedzę”. Taki jest m. in. motyw przewodni
lingwistyki przedsaussure’owskiej, która utożsamia wszelkie konstatacje historyczne z „naukowością”, przy jednoczesnym uznaniu tzw. opisowej analizy języka współczesnego za pro18

M. G ł o w i ń s k i, Al. O k o p i e ń – S ł a w i ń s k a. J. S ł a w i ń s k i, Zarys teorii literatury, Warszawa
1962, s. 5.
19
Zob. J. S ł a w i ń s k i, Problemy literaturoznawczej terminologii, [w:] Dokumentacja w badaniach literackich i teatralnych, Wrocław 1970, s. 226-230.
20
J. S u c h, Wstęp do metodologii ogólnej nauk, Poznań 1969, s. 18.
21
S. S k w a r c z y ń s k a, Wstęp do nauki o literaturze, Warszawa 1954, t. I, s. 7.
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ceder nienaukowy.22 Z drugiej strony „historia” kojarzy się z dawnością: z czymś, co minęło.
Wedle Johana Huizingi historia jest „intelektualną formą, w której cywilizacja zdaje sobie
sprawę ze swej przeszłości.”23 W Anglii w XVIII i XIX wieku „historyzmem” nazywano romantyczny kult zabytków. Stąd: dzisiejsze pojmowanie wyróżnika tematycznego prozy historycznej. Nastawienie na przeszłość było momentem wyodrębniającym historię spośród innych
nauk już w słynnej klasyfikacji Franciszka Bacona;24 dzieląc twory myślowe człowieka na
historyczne, doktrynalne i poetyckie Bacon wychodził z założenia, że doktryny zawdzięczamy rozumowi, poezję – fantazji, natomiast historię – pamięci. I jeszcze jeden przykład. W
językoznawstwie terminem „historyzm”, ang. historism (szczególny wariant archaizmu),
oznacza się niekiedy słowo, które wypadło z obiegu, ponieważ przedmiot, do którego odnosiło się dawniej, nie jest aktualnie znany użytkownikom języka jako byt bezpośrednio dany w
ich doświadczeniu codziennym.25
Historia jest nauką o przeszłości.
W metodologii badań historycznoliterackich akcent pada raz na „przeszłość”, raz na „naukę”. Gdy akcentuje się „przeszłość”, do poznawania przeszłości właśnie sprowadza się naukowość tej dyscypliny. Gdy akcentuje się „naukę”, pojęcie „przeszłości” wymyka się jak
gdyby spod kontroli, rozrasta się i wchłania w siebie całą „teraźniejszość”.
„Przedmiotem badań historyka literatury – pisał Gabriel Korbut w 1924 roku – może być
tylko literatura okresów skończonych i twórczość pisarzy zmarłych. Historia bowiem zajmuje
się tylko przeszłością, i to przeszłością dalszą, to jest przeszłością, która już z teraźniejszością
się nie łączy, którą więc można traktować jako całość skończoną, zaokrągloną. To, co jeszcze
trwa, co ma całość nieprzerwaną, co nie jest skończone, skrystalizowane, a więc literatura
bieżąca, współczesna, i twórczość pisarzy żyjących, przedmiotem badań historyka literatury,
badań ściśle naukowych, być nie może.”26
Jest to wykładnik postawy ekstremistycznej (akcent pada na „przeszłość”).
Pierwsza opozycja Korbutowego regulaminu działań historycznoliterackich dotyczy statyki i dynamiki okresów: z jednej strony – „okresy skończone”, z drugiej zaś „okresy nieskończone”. Tymczasem statyczność epok dawnych okazuje się nader problematyczna. Historyk
literatury nie obcuje bezpośrednio z „epoką” (np. renesansu), lecz z zespołem świadectw literackich tej czy innej epoki. Czyta t e k s t zaginionego ś w i a t a. Dąży do zgodnej z prawdą
naukową rekonstrukcji epoki. I ani w „tekście epoki”, ani w każdorazowej rekonstrukcji badawczej nie mamy do czynienia z bezruchem, z ostatecznym „zaokrągleniem” czy „skrystalizowaniem” okresu. Przeciwnie. Są to całości dynamiczne, gotowe do przyjęcia zmiany.
Archiwum historii literatury magazynuje dokumenty o różnej doniosłości. Tekst epoki zawiera wiele luk, fragmentów nieczytelnych i niejasnych. Niekiedy znamy nazwisko autora,
tytuł jego utworu, a nie mamy tekstu. Niekiedy mamy tekst o nie ustalonym autorstwie. Z
całej twórczości sielankopisarskiej Stanisława Porębskiego pozostał nikły ślad... we fraszce
Jana Kochanowskiego:
Jeśli co ważne jest świadectwo moje,
Porębski złoty, Skotopaski twoje
22

„[...] starano się wykazać, że tylko językoznawstwo »historyczne« jest naukowe, stosując ten termin do językoznawstwa diachronicznego [...]. Jednocześnie badanie i językoznawstwo synchroniczne nazywano »opisowym« i kwalifikowano jako nienaukowe, zwłaszcza jeżeli dana praca dotyczyła w s p ó ł c z e s n e g o [podkr. –
E. B.] okresu języka”. L. Z a w a d o w s k i, Główne cechy językoznawstwa funkcjonalnego, [w:] R, J a k o b s
o n i M. H a l l e, Podstawy języka, Wrocław 1964, s. 10.
23
Cyt. za: J. T o p o l s k i, Metodologia historii, Warszawa 1968, s. 40.
24
Wg. T. K o t a r b i ń s k i, Wybór pism, Warszawa 1958, t. II, s. 368.
25
Zob. O. S. A c h m a n o w a, Slowar’ lingwisticzeskich terminow, Moskwa 1966, s. 185.
26
G. K o r b u t, Historia literatury a krytyka literacka, [w:] Teoria badań literackich w Polsce. Wypisy.
Opracował H. Markiewicz, Kraków 1960, t. II, s. 391.
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W tej wadze u mnie, żeby się mógł do nich
Teokryt przyznać, tak ja trzymam o nich.
Jak wiadomo, „złotych dzieł” „polskiego Teokryta” nie odnaleziono.27 Oto „ironia archiwistyki”, o której pisze Jan Błoński!28 Luki w zespole świadectw historycznoliterackich nie są
ważne same przez się. Są ważne dlatego – że nieostateczne. Badacz staropolszczyzny nie może uznać sprawy Porębskiego za „skończoną” i „zaokrągloną”, musi brać pod uwagę p r a w d
o p o d o b i e ń s t w o odnalezienia Skotopasek, a także innych tekstów, o których istnieniu
mówią źródła. A jeżeli źródła milczą? Też nic pewnego. Metodologia historii powiada, iż
zabieg „wnioskowania z milczenia źródeł” wykazuje wyjątkową słabość, albowiem „z niezarejestrowania faktu można wnosić tak o jego istnieniu, jak i nieistnieniu.”29 Wszelako znaleziska i odkrycia nieznanych utworów lub przynajmniej ich śladów zdarzają się w badaniach
epok dawnych.30 Możliwość odzyskania utraconych ogniw – to założenie metodologiczne
poczynań historyka, który porusza się zawsze wśród prawdopodobieństw i przypuszczeń, rzec
by można, w sui generis „polu probabilistycznym”.
Korbut ma rację: nikt nie pisze nowych dzieł w świecie ludzi umarłych, to oczywiste. I
jednocześnie Korbut nie ma racji: w umarłych epokach p o j a w i a j ą s i ę nowe utwory.
Choćby – „cudem” odzyskane! Dynamikę „okresów skończonych” potęgują nadto liczne
przesunięcia dzieł o nie ustalonej metryce narodzin – z epoki do epoki. (Dwa głośne przykłady: spór o Słowo o wyprawie Igora i spór o Bogurodzicę).
Druga opozycja Korbuta – można by ją nazwać „egzystencjalnym” ujęciem przedmiotu
badań historycznoliterackich – odnosi się do pisarzy. Jest antynomią bezwzględną: „życie” i
„śmierć”. („Twórczość pisarzy zmarłych” – „twórczość pisarzy żyjących”.)
Cytowany badacz zdaje się zakładać pełną identyczność dwóch pojęć: „człowieka” i
„twórcy”. Nie jest to założenie ścisłe ani wygodne w praktyce badawczej. Wedle Karola Gustawa Junga nazwa „pisarz” oznacza jedną z ról społecznych człowieka: „pisarz” to „konstrukcja wprawdzie ludzka lecz bezosobowa”. 31 Twórcę określa akt twórczy. Określenie się
człowieka jako pisarza ulegać może różnorakim „przedawnieniom”.
Na rok przed śmiercią Fiodor Gładkow dał czytelnikom taką ocenę własnych juweniliów
literackich: „Wcześniej napisane opowieści Koń ognisty i Pijane słońce uważani za wadliwe i
obce mi duchem i formą i wyrzekam się ich”. 32 Tożsamość człowieka i twórcy została tutaj
brutalnie złamana. Badacz ma do czynienia z jednym człowiekiem i, jak gdyby, z dwoma
pisarzami. Pierwszy to autor Konia ognistego i Pijanego słońca. Drugi – autor Cementu. I
tylko drugi jest „pisarzem żyjącym”. (Pierwszy – w człowieku, w Gładkowie – popełnił samobójstwo.) Podobną sytuację stwarza autokomentarz Brunona Jasieńskiego. W jego Autobiografii (1931) czytamy: „Wynikiem trzymiesięcznej pracy był mój p i e r w s z y [podkr. –
E. B.] utwór prozą – powieść Palą Paryż.”33 Informacja ta jest ewidentną nieprawdą o Jasieńskim-człowieku, i jednocześnie jest swoistą „prawdą” o Jasieńskim-pisarzu z 1931 roku.
Pierwszym utworem prozą Jasieńskiego nie była bowiem powieść Palą Paryż (1929) lecz No27

Zob. Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. III: Piśmiennictwo staropolskie, Warszawa 1965, s.
117. (Szereg wskazówek na temat luk i białych plam w aktualnej rekonstrukcji badawczej literatury staropolskiej
zawdzięczam rozmowom z prof. dr J. Ziomkiem i doc. dr T. Witczakiem, którym za okazaną mi pomoc składam
w tym miejscu serdeczne podziękowanie.)
28
J. B ł o ń s k i, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków 1967, s. 23.
29
J. T o p o l s k i, op. cit., s. 330.
30
Np. najstarszy utwór reprezentujący tzw. literaturę kalendarzową pt. Ludycje wiesne (1543) odnaleziono w
Opolu w 1954 r. Zob. Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, op. cit. t. I, s. 227.
31
C. G. J u n g, Psychologia i poezja. Tłum. A. Kijowski, „Poezja” 1967, z. 3, s. 36.
32
F. W. G ł a d k o w, Awtobiografia, [w:] Sowietskije pisatleli. Awtobiografii w dwuch tomach , Moskwa
1959, t. I, s. 295.
33
B. J a s i e ń s k i, Wrodie awtobiografii, ibid., t. II, s. 750.
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gi Izoldy Morgan (1923). Przemilczenie tego faktu to eufemistyczny wariant aktu wyrzeczenia się utworu, który dla Jasieńskiego w 1931 roku, podobnie jak Pijane słonce dla Gładkowa
w 1957 roku, był już z całą pewnością „obcy i duchem i formą”.
Ujęcie „egzystencjalne” nie może ignorować świadomości ludzi piszących, a świadomość
ludzi piszących prowadzi ujęcie „egzystencjalne” w ślepą uliczkę.
Ogólna metodologia nauk zna pojęcie pewności badawczej, w której wyodrębnia się trzy
warianty: pewność psychologiczną, epistemologiczną i logiczną. 34 Posługując się tą terminologią możemy powiedzieć, iż postawę ekstremisty cechuje nienaruszalna pewność psychologiczna czyli wysoki „stopień subiektywnej wiary [...] w prawdziwość danej teorii, danego
twierdzenia”;35 zaburzenia powstają natomiast w strefie pewności logicznej, jeżeli pojmować
ją jako „niezawodność w sensie teorii prawdopodobieństwa”. 36 Ostry podział czasu na „teraźniejszość” i „przeszłość”, a także przeszłości na „bliższą” i „dalszą” grozi – w praktyce –
uwikłaniem decyzji badacza w paradoksy przypominające klasyczne aporie Zenona z Elei.
Na tym tle wyjaśnia się sens poczynań tych historyków literatury, którzy językiem własnej
dyscypliny opisują twórczość pisarzy żyjących oraz zjawiska „żywej” współczesności. Uczeni ci po prostu „nie przejmują się” paradoksami dzielonego czasu i widzą swoje zadanie w
naukowej rekonstrukcji zjawisk – i najdawniejszych, i najnowszych.
„Czy zaś to, co rekonstruujemy – stwierdza Mieczysław Porębski – działo się wczoraj czy
przed laty trzydziestu, przed trzema czy przed trzydziestoma wiekami, to już nie ma chyba
takiego znaczenia”.37
Znajdujemy się w kręgu haseł, które nazwałbym umownie liberalistycznymi. Tutaj z kolei
akcent pada na słowo „nauka”. Liberalizm cechuje badaczy reprezentujących ideę historii
jako nauki nomotetycznej. Opowiadają się oni za ustaleniem praw rozwojowych, przeciw
inwentaryzacji pojedynczych faktów.
„Historia literatury – pisał Stefan Kołaczkowski w 1930 roku – jest tłumaczeniem zjawisk
i wartości, nie spisem faktów – koncepcje jej są całością organiczną [...]”. I dalej: „Nie będziemy tu przytaczać wszystkich nazwisk: historia musi upraszczać, nie lubi więc pamiętać
wielu imion”.38
Idea historii jako nauki nomotetycznej prowadzi do uznania współczesności za pełnowartościowy składnik obiektu badań historycznoliterackich. Jest to logicznie uzasadnione. Skoro
nie chodzi o fakt „jako taki”, jedyny i niepowtarzalny, a więc – stary lub nowy, „żywy” lub
„martwy”, zamknięty lub otwarty itd., historyk ma p r a w o korzystać z wszelkich faktów, w
tym również i ze świadectw bieżącej produkcji literackiej. I po drugie: skoro poszukuje on
praw rozwojowych, ma o b o w i ą z e k sięgania do współczesności, jeżeli chce, aby jego
koncepcja objawiała się istotnie jako organiczna całość.
Jeżeli jednak liberalizm, o czym wspomniałem, gwarantuje historykom literatury poczucie
pewności logicznej, to – odwrotnie niż w przypadku ekstremizmu – poddaje on dramatycznym próbom pewność psychologiczną. Chodzi zwłaszcza o świadomość tożsamości d z i e d z
i n y, którą chce uprawiać. Przez „dziedzinę” rozumiem – za Jerzym Topolskim – metajęzykowe określenie obiektu badań. Rozpoznanie własnej, „mojej” dziedziny, uchwycenie jej
cech swoistych, wyodrębniających ją spośród dziedzin innych, zwłaszcza zaś pokrewnych –
to niezwykle ważny moment w psychologii twórczości naukowej. Coraz pewniej ugruntowuje
się bowiem w metodologii nauk pogląd następujący: „To samo zdanie w tej samej dziedzinie
może być prawdziwe w jednym, a fałszywe w innym języku, wypowiedziane zaś w tym sa34

J. S u c h, op. cit, s. 21-22.
Ibid., s. 21.
36
Ibid., s. 22.
37
M. P o r ę b s k i, Czy istnieje historia sztuki XX wieku, op. cit., s. 54.
38
S. K o ł a c z k o w s k i, Przedmowa [do:] W. Feldman, Współczesna literatura polska, Kraków 1930, s. V.
– S. Kołaczkowski, Powieść, liryka, dramat, 1919-1930; ibid., s. 645.
35
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mym języku może być prawdziwe w jednej dziedzinie, a fałszywe w innej”.39 Skoro tak, badacz musi udzielić sobie odpowiedzi na pytanie:
Czy zdania, które formułuję jako przynależne do dziedziny S (np. historii literatury), istotnie do tej dziedziny należą i w niej ujawnia się ich prawdziwość lub fałszywość, czy też może
podlegają one ostatecznej weryfikacji w którejś z dziedzin nie-S (np. w teorii literatury lub w
krytyce literackiej)?
Orientacja nomotetyczna spycha historię literatury w stronę teorii. Wszak ustalanie praw
kierujących sztuką słowa, przy jednoczesnej rezygnacji z kultu pojedynczych faktów, to dziedzina teoretyka literatury. Z kolei ambicje „reporterskie”, widoczne w pracach Kołaczkowskiego. upodobniają historię do krytyki literackiej. Poczucie tożsamości dziedziny, a co za
tym idzie, pewność psychologiczna, są zagrożone z dwóch stron.
Zatem historia literatury nie może rezygnować zupełnie z „zajmowania się” literaturą
współczesną. Musi docierać do zjawisk najnowszych, zdawać sobie sprawę z ich struktury i
kierunku zmian. Bezwzględna, ostra izolacja „przeszłości” i „teraźniejszości” jest operacją
sztuczną, logicznie nie umotywowaną. Dla historyka literatury nie to jest ważne, aby z góry
określić się jako badacz epok zamkniętych, lecz to, aby owe „zamknięcia” i „otwarcia” epok
ujmować w system praw i prawidłowości naukowych. W tym zakresie nasze rozumowanie
zwraca się przeciw ekstremizmowi Gabriela Korbuta i przychyla się do liberalizmu Stefana
Kołaczkowskiego.
Jednakże zdanie „zajmować się jakimś układem” i zdanie „uznawać jakiś układ za pełnowartościowy i kompletny przedmiot badań danej dziedziny naukowej” nie są ze sobą tożsame.
Historyk literatury z a j m u j e s i ę wieloma zjawiskami: językiem, procesem twórczym,
strukturami społecznymi, ideologią itd., ale zjawiska te nie są – w pełnym tego słowa znaczeniu – jego obiektami badawczymi. Należą one do językoznawstwa, psychologii, socjologii
czy semiotyki kultury.
Podobnie – twórczość pisarzy współczesnych. Współczesność wchodzi w zakres zainteresowań historyka literatury i nie organizuje się w tej dziedzinie jako c a ł o ś ć, nie znajduje w
niej pełnego wyjaśnienia, nie jest obiektem badania historii, wymyka się spod jej kontroli.
Dlatego musieliśmy poddać krytyce także liberalizm.
Czy istnieje jakieś trzecie rozwiązanie? Musiałoby ono polegać na dialektycznym ujawnieniu sprzeczności między dziedziną historyka literatury a współczesnością jako przedmiotem poznania, który należy do i n n e j pokrewnej dziedziny. Sprzeczność tę odsłania pojęcie
„pierwszego rekonesansu”, którym posługuje się Jerzy Ziomek w swych Wizerunkach polskich pisarzy katolickich.
„To już nie recenzje – stwierdza Ziomek, – a jeszcze nie historia literatury. [...] Na historycznoliterackie ujęcie wypadnie jeszcze poczekać, na razie po drodze do takiej syntezy warto
zatrzymać się na etapie, który nazwałbym etapem pierwszego rekonesansu. Na tym etapie
jeszcze nie zabiegamy o spokój bezstronnej oceny, ale już możemy uzbroić szkice w dokumentację dłuższego cytatu, przypisu, przegląd stanowisk krytyków i recenzentów”.40
Zajmując się współczesnością historyk literatury wie, że... historykiem literatury j e s z c z
e nie jest. Znajduje się w połowie drogi do syntezy. Myśląc jednak o przyszłej syntezie historyk literatury wie, że... już jest historykiem literatury. Pracuje przecież na rzecz potrzeb własnej dziedziny. Porusza się na przedpolu historii, w fazie tymczasowej, między „już” a „jeszcze”.
Pozostała nam tylko krytyka literacka. „Krytyka literacka zawsze jest nastawiona na
współczesność. [...] Interesuje ją wyłącznie aktualna wartość dziedzictwa literackiego minionych epok. Różni to w sposób zasadniczy postawę krytyka literackiego od postawy historyka
39
40

J. T o p o l s k i, op. cit., s. 15.
J. Z i o m e k, Wizerunki polskich pisarzy katolickich. Szkice i polemiki. Poznań 1963, s. 5.
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literatury”.41 Nareszcie mamy dziedzinę powołaną po to, aby oddać współczesności sprawiedliwość, tylko i wyłącznie współczesności. I tu czeka nas rozczarowanie. Krytyka literacka
nie jest nauką.
„Uczony – pisze Borys Runin – w imię prawdy obiektywnej dąży do maksymalnego odizolowania siebie jako osobowości od przedmiotu badań, a przedmiotu badań – od własnych,
zrutynizowanych, biologicznych i społecznych reakcji”.42 Badacz wyrzeka się więc, w akcie
poznania, własnego „ja”. Zajmuje jakby „nadczłowieczy” punkt widzenia. Nie podlega prawom układu, który bada, i prawa tego układu nie są w żaden sposób uzależnione od jego poczynań poznawczych. Cel główny uczonego – „samoujawnienie się badanych obiektów”.43
Dla krytyka literackiego przedstawiona wyżej sytuacja stanowi jedną z możliwych sytuacji, w którą ma prawo się wpisać, niekiedy wręcz musi, zwłaszcza wówczas, gdy wypowiada
sądy wartościujące w imieniu praw rozwojowych literatury jako systemu, ale nie może jej
podlegać ustawicznie. W krytyce naukowcem się bywa, nigdy jednak nie jest się w niej tylko
naukowcem. Postawa krytyczna (według Marii Gołaszewskiej) n a d b u d o w u j e s i ę
zwykle nad którąś z postaw pierwotnych: poznawczą, estetyczną lub inną.44 Perspektywa
„nadludzka” w krytyce literackiej wykluczyłaby indywidualny zapis konkretyzacji utworu
literackiego, gdy tymczasem właśnie indywidualność owego zapisu, jego „osobniczość”, prezentacja jednostkowej wrażliwości estetycznej – zabezpieczają udział krytyka w komunikacji
literackiej. W układzie „autor – czytelnik”.
Nadto: krytyk nie zadowala się samą rekonstrukcją układu. Dąży do jego zmiany. „Zdania
oceniające w wypowiedzi krytycznej – pisze Janusz Sławiński – są interwencją krytyka w
strukturę faktu literackiego”.45
Wyniki poczynionych wyżej obserwacji mają charakter negatywny. Jakkolwiek bowiem
każda z trzech podstawowych dziedzin wiedzy o literaturze zajmuje się współczesnością, to
jednak współczesność albo NIE stanowi w nich przedmiotu badań (teoria, historia), albo też
jest przedmiotem poznania dziedziny NIEnaukowej (krytyka literacka). NIE i NIE.
Być może, należałoby poprzestać na konkluzji ostrożnej, mianowicie: wiedza o literaturze
współczesnej musi mieć charakter s y n k r e t y c z n y, tj. zawsze jest wypadkową ustaleń
teoretycznoliterackich, rekonesansów historyka literatury oraz intuicji krytyka literackiego.
Rozumując w ten sposób znaleźlibyśmy się w przepastnej otchłani teorii „predestynacji”
układów rzeczywistości humanistycznej, z których jedne „nadają się” do badań naukowych,
inne zaś – „nie nadają się”. Warto w tym miejscu powtórzyć fragment deklaracji metodologicznej Korbuta:
„[...] literatura bieżąca, współczesna, i twórczość pisarzy żyjących, przedmiotem badań [...l
ściśle naukowych być nie może”. Trudno się pogodzić z takim stanowiskiem. Należy raczej
założyć, jak to już zresztą uczyniliśmy, że istnieje pewna potencjalna dziedzina naukowa literaturoznawstwa, którą będziemy nazywać „w i e d z ą o l i t e r a t u r z e w s p ó ł c z e s n e
j”. Że, po drugie, istnieje także potencjalny wykonawca dyrektyw tej dziedziny: „b a d a c z l
i t e r a t u r y w s p ó ł c z e s n e j”.
„Pojęcie współczesności – pisze Mieczysław Porębski – pozornie tylko wydaje się proste i
oczywiste. Wszelka próba uściślenia go, czy to w sensie fizycznym, czy to w sensie historycznym, z miejsca ujawnia trudności, które ukazują całą jego złożoność”.46
41
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M. G ł o w i ń s k i, Al. Ok o p i e ń - S ł a w i ń s k a, J. S ł a w i ń s k i, Zarys teorii literatury, op. cit., s.
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B. R u n i n, Łogika nauki i łogika iskusstwa [w:] Sodrużestwo nauk i tajny tworczestwa. Pod redakcijej B.
S. Mejłacha, Moskwa 1968, s. 119.
43
Ibid., s. 293.
44
M. G o ł a s z e w s k a, Filozoficzne podstawy krytyki literackiej, Warszawa 1963.
45 J. S ł a w i ń s k i, Funkcje krytyki literackiej [w:] Z teorii i historii literatury. Prace poświęcone V Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Sofii. Pod redakcją K. Budzyka, Wrocław 1963, s. 293.
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Czysto statystyczny obraz skomplikowania semantyki „współczesności” ilustruje pole znaczeniowe z hasłem wywoławczym „współczesny”:
– „teraźniejszy”, „dzisiejszy”, „aktualny”,
– „bieżący”,
– „żyjący teraz”, „żywy”,
– „mój”, „nasz”,
– „równoczesny z czymś, co dzieje się teraz”, „jednoczesny”, „synchroniczny”,
– „nowy”, „nowoczesny”, „nowatorski”,
– i inne; w poszczególnych językach narodowych warianty pola „współczesności” wykazują intensywne zróżnicowanie, np. w języku rosyjskim termin nastojaszczeje wriemia (czas
teraźniejszy) wprowadza do tego pola nie tylko epitet „dzisiejszy”, „obecny”, ale także drugie
znaczenie słowa nastojaszczij – „autentyczny”, „prawdziwy”.
Naukowe poznanie danej współczesności winno być poprzedzone procesem jej r o z p o z
n a n i a, tj. – mniej lub, bardziej świadomym i steoretyzowanym – uchwyceniem relacji wewnętrznych w strukturze znaczeniowej analizowanego tu pojęcia. Celem zaś takiej operacji
jest odpowiednie u s y t u o w a n i e s i ę badacza wobec przedmiotu badań, gwarantujące o
p t y m a l n ą s t r a t e g i ę g n o s e o l o g i c z n ą. Strategia optymalna podlega zasadzie:
minimum strat – maksimum zysków. Na pierwszym miejscu stawia się tu problem s t r a t.
Jest to szczególnie ważne w grze z tak trudnym „partnerem”, jak właśnie współczesność. W
języku teorii gier powiedzielibyśmy, że proces rozpoznawania współczesności ma charakter k
o n f l i k t u, i że konflikt ów dałby się opisać jako „walka z naturą” Badacz usiłuje przewidzieć wszelkie możliwe „zachowania się” obiektu badań i musi podejmować decyzje w warunkach niedostatku informacji o „zamiarach” swojego „partnera” („natury”).
„W takim wypadku gracz, wyobrażając sobie wszystkie możliwe »stany natury«, ale nie
wiedząc, który to mianowicie stan okaże się stanem faktycznym, zmuszony jest brać pod
uwagę to, co najmniej korzystne dla niego w momencie podejmowania decyzji”.47
Jak się zdaje, dla badacza literatury współczesnej najmniej korzystne są a n t y n o m i e –
zarówno założone w „naturze” przedmiotu poznania, jak i obecne w układzie „badacz –
obiekt badany”. Są to (nazwijmy je tak): antynomia „nicości” i „wolności”, antynomia synchronii i diachronii, wreszcie antynomia „uczestnika” i „obserwatora”.

Nicość i wolność
„Wykładniki kategorii czasu – stwierdza Tadeusz Milewski – wskazują od momentu mówienia, czyli niejako z punktu stania osoby mówiącej w czasie, i to wskazują albo w przeszłość (czytałem), albo w przyszłość (będę czytał). W pierwszym wypadku mamy czas przeszły, w drugim przyszły. Czas teraźniejszy jest członem nienacechowanym opozycji. Nigdzie
nie wskazuje i obejmuje to, co nie jest ani przeszłością, ani przyszłością”.48
Jest to najwęższe ujecie „teraźniejszości”. Tak niebezpiecznie wąskie, że grozi całkowitym
zanikiem: cokolwiek myślę jako teraźniejsze, należy już do przeszłości. „Teraźniejszość”,
nienacechowany człon opozycji, punkt „zerowy” między „przeszłością” a „przyszłością” okazuje się kategorią tak samo abstrakcyjną i niewyobrażalną, jak właśnie „punkt”, który, wedle

46 M. P o r ę b s k i, Granica współczesności. Ze studiów nad kształtowaniem się poglądów artystycznych
XX. wieku, Wroclaw 1965, s. 5.
47
N. W o r o b j o w, Chudożestwiennoje modelirowanije, konflikty i teorija igr , [w:] Sodrużestwo nauk...,
op. cit., s. 366.
48
T. M i l e w s k i, Językoznawstwo, Warszawa 1965, s. 100.
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arcypoetyckiej definicji Leonarda da Vinci, „nie ma wymiarów i jest otoczony przez nicość”.
Czas teraźniejszy, powiada Milewski, nie wskazuje n i g d z i e, zatem sam jest „nicością”.49
Jednakże, czytamy dalej w książce Milewskiego, ta kategoria gramatyczna oznacza nie
tylko „czynność współczesną aktowi mówienia”, lecz także „czynność wieczystą, która może
obejmować tak przeszłość, jak i przyszłość (ziemia krąży dookoła słońca).50 Nie wskazując
nigdzie, czas teraźniejszy wskazuje jednocześnie w s z ę d z i e. Reprezentując „nic”, ogarnia,
chciałoby się rzec, kosmiczne „wszystko”. Będąc n i c o ś c i ą zatem, okazuje się także sui
generis w o l n o ś c i ą dla podmiotu przeżywającego własne „teraz”. Byłoby to z kolei najszersze ujecie „czasu teraźniejszego”.
Między najwęższym, zmierzającym do zaniku, a najszerszym, zmierzającym do opanowania wszystkich odmian czasu ujmowaniem rzeczywistości, tworzy się n a p i ę c i e. Napięcie
to znane jest zarówno doświadczeniom potocznym, przeżyciom literackim, jak i świadomości
naukowej.
Antynomię słowa „teraz” eksploatują powieściopisarze XX wieku; organizując narrację
albo z nastawieniem na „nicość”, albo też z nastawieniem na „wolność”. (Pierwsze nastawienie charakteryzuje prozę Marcela Prousta, drugie – utwory Franza Kafki).51 Pisarz może sobie
pozwolić na wybór jednego z dwóch członów antynomii, na uznanie wyłącznie „nicości”
(Proust) lub wyłącznie „wolności” (Kafka). Badacz takiego wyboru dokonać nie może. Jego
wybór będzie zawsze tymczasowy, roboczy: wychodząc od całokształtu zjawisk literackich –
dochodzi do uchwycenia jego związków z całością dziejów, zespalających w jedno przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Proceder badawczy zorientowany na antynomię „czasu teraźniejszego” można by nazwać
metaforycznie „inscenizacją epistemologiczną”. Wyobraźmy sobie historyka literatury, który
zajmuje się kulturą literacką wieków średnich. Historyk pragnie uniknąć „modernizacji” kanonów estetycznych starej epoki. W ślad za wskazaniami Michała Bachtina52 czy np. Claude’a Lévi-Straussa usiłuje najpełniej zrozumieć i przeżyć ówczesne kanony, poddać się ich
działaniu, oddać im sprawiedliwość. Jedyne wyjście to zagrać rolę uczestnika średniowiecznych zdarzeń, a więc – daleką przeszłość potraktować tak, j a k g d y b y stanowiła jego „teraźniejszość”. Wybór tej roli określa zatem rozkład „ról” w przedmiocie badań. Historyk dysponuje gotową osią następstw czasowych: zna i starożytność, i średniowiecze, i renesans. Inscenizacja polega na rozbiciu osi diachronii: starożytność (przeszłość pierwsza) „otrzymuje”
rolę przeszłości. Wieki średnie (przeszłość druga) mają „zagrać” teraźniejszość. Wreszcie
renesans (przeszłość trzecia) będzie „grał” przyszłość. Obrana przez badacza rola jest nastawieniem na wąskie ujęcie „teraźniejszości” podczas gdy jego wiedza faktyczna daje ujęcie
szerokie: wchłania w siebie i przeszłość, i przyszłość. W tym napięciu rodzi się rekonstrukcja
historycznoliteracka. (Zauważmy: o potrzebie „roli” decyduje świadomość b r a k u. „Inscenizuje się” to, co nie istnieje faktycznie.) Wyobraźmy sobie z kolei badacza literatury współczesnej, dla którego teraźniejszość faktyczna, w ujęciu najwęższym, to jakiś moment 1971 roku.
Badacz ten nie ma potrzeby grać roli uczestnika aktualnych wydarzeń literackich 1971 roku,
ponieważ jest tym uczestnikiem naprawdę. (Problemy, jakie się z tym wiążą, omawiam w
dalszej kolejności.) Jego „inscenizacja epistemologiczna” będzie podyktowana poczuciem b r
a k u całkowicie innego rodzaju niż w „inscenizacji” historycznoliterackiej. Oto badacz
49

Zob. także E. B e n v e n i s t e, Rec a lidská zkusenost, [w:] Dvanáct eseju o jazyce, Praha 1970, s. 9-19.
T. M i l e w s k i, op. cit., s. 100.
51
Zob. E. N a g a n o w s k i, Telemach w labiryncie świata. O twórczości Jamesa Yoyce’a, Warszawa 1962,
s. 110-111.
52
Zob. M. B a c h t i n, Tworczestwo Fransua Rable i narodnaja kultura sredniewiekowja i renesansa, Moskwa 1965, s. 23. – Podobnie C. L e v i - S t r a u s s wielokrotnie podkreśla konieczność wyzwolenia się świadomości badacza kultury ludów pierwotnych spod nacisku myślenia diachronicznego, charakterystycznego dla
czasów nowożytnych, aby tym lepiej poznać „myśl nieoswojoną” („pozaczasową”) tych ludów i plemion, zob.
jego Myśl nieoswojoną. Przełożył Andrzej Zajączkowski, Warszawa 1969, s. 394-404.
50
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współczesności dysponuje dwoma tylko odcinkami diachronii: przeszłością i teraźniejszością.
Jest świadom tego, iż – jak ustalono – „teraźniejszość” uzyskuje sens wyłącznie w opozycji
„przeszłość-przyszłość”. Tak w aspekcie wąskim, jako „nicość”, jak i w aspekcie szerokim,
jako „wolność”. Tymczasem drugi człon wspomnianej opozycji: „przyszłość” – nie istnieje.
Lub: istnieje jako niewiadoma, jako b r a k. I tu pojawia się potrzeba „roli” przyszłości. Ktoś
lub coś musi ją „zagrać”. Najogólniej rzecz ujmując powiem, iż w „roli” przyszłości muszą
tutaj „wystąpić” futurologiczne koncepcje samego badacza.
Badacz literatury współczesnej nie ma potrzeby przewidywania nowych utworów, jakie
ktoś, kiedyś, w przyszłości może napisać. To by było nadużycie wyobraźni. Nie musi także
stawiać horoskopów na temat stanu rzeczywistości społecznej za lat dziesięć czy sto. I w tym
wypadku popełniłby nadużycie. Futurologia badacza współczesności literackiej opiera się na
dwóch założeniach. Po pierwsze, że w przyszłości będą istnieli ludzie, którzy, mimo wszelkie
różnice, jakie mogą ich dzielić od ludzi danej teraźniejszości, będą przecież podlegali generalnie tym samym prawom antropologicznym, egzystując w układzie tej samej kultury. Po
drugie, że przetrwają w tej kulturze utwory, które już zaistniały – w przeszłości i w teraźniejszości.
Partytura „inscenizacji epistemologicznej” badacza literatury współczesnej nie pokrywa się
więc z partyturą historyka literatury. Historyk gra rolę „człowieka przeszłości”, którą traktuje
jako własną teraźniejszość. Badacz literatury współczesnej gra rolę „człowieka przyszłości” i
utwory własnej teraźniejszości usiłuje przerzucić w domniemaną przyszłość.
Prawidłowość ta daje o sobie znać najwyraźniej w zróżnicowaniu poczynań aksjologicznych historyka literatury z jednej, i badacza współczesności z drugiej strony. Zasady wartościowania historycznoliterackiego trafnie przedstawił Mikulaš Bakoš.53 Wedle Bakoša historyk rekonstruuje wartość danego utworu w trzech aspektach. (1) Aspekt historycznogenetyczny: pytamy o sumę wartości dzieła d l a wszystkich uczestników i składników p i e r
w s z e g o układu komunikacji literackiej: dla autora jako jednostki, dla współczesnych autorowi czytelników, dla kodu sztuką słowa, dla regulacji działania kontaktu, dla poznania i oceny rzeczywistości. Umówmy się, że suma tych wartości może, w zapisie sformalizowanym,
zostać zbilansowana jako zasadniczo dodatnia, zasadniczo ujemna lub „zerowa”. (2) Aspekt
rozwojowy: powtarzamy te same pytania, analizując wartości tegoż dzieła w kontekstach drugiego, trzeciego, n-tego układu. Z chwilą, gdy autor umiera, coraz większego znaczenia nabiera wartość utworu „dla autorów nowych”, inspirowanych przez to dzieło dodatnio lub
ujemnie, bądź też nie inspirowanych w żaden sposób. (3) Aspekt aktualny: po raz trzeci powtarzamy serię pytań o wartości „dla”, badając tym razem usytuowanie interesującego nas
utworu w teraźniejszości badacza.
Jak widać, aksjologia historyka literatury opiera się na dwóch założeniach. Im starszy
utwór, im dłuższą ma biografię, tym więcej korzyści poznawczych zdoła wydobyć historyk ze
swej tabeli wartości. I po drugie: im więcej informacji o dziele przekazują konteksty tego
dzieła, jego otoczenie, tym bardziej rośnie prawdopodobieństwo trafnej diagnozy na temat
jego wartości immanentej, zaprojektowanej w strukturze utworu.
Badacz literatury współczesnej nie może powtarzać poczynań historyka. Wartościuje nie w
trzech, lecz w dwóch aspektach. (1) Aspekt historyczno-genetyczny jest tu całkowicie identyczny z aspektem aktualnym. (2) Aspekt rozwojowy staje się aspektem futurologicznym.
Punktem wyjścia dla historyka literatury jest k o n t e k s t, punktem wyjścia dla badacza
współczesności jest t e k s t. (Przez „tekst” rozumiem zarówno pojedynczy utwór jak i całokształt opublikowanych dzieł.) Historyk bada literaturę jako „wartość tworzoną” przez otoczenie, badacz współczesności, odwrotnie, bada literaturę jako „wartość tworzącą” własne
otoczenie. Wedle określenia Karola Marksa artysta produkuje „nie tylko przedmiot dla pod53 M. B a k o š, Problém hodnotenia v skúmani umienia, [w:] M. B a k o š, Literárna história a historická poetika, Bratislava 1969. Referując tezy Bakoša poszerzam jego koncepcję o pojęcie „układu komunikacyjnego”.
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miotu, ale i podmiot dla przedmiotu”.54 Historię cechuje nastawienie na „przedmiot”. Mianowicie: badacz współczesności rozpoznaje w strukturze tekstu (lub: przekazu wielotekstowego)
zapis „zachowań się” potencjalnego adresata. Usiłuje zrekonstruować wszystkie możliwe
warianty poetyki odbioru, która jest także poetyką wartości: już nie „wartości dla”, jak w historii literatury, lecz wartości wobec prawdopodobnych konkretyzacji czytelniczych. Powstaje rodzaj „mapy aksjologicznej”. I na podstawie owej „mapy” badacz może odgraniczyć
teraźniejszość od przeszłości. Wpisane w „mapę” świadectwa odbioru faktycznego, a więc
pierwsze głosy krytyki, opinie środowisk twórczych i czytelniczych, reakcje instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych czynników na dany tekst, ujawnione publicznie, np, w wywiadzie prasowym, lub znane badaczowi prywatnie sądy autora o własnym utworze itd. – składają się na „teraźniejszość”. Współtworzą ją także wszelkie symptomy odczytań wadliwych,
zakłócenia, szumy, nieporozumienia. Na tym tle, wciąż w kontekście badawczej „mapy aksjologicznej”, zarysowuje się hipotetyczna przyszłość. „Przyszłość” uzyskuje tu charakterystykę ujemną – jako „nieteraźniejszość”. Jest „przyszłością” abstrakcyjną, czysto pojęciową,
przyszłością ;,w ogóle”, bez dat, bez wskaźników chronologicznych. Innymi słowy: „przyszłość” zawiera b r a k u j ą c e „teraźniejszości” warianty odczytań, zakłada więc nieobecne
dziś i prawdopodobne jutro oddziaływanie tekstu na nowych autorów. P r z e d m i o t przeniesiony w przyszłość wykorzystuje maksimum możliwości w tworzeniu dla siebie p o d m i
o t u.

Synchronia i diachronia
Rozważania powyższe były całkowicie podporządkowane regułom myślenia diachronicznego. Przy nastawieniu na przyszłość kolizja miedzy diachronia a synchronią nie występuje,
albowiem tworzenie hipotez futurologicznych to nic innego jak tylko budowanie osi następstw czasowych.
Inaczej sprawy się mają, gdy badacz literatury współczesnej usiłuje określić granice własnego obiektu poznania w relacji „teraźniejszość-przeszłość”. Tutaj dwa punkty widzenia,
diachroniczny i synchroniczny, wchodzą w ostrą kolizję. Są członami nowej antynomii. Antynomia, o której mowa, dałaby się opisać tak: aby wyodrębnić „teraźniejszość” jako „nieprzeszłość”, badacz musi respektować prawa myślenia diachronicznego, i aby utrzymać pojęcie „teraźniejszości” jako nietożsame z pojęciem „przeszłości”, badacz musi przeciwstawić
się regułom myślenia diachronicznego, zajmując punkt widzenia ściśle synchroniczny.
Diachronią i tylko diachronią różnicuje czas wedle zasady, „wcześniej – później”, „przed –
i po”, „dawniej – i obecnie”. Uzasadnia pojęcie z m i a n y, pozwala klasyfikować elementy
procesu historycznego jako „starsze” i „nowsze”. Pozbawiony tej aparatury pojęciowej badacz literatury współczesnej nie byłby w stanie ustalić, co mianowicie bada, czym jest „teraźniejszość”.
Z drugiej strony jednakże podział potoku zdarzeń oglądanych z perspektywy diachronicznej okazuje się zawsze nieostry i problematyczny. Analizując wypowiedź Korbuta stwierdziliśmy już, że ani „otwarcie” i „zamknięcie” epok, ani „życie” i „śmierć” nie dają pewności
logicznej w wyznaczeniu g r a n i c y w s p ó ł c z e s n o ś c i. Poszczególne n u r t y potoku
diachronicznego zaczynają się, giną i odradzają na nowo w różnych momentach.
Pytaliśmy już: która i jaka „przeszłość” interesuje badacza literatury współczesnej. Czy
najbliższa? Czy i dalsza również? Interesuje go „przeszłość” pojmowana n i e d i a c h r o n i
c z n i e. Nie obowiązują tu podziały typu „wcześniej – później”, „przed – i po” itd. Możliwe
54 Cyt. wg: Historia filozofii. Pod redakcją M. A. Dynnika [i in.], Warszawa 1963, t. III, s. 287.
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są w niej natomiast, ba: dopuszczalne, i n w e r s j e pogwałcające porządek czasowych następstw. Zatem utwór zrodzony wcześniej może być ciągle współczesny, a utwór zrodzony
później może już współczesnym dziełem nie być. Dwa przykłady, Z perspektywy lat siedemdziesiątych naszego stulecia poezję Bolesława Leśmiana (1878-1937) nie sposób lokować w
„przeszłości”, ponieważ jego dorobek nie stał się dotąd składnikiem tradycji, tj. przedmiotem
wyboru którejkolwiek poetyki późniejszej, ani też przez żadną poetykę późniejszą nie został
„unieważniony” czy „pokonany”. Z tejże perspektywy poezja Władysława Broniewskiego
(1897-1962) należy do „przeszłości” i należy do „tradycji”: 55 aprobowanej przez jednych,
odtrącanej przez drugich.
Badacz współczesności, dopóki podlega prawom myślenia diachronicznego, dopóty przebywa na terenie o b c y m. Korzysta z wiedzy dostarczanej mu przez historyka literatury.
Przechodząc zaś do ujęć synchronicznych, rozpoczyna pracę poznawczą sensu stricto – już na
obszarze w ł a s n y m. I z jego wiedzy będzie korzystał historyk. W ten sposób obydwie
dziedziny literaturoznawstwa nie zagrażają sobie, przeciwnie, jedna jest w pewien sposób na
drugą „skazana”. N o w y historyk zweryfikuje wyniki „starego” badacza współczesności, ale
i nowy badacz Współczesności weryfikuje wyniki „starych” historyków literatury. Proces ten,
jak wszelkie poznanie naukowe, jest n i e s k o ń c z o n o ś c i ą.
Antynomia synchronii i diachronii nie ginie: zostaje tylko wyniesiona p o n a d problematykę jednej dziedziny i rozłożona miedzy dwoma dziedzinami literaturoznawstwa. Nie należy
tracić jej z oczu. W „kleszczach” tej antynomii bowiem dorobek historii i dorobek wiedzy o
współczesności okazują się zespołem informacji k o m p l e m e n t a r n y c h. To znaczy: s p
r z e c z n e punkty widzenia prowadzą do n i e s p r z e c z n y c h wyników.
„Fakt istnienia w nauce tak ścisłej, jak fizyka, wykluczających się i jednocześnie uzupełniających się sytuacji, które nie mogą być opisywane przy użyciu tych samych pojęć, wymagają zaś dla siebie dwojakiego sposobu wyrażenia – powiada Max Born – powinien mieć
wpływ, jak sądzę, i to wpływ zbawienny, na inne dziedziny ludzkiej działalności i myśli”.56
(Na tym tle spór o „wyższość” diachronii nad synchronią lub synchronii nad diachronią, uwikłany na dobitek w walkę światopoglądów czy ideologii, traci całkowicie rację bytu.)

„Uczestnik” i „obserwator”
Dwie omówione wyżej antynomie można by określić jako „mocne”. Antynomia trzecia
jest „słabą” i, powiedzmy od razu, zdradzającą raczej słabość natury ludzkiej niż istotne konflikty metodologiczne. Niemniej jednak zasługuje na uwagę.
Badacz literatury współczesnej jest uczestnikiem opisywanych przez siebie wydarzeń. W
polu znaczeniowym „współczesności” wyodrębniliśmy słowa: „nasz” i „mój”. Pisze Porębski:
„Aż wreszcie [...] zarysowana zostaje g r a n i c a w s p ó ł c z e s n o ś c i, od której zaczyna
się nowy cykl kumulacyjny. Ten, który jest już naszym, i tylko naszym udziałem”.57
Innymi słowy, badacz przyznaje się do uczestnictwa w układzie, który stanowi jego
przedmiot badań. Mało. Wyodrębnia ów układ poprzez przyznanie się do tego, że w nim
uczestniczy! Ale jako uczestnik podlega, na równi z innymi uczestnikami, presji tegoż układu.
Czy może zająć perspektywę „nadczłowieczą” ? Czy może uchronić obiekt przed własnym
wpływem?

55 O tradycji literackiej zob. M. G ł o w i ń s k i, Poetyka Tuwima..., op. cit, s. 9-43.
56 M. za: B. R u n i n, Łogika nauki..., op. cit., s. 125.
57 M. P o r ę b s k i, Granica współczesności, op. cit., s. 9.

19

Korzystając z koncepcji radzieckiej szkoły semiologicznej proponuję opisać sytuację badacza-uczestnika jako podwójnie ograniczoną. Jedno ograniczenie wyznacza „strach”. Ograniczenie drugie – „wstyd”.58
Wedle Karola Marksa jedną z istotnych cech osobowości uczonego winna być n i e u s t r a
s z o n o ś ć.
„[...] u bram nauki, – pisał Marks – jak u bramy piekła, powinno widnieć żądanie:
Tu dusza musi pożegnać się z trwogą;
Tu strach nie może być twoim doradcą”. 59
Strach jako psychologiczny mechanizm kultury, według Łotmana, występuje w społeczeństwach złożonych z grup antagonistycznych. Uczestnik danego układu kultury jest także
uczestnikiem jednej z grup, z której interesami solidaryzuje się (pozycja „my”), i przeciwnikiem grupy drugiej, z którą prowadzi jawną lub ukrytą walkę („oni”). Należąc do grupy słabszej może obawiać się kary lub jej wariantu: braku oczekiwanej nagrody. Mechanizm strachu
wytwarza działanie samoobronne w postaci rozmaitych decyzji natury konformistycznej. I w
tym momencie uczony znajduje się na antypodach nauki. Optymalizacja strategii polegałaby
tu na jednej, jak sądzę, dopuszczalnej ingerencji badacza w układ: na przeciwdziałaniu antagonizmom społecznym, wytwarzającym normy „strachu”.
Równie ważny rys osobowości naukowca stanowi – choć dziwnie to zabrzmi – b e z w s t
y d n o ś ć. Piekielne wrota wiedzy naukowej należałoby ozdobić także drugim napisem: „Tu
ciało musi pożegnać się z trwogą, tu wstyd nie może być twoim doradcą”. Wedle Łotmana
„wstyd’’ reguluje stosunki międzyludzkie w społecznościach, z którymi uczestnik solidaryzuje się w pełni. W interesującym nas przypadku mechanizm „wstydu” działałby wobec
wszystkich ludzi związanych z aktualnym życiem literackim. Badacz-uczestnik staje się często, wbrew własnej woli, projektodawcą norm intelektualnych we współczesnej sobie świadomości literackiej. Spełnia o b c ą sobie rolę krytyka literackiego. (Nie dotyczy to sytuacji, w
których ten sam człowiek jest raz krytykiem, raz naukowcem, lecz odnosi się do sytuacji, w
których prace naukowe zaczynają funkcjonować na prawach wypowiedzi krytycznoliterackiej.) Modele, które opracowuje badacz, stają się – w odbiorze – nakazami czy kanonami estetyki. Pojęcia, które wprowadza, przybierają postać haseł programowych. R e k o n s t r u k c
j a okazuje się k o n s t r u k c j ą nowych faktów artystycznych. (Np. czysto interpretacyjne
pojęcie Janusza Sławińskiego: „poezja lingwistyczna” 60 okazało się „zaczynem” sporu krytyków i poetów.) Oczywiście, przenikanie pojęć i modeli badawczych do krytyki to jeszcze nie
jest żaden „wstyd”. Sprawa komplikuje się dopiero wtedy, gdy badacz w swej kolejnej rekonstrukcji współczesności rozpoznaje w niej... „siebie”, i ślady własnych idei musi poddać zarówno analizie, jak i interpretacji wartościującej. Dramat, który przeżywa, jest dramatem s k r
o m n o ś c i. W odróżnieniu od krytyka, badacz wykazuje ostrą niechęć (mowa o badaczu
58 J. M. Ł o t m a n, O semiotikie poniatij „styd” i „strach” w mechanizmie kultury , [w:] Tezisy dokladow
IV Letniej szkoły po wtoricznym modielirujuszczim sistiemam, Tartu 1970, s. 98-101.
59 Cyt. za: Umnoje słowo. Sostawił A. J. S o b o l e w, Moskwa 1968, s. 204. Słowo o d w a g a akcentowane bywa ze szczególną częstotliwością przy ocenie badań nad w s p ó ł c z e s n o ś c i ą, np. o pracach Bruce’a
Morrissetta na temat powieści A. Robbe-Grilleta pisze Roland Barthes: „[...] trzeba wyrazić uznanie dla odwagi
krytyka, który od razu w stosunku do pisarza nie tylko współczesnego, ale jeszcze całkiem młodego, ośmiela się
wyzyskać metodę rozszyfrowania, którą przed jakimś pół wiekiem zaczęto u nas stosować wobec takich pisarzy
jak Nerval czy Rimbaud”. (R. B a r t h e s, Mit i znak. Eseje. Wybór i słowo wstępne J. Błońskiego, Warszawa
1970, s. 216-217.)
60
J. S i a w i ń s k i, Próba porządkowania doświadczeń, [w:] Z problemów literatury polskiej XX wieku.
Komitet Redakcyjny: S. Żółkiewski [i in.], Warszawa 1965, t. II, s. 267-273.
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„modelowym”) do autoreklamy, krępuje się – „sobą”, śladami obecności w obiekcie badanym
własnego „ja”. Bywa więc skłonny do przemilczeń, te zaś ograniczają obiektywizm. I znów
uczony oddala się od ideału „uczonego”.
Ideałem byłby nie uczestnik lecz o b s e r w a t o r. Chodzi nadto o taki punkt obserwacji,
w którym, wedle stów Levi-Straussa „[...] uczony usiłuje rozciągnąć swe badania na rozleglejsze zakresy ludzkiego doświadczenia, [i] może nawet dążyć do całościowego zinterpretowania go. Jego przedmiot nie jest ograniczony do obserwatora, ale przystępuje on do poszerzenia go z p u n k t u w i d z e n i a o b s e r w a t o r a. W swym wysiłku wydobywania i
interpretacji znaczeń dąży on przede wszystkim do wytłumaczenia w ł a s n e g o s p o ł e c z
e ń s t w a [...]”.61

61

C. L. e v i - S t r a u s s, Antropologia strukturalna. Przełożył K. Pomian, Warszawa 1970, s. 483.
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I GRANICE AUTONOMII
But Charlie Chaplina
W Gorączce złota Charlie Chaplin zjada swój ugotowany, czarny, lśniący but. Scena ta jest
słusznie zaliczana do arcydzieł filmowego komizmu. Głodny Charlie zachowuje się tak, jak
gdyby podano mu na talerzu nader kosztowny przysmak. Ostrożnie rozkrawa but, oddziela
nożem podeszwę; widelcem wyciąga – jak makaron – długie, mokre sznurowadła. Kawałki
buta przeżuwa dokładniej z widocznym wysiłkiem, ale bez pośpiechu. Wszystko to z miną
smakosza, z gestami bywalca wytwornych jadłodajni. Inscenizuje rytuał jedzenia – wedle
wszelkich obowiązujących reguł salonowej etykiety.
W języku formalistów rosyjskich scenę z butem należałoby opisać jako chwyt uniezwyklenia przedmiotu. Człowiek zatracił zdolność odczuwania świata, pisał Wiktor Szkłowski,
„[...] przestaliśmy być artystami w naszym życiu codziennym, nie lubimy naszych domów i
naszych strojów i bez żalu rozstajemy się z życiem, które przestaliśmy odczuwać”.62 Tylko
chwyt zniekształcenia relacji między człowiekiem a światem, poprzez szok, w grotesce, w
ostrej karykaturze, w wypowiedzi nawet „pozarozumowej”, wbrew zdrowemu rozsądkowi,
pozwoli „wskrzesić rzeczy” i jednocześnie „wskrzesić słowo”.
Współczesny semiolog dostrzegłby w Gorączce złota grę dwóch sprzecznych tekstów.
Tekst „poprawny”, zgodny z „naturą” przedmiotu, należy do widza: widz wie, że butów się
nie je. Tekst „niepoprawny”, dziwny, należy do Chaplina: Charlie udaje, że nie wie, iż znalazł
się w sytuacji tyleż przymusowej, co i niezwykłej. Między tekstem zachowania się aktora a
tekstem nawyków odbiorcy rodzi się napięcie, które stanowi źródło efektu komicznego.
Analizowana tutaj scena, jak każde dzieło dużej rangi artystycznej, daje szansę rozlicznym
porządkom interpretacyjnym; może być także dobrym modelem roboczym dla naszych rozważań na temat autonomii i jej granic.
Dowodził kiedyś Hegel, że każdy przedmiot jest „sobą” i jednocześnie „czymś innym”.63
Nie potrafimy, pisał, wyodrębnić w świecie takiego zjawiska, które by podlegało normom
tylko jednego systemu; to samo zjawisko funkcjonuje zazwyczaj w kilku różnych układach.
Może istnieć w sposób swoisty, specyficzny dla własnej istoty, „jako takie”, by użyć ulubionego wyrażenia Witkacego, i może istnieć w sposób nieswoisty, jak gdyby obok swojej natury, na cudzych prawach.
62

W. S z k ł o w s k i, Wskrzeszenie słowa, [w:] Rosyjska, szkoła stylistyki. Wybór i opracowanie tekstów
M. R. Mayenowa, Z. Saloni, Warszawa 1970, s. 61.
63
Wg: A. W. B r u s z l i n s k i, Psichołogija myszlenija i kibiernietika, Moskwa 1970, s. 20.
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(Mowa ludzka, na przykład, jest wtedy „sobą”, gdy stanowi realizację systemu językowego, służąc celom komunikacji międzyludzkiej; staje się przecież „czymś innym” w nowoczesnej kompozycji muzycznej – zepchnięta do roli tworzywa, ujednolicona z tym, co słyszalne,
z dźwiękami instrumentów, z krzykiem ptaków, z hałasem ulicy itp.)64
Gwałt zadany naturze przedmiotu budzi natychmiastową reakcję. Bywa źródłem ostrego
sprzeciwu ze strony obserwatora. Trzeba od razu podkreślić, że „swoistość” tej czy innej rzeczy może mieć charakter ściśle konwencjonalny. Przyjmuje się, mocą zgody powszechnej, iż
dany przedmiot jest „sobą” wtedy i tylko wtedy, gdy podlega takiej to a takiej serii reguł i
służy transmisji takich to a takich znaczeń. Wówczas „natura” przedmiotu, wpisana w system
norm obyczajowych, stanowi wartość chronioną. Może to dotyczyć ubioru, potraw (np. związanych z postem religijnym czy z tradycją „narodowej kuchni”), rzeczy codziennego użytku
itd. W naszej kulturze kwiat, który wręczamy komuś w dniu imienin, jest, by tak rzec, „na
swoim miejscu”, tj. znajduje się w układzie zgodnym z jego przeznaczeniem i znaczeniem.
Kwiat podarowany przez mężczyznę nieznajomej kobiecie nadal pozostaje „sobą”, jakkolwiek jego znaczenie ulega oczywistej rewaloryzacji. W Złotym robaku Mieczysława Piotrowskiego bohater tej powieści wręcza na ulicy kwiat nieznajomemu mężczyźnie. I oto kwiat
okazuje się nagłe „czymś innym”! Czymś, co obraża obdarowanego, zdumiewa i zmusza do
obrony.
Sam proceder „wrzucania” przedmiotu w układy „obce” (lub uznawane za „obce”) nie jest
czynnością rzadką ani wyjątkową. Tego rodzaju proceder uruchamia, na dobrą sprawę, każdy
akt twórczy. Zarówno naukowy, jak i artystyczny. W tym tkwi istota rozwiązywania wielu
zadań. Nie potrafimy rozwiązać zadania, dopóki wydaje się nam, że dane elementy łączy ze
sobą tylko jeden typ relacji; dopiero włączenie przedmiotu w jakiś nowy, nieoczekiwany system zależności daje pożądany rezultat.65
U podstaw metafory artystycznej leży ta sama zasada: pogwałcenie ewidentnej swoistości
rzeczy. Oto zjawisko zwyczajowo podporządkowane jednemu układowi ogląda się przez
chwilę w układzie odczuwanym jako „obcy”. Scena z Gorączki złota stanowi filmowe rozegranie metafory „smaczny but” czy „pożywny but”. (Metafora, zgodnie ze znaną tezą Karola
Irzykowskiego,66 i w tym ujęciu przedstawia się jako konstrukcja pokrewna dowcipowi.)
Analogiczne cele realizował obraz nadrealistyczny. „Zadanie polegało na tym jedynie – pisze
André Breton w rozprawie o malarstwie nadrealistycznym, – aby przedmioty chaotycznie
wybrane ułożyć w porządku odmiennym od ich własnego, [...] „ustalić .pomiędzy istotami i
rzeczami, wydanymi jak na pastwę na ł a s k ę o b r a z u, inne związki niż owe związki zwyczajowe i zresztą prowizoryczne, podobnie jak to się dzieje w poezji, gdzie wargi .można
zbliżyć do koralu albo rozum przedstawić jako nagą kobietę rzucającą lustro do studni”.67 W
niektórych kompozycjach nadrealistycznych, powiada dalej teoretyk tego prądu, „przedmioty
przybierały postawy wrogie”, nieomal „wyły przedstawione razem”,68 jak gdyby „czując” ból
zadawany ich naturze.
Opozycja „własne – cudze” odgrywa pierwszorzędną rolę w dziejach sztuki, a także w refleksji nad sztuką. Są to dwa równoległe szeregi zagadnień. Z jednej strony chodzi o stosunek
wypowiedzi artystycznej do świadomości ogółu. Pytamy: o ile dzieło sztuki stanowi pogwałcenie norm potocznego lub naukowego pojmowania świata i w jakim stopniu zajmuje się
utwierdzaniem tychże norm. Z drugiej strony natomiast chodzi o stosunek świadomości ludz
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F. B. M a c h é, Muzyka a język. „Ras fecta” 1968, z. 8, s. 58-62.
A. W. B r u s z l i n s k i, op. cit., s. 52-58.
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K. I r z y k o w s k i, Walka o treść. Studium z literackiej teorii poznania , Warszawa 1929.
67
A. B r e t o n, Nadrealizm i malarstwo, [w:] Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa. Wybrały i opracowały E. Grabska i H. Morawska, Warszawa 1963, s. 478.
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Ibid., s. 478.
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kiej do wypowiedzi artystycznej. Interesuje nas, w jakiej mierze sztuka może być „sobą”, na
czym polega jej swoistość, czy i kiedy specyficzne właściwości sztuki są respektowane przez
ludzi.
Pierwsza seria pytań wydaje się mniej kłopotliwa. Im prostszą naturę ma przedmiot, im
bardziej jest „przedmiotem”, „rzeczą” – w potocznym rozumieniu tego słowa, i jeszcze: im
silniej jest chroniony przez kodeks obyczajowości, tym natrętniej narzuca się naszej uwadze
wszelkie pogwałcenie jego swoistości. Wróćmy do cytowanej wypowiedzi Bretona: zadanie
obrazu nadrealistycznego polegało na tym, aby przedmioty „ułożyć w porządku odmiennym o
d i c h w ł a s n e g o” [podkr. – E. B.]. Inaczej mówiąc, aby włączyć je w układy c u d z e. I
choć porządki „własne” mają często, wedle samego Bretona, charakter „zwyczajowy” i „prowizoryczny”, to przecież muszą być silnie zakorzenione w świadomości ogółu. Znana to
prawda, że sztuka rozbraja stereotypy i jednocześnie korzysta z faktu ich istnienia. Igra z
przyzwyczajeniami odbiorców, ustawicznie narusza granice rozmaitych stref rzeczywistości,
kojarzy byty „odległe”, ale bez istnienia owych granic i odległości musiałaby zrezygnować z
wielu swoich uniezwykleń i zadziwień. Ilekroć zatem dzieło sztuki kwestionuje specyfikę
tych czy innych bytów, tylekroć operuje chwytem d o b r z e w i d o c z n y m, nastawionym
na natychmiastowe rozpoznanie.
Druga seria problemów sprawia nieporównanie więcej kłopotów. Im większą złożonością
odznacza się dane zjawisko, a także: im częściej wymyka się ono spod kontroli obyczajów i
zwyczajów, tym trudniej ustalić, w jakich to mianowicie układach zjawisko to istnieje na
prawach rzeczywiście własnych, a kiedy okazuje się niespodziewanie „służebnicą cudzą”. W
zjawisku tak skomplikowanym, jak sztuka, w tym i sztuka literacka, przecinają się rozliczne
porządki, funkcjonują rozmaite podsystemy norm, podporządkowań, uzależnień. Nieswoiste,
obce, i swoiste, własne. Z tych też względów pogwałcenie specyficznych właściwości sztuki
literackiej bywa często operacją ź l e w i d o c z n ą, nie do końca uświadamianą i nie zawsze
zamierzoną. W świecie użytkowników dzieł sztuki nie istnieje jedna, jednolita etykieta. Powstają, owszem, lokalne, odizolowane podsystemy, które łączą zwolenników tego czy innego
stylu lub genre’u – i nie dochodzi do narodzin systemu, który by obowiązywał wszystkich.
Zwłaszcza w „epoce panteizmu-druku”, gdy „zachowanie się” użytkownika sztuki słowa nie
jest wystawione na widok publiczny, odbiorca projektuje własne, indywidualne prawa rozumienia i przeżywania tekstu. Ktoś, kto czyta „dla własnej przyjemności” i znajduje przyjemność, powiedzmy, w lekceważeniu konstrukcji powieści, opuszcza więc „nudne opisy”, wielokrotnie zaś odczytuje partie dialogowe, przed ukończeniem lektury zagląda do ostatniego
rozdziału, aby mieć pewność, że „wszystko zakończy się dobrze”, ustanawia bezwzględnie f a
ł s z y w y stosunek między sobą a strukturą dzieła. Postępuje przecież bez premedytacji. Wie,
że jego odbiór jest „swoisty”, i z reguły nie wie, że niweczy w tym odbiorze swoistość przekazu artystycznego. Wolno założyć, iż osławiony Pietruszka z Martwych dusz Gogola, postać
wielokrotnie analizowana w rosyjskiej krytyce literackiej, 69 chłopiec, który w trakcie namiętnej lektury zadawalał się samą, nieomal zmysłową rozkoszą odczytywania liter i słów, byłby
szczerze zdumiony, gdyby powiedziano mu, że zadaje oto „ból” naturze tekstu. Sztuka słowa,
inaczej niż tzw. rzeczy gotowe w collage’u nadrealistycznym, oddaje się „cudzym” systemom
i obsługuje niewłasne porządki z zastanawiającą uległością. Nie „krzyczy”, nie protestuje, nie
„wyje”. (Choć nieraz by zawyć powinna.)
Rzecz znamienna: próba przełamania specyficznego porządku literatury artystycznej może być
aktem nieświadomości odbiorcy, ale może być także świadomym zamiarem nadawcy. Na początku
XX wieku wiele szkół i „izmów” usiłowało pozbawić sztukę słowa jej własnych przeznaczeń i celów, narzucić jej „cudze” powinności. Nadać tekstowi literackiemu charakter bezpośredniej ekspre-

69 Zob. W. S z k ł o w s k i, Wskrzeszenie słowa, op. cit., s. 58.
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sji uczuć, sprowadzić go do roli komunikatu prasowego, uczynić zeń kliniczny zapis snu hipnotycznego itd. Swoistość literatury jest ustawicznie zagrożona z dwóch stron.
Taki stosunek do literatury, w którym są zasadniczo respektowane jej specyficzne właściwości – jej „literackość”, jej „poetyckość” – proponuję nazwać stosunkiem a u t e n t y c z n y
m; mamy wówczas do czynienia z a u t e n t y c z n ą ś w i a d o m o ś c i ą l i t e r a c k ą.
Pogwałcenie swoistości sztuki słowa odbywa się zawsze w polu świadomości f a ł s z y w e j;
wówczas między dziełem literackim a człowiekiem zachodzi f a ł s z y w a relacja.
Rozróżnienie powyższe, na pierwszy rzut oka, ma charakter ostro normatywny. Trzeba
jednak z góry zastrzec, iż nie jest ono tożsame z e t y c z n y m wartościowaniem ludzkich
postaw. Określenie danej świadomości jako „autentycznej” bądź „fałszywej” stanowi zabieg
rozpoznawczy, klasyfikujący, nieodzowny dla badacza – i nie stanowi o c e n y danej świadomości w kategoriach moralnych. Ba: nie można głosić, jakoby świadomość autentyczna
była zawsze, z każdego punktu widzenia, wartością dodatnią, „lepszą”, a świadomość fałszywa – bezwarunkowo negatywną, „gorszą”. Nie wolno tego robić, ponieważ historia poucza, iż
często w sytuacjach kryzysowych rolę czynnika rewolucyjnego, rozbrajającego automatyzm,
tak zgubny dla sztuki, odgrywa – właśnie! – świadomość fałszywa, stając się w danym momencie czymś jak gdyby „lepszym”.
Wróćmy, już po raz ostatni, do sceny z Gorączki złota. Charlie Chaplin zjada z namaszczeniem swój ugotowany, czarny, lśniący but. Komizm tej sceny polega na uruchommieniu
fałszywego stosunku między człowiekiem a rzeczą. Jest to fałsz ewidentny, jasny; kłamstwo
w stanie czystym. I mimo to „kłamstwo” Chaplina nie podlega ujemnej ocenie etycznej. Przeciwnie. Dla głodujących poszukiwaczy złota but jest ostatnim pokarmem – jedynym sposobem przetrwania. Z tej perspektywy świadomość „fałszywa” okazuje się czymś „lepszym”:
rygor świadomości „autentycznej” byłby równoznaczny samobójstwu. Scenę z Gorączki złota
można by zagrać poważnie. Śmieszny czyn mógłby zostać pokazany jako czyn heroiczny. –
Warto; zapamiętać sobie tę obserwację. W dziejach sztuki poetyckiej, jak się przekonamy,
przymus świadomości fałszywej rodzi podobne efekty. Pomieszanie heroizmu z komizmem.

Obszary powinności albo „role”
Jak wynika z poprzednich rozważań, dany przedmiot może zaistnieć w sposób specyficzny
wtedy i tylko wtedy, gdy potrafi narzucić ludziom równie specyficzny sposób zachowania się;
inaczej mówiąc – gdy jego obecność w świecie ludzkim łączy się z repertuarem jasno określonych r ó l s p o ł e c z n y c h. Pamiętamy cytowaną we Wstępie myśl Karola Marksa: nie
tylko podmiot stwarza dla siebie przedmioty, ale i przedmiot ma zdolność określania względem siebie postawy podmiotu.
Nim spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jakie to specyficzne role dyktuje człowiekowi
dzieło literackie, prześledźmy działanie owych „partytur” na innym, prostszym modelu. Niech
to będzie tym razem przestrzeń; semiologia od dnia swych narodzin ze szczególnym upodobaniem zajmuje się analizą wpływu zabudowanej, „znaczącej” przestrzeni na zachowanie się
ludzi. Wiemy, że to człowiek kształtuje wokół siebie przestrzeń – interesuje nas tutaj, jak
przestrzeń potrafi kształtować człowieka.
Powiada Jan Mukařovský, że każda budowla ma charakter komunikatu. Każda bowiem
„[...] budowla znaczy swe przeznaczenie, to jest – czynności i działania, mające się odbywać
w jej przestrzeni, ograniczonej i uformowanej przez mury”.70 Świat architektury to świat po70

J. M u k a ř o w s k ý, Wśród znaków i struktur. Wybór, redakcja i słowo wstępne J. Sławiński, Warszawa
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wiadomień. Domy nie tylko i s t n i e j ą, lecz swym istnieniem ustawicznie coś mówią; aby
wesprzeć tę tezę Mukařoyský przytacza fragment eseju Paula Valéry’ego: „Tu – mówi budowla – gromadzą się kupcy. Tu sądzą sędziowie. Tu cierpią więźniowie. Tu amatorzy hulanek”.71 Niekiedy „wypowiedź” budowli realizuje się – jak gdyby dodatkowo – w języku naturalnym, przybiera kształt napisu, który precyzuje jej charakter i przeznaczenie. W filmie Stanisława Różewicza Romantyczni kamera „panoramuje” pobielany szlachecki dworek z Wielkopolski – ozdobiony taką oto „autoprezentacją”:
„Jam jest dwór polski, co żywi i broni”.
Ja – dwór. Ja – przestrzeń, która „wie”, kim jest, i która swą wiedzę o sobie przekazuje oto
człowiekowi.
Wszelako komunikat zawarty w dziele architektonicznym nie tylko informuje o przedmiocie, ale zawiera także apel pod adresem jego użytkownika. Dyktuje mianowicie określony
sposób zachowania się, a nawet – wymusza (podpowiada, sugeruje) określony typ myśli i
przeżyć. Na ten imperatywny charakter „tekstu” dzieła architektonicznego zwraca uwagę
Mukařovský w cytowanej pracy: budowla, pisze badacz, znaczy d z i a ł a n i a m a j ą c e s i
ę o d b y w a ć w jej murach. Zatem świat architektury to również świat nakazów i zakazów.
Lokal rozrywkowy narzuca wesołość, zabawę. Budowla sakralna nakazuje skupienie i ciszę,
zakazuje handlu i gry w kości.
„I znalazł w kościele sprzedających woły i owce i gołębie i bankierów siedzących. A
uczyniwszy jakoby bicz z powrózków, wyrzucił wszystkich z kościoła, owce też i woły: a
bankierów pieniądze rozsypał i stoły poprzewracał. A tym, co gołębie sprzedawali, rzekł:
Wynieście to stąd, a nie czyńcie domu Ojca mego domem kupiectwa”.72
W aktualnym kodeksie drogowym zespół zabudowań usytuowanych nieopodal szosy ma
być dla kierowcy samochodu nakazem ograniczenia szybkości do 50 kilometrów na godzinę –
niezależnie od tego, czy ustawiono odpowiedni znak drogowy, czy nie. Z n a k i e m jest sama
przestrzeń, sam t e r e n zabudowy. Obowiązkowe powinności, dyktowane przez miejsce pobytu, leżą u podstaw rytuałów, które zostały utwierdzone w licznych zwrotach frazeologicznych. Mówimy: nie można być w Rzymie i nie zobaczyć papieża; nie można zwiedzić Paryża
i nie spróbować ostryg („bo jak się jest pierwszy raz w Paryżu, to trzeba to zjeść chociaż raz”,
stwierdza – bez specjalnego co prawda zachwytu – w jednym ze swych wierszy Miron Białoszewski.)73
„Podobnie struktura dzieła literackiego – piszą w swym podręczniku Renę Wellek i Austin
Warren – ma charakter »obowiązku, który muszę spełnić«. Będę go zawsze spełniał niedoskonale, a jednak mimo niekompletności pewna »struktura determinująca« pozostaje jak w
każdym innym przedmiocie poznania”.74 „Dzieło dokonane nie jest [...] czymś, co istnieje w
sobie jako rzecz – stwierdza Merlau-Ponty – ale tym, co dosięga widza, zaprasza go do podjęcia gestu, który go stworzył”.75 Innymi słowy, gotowy tekst sztuki słowa, jak i budowla, jak
wszelki splot znaków i oznak, stanowi także pewną „partyturę” dla użytkownika.
71
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Należałoby powiedzieć raczej: objawia się użytkownikowi jako z e s t r ó j partytur. Jest
generatorem wielu specyficznych ról. Jeżeli ma charakter „obowiązku”, jak powiadają Wellek
i Warren, to trzeba od razu dodać, iż „obowiązek” ów nie składa się z jednej wyłącznie serii
nakazów i zakazów, nie kształtuje się w porządku linearnym, lecz zawiera kilka równorzędnych serii tego typu, które tworzą jakby p o l e powinności.
Tu wielość ról, ich liczba mnoga, domaga się szczególnego wyakcentowania. Mówimy o j
e d n y m dziele sztuki słowa, które traktujemy jako „wszelkie” dzieło, „dzieło w ogóle”. Nie
uwzględniamy tymczasem jego paradygmatyki – genologicznej, stylistycznej, tematycznej
itd. I pragniemy dowieść, że to jedno dzieło wcale się nie ogranicza do powołania jakiejś jednej roli. Przeciwnie. Tworzy wokół siebie, by tak rzec, rozbudowany „obszar obowiązku”, w
którym mieści się wiele ról, przy czym – co jest bodaj najistotniejsze! – każda z nich może
być r o l ą s w o i s t ą d l a k o m u n i k a c j i l i t e r a c k i e j, choć przecież każda będzie
się odznaczała nieco inną „swoistością”.
Najprostszy, „zerowy” model komunikacji literackiej zakłada współdziałanie dwóch „partytur”: nadawcy i odbiorcy. Łatwo uchwytnym momentem różnicującym jest w tym podziale
s t a n t e k s t u. Tekst tworzony, pisany, jeszcze nie gotowy, poddawany takim czy innym
przeróbkom i modyfikacjom, utwór w stanie „wielowariantowości”, jak to określa Jurij Łotman76 – wyznacza „zachowanie się nadawcy”. Natomiast tekst gotowy, oderwany od nadawcy, powołuje do życia zespół nakazów (i zakazów) dla odbiorcy.
Umówmy się, że zarówno pojęcie „nadawcy”, jak i pojęcie „odbiorcy” nie będą oznaczały
jednoplanowych ról lecz dwa d u ż e u k ł a d y r ó l. Zakładamy więc, że człowiek może
odgrywać w obydwu układach role rozmaite, przy czym są to role – wewnątrz każdego układu – połączone wspólnym i nadrzędnym obowiązkiem: nadawania lub odbioru, kodażu lub
dekodażu, szyfrowania lub deszyfrowania tekstu, i jednocześnie role, które w jednym i drugim układzie różnicują się, dyferencjują, podlegają specjalizacjom, dają się więc wyodrębnić i
przeciwstawić jedna drugiej.
Z czysto praktycznych względów odwracamy, porządek wykładu, zaczynając niejako „od
końca” – od zestroju ról odbiorczych. W tym układzie panuje większy porządek, granice między rolami wydają się nie tylko wyrazistsze, ale i bardziej j a w n e.

Milczenie czytelnika
Gotowe dzieło sztuki literackiej – przez „dzieło” rozumiemy tutaj tekst pojedynczy i wielotekstowy przekaz artystyczny – wyprojektowuje przede wszystkim rolę c z y t e l n i k a.
Dziś powiadamy, że „czytelnik” jest pojęciem dwuplanowym: jako nazwa roli społecznej,
którą odgrywa wobec dzieła publiczność literacka, należy do socjologii – jako nazwa p r o j e
k t u r o l i, którą dzieło p r o p o n u j e publiczności literackiej, wchodzi w skład poetyki.
Kategoria „czytelnika” istniejącego w e w n ą t r z dzieła – to jedno z p ó ź n y c h odkryć
nauki o literaturze. Interesująca nas konstrukcja semantyczna ma współcześnie wiele nazw,
wiele imion. Mówi się:
„czytelnik”
„idealny”
„adresat”
„hipotetyczny”, „założony”
„odbiorca”
„potencjalny”, „immanentny”, „wirtualny”, „implikowany” itd.
– dopuszczając wszelkie połączenia członu określonego i określającego. Pole synonimów
terminologicznych jest więc bogate, jak zazwyczaj w strefie nowej, nie rozpoznanej ostatecznie problematyki. Poszczególne określenia zmieniają nieco i modyfikują sens tego pojęcia.
76 H J. M. Ł o t m a n, Struktura chudożestwiennogo tieksta, Moskwa 1970, s. 39.

27

Zatem „idealny” może być pojmowany bądź jako „najlepszy”, „rozumiejący bezbłędnie ideę
autora i autorską wolę” (tu zakłada się obecność w każdym dziele pewnego „ideału czytelnika”, który stanowi jakby najdoskonalszy z możliwych „obraz czytelnika”), bądź jako „bytujący w sferze idei”. Określenia „hipotetyczny” i „założony” akcentują przede wszystkim udział
świadomości autora w kształtowaniu projektu owego „obrazu odbiorcy”; rzec by można –
„założony” to „zamierzony”, „chciany”. Z kolei nazwy „potencjalny” „immanentny”, „wirtualny” stwierdzają fakt obiektywnej obecności projektu odbiorcy w każdym utworze, przy
czym obecność owa jest jakby niezależna od uświadamianych intencji autora. Może być produktem niezamierzonym. Wreszcie „implikowany” oznacza tyle co „wykonstruowany laboratoryjnie przez krytyka lub badacza”.
W komplecie tych nazw i określeń chodzi przecież o jedno: o taką kategorię „czytelnika”,
która należy do poetyki dzieła, będąc ujęciem konstrukcji ściśle literackiej – nakierowanej na
odbiorcę faktycznego. „Czytelnik wirtualny” to zapis roli dla każdorazowego „żywego” odbiorcy: „partytura” jego „zachowania się” wobec utworu.
Pierwszą powinnością czytelnika jest czytanie; w tej – oczywistej w końcu – powinności
tkwią specyficzne ograniczenia i zakazy. Czytanie musi być rozumiane i przeżywane jako
wartość. Samoistna i najwyższa. Lektura przekazów nieartystycznych, np. korespondencji
prywatnej, odbywa się zwykle dla jakichś celów „zewnętrznych”: wartość istnieje poza tekstem, należy do rzeczywistości, O której tekst informuje. Lektura dzieł sztuki słowa, odwrotnie, chce być nastawieniem adresata ma „wewnętrzną” hierarchię wartości: czytelnik „idealny” nie powinien mieć innych celów niż te, które wskazuje mu dzieło.
Jest to, rzecz jasna, ekstremalne ujęcie roli „czytelnika”, Poszukujemy jednak tutaj ujęć
maksymalnie „czystych”, modelowych. Analizowane zagadnienie dobrze ilustruje pewien
fragment wyjęty z pisma Sørena Kierkegaarda:
„Mój drogi! Przyjmij tę dedykację; choć kieruję ją na oślep, nie kryją się jednak za nią
żadne względy uboczne, lecz ofiarowuję ją szczerze. Kim jesteś, nie wiem; gdzie się znajdujesz, nie wiem; nie wiem, jak brzmi twoje imię. Mimo to jesteś moją dumą, moją nadzieją,
moją radością i choć nieznajomy, jesteś moją czcią.
Cieszy mnie, że nadszedł teraz dla ciebie lepszy czas; to właśnie starałem się osiągnąć
moją pracą. Gdyby bowiem czytanie moich pism lub zachowywanie się tak, jak gdyby się je
czytało, weszło w modę i zwyczaj w wielkim świecie (jeżeli to kiedykolwiek byłoby możliwe), a to z powodu mniemania, że można dzięki temu coś zyskać, nienajlepszy byłby to czas
dla ciebie, a ja także dałbym się oszukać, gdybym nie spróbował temu przeszkodzić”.77
Przytoczony wyżej tekst pochodzi wprawdzie z dzieła filozofa, ma w sobie jednak wszystkie podstawowe właściwości prostego modelu literackiej sytuacji komunikacyjnej. (Stanowi
jedną z wielu „wysepek” literatury w filozoficznym pisarstwie Kierkegaarda.) Model sytuacji
komunikacyjnej, założony w tej wypowiedzi, polega na tym, że autor wpisuje się w pewien
powszechnie znany, potoczny obyczaj porozumienia międzyludzkiego, łamie wszakże od razu
reguły owego obyczaju, by – w sieci napięć miedzy potocznym układem komunikacyjnym a
jego zaprzeczeniem – zorganizować system całkowicie nowy, który nie może zostać sprowadzony do własnych składników.
Cała wypowiedź Kierkegaarda ma charakter listu prywatnego; pierwszy sygnał powszechnej konwencji epistolarnej to zwrot „Mój drogi!”. Tak ważna dla korespondencji prywatnej
intymność wyraża się tu wielorako – w zapewnieniach o szczerości intencji nadawcy, w
owym najwyższym, patetycznie manifestowanym uwielbieniu („jesteś moją radością”, „jesteś
moją czcią”), w zobowiązaniach natury moralnej, jakie autor listu podejmuje wobec swego
adresata. Odnosimy wrażenie, iż ludzie ci (nadawca i odbiorca) korespondują już ze sobą od
jakiegoś czasu. Słowa:
77 S. K i e r k e g a a r d, Jednostka i tłum, [w:] Filozofia egzystencjalna, Warszawa 1965, s. 51-52 (przekład
A, Ściegiennego).
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„Cieszy mnie, że nadszedł teraz dla ciebie lepszy czas; to właśnie starałem się osiągnąć moją pracą”
– są jakby repliką na list wcześniejszy, który nadawca otrzymał od adresata, i mogą być
czytane tak:
„[Piszesz], że nadszedł teraz dla ciebie lepszy czas; [cieszę się] – to właśnie starałem się
osiągnąć moją pracą”.
A jednak analizowany fragment nie jest listem. Nie ma adresu, został wysłany „na oślep”.
Nadto: nie ma faktycznego, indywidualnego, „znajomego” adresata. „Kim jesteś, nie wiem;
gdzie się znajdujesz, nie wiem; nie wiem, jak brzmi twoje imię.” Podstawowe reguły praktycznej gry korespondencyjnej zostały złamane.
Zatem: analizowana wypowiedź jest i nie jest listem. Podlega, ale i jednocześnie nie podlega normom komunikacji potocznej. Pewne właściwości korespondencji użytkowej ostają się
w niej, i – radykalnie zmieniają swój sens! Odbiorcą zwykłego „nie-listu”, a więc tekstu wysłanego naprawdę „na oślep” (powiedzmy: dla żartu) mógłby zostać każdy, ktokolwiek, byle
kto. Tymczasem adresat wypowiedzi Kierkegaarda, choć „nieznajomy”, okazuje się przecież
w pewien szczególny sposób z n a n y autorowi. Wiemy, że właściwy odbiorca tego listu-nielistu nie może być każdym, kimkolwiek: zostaje wyodrębniony z „wielkiego świata”. Trudno
orzec, czy jest jednostką czy zbiorowością – tego nie wie sam autor! – na pewno jednak reprezentuje tylko część (u Kierkegaarda: mniejszość) społeczeństwa. Jego postawę określa
właśnie c z y n n o ś ć c z y t a n i a. Czytania, powiada autor, a nie „zachowywania się talk,
jak gdyby się [...] czytało”. Autentycznym odbiorcą tekstu literackiego okazuje się zatem tylko ten człowiek, który spośród wielu ról społecznych, jakie w swym życiu odgrywa, gotów
jest – w zetknięciu z danym tekstem – uprzywilejować rolę czytelnika. Znaczy to, iż czytanie
dla odbiorcy, jak i pisanie dla autora, to pewna szczególna forma egzystencji – nie wymagająca usprawiedliwienia w świecie jakichkolwiek wartości pozaczytelniczych (i pozapisarskich),
rzekomo ważniejszych, albowiem czytanie właśnie (i pisanie) stanowi tutaj wartość podstawową, pierwszą. Autentyczny adresat tej wypowiedzi zostaje przeciwstawiony, hipotetycznym jak i on, z ł y m konsumentom twórczości autora, banalizującym jego idee, przemieniającym je w modę, „a to z powodu mniemania, iż dzięki temu można coś zyskać”. Dla właściwego czytelnika tekstu Kierkegaarda czynność czytania nie jest tedy zespołem zachowań się z
a s t ę p c z y c h, które liczą się o tyle tylko, o ile pozwalają one „coś zyskać” poza lekturą.
Przeciwnie : pierwszym z y s k i e m dla odbiorcy ma być sama lektura. Uważna, mądra, rozumiejąca intencje nadawcy bezinteresowna. Lektura tak intymna, j a k g d y b y jej obiektem
był list poufny właśnie.
Pisze Bolesław Leśmian w swej balladzie pt. Szewczyk:
W szyciu nic nie ma, oprócz szycia,
Więc szyjmy, póki starczy siły!
W życiu nic nie ma, oprócz życia.
Więc żyjmy aż po kres mogiły.78
Parafrazując poetę można by powiedzieć: w czytaniu nic nie ma – oprócz czytania.
Zwróćmy uwagę na jeden, niepokojący aspekt roli czytelnika. Jego powinności są ostentacyjne „aspołeczne”. Lektura jako w a r t o ś ć jest, nieprzekładalna. Społeczeństwo, oczywiście,
może żywić dumę z oczytania swoich członków i wspierać na różne sposoby rozwój czytelnictwa, ale z faktu, że dana jednostka zajmuje się czytaniem wierszy czy powieści, organizm
społeczny nie jest w stanie czerpać żadnych zysków. W polu powinności czytelniczych koń78

B. L e ś m i a n, Wiersze wybrane, Warszawa 1965, s. 96.
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czy się jednorazowy akt komunikacji literackiej. Odbiorca w r o l i c z y t e l n i k a nie ma
najmniejszego obowiązku dzielić się z kimkolwiek wrażeniami z przeczytanych tekstów. Innymi słowy: o człowieku, który sumę przeżyć i doświadczeń lekturowych zachowuje wyłącznie dla siebie, nie mamy prawa powiedzieć, iż „czytelnikiem” nie jest, ani nawet, że jest z ł y
m czytelnikiem. Przeciwnie. Czytelnik w pełni korzysta z przywileju m i l c z e n i a. Niekiedy domaga się także milczenia od innych użytkowników sztuki słowa: interwencja cudzych
świadomości – np. nauczyciela, krytyka, badacza – obezwładnia go i w pewien sposób „kaleczy”. Dzieje się tak dlatego, że czytelnik, będąc podmiotem czynności czytania, przeżywanej
jako p i e r w s z a wartość, czuje się, by tak rzec, tą wartością „napromieniowany”. Jest kimś.
Kimś najważniejszym. Im dokładniej wpisuje się w system nakazów i zakazów założonych w
dziele, tym silniejsze zdobywa przeświadczenie, że obcuje oto ze „s w o i m” utworem, napisanym wyłącznie dla niego i jedynie z myślą o nim. Jeżeli nawet uświadamia sobie, że istnieją
przecież inni ludzie, którzy zgłaszają analogiczne roszczenia pod adresem tej samej książki,
to świadomość ta – w akcie percepcyjnym – ulega chwilowemu zawieszeniu. Czytając, nie
biorę pod uwagę prawdopodobieństwa powtórzenia cudzych doznań, i nie przychodzi mi na
myśl, iżby moje z kolei doznania mogły się komuś innemu naprawdę przydarzyć, podobnie
jak nie chcą wierzyć, że moja osobowość stanowi powtórzenie osobowości innego człowieka
lub że osobowość cudza jest wierną kopią mojej.
„[...] a czytanie, im wyższych rzeczy – pisał Norwid - tym indywidualniejsze jest”.79
Nad obszarem powinności czytelniczych nadbudowują się – w układzie odbiorczym –
dwie inne role. Rola wy k o n a w c y i rola b a d a c z a. Obydwie muszą „przejść” przez pole
działań czytelnika i obydwie muszą „wyjść” poza granice tego pola. Odnotujmy najistotniejsze opozycje w zestroju owych ról.
Czytelnik, jak wspomniałem, korzysta z przywilejów egotysty. Chce być ostatnim, końcowym ogniwem w akcie komunikacji literackiej. Wykonawca i badacz, odwrotnie, usiłują na
różne sposoby przedłużyć proces komunikacji literackiej. Czytają nie dla siebie, lecz dla innych. Postępują niezgodnie z zaleceniami Kierkegaarda, uprawiają bowiem lekturę „w mniemaniu, że dzięki temu można coś zyskać”, przy czym w grę wchodzi tutaj zysk dla społeczeństwa.
Po drugie, czytelnik pragnąłby przeżywać sztukę słowa jako język nieprzetłumaczalny,
„język bez metajęzyka”. Badacz i wykonawca pojmują swój obowiązek inaczej: absorbuje ich
właśnie tłumaczenie literatury na inne systemy znakowe. Poszukują dla niej, każdy na swój
sposób, ujęć metajęzykowych.
Układ odbiorczy zdominowany przez rolę czytelnika dąży do rozpraszania informacji.
Każdy nowy przekaz artystyczny „znika” w przepastnych otchłaniach wielu lektur osobnych,
odizolowanych, subiektywnych. Sztuka słowa okazuje się – paradoksalnie – zjawiskiem parasemiologicznym. Stara się wymknąć porządkom kultury. Odbiór utworu upodabnia się tu do
odbioru... marzenia sennego! Tekst „pochłaniany” przez czytelnika, jak i sen, „znaczy” poprzez splot obrazów i symboli, które zdają się nie mieć odniesień do systemu ponadindywidualnych doświadczeń, albo też – jeżeli przyjąć racje psychologii głębi – taki system istnieje
wprawdzie, lecz w utajeniu, w ukryciu, jako struktura „schowana” w nieświadomości zbiorowej.
Obraz życia literackiego, zredukowany do układu „autor – dzieło – czytelnik”, byłby wizją
nader ascetyczną i w konsekwencji chybioną. Więcej: okazałby się modelem r z e c z y w i s t
o ś c i n i e m o ż l i w e j. Z perspektywy roli „czytelnika” nie potrafilibyśmy wyjaśnić, jak
to się dzieje, że literatura jest nie tylko zbiorem pojedynczych dzieł, lecz stanowi intersubiektywny system znaków; nieuchwytne byłyby także paradygmaty zewnętrzne, które zabezpieczają i chronią przed entropią sumę doświadczeń odbiorczych ludzkości. Obok czytelnika
79
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muszą funkcjonować w układzie odbiorczym dwie inne role, wykonawcy tekstu i badacza
tekstu, nastawione na u j a w n i a n i e semiologicznych właściwości sztuki słowa. W polu
obowiązku wykonawcy i badacza literatura, by tak powiedzieć, w r a c a do kultury. Nie rozprasza się wśród „czarnych skrzyń” tajemnych doznań, nie znika „jak sen jaki złoty”.
Spośród trzech analizowanych tutaj ról odbiorczych – rola w y k o n a w c y jest najstarsza
i najbardziej wielopostaciowa. Przez „wykonanie” utworu literackiego – mowa wciąż o utworze gotowym! – chcę rozumieć jego t r a n s f o r m a c j ę, to jest przerzucenie struktury
utworu w jakiś nowy lub gruntownie odnowiony system semiotyczny.
Można bronić słusznego poglądu, że i czytanie przecież jest formą „wykonania” utworu,
albowiem w akcie czytelniczym utwór podlega również pewnej transformacji. Byt literacki
przeistacza się tu w byt psychiczny. Swoistość tej metamorfozy polega jednak na tym, że
materiał, w którym następuje rekonstrukcja przekazu artystycznego, wydaje się czymś „niewidocznym”. Nieobecnym dla osób trzecich, nieuchwytnym dla obserwatora. Upraszczając
problem: czynności lekturowych, poza powierzchownymi oznakami, nie potrafimy ani zobaczyć, ani usłyszeć, ani dotknąć. Oto człowiek czyta książkę. Cóż to znaczy? Jakie zachodzą w
nim procesy? „Co jest w człowieku, w środku”? – by posłużyć się tytułem noweli Kornela
Filipowicza. Możemy się tylko, ale nie musimy domyślać, „co jest”. Dla osób postronnych
przymus odbioru zostaje tutaj generalnie uchylony. Możliwość odbioru „cudzej” lektury –
zredukowana p o n i ż e j koniecznego minimum. Tę właśnie osobowość percepcji czytelniczej brałem pod uwagę pisząc, iż w procesie lektury sztuka literacka schodzi do rzędu zjawisk
parasemiologicznych.

O tym, jak teksty produkują teksty
Termin „wykonanie” proponuję zarezerwować dla takich transformacji dzieła gotowego, w
którym jego struktura ulega tymczasowemu „zburzeniu” i, w drugiej fazie, „odbudowuje się”
w nowym, zmysłowo uchwytnym tworzywie. Staje się nową „budowlą”, która znowu „przemawia”, atakuje człowieka, wymuszając na nim gesty założone wirtualnie w swojej „partyturze”.
Wszelkie modelowanie rzeczywistości, im bardziej ogólne, tym silniej przeciwstawia się –
respektowanym zwyczajowo – rozróżnieniom klasyfikatorskim. Nie tak dawno zdumiewała
rozległość zastosowań cybernetycznej teorii „sprzężenia zwrotnego”, która pozwalała mierzyć
tą samą miarką zjawiska tak różnopochodne, jak spektakl teatralny, praca systemu nerwowego w organizmach żywych i... funkcjonowanie lodówki z termostatem! I dziś jeszcze budzi
opory stwierdzanie podobieństw (homologii) między układem samogłosek a systemami kultury (Claude Lévi-Strauss), między życiem człowieka w karnawale a „życiem” słowa w powieści (Michał Bachtin). Proponowany tutaj termin „wykonanie” nie ma ambicji tak dalece
wszechogarniających. W transformacji wykonawczej punkt wyjścia jest zawsze ten sam: gotowy tekst literacki. Prawda, w świecie produktów transformacji obserwujemy wielką rozmaitość. Jeżeli przyjmiemy jednak, że: 1. układy różnotworzywowe mogą być porównywane, 2.
porównywanie struktur homologicznych należy do zadań każdej teorii – trzeba będzie na tę
rozmaitość przystać jako na obiektywny fakt społecznego obiegu dzieł literackich. Obserwujemy je przecież od dawna, ale – w rozsypce, w chaosie, w odosobnieniu. Być może w perspektywie działań „wykonawcy” ich przyrodzony „anarchizm” uda się, choćby z grubsza,
ujarzmić.
Zacznijmy od „wykonań” najprostszych. Oto jednym z często spotykanych typów transformacji dzieła literackiego jest naśladowanie bohaterów literackich. Czytelnik zafascynowany stylem bycia bohatera usiłuje sprawdzić prawdopodobieństwo zachowań się, -opisanych w
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ulubionym dziele. Zaczyna inscenizować sytuacje literackie w nowym świecie znaków: w
kodzie obyczajów i zwyczajów swojej epoki. W tym momencie okazuje się „zdrajcą” ideału
czytelnika. Nie zadowala się samą lekturą, lecz – wbrew ostrzeżeniom Kierkegaarda – zachowuje się tak, jak gdyby chciał z czytania wyciągnąć praktyczne korzyści. W ten sposób,
świadomie lub nie, przedłuża akt komunikacji literackiej. Realizuje wprawdzie cele osobiste,
ale jego praca naśladowcza staje się „pracą społeczną”. Albowiem tekst sztuki słowa przeniesiony do systemu obyczajów, o p o w i e d z i a n y p o r a z d r u g i w j ę z y k u e t y k i e t y m i ę d z y l u d z k i e j , ma więcej o d b i o r c ó w niż miał c z y t e l n i k ó w.
„Procent obywateli, którzy przeczytali wiersze Nezvala. nie jest wielki – pisze Roman Jakobson. – Ci, którzy przeczytali i przyjęli, będą trochę inaczej żartować z przyjacielem, wymyślać nieprzyjacielowi, intonować wzruszenie, wyznawać i przeżywać miłość, politykować”. Cytowany badacz zwraca uwagę na przenikanie owych wzorców do środowisk, które
podlegają wpływom sztuki literackiej już nie bezpośrednio, lecz za pośrednictwem działań
wykonawców. „Tak jak Jourdian Moliera nie wiedział, że mówi prozą, tak nie wie dziennikarz piszący wstępniaki do brukowego dziennika, że przeżuwa nowatorskie niegdyś hasła
światowej sławy filozofów, a wielu naszych współczesnych nie ma pojęcia o Hamsunie, o
Šrámku lub o Verlaine’a, ale przy tym kocha według Hamsuna, według Šrámka lub Verlaine’a. Współczesna etnografia nazywa to »Gesunkenes Kulturgut« – zdegradowaną wartością
kulturalną”.80
Większość ról wykonawczych bywa realizowana świadomie, z nastawieniem na przedłużenie odbioru; niektóre transformacje mają charakter samoistnego kunsztu. Recenzent, który
cytuje i streszcza omawiany utwór, aktor, który recytuje wiersze, piosenkarz, który śpiewa
wiersze, Grafik, który ilustruje tekst powieści, filmowiec, który ekranizuje nowelę, tłumacz,
który przekłada obcojęzyczne arcydzieło – oto przykłady różnych odmian analizowanej roli.
Obyczaj językowy każe wiązać „wykonanie” tekstu głównie z jego realizacją teatralną czy,
szerzej, widowiskową. Pojęciem „wirtualnego wykonawcy” posłużył się w swojej pracy o
dialogu i dramacie staropolskim Jerzy Ziomek, zwracając uwagę na takie formy transformacji
przekazu .językowego, jak np. „wykonana wspólnie czy przez ajoda przed audytorium pieśń,
wygłoszone kazanie, mowa, taniec, nabożeństwo, obrządek, rozmowa, dysputa”.81 Widowiskowo dostarcza różnorodnego tworzywa dla wykonawcy. Nie jest to jednak tworzywo jedyne. Gotowy tekst literacki funkcjonuje w układzie paradygmatów dwojakiego rodzaju. Wchodzą tu w grę: paradygmaty języka naturalnego, w którym dany utwór został napisany, łącznie
z całą hierarchią „walorów”, jakie magazynuje w sobie mowa i język, oraz paradygmaty podsystemów ściśle literackich, takich jak język operacji stylistycznych, np. wersyfikacyjnych,
gatunkowych itd. Zmiana paradygmatu równa się zmianie tworzywa; w niektórych wypadkach może jednak być tylko modyfikacją tworzywa. Transformacja bowiem jest procesem
stopniowalnym. Raz dąży do uchylenia kompletu paradygmatów, zgodnie z zasadą: nic z języka i nic z literatury, kiedy indziej natomiast sprowadza się do wymiany jakiegoś jednego
tylko podsystemu. W pierwszym wypadku mamy do czynienia z przekładem tekstu literackiego na system znaków pantomimy, baletu czy filmu niemego, w drugim – z jego literacką
trawestacją czy parodią.
Trudno tu o jednoznaczną typologię. Sytuacja w repertuarze rozlicznych „wykonań” dzieła
sztuki słowa przedstawia się mniej więcej tak, jak w świecie gatunków literackich. Kierunki
transformacji mogą się wykluczać i mogą się na siebie nakładać, podobnie jak modele gatunkowe, które i przeczą sobie, i współdziałają ze sobą.
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W planie opozycji typologicznych dałoby się wyodrębnić dwa kierunki transformacji „totalnej”. Przeniesienie sztuki słowa w rejony „niesztuki”. I całkowite przerzucenie jej na teren
sztuki pozasłownej. Ten podział choć jasny i „czysty” – sztuka bez słów albo słowo bez sztuki – nie obejmuje całokształtu zjawisk. Pojęcie „sztuka słowa” to pewien skrót myślowy. W
odniesieniu do konkretnego utworu „sztuka” oznacza zawsze historycznie usytuowaną „koncepcję uprawiania sztuki poetyckiej”. Natomiast „słowo” ma aż dwa istotne wyróżniki. Jest
słowem danego języka naturalnego, nie zaś w ogóle: słowem ludzkości. I jest słowem samoistnym, „znaczącym” poprzez system językowy i literacki a nie poprzez sytuację, w której
zostało wypowiedziane. Z powyższego faktu zdają się wynikać trzy inne możliwości transformacji. Trzy specjalizacje roli „wykonawcy”.
1. Rekonstrukcja utworu w nowym porządku reguł artystycznych, np. literacka adaptacja
dzieła literackiego.
2. Wykonanie utworu w materiale „innego słowa”, np. słowa obcojęzycznego.
3. I po trzecie: wtopienie słów tekstu w jakiś system znaków nielingwistycznych np. znaków muzycznych czy wizualnych.
Jak wspomniałem, poszczególne typy „wykonawstwa” mogą występować w izolacji, ale
mogą się także na siebie nakładać. Transformacja bywa zatem procesem jedno- lub też wielokierunkowym. Tak więc tekst streszczenia powieści jest produktem transformacji jednokierunkowej. W streszczeniu uchylono paradygmat „sztuki”, nie naruszono jednak paradygmatu
„słowa”. Tekst zachowania się człowieka, który naśladuje bohatera powieściowego, ma z
kolei charakter transformacji wielokierunkowej. Tu nie tylko uchylono normy „sztuki”, ale
także dokonano wielu zmian w tworzywie „słowa”. Naśladowca posługuje się słowami powieści (cytatem), częściej jednak operuje parafrazą, to jest – wyraża się tak, jak mógłby, jego
zdaniem, wypowiadać się w danej sytuacji Kmicic czy Genezyp Kapen. Za każdym razem
słowo zostaje wtopione w potok znaków alingwistycznych. W gest wykonawcy, w brzmienia
jego głosu, w „znaczące” przedmioty, którymi się otacza itd.
Jak wspomniałem, większość transformacji dzieła literackiego korzysta z przywilejów autonomicznego kunsztu. Próba narzucenia jednolitego porządku „wykonaniom” tak różnym,
jak inscenizacja teatralna i esej krytycznoliteracki, ilustracja w książce i przekład artystyczny,
może budzić zrozumiałe sprzeciwy. Mowa przecież, trzeba to podkreślić, o j e d n y m z w i
e l u m o ż l i w y c h porządków semiotycznych kultury – o porządku rekonstruowanym z e
w z g l ę d u n a g o t o w y t e k s t l i t e r a c k i . Ta rekonstrukcja nie uchyla zależności i
podporządkowań innego rodzaju, opartych na innych kryteriach. Na marginesie warto odnotować pewną prawidłowość. Ilekroć słowo dla użytkownika sztuki literackiej jest przede
wszystkim elementem systemu znaków lingwistycznych, „znaczącym” poprzez relację do
tego właśnie systemu, tylekroć użytkownik ten – by tak powiedzieć – źle percypuje transformację tekstów literackich: literaturę przeżywa, na wzór „czytelniczy”, jako wartość nieprzetłumaczalną. I odwrotnie: gdy użytkownik sztuki poetyckiej pojmuje słowo jako wykładnik
sytuacji człowieka, odczytuje w nim „pamięć synkretyzmu”, widzi w nim kumulację doświadczeń historii (a więc nie tyle znak, ile o z n a k ę która s t a j e s i ę znakiem), wówczas w odbiorze swym nastawia się na rozmaitość transformacji, i jeszcze, dostrzega przede
wszystkim p o d o b i e ń s t w o między rozmaitymi formami „wykonań”.
W ten właśnie sposób komentował i przeżywał sztukę poetycką Cyprian Kamil Norwid.
Dla autora Jasności a ciemności słowo poezji było „testamentem”, w którym „pamięć” genezy
łączyła się z projekcją „czynu”, przechodziła jak gdyby w p r o g r a m działania dla przyszłych pokoleń. Pamięć genezy, utrwaloną w słowie, traktował jako znak sytuacji, w której
zostało ono wypowiedziane po raz pierwszy: „[...] należy cofać się na tła – pisał Norwid – z
których znaczenie wyrazów odbija się i formuje”. 82 Stąd: zalecenie dla odbiorcy, aby tekst
82

C. N o r w i d, O Juliuszu Słowackim w sześciu publicznych lekcjach , op. cit., s. 216.

33

poetycki łączyć z miejscem na Ziemi, w którym ten właśnie tekst został napisany; i tak np.
Szekspira trzeba czytać w Londynie, Byrona na pełnym morzu itp. W rozumieniu słowa jako
bytu synkretycznego naturalnym się staje apologia roli wykonawcy, będącego i tłumaczem
dzieła, i jego krytykiem, i grającym dany tekst aktorem – jednocześnie.
,,[...] Rapsodyści, śpiewając Homera, zawsze i tłumaczyli go. A b y ł a t o c a ł a o s o b n a u m i e j ę t n o ś ć .”83 W leksykonie Norwida „tłumaczenie” oznacza i „przekład z języka
na język”, i zarazem „komentarz do gotowego utworu”, odpowiada więc naszemu pojęciu
„transformacji”. „Gdybym zaś, mówię, tłumaczył Childe-Harolda, napisałbym drugiego takiego prozą-krytyczną obok – byłoby to tłumaczenie korzystne dla współczesności.”84
Do rozważenia pozostał problem najważniejszy. Rolę wykonawcy można interpretować
dwojako. Można rozumieć utwór jako bierny obiekt transformacji, któremu narzucono wykonawcę. I można odwrócić zależność, widząc w utworze aktywnego partnera gry transformacyjnej, który narzuca (oferuje, podpowiada) odbiorcy rolę wykonawcy. Nas interesuje ta druga relacja. Pytamy, czy struktura dzieła zawiera w sobie wirtualny zapis czynności pieśniarza,
aktora, krytyka, ilustratora, naśladowcy. I jeszcze: jak to możliwe, aby w przestrzeni jednego
utworu zmieściły się wszystkie projekcje wykonań – cały „plik” partytur.
Projekt czynności transformacyjnych może istnieć w strukturze utworu na dwa sposoby:
jako „partytura” całkowicie j a w n a i jako „partytura” u k r y t a. Fakt obecności w wielu
tekstach literackich ujawnionego zapisu p o e t y k i w y k o n a n i a nasuwa przypuszczenie,
iż pozostałe dzieła zawierają podobne zapisy – jak gdyby domyślne, nie ujawnione, potencjalne A co za tym idzie, że n a s t a w i e n i e n a w y k o n a w c ę jest „naturalną” cechą
sztuki słowa, samo zaś „wykonywanie” tekstów literackich w nowym materiale semiotycznym nie rozbraja ich swoistości, przeciwnie, ustanawia jeden z „poprawnych” stosunków
między człowiekiem a dziełem; rola wykonawcy nie musiałaby zatem prowadzić ku fałszywej
świadomości literackiej, będąc owszem, formą realizacji świadomości a u t e n t y c z n e j.
Zacznijmy od analizy „partytur” ujawnionych.
„Scena przedstawia tylną część lokomotywy i przednią część tendra. Ich złącze wypada
trochę na prawo od środka sceny. Lokomotywa może być olbrzymia, nie znanego jeszcze
typu. Kierunek ruchu w prawo. [...] Lokomotywa winna być tak skonstruowana, by wolna
przestrzeń między węglem na tendrze i kotłem była dość duża (wielkości średniego pokoju) i
by dach nie zasłaniał miejsca akcji patrzącym z galerii. [...] Osoby stojące na ziemi koło lokomotywy powinny być widoczne do połowy ciała. Dekoracje w głębi sceny należy wykonać
za pomocą aparatu kinematograficznego, rzucającego obrazy na ekran: umieści się ten aparat
z tyłu za lokomotywą.”85
Przytoczony wyżej tekst pochodzi z dramatu Stanisława Ignacego Witkiewicza pt. Szalona
lokomotywa. Sztuka bez tezy w dwóch aktach z epilogiem. Poetyka wykonania, zaprojektowana w didaskaliach, jest nastawieniem dzieła nie na czytelnika, lecz na widza. Tekst zabezpiecza interesy całej widowni teatralnej. Dach lokomotywy, uprzedza Witkacy, nie powinien
zasłaniać miejsca patrzącym z galerii. Partytura różnicuje powinności wykonawcy, dzieli jego
obowiązki na to, co „trzeba”, i na to, co ewentualnie „można”. Lokomotywa m o ż e b y ć
olbrzymia, osoby natomiast p o w i n n y być widoczne do połowy ciała. Didaskalia integrują
w technologiczną problematykę inscenizacji. Dekoracje, podpowiada Witkacy, należy wykonać za pomocą kinematografu. Niekiedy nawet, jak to się dzieje właśnie w analizowanym
tekście, partytura usiłuje przełamać domniemane opory wykonawcy, bezradnego wobec ryzykownych – w aspekcie technologicznym – pomysłów autora.
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„[...] słychać straszliwy trzask i huk – czytamy w zakończeniu trzeciego aktu Szalonej lokomotywy. – Para przesłania wszystko i widać, jak maszyna rozlatuje się w kawałki.”86 Inscenizacja musi dokonać przekładu tekstu słownego „maszyna rozlatuje się w kawałki” na
tekst sformułowany w znakach akustycznych („słychać”) i wizualnych („widać”). „Sam widziałem taką eksplozję i zawalenie się budynku w sztuce Björnsona Ponad siły (w teatrze krakowskim) – zapewnia Witkacy w przypisie. – Wiem, że jest to w y k o n a l n e [podkr. – E.
B.] z technicznego punktu widzenia.”87
W strukturze dramatu nastawienie na transformacją odznacza się największym stopniem
widoczności: leży na powierzchni tekstu. Gatunek ten zachował żywą „pamięć” swej widowiskowej genezy. I mimo to dramat, określiwszy się jako konstrukcja „dla widza”, ograniczona
w dwójnasób przez paradygmaty literackie i paradygmaty teatralne, stał się terenem działania
tendencji przeciwnej, mianowicie, tendencji do w z b r a n i a n i a transformacji. Obok n a k a
z u wykonania pojawia się raz po raz w tekstach dramatycznych jawny z a k a z wykonywania
danego utworu na scenie. Funkcję takiego zakazu spełnia podtytuł typu „dramat niesceniczny”, niem. Lesedrama. Tu z kolei utwór dramatyczny chce być wyłącznie konstrukcją „dla
czytelnika”.
Z analogiczną grą sprzecznych dążeń spotykamy się także w historii innych rodzajów i
gatunków literackich. Wersologia dawno odnotowała zróżnicowanie nastawień tekstu w strefie r y m u. „Rym dla oka” to nastawienie na lekturę, „rym dla ucha” – nastawienie na wykonanie. Analizując strukturę ballady litewskiej Wiaczesław Toporow88 wykrył w niej podobny
dialog sprzecznych racji. Racji czytelnika i racji słuchacza. Ballada podlega dyrektywom
dwóch różnych modeli, modelu epickiego i modelu pieśniowego. Co istotne: ów antagonizm
modeli obejmuje elementy wszystkich poziomów organizacji przekazu poetyckiego. Poziom
organizacji brzmieniowej, poziom organizacji metrycznej, poziom układów leksykalnych
oraz, jak to określa badacz, poziom elementarnych „obrazów” utworu. Albo inny przykład.
Zajmując się analizą wiersza z punktu widzenia jego transformacji recytatorskich Sergiusz
Bernsztein stwierdza, że „[...] w twórczości poetyckiej działają dwie sprzeczne tendencje,
które możemy umownie określić jako tendencję r e c y t a c y j n ą – do jaskrawego, wyrazistego i wszechstronnego wyobrażenia materialnego brzmienia; i tendencję n i e r e c y t a c y j
n ą – do abstrakcji od materialnego brzmienia, którego wyraziste i wszechstronne wyobrażenie hamuje proces twórczy. Tendencje te w różnym natężeniu występują u różnych typów
twórczych, a nawet u niektórych jedna z tych tendencji może dążyć do zera.”89 Badacz wiersza dochodzi do takich samych wniosków co i współczesny badacz sztuki dramatycznej.
„Obecność wirtualnego wykonawcy w dziele literackim – stwierdza Jerzy Ziomek – można
umieścić na skali: od dzieła o minimum dyspozycji wykonawczych do ich maksimum.”90
Normy etyczne współczesnej świadomości literackiej zdają się faworyzować czytelnika.
Jest to nastawienie jednostronne. „Odrodzenie i klasycyzm – piszą Wellek i Warren – słusznie
przywiązywały wielką wagę do sztuki tłumaczenia, zwłaszcza tłumaczenia poezji, oraz do
»naśladownictwa« tego rodzaju, które uprawiał Poe naśladując satyry Horacego, a Samuel
Johnson – Juwenala. [...] Żaden autor nie czuł się gorszy lub nieoryginalny stosując, adaptując
i modyfikując motywy i obrazy tradycyjne i uświęcone przez starożytność. [...] Twórczość
wierna odziedziczonej tradycji i jej metodom może być pełna uczuciowego wyrazu i wartościowa artystycznie. Istotny problem [...] zjawia się dopiero wtedy, kiedy wchodzimy w sta-
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dium mierzenia i porównywań, ukazywania, jak twórca wykorzystuje osiągnięcia innego
twórcy, kiedy obserwujemy sztukę transformacji, [podkr. – E. B.]”.91
Futuryzm rosyjski był gigantyczną batalią o czytelnika. Kiedy jednak Włodzimierz Majakowski nazywał twórczość Wielemira Chlebnikowa „poezją dla poetów”,92 określenie to stanowiło wskazanie wykonawcy j a k o p i e r w s z e g o s p o ś r ó d o d b i o r c ó w. Tu w
roli wykonawcy winni byli wystąpić inni poeci; ich zadanie miało polegać na „tłumaczeniu”
trudnej sztuki poetyckiej Chlebnikowa; szereg takich „tłumaczeń” wykonał w swoich wierszach sam Majakowski.
Antagonizm „nastawień”, którym się tu zajmujemy, daje o sobie znać w jeszcze jednej –
dramatycznej – opozycji sztuki słowa. Myślę o uciążliwych zmaganiach koncepcji „sztuki
czystej” i koncepcji „sztuki zaangażowanej”. Wciąż to samo, ten sam spór, ta sama gra rolami
odbiorczymi. Poezja „czysta” wyprojektowuje rolę czytelnika i do percepcji czytelniczej
chciałaby się ograniczyć w swej egzystencji społecznej. Literatura „zaangażowana”, zwłaszcza w swych wariantach: dydaktycznym i tendencyjnym, odwrotnie, skłania do ustawicznego
„przekładania” tekstu z języka znaków sztuki słowa na język działań „życiowych”. Tu –
można by powiedzieć, parafrazując poetę – „czynu, czynu utwór czeka.”
Na jakiej podstawie mielibyśmy trwać z uporem przy koncepcji jednej roli dla odbiorcy
dzieła literackiego? Próbowano już z teorii dramatu i teorii wiersza wyeliminować czytelnika.
„Każdy utwór literacki jest stworzony do ściśle określonego wygłoszenia, a nie do czytania
dla siebie...”93 Formalizm rosyjski udowodnił bezzasadność tego rodzaju koncepcji. Usiłowano wyeliminować rodzaj dramatyczny z kręgu sztuki literackiej jako – zaledwie – tworzywo
dla inscenizacji. Tymczasem tekst dramatu ma własne sposoby nawiązywania porozumienia z
czytelnikiem, które giną w transformacji teatralnej, podobnie jak giną w „przekładzie” powieści na język filmu czy słuchowiska radiowego. Znane są także dążenia przeciwne. Dążenia do
utrzymania w mocy tezy o, metaforycznie mówiąc, generalnej „niesceniczności” literatury.
Praktyka dowodzi, iż na scenę trafiają nie tylko utwory typu Lesedrama, ale także dzieła
epickie i liryczne. Na scenę teatru czy estrady i na wiele innych „scen” – malarstwa, parafrazy, etykiety.
Pisał Bolesław Leśmian, że każdy poeta w akcie twórczym przybiera zawsze „pewną postawę mimiczną”, jak gdyby grał na nie istniejącym instrumencie. „Tym instrumentem, który
częstokroć symbolizuje szkołę literacką – bywa lutnia, lira, flet, cytra, ligawka, fujarka”.94
Dawniej wiersze układano dla wykonawcy – dziś instrument wszedł jak gdyby do wewnątrz
utworu. Leśmiana interesuje ten problem od strony autora. „Wielki poeta ma własną postawę
– własny instrument mimiczny. Ale zdarza się czasami, że niewidzialna lub widoczna dłoń
despotycznej rzeczywistości podaje poetom nie dość śpiewny i nie dość bogaty instrument
mimiczny, zmuszając ich do przybrania tego, a nie innego wyrazu twarzy – tej, a nie innej
powszechnie uchwalonej maski [...]”.95 Spójrzmy na to od strony odbiorcy. Gotowy tekst poetycki potrafi także zmusić do przybrania takiego a nie innego wyrazu twarzy, narzucić taką a
nie inną postawę mimiczną czy „maskę”. Inną – wiersz Majakowskiego, inną – wiersz Rilkego, inną – wiersz Peipera. W odbiorze czytelniczym owe zewnętrzne symptomy przeżyć są
niewidoczne, nie układają się w „język”, nie „znaczą”. Ale w zbiorowym odbiorze widowiska
poetyckiego (typu romantycznej improwizacji czy dadaistycznego kabaretu) s t a j ą s i ę j ę
z y k i e m, nabierają charakteru z n a k ó w, układają się w pewne t e k s t y. Mamy tu do
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czynienia z transformacją podwójną: na system widowiska i na system etykiety. Leśmianowy
„nie istniejący instrument” – nastawienie na wykonanie utworu – istnieje w i r t u a l n i e.
Prawda: w transformacji „wykonawczej” literatura przestaje być „sobą”, kontynuuje byt
społeczny jako „coś innego”. Ale i w transformacji „czytelniczej” traci jedną z podstawowych
cech: swą semiotyczność. Należy przyjąć zatem, iż swoistość sztuki słowa kształtuje się nie w
kręgu jednej z omawianych ról, lecz w ustawicznym d i a l o g u m i ę d z y o b y d w i e m a
r o l a m i. Lektura mieści w sobie potencjalną możliwość transformacji – transformacja podlega kontroli doświadczeń lekturowych.
Może się wydać dziwne, że dzieło literackie potrafi zaprojektować poetykę wykonania w
takim systemie znaków, który został ukształtowany znacznie później niż powstało dane dzieło. Na przykład proza Charlesa Dickensa nie ma w sobie z a m i e r z o n e j „partytury” działań reżysera filmowego. Nie była, bo nie mogła być, pisana z myślą o ekranizacji. „Lecz jak
by to nie dziwiło – stąd wziął swój początek kinematograf. Stąd, z Dickensa, z powieści wiktoriańskiej – twierdził Sergiusz Eisenstein – wywodzi się najpierwsza linia rozkwitu estetyki
kina amerykańskiego, związana z nazwiskiem Dawida Warka Griffitha”.96 Pierwsze słowa
Świerszcza za kominem: „Zaczął czajnik...” to, zdaniem Eisensteina, literacka antycypacja
filmowego chwytu zbliżenia. Wiele reguł montażowych, uznawanych za specyficznie filmowe, istniało potencjalnie w kompozycjach dramatów Szekspira, w operacjach styli-stycznych
Puszkina, w poematach Whitmana. Spróbujmy tę „dziwność” wyjaśnić. Fakt, że utwór literacki „zgaduje” czytelnika nie znanego autorowi, uznajemy za zjawisko naturalne. Konkretyzacja czytelnicza – pisał o tym Mukařovský – ma nieskończoną ilość wariantów. Sposób istnienia tworzywa lektury jest zawsze ten sam: to świat bytów psychicznych. Ale nacechowanie
tworzywa lektury zmienia się ustawicznie. Każdy czytelnik wnosi do utworu własne, indywidualne doświadczenia. Własną epokę, własną biografię. W transformacji wykonawczej dochodzi do zmiany dwustronnej. Utwór zostaje „wykonany” w materiale, który nie tylko odznacza się nowym nacechowaniem, ale i – jak w wypadku ekranizacji dramatów Szekspira –
uzyskuje nowy status ontologiczny, nowy sposób istnienia. Z tego punktu widzenia różnica
między odbiorem czytelniczym a odbiorem wykonawczym ma charakter i l o ś c i o w y. Tu
zmiana obejmuje jeden plan, a tam dwa plany. Warianty „lektury” i warianty „wykonania” są
uwarunkowane historycznie. Po raz drugi trzeba podkreślić ich podobieństwo do form gatunkowych. Jak i gatunki – rodzą się i umierają wraz z kształtowaniem się i zanikaniem systemów semiotycznych komunikacji międzyludzkiej. „Zgadywanie” nowych form odbioru to
podstawowa właściwość w i r t u a l n o ś c i. Struktura dzieła sztuki literackiej mieści więc w
sobie istotnie cały „plik” potencjalnych „partytur”, jakkolwiek wybór określonej partytury – z
tego „pliku” – należy do historii.

Sztuka słowa, która „chce” badacza
Postawę badawczą, a poświęciliśmy jej nieco uwagi we Wstępie, człowiek może zająć wobec wszelkich bytów. Semiotycznych i niesemiotycznych, uchwytnych i nieuchwytnych zmysłowo, istniejących teraz i dawniej, i jeszcze: mających jakąś szansę zaistnieć w przyszłości.
Badacz literatury podlega w swych poczynaniach regułom ogólnosemiologicznym; interesuje
nas tutaj, czy jego działalność odznacza się także czymś osobliwym, specyficznie „literackim”. Inaczej mówiąc, czy w strukturze sztuki słowa dałoby się wskazać „nastawienie na badacza” – nie znane, jak się zdaje, innym bytom.
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Sztuka literacka – i sztuka w ogóle – należą do świata wartości. Wartość sztuki wydaje się
jednak, by posłużyć się formułą Rolanda Barthesa, „znakiem wieczyście niejasnym”.97 Nie
wiadomo, czy człowiek nie mógłby się obejść bez sztuki. I, zwłaszcza, nie wiadomo, czy
ludzkość odczuwa konieczność istnienia sztuki „jako takiej”, podporządkowanej własnym,
specyficznym celom. Być może toleruje się produkty artystyczne w ich funkcjach nieswoistych, zastępczych. Może ludzie zaczynają czytać wiersze wtedy, gdy inne systemy komunikacyjne nie spełniają ich oczekiwań; gdy zawodzi publicystyka społeczna, filozofia, religia,
wiedza. A także: reklama, propaganda, dydaktyka.
„Społeczeństwo nakłada niekiedy na sztukę – pisze Jurij Łotman – nader rygorystyczne
ograniczenia, nigdy jednak nie wysuwa pod adresem swoich członków żądań w formie ultimatum, aby uprawiali oni działalność artystyczną. Rytuał jest obowiązkowy – korowód dobrowolny”.98 Interesujący pogląd uczonego z Tartu jest skrajnie jednostronny. Gdyby istotnie
granica między „rytuałem” a „korowodem” była czymś łatwo uchwytnym, mielibyśmy do
czynienia z wyrazistą polaryzacją postaw wobec sztuki. Wolno przypuszczać, iż część społeczeństwa opowiadałaby się zdecydowanie przeciw istnieniu sztuki, uznając jedynie potrzebę
określonych „rytuałów”. I druga część społeczeństwa zapewne broniłaby sztuki – jako swobodnego „korowodu”. W obydwu wypadkach człowiek obcowałby z jednoznaczną, albo negatywną – albo pozytywną, świadomością specyficznych właściwości sztuki. Ukształtowałyby się nadto dwa antagonistyczne kodeksy norm obyczajowych, dwie sprzeczne etykiety:
jedna – zorientowana na negację sztuki, i druga – nastawiona na jej apologię. Tymczasem tak
nie jest. (Prawda, do takiej polaryzacji postaw dochodzi w sytuacjach kryzysowych, lecz – co
zasługuje na szczególne podkreślenie – dotyczy ona zwykle postaw twórców, nie odbiorców.
Zagadnienie to będzie przedmiotem analizy w dalszych partiach tego rozdziału.) Spór o wartość i potrzebę sztuki komplikuje fakt, iż należy ona nie tylko do „korowodu”, ale i do „rytuału”. Łączy w sobie swobodę i przymus, zabawę i obowiązek, chaos i porządek, „celowość
bez celu” i celowość praktyczną.
Między „korowodem” a „rytuałem” istnieje możliwość obustronnych transformacji. Przymus może być przeżywany jako swobodny wybór, a pełna swoboda wyboru może się w pewnym momencie okazać uciążliwym przymusem. Społeczeństwo zna instytucje, które ograniczają sztukę, ale zna również formy wymuszania na swych członkach zajmowania się dziełami sztuki. Przykładem takiej instytucji jest szkoła; w szkole nie ma wyboru – t r z e b a czytać
teksty literackie. Przykładem pozainstytucjonalnych form nacisku może być, powiedzmy,
snobizm; w określonym środowisku w y p a d a bywać na koncertach czy w muzeach. I tu i
tani działają prawa „rytuału”. Ale „rytuał” ów każdej chwili może przeistoczyć się w „korowód”. Więcej jeszcze: jest nastawiony na takie przeistoczenie. Ambitny nauczyciel z reguły
dąży do tego, aby lektury obowiązkowe były przyjmowane jako dobrowolne. Snob wierzy w
autentyczność swoich zainteresowań literackich (i często staje się istotnie autentycznym czytelnikiem). Działa też proces odwrotny. To, co stanowiło pierwotnie „korowód”, ulega postępującej „rytualizacji”. Dzieje się tak współcześnie z wieloma amatorskimi, nieoficjalnymi,
„piwnicznymi” czy „katakumbowymi” formami zabawy artystycznej: z malarstwem „niedzielnym”, z folklorem ulicznym itp. Wreszcie: istnieje w sztuce wiele struktur synkretycznych, w których „rytuał” i „korowód” – na przykład w teatrze – tworzą nierozdzielną całość.
Zwracałem już uwagę na antynomiczny charakter swoistości sztuki literackiej, na jej zawieszenie między obszarami powinności „czytelnika” i „wykonawcy”. Znajdujemy się teraz
w kręgu drugiej, równie ważnej antynomii. Literatura artystyczna musi dokonać wyboru. Albo „korowód”, albo „rytuał”. I nie jest w stanie takiego wyboru dokonać. Potęguje a zarazem
zbliża przeciwieństwa. Usiłuje przekształcić rytuał w „swobodny rytuał”, a korowód w „obowiązkowy korowód”. Rzec by można: oksymoronizuje obydwie formy własnego istnienia. Na
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tym polega jej swoistość. I w tym napięciu kształtuje się jej autentyczna wartość. Z perspektywy roli czytelnika jest to wartość trudno uchwytna. Z perspektywy roli wykonawcy – również. Jeżeli komuś naprawdę zależy na tym, aby – mówiąc słowami Witkacego – „znieść to
potworne napięcie”, aby zabezpieczyć byt literatury „jako takiej”, aby ową „wieczystą niejasność” jej wartości bez przerwy wyjaśniać, to faktycznym obrońcą „karty praw” literatury jest
właśnie badacz. Ochrona swoistości sztuki literackiej stanowi społeczną i zawodową zarazem
powinność badacza. Wszystkim innym uczestnikom komunikacji literackiej „wolno” nie dostrzegać opisanych wyżej antynomii, „stawiać” albo na korowód, albo na rytuał, wybierać
jedno lub drugie. A badaczowi nie wolno.
Dla czytelnika, jak wspomniałem, wartość główną stanowi czynność lektury, a w tej czynności – on sam, on wobec dzieła, on – jedynowładca własnych doznań. Czytelnik tedy chroni
przede wszystkim „siebie w dziele”, a nie zaś – dzieło „jako takie”.
Dla wykonawcy wartość tkwi w produkcie transformacji. Liczy się to, co można „zrobić” z
tekstu literackiego. Postawa wykonawcy wobec swoistości sztuki literackiej jest aksjologicznie dwuznaczna. Przerzuca się utwory sztuki słowa w obce systemy znakowe dlatego, że
przypisuję się tym utworom wartość szczególnie doniosłą, albo dlatego, że odmawia się im
jakiejkolwiek wartości. Streszczenie powieści może mieć dwa różne cele. Zachęcić do przeczytania „pierwowzoru” lub odwrotnie: przestrzec przed „marnowaniem czasu” na lekturę
streszczonego tekstu. Niekiedy rodzi się wśród wykonawców przeświadczenie, iż sztuka
transformacji powinna zajmować się „nobilitacją” takich struktur literackich, które w swoim
tworzywie ukształtowały się wadliwie, mogą jednak w nowym materiale semiotycznym nabyć cech wartościonośnych. Charakterystyczna ambicja współczesnych reżyserów teatralnych: złą literaturę, np. Trędowatą Heleny Mniszkówny, przekształcić w dobry spektakl.
„Mówi się, że poezja zdolna jest uszlachetnić każdy temat – pisał w swoich Aforyzmach Karol Irzykowski. – Ale z nierównie większą słusznością można powiedzieć o krytyce, że z
marnego tematu (z poety, z jego utworu) potrafi zrobić arcydzieło”.99 Transformacja połączona z przewartościowaniem pierwowzoru odbywa się jakby p r z e c i w specyfice sztuki słowa. Ginie w niej bowiem poczucie i n t e g r a l n o ś c i utworu. Zarówno utworu wartościowego dodatnio, jak i wartościowego ujemnie. Zakłada się oto, iż sam „pomysł” był niezły,
niepotrzebnie jednak usiłowano go zrealizować w formie powieściowej czy wierszowej. Wystarczy dany pomysł „wyjąć” z dzieła, przenieść w rejony innej sztuki, aby „zagrał” wszystkimi swymi walorami. Świadomość wykonawcy narzuca w tym wypadku sztuce słowa o b c ą
j e j s w o i s t o ś c i r o z d z i e l n o ś ć planu wyrażania i planu zawartości. Zdaje się sankcjonować fałszywą opozycję „treści” i „formy”. Cóż, wykonawca ma do tego prawo. Ma prawo,
ponieważ próbuje niejako „zaglądać” przed tekst, ujrzeć utwór w stanie niegotowym, dopiero
tworzonym i „przechwycić” pisanie tego tekstu w nowym, „lepszym” rzekomo języku: filmu,
spektaklu, recenzji.
Inaczej badacz. Nie zajmuje się, jak czytelnik, odnajdywaniem w utworze – siebie. Nie
uprawia jakichkolwiek przewartościowań. Szuka obiektywnych wyznaczników wartości poszczególnych dzieł sztuki słowa. Jeżeli „zagląda” przed tekst, rekonstruując reguły rządzące
procesem pisarskim, to po to, aby określić różnice między tekstem tworzonym a tekstem
stworzonym. Nie ma prawa ignorować specyficznych wyznaczników „tego, co literackie”.
„Chodzi o to, żeby w każdej sztuce widzieć jej desygnat pojęciowy i nie dać się zwodzić
temu, co może ona jeszcze ponadto”,100 pisał Søren Kierkegaard, określając w ten sposób
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obszar powinności badacza. „Jest przy tym jasne, że przedmiotem studiów, mających ambicję
bycia badaniami s z t u k i, powinno być to, co jest specyficzne, co odróżnia ją od innych
dziedzin działalności intelektualnej, które czyni swym materiałem i narzędziem”,101 stwierdzał Jurij Tynianow. „Literatura nie jest jednak namiastką socjologii ani polityki. Ma własne
uzasadnienia i cele”,102 mówią Wellek i Warren. I znów oni: „Poezja nie jest namiastką filozofii, ma własne uzasadnienia i cele”.103
Ochrona swoistości sztuki literackiej jest dla badacza równoznaczna z zabezpieczeniem
odrębności własnej d z i e d z i n y badań. Literaturoznawstwo, dla którego sztuka słowa nie
jest „sobą” lecz „namiastką” jakiegoś innego, „ważniejszego” systemu znaków, przestaje być
literaturoznawstwem, stając się także „namiastką” wiedzy o „czymś innym”. O filozofii, o
polityce, o etykiecie, o reklamie.
Oczywiście, istnieje dziedzina, która widzi swój obiekt poznania w całokształcie systemów
semiotycznych, zajmując się jednocześnie i arcydziełem sztuki poetyckiej, i modą, i tekstami
architektury, i skandalami środowiskowymi. Takie ambicje ma dziś semiologia. Należy jednak odróżniać zadania semiologii ogólnej od zadań literaturoznawstwa „zorientowanego semiologicznie”. W pierwszym wypadku przedmiotem opisu jest to, co u n i w e r s a l n e we
wszelkich „językach” i „tekstach” komunikacji międzyludzkiej. Semiologia ogólna dokonuje
celowej i zawczasu sygnalizowanej redukcji specyficznych właściwości poszczególnych systemów komunikacyjnych. Tutaj badacz ma prawo, a i obowiązek, wyznać: „W ogóle mało
mnie obchodzi sztuka. Równie dobrze mógłbym się zajmować kryminalistyką albo religioznawstwem”.104 Badacza literatury natomiast „obchodzi” wyłącznie literatura. Jeżeli sięga po
narzędzia opisu kryminalistyki, religioznawstwa czy innego systemu, który podlega kontroli
semiologicznej, robi to po to, aby określić granice „literatury” i „nieliteratury”; w zbiorze
uniwersalnych reguł komunikacji międzyludzkiej szuka norm komunikacji specyficznie literackiej. Czy ginie mu z pola widzenia wielofunkcyjność dzieł sztuki słowa, ich ustawicznie
ponawiane próby uczestniczenia w systemach obcych, np. ideologicznych, religijnych, etycznych czy etykietalnych? Nie. Zakrawa to na paradoks: im dokładniej wyostrzone są narzędzia
badawcze, zorientowane na swoistość sztuki słowa, tym wyraziściej rysują się niespecyficzne
dla tej sztuki funkcje działania na społeczeństwo. I odwrotnie. Im uboższą wizją „literackości” dysponuje literaturoznawca, tym bardziej enigmatycznie przedstawia się obraz „ideologiczności” czy „religijności” produktów pracy pisarskiej.
Zsumujmy poczynione wyżej obserwacje. Badacz zajmuje się kontrolą i ujawnianiem antynomii sztuki literackiej. Znajduje się jak gdyby ponad antynomią .postaw „czytelnika” i
„wykonawcy”. Dąży do maksymalnie zobiektyzowanej interpretacji sensów tekstu. Nie wydliwienia procesu wyodrębnienia się sztuki w dziedzinę samoistną i samowystarczalną”. (J. D a w y d o w, Sztuka jako zjawisko socjologiczne. Przyczynek do charakterystyki poglądów estetyczno-politycznych Platona i
Arystotelesa. Przełożył K. Pomian, Warszawa 1971, s. 300). „[...] Arystoteles – stwierdza Roman Ingarden –
wyraźnie odróżniał dzieła »poetyckie« od nie-poetyckich, w szczególności naukowych” (R. Ingarden, Studia z
estetyki, Warszawa 1957, t. I, s. 335). „[...] pragnąłbym, aby mianem dzieł sztuki – pisał Gotthold Efraim
Lessing – obdarzyć te jedynie, w których artysta mógł się okazać istotnie artystą, w których piękno było pierwszym i ostatnim jego celem. Wszystko inne, w czym zbyt widocznie zaznaczają się ślady przepisów kultowych,
nie zasługuje na to miano, ponieważ sztuka nie pracowała tu dla siebie samej, lecz była tylko narzędziem religii
[...]”. (G. E. L e s s i n g, Laokoon czyli o granicach malarstwa i poezji. Opracowała J. Maurin Białostocka.
Przełożył H. Zymon-Dębicki, Wrocław 1962, s. 45-46). Wreszcie Georg W. F. Hegel: „[...] fantazja poetycka
[...] musi w swej treści być celem dla siebie samej i kierując się zainteresowaniami czysto teoretycznymi kształtować wszystko, co może stać się jej treścią, w świat w sobie samoistny i w sobie zamknięty.” (G. W. F. H e g e
l, Wykłady o estetyce. Przekład J. Grabowskiego i A. Landmana. Objaśnieniami opatrzył A. Landman, Warszawa 1967, t. III, s. 277-278).
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powiada się ani w interesie osobistym, ani w interesie swoich odbiorców – dba o interesy odbiorcy uniwersalnego, przemawia niejako w imieniu ludzkości; widzi i opisuje sztukę słowa
w porządku semiologicznym, przy czym, powtórzmy to jeszcze raz, „badać” literaturę – znaczy przede wszystkim: „uchwycić swoistość tekstu literackiego”.
Sztuka słowa nie tylko podlega badaniu, ale i prowokuje badanie. „Chce” badacza, tak jak
„chce” czytelnika i jak „chce” wykonawcy. (Jej apel do odbiorcy składa się, można powiedzieć, z trzech jak gdyby poleceń. Przeczytaj, wykonaj, zbadaj).
Dobrze już rozpoznaną formą „partytury dla badacza” jest montaż operacji a u t o t e m a t y c z n
y c h w tekście literackim. Zwróćmy uwagę na historyczny aspekt autotematyzmu. Jak wynika z
obserwacji antropologicznych, a także z badań nad psychiką dziecka, w pierwotnych formach myślenia nie istnieje ostry podział na myślenie artystyczne, i myślenie naukowe. Porównanie typu
„ogień jak krew” stanowi zarówno model rzeczywistości, w którym działają reguły logiki: wnioskowanie przez analogię, jak i obraz świata, fikcyjnego, który podlega normom sztuki.
Myśl artystyczna zdobywając autonomię – nie utraciła więzi z myślą naukową. W nurcie literatury rozwijała się dalej nie tylko wiedza o świecie, ale także wiedza o literaturze samej. Refleksja
nad sztuką – wpisana w dzieło, sztuki. Z chwilą zaś, gdy i wiedza o literaturze uzyskała autonomię,
stając się odrębną dyscypliną intelektualną literatura nie zrezygnowała bynajmniej z autokomentarza. Poezja i proza nadal teoretyzują na swój własny temat uprawiając takie techniki badawcze, jak
(auto)opis, (auto)-analiza, (auto)interpretacja, (auto)rekonstrukcja. Ingerują w świadomość literacką
swojej epoki. Idą w ślad za badaczem lub usiłują wyprzedzić badacza.
„Powieść myśli o sobie samej”, powiada A. Robbe-Grillet,105 charakteryzując w ten sposób
poetykę nouveau roman. Można przytaczać liczne dowody na to, iż nie tylko „nowa powieść”
XX wieku, ale c a ł a l i t e r a t u r a – od stuleci – m y ś l i o s o b i e s a m e j. Autotematyzm ujawnia potencjalną i obecną w k a ż d y m dziele literackim p a r t y t u r ę d l a „b a d
a c z a”. Każdy tekst poetycki, będąc realizacją podstawowych reguł języka poetyckiego,
można traktować jako m o d e l p o e z j i „w o g ó l e”. Każdy – reprezentuje nie tylko
swoją epokę, swojego autora, swój styl, swoją ideę, ale stanowi znak wszelkiej poetyckości.
Nastawienie na tekst jako na w y p o w i e d ź o p o e z j i jest właśnie, jeżeli tak można powiedzieć, poszukiwaniem w „czytelniku” – „badacza”.
Językoznawstwo współczesne dobrze zna prawo odwracalności pojęć „wypowiedzi” i „języka”, „komunikatu” i „systemu znakowego”. „W niektórych wypadkach – twierdzą W. Iwanow i W. Toporow – system znakowy może zostać nadany jako komunikat”.106 Z przekodowaniem języka w tekst mamy do czynienia wówczas, gdy —- zgodnie z inspiracjami Wilhelma Humboldta – język jakiegoś narodu interpretujemy jako jeden, zamknięty przekaz na temat świadomości i dziejów danego narodu. Gdy polszczyznę na przykład, w jej gramatyce, w
jej leksykonie, w jej frazeologii, w jej polach wyrazowych, w jej osobliwościach ortograficznych, w jej zapożyczeniach, kalkach, zrostach itd., czytamy jak olbrzymią księgę o Polakach i
Polsce. (Note bene, w ten właśnie sposób czytają język cudzoziemcy i... pisarze!) W pewnych
sytuacjach na prawach systemu znakowego może funkcjonować pojedynczy tekst. W 1799
roku znaleziono kamień, na którym był wyryty napis w dwóch językach, po egipsku i po
grecku; przez pewien czas ten jeden lapidarny tekst z a s t ę p o w a ł cały system hieroglifów
egipskich..107Tekst korzystał z uprawnień języka. Zasada odwracalności „komunikatu” i
„systemu”, mająca w badaniach lingwistycznych motywacje praktyczne, w odbiorze dzieł
literackich uzyskuje sens psychologiczny. Czytając arcydzieło (przeżywając dany utwór jako
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arcydzieło), w trakcie trwania lektury poddajemy się złudzeniu, że... w inny sposób w ogóle nie
można uprawiać sztuki poetyckiej, że dany utwór nie tylko n a l e ż y do poezji, ale – on jeden – j
e s t poezją ! Komunikat identyfikuje się z systemem. (Jak ów dwujęzyczny, grecko-egipski napis
z II w. p.n.e., znaleziony w 1799 roku.) Odnosi się to wprawdzie do przeżyć sporadycznych, wyjątkowych, związanych z odbiorem arcydzieł, ale – w planie typologicznym – stanowi normę
wszelkiego odbioru dzieł sztuki, ponieważ każde dzieło „chce być” arcydziełem i, zwróćmy uwagę, poetyka teoretyczna, choć korzysta z przykładów różnych pod względem wartości, opisuje
poetyckość zawsze w s t r u k t u r a l n y m p l a n i e „a r c y d z i e ł a”. Gdy mówimy „przekaz
artystyczny”, mamy na myśli najdoskonalszy egzemplarz artystycznego przekazu. Odwracalność
„systemu” i „komunikatu”, jedna z podstawowych norm odbioru sztuki .poetyckiej, uzasadnia
tezę tych rozważań, że orientacja na odbiór „badawczy” stanowi cechę wszystkich tekstów literackich. Partytura roli „badacza” istnieje potencjalnie w każdym dziele sztuki słowa.
Autotematyzm, jak wspomniałem, polega na ujawnianiu tej właśnie potencjalnej właściwości tekstu. Operacja autotematyczna jest dodatkowym zabezpieczeniem odbioru języka w wypowiedzi, systemu w przekazie, kodu w komunikacie, słowem: p o e t y ć k o ś c i w w i e r s z
u. Poetyckość, wedle znanej koncepcji Romana Jakobsona, to nastawienie przekazu na „siebie”,
zwrócenie uwagi odbiorcy na „chwyt”, na sposób nadorganizacji strefy znaków oraz strefy znaczeń. Tekst może demonstrować pewien „chwyt”, który wytrąca słowo z automatyzmu mowy
praktycznej i tym samym zmusza czytelnika do przeżycia znaku jako p r z e d m i o t u, który
uległ specjalnej, artystycznej „obróbce”. Prezentacja „chwytu” może się odbywać bez udziału
komentarza autotematycznego. Autotematyzm pojawia się wówczas, gdy znak, niedostatecznie
jakby „uprzedmiotowany”, poddany operacji poetyckiej wprawdzie, wypracowanej w historii
poezji, ale – już zbanalizowanej, zostaje dodatkowo o p i s a n y jako przedmiot „chwytu”.
Obiektem takiego opisu staje się zarazem sam „chwyt”. Poeta zaczyna odgrywać rolę teoretyka
poezji – tę samą rolę proponuje swojemu odbiorcy.
A więc to jest dojrzałość
poznanie konwencji
ukłon rymu
lub grymas zaniechania rymu108
Posługując się „chwytem” rymu autor najczęściej wierzy w skuteczność tego chwytu. Rym odgranicza „tekst” od „nietekstu”, stanowi jakby r a m ę wiersza: konstrukcyjną i semantyczną. Autor cytowanego utworu „nie wierzy” w celowość rymowania. Sprawa się jednak komplikuje, ponieważ „nie
wierzy” także w sens uprawiania poezji bezrymowej. Dzisiaj i jedno, i drugie, powiada poeta, i „ukłon
rymu”, i „grymas zaniechania rymu”, należą już do anonimowej konwencji. Czy istnieje jakaś trzecia
możliwość? Tak. Rozwiązanie w pełni oryginalne polegałoby na pisaniu wierszy – jednocześnie! – „z
rymem” i „bez rymu”. Analizowany tekst usiłuje taką właśnie możliwość zrealizować.
A. W przytoczonym wierszu, na poziomie operacji stylistycznych, n i e m a r y m u. Powtarzające się w pozycjach klauzulowych słowa:
rymu
rymu
– układają się w klasyczną epiforę, która stanowi jakby „antyrym”, jest ewidentnym zaprzeczeniem „rymowania”. Jeżeli bowiem w rymie spotykają się słowa, które muszą być podobne
108

W. Woroszylski, Niezgoda na ukłon, Warszawa 1964, s. 5.

42

(lub tożsame) w swym brzmieniu – i koniecznie nietożsame w swych znaczeniach, to w epiforze, odwrotnie, słowa są nie tylko jednobrzmiące, ale i równoznaczne.
B. W tym samym wierszu, na poziomie operacji metajęzykowych, j e s t r y m – „rym”
nazwany; słowo „rym” dwukrotnie powtórzone. Czytelnik, rzec by można, „nie słyszy” rymu,
ale słysząc jego nazwę, bierze pod uwagę możliwość współbrzmienia rymowego – na tle
„antyrymu”.
Tu autokomentarz przekracza granice autokomentarza. Wypowiedź o danej, konkretnej,
demonstrowanej czytelnikowi realizacji chwytu – okazuje się wypowiedzią na temat istoty
tego chwytu. Tu funkcja poetycka staje się „pracą” d l a p o e t y k i t e o r e t y c z n e j.
Tekst, myśląc o sobie samym – myśli o wszelkich tekstach do siebie podobnych. Autotematyzm zmienia partyturę odbiorcy. „Chce” nakłonić czytelnika do zajęcia postawy badacza.
(Komentarz autotematyczny może być ekspresją czysto subiektywnych mniemań autora. W
lekturze jednak to, co subiektywne z perspektywy nadawcy, jest czynnikiem obiektywizującym odbiór, ponieważ dla czytelnika stanowi zawsze ograniczenie w o l n o ś c i.)
Literatura artystyczna współegzystuje z wiedzą o literaturze na różne sposoby. Pojawiają
się co pewien czas utwory napisane jak gdyby przede wszystkim z myślą o odbiorcy-badaczu.
Rzecz znamienna: hasłem nouveau roman jest „powieść jako poszukiwanie”, co znaczy również: p o w i e ś ć j a k o b a d a n i e.109 Obiektem „badań” powieściowych nie jest w tym
wypadku „naga” rzeczywistość pozaliteracka lecz relacja między światem a literaturą. Jest to
obiekt wspólny dla powieści i dla teorii powieści. Twórczość tego typu zakłada literaturę b l i
s k ą rekonstrukcji naukowej. Powiadam „bliską”, ponieważ odbiorca wirtualny może tu być
pomyślany jako badacz--samouk, nieprofesjonalista, ba: partytura odbioru „badawczego”
może apelować do naiwnych i z gruntu prymitywnych fascynacji czytelniczych.
Dla publiczności literackiej, powiada Głowiński, praca pisarza nie jest „[...] zwykłą pracą,
ponieważ otacza ją pewna aura tajemniczości i niezwykłości. Jego gabinet jest miejscem, do
którego chętnie się zagląda, tak jak dawniej chętnie się zaglądało do pracowni alchemików.
Wiedzą o tych dziennikarze przeprowadzający wywiady ze znanymi pisarzami dla popularnych magazynów i gazet codziennych. Cała kwestia często więc ogranicza się do zaspokojenia ciekawości wścibskich czytelników”.110 Ilekroć owa gra z „tajemnicą” pracy pisarskiej
odbywa się na terenie reportażu, tylekroć dzieje się rzeczywiście tak, jak twierdzi Głowiński:
jedynym celem gry jest tania sensacja. Z chwilą jednak, gdy do tej samej naiwnej „wścibskości” apeluje utwór literacki, sprawa się momentalnie komplikuje.
Czytamy u Gałczyńskiego:
Obywatelu Redaktorze!
Poezja to jest złoty szerszeń,
co kąsa, więc się pisze wiersze –
cóż, człowiek pisze tak, jak może,
Obywatelu Redaktorze.111
Adresatem wiersza jest ta sama „ciekawska” i „wścibska” publiczność, o której wspomina
cytowany badacz. Jest to mianowicie krąg czytelników „Przekroju” z 1946 roku. Tytuł wiersza: List z fiołkiem, podtytuł: Do tygodnika „Przekrój”. Eksp.: K. I. Galczyński.
Wywód poety jest manifestacyjnie alogiczny. Elementarnym normom logiki urąga tutaj
słowo „więc”, które ma stworzyć pozory wynikania sądów; w istocie rzeczy z faktu, że „po109
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ezja to jest złoty szerszeń, co kąsa”, w żaden sposób przecież nie wynika, iż dlatego, „się pisze wiersze”, ani też, że „człowiek pisze tak, jak może”. Gałczyński zestawia dwa sprzeczne
ujęcia sztuki poetyckiej. Jedno: arbitralne, metaforyczne, nieprzekładalne na jakikolwiek inny
język. To koncepcja poezji jako złotego, kąsającego szerszenia. Drugie: potoczne, niemetaforyczne, rzec by należało: „zawodowe”. Poezja jako jeden z zawodów człowieka wykonywany
zgodnie z jego możliwościami. Obydwa ujęcia są w równym stopniu „tajemnicze”. Zagadkową jest zarówno zwyczajność uprawiania zawodu poety, owo anonimowe „się” w sformułowaniu „się pisze”, jak i n a d z w y c z a j n o ś ć sztuki poetyckiej, będącej czymś jak „złoty
szerszeń”. Czymś, co „kąsa”. Tekst Gałczyńskiego nie wyjaśnia tajemnicy, lecz utwierdzając
ją w świadomości odbiorcy, przedstawia sztukę poetycką jako obiekt, który n a l e ż a ł o b y z b a
d a ć. Odpowiedź tkwi bowiem między jedną a drugą koncepcją. Między nieprzetłumaczalną
metaforą a anonimowym „się”. Czy istnieje jakieś t r z e c i e ujęcie poezji? Wiersz Gałczyńskiego podpowiada odbiorcy możliwość poszukiwania owej „trzeciej prawdy” – ukrytej, zaszyfrowanej w słowie „więc”, będącej przekładem obydwu sformułowań na metajęzyk wiedzy o literaturze. Autotematyzm proponuje poszukiwanie „badawcze”. Owo „badanie” zaś jest już sprawą wyboru odbiorcy: może być badaniem naukowym, może być dociekaniem zdroworozsądkowym,
może mieć charakter reporterskiego „śledztwa”, może pozostać w strefie intuicji, w grze domysłów itp. Tak czy inaczej – jest to nowa partytura działań percepcyjnych, nie znana ani partyturze
„czytelnika”, ani roli „wykonawcy”. Nazywamy ją tutaj partyturą „badacza”.
Na przeciwległym biegunie znajdują się utwory poetyckie pisane jakby p r z e c i w b a d a c
z o w i. Znak „zakazu badania” może dotyczyć pewnych, historycznie określonych szkół literaturoznawstwa, i może odnosić się do wszelkich prób odbioru „badawczego”. W pierwszym
wypadku obiektem negacji nie jest „badacz w ogóle” lecz zły badacz”; nie wyklucza się tutaj
prawdopodobieństwa „badacza dobrego”, przeciwnie, tekst literacki bywa niekiedy wyrazem
ukrytej tęsknoty do odczytań badawczo rzetelnych, odpowiadających autentycznym właściwościom sztuki słowa. W pewnych epokach literatura artystyczna czuje skrępowanie „akademickimi” – w ujemnym tego słowa znaczeniu – normami pojmowania kunsztu pisarskiego. Broniąc
się, szydzi z tradycjonalistycznych gustów „profesorskich”, które działają paraliżująco na przeżywanie struktur literackich – nowych, nieoczekiwanych, niekonwencjonalnych.
I, być może, powie
wasz uczony
rozkrawając erudycją
pytań rój
że żył-ci taki
piewca gotowanej
i surowej wody zagorzały wróg.
Profesorze,
zdejmij okulary-rower!
Sam opowiem
o czasie
i o sobie.112
Przytoczony wyżej tekst jest fragmentem poematu Majakowskłego Wo wes’ gołos (w
przekładzie filologicznym). „Zakaz badania” jest w tym utworze ograniczony do badań typu
historycznoliterackiego, w których nadmiar erudycji przesłania „żywą”, znaną tylko autorowi
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rzeczywistość procesu twórczego. Słowa poety „Sam opowieija...” znaczą tyle co: „sam odegram rolę badacza własnej twórczości”.
Inny przykład analogicznej polemiki artysty z badaczem: znany wiersz Gałczyńskiego
Boję się zostać wieszczem, rozprawa z sensacyjną biografistyką, uprawianą swego czasu m.
in. przez Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Tu z kolei „zakaz badania” odnosi się do prywatnych
spraw twórcy – i jest jak gdyby, pośrednio, „nakazem badania” nie „legendy” autora, lecz
jego dorobku:
Ot, jeszcze wczoraj chciałem
być polskim wieszczem,
wzwyż i wszerz ducha skrzydlić
jeszcze i jeszcze,
ale teraz nie mogę,
rosnącą czuję trwogę,
jak osika ze zgrozy
serce szeleszczę.
Bo przyjdzie Boy i powie,
– Wszystko to...:
on miał sześcioro dzieci
z Taubenhauzówmą,
Łaja Rozencwajżanka
była jego kochanka,
w Zakopanem się puszczał
z Hozenpudówną.113
Teksty pisane przeciw „złym badaczom” egzystują na przecięciu dwóch systemów: sztuki
słowa i wiedzy o sztuce.
Jawną natomiast negację odbioru „badawczego” wyrażają te utwory, które kwestionują
twórczość artystyczną jako samoistną wartość. I one, podobnie jak teksty zorientowane na
„badacza”, wcale nie muszą atakować profesjonalisty, kpić z „profesora”, polemizować z
ograniczeniami takiej czy innej szkoły literaturoznawczej. Ich cel jest generalnie „antybadawczy”: ostrzegają czytelnika przed poszukiwaniem wartości w sztuce słowa i zarazem swoistości sztuki słowa. Pisarz, produkujący tego rodzaju znaki „zakazu badania”, wychodzi zwykle
z przekonania, iż literatura, którą sam uprawia, to zajęcie w gruncie rzeczy bezsensowne.
Budzi się syn
co ty robisz
pyta
ja
ja nic nie robię
odpowiadam
i słyszę w sobie nudny głos
ktoś przyjdzie
zetrze was
z powierzchni ziemi
gadającą pleśń
113
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zakrywam przed nim
pustą twarz
poprawiam
nowy
niepotrzebny wiersz114
Syn poety zadaje pytanie: „co ty robisz”? Na pierwszy rzut oka jest to pytanie z rzędu
owych „wścibskich” zaciekawień czytelników popularnych reportaży. Ale równie dobrze
można w nim odnaleźć projekt postawy badawczej sensu stricto. C o r o b i p o e t a. W istocie cała wiedza O literaturze nie zajmuje się niczym innym, jak właśnie wyjaśnianiem tego
fenomenu. Jest to pytanie postawione serio. Czytamy: „Budzi się syn”. Ów właśnie moment
przebudzenia stanowi metaforę poznania. Budząc się, odnajdujemy świat i siebie w świecie.
Można by powiedzieć, iż w pytaniu: „co ty robisz?” b u d z i s i ę b a d a c z. Tak mógłby się
zaczynać poetycki traktat o poezji, Ale Różewicz odpowiada:
ja
ja nic nie robię
Nie ma o czym mówić. Nie ma czego badać. Twórczość poetycka to jest n i c. (Nic w
płaszczu Prospera, jak głosi tytuł zbioru wierszy Tadeusza Różewicza). Pisanie wierszy poprawianie wierszy, pusta czynność „gadającej pleśni”, stanowi zajęcie wstydliwe i zbędne. W
ten sposób „badacz” zostaje unicestwiony. Poeta, owszem, nadal uprawia swój niepotrzebny
proceder, ale dla badacza tego procederu, dla odpowiedzi na pytanie „co robi poeta”, nie ma
już tutaj miejsca.
Z analogiczną grą sprzecznych dążeń, które stanowią produkt działania w i r t u a l n y c h
podsystemów dzieła, zetknęliśmy się przy próbie rekonstrukcji partytury „czytelnika” i partytury „wykonawcy”.

„Półka z sobą”
Orientacja na odbiór „badawczy”, ujawniona w splocie operacji autotematycznych, wyraża
świadomą intencję autora. Tu by można powiedzieć, że literatura, owszem, „chce” badacza,
ale „chce” go o tyle, o ile autor – za pośrednictwem utworu – pragnie nawiązać dialog z wiedzą o literaturze. Istnieją przecież teksty pozbawione sygnałów autotematyzmu, które rówineż
apelują o odbiór „badawczy” – wcale nie dlatego, że zależy na nim autorowi, lecz dlatego, że
trafiają na taki stan świadomości literackiej w którym czytanie tych tekstów m u s i się odbywać jako ich b a d a n i e. Mowa o utworach nowatorskich. Wiersze tadycjonalistyczne i wiersze (nowatorskie podlegają tym samym uniwersalnym regułom „gramatyki” języka poetyckiego. Ale w utworze tradycjonalistycznym „użycie” owych norm jest dla odbiorcy jasne,
zwyczajowe, ewidentne. Czytelnik prędko rozpoznaje podstawowe chwyty, które dają mu
ogólny schemat orientacji w tekście. Wie, do jakiego systemu odnieść daną wypowiedź. Wie,
że to jest wiersz, ponieważ wie, że tak właśnie się pisze wiersze. Utwory nowatorskie ukazują
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„gramatykę” poezji od niespodziewanej strony. Czytelnik, aby przyjąć wiersz nowatorski,
musi sam zbudować sobie schemat orientacji w strukturze danego wiersza. Ma świadomość,
iż w taki sposób wierszy się dotychczas nie pisało. Jego zadanie momentalnie się komplikuje.
Nie może poprzestać na biernej reprodukcji wiedzy skodyfikowanej. Musi „na własną rękę”
ustalić zasadę dekodażu tekstu nowatorskiego. A to znaczy: odczytać w nim pewien wariant
poetyckości. Zobaczyć „system” – w „komunikacie”.
Musi grać rolę „badacza”.
Czytelnik bardzo często przypisuje rangę „uniwersaliów” sztuki poetyckiej – historycznym
osobliwościom s t y l u tej czy innej szkoły literackiej, tej czy innej epoki. Drugorzędne – z
punktu widzenia „gramatyki” poetyckości – cechy wiersza wydają mu się cechami konstytutywnymi dla wypowiedzi poetyckiej „w ogóle”. Ilekroć w tekście nowatorskim nie znajduje
owych wyznaczników stylistycznych, tylekroć skłonny jest mniemać, iż tekst ten do poezji
nie „należy”, że uchodzi za „wiersz” bezpodstawnie, i że on, czytelnik, został przez poetę
oszukany.
Wyobraźmy sobie czytelnika, dla którego liryka jest przede wszystkim „mową uczuć”,
wypowiedzią podporządkowaną funkcji emotywnej, a także „mową obrazów”, przekazem
apelującym do wyobrażeń zmysłowych, i jeszcze, jest „mową wiązaną” w sieci regularnych
układów rytmicznych. Emocjonalność, obrazowość, rytmiczność – to są h i s t o r y c z n e
właściwości przekazu artystycznego, które stanowią „użycie” norm poetyckości, nie będące
jednak, same w sobie, „uniwersaliami” wypowiedzi poetyckiej. Można uprawiać poezję
aemocjonalną, „nieobrazową” i nieregularną. Umówmy się, że nasz czytelnik o tym nie wie.
J e g o ś w i a d o m o ś ć l i t e r a c k a j e s t ś w i a d o m o ś c i ą f a ł s z y w ą . Zapytujemy
teraz, jak odbiorca, dysponujący opisanym wyżej modelem orientacji, „zachowania się” wobec takiego oto tekstu:

Polka z sobą
nie obda się wszystkich sobą
co chcą
co ja chcę?
ob się
nie dać się!
obsobą115
Emocjonalność Polki z sobą jest nader problematyczna. Owszem, pierwszy wers może rodzić nadzieję, iż wysłuchamy oto czyichś zwierzeń. „Nie obda się wszystkich sobą”. Ostatecznie, tak mógłby się zaczynać liryk tradycyjny. Mógłby (mianowicie być intymną opowieścią o tym, jak poeta, „cierpiący za miliony”, usiłuje ofiarować wszystkim – siebie, jak pragnie wszędzie „cząstkę swej duszy zostawić”, i jak mu to się w końcu nie udaje. Następne
partie tekstu radykalnie zmieniają nastawienie czytelnika. Okazuje się, że Białoszewski – bo
to jego wiersz: z tomu Mylne wzruszenia – kpi z własnych marzeń o „obdawaniu wszystkich
sobą”. Powiada: „nie dać się!” Nie trzeba się rozpraszać w świecie ludzkich żądań. Gdyby
całość utrzymała się w tonacji kpiny, czytelnik nie czułby się w analizowanym tekście zagubiony. Wiedziałby, jakie uczucia „targały poetą” w momencie pisania Polki z sobą. I wiedziałby, co czuć powinien teraz on, czytelnik. Ale tekst kończy się słowem, które umyka
wszelkim interpretacjom z punktu widzenia emocjonalności. „Obsobą”. Co to znaczy? Co
wyraża taki znak? Nie jest ani znakiem zwierzenia, ani znakiem drwiny. Nie wiadomo, jakie
wzruszenia zaprojektowano w tym neologizmie.
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Obrazowość Polki z sobą wydaje się jeszcze bardziej nieuchwytna niż emocjonalność.
Tradycyjnych „obrazów” tutaj nie ma.
Wiersz jest nieregularny. Zaczyna się jak sylabowiec, kończy się jak tonik. Nadto rymy:
„chcę – się”, „się – się”, „sobą – obsobą” są demonstracyjnie ubogie, bylejakie, żadne.
Jak widać, w tym systemie orientacji odbiorczej Polka z sobą nie potrafi się obronić jako
utwór poetycki. Czytelnik ma do wyboru: albo, grając rolę „czytelnika”, odrzucić wiersz,
umieścić go w rejonach „niepoezji”, albo zmienić nastawienie wobec tekstu, zagrać rolę „badacza”.
W interpretacji badawczej trzy wspomniane wyznaczniki poetyckości (jest ich więcej) muszą zostać przerzucone na wyższy poziom abstrakcji. Oddalone od historii – zuniwersalizowane. Na przykład „rytmiczność” albo „regularność” tekstu badacz będzie traktował jako
szczególny wypadek działania uniwersalnej reguły n a d o r g a n i z a c j i wypowiedzi poetyckiej. Pytanie: czy jest to wiersz regularny? – sformułuje inaczej: czy w wierszu tym istnieje nadmiar organizacji językowej, i czy istnieje w nim nadto nadmiar informacji? „Emocjonalność” z kolei będzie pojmował jako jedną z wielu możliwych projekcji „zachowania
się” wirtualnego adresata. Nie to jest istotne, czy wiersz projektuje zachowanie się emocjonalne – ważne jest, czy wiersz ma w swojej strukturze określony zapis czynności odbiorcy,
czy proponuje mu pewne d z i a ł a n i a – zorientowane na strukturę tekstu. (Chodzi o wielokrotnie akcentowany w teorii literatury moment „współtwórczego” zaangażowania odbiorcy).
I po trzecie: „obrazowość”. Postulat obrazowości nie odnosi się do całej liryki. „Obrazowość”
jest wariantem „przestrzenności” sztuki poetyckiej. W Polce z sobą nie ma obrazów, może
jednak, będzie pytał w dalszym ciągu badacz, istnieje w niej k o d p r z e s t r z e n i?
Po kolei.
A. Nadmiar organizacji – nadmiar informacji. Polka z sobą składa się z sześciu wersów.
Poszczególne wersy, cząstki konstrukcyjne tekstu, są względem siebie równoważne znaczeniowo. Podlegają regule ekwiwalencji. Tak na przykład zdanie:
nie obda się wszystkich sobą
jest ekwiwalentne semantycznie w stosunku do słowa-wersu:
obsobą
Znak „obsobą” stanowi produkt „ściągnięcia” znaczeń wszystkich słów analizowanego
utworu. „Obsobą” jest ktoś, kto „obdaje się sobą” – „nie dając się” innym. Zgłoska „ob” zastępuje słowo „obdać się”. Ale nie tylko. We współczesnym obyczaju językowym „ob” to
również skrót „obywatela”. A więc „obsobą” znaczy tutaj także tyle co „obywatel osoba”. I
jednocześnie – „obywatel ja”.
Im uważniej wczytujemy się w organizację tego tekstu, .tym wyraźniej ujawnia się „nadinformacyjność” zawartych w nim wyrażeń. Tytułowe słowo „polka” oznacza, oczywiście, taniec. Jest to, w definicji encyklopedycznej, taniec szybki, wirowy, o dwudzielnym metrum.116
Ową dwudzielność metryczną akcentuje toniczny tok wiersza. Tu słowa, istotnie, „tańczą” –
imitują okrzyki ludzi tańczących skoczną polkę:
co chcą
co ja chcę?
ob się
nie dać się!
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I jednocześnie słowo „polka”, w sformułowaniu „polka z sobą”, oznacza „wieczny kłopot”, galop myśli, wir problemów; Białoszewski zdaje się apelować do znajomości wyrażeń
frazeologicznych typu „mieliśmy w tym zabawę”, „mieliśmy z tym taniec”, „mieliśmy z tym
galop”, „mieliśmy z tym polkę”. Wszelako kłopot ów odbywa się nie tylko „w życiu”, ale i,
by tak rzec, w języku: w polszczyźnie. Jest kłopotem z zaimkami: „się”, „sobą”, „ja”. Chodzi
nie tylko o to, że jeden człowiek nie potrafi obdarzyć sobą wszystkich innych ludzi, ale i o to,
że słowem „sobą” nie można obdarować „wszystkiego”: słowo „sobą” ciągnie „wszystko” ku
„sobie”, chce być centralnym znakiem polki-polszczyzny, jest jak gdyby esencją egotyzmu,
symbolem ;,sobkostwa”.
B. Partytura działań odbiorcy. Zadanie, jakie czytelnikowi stawia wiersz Białoszewskiego,
można by nazwać zadaniem antropomorfizacji znaków językowych. Słowa, mówiąc o ludziach, zaczynają „zachowywać się” jak ludzie. Wyrażenie „polka z sobą” należy odczytać
jako „polka z zaimkiem »sobą«”. Nie ma tutaj projekcji w z r u s z e n i a, jest natomiast próba p o r u s z e n i a wyobraźni czytelnika.
C. Kod przestrzeni. Zagadnienie „obrazowości” wypowiedzi poetyckiej jest tak bardzo
złożone, że musimy poświęcić mu więcej uwagi – odchodząc na jakiś czas od interpretacji
Polki z sobą.
Od czasów Lessinga wiadomo, że ktoś, kto opisuje obraz poetycki tak, jak opisuje się np.
widok z okna lub dzieło malarza czy rzeźbiarza, rozumuje naiwnie. Malarstwo jest sztuką
przestrzenną, poezja czasową. Malarstwo to barwy i linie, poezja to język. Od Laokoona
Lessinga aż do dziś zastrzeżenia pod adresem teorii poezji jako „sztuki myślenia obrazami”
(wyznawcą tej teorii w Rosji był Lew Tołstoj) przybierają coraz gwałtowniej na sile. W latach
dwudziestych naszego stulecia ideę „obrazowania lirycznego” atakowali ostro formaliści. Czy
obrazowość jest istotnie wyróżnikiem liryki? Nie, odpowiadał formalizm, i miał na to dwa
żelazne argumenty. Po pierwsze, cała mowa ludzka roi się od „obrazów”: nie tylko liryka, bo
i epika, i dramat, i publicystyka, i teksty naukowe, i zwykła rozmowa są przesycone obrazami. Po drugie, istnieją wiersze, bez wątpienia liryczne, które są od początku do końca „nieobrazowe”. Nie ewokują żadnych wyglądów, nie przedstawiają rzeczy, niczego nie unaoczniają ani nie wizualizują. Wiersze te są zbudowane z pojęć, żywią się pojęciami logicznymi,
uczą poetyckiego przeżywania konfiguracji myśli.
W analogiczny sposób, niezależnie już od formalistów, interpretuje lirykę Mikołaja Sępa
Szarzyńskiego Jan Błoński:
„[...] metafora Sępa rodzi się nie z obrazu, nie z kojarzeń zmysłowych, ale z myślowej
formy, spekulacji czy intelektualnego konceptu”. 117
Jeszcze dalej – najdalej jak dotąd – posunął się w watce z teorią obrazu Stanisław Lem.
Zdaniem Lema „obraz” nie istnieje w strukturze wypowiedzi językowej. Może, owszem, zaistnieć w odbiorze tego czy innego tekstu, ale o tym, czy zaistnieje, nie decyduje sam tekst,
lecz typ wyobraźni czytelnika. Wizualizacja bywa dziełem wyobraźni wzrokowej, i nie pojawia się w wyobraźni motorycznej. Ludzie, którzy głoszą teorię „obrazu”, należą do wzrokowców.
„Wzrokowiec, czytając tekst, wizualizuje go, jeśli to w ogóle możliwe, wcale o to specjalnie nie zabiegając. Lecz istnieją oprócz nich także motorycy, owego daru pozbawieni, a jednak pretendujący do tego, żeby ich również uważać za normalnych ludzi, tyle że innych od
wzrokowców”.118
Motoryk rekonstruuje w tekście ruch, ruch znaczeń, ruch języka. „Nie widzę żadnych koni
– pisze Lem – ani czytając dzieło Simpsona o ewolucji konia, ani – Trylogię Sienkiewicza z
jej dzianetami i bachmatami. Rozkoszuję się j ę z y k o w ą stroną opisów, która tak mi wy117
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starcza, że nie chcę, ani nie umiem sobie cokolwiek unaocznić. Również i wtedy, gdy piszę
powieść, niczego sobie nie wyobrażam”.119
Na tym tle nasze zadanie sformułowałbym następująco. Musimy pojmować „obraz” w liryce tak, aby:
– pamiętać o nietożsamości obrazu językowego z obrazem malarskim, filmowym, teatralnym itp.,
– spośród „obrazowych” wypowiedzi, które zna mowa potoczna, epika czy publicystyka,
wyodrębnić „obrazy” charakterystyczne wyłącznie dla liryki,
– znaleźć w obrazie lirycznym miejsce dla konfiguracji pojęć, spekulacji umysłowych, intelektualnych konceptów itd.,
– zlikwidować antynomię między prawami wyobraźni wzrokowej a prawami wyobraźni
motorycznej.
Wszystkie te postulaty, moim zdaniem, spełnia obraz liryczny – rozumiany jako projekcja
przestrzeni w świecie przedstawionym.
Wczytajmy się uważnie w krótki liryk Juliana Tuwima pt. Myśl:
Doprawdy, żyję bardzo. Ale ja właściwie
Mam w życiu migotliwym jedną myśl jedynie.
Napiętą jak cieniutka strzała na cięciwie:
Zmienić się w linię.
Jak na wodzie na wznak się na życiu położę,
Bez myśli i bez woli promiennie popłynę,
Prosto – prosto – nijako – utonę w przestworze
I w twoich oczach zaginę.120
Przypuszczam, że każdy przeciwnik idei „obrazowości” sztuki słowa byłby z wyboru tego
wiersza zadowolony. Bóżnice między liryką a sztukami przedstawiającymi narzucają się tutaj
od razu. Istotnie, gry sensów Myśli nie można ani namalować, ani zainscenizować, ani zobaczyć na ekranie. Jak namalować „migotliwe życie”? Kto pokaże w teatrze człowieka płynącego na własnym życiu – na wznak? Który film da dokładną wizualizację słów „żyję bardzo”?
Albo „mam jedną myśl”? Owszem, każda z tych sztuk może próbować tłumaczenia Myśli na
swój system znaków. Może zbliżyć się do idei Tuwimowego wiersza, zasugerować ją – w
aluzjach, w domyślnikach. Ale i malarz, i reżyser teatralny, i filmowiec musieliby wprowadzić do swoich „tłumaczeń” szereg elementów nowych, pomocniczych, obcych, bez których
Tuwim doskonale się obywa!
Metafora Tuwima, powiedzielibyśmy za Błońskim, rodzi się z intelektualnego konceptu,
podobnie jak metafora Sępa Szarzyńskiego. I powiedzielibyśmy prawdę. Rzeczywiście, Tuwim – trochę na barokową modłę – rozgrywa w swoim wierszu intelektualny koncept, sięgając do reguł zagadki poetyckiej.121 Oto czytelnik ma sobie odpowiedzieć na pytanie: co to
jest, co istnieje jak myśl, przypomina strzałę, staje się linią, pozbawia człowieka woli, rozkazuje mu wyrzec się wszelkich innych myśl, i płynąć w przestworze niby promień? Odpowiedź
znajdujemy w końcowych słowach wiersza. Przestworem, celem dla strzały, okazują się kobiece oczy; to, o czym mówi zagadka, jest miłością. Tuwim organizuje w swojej Myśli nadto
grę utajonych alegorii: myśl-strzała to przecież strzała Kupidyna? Cały wiersz ujawnia się w
końcu jako misterny, wykwintny, barokowy erotyk.
119
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Wszystko to prawda, ale sama gra pojęć nie wyjaśnia nam jednej podstawowej sprawy:
dlaczego Myśl nie jest po prostu zagadką lecz zagadką poetycką właśnie? Dlatego, że zwykła
zagadka ogranicza się do gry pojęć, i nie organizuje przestrzeni w świecie przedstawionym,
podczas gdy zagadka poetycka istnieje poprzez swoistą projekcję przestrzeni. Bez projekcji
przestrzeni Myśl Tuwima nie byłaby wierszem lirycznym.
Zwróćmy uwagę na charakterystyczną prawidłowość. Trzykrotnie powtarza się w analizowanym tekście działanie tego samego mechanizmu. Najpierw słowa sugerują przestrzeń bezgraniczną, otwartą, – potem: na tle tej przestrzeni pojawiają się przedmioty o wyrazistym,
skończonym rysunku.
A więc najpierw: życie migotliwe. Migotliwość może być cechą jednej rzeczy lub zbioru
rzeczy. „Życie” pojmujemy wszyscy raczej jako zbiór: wydarzeń, bytów itp. Epitet „migotliwe” zaciera kontury przestrzeni „życia”, uniewyraźnia granice. Kojarzy się z migotaniem
gwiazd na niebie, z ruchem połyskliwych świateł na falach. To skojarzenie nie jest wymysłem
odbiorcy: potem pojawiają się słowa „woda” i „przestwór”. I oto nagle na tle „migotliwego
życia” zarysowują się przedmioty – ostre, wyraziste. Tuwim potrzebuje aż trzech słów, aby
ten proces utrwalić w naszej świadomości. Są to słowa: „strzała”, „cięciwa” i „linia”. Równocześnie działa tu drugi mechanizm: przestrzeń maleje, zwęża się, to, co trójwymiarowe, staje
się jednowymiarowym. Człowiek pragnie „zmienić się w linię”. Rytm zmian, zaprojektowany
w strefie pierwszej, zostaje powtórzony w strefie drugiej. Więc najpierw: „woda”, potem:
„promień”. Znów to samo. Przestrzeń bez granic i linia. „Woda”, powiada Tuwim, a nie „zatoka” czy „rzeka”. Woda – bez brzegów. Migotliwa jak życie. I od razu, na jej tle, rysunek,
jedna kreska:
... promiennie popłynę
Prosto – prosto – ...
Myślniki dodatkowo, graficznie, utrwalają obraz płynącego promienia. Wreszcie obraz
końcowy. Ten sam rytm. Najpierw „przestwór”, potem „oczy”. Otwarty przestwór zmalał do
wymiaru kobiecych oczu, uzyskał ich kształt, ich rysunek, jak życie – rysunek strzały, i jak
woda – rysunek promienia.
I to jest w obrazie lirycznym specyficzne. Rytm zmian przestrzennych stanowi integralną
część tworu. Idea wiersza nie wyraża się obok projekcji przestrzeni lecz poprzez taką właśnie
a nie inną projekcję przestrzeni. Nie sposób dokładnie ustalić, co tutaj czym rządzi. Słowa –
przestrzenią, czy przestrzeń – doborem słów. Z jednej strony projekcję przestrzeni wyznaczają słowa. Słowo „woda” wyznacza przestrzeń bezbrzeżną: słowo „rzeka” dałoby wodzie
zarys granic. Z drugiej zaś strony słowa są także wyznaczane przez wizję przestrzeni. Poeta,
podległy tej wizji, pragnąc zachować jej rytm, nie może napisać „rzeka” i, w jakimś sensie,
musi pisać „woda”. Musi znaleźć takie słowo, które by mu przedwcześnie nie zniweczyło
rytmu przestrzennych przekształceń.
Ostatnia wątpliwość – niepokój Stanisława Lema. Jaką -w końcu trzeba mieć wyobraźnię,
aby zrekonstruować przestrzeń Myśli: wzrokową czy motoryczną? Jest to w gruncie rzeczy
obojętne. Wzrokowiec będzie korzystał z pamięci doświadczeń zmysłowych. Zobaczy migotanie, napiętą cięciwę, przestwór, oczy. Motoryk będzie czytał ruch, ruch pojęć. Zrozumie
rytm skoków pojęciowych, falowanie i krystalizację pól myślowych, przemienność ich napięć, ich energii. Efekt końcowy zostanie ten sam. Zostanie poetycka projekcja przestrzeni.
Przestrzeń w liryce nigdy bowiem nie jest wyłącznie przestrzenią dla oczu ani wyłącznie
przestrzenią dla myśli. Nigdy, ponieważ poezja pozwala rzeczom „zachowywać się” tak, jak
gdyby były myślami, i pozwala myślom, przeżyciom, pojęciom egzystować jak rzeczy. W
dziejach liryki znajdziemy pojedyncze wiersze, a i całe epoki, nastawione na czytelnika o
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wyobraźni wzrokowej. Wszelako każdy taki wiersz, co z istoty liryki wynika, zakłada potencjalną obecność przestrzeni rozumianej motorycznie. I na odwrót. Znajdziemy wiersze, które
apelują przede wszystkim do inteligencji motoryków. Takie wiersze z kolei mają w sobie
zawsze potencjalną możliwość wizualizacji przestrzeni przedstawionej. Inaczej mówiąc: liryka nie zna pojęć całkowicie „nagich”, których wzrokowiec nie mógłby zobaczyć, i nie zna
przedstawień wyłącznie „widzialnych”, których motoryk nie mógłby zrozumieć. Na tym,
między innymi, polega swoistość obrazów lirycznych.
Dwa przykłady. Początek słynnego wiersza Tadeusza Micińskiego:
Migocą złote pomarańcze
w odludnym, czarnym salonie –
Ty upiór – rządzisz na tronie –
z miesiącem wchodzę ja – i tańczę. 122
Poeta apeluje przede wszystkim do wyobraźni wzrokowej. Przestrzeń budują tutaj nazwy
barw. Ujawnionych i domyślnych. Rytm barw. Złote – czarne. Czarne – złote. Inwazja świateł: migotanie pomarańczy. I czarny salon. Potem odwraca się kolejność: upiór na tronie
wprowadza czerń, ciemność, może szkarłat, ale szkarłat bliski czerni. I złoty miesiąc. Wszelako nakaz wizualizacji nie wyklucza udziału wyobraźni motorycznej. Przeciwnie – domaga
się jej. Pomarańcze migocą, upiór rządzi, ja wchodzę i tańczę. Orzeczenia powołują ruch nie
tylko fizykalny. Upiora, który rządzi, nie wystarczy zobaczyć, wyobrazić sobie: upiora trzeba
zrozumieć. Czym jest? Jak może rządzić w salonie odludnym? Ruch barw stapia się z ruchem
pojęć. Przestrzeń rodzi się z napięć między tym, co wyobrażalne, a tym, co pojęciowe.
Oto początek wiersza Józefa Czechowicza pt. Inwokacja:
Liczę 22 piętra
liczę 22 lata
jest nas dwudziestu dwóch123
Czechowicz zakłada z kolei odbiór motoryczny. Porównanie „rok jak piętro” ma motywację intelektualną. Cały wiersz rozumiemy jako poetycki rachunek biografii, podliczenie, bilans. Dwadzieścia dwa i dwadzieści dwa – równa się dwudziestu dwom. Wbrew arytmetyce,
zgodnie z grą znaczeń. A jednak przestrzeń tego wiersza podlega także potencjalnej wizualizacji. „22 piętra” – ruch pionowy, wędrówka spojrzenia w górę, jak przy oglądaniu 22piętrowej budowli. „Jest nas dwudziestu dwóch” – ruch poziomy, jak gdyby dwudziestu
dwóch ludzi stało przed nami w szeregu.
Tu przypomina się jeszcze inny wiersz – Studium przedmiotu Zbigniewa Herberta:
możesz tam wejść
krzyknąć
pion – poziom
uderzy w nagi horyzont
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J. C z e c h o w i c z, Wybór poezji. Opracował T. Kłak (BN, Seria I, Nr 199), Wrocław 1970, s. 3.
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prostopadły piorun
możemy na tym poprzestać
i tak już stworzyłeś świat124
Wróćmy, już po raz ostatni, do interpretacji Polki z sobą. Czy Białoszewski dał w tym
wierszu projekcję przestrzeni? A jeżeli tak, to jakimi posłużył się znakami? Wiersz Białoszewskiego, ostentacyjnie lapidarny, ubogi w „znaczące”, wykorzystuje wszystkie swe składniki dla uruchomienia funkcji poetyckiej. Semantycznie obciążone stają się tu także... „światła” między kolejnymi wersami! Zwróćmy uwagę: wersy dzieli odległość podwójna, „światło” wydaje się „miejscem” dla słów opuszczonych.
Wedle Jurija Tynianowa opuszczenie jakiejś części tekstu stanowi jego poetycki – pozajęzykowy – ekwiwalent. Ekwiwalent konstytuuje się wyłącznie w graficznym „rozegraniu”
wiersza: „[...] e k w i w a l e n t j e s t n i e p r z e k a z y w a l n y a k u s t y c z n i e ; przekazywalna jest tylko pauza”.125 Innymi słowy, „światło” między strofami lub wersami spełnia rolę
tekstu domyślnego. „Mamy przed sobą niewiadomy tekst – pisze Tynianow – (jego niewiadomość jednakże jest nieco ograniczona, na wpół odkryta); a rola tekstu niewiadomego (dowolnego pod względem semantycznym), wplecionego w nieprzerwaną konstrukcję wiersza,
jest niepomiernie silniejsza od roli tekstu określonego: moment takiej częściowej niewiadomości zostaje zapełniony jak gdyby maksymalnym napięciem elementów brakujących – danych potencjalnie – i najbardziej dynamizuje rozwijającą się formę”.126
W Polce z sobą znakami projekcji przestrzeni są ekwiwalenty pozajęzykowe: gra „świateł”
graficznych. Przestrzeń jest niewiadoma, ale jej niewiadomość zostaje „na wpół odkryta” w
tytułowych słowach wiersza. W słowie „polka”, w znaku „tańca”. Nie widzimy tej przestrzeni, nie wizualizujmy jej, wolno nam jednak powiedzieć, iż jest to p r z e s t r z e ń t a ń c a.
Albo: p r z e s t r z e ń m u z y k i t a n e c z n e j.
Orientacja na odbiór „badawczy”, charakterystyczna dla utworów nowatorskich, jest tymczasową, niestałą, historycznie „znikliwą” cechą tekstu. Literatura nowatorska „chce” badacza dopóty, dopóki zachowuje status literatury nowatorskiej. Z chwilą bowiem, gdy jej wariant „użycia” praw poetyckości przyjmuje się w potocznej świadomości literackiej, i gdy
„chwyty” dawniej nowatorskie ulegają kodyfikacji, interpertacja badawcza ustępuje miejsca
serii „zwykłych” lektur czytelniczych.

Role układu nadawczego
Rola nadawcy kształtuje się w relacji do utworu tworzonego. Utwór tworzony jest „tekstem” problematycznym: nie wiadomo, czy określając go terminem „tekst” nie popełniamy
nadużycia. Istnieje przecież jako byt synkretyczny, ruchomy. Bytuje w ustawicznej z m i a n i
e, oscylując między biegunem „sztuki” i „niesztuki”. Dzieje się, by tak rzec, i „na papierze”, i
„w głowie” autora. Rozgrywa się zarówno w świecie słów, jak i w świecie myśli. Wyłania się
z systemu znaków niewerbalnych,127 z domysłów, z przeczuć, z wyobrażeń, z nieświadomości, aby utrwalić się w znakach werbalnych, ale możliwy jest i odwrotny kierunek transformacji: przekaz pośpiesznie zwerbalizowany, mający kształt „brudnopisu”, wraca do pozawerbal124

Z. H e r b e r t, Studium przedmiotu, Warszawa 1961, s. 56.
J. T y n i a n o w, op. cit, s. 85.
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Ibid., s. 85.
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Zob. B. M i c i ń s k i, Notatki o „natchnieniu”, [w:] B. M i c i ń s k i, Pisma. Eseje, artykuły, listy. Wybór
i opracowanie A. Micińska, Kraków 1969, s. 87-92.
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nych układów, rozprasza się w komunikacji „wewnętrznej”. Tonie w tym, co psychiczne.
Jawi się autorowi jako „tekst gotowy, jasny, aby tę jego jasność i gotowość autor mógł po raz
dziesiąty czy setny zakwestionować, wnieść takie czy inne poprawki, albo i zniszczyć
wszystko, cokolwiek napisał i zacząć pisanie od nowa.
Proces twórczy, podobnie jak i proces odbiorczy w realizacji czytelniczej, należałoby zatem zaliczyć do rzędu zjawisk parasemiologicznych. Czy znaczy to, że semiologia miałaby
całkowicie odstąpić od zajmowania się „tajnikami” twórczości? Oczywiście nie. Znane są
przecież wypadki, kiedy to tekst tworzony, niezależnie od utworu gotowego, staje się faktem
komunikacji społecznej. Dzieje się tak wówczas, gdy nadawca nie poprzestaje na samym kodowaniu dzieła, lecz – dodatkowo niejako – w manifestach w szkicach, w rozprawach, w literaturze autotematycznej itd. przekazuje odbiorcom l e g e n d ę o w ł a s n e j t w ó r c z o ś c
i. Wówczas akt twórczy ulega wtórnej „semiologizacji”. Tekst tworzony zaczyna korzystać z
uprawnień „tekstu” sensu stricto.
Zwróćmy uwagę, iż większość szkół poetyckich koncentruje swe programy wokół dwóch
podstawowych problemów. Wokół i d e i d z i e ł a, do którego dąży dana szkoła, i wokół i d
e a ł u a r t y s t y, który obowiązuje w praktyce pisarskiej. Niekiedy regulamin działań twórczych bardzo dokładnie określa, co należy robić, aby zasłużyć sobie na miano reprezentanta
tego czy innego „izmu”. Jak żyć, jak kochać, jak cierpieć, jak podróżować, jak czytać, jak
zorganizować swój „warsztat pisarska”, aby być futurystą, nad-realistą czy kubistą. J a k r o b
i ć w i e r s z e – by posłużyć się tytułem broszury Włodzimierza Majakowskiego. Niekiedy
nawet: jak się ubierać. Ale czasami również: jak zakończyć swoją egzystencję. Rzecz znamienna: tego rodzaju „instrukcje” rzadko są materiałami „poufnymi” zamkniętego środowiska
pisarskiego. Z reguły mają na celu poinformowanie czytelnika o ideale artysty, a co za tym
idzie, o idealnym, wzorcowym przebiegu pracy twórczej.
Legenda o twórczości stanowi program dwustronny. Kształtuje postawę nadawcy i w poważnym stopniu współkształtuje poetykę odbioru.
Zapytajmy, jak z perspektywy nadawcy przedstawia się zagadnienie swoistości sztuki literackiej. Ustaliliśmy już z grubsza stosunek odbiorcy do specyficznych właściwości przekazu
artystycznego. Znamy rolę, która sprzyja ochronie swoistości. Jest to rola „badacza”. Zajęliśmy się też interpretacją ról układu odbiorczego, które – zdobywając w tym układzie przewagę – mogą wyraźnie osłabić, albo i zgoła wykluczyć, przeżycie poetyckości dzieła poetyckiego. W odniesieniu do nadawcy interesująca nas problematyka komplikuje się już w punkcie
wyjścia. Tekst tworzony wymyka się wszelkim próbom typologii w układzie „swoistość” –
„nieswoistość”, ponieważ ustawicznie oscyluje między tymi dwoma możliwościami – i n i e
w y b i er a żadnej z nich dopóty, dopóki nie ukształtuje się jako struktura skończona. Oczywiście, autor z reguły wie, ku czemu zmierza. Zna normy gatunkowe, w które się chce wpisać. Niekiedy dysponuje drobiazgowo przemyślaną anegdotą, materiałem narracyjnym itp.
Nigdy jednak nie ma stuprocentowej pewności, czy rozpoczęte dzieło doprowadzi do końca, a
także, czy to, co zrealizuje się jako wersja ostateczna, będzie naprawdę tekstem literackim.
Może okazać się rymowanym traktatem filozoficznym. Albo fabularyzowaną kroniką, np.
historyczną. Albo po prostu tworem grafomańskim. „Literackość” w procesie twórczym jest
zawsze dążeniem, wizją, nadzieją. Z chwilą zaś, gdy tekst jest gotowy, ustaje działanie
„nadawcze”, kończy się rola „nadawcy”. Człowiek, który zajmował się kodowaniem przekazu, staje się jednym z jego odbiorców. A co za tym idzie, podlega odtąd wszelkim regułom
układu odbiorczego.
Przeżycie swoistości lub nieswoistości wypowiedzi poetyckiej staje się faktem semiologicznym wyłącznie w procesie odbioru tekstu gotowego. Nadawca nie pozostaje obojętny
wobec tego, jak publiczność literacka przyjmuje jego utwory. Niekiedy zależy mu na tym,
aby w świadomości odbiorcy dominowała orientacja na swoistość sztuki poetyckiej. Niekiedy, odwrotnie, wolałby, aby odbiorca zapomniał o specyficznych właściwościach sztuki „jako
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takiej” i, przeżywał oferowane mu teksty w sposób analogiczny do przeżywania dzieł naukowych, traktatów moralnych czy sloganów reklamowych. W obydwu wypadkach instrumentem kształtowania „nastawień” odbiorczych jest legenda o pracy pisarskiej – mit o tworzeniu
dzieł sztuki.
Dlaczego „legenda” i „mit”? Używając takich pojęć zgłaszamy jakby wotum nieufności
wobec autora, który opowiada o sobie, odsłania przed czytelnikiem swój „warsztat”. Istotnie.
Jest to swojego rodzaju n i e u f n o ś ć b a d a w c z a,128 która nie ma jednak nic wspólnego
z przeświadczeniem o niepoznawalności procesu twórczego. „Nieufność” owa wynika ze specjalnego sposobu widzenia s y t u a c j i n a d a w c z e j. I wymaga specjalnych wyjaśnień.
Zacznijmy od pytania – na pierwszy rzut oka – wyzywająco retorycznego. Kto jest nadawcą tekstu literackiego? Odpowiedź poraża swoją oczywistością. Powszechnie wiadomo, że
nadawcą wypowiedzi literackiej jest a u t o r. Tak sądzi czytelnik. W perspektywie „czysto”
czytelniczej układ nadawczy zostaje z reguły zredukowany do „autora”. Jest to bezsprzecznie
dziedzictwo poromantyczne. Od czasów romantyzmu bowiem ugruntował się w świadomości
potocznej mit autorskiego „jedynowładztwa” nad tekstem. Praca twórcza zaczęła być pojmowana jako działalność kreacjonistyczna. Dla romantyków, dla Nowalisa i Schellinga, a i dla
autora Dziadów przecież także, poeta był tym, kto powtarza czyn Stwórcy, przeciwstawiając
Naturze: arcydziełu Boga – arcydzieło własnego geniuszu: utwór poetycki.
Nie dość na tym. Zdaniem romantyków: „Świat stworzony przez wyobraźnię poety, zamknięty i skończony, przedstawia się jako jednolity kosmos; odznacza się on nawet, wedle
Schellinga, większym stopniem realności niż świat empiryczny, albowiem ten ostatni jest
niestabilny, przemienny, pierwszy natomiast – jest wieczny”. 129
Mit romantyczny wykluczał ingerencję cudzej świadomości: słowo geniusza było święte i
nie dopuszczało „współnadawcy”.
„Kiedy po tylu sprawiedliwych naganach – pisze oburzony Wincenty Niemojowski – cztery w krótkim czasie sporządziwszy wydania poezji swoich, [Mickiewicz] żadnego w nich
wiersza nie odmienił, to już zapewne nie odmieni. Zdaje się, że pan Mickiewicz wziął za godło swoje słowa Piłata: »Com napisał, tom napisał«”. 130
Argumentacja projektodawców estetyki romantycznej straciła dzisiaj moc oddziaływania,
ale mit poety-kreatora pozostał. Oto jak widzi świat własnej poezji autorka współczesna :
Inne, czarno na białym, panują tu prawa.
Oka mgnienie trwać będzie tak długo jak zechcę,
pozwoli się podzielić na małe wieczności
pełne wstrzymanych w locie kuł.
Na zawsze, jeśli każę, nic tu się nie stanie.
Bez mojej woli nawet liść nie spadnie
ani źdźbło się nie ugnie pod kropką kopytka.131
Cytowany wyżej fragment pochodzi z wiersza Wisławy Szymborskiej pt. Radość pisania.
Jest to „radość pisania” inspirowana tradycjami romantyzmu. I jednocześnie – najbliższa „ra128

Zob. D. L i c h a c z e w, Wola autora i dociekliwość badacza. Tłumaczyła M. R. Mayenowa, „Pamiętnik
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P. P. G a j d e n k o, Tragedija estetizma. Opyt charaktieristiki mirosoziercanija Serena Kirkegora , Moskwa 1970, s. 127.
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W. N i e m o j o w s k i, Myśli dorywcze o romantyczności i romantykach, [w:] Walka romantyków z klasykami. Wstęp napisał, wypisy źródłowe ułożył i opracował S. Kawyn (BN, Seria I, Nr 183), Wrocław 1960, s.
180.
131
Cyt. wg: Czytamy wiersze. Wstęp, wybór i opracowanie J. Maciejewski, Warszawa 1970, s. 274.
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dości czytania”. Jak wspomniałem, z perspektywy czytelniczej dostrzega się tylko jednego
nadawcę: autora. Czytelnik c h c e myśleć o autorze jako o osobowości w o l n e j. Mit absolutnej autonomii autora w żaden sposób nie zagraża autonomii czytelnika. Pierwsza należy
bowiem do przeszłości, jest autonomią wobec dzieła tworzonego, druga istnieje teraz, jest
autonomią wobec tekstu stworzonego. Czytelnik przeżywający arcydzieło może „dać z siebie
wszystko”, musi przecież mieć pewność, że i twórca „dał z siebie wszystko”, a to znaczy, że
w niepodzielnym panowaniu nad tekstem nikt i nic nie przeszkadzało autorowi, lub raczej: nic
nie b y ł o m u w s t a n i e przeszkodzić! Arcydzieło w świadomości czytelnika zawsze jest
czynem wysoko etycznym. Wyklucza myśl o jakimkolwiek kompromisie. Gdyby czytelnik,
poinformowany np. przez badacza, wykrył w historii tekstu bodaj ślad kompromisu autora,
czułby się haniebnie oszukany. Akt percepcyjny realizuje się jako o d p o w i e d ź na akt kreacyjny. „Radość czytania” stanowi jak gdyby negatyw „radości pisania”. Obowiązuje tu bezwzględny rachunek wartości moralnych. Radość za radość. I wolność za wolność.
W naszym ujęciu jednak – w perspektywie literaturoznawczej – zredukowanie „nadawcy”
do jedynego „autora” byłoby niedopuszczalne. Badając komunikację literacką mamy szereg
podstaw, aby podejrzewać, iż autor ujawniony w tekście, znany z imienia i nazwiska, nie
działał w całkowitej izolacji i osamotnieniu. Proponowane tu pojęcie „układu nadawczego” –
zastępujące pojęcie „nadawcy” – ma na celu, by tak rzec, zalegalizowanie nieufności badawczej wobec pisarskich mitów i legend.
Spróbujmy przedstawić, w sposób poglądowy, mechanizm „układu nadawczego”. Najwygodniej będzie odwołać się do jakiegoś – modelowego – przykładu.
Wszyscy znamy tę scenę z Zemsty Aleksandra Fredry.132 Cześnik Raptusiewicz postanawia napisać list. Ma to być przemyślny falsyfikat – tekst z fałszywym „obrazem autora”. Adresat, Wacław, syn Rejenta, nie powinien zdeszyfrować faktycznego nadawcy. Musi uwierzyć, że otrzymał list od Klary, synowicy Cześnika.
CZEŚNIK
Teraz trzeba pisać właśnie –
Jakby Klara do Wacława...
Sytuacja nadawcza jest tu, na sposób komediowy, powikłana. Strategia Cześnika przypomina przecież pod wieloma względami – strategię pisarza. Sam Cześnik dwukrotnie powiada,
że „udanie” cudzej wypowiedzi to nie lada „sztuka”. Usiłuje „udać” cudzy styl i cudzy charakter pisma. Rzec by można: wprojektowuje fikcyjny „obraz nadawcy” odwołując się do
specjalnej konwencji (naśladując „Owe brednie, banialuki, To miłosne świergotanie”) i do
specjalnych sposobów „nacechowania” układu znaków graficznych. Potrzebny mu jest Dyndalski, stetryczały zarządca domu, niezdara i nieuk, który ma... kłopoty z kaligrafią!
DYNDALSKI
Stawiam tytle niezbyt skoro.
CZEŚNIK
Właśnie babskiej trzeba ręki
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Wszystkie cytaty z Zemsty wg: A. F r e d r o, Zemsta. Opracował M. Inglot (BN, Seria I, Nr 32), Wrocław
1969, s. 126-131

56

Zwróćmy uwagę, że w omawianej scenie zostaje powołany do życia trójczłonowy „układ
nadawczy”. Nadawcą głównym jest Cześnik. Współnadawcą zapisu graficznego, twórcą pisma imitującego „babską rękę”, jest Dyndalski. Do układu nadawczego została wciągnięta,
nieświadoma swej roli, także Klara, przy czym „Klara”, jako model „obrazu autora”, jest tu
jak gdyby reprezentantem konwencji, w tym wypadku: miłosnej konwencji epistolarnej.
CZEŚNIK
A tu trzeba pół, ćwierć słowa;
Ni tak, ni siak – niby owa:
„I chciałabym i boję się”
O! Już wiesz – no! na tym sztuka...
Cześnik zaczyna dyktować list. Przeżywa istne męki twórcze. „Jak tu zacząć, mocium panie?...” Wie, jak olbrzymią rolę odgrywają pierwsze słowa tekstu. Gdy brakuje mu słów, powtarza bezmyślnie swoje „mocium panie, mocium panie”. Trzeba podkreślić jeden ważny
moment: z punktu widzenia Cześnika porzekadło owo n i e j e s t t e k s t e m i nie powinno
się, oczywiście, znaleźć w tekście listu. Miast powtarzać swoje „mocium panie”, Cześnik
równie dobrze mógłby sobie pogwizdywać czy wystukiwać palcem jakiś rytm. Zresztą Cześnik, w didaskaliach Zemsty, wykonuje szereg czynności, które n a l e ż ą do procesu kodowania i n i e n a l e ż ą do przekazu. A więc „myśli”, „podnosi się”, „nuci”, „dyktuje nucąc”
itd. Wszelako Cześnik w układzie nadawczym nie jest sam. Pracuje razem z Dyndalskim,
któremu ostro zapowiedział
Będziesz pisał po mym słowie.
I Dynadalski, słowo po słowie, zapisuje wszystko to, co słyszał. A oto produkt ich współpracy „autorskiej”:
CZEŚNIK
Czytaj, waść...
Dyndalski obciera pot aż po karku
No! – jak tam było?
DYNDALSKI
czyta
„Bardzo proszę mocium panie
Mocium panie me wezwanie
Mocium panie wziąć w sposobie
Mocium...”
Kolizja w „układzie nadawczym” dotyczy sprawy, bądź co bądź, podstawowej: znaczenia
słowa „słowo”. Owo fatalne „mocium panie”, nie będąc „słowem” dla Cześnika, jest „słowem” dla Dyndalskiego. Cześnik wpada w szał! Jego „autorska wola” została zbagatelizowana.
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CZEŚNIK
zrywa się
Co, „moć”?... Cóż moć znaczy?...
Zapytajmy, kto jest autorem tak ukształtowanej wypowiedzi. Czy Cześnik? Na pewno nie,
list się nie udał, Cześnik postanawia zacząć całą robotę od nowa, dyktuje nowy list. Czy Dyndalski? Też nie: ostatecznie on był zajęty samym tylko notowaniem potoku bezsensownych
„moci”. Nadawcą głównym chciał być Cześnik, działał jednak w u k ł a d z i e n a d a w c z y
m, który jego autorską intencję fatalnie „zdestrukturalizował”. Dyndalski, powiedzielibyśmy,
wprowadził do przekazu s z u m i n f o r m a c y j n y. Ale rola Dyndalskiego nie ograniczyła
się do zniekształcenia intencji Cześnika, ponieważ współobecność Dyndalskiego była niejako
w tę właśnie intencję „wliczona”. Pamiętamy: stary tetryk ma „babską rękę”, której „nie ma”
Cześnik. Będąc producentem „szumu informacyjnego” Dyndalski był zarazem i współnadawcą listu. Cześnik nie może pokonać głupoty swego „współnadawcy”, ale bez „współnadawcy”
– nie potrafi zrealizować swych zamierzeń. Sam nie podejmuje się pisania tekstu. List „Klary” do Wacława nie zostanie sfabrykowany.
CZEŚNIK
Trzeba zrobić to inaczej.
Nawet lepiej będzie może,
Gdy wyprawię doń pacholę
Z ustną prośbą. Tak, tak wolę.
Omówioną tutaj scenę z Zemsty traktujemy jako model roboczy „układu nadawczego”,
który organizuje się w procesie kodowania – także! – tekstów literackich. Oczywiście, Fredro
przedstawił wariant komediowy takiego „układu”, stąd też zastosowalność naszego modelu
musi być ograniczona. Zależy nam przecież na wyakcentowaniu jednej prawdy. Autor nie jest
jedynym nadawcą przekazu językowego. Rola „autora” to jedna z ról nadawczych. Podstawowa, dominująca, ale nie jedyna. Obok „autora” w tworzeniu utworu partycypuje zazwyczaj
ktoś jeszcze. Ktoś, kto koryguje sens tekstu, wtrąca się niespodziewanym „mocium panie”,
lub odwrotnie, wykreśla z tworzonego tekstu jakieś słowo, modyfikując tym sposobem pierwotną intencję autora.
Owa rola – rola „współnadawcy” – nie ma w nauce o literaturze nazwy skodyfikowanej.
Termin „współautor” byłby, jak sądzę, mylący, ponieważ „współautor” bywa z reguły osobą
ujawnioną, znaną z imienia i nazwiska, podczas gdy nas interesują wszelkie ingerencje
„współnadawcze”, więc również – ukryte przed publicznością czytającą. Współuczestnictwo
w powstawaniu tekstu literackiego proponowałbym nazwać k o r e k c j ą.133 Słowo to: „korekcja”, wyraz rzadko spotykany, spełnia szereg warunków, jakie poszukiwany przez nas
termin spełniać powinien. Oznacza mianowicie „poprawianie tekstu, korektę, usuwanie nieprawidłowości”. Tu trzeba pamiętać, iż „nieprawidłowość” jest pojęciem subiektywnym.
Składnik wypowiedzi literackiej – „nieprawidłowy” w jednym systemie wartości, może być
całkowicie „prawidłowy” w jakimś systemie innym. Po drugie, termin „korekcja” znany jest
w fizyce, gdzie oznacza „stopień usunięcia wad soczewki”. Dla literaturoznawcy jest to ważny aspekt semantyczny. Już Wiktor Szkłowski pisał, iż słowo poetyckie cechuje orientacja nie
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tyle na rozpoznawanie przedmiotów, ile raczej na ich w i d z e n i e. „Korekcja” byłaby więc,
w naszym ujęciu, zmianą realizacji „optycznych” przekazu poetyckiego, tj. przebudowaniem
przestrzeni przedstawionej. I po trzecie jeszcze. Wedle Słownika warszawskiego „korekcja”
znaczyła dawniej tyle co „chłosta”. Otóż z punktu widzenia autora „korekcja” może być przeżywana jako swoiste u k a r a n i e zamysłu twórczego. Coś w rodzaju utajonej „chłosty”.
Korekcjoner jest odbiorcą aktywnym, który „wtrąca się” do cudzych tekstów – jest krytykiem, wydawcą, mistrzem początkujących literatów, cenzorem, korektorem. We wspomnieniach Kornela Czukowskiego znajdujemy interesującą informację o „korekcjonerskiej” pasji
Maksyma Gorkiego. Górki potrafił rękopis młodego autora poprawiać tak gruntownie i rzetelnie, że niekiedy z „oryginału” nie pozostawało ani jednego słowa. Ba, nie tylko rękopisy,
„[...] każdą książkę, która trafiała do jego rąk, chciał nie tylko przeczytać, ale i w miarę możności przerobić, poprawić. [...] Nawet gdy czytał gazetę, nie zauważając tego, niby nic, a raz
po raz poprawiał jakieś wadliwe sformułowanie w drobnej notatce reporterskiej – do tego
stopnia osobowość twórcza Gorkiego nie mogła się pogodzić z biernym odbiorem tekstu”.134
Rola k o r e k c j o n e r a znana jest w sztuce słowa od dawna. Epoka folkloru, obca twórczości par excellence „autorskiej”, organizowała komunikację literacką – właśnie – w serii
nieustających korekcji przekazu anonimowego. Każdorazowy wykonawca baśni czy pieśni
ludowej korzystał ze swobody przekształcania, tekstu. Mógł zmienić porządek opowieści, coś
z niej ująć, coś dodać. Nie miał pełnych uprawnień autora. Był korekcjonerem.
W czasach nowożytnych – w „epoce twórczości autorskiej” – działanie korekcjonera stało
się procederem niedostrzegalnym dla odbiorcy, znikliwym, a mimo to nader istotnym. Technika interwencji korekcyjnej uległa specjalizacji i jednocześnie rozwinęła się w szereg autonomicznych podsystemów.
Praca korekcjonera w układzie nadawczym może mieć charakter dwojakiego rodzaju: instytucjonalny i, niekiedy. pozainstytucjonalny: spontaniczny. Rolę korekcjonera tekstu tworzonego może odegrać jednostka, ale w procesie twórczym może partycypować także zbiorowość, reprezentowana przez instytucję cenzury, krytyki literackiej, wydawnictwa, redakcji,
czasopisma itd. „Korekejonerem” bywa z reguły publiczność czytająca – w swych postulatach
pod adresem pisarza zdeterminowana uwarunkowaniem historycznym. Innego typu „korekcje” wprowadza do literatury wojna, inne – niewola narodowa, inne – odbudowa kraju, inne –
„mała stabilizacja” itd. Rzecz istotna dla funkcjonowania układu nadawczego: autor ulega
interwencji korekcyjnej świadomie lub nieświadomie. Z punktu widzenia poetyki tekstu wydaje się bowiem, w końcu, obojętne, kto był b e z p o ś r e d n i m sprawcą zmiany tekstu, czy
korekcjoner – czy też autor „ubezwłasnowolniony” przez obyczajowość, którą „patrolują”
anonimowi korekcjonerzy.
„W ten sposób – można powtórzyć za Januszem Sławińskim – instytucja przenika do wewnątrz twórczości; mechanizm jej działania zostaje jakby wbudowany w system założeń poetyki”.135
Układ nadawczy jest zawsze strukturą poddaną działaniu dwóch sprzecznych dążeń. Z jednej strony – dążenie autora do zapanowania nad całym układem. Z drugiej – dążenie korekcjonera do podporządkowania sobie intencji autorskiej. W pierwszym wariancie układ
nadawczy ewoluuje w stronę ideału kreacji romantycznej. W wariancie drugim cofa się jak
gdyby do modelu twórczości anonimowej.
Proces twórcz y odbywa się w ustawicznej przemienności napięć
między pocz ynaniami autora a interwencjami korekcjonera.
Owa „przemienność napięć” wymaga komentarza. Współnadawanie przekazu literackiego
nie jest ani, wyłącznie, grą kolizyjną między korekcjonerem i autorem, ani też, wyłącznie, grą
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bezkolizyjną. Stosunek między dwoma wspomnianymi rolami nadawcy dałby się „mierzyć”
na skali: od antagonizmu do całkowitej zgodności intencji. Z punktu widzenia korekcjonera
jego powinności są, wobec autora, bezwzględnie pozytywne i szlachetne. Korekcjoner nie
przyjmuje do wiadomości, iżby swą obecnością „przeszkadzał” autorowi; nie wydaje mu się,
że modyfikując tekst tworzony – „psuje” go czy brutalnie kaleczy. Przeciwnie. Swoją pracę
traktuje jako konieczność – jeżeli tak; można powiedzieć – udzielania „pierwszej pomocy”
autorowi, który – pomocy tej pozbawiony – prędko by się. zagubił w pokrętnych „kanałach”
komunikacji międzyludzkiej, a nawet – w niejasnych dla siebie samego intencjach i pragnieniach twórczych. Autor z kolei zajmuje wobec ingerencji korekcyjnych postawę co najmniej
dwuznaczną, Raz uważa korekcjonera za swojego śmiertelnego wroga, usiłuje go przechytrzyć, przy czym z reguły, jak pisze Sławiński, to „przechytrzenie” wpływa na spotęgowanie
wieloznaczności utworu.136 Kiedy indziej natomiast, odwrotnie, poszukuje korekcjonera. Widzi w nim swojego sprzymierzeńca i chce mu zaufać. Pisarz początkujący często marzy o m i
s t r z u. Między autorem i korekcjonerem dochodzi w takim wypadku do ustanowienia jak
gdyby zależności „cechowej”. Autor, „czeladnik” sztuki słowa, rozpoczyna terminowanie u
korekcjonera-mistrza. Wierzy wówczas, że korekcja pozwoli nie tylko zbliżyć jego próby
pisarskie do upragnionego ideału Sztuki przez duże „S”, ale także, że po korekcji dopiero jego
tekst okaże się tym właśnie, co on sam, jako pisarz, „chciał powiedzieć”, tj. stanie się faktycznym wykładnikiem jego a u t o r s k i e j intencji.
Wszystko, cokolwiek składa się na strukturę przekazu literackiego, może być obiektem
interwencji korekcyjnej. W ujęciu teoretycznym – praca korekcjonera nie zna żadnych ograniczeń. Korekcjoner może spowodować zmianę w każdej warstwie strukturalnej dzieła. Od
koncepcji fabuły i sytuacji lirycznej – po rym i przecinek.
Jak z powyższego wynika, korekcja może mieć wpływ na każdą funkcję tekstu. Nasze
rozważania ograniczymy do funkcji poetyckiej.
Utwór literacki, pomyślany przez autora jako, przede wszystkim, dzieło sztuki słowa, zorientowany na swoistość tej sztuki może w interwencji korekcyjnej ulec przekształceniom tak
gruntownym, że wbrew woli autora znajdzie się w rejonach „niesztuki”. I odwrotnie. Tekst
intencjonalnie „nieartystyczny”, również wbrew woli autora – wskutek działań korekcjonera,
może okazać się, w swej wersji ostatecznej, dziełem artystycznie wartościowym. I w tej grze
daje o sobie znać możliwość dążeń antagonistycznych lub nieantagonistycznych. Należy
przewidzieć i takie wypadki, w których autor i korekcjoner, w całkowitej zgodzie, „kierują”
tworzony tekst w stronę swoistości lub, odwrotnie, z pełną premedytacją usiłują go ulokować
poza granicami języka poetyckiego, nadać mu kształt wypowiedzi paraartystycznej.
Badacz procesu twórczego nie dysponuje z reguły dostateczną ilością wiarogodnych świadectw, które by go upewniały, iż w danym układzie nadawczym gra napięć między intencjami
korekcjonera i autora przebiegała właśnie w taki a nie inny sposób. Tradycyjne metody badawcze nie są w stanie zabezpieczyć dla swoich hipotez „miejsca” dla wszystkich prawdopodobieństw: albo hiperbolizują świadcz mość autora, wykluczając działanie inspiracji nieuświadamianych, albo też, jak to miało miejsce w krytykowanej „wpływologii”, czynią z autora absolutnie bierny obiekt wpływów wszelkich możliwych instancji korekcyjnych. Praktyczna niemożliwość wykrycia kompletu determinant, którym dany układ nadawczy podlegał,
i niemożliwość ustalenia zakresu faktycznej s w o b o d y autorskiej, każą mówić raczej o l e
g e n d z i e, którą – dla czytelnika – tworzy autor na temat własnego procesu twórczego.
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Gramatyka „izmów”
Poczynione wyżej obserwacje dają się odnieść przede wszystkim do doktryn artystycznych, nazywanych potocznie „izmami”. Regulamin działań twórczych danej szkoły czy grupy
przybiera zwykle charakter „legendy” wyprodukowanej przez wieloosobowy układ nadawczy, który występuje w roli zaborczego korekcjonera tekstów poszczególnych autorów, reprezentujących ten czy inny „izm”.
Pokażmy to na przykładzie „izmów” z „pogranicza współczesności”. Większość doktryn
artystycznych z przełomu epok XIX i XX stulecia usiłowała określić się w świadomości odbiorcy wcale nie jako poetyki, lecz jako filozofie. Ich spór koncentrował się wokół jednego z
fundamentalnych dylematów filozofii, mianowicie: „co jest .pierwotną siłą sprawczą świata,
materia czy duch?” To zresztą zrozumiałe. Zmieniało się nieomal wszystko. Narzędzia produkcji, układ sił społecznych, formy świadomości, normy obyczajów. Należało odpowiedzieć
na pytanie: co stanowi faktyczny motor owych zmian? Siła idei – czy siła rzeczy? Dla artystów pytania te przybierały kształt dramatycznej antynomii. Ujawniały, ich zdaniem, sprzeczność nie do pogodzenia. Sztuka musiała dokonać wyboru. Opowiedzieć się „za” duchem –
albo „za” materią. I służyć tylko j e d n e j z tych dwóch sił. Ważniejszej. Rozwiązania artystyczne powinny były ustawicznie ten wybór potwierdzać. Nie oznaczało to bynajmniej ograniczenia zakresu poszukiwań „warsztatowych”. Przeciwnie: im więcej wykładników stylistycznych uzyskiwała dana postawa, tym większą zdobywano pewność, że ta właśnie postawa
jest słuszna.
Dramatyzm owej antynomii – materia albo duch” – wyraził się ze szczególną mocą w
dwóch „izmach” naszego stulecia. W ekspresjonizmie i w futuryzmie.
E k s p r e s j o n i z m opowiedział się po stronie „ducha”. „To duch określa materię, a nie
odwrotnie” – pisał Wasyl Kandinsky.137 Sztuka ekspresjonistyczna wyrażała jedno: agresję
treści psychicznej w materialną naturę świata. Chodziło o to, aby za każdym razem duch
triumfował, a materia „znikała”. Obraz rzeczywistości w dziele ekspresjonistycznym był wizją kataklizmu. Przedstawiał eksplozję „tego, co duchowe” – w „tym, co materialne”. Byty
przedmiotowe ulegały degradacji. Jest to wyraźne m.in. w jednym z na j dojrzalszych gatunków omawianego kierunku na terenie sztuki polskiej, w dramacie Tadeusza Micińskiego pt.
W mrokach złotego pałacu. Tutaj „samo istnienie ludzkie – jak zauważył Bolesław Leśmian –
jest jakoby sennym rytuałem, formułą zaklętą”.138 Nawet zjawisko śmierci przedstawia się
ekspresjoniście jako zgon duszy, zanik myśli, bezruch przeżyć; śmierć biologiczna wydaje mu
się czymś zgoła drugorzędnym. Zacytujmy jeszcze raz Leśmianowy komentarz do dramatu
Micińskiego: „I nie ma w tej krainie, z samych tylko wyżyn i otchłani złożonej, ani ciała, ani
bólów cielesnych. Gdy Bazileus Nikefor umiera, ugodzony mieczem przez spiskowca Balantesa, Teofanu tak mówi do niego: »Ty umierasz? to nie od tej marnej rany mieczem! Ty masz
zmienioną aż do potworności myśl Twego ducha !«” 139 Wzorem osobowym w etyce ekspresjonistów był Don Kichot. Ich wrogiem śmiertelnym – Sancho Pansa.140 Zwłaszcza utwory
Micińskiego (jego powieść Nietota) odnawiały romantyczną interpretację dzieła Miguela Cervantesa.
Ekspresjonizm stosował na szeroką skalę deformację rzeczywistości przedstawionej, pojmowaną jako pogwałcenie kanonu „normalnego” widzenia świata. Deformacja ekspresjonistyczna tym się różniła od technik deformacyjnych innych kierunków w sztuce (np. impresjo137
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nizm, kubizm i futuryzm), że z reguły wyrażała uległość, kruchość, „bylejakość” materialnych „skorup” tego świata, rozsypujących się pod ciśnieniem eksplodującej myśli czy przeżycia. W słynnym grafiku Edwarda Muncha pt. Krzyk ciało krzyczącej postaci, przedmioty pejzażu (most, ziemia, niebo) wyginają się, jakby były miażdżone pod naporem rozpaczy. Aby
przeżycie czy myśl mogły „eksplodować” w obrazie artystycznym, musiały być pokazywane
w momencie maksymalnego napięcia. Tutaj drogi ekspresjonistów rozchodziły się i indywidualizowały. Jedni poszukiwali napięć intelektualnych, ukazywali triumf myśli chłodnej, bytującej w sferze czystych pojęć. Ekspresjonizm przeradzał się. w abstrakcjonizm (np. w malarstwie Wasyla Kandinsky’ego). Drudzy tropili napięcia emocjonalne – tym silniejsze, im
bardziej groziły one rozpadem osobowości człowieka. Stąd: zainteresowanie ekspresjonistów
wszelkimi anomaliami psychiki, histerią, obłędem, psychozą. Przede wszystkim obłędem.
Jeden wymowny szczegół: Gabinet doktora Caligari Roberta Wiene, najwybitniejszy film
ekspresjonizmu niemieckiego, był opatrzony podtytułem: Jak wariat widzi świat. W obydwu
odłamach tego kierunku pozostawał jednak wspólny cel: zwycięstwo ducha nad materią.
Ekspresjonistyczna degradacja m a t e r i i odnosiła się także do m a t e r i a ł u pracy twórczej. Do barw, do dźwięków, do języka. Artysta nie powinien był „korzyć się” przed swym
tworzywem ani postępować tak, aby tworzywo narzucało mu się jako przedmiot, rzecz, byt
materialny. Jednym ze skutecznych sposobów przeciwdziałania „materializacji” języka okazał
się – w twórczości literackiej – patos. Styl patetyczny odrywał słowa od konkretności, unosił
je w strefy abstrakcji. Patos wykluczał dowcip poetycki. Bo właśnie dowcip znakomicie
ujawnia przedmiotowy charakter znaku językowego. Bawić się można tylko rzeczą lub słowem traktowanym jak rzecz. Nie można grać czystym znakiem: sam znak, przejrzysty dla
znaczenia, nie bywa komiczny. Rezygnacja z gry językowej pociągała za sobą niechęć do
popisywania się kunsztem, techniką, cyzelatorstwem stylistycznym wierszy czy dialogów w
dramacie. Chwyt technologiczny również „urzeczawia” słowo. Cyzelować, obrabiać można
tylko to, co istnieje na prawach przedmiotu.
W ten sposób kult „ducha” prowadził do zaprzeczenia swoistości sztuki, a w konsekwencji: do negacji wszelkiej sztuki. (Przynajmniej w „legendzie”.)
„Jesteśmy przeciw muzyce – głosił jeden z manifestów tego kierunku – za obudzeniem poczucia wspólnoty. Jesteśmy przeciw wierszowi – za apelem do miłości. Jesteśmy przeciw
powieści – za kontaktem z życiem. Jesteśmy przeciw dramatowi – za impulsem do działania”.141
Projektodawcy światopoglądu futurystycznego znaleźli się od razu, od pierwszych manifestów włoskich, na antypodach ekspresjonizmu. Futuryzm widział podstawową siłę sprawczą
świata w rozwoju materii. Wydarzenia w świecie rzeczy określają, zdaniem futurystów, charakter świadomości ludzkiej. Dyktują człowiekowi typ wrażliwości, rodzaj wyobraźni, bieg
myśli i grę przebyć.
Akt założycielski futuryzmu, napisany przez Marinettiego,142 rozpoczyna się opowieścią o
doznaniu rzeczywistości przedmiotowej – autonomicznego kosmosu rzeczy nowoczesnego
miasta. Oto pewnej szalonej nocy, opowiada Marinetti, dane było trzem przyjaciołom przeżyć
kataklizm starego i narodziny nowego porządku istnienia. W nocy w jakimś zamkniętym pomieszczeniu, leniwi i apatyczni – zaczęli nagle słyszeć r z e c z y. Hałas olbrzymich tramwajów. Syk pary w parowozach. Ryk automobili. „Chodźmy, rzekłem, chodźmy, przyjaciele!
Nareszcie mitologia i ideały mistyczne zostały przezwyciężone”. Oto pędzą samochody przez
ulice nocnego Paryża. Wóz ląduje w rowie fabrycznym. To dobrze! Tylko bezpośrednie, fizyczne zderzenie człowieka i świata rzeczy może uwolnić świadomość z mistycznych
kłamstw o hegemonii „ducha”. Pisze Marinetti: „O! Macierzysty rowie fabryczny, wypełnio141
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ny błotnistą wodą! Piękny rowie fabryczny! Smakowałem twoją wzmacniającą papkę [...].”
Następuje wspaniała akcja ratownicza. Przygodni rybacy wyciągają automobil. Pracują
przedmioty. Rusztowanie i żelazna sieć. Błoto i lśniąca karoseria. Rzeczy ratują rzeczy. W
tym momencie przychodzi ostatecznie objawienie. „Wtedy my z twarzą pokrytą dobroczynnym błotem fabrycznym – mieszaniną metalicznych żużli, niepotrzebnego potu, sadzy niebieskiej – my, kontuzjowani i z obandażowanymi rękami, lecz nie ustraszeni, podyktowaliśmy
nasze pierwsze postulaty wszystkim ludziom żywym na ziemi...”
Oczywiście, samo pojęcie „materii” okazało się wkrótce równie wieloznaczne jak i pojęcie
„ducha” u ekspresjonistów. Z jednej strony widziano w materii całokształt form życia natury.
Materię żywą, organiczną, ów niczym nie krępowany przepływ fenomenów biologii. Żywiołowy, groźny, anarchiczny potok niepodległy prawom logiki. Stylistycznym wykładnikiem
takiej wizji świata miały być w poezji „słowa na wolności”. Znaki językowe wyjęte spod panowania składni. Człowiek futurystów – w ujęciu „biologicznym” – zamiast duchowego w n
ę t r z a demonstrował fizjologię swych w n ę t r z n o ś c i.
Niekiedy – stylistyce „słów na wolności” (Czyżewski) : 143
Krew
Żołądek
Pulsują
Zwoje

pepsyna
serce
biją
mych
mózg

krew
krew
natężone
kiszek

Niekiedy – w wierszu tradycyjnym (Stern):144
o jakaż to pieśń w moim wnętrzu rozkwita
rewolucyjny huragan czerwonego zbira
jak struny dźwięczą moje silnie napięte jelita
a brzuch mój jest jak głodna wojująca lira
Takich wierszy nigdy by nie napisał – uwielbiany przez autora Nietoty – Don Kichot. Takie poezje mógłby układać tylko Sancho Pansa. Prymityw, żarłok, barbarzyńca, cham.
„Anielski cham”.145
Z drugiej strony futuryzm pojmował materię jako skupisko produktów pracy rąk ludzkich.
Maszyna, automobil; aparat telegraficzny, radio, kinematograf, karabin maszynowy. Sławił
materię zorganizowaną, podporządkowaną człowiekowi, wzbogacającą go – jak pisał Jasieński – o nowe organy poznawania i ustawicznego przetwarzania świata.146
143

Cyt. wg: A. L a m, Polska awangarda poetycka. Programy lat 1917-1923, Kraków 1969 (t. II, Manifesty i
protesty. Antologia), s. 225.
144
Ibid., s. 224.
145
Anielski cham – to tytuł głośnego wiersza (i zbiorku poetyckiego) Anatola Sterna.
146
B. J a s i e ń s k i, Futuryzm polski (Bilans), [w:] A. L a m, Polska awangarda..., op. cit., s. 386-387.
Cóż mi do Fausta,
feerią rakiet
ślizgającego się z Mefistofelesem po
niebiańskim parkiecie!
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W twórczości futurystów obydwie te koncepcje współ-egzystowały, stwarzając szczególne
napięcie w strukturze ich dzieł. Chodziło zaś, odwrotnie niż ekspresjonistom, o ustawiczną
egzemplifikację agresji materii w rzeczywistość ludzkiej psychiki i świadomości. Najdrobniejszy byt przedmiotowy, np. gwóźdź w bucie, był wychwalany jako niezwykły fenomen
istnienia – ważniejszy od najwspanialszej fikcji umysłu ludzkiego, np. od tragedii Fausta
(Majakowski).147
Kult materii (znów: odwrotnie niż w poetyce ekspresjonistycznej) przechodził niekiedy, nie zawsze, w kult materiału pracy twórczej. Czytamy w almanachu Gga: „SŁOWA mają swą wagę,
dźwięk, barwę, swój rysunek. ZAJMUJĄ MIEJSCE W PRZESTRZENI”.” Poezja jest materialna.
Patos jest futurystom obcy. Patos w twórczości futurystycznej pojawia się wprawdzie, ale ulega
natychmiastowej kompromitacji. Ginie w autoszyderstwie, niszczeje w autoironii. Natomiast dowcip językowy i prezentacja kunsztu należą do stałych chwytów poetyki futurystycznej. Słowa zajmują miejsce w przestrzeni. A więc słowa mogą być obiektami obróbki, żonglerki.
A chcecie, żeby przed wami
Pożonglowano słowami?
– pyta czytelników rosyjski futurysta Konstanty Bolszakow.148
Ale i kult „materii” wiódł ku ekstremalnemu antyestetyzmowi. Futuryści również, jak i
ekspresjoniści, usiłowali uprawiać sztukę przeciw sztuce, poezję jako antypoezję, literaturę
przechodzącą w nieliteraturę.
poeci, jesteście niepotrzebni
– pisał Bruno Jasieński w swej Pieśni o głodzie.149 Ekspresjonizm i futuryzm to dwie poetyki
wychodzące z dwóch biegunowo sprzecznych koncepcji rzeczywistości. Niekiedy jednak w
twórczości reprezentantów tych poetyk dawało o sobie znać odwieczne prawo przyciągania
się przeciwieństw. Niepodobieństwo przechodziło w podobieństwo. Ekspresjonistyczny punkt
wyjścia mógł prowadzić do efektów typu futurystycznego. To znaczy: w obrazie artystycznym zdeformowana materia zaczynała żyć życiem autonomicznym, z chaosu rzeczy – wyłaniał się nowy porządek rzeczy. I odwrotnie. Futurystyczny punkt wyjścia mógł prowadzić ku
rozwiązaniom ekspresjonistycznym. „Duch” zdegradowany, „upokorzony” przez materię –
mógł w tejże materii odradzać się i narzucać jej nowy, nieoczekiwany, niemalże „mistyczny”
sens. W wyniku tych obustronnych identyfikacji futuryzm, np. Jasieńskiego, „okazywał się”
niekiedy ekspresjonizmem. Efekty ekspresjonistyczne rodziły się nie z niedostatku „futurystyczności”, lecz odwrotnie, z „przeciążenia” utworu świadomością futurystyczną! Dotyczy to zwłaszcza krótkich dzieł prozą (Nogi Izoldy Morgan, Nos), po części także dramatu Bal manekinów. Kult materii doprowadzony do krańcowej wyłączności przeradzał się w najczystszy mistycyzm, jak i ekstremalny kult „ducha”. Jasieński był świadom tej prawidłowości. Pisał w Exposé do Nóg Izoldy Morgan:
Wiem –
gwóźdź w moim bucie
jest koszmarniejszy niż fantazja Goethego!
{W. M a j a k o w s k i, Polnoje sobranije soczinienij, Moskwa 1955, t. I, s. 183. Tłum. E. B.).
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Prymitywiści do narodów świata, [w:] A. L a m, Polska awangarda, op. cit. s. 172.
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M Wiersz K. Bolszakowa znam z maszynopisu udostępnionego mi przez W. Woroszylskiego.
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B. J a s i e ń s k i, Pieśń o głodzie, [w:] B. J a s i e ń s k i, Utwory poetyckie. Wyboru dokonał i wstępem
opatrzył A. Stern, Warszawa 1960, s. 22. (Na temat antypoetyckiej orientacji futuryzmu piszę w rozprawie pt.
Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego. Z zagadnień teorii przekładu, op. cit., s. 115118).
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„[...] makabrycznym staje się każdy problemat, jeśli zechcemy domyślić go do końca. Spróbujmy zastanawiać się przez godzinę nad domem, około którego przechodzimy codziennie nie
zauważając go zupełnie, a dom urośnie dla nas powoli do rozmiarów upiornych. Tak samo przez
długie wpatrywanie się w jeden punkt zacierają się w oczach naszych kontury realne i możemy
zobaczyć w miejscu, gdzie przed chwilą stała statuetka, krowę w żakiecie i Chińczyka”.150
Zwróćmy uwagę na ściśle rzeczowy, „przedmiotowy” punkt wyjścia. Dom, obok którego
przechodzimy. Statuetka, w którą się wpatrujemy. Nic z majaczenia, nic z szaleństwa. Nagie
rzeczy i uparta praca zmysłów. I oto efekty: upiorne, niesamowite wizjonerstwo, niczym nowy konspekt scenariusza filmu pod tytułem Jak wariat widzi świat.
Tak więc „legendy” obydwu „izmów”, futurystyczna wizja procesu twórczego jako „mowy materii”, która dyktuje poecie teksty poematów, i ekspresjonistyczne widzenie twórczości
jako „mowy ducha”, który domaga się pełnego i gwałtownego wyrazu, nie zawsze musiały
prowadzić do antynomicznych konstrukcji literackich. Niemniej jednak „legendy” owe miały
istotny wpływ na publiczność czytającą. Zwłaszcza ich antyestetyzm, zwrócony przeciwko
XIX-wiecznej idei „sztuki dla sztuki”,151 w poważnym stopniu osłabił prestiż samej sztuki –
„jako takiej”. Był próbą usankcjonowania świadomości fałszywej – popartej autorytetem
zbiorowej „instancji nadawczej”. Choć przecież osiągał raz po raz skutek akurat odwrotny:
zmuszał do ochrony specyficznych właściwości sztuki literackiej odbiorcę, skłonnego kiedy
indziej owych właściwości nie dostrzegać.
Jak widać, w praktyce twórczej – i w strukturze dzieł literackich – filozoficzne antynomie
tych „izmów” nie musiały odgrywać poważniejszej roli; o charakterze wypowiedzi poetyckiej
decydował wspólny dla futuryzmu i ekspresjonizmu antyestetyzm.

„Autonomia” i „swoistość”
Rozważania na temat autonomii sztuki poetyckiej rozpoczęliśmy – nieprzypadkowo – od
interpretacji zasad rozumienia i przeżywania jej swoistości. Między obydwoma pojęciami
zachodzi ścisły związek semantyczny. Jedno z drugiego wynika, jedno w drugim znajduje
oparcie. Nie są przecież synonimami. Prawda, w niektórych kontekstach wypowiedzeniowych
„autonomia” i „swoistość” mogą „zachowywać się” jak synonimy, w innych natomiast –
funkcjonują na prawach terminów odrębnych, nieidentycznych znaczeniowo. Ich zakresy zachodzą na siebie, ale nie pokrywają się ze sobą. Znajdujemy się tu w strefie działania zdradliwej b l i s k o z n a c z n o ś c i, którą można by interpretować jako szczególny – nieomal
poetycki – „tropizm” słów, poddanych wzajemnemu przyciąganiu się i odpychaniu.
Zastanówmy się, co łączy obydwa terminy, aby zająć się z kolei tym, co je różni. Inaczej
mówiąc: ich niepodobieństwo spróbujemy uchwycić na tle – względnego – podobieństwa.
„Autonomia” i „swoistość” (lub „specyfika”) uzyskują swój sens podstawowy w opozycji
–
„w ł a s n e – c u d z e”,
o której wspominaliśmy na początku niniejszych rozważań. Zjawisko swoiste, odznaczające
się cechami charakterystycznymi, szczególnymi, wyodrębniającymi je ze świata innych zja150

B. J a s i e ń s k i, Nogi Izoldy Morgan i inne utwory. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył G. Lasota,
Warszawa 1966, s. 18.
151
O genezie hasła „sztuka dla sztuki” zob.: P. van T i e g h e m, Główne doktryny literackie we Francji. Od
Plejady do surrealizmu. Przełożyły M. Wodzyńska i E. Maszewska, Warszawa 1971, s. 253-260.
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wisk, rządzi się „własnymi” prawami. I zjawisko „autonomiczne”, samodzielne, niezależne,
podległe „samorządowi” – rozumiemy także jako byt określony przez „własny” kodeks norm
istnienia w świecie. Zarówno „autonomia”, jak i „specyfika” należą do wspólnego pola semantycznego z hasłem wywoławczym „własny”. (I jednocześnie – „niecudzy”). Fakt ten
sprzyja sporadycznej synonimizacji analizowanych pojęć.
Sprawdźmy to na wybranym przykładzie. Oto fragment deklaracji metodologicznej rzeczników idei autonomizmu w badaniach literackich, Renę Welleka i Austina Warrena:
„Powinniśmy wyobrazić sobie sumę wszystkich kulturotwórczych działalności ludzkich
jako cały system a u t o n o m i c z n i e rozwijających się serii, opartych każda na w ł a s n y
m kodeksie norm, które nie muszą być identyczne z normami pozostałych serii. Zdaniem historyków sztuki w najszerszym znaczeniu słowa, tzn. razem z historykami literatury i muzyki,
jest ustalenie opisowej terminologii poszczególnych sztuk na podstawie ich s p e c y f i c z n y
c h właściwości [podkr. – E. B.]”152
W przytoczonym wyżej tekście występują wszystkie trzy pojęcia: „autonomiczny”, „własny” i „specyficzny (= swoisty)”. Mechanizm sprzężenia semantycznego tych słów działa tu
bardzo wyraźnie.
Moglibyśmy, dokonując eksperymentalnej substytucji, napisać: „suma wszystkich kulturotwórczych działalności ludzkich jako cały system s p e c y f i c z n i e rozwijających się
serii”,
a także:
„ustalenie opisowej terminologii poszczególnych sztuk na podstawie ich a u t o n o m i c z
n y c h właściwości”,
i podstawowy sens cytowanego tekstu pozostałby bez zmian.
A więc: „autonomiczny” = „własny”, i „swoisty” = „własny”.
Nie na tym koniec. Więź semantyczna obydwu analizowanych pojęć jest wieloraka i
skomplikowana. Nie ogranicza się do synonimizacji w polu słowa „własny”. Istnieje kilka
innych pól, w których terminy te się spotykają. Tak na przykład sens „autonomii” i „specyfiki”, resp. „swoistości”, kształtuje się w opozycji
„u p o r z ą d k o w a n e – c h a o t y c z n e”.
Badając swoistość tego czy innego zbioru faktów poszukujemy w nich przede wszystkim
określonych reguł „porządkowych”. To, co specyficzne, powinno poddawać się opisowi, a
opis możliwy jest tylko w odniesieniu do bytów uporządkowanych. Chaosu opisać nie można:
obyczaj językowy utrwalił tę oczywistą w końcu prawdę w wyrażeniach frazeologicznych
typu „chaos nie do opisania”, „nieopisany chaos” itp. Swoistość zatem jest osobliwością
strukturalną interpretowanej sfery zjawisk, które tym ostrzej wyodrębniają się z tła, im konsekwentniej utrwalają w sobie reguły „własnej” organizacji. To nie przypadek, iż mówiąc o
swoistości gatunku literackiego badacze porównują go do instytucji, a opisując specyficzne
właściwości języka poetyckiego – np. Janusz Sławiński”153 –wskazują na „biurokratyczny”
{jak gdyby) charakter tego osobliwego systemu komunikacji międzyludzkiej.
Otóż: ten sam aspekt „porządkowy” wchodzi w grę przy rekonstrukcji autonomii. W leksykonie wiedzy o formacjach społecznych termin „autonomia” oznacza „samorząd”, odnosi
się zatem – wyłącznie – do społeczności zorganizowanych, działających jako instytucje. Uzyskanie autonomii przez nowo powstały organizm państwowy polega zawsze na ustanowieniu
określonych zasad strukturalnych w. tym właśnie organizmie. Podobnie pojmujemy „autonomię” zjawisk estetycznych. Poszukujemy w nich – jak to określa Arnold Hauser – „wewnętrznej logiki”.154
152

R. W e l l e k, A. W a r r e n, Teoria literatury, op. cit. s. 176,
J. S ł a w i ń s k i, Wokół teorii języka poetyckiego, „Twórczość” 1961, nr 12. Zob. także: H: M a r k i e w
i c z, Jeszcze o teorii języka poetyckiego, [w:] H. M a r k i e w i c z, Przekroje i. zbliżenia. Rozprawy i szkice
historycznoliterackie, Warszawa 1867, s. 324-331.
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A. H a u s e r, Filozofia, historii sztuki. Przełożyły D. Danek i J. Kamionkowa, Warszawa 1970, s. 83.
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„Podkreślamy nadto – stwierdza Stefan Morawski – że moment względnej autonomiczności wiąże się właśnie z jakościami ustrukturowanymi tak, że na nich skupiamy uwagę”.155
Zatem: „swoisty” = „uporządkowany”, i „autonomiczny” = „uporządkowany”.
Nota bene jest to z reguły, w obydwu wypadkach, uporządkowanie pojmowane dwojako.
Organizacja jakiegoś zjawiska, specyficzna i autonomiczna, staje się dostrzegalna na tle innych porządków i struktur, będąc albo „strukturą w strukturze” (lub „systemem w systemie”),
albo też „Strukturą obok struktury” (lub „systemem obok systemu”).
System w systemie. Przykładem może być, wspomniany tu już, język poetycki, interpretowany jako „język w języku”. Inny przykład: tzw. „czas językowy” (wg koncepcji Emila
Benveniste’a)..156 Wyrażenia typu „dziś”, „wczoraj”, „pojutrze” mogą tłumaczyć się w zobiektywizowanym systemie czasu kalendarzowego, i mogą funkcjonować autonomicznie,
zrelatywizowane do sytuacji mówienia danej, konkretnej jednostki – zrozumiałe wyłącznie
dla uczestników tego jednorazowego aktu komunikacyjnego. „Czas językowy” jest jakby
małym, ograniczonym systemem – zanurzonym w system „duży”, bezgraniczny. Tu „autonomia” warunkuje „swoistość”, a „swoistość” wypływa bezpośrednio z „autonomii”.
Struktura w strukturze. Czesław Zgorzelski analizując dramaturgię i balladopisarstwo Stanisława Wyspiańskiego pisze w pewnym momencie o „[...] jego balladach wmontowanych
organicznie w tekst dramatów, ale posiadających również własne znaczenie, własny odrębny
sens zamkniętej, autonomicznej jednostki”.157 Ballada w dramacie uzyskuje autonomię dzięki
wyróżnikom swoistości – i jednocześnie uzewnętrznia owe wyróżniki swoistości wskutek
zachowania granic autonomii. Przykładami „struktury w strukturze” są wypowiedzi artystyczne o skomplikowanych zależnościach gatunkowych. A więc właśnie: „ballada w dramacie”, „ballada w balladzie”, „teatr w teatrze” itp.
System obok systemu – struktura obok struktury. W słowniku terminologii językoznawczej
znajdujemy hasło „AUTONOMIŚCI”, ang. autonomists, które oznacza rzeczników idei stworzenia sztucznego języka międzynarodowego, niezależnego od języków naturalnych, tj. zbudowanego nie na podstawie strukturalnej któregoś z tych języków.158 Język skonstruowany
wedle założeń stronnictwa „autonomistów” byłby właśnie „systemem obok systemu”. Autonomia takiego języka byłaby równoznaczna z jego swoistością. Zresztą taką właśnie rolę
spełniają przecież – ograniczone wprawdzie – kody komunikacji niewerbalnej, gestycznomimiczne, które są również, wedle określenia Tatiany Nikołajewej, „środkami komunikacji
autonomicznymi w stosunku do języka naturalnego”.159
Zwróćmy jeszcze uwagę na zbieżność semantyczną interesujących nas terminów w opozycji:
„wewnętrzne – zewnętrzne”
Jak wiadomo, rekonstrukcja porządków swoistych kieruje uwagę badacza do wewnątrz
badanego zbioru faktów. Prawda, swoistość możemy uchwycić wyłącznie w relacjach zewnętrznych, ale „to, co swoiste” istnieje zawsze wewnątrz badanej struktury. Analogiczny
proceder badawczy obowiązuje w rekonstrukcji autonomii. Tak na przykład Karol Gustaw
Jung identyfikuje tzw. osobowość wewnętrzną człowieka z „osobowością autonomiczną”.160
W teorii estetycznej Wölfflina teza o immanentnym charakterze rewolucji artystycznych była
bezpośrednią konsekwencją idei autonomicznego bytu zjawisk artystycznych.161 Można by
zresztą sięgać po przykłady aż do pism filozoficznych Immanuela Kanta, który pojęcie „auto155

S. M o r a w s k i, Próba określenia pojęcia „sztuka”, [w:] Ruchome granice. Szkice i studia. Pod redakcją
M. Grześczaka, Gdynia 1968, s. 37.
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J. O p a c k i, Cz. Z g o r z e l s k i, Ballada, Wrocław 1970, s. 149.
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O. S. A c h m a n o w a, Słowar’ lingwisticzeskich terminow, Moskwa 1966, s. 31.
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T. M. N i k o ł a j e w a, O grammatikie niejazykowych kommunikacij, [w:] Trudy po znakowym sistiemam IV, Tartu 1969, s. 411 (przypis 3).
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Zob. J. J a c o b i, Psychologia C. G. Junga. Przełożył S. Ławicki, Warszawa 1968, s. 20.
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Zob. A. H a u s e r, op. cit, s. 125, 128.
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nomii” wprowadził na stałe do słownika etyki i estetyki; już Kant stawiał znak równości między „tym, co immanentne” a „tym, co autonomiczne”. 162
Zatem: „swoisty” = „wewnętrzny”, i „autonomiczny” = „wewnętrzny”.
(Zapewne, dałoby się wykazać więcej analogii i zbieżności semantycznych między obydwoma pojęciami; trzy opisane wyżej wydają się najistotniejsze.)
Przejdźmy do wyświetlenia różnic „autonomii” i „swoistości”. W powieści Michała Bułhakowa pt. Mistrz i Małgorzata znajdujemy dowcipny epizod, który można by potraktować
jako paraboliczne ujecie interesującej nas problematyki. Oto przybysze z Piekła, grasujący
bezkarnie po Moskwie, dostają w restauracji nieświeżą rybę. Instytucja zbiorowego żywienia
upiera się, iż potrawa ta jest jadalna, jakkolwiek jej „świeżość”, owszem, należy zaliczyć do...
„świeżości drugiej kategorii”! Wysłannicy Szatana nie mogą się przecież pogodzić z taką
klasyfikacją potraw. Ryba może być albo „świeża”, albo „nieświeża”, twierdzą. Dla pojęcia
„świeżości” istnieje jedna tylko kategoria – jest nią właśnie kategoria „świeżości”.
Cóż, nie wkraczajmy w spór z „dziećmi Szatana”, czy świeżość produktów jadalnych podlega
operacji stopniowania, czy nie. Z całą pewnością natomiast takiemu zabiegowi n i e p o d l e g a
„swoistość”. Dana rzecz, obiektywnie, niezależnie od naszej woli i naszych „nastawień”) albo jest
bytem swoistym, albo nim, obiektywnie, n i e j e s t. Inaczej sprawy się mają z „autonomią”, która,
odwrotnie, odnosi się do zjawisk s t o p n i o w a l n y c h, i może być raz większa, raz mniejsza,
może zatem „zaliczać się” do różnych „kategorii”, do pierwszej, do drugiej, do n-tej.
Zróżnicowanie znaczeniowe tych terminów, które tracą oto swoją bliskoznaczność i stają
się antonimami, ujawnia się najpełniej wtedy, gdy rozmieścimy je na skali:
„OBIEKTYWNE” – „INTERSUBIEKTYWNE” –
„SUBIEKTYWNE”
Okazuje się mianowicie, iż „swoistość” tłumaczy się jedynie w „tym, co obiektywne”, podczas
gdy „autonomia” uzyskuje sens, jak gdyby, między „intersubiektywnym” a „subiektywnym”.
Swoistość wypowiedzi poetyckiej realizuje się jako zasada strukturalna, a więc „całościowo”. Będąc cechą całości nie może się urzeczywistniać „częściowo”, zależnie od nadawcy
czy odbiorcy. F a ł s z y w a świadomość uczestników komunikacji literackiej przesłania
wprawdzie lub zasłania całkowicie s t o p i e ń w i d o c z n o ś c i „tego, co swoiste”, jednakże świadomość fałszywa n i e m a w p ł y w u na strukturę wypowiedzi poetyckiej – i nie ma
wpływu na specyfikę tej wypowiedzi. Ani autor, ani korekcjoner, ani czytelnik, ani wykonawca, ani „zły” badacz nie są w stanie z dzieła g o t o w e g o „wytrącić” jego literackiej
swoistości. Nie widzą jej, nie czują, nie słyszą, nie rozumieją, nie percypują, zgoda. Ale ona
istnieje przecież, siedzi” w strukturze obiektywnie, niezależnie od woli człowieka, podległa
„własnym” regułom i normom.
Inaczej „autonomia”. P o j ę c i e t o o d n o s i s i ę d o s y t u a c j i t e k s t ó w w
świadomości uczestników komunikacji literackiej i określa przeż y c i e (pojmowanie, doznawanie) „s w o i s t o ś ć i”. Ta z kolei „nagi” tekst jest bezbronny
wobec obyczajów percepcyjnych danej społeczności w danej epoce. Bezbronny wobec „legendy” autorskiej. Zdany na łaskę i niełaskę czytelnika. Skazany na intersubiektywne –
utrwalone w konwencji historycznej – reguły dekodażu. Zagrożony przez ściśle subiektywne
gusty i upodobania krytyka czy wykonawcy, które wskutek przyjęcia mogą ulec „intersubiektywizacji”, wpisać się w konwencję odbiorczą o takim czy innym zasięgu.
Różnica między znaczeniami „autonomii” i „swoistości” pogłębia się jeszcze wyraźniej,
gdy zaczynamy się przypatrywać tym terminom przez pryzmat opozycji:
„STATYCZNE” – „DYNAMICZNE”
„Swoistość” wypowiedzi poetyckiej odnosi się do statycznych właściwości tekstu. Mówiąc
o „swoistości”, mamy na myśli stan systemu języka poetyckiego w takim czy innym „użyciu”
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jego praw uniwersalnych. „Autonomia” z kolei to pojęcie dotyczące historii literatury j a k o
s z t u k i. „Autonomię” się zdobywa – i „autonomię” się traci. Tym terminem opisujemy
zawsze byty dynamiczne, ruchome, „kapryśne”, zawsze ograniczone i zawsze nastawione na
zakwestionowanie własnych granic. Albowiem autonomia” stanowi dążenie tekstu do takiego
usytuowania się w świadomości ludzkiej, w którym będzie on światem w sobie”, niezależnym
– i podziwianym!
O aproksymatycznym, „dążeniowym” charakterze roszczeń autonomistycznych tekstu literackiego pisze Stanisław Lem: „Literalnie systemem jest język, ale nie jest nim i nie może
uzyskać takiego stopnia autonomii dzieło literackie. [...] Dzieło może się tak »wytężać« i
»wychylać« w owym dążeniu do autonomii – albo na poziomie artykulacyjnym, albo na poziomie wyznaczonych uprzedmiotowień”.163 Wydaje się wprawdzie, że istnieje więcej „poziomów”, na których tekst artystyczny „wychyla się” ku autonomii (Lem zaszyfrował w swej
terminologii starą dychotomię „treści” i „formy”), niemniej jednak obserwacja Lema – generalnie – odpowiada faktycznemu stanowi rzeczy: „autonomia” to orientacja dzieła na systemowość równą systemowości języka. I jeszcze: orientacja, którą układ odbiorczy może
wspierać, i której może także przeciwdziałać.
Poczynione wyżej obserwacje prowadzą do jeszcze jednej opozycji, mianowicie:
„WARTOŚCIOWALNE” – „NIEWARTOŚCIOWALNE”
– w której „autonomia” i „swoistość” ulegają ostatecznej „antonimizacji”. Ilekroć szukamy
swoistości w jakimś jednym tekście literackim, identyfikując to pojęcie z „oryginalnością”,
tylekroć „swoistość” zdaje się podlegać prawom aksjologii. Ale gdy pytamy o specyficzne
właściwości całej literatury – na tle całej nieliteratury – nie wartościujemy ani pierwszej, ani
drugiej strefy rzeczywistości. Nie można zasadnie twierdzić, że to dobrze, że dany byt odznacza się taką a nie inną swoistością, i nie odznacza się swoistością innego rodzaju. Natomiast
„autonomia” – jako dążenie sztuki literackiej – jest wartościowalna i wartościowana nieustannie.
„W pewnym sensie można by powiedzieć – piszą Wallek i Warren – że dla estetyki jedynym zagadnieniem jest przeciwstawność poglądu, że istnieje oddzielne, nie sprowadzalne do
niczego innego »doświadczenie estetyczne« (autonomiczny świat sztuki), i poglądu, który
traktuje sztukę jako narzędzie nauki i społeczeństwa, nie uznając takiego tertium quid jak
»wartość estetyczna« [...]”.164
Z jednej strony więc identyfikuje się ideał autonomii z ideałem „sztuki dla sztuki”, widzi
się – w samym haśle „autonomia” – eufemistyczne „alibi” dla wszystkich odmian estetyzmu,
które grożą „oderwaniem sztuki od rzeczywistości”. Wedle Arnolda Hausera na przykład
„formy autonomiczne” są formami pustymi, abstrakcyjnymi, przekazami dla wtajemniczonych. „Autonomiczne” – dla cytowanego badacza – to tyle co „elitarne”.165 Podobny pogląd
zdaje się reprezentować Roland Barthes, gdy stawia znak równości między „autonomicznością” a „złą komunikacją”.166 (Jakkolwiek wszelka próba hierarchicznej systematyzacji
upodobań estetycznych francuskiego semiologa musi być skazana na niepowodzenie). Przeciwko „autonomizmowi” występuje z pasją Stanisław Lem:
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„[...] pisanie dzieł literackich ponad wszelką wątpliwość nie jest jakąś creatio ex nihilo. A
właściwie dopiero taka właśnie dawałaby »nie modele« lecz systemy autonomiczne, »suwerenne światy«, osadzone niejako na prawach propozycji »obok realnego«”.167
Zdobywając autonomię, stwierdza Maria Gołaszewska, tekst artystyczny płaci za to bardzo
drogą cenę: przedstawia się mianowicie odbiorcom jako przekaz pozbawiony „treści ogólnych” lub zawierający owe „treści” – zredukowane do minimum. W istocie bowiem „istnieć
autonomicznie” znaczy tyle, co „nie mieć wartości”. Dany byt może być wartością wtedy,
gdy zaspokaja potrzeby człowieka. Tymczasem struktura zautonomizowana nastawia ,się na
zaspokajanie „własnych” potrzeb, będąc wartością „dla siebie”.
„[...] uznanie wartości estetycznej za autonomiczną – wedle Gołaszewskiej – równałoby
się zaliczeniu jej do wartości błahych, niepoważnych; czy w takim razie byłaby ona jeszcze w
ogóle wartością?”168
Błąd przeciwników autonomii, jak sądzę, polega na tym, że usiłują oni poddać historycznie
zmienną sytuację sztuki uniwersalnej interpretacji aksjologicznej. Oceniają „autonomię w
ogóle”, autonomię jako czysto abstrakcyjny model relacji między tekstem a nadawcą (Lem)
lub tekstem a odbiorcą (Gołaszewska). Tymczasem ..autonomia” nie powinna być wartościowana modelowo, np. w kategoriach logiki formalnej, ponieważ zawsze jest autonomią danej
grupy tekstów, w danym społeczeństwie, w danym czasie. I nie należy wykluczyć, iż w takim
czy innym epizodzie dziejów sztuki słowa przyznanie jej wartości „samoistnej” miewa – dla
człowieka! —- większą wartość, wcale nie „błahą”, wcale nie „niepoważną”, niż zrównanie
wartości estetycznej z pozaestetycznymi sposobami komunikowania „treści ogólnych”. Człowiek (w określonej sytuacji historycznej) może bardzo wysoko cenić coś, co „chce być”
wartością nie dla niego właśnie, lecz – „dla siebie”. Są sytuacje, kiedy t a k a w a r t o ś ć jest
człowiekowi potrzebna bardziej niż inne wartości. Gdybyśmy tę możliwość wykluczyli z naszych rozważań, nie potrafilibyśmy wytłumaczyć sprawy podstawowej: dlaczego w ogóle
istnieje w naszym świecie sztuka.
Analizując doktrynę „autonomizmu estetycznego”, która w XVIII i XIX stuleciu przeciwstawiała się trywialnym dydaktyzmem, i poszukiwała dla sztuki swoistych form oddziaływania na odbiorcę, Stefan Morawski stwierdza: „W tym sensie można i należy mówić o postępowym charakterze [...] wypowiedzi na temat autonomii przeżycia estetycznego”.169 Tak.
Idea autonomizmu może przeciwdziałać postępowi społecznemu, ale może mu sprzyjać, a
nawet: może go – w świadomości tych czy innych grup społecznych – inicjować.
„Autonomia dzieła poetyckiego – pisze Jan Mukařovský – i dominacja funkcji estetycznej
[...] nie uśmiercają kontaktu między dziełem artystycznym a naturą i społeczeństwem, ale
przeciwnie – stale go ożywiają. Sztuka jest żywotnym czynnikiem o wielkiej doniosłości także w takich epokach, które podkreślają jej samowystarczalność i autonomiczność, uznających
dominację estetycznej funkcji i wartości”. 170
I jeszcze jedna, ostatnia w tej serii przytoczeń „cudzych głosów”, uwaga o autonomii. W
słowniku terminologii lingwistycznej hasło „słowo autonomiczne” interpretuje się jako „słowo pełnoznaczne”.171
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II SYTUACJA GATUNKÓW
Spośród rozlicznych systemów, powołanych dla ochrony „swoistości” sztuki literackiej, na
szczególne zainteresowanie zasługuje system gatunkowy. Gatunek bowiem, dowodzi Michał
Głowiński, stanowi pierwszy „znak literackości” tekstu.172 Zdaniem cytowanego badacza tylko literatura artystyczna zna gatunki. W odniesieniu do innych form wypowiedzi językowych
pojęcie to jest używane metaforycznie. Jakby – nieobowiązująco. Powiedzielibyśmy zatem,
że świadomość reguł gatunkowych sprzyja autonomii sztuki słowa. Pamiętajmy naszą tezę:
„autonomia” to p r z e ż y c i e „swoistości”. Gatunek narzuca ludziom, uczestnikom komunikacji literackiej, takie właśnie przeżycie. Mówimy: to nie jest dokument, to jest powieść, i
hasło „powieść” od razu określa zespół oczekiwań odbiorczych, przeciwdziałając żądaniom
fałszywym, które by stanowiły jawne pogwałcenie „powieściowości” tekstu. Im natrętniej
narzuca się naszej uwadze gramatyka genologiczna, tym sprawniej funkcjonuje „samorząd”
sztuki literackiej.
Granice norm gatunkowych są granicami autonomii tekstu. Przerzucanie powyższych
ustaleń na teren poezji współczesnej okazuje się natychmiast operacją nader kłopotliwą. O
gatunkach lirycznych mówi się dziś rzadko i niechętnie. Panuje bowiem dość rozpowszechnione przekonanie, iż współcześnie gatunki poetyckie albo nie istnieją, albo – pojawiają się
jedynie w stylizacji.173Słowem: świadomość krytyków, badaczy, czytelników jest zorientowana, by tak rzec, zdecydowanie a g e n o l o g i c z n i e. i Jakie stąd wnioski? Czy znaczy to,
że poezja właśnie, inaczej niż na przykład powieść, utraciła swoją autonomię? Czy może raczej dla ochrony własnej specyfiki powołała do życia jakiś inny system – pozagenologiczny?
Jakie mechanizmy rozwojowe „unicestwiły” i „unicestwiają” nadal gramatykę gatunków poetyckich? I wreszcie: czy „unicestwiają” rzeczywiście?

1918 i gatunki
Musimy cofnąć się do 1918 roku. Wśród owych „granic współczesności”, które analizowaliśmy we Wstępie, granica „1918” wydaje się istotnym progiem zmian w świadomości
genologicznej użytkowników sztuki poetyckiej. Prawda, gatunki liryki zaczęły „ginąć” także
wcześniej, ale po 1918 roku ich zanikaniu zaczął przeciwdziałać szereg procesów – jakby –
utajonych, czego konsekwencje odczuwamy teraz.
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Zapytajmy najpierw, co – generalnie – określa świadomość literacką w Polsce po 1918 roku. Czy wśród tylu rozmaitych „izmów”, skłóconych ze sobą i spolaryzowanych frakcji,
szkół, ugrupowań artystycznych istnieje jakaś w s p ó l n a platforma świadomości literackiej,
na której gatunki liryczne mogłyby się w ogóle usytuować?
Zdecydowaną większość aktywnie działających w tym czasie pisarzy, krytyków, prawodawców norm sztuki słowa, a; także, należy przypuszczać, większość zainteresowanych odbiorców poezji – łączy wówczas jedno: przeświadczenie, że powstaje oto n o w a e p o k a.
„Znajdujemy się w przededniu nowej epoki [...]”174 – twierdza Jan Nepomucen Miller, jeden z najgłośniejszych autorytetów tamtych lat. Wojna zniweczyła stary ład. Wojna ostatecznie skompromitowała dziewiętnastowiczną sztukę. Już „na godzinę przed wojną [...] – pisze
Adolf Nowaczyński – przeżuwało się resztki uczty zastawionej przez Młodą, ale srogo już
podstarzałą Polskę literacką”.175 To nie są słowa debiutanta. To wypowiedź jednego z aktywnych współtwórców Młodej Polski, z którą człowiek ten żegna się teraz bez żalu. Granicę
epok stanowi rok 1918. Uznanie tej właśnie granicy ma charakter aktu pozaideowego. Do
niczego jeszcze nie zobowiązuje. Jest czymś nader oczywistym i bezdyskusyjnym. Pisze cytowany tu już Miller: „Rok 1918, choć minął bez szczególnego alarmu poetyckiego w Polsce,
jest niewątpliwie e r ą dla całej nowej sztuki”.176 Spór będzie się koncentrował i potęgował
wokół oceny rozmaitych prób „alarmu poetyckiego” – wokół wystąpień „Zdroju”, futurystów,
„Skamandra”. Potem wokół programu „Zwrotnicy”. Ale czas, by tak powiedzieć, czas nowego kalendarza nowej sztuki jest mierzony tą samą miarą. Od roku 1918, od momentu zakończenia wojny. „W momencie skrzyżowania się ostrza powojennej myśli polskiej z ostrzem
myśli europejskiej – pisze np. Bruno Jasieński – narodził się futuryzm polski”.177 Spór będzie
obejmował także problem samej wojny, jej sens, jej genezę. Od interpretacji socjologicznych
do ujęć mistycznych; np. wedle Stanisława Przybyszewskiego wojna stanowić ma zemstę
Boga, który karze „potopem i ogniem” rozleniwienie Ducha, a w chwili obecnej – w 1918
roku! – rozleniwienie owo dopełniło się w zupełnym wyczerpaniu możliwości sztuki impresjonistycznej – „doszliśmy do onej granicy, gdzie się w tonacjach krzyżyki z bemolami znoszą”.178 Nastał ekspresjonizm. Słowem, w sporach ówczesnych zmieniają się interpretacje,
światopoglądy, programy. Znak graniczny – „wojna”, wymienny ze znakiem: „koniec wojny”
– pozostaje ten sam.
Dla egzystencji systemu genologicznego liryki odnotowany tutaj fakt świadomościowy ma
znaczenie zasadnicze. Jednym z głównych warunków zaistnienia „gramatyki” gatunkowej jest
bowiem powszechnie odczuwana k o m u n i k a t y w n o ś ć poezji, jej c z y t e l n o ś ć, polegająca na s k o n w e n c j o n a l i z o w a n i u (wielokrotnie powtarzanych) typów wypowiedzi. Im wyższy stopień skodyfikowania reguł gatunkowych, tym powszechniejsze staje się
odczucie czytelności wszelkich zjawisk literackich, które tej kodyfikacji dają się podporządkować. Tymczasem czytelność ówczesnej poezji jest, dla jej krytyków, nader problematyczna.
Poezja jest niejasna jako s y s t e m, ponieważ – w powszechnym odczuciu – o systemie w
ogóle nie można jeszcze mówić: on się dopiero kształtuje, rodzi, wyłania z chaosu. (Wszak
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nowa e r a rozpoczęła się niedawno, w 1918 roku.) Chętniej oferuje się idee, pomysły, programy, koncepcje – z dużą ostrożnością natomiast wskazuje się konkretne dzieła czy „dorobki”, które już osiągnęły doskonałość. Umiarkowani sympatycy kierunków awangardowych –
np. Stanisław Baczyński czy Miller – albo, jak pierwszy z nich w swym Sytym Paraklecie i
głodnym Prometeuszu (1923), zgłaszają wiele zastrzeżeń pod adresem poetów, których biorą
w obronę, albo, jak drugi w Zarazie w Grenadzie (1926), konstruują programy poezji przyszłości – antyromantycznej i, zwłaszcza, antymłodopolskiej – w oparciu o analizę Pana Tadeusza i Księgi ubogich! Władysław Broniewski będzie w dziesięć lat później narzekał na „hiperprodukcję idei we współczesnej poezji polskiej”;179 tymczasem jednak hiperprodukcja owa
irytuje mniej niż „programofobia” skamandrytów. Poeci poddają się ciśnieniu tej atmosfery.
Wyznanie Jasieńskiego: „napisaliśmy dużo złych wierszy”, 180 nie jest aktem odosobnionym,
pojawia się w różnych wariantach, mniej lub bardziej jawnych, między liniami autokomentarza wielu innych twórców; Julian Przyboś na przykład postuluje konieczność ustawicznego
przekraczania – i jeżeli trzeba, także przekreślania – własnych wcześniejszych dokonań.181
Idee, programy, poetyki zaprogramowane okazują się bardziej czytelne niż wiersze. (Na tym
tle wybucha głośna polemika o „niezrozumialstwie”.)182 Wolno nie rozumieć pojedynczych
wierszy i otwarcie się do tego przyznawać. Wolno, bo interpretacja małych struktur poetyckich wymaga rozpoznania „dużej” struktury całej liryki, a tego zadania nikt się naprawdę nie
podejmuje, skoro, jak powiedzieliśmy już, widzi się nie strukturę lecz proces jej powstawania;
„treści rodzącej się w naszych oczach nie można ogarnąć szablonem”183 – dumnie stwierdza
Stanisław Baczyński. Wyklucza się natomiast – w ówczesnym kodeksie etycznym krytyki
literackiej – niezrozumienie założeń programowych grup i „izmów”. Ktoś, kto tych założeń
rzeczywiście nie pojmuje, z uporem dowodzi, iż w poetyce danego „izmu” po prostu nie trzeba niczego rozumieć, jest to bowiem poetyka banalna. I tu następuje charakterystyczna substytucja pojęć. „Banalne” znaczy tyle co „nieoryginalne”. „Złe”, „niedobre” „bezwartościowe” – znaczy tyle co „nieoryginalne”. W ocenie „izmów” owa para pojęć („oryginalność” –
„nieoryginalność”) zastępuje całą aksjologię. Oczywiście, można wskazać sporadyczne próby
zakwestionowania powszechnego kultu oryginalności, nowości, nowego. W „Zdroju” pisał
buńczucznie Przybyszewski: „Ekspresjonizm »nową« sztuką? Gdzieżtam!”184 Ale właśnie
„Zdrój”, zwłaszcza „Zdrój” Przybyszewskiego, już się wtedy praktycznie nie liczy. Rodzi się
nowa epoka, i szansę przetrwania będą miały te koncepcje sztuki słowa, które obronią się jako
nowe, par excellence dwudziestowieczne. Zwróćmy uwagę: Witkacy atakuje futurystów za
utajony naturalizm, a więc za nieoryginalność; Irzykowski, Karol Wiktor Zawodziński i inni
zarzucają tymże futurystom naśladowanie Włochów i Rosjan, a więc znowu nieoryginalność.”185 Wedle Baczyńskiego autentyczne pierwiastki n o w e g o kryją się w ekspresjoni-
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zmie, i jeżeli – powiada krytyk – nie udowodnił tego „Zdrój”, to dlatego, że był „bliski w genetycznym związku sztuce dawnej”, wskutek czego hasła zdrojowców „specjalnych fermentów rewolucyjnych w poezji naszej nie wywołują”186 Itp., itd. Kult oryginalności przekracza
ramy zdeklarowanych grup awangardowych. Skamandryci także chcą być oryginalni. Kult ten
ma szczególną, rzec by można: narodową motywację. Czeka się na wiek XX z obawą, że pojawi się on u nas znów, jak inne epoki, z a p ó ź n o. Poetom „Skamandra”, pisze Nowaczyński, zarzucić można by jedno, że „przyszli do nas cokolwiek za późno. Jak zawsze wszystko
w Polsce, spóźnili się okrągło o dziesięć lat”. 187 A po latach przeczytamy u Peipera: „Wiek
dwudziesty nie umiał przyjść na świat. Czternaście lat po swoim chrzcie embrionował jeszcze
w ogonie swego poprzednika”.188 Wiem, samo zestawienie nazwisk Nowaczyńskiego i Peipera wygląda na zabawny żart dadaistyczny. A jednak motyw o p ó ź n i e n i a nowej epoki jest,
jak i uznanie granicy 1918 roku, niemalże uniwersalną tezą krytyki tamtych lat.
Doszliśmy do pierwszej podstawowej tezy tego rozdziału. W polskiej ś w i a d o m o ś c i l
i t e r a c k i e j po roku 1918 g a t u n k i l i r y c z n e n i e m o g ą s i ę u s y t u o w a ć.
Nie ma dla nich miejsca. Nie ma czasu na ich rekonstrukcję. Dla systemu gatunków jest to
okres „ciemny”. Reguły „gramatyki” genologicznej i s t n i e j ą p o t e n c j a l n i e w samych wierszach, w praktyce pisarskiej: rzec by można: „należą” do autonomicznego świata
znaków sztuki słowa. Ale istnieją – nie zauważone. Bytują w sposób niepełny, połowiczny.
(„Jak czegoś ćwierć, albo pół”, mówiąc słowami Jeremiego Przybory.) W powstającym, nie
zidentyfikowanym systemie poezji widzi się przede wszystkim dwie strefy: strefę i d e i oraz
strefę pojedynczych e l e m e n t ó w stylu i języka poetyckiego, przy czym elementy te są z
reguły wykładnikami racji światopoglądowych, sui generis „emblematami” idei. Wiele uwagi
poświęca się fonetycznej pisowni futurystów, chwytom typograficznym Nowej Sztuki. Dyskutuje się funkcje wyrażeń współoznaczających, rozmaitych przyśpiewów typu „drum-drum”,
„ti-ni-ni”, „da-dana”; stąd propozycja nazwy „dadanaizm”.189 Rozważa się dość szczegółowo
i sysematycznie problem struktury wiersza, rymu, asonansu, Adam Szczerbowski publikuje
szkic pt. Dziesięciolecie asonansu.190 Futuryści głoszą apoteozę wyzwolonego słowa (słowo
od czasów symbolizmu znajduje się nieustannie w centrum zainteresowania); teoretycy
„Zwrotnicy” opracowują całą filozofię tropów poetyckich, faworyzując zwłaszcza metaforę.191 Nie dostrzega się natomiast tego, co, by tak, rzec, zajmuje „środek” świata znaków poetyckich, mieści się jakby p o n a d jednostkami stylu i jednocześnie p o n i ż e j strefy idei:
nie dostrzega się s y s t e m u gatunków. Podkreślam: s y s t e m u. Osobne, rozproszone nazwy gatunkowe pojawiają się, owszem, w wypowiedziach krytyków. Niekiedy jakiś detal,
jakiś epizod egzystencji norm gramatyki genologicznej zwraca na siebie uwagę, zastanawia i
niepokoi. Prawie nigdy jednak nie dochodzi w krytyce ówczesnej do pełnego s p r o b l e m a
t y z o w a n i a hasła „gatunek liryczny”. Dla świadomości literackiej tamtych lat gatunki
liryki nie są problemem istotnym. Nie powstaje teoria nowej poezji, która byłaby jednocześnie nową teorią gatunków.
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Oryginalność, komunikatywność
Wspomniałem już o dwóch parach pojęć opozycyjnych, które po 1918 roku pretendowały
do tego, aby podporządkować sobie system aksjologii krytycznoliterackiej. Pierwsza to „oryginalność – nieoryginalność”. Druga: „komunikatywność – niekomunikatywność”. Zwyciężyła pierwszą. Zwyciężyła w tym sensie, że utrwaliła o b y c z a j (znany zresztą od czasów
romantyzmu i obowiązujący do dnia dzisiejszego), który zakłada, iż pisarzowi wolno bronić
przywileju niekomunikatywności, i należy się bronić przed, obraźliwym wręcz, posądzeniem
o nieoryginalność.
Nie znaczy to jednak, iżby przymus nowatorstwa miał całkowicie wyeliminować z aksjologii ówczesnej obowiązek komunikatywnego pisania wierszy. Oryginalność wydawała się po
prostu czymś jednoznacznie p o z y t y w n i e wartościowym. Stanowiła punkt wyjścia w
ocenie utworów i „izmów”. Za hasłem „komunikatywność” kryły się wartości nader problematyczne, i dodatnie, i ujemne. W ujęciu schematycznym przedstawilibyśmy to tak:
oryginalność „+”
nieoryginalność „–”

komunikatywność „+” i „–”
niekomunikatywność „+” i „–”

Między tymi dwoma układami nie istniała przepaść lecz n a p i ę c i e, które decydowało o
losach gatunków. Wszystkie bowiem możliwe relacje były w krytyce literackiej dopuszczalne.
Najwyższą ocenę uzyskiwały te utwory poetyckie, o których można było powiedzieć, iż d l
a t e g o są oryginalne, że – komunikatywne! A znaczyło to wówczas: aprobowane przez ogół
czytelników. Nowatorstwo identyfikowane z buntem antymłodopolskim miało przywrócić
utraconą, żywą więź między poezją a „tłumem”, „ulicą”, „szarym obywatelem” itp. „Nowatorowie liryki – napisze później nie bez sceptycyzmu Stefan Kołaczkowski – przypisywali sobie
zasługę rozbudzenia zainteresowań do poezji wśród ogółu”.192 Niektóre zewnętrzne symptomy zdawały się wskazywać, iż manewr ten istotnie się udał. W 1928 roku stwierdzał dumnie
Zawodziński:
„[...] minęły już czasy, gdy tomiki nawet najgłośniejszych poetów rozchodziły się w kilku
tylko egzemplarzach. W omawianym dziesięcioleciu; drogie, nawet czwarte wydanie zbiorków poezji nie należy do wyjątków [...]”193
Zgodność postulatu oryginalności z poczytnością nowej liryki, (a jeżeli poczytnej, więc:
komunikatywnej) wszyscy, jak sądzę, uznaliby za stan, idealny. O to bowiem toczyła się gra
po 1918 roku. Doświadczenia wyniesione z walki o „rząd dusz” były jednak nader rozmaite.
Na dwa lata przed cytowanym artykułem Zawodzińskiego – w 1926 roku – został opublikowany szkic Anatola Sterna pod znamiennym tytułem Czyżby śmierć poezji? Stern z kolei
ubolewa nad tym, iż „zupełnie niepostrzeżenie [...] p o e z j a s t a ł a s i ę a n a c h r o n i z
m e m,” gdyż ukazanie się zbioru poezji wszystko jedno czyich: Kasprowicza, Tuwima, Pawlikowskiej czy Przybosia” jest dla społeczeństwa „rzeczą głęboko obojętną”.194 Społeczny
sprawdzian poczytności okazał się wkrótce – zdaniem niektórych krytyków – zawodny. Poczytność, popularność proponowano traktować raczej jako „długofalowe” z a d a n i e Nowej
Sztuki, niż jako moment rozstrzygający o o b i e k t y w n e j wartości poezji. Nie wiadomo,
mówiono, czy ludzie rozumieją to, co w danej chwili aprobują; wedle Jasieńskiego szczytowa
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faza popularności futuryzmu łączyła się właśnie z nierozumieniem założeń tego kierunku.195
Nie wiadomo, czy ludzie nie będą odrzucali akurat tego, co zrozumieją zbyt łatwo, itd, Wysoką notę zaczęły uzyskiwać także te wiersze, o których można było powiedzieć, iż d l a t e g o
w y d a j ą się niekomunikatywne, że są – autentycznie nowatorskie!
Próba, by tak rzec, niekomunikatywności t y m c z a s o w e j stała się jednym z założeń
programu awangardy.
Pisał Peiper: „Ktoś zaatakował niezrozumiałość nowej poezji przypomnieniem, że język
jest społecznym narzędziem porozumiewania się. Nic łatwiejszego jak pozyskać głupców dla
tego właśnie dowodu. Jęz yk jest społecznym narzędziem porozumie wania się
owszem, lecz może doskonalenie tego narzędzia wymaga, aby ludzi e czasem
nie rozumieli się; choćb y przez chwilę, przez jedno pokolenie.” 196
W ocenach negatywnych dopuszczano możliwość, zarówno takiej oto motywacji: dany
utwór jest nieoryginalny (niedobry, zły, bezwartościowy), ponieważ jest przesadnie komunikatywny, co mogło znaczyć „banalny”, „piaski” „jednoznaczny”, „apoetycki” itp., jak i możliwość odwrotną: dany wiersz nie jest oryginalny, i nie ma wskutek tego żadnej dodatniej
wartości, ponieważ jest przesadnie niekomunikatywny, a to z kolei znaczyło: „nieczytelny”
(Irzykowski), „pusty”, ,nic-nie-mówiący”, „apoetycki” itp.
Nie jest to, wbrew pozorom, mechanizm zbyt skomplikowany. Mamy tu zawsze ten sam
punkt wyjścia: „oryginalność”. Myśl zna jeden kierunek ruchu: (w naszym schemacie: z lewa
– na prawo). „Oryginalność” to wartość pierwsza, którą można rozmaicie uzasadniać manipulując wartościami ambiwalentnymi – „komunikatywnością” i „niekomunikatywnością”.
Mechanizm ten ulega rozregulowaniu w momencie, gdy odwracamy zależności, a dokładniej: gdy zaczynamy tropić wypadki, w których – sporadycznie – odwracał się kierunek ruchu
myśli. Od „komunikatywności”, jako punktu wyjścia, ku parze pojęć „oryginalność – nieoryginalność”. Niejako pod prąd.
Takie odwrócenie jest konieczne w rekonstrukcji systemu gatunków. Jak wspomniałem,
„użycie” języka genologii tłumaczy się najpierw wobec założonej komunikowalności podstawowych sensów dzieła, intencji autora, a także wobec jasności roli, jaka została przewidziana w tym czy innym utworze dla odbiorcy. Innymi słowy, gatunek stanowi ułatwienie
odbioru, gwarantuje „zrozumialstwo” (choć nie musi gwarantować poczytności), zabezpiecza
porozumienie co do s ytuacji wypowiadania takich właśnie słów – w ten właśnie sposób
zorganizowanych. Jest ułatwieniem obustronnym. Wyręcza i poetę, i czytelnika.
W interesującym nas okresie nikt nie opisał współczesnego sobie systemu gatunków lirycznych, ponieważ nikt nie miał dostatecznie istotnych powodów, by spróbować odwrócenia
systemu wartości: wyjść od hasła „komunikatywność” i uzasadnić je manipulując pojęciami
„oryginalność – nieoryginalność”. Takie próby miały charakter sporadyczny. Niesystemowy.
Od przypadku – do przypadku. Nie należy się przeto dziwić, iż zarówno dokumenty świadomości literackiej, jak i pewne intencje poetów – wyrażone w samych wierszach, oferują nam
teraz informacje sprzeczne, wykluczające się wzajem. Niektóre wypowiedzi krytyków mogą
robić wrażenie pomyłek, przejęz yczeń, sądów nie przemyślanych i dlatego niejasnych.
Badacz zorientowany na psychologię głębi orzekłby zapewne – a kto wie, czy mię miałby
słuszności – iż porządek gatunkowy w liryce międzywojennej istniał w podświadomości zbiorowej, stłumiony, zepchnięty; być może tam tworzył spoistą strukturę, by w przejęzyczeniach
właśnie, w często nielogicznych sądach dawać raz po raz sygnały własnej obecności.
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Gatunek jako wartość utajona
Gdyby z owych świadectw wykonstruować jedno zdanie, miałoby ono kształt klasycznej
antytezy. Gatunki w nowej liryce nie są istotne, i gatunki nowe j liryki są cz ymś
nader istotnym. Antytezę tę nota bene łatwo wykryć nie tylko, powiedzmy, w twierdzeniach dwóch różnych krytyków, z których jeden opowiadałby się za jej pierwszą, a drugi – za
drugą „połówką”, lecz w pismach tego samego krytyka. Na przykład u Zawodzińskiego.
Z jednej strony mamy więc symptomy degradacji gramatyki genologicznej, z drugiej –
oznaki przeświadczenia o doniosłości takiego zjawiska jak właśnie gatunek.
Tak więc Zawodziński, wbrew zwyczajom utrwalonym w polskiej wiedzy o literaturze,
często utożsamia rodzaj liryczny z gatunkiem, tj. „liryka” lub „poezja” są dla niego nazwami z tej samej dokładnie strefy pojęciowej co np. „powieść”. „Ze wszystkich gatunków
literackich poezja [...] największe ma prawo do autonomicznego traktowania w dorobku piśmienniczym Polski Odrodzonej”.197 I dalej, w tymże artykule, zestawia popularność poezji z
popularnością powieści, którą także nazywa gatunkiem. Autonomia poezji zlikwidowała jak
gdyby wewnętrzne podziały w rodzaju lirycznym, i oto rodzaj przeistoczył się w gatunek.
Skoro zaś coś jest jednym gatunkiem, nie może się jednocześnie dzielić na gatunki. A ponieważ nie ma tu już wewnętrznych podziałów i paradygmatów – znika także problem „gramatyki” genologicznej, którą kiedyś powołano do życia po to właśnie, aby immanentne zróżnicowania form lirycznych były odróżniane. (Z analogiczną substytucją nazw – tj. z nazywaniem liryki „gatunkiem” – spotykamy się także później w esejach Przybosia.)
Proces degradacji gramatyki genologicznej zdradza również używanie nazw gatunkowych
w funkcji epitetów „niszczących”. Dotyczy to przede wszystkim form liryki „nieczystej”,
mieszanej, skrzyżowanej z epiką, reprezentującej style pokonane przez romantyzm – sentymentalistyczny i pseudoklasyczny. Absolutną pogardę wyrażał wówczas na przykład epitet
„sielanka”, „sielankowy”, „sielankowość”. Pisze Irzykowski: „Ileż w naturalizmie jest chytrości, ironii, zemsty. Cały dyszy walką – sielankowego, biernego nie ma w nim nic”.198 A, dla
odmiany, Broniewski wypominając krytykom ślepotę na nowatorstwo poezji proletariackiej
(bo i ten nurt wpisywał się w uniwersalny system aksjologii ówczesnej!) cytuje znane ironiczne słowa Mickiewicza: „Słowianie, my lubim sielanki”. 199 W tym punkcie poetyka zaprogramowana krzyżuje się z poetyką zrealizowaną. Oto wiersz Tytusa Czyżewskiego Miasto w
jesienny wieczór nosi manifestacyjny podtytuł: Niesielanka. Słowianie zaczynają żywić do
sielanek ostry uraz. Ale nie tylko przecież; epitetami niszczącymi mogło być wiele innych –
skodyfikowanych – nazw gatunkowych, i „fraszka” (Zawodziński pokpiwa sobie z „fraszek
»salonowego futuryzmu«”)200 i, powiedzmy, „sonet” (Nowaczyński znęca się w cytowanym
już artykule nad „sonetami-sorbetami” pewnej zapomnianej dziś poetessy młodopolskiej),201
itp.
Z drugiej strony, jak wspomniałem, inne przejęzyczenia krytyków zdają się świadczyć o
tym, że gatunek – jako zjawisko literackie w ogóle, i jako forma liryczna – jest dla nich czymś
bardzo ważnym! Czymś, co daje się porównać z odkryciem nowego kierunku w literaturze.
Irzykowski np. chwaląc naturalizm stwierdza, że staje się on „[...] kopalnią kształtów, z
których korzystają potem i inne gatunki i kierunki literackie”. 202 Julian Przyboś (wypowiedź z
1931 r.) widzi przyczynę usamodzielnienia się liryki w procesie „szybkiego rozwoju i różni197
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cowania się gatunków literackich w XIX wieku”; 203 różnicowanie się oznaczałoby wzrost roli
„gramatyki” genologicznej. Z kolei Zawodziński, zapominając jakby, iż przecież traktuje lirykę jako jeden gatunek, w szkicu o poetach polskich (z 1928 roku) podkreśla odwagę Kazimiery Iłłakowiczówny, która zdecydowała się na „[...] wydobycie poezji z zakamarków
świata, z pogardzonych i opuszczonych gatunków [jednak liczba mnoga! – E.B.] literackich
[...]”.204 Wreszcie Peiper; jego pochwała poezji – „pracowni zdania” – taką oto uzyskuje motywację:
„[...] narzucać wyobraźniom nowe następstwa myśli, kłaść w wyobraźniach nowe tory- –
znaczy przebudowywać największy ze światów. To właśnie są prace godne poezji. Z natury
gatunków literackich wynika, że tylko , ona potrafi je wykonać”.205

Model sytuacji komunikacyjnej
Gatunek liryczny jest modelem s ytuacji komunikacyjnej. Stwierdzenie powyższe
określa główne kryterium typologii form i odmian gatunkowych. Wyznaczniki konstrukcyjne
wypowiedzi poetyckiej, rozpatrywane w izolacji, bez odniesienia do modelu komunikacyjnego, jaki się za nimi kryje – np. „nagie” wyznaczniki konstrukcji sonetu – nie dają, naszym
zdaniem, żadnej możliwości uporządkowania problematyki genologicznej. Ograniczenie obserwacji do spraw konstrukcyjnych, „samych w sobie” i „samych dla siebie”, groziłoby wręcz
zafałszowaniem obrazu genologii poetyckiej, i to w każdym dowolnie obranym wycinku historii literatury.
Jak wiadomo, geneza niektórych gatunków klasycznych, starożytnych i renesansowych,
ma charakter sytuacyjny. A więc dytyramb był pierwotnie pieśnią na cześć Dionizosa, stanowił jedną z form uroczystości religijnych; w bezpośrednim powiązaniu z innymi, nieliterackimi formami dionizji tekst dytyrambu najpełniej ujawniał swój sens, usprawiedliwiał swe
osobliwości stylistyczne, uzasadniał swój porządek konstrukcyjny. Podobnie, dajmy na to,
oda, którą – w wykonaniu chóralnym, z towarzyszeniem muzyki – „wręczano” triumfatorom
igrzysk olimpijskich.206
Zwróćmy uwagę, iż owe sytuacje komunikacyjne, zabezpieczając stały sens – stałą rolę
– ściśle określonym typom wypowiedzi poetyckiej, same stawały się jakby „tekstami”, a co za
tym idzie, podlegały także normom swoistej gramatyki. Dwa podstawowe „paradygmaty” tej
„gramatyki” to – (1) paradygmat czasu, zarówno czasu kalendarza, jak i, niekiedy, pory dnia,
(2) oraz paradygmat przestrzeni, tj. miejsca przeznaczonego dla wykonania lub utrwalenia
wiersza.
Widać to nader wyraźnie w zróżnicowaniu takich par gatunków liryki prowansalskiej, jak
serena i alba.207 Serena i alba mają wspólny paradygmat przestrzeni. Są mianowicie pieśniami
miłosnymi, które wykonuje się w krajobrazie otwartym, koniecznie w pobliżu domu ukochanej, pod oknami, pod balkonem itp. Dyferencjację obydwu gatunków wyznacza paradygmat
czasu. Serena, poprzedniczka popularnej serenady, jest pieśnią wieczorną; „serena” znaczy
tyle co „wieczorna rosa”. Alba to pieśń poranna; słowo „alba” oznacza „poranek”, „świt”. W
paradygmacie czasowym kształtuje się także tematyka tekstów sereny i alby. Pierwsza winna
być prośbą o miłość, druga – podziękowaniem za spełnienie tej właśnie prośby.
203
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Dopóki liryka funkcjonuje na prawach podsystemu sztuki synkretycznej (wielotworzywowej), dopóty każda wypowiedź poety jest rozumiana o tyle, o ile zrozumiałą wydaje się
„gramatyka” sytuacji komunikacyjnych, utwierdzona w obyczajach danej społeczności. Tutaj
sytuacja jest interpretacją tekstu. Niekiedy, jak wykazują analizy antropologiczne współcześnie zachowywanych kultur prymitywnych, sam tekst poetycki, rozpatrywany w relacji do
języka naturalnego, w ogóle nic nie znaczy: składa się ze słów bezsensownych, z wyrażeń
języka obcego, zawiera konstrukcje składniowe, by tak rzec, nie do rozpoznania w systemie
mowy potocznej, – a mimo to „rozumie się” jego sens, ponieważ rozumie się sytuację, w której prz yjęto mówić właśnie tak, używać właśnie takiej formy wypowiedzi.208 Trzeba podkreślić, iż wiersz nie stanowi tu ani, wyłącznie, wytworu tej czy innej sytuacji, ani też, wyłącznie jej sprawcy. Twór poetycki zdeterminowany przez sytuację, sam ją w poważnym
stopniu determinuje. Ustępując naciskowi obyczajów – werbalizuje obyczaj, nadaje mu
kształt językowy, wpisuje weń własne cechy stylistyczne i własny rytm konstrukcyjny.
Gatunek w splocie znaków synkretycznych rezerwuje dla tekstów poetyckich minimum
informacji redundantnej (zbytecznej). Zakłada się mianowicie, iż w sprzężeniu zwrotnym, gdy sytuacja tłumaczy sens wiersza, ale i wiersz tłumaczy sens sytuacji, wypowiedź
poetycka może zawierać stwierdzenia oczywiste, informujące o czymś, co w zasadzie żadnej
informacji nie wymaga, jest bowiem bezpośrednio dane, widoczne gołym okiem. W rozlicznych np. formach gatunkowych pieśni, w elegii; w albie, w serenie itp. takim sygnałem redundancji jest słowo „śpiewam”. Funkcję sygnałów redundancji można by – za Michałem
Głowińskim209 – porównać do wypowiadanych przez aktora didaskaliów.
Rozpad pierwotnych struktur synkretycznych – moment uzyskania autonomii sztuki słowa
– pozbawia teksty poetyckie bezpośredniej („życiowej”) motywacji sytuacyjnej.
Sytuacja komunikacyjna, wprojektowana w tekst, staje się układem domyślnym, który odbiorca winien sobie uświadomić, jeżeli w pełni chce zrozumieć sens utworu.
Wspomniałem na wstępie tej partii rozważań, iż tylko niektóre gatunki klasyczne mają
bezpośrednio synkretyczny, widowiskowy rodowód. Czy fakt ten nie osłabia naszej tezy: że
gatunek liryczny zawsze jest modelem sytuacji komunikacyjnej? Zawsze. Zarysowana tu nader szkicowo interpretacja genetyczna stanowi dowód niepełny, cząstkowy. W istocie bowiem, z uwagi na sprzężenie zwrotne, o którym była już mowa, proces „narodzin” gatunku
literackiego może mieć trzy warianty. (1) Gatunek liryczny może „wyłaniać się” z jakiejś
faktycznej sytuacji komunikacyjnej, i stopniowo utrwalać w tekstach wierszy odpowiednie
wyznaczniki modelu tej właśnie sytuacji. (2) Może mieć rodowód ściśle literacki, tj. pojawiać
się od razu w świecie znaków sztuki słowa jako założony w tekst ach projekt part ytury
układu komunikacyjnego, który to układ wprawdzie jest od dawna znany systemowi obyczajów, ale obyczaje nie przewidziały w nim dotąd „miejsca” dla poezji. (3) I wreszcie gatunek
liryczny może projektować nową sytuację komunikacyjną, nieobecną w dotychczasowej
„gramatyce” stosunków międzyludzkich, możliwą tylko dzięki poezji, i podporządkowaną
prawom języka poetyckiego.
Każdy wiersz, podlegając rygorom gatunkowym, staje się wypowiedzią jakby „dwujęzyczną”. Składa się mianowicie ze znaków jęz yka przedmiotowego, odnoszących się do
przedmiotów fikcjonalnych – elementów rzeczywistości przedstawionej, i jednocześnie ze
znaków metajęz yka,210 które określają domyślne usytuowanie danej wypowiedzi w którymś
ze znanych układów komunikacji międzyludzkiej. Ponieważ w odbio rze wiersza nie jest
208
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rzeczą obojętną moment rozpoznania modelu sytuacji komunikacyjnej, operacje metajęzykowe obejmują z reguły, by tak rzec, pierwsze znaki tekstu (tytuł, podtytuł, incipit), a także –
niekiedy – zapis tekstu, ujawniający typową dla danego gatunku konstrukcję. Trzeba jednakże
podkreślić, iż schemat konstrukcyjny to tylko jeden z tego rodzaju znaków, wcale nie jedyny i
bynajmniej nie nieodzowny. Tworzywem metajęzyka stają się, omówione tu już, dawne sygnały redundancji; z chwilą gdy tekst sereny, alby czy elegii odrywa się od pierwotnego układu komunikacyjnego, słowo „śpiewam” traci, oczywiście, charakter informacji zbytecznej –
uzyskuje nową funkcję: ujawnia mianowicie model sytuacji komunikacyjnej, założony w
utworze. Dotyczy to nota bene wszelkich nazw cz ynności twórcz ych (lub związanych
z twórczością poetycką) typu „mówię”, „zapisuję”, „śnię” „widzę”, i wszelkich nazw
cz ynności percepcyjnych (lub pośrednio projektujących odbiór wiersza) w rodzaju „słuchaj”, „pomyśl”, „wyobraź sobie” itp.
Czas zapytać, czy poezja współczesna podlega w ogóle jakiejś „gramatyce” sytuacji komunikacyjnych i czy dla każdego nurtu jest to zawsze ta sama „gramatyka”. Będzie nas interesowało tutaj również, czy stan świadomości literackiej, w której – na „granicy współczesności”, po 1918 roku – „zaginął” problem zróżnicowań gatunkowych poezji lirycznej, trwa bez
zmian do dnia dzisiejszego. Jaką wartość przypisuje się dziś gatunkowi? Dodatnią czy ujemną?

Trzy warianty
Jedno wydaje się pewne: żaden utwór liryczny w interesującej nas synchronii nie jest wypowiedzią całkowicie neutralną wobec utajonej w języku poezji „gramatyki” genologicznej.
Żaden wartościowy tekst poetycki nie bytuje całkowicie poza pro blemem sytuacji komunikacyjnej, choć stosunki między poszczególnymi typami utworów a systemem tych właśnie
sytuacji układają się nader rozmaicie. Poeta współczesny ma do wyboru, generalnie rzecz
ujmując, trzy różne stanowiska, jakie w prakt yce pisarskiej może w ogóle zająć wobec
problemu istnienia (nieistnienia) gatunków lirycznych, a także ich funkcji, ich swoistości.
Swoboda wyboru jest tu wszakże równoznaczna z przymusem wyboru. Pisząc i publikując
nowy wiersz poeta nie tylko może, ale i musi zająć któreś z trzech wspomnianych stanowisk.
Musi znaleźć się w którymś z trzech wariantów typologicznych. Choćby nie chciał. Choćby
nie wiedział, iż pisząc wiersz o czymkolwiek: o słowniku, o Sokratesie, o gnoju, zabiera tym
samym głos w sprawie gatunków. Działając w historycznie określonym systemie znaków
artysta zawsze napotyka na zespół obiektywnych, „twardych” praw, których nie może przekroczyć – nie wykraczając poza system. Oryginalność zatem, swoistość, odkrywczość wypowiedzi poetyckiej – dopóki jest wypowiedzią poetycką – kształtuje się jako swoiste, oryginalne i odkrywcze „uż ycie” możliwości języka genologii, w granicach któregoś z trzech głównych wariantów typologicznych.
WARIANT I. Nazwijmy go wariantem klasycystycznym. Obowiązuje tu milczące założenie, iż system sytuacji komunikacyjnych, w których w ogóle dochodzi do głosu poezją i w
których odbywać się może odbiór wypowiedzi poetycko zorganizowanych, jest systemem
zamknięt ym. Jest systemem skończonym, gotowym, skodyfikowanym, i to zamkniętym
dość dawno, w poprzednich fazach rozwojowych liryki, w epokach minionych. Prawdziwie
nowych sytuacji komunikacyjnych w życiu ludzkim nie przybywa, a więc i modele tych sytuacji, założone w genologii, nie zmieniają się od lat czy od wieków. Klasyczne gatunki wyczerpały już cały repertuar możliwości. Owszem, moment zmiany (innowacji artystycznej)
da się tu i ówdzie zainicjować, ale w którejś innej, pozagenologicznej strefie języka poezji.
80

Wśród np. hierarchii wartości pozaestetycznych (pojęcia „wartości pozaestetycznej” używam
tu zgodnie z interpretacją Mukařovsky’ego), 211 w problematyce moralnej, ideologicznej,
światopoglądowej, politycznej – lub odwrotnie: wśród „zastanych” kanonów wrażliwości
estetycznej, w stwarzaniu nowych napięć między tym, co piękne, a tym, co brzydkie (wręcz
pokazowy przykład: Gnój Leopolda Staffa), itd. Słowem: wszędzie, tylko nie w genologii.
Utwór liryczny może więc jedynie na różne sposoby aktualizować stare modele sytuacji,
apelując do powszechnie znanych, skodyfikowanych gatunków. Czytelnik wirtualny jest tutaj
kimś nieźle zorientowanym w tradycji „gramatyki” genologicznej. Oczywiście, stopień pożądanej orientacji bywa w poszczególnych przypadkach rozmaity: są wiersze, które wymagają
od odbiorcy bogatej erudycji, i są wiersze, które wyposażają swego adresata w najbardziej
elementarny słownik obiegowych form gatunkowych: Znany schemat sytuacji nadawczoodbiorczej wyzwala u czytelnika – jak to określił Irzykowski – pewien „zapas utorowanych
już wyżłobień w duszy, umożliwiający nagłe skojarzenia myśli”. 212 Programowy brak wynalazczości gatunkowej wcale nie oznacza, iżby modele sytuacji komunikacyjnych miały tu w
ogóle nie odgrywać żadnej roli, przeciwnie, rozpoznany model z reguły wkracza do poetyki
immanetnej dzieła, rewaloryzuje jego sensy, „uruchamia” tropy i figury stylistyczne. Jest potrzebny.
Zarysowane wyżej osobliwości wariantu klasycystycznego zilustrujemy na przykładzie
wiersza Leopolda Staffa pt. Ojczyzno nasza z tomu Tęcza łez i krwi, który ukazał się w 1918
roku. Oto tekst:
Ojczyzno nasza,
Matko bolesna!
Spełniona czasza
Łez i bezkresna
Męka stuleci,
Która cię truła!
Nad tobą świeci
Wolna kopuła!
Twe święte serce,
Gdzie wbite siłą
Przez trójmordercę
Siedm mieczy tkwiło
Na lud twój, który
U stóp ci klęczy,
Zlewa dziś z góry
Siedem barw tęczy...213
Tytuł, pierwszy sygnał metajęzykowy, od razu ujawnia model sytuacji komunikacyjnej,
założony w tym wierszu. Ma to być sytuacja modlitwy.214 Apostrofa „Ojczyzno nasza!” sta211
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nowi czytelną parafrazę „Ojcze nasz”. Tekst wiersza konsekwentnie utrzymuje w świadomości adresata ten jeden model sytuacyjny: wyrażenia „modlitewne”, takie jak „Matko bolesna!”
czy „Twe święte serce” – miejsca szczególnie silnej koncentracji metajęzykowej – dookreślają ostatecznie normę gatunkową. Schemat modlitwy wkracza do poetyki wiersza; na poziomie tekstu nie zostaje bowiem nigdzie sformułowane wprost porównanie ojczyzny do Boga, nie pojawiają się tu zwroty typu „ojczyzna jak Bóg”, czy „ojczyzna to Matka Boska”, a
przecież właśnie ta – domyślna – metafora stanowi ośrodek struktury znaczeniowej utworu
Staffa. Czytelnik, który nie zidentyfikuje gatunku, tnie potrafi uświadomić sobie specyficznego podtekstu Ojczyzny naszej.
Układ komunikacyjny, tkwiący potencjalnie w analizowanym liryku, opisalibyśmy tak: oto
poeta zakłada w świadomości zbiorowej Polaków 1918 roku istnienie silnego przeżycia, które
wywołał moment odzyskania niepodległości. (Skończyła się „męka stuleci”; trzem mocarstwom, „trójmordercy”, nie udało się Polski uśmiercić; nad ojczyzną jaśnieje teraz wolność –
„wolna kopuła” nieba.) Poeta zakłada nadto, iż przeżycie owo domaga się werbalizacji poetyckiej: społeczeństwo, naród, „lud”, jak pisze, chce coś ważnego powiedzieć swej ojczyźnie, upersonifikowanej w wyobraźni, zwraca się do niej jak do kogoś, kto słowa może słyszeć
i rozumieć. Wiersz Staffa to propozycja takiej właśnie zbiorowej apostrofy. I tu daje o sobie
znać klasycystyczna postawa autora Tęczy łez i krwi. Nowy moment w systemie obyczajów
zbiorowości zostaje sprowadzony do starego, tradycyjnego modelu modlitwy. W tekście rozpoznajemy archaiczny sygnał redundancji – informację „partyturalną”:
Na lud twój, który
U stóp ci klęczy.
Znajdujemy się w centrum klasycyzmu. (Pamiętamy jego założenie: repertuar modeli gatunkowych został już w poezji wyczerpany, autor współczesny może jedynie aktualizować
schematy archaiczne, skodyfikowane, gotowe.)
Ograniczenia postawy klasycystycznej są w omawianym okresie pokonywane dwojako.
Traktując cytowany tu wiersz Staffa jako „punkt zerowy” serii genologicznej stwierdzamy,
że seria ta rozwija się niejako w dwóch kierunkach (na prawo i na lewo od „zera”). Z jednej
strony można w niej zaobserwować proces nakładania się modeli sytuacyjnych, zbliżony do
„krzyżowania się postaci gatunkowych”, które opisał swego czasu Ireneusz Opacki,215 z drugiej – ustawiczny wzrost roli zabiegów aktualizujących jakiś jeden wybrany model gatunkowy.
Krzyżowanie się modeli sytuacji komunikacyjnych wydaje się procesem nieuniknionym w
chwili, gdy faktyczne pierwowzory tych modeli od dawien dawna nie istnieją. Same schematy
gatunkowe, pozbawione kontekstów obyczajowości, w której powstały, oderwane od widowisk, obrzędów, igrzysk, zwłaszcza zaś – od starych wierzeń, wykazują z biegiem czasu coraz
więcej podobieństwa niż różnic. Coraz trudniej też w lekturze – w potocznej praktyce czytelniczej – uchwycić różnicę między hymnem a odą, między dytyrambem a peanem, między
trenem, elegią a epitafium powiedzmy; immanentny porządek tych i tym podobnych gatunków jest nieostry, zatarty. Klasycyzm jednak umie w swej poetyce wykorzystać taki właśnie
stan rzeczy. Skoro utrzymanie się w „punkcie zerowym” omawianej serii genologicznej jest
Jak się wydaje, w świadomości potocznej, a także w świadomości poetów, modlitwa” funkcjonuje na pełnych
prawach skodyfikowanej nazwy gatunkowej.
215
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na dłuższą metę niemożliwe, trzeba pisać wiersze tak, aby spotykały się w nich modele jeszcze zróżnicowane – o jeszcze wyczuwalnej nieidentyczności, w których będzie się demonstrowało przechodzenie ody w tren, salonowego komplementu w dytyramb czy hymnu religijnego w świecką pieśń miłosną. Zdawać by się mogło, iż są to transformacje burzyeielskie,
bliższe postawie romantycznej niż klasycystycznej. Złudzenie. Dwa schematy gatunkowe
mogą stworzyć w jednym tekście napięcie tylko wtedy, gdy czytelnik uświadomi sobie moment zmiany modelu komunikacyjnego, a zatem, gdy utrzyma w swojej świadomości poczucie różnicy tradycyjnych form gatunkowych.
Sięgnijmy znów po Tęczę łez i krwi Leopolda Staffa. Oto w Jesieni pamiętnej spotykają
się dwa modele: model pieśni pochwalnej, zbliżonej do ody, i model pieśni żałobnej, zbliżonej do trenu. Obydwa gatunki łączy sytuacja – nazwijmy to tak – rozmowy z bohaterem nieobecnym. Nieobecnym w tym sensie, że zarówno bohater ody (człowiek, bóstwo, idea, zjawisko przyrody), jak i bohater trenu, w żaden sposób nie reagują na pochwalne apostrofy, ani na
żale i łzy, „nie zachowują się” wobec słów tekstu, jakkolwiek każdy z nich jest postacią upersonifikowaną: zakłada się, iż aprobuje wszystko to, co się na jego temat mówi. Podstawowa
zaś, strukturalna różnica polega na tym, że bohater ody jest kimś lub czymś żywym, w pełni
sił witalnych, w momencie rozkwitu, trzeba zatem specjalnej kon wencji, która by usprawiedliwiała jego nieobecność w tekście monologu lirycznego – natomiast bohater trenu nie żyje,
jest kimś lub czymś faktycznie nieobecnym, i tu z kolei nie potrzeba żadnej konwencji usprawiedliwiającej brak jego „zachowań się” wobec słów tekstu. Jesień pamiętna rozpoczyna się
jak oda:
O, ty niezapomniana aż do życia końca
Pierwsza jesieni wojny! Pięknaś zawsze
Krasą uroków tysiąca.216
Bogactwo apostrof, przepych figur retorycznych, wykonanych jakby na barokową modłę
(np. „Ty druga wiosno niasza”), litania zachwytów („Objawiałaś się cudna, jako nigdy jeszcze!”, „Prześcignęłaś pięknością swoją samą siebie!”) – utrzymują w świadomości czytelnika
model pieśni panegirycznej. Jesień, by tak powiedzieć, wysłuchuje opisu własnych cnót
wszelkich, dowiaduje się, iż dobroć ma „boską”, urodę – „niesłychaną”, sama jest „Jak baśń
stubarwna”, „Podobna czarodziejskiej, dobroczynnej wróżce” itd. Nie reaguje w żaden widoczny sposób na słowa tej ody. Owszem, poeta każe jej przemówić, ale wypowiedź Jesieni
ma charakter mowy zależnej, uzależnionej od podmiotu, poprzedzonej sygnałem:
Zdałaś się mówić: [...]
Nadto: przemówienie Jesieni odbywa się w czasie przeszłym, nie stanowi zatem reakcji na
tekst samej ody, recytowanej teraz, w czasie teraźniejszym. I właśnie w tym zróżnicowaniu
czasów model ody zostaje zakwestionowany. Rzec by można: „zatruty”. Jesień 1914 roku
minęła. Nie ma jej. „Objawiłaś się”, „błysłaś”, „dobyłaś”, „dźwignęłaś”, „rozpostarłaś” –
zajmują miejsce przeznaczone w modelu pieśni pochwalnej sensu stricto dla form „objawiasz
się”, „dobywasz”, „rozpościerasz”. Stopniowo, konsekwentnie oda przeistacza się w tren.
Motyw wojny „pułków ruchomych zagonów”, rzezi, pożarów i krwi wypiera stylistykę pieśni
216
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pochwalnej. Im bliżej końca tekstu, tym mniej komplementów, zachwytów. Nie przypadkowo
schemat trenu narasta w strofie, w której pojawiają się słowa „żal” i „łza”:
A jednak zbytkiem wszystkich swych czarów rozrzutna
W pogodzie swojej kryłaś otchłań żalu
I byłaś smutna, tak smutna
Że nieb bezedno
Z perły i opalu
Zdawało się ogromną, wezbraną łzą jedną!
[podkr. – E.B.]
(Pamiętajmy, iż w tradycji polskiej liryki utrwalił się zwyczaj zastępowania nazwy „tren”
słowami takimi, jak właśnie „żal”, „płacz” czy „lament”. 217 W analizowanym wierszu „żal”,
„smutek” i „łza” są znakami metajęzykowymi „gramatyka” trenu.)
Rodzi się pytanie: dla kogo jest ten tren? Dla Jesieni czy dla ludzi poległych w pierwszym
roku wojny? Staff zwleka z jednoznaczną odpowiedzią. Wykorzystuje do maksimum niejasność sytuacji komunikacyjnej, wynikłej ze skrzyżowania dwóch różnych modeli. Pisze:
Pogoda twoja zdała się dziwnie mogilna,
Spokój – cmentarny, cisza – jak na grobie
Na czyim grobie? Kogo opłakuje owa oda przemieniona w tren? I Jesień, i żołnierzy. Najpierw Jesień:
Jesieni tysiąc dziewięćset czternasta!
Poznałaś [...]
Trupy, zgliszcza... I patrząc konałaś dwa razy!
Potem – „ruchome zagony” żołnierzy, którzy, choć umarli, nadal „Po własnym ciele kroczą krocząc glebą!”
Odnotujmy jeszcze krótko przykład na odwrócenie opisanego wyżej procesu, tj. przejście
modelu trenu w model ody – zabieg wyraźny w Odzie na cześć kultury łacińskiej Ludwika
Hieronima Morstina. Wiersz Morstina jest symetrycznie dwudzielny. Składa się z 12 zwrotek
czterowersowych. Pierwsza połówka tekstu (zwrotki l-6) podlega, jakby wbrew tytułowi, poetyce trenu. O kulturze łacińskiej mówi się w czasie przeszłym („promieniowała twa moc”), i
mówi się o ruinach, o cmentarzach, w których dawno pogrzebano pieśni łacińskie, italskie
budowle:
wawelski zamku, Akropol twój bratni
w ruinę upadł i do morza skoczył.218
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Od siódmej strofy jednakże – od słów: „Śródziemnomorskie wiatry ku nam wieją.” – aż do
zwrotki przedostatniej niepodzielnie panuje czas teraźniejszy. Zaczyna się oda:
i pieśń łacińską z drewnianych czerpaków
leją na ziemię jak świeży zdrój mleka.
Tren, okazuje się, był pomyłką: bohater wiersza żyje i cieszy się znakomitym zdrowiem –
wiersz może brzmieć jak autentyczna oda; poeta, kończąc swoją pieśń pochwalną, odsłania
sens upozorowanej transformacji gatunków, stwierdza –
bo rytm italskich wierszy nie zaginął,
[w domyśle: jak by się mogło wydawać – E.B.]
lecz trysnął w niebo pieśnią, jak fontanna.
Jasne, proste. Idealnie klasycystyczne.
Jak wspomniałem, na drugim skrzydle omawianej serii (analizy wybranych tekstów spełniają tu jedynie rolę znaków zastępujących całe „światy” genologiczne, znacznie bardziej
skomplikowane) znajdują się próby odrodzenia jakiegoś jednego, szczególnie ważnego gatunku, który, oderwawszy się od dawnych wierzeń i obyczajów, zatracił wyrazistość. Nie
można wskrzesić ani obyczajów, ani wierzeń. Można jednak spróbować odrodzenia mitu. Mit
jako model rzecz ywistości pozaliterackiej, stwarzając pozór tej rzeczywistości, daje
szansę powtórnego zaistnienia światów umarłych, w których umarły gatunek odzyska swą
moc.
Po 1918 roku takim szczególnie uprzywilejowanym modelem sytuacji komunikacyjnej był
model dytyrambu, odrestaurowany w poetyckim micie Dionizosa. Uprzywilejowanym nawet
w krytyce ówczesnej, zorientowanej, jak wiemy, „agenologicznie”. Związek między np. „dionizjami” skamandrytów a dytyrambem dostrzega Nowaczyński, zwąc poetów Skamandra na
przemian dionizyjczykami i dytyrambistami.219 Słynna Wiosna Tuwima nosiła podtytuł Dytyramb. Problem ten został omówiony w eseju Głowińskiego Maska Dionizosa i w książce Jerzego Kwiatkowskiego Eleuter; obydwie prace, pięknie napisane, wyręczają nas w zasadzie z
obowiązku dokładniejszej analizy tego przedziwnego fenomenu. Korzystając z wielu cennych
ustaleń wspomnianych autorów odnotujemy tu jedynie zagadnienia najważniejsze dla dziejów
gatunku.
Kult Dionizosa przekraczał granice epok, przekraczał granice Polski, przekraczał granice
liryki, i po czwarte: wykraczał poza klasycyzm. Dla wariantu klasycystycznego poezji polskiej najbardziej reprezentatywnym wydaje się tom wierszy Jarosława Iwaszkiewicza Dionizje (1922). Poeta odsłania tu bowiem sam zamiar odnowienia mitu, każe czytelnikowi śledzić
wysiłek odkrywania dytyrambu we współczesnych, dwudziestowiecznych obyczajach komunikacyjnych. Dytyramb bez Dionizosa jest niemożliwy. Ale i nowe dionizje są nie do pomyślenia bez dytyrambu i dytyrambisty. Powiada Głowiński: „Mitologizując, artysta wyznaczał własną rolę, własne działanie – czynił się d y t y r a m b i s t ą. [...] Rola dytyrambisty w
obrzędzie dionizyjskim była zawsze określona [...]”.220 Tak. Ale cóż mogłoby być współcze219
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sną wersją widowiska dionizyjskiego? Wszędzie, gdziekolwiek odbywa się wymiana znaków, dowodzi Iwaszkiewicz, w splątanych sieciach instalacji telefonicznych, w radio, w architekturze, a także tam, gdzie trwa wymiana rzeczy, produktów pracy rąk ludzkich, w „kolejowych mostach”, w „Błyskawicach zielonych sztucznych iskier”, rozgrywa się utajony
obrzęd dionizyjski; tam też należy szukać śladów zmartwychwstałego Dionizosa:
Czy to ty się spinasz po meandrze,
Symetrycznej drabince radio,
By pomiędzy białą Liwadio
A Szanghajem nawiązać rozmowę?221
„W ten sposób – pisze Kwiatkowski – Dionizos zostaje patronem jeszcze jednego »elementu«: radia... Bez żartów: występuje jako symbol upojenia cywilizacją [...]”222 Nie tylko.
Czytajmy dalej:
Przez ciebie w cielistej mgle nad ranem
Rozmawiać będą
Marszałek z chińskim Bogdychanem [podkr. – E.B.]
„Przez ciebie” to nie znaczy „dzięki tobie”. To znaczy, dosłownie, że przez ciało Dionizosa, które jest powietrzem, mgłą, mgłą „cielistą”, przebiegają oto wszystkie linie kontaktów
międzyludzkich: telefonicznych, radiowych i innych. Także – linie kontaktów nie ujawnionych w słowie, spinających ludzkie myśli i domysły, odczucia i przeczucia, aż do intymnej
„rozmowy” zmysłów, będącej tyleż doznaniem miłości, co i śmiercią.
Tak więc Dionizos okazuje się – jednocześnie – bytem uniwersalnym, tworem świadomości czy raczej podświadomości zbiorowej, i bohaterem jakby ściśle prywatnego, osobistego
mitu poety:
Zostaniemy – ja i ty,
Dionizosie!
To fragment końcowej partii dytyrambu. A na początku analizowanego wiersza wołanie:
To ty? To ty? Mój Dionizos?
– zawiera sygnał kluczowy dla interpretacji całego cyklu: zaimek „mój”. Iwaszkiewicz powołuje do życia swojego Dionizosa. Nie jest dziełem przypadku, iż, jak słusznie zauważył
Kwiatkowski, „[...] imię Dionizosa pojawiać się zawsze będzie w szczytowych, nacechowa221
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nych maksymalnym napięciem emocji momentach tego cyklu. W momencie zabójstwa – w
wierszu Podróż po Warszawie. W momencie ekstazy – w wierszu Święte zasłony. W momencie rozpaczy – w Modlitwie i w Confiteor”.223 Narzuca się myśl, że całość Dionizji Iwaszkiewiczowych mogłaby nosić inny, „skamandrycki” tytuł: „Czyhanie na Dionizosa”.
Nie każdy wiersz omawianego cyklu jest dytyrambem. Nie każdy może nim być. Niektóre
teksty muszą mieć wobec tego gatunku charakter pomocniczy, usługowy. Współtworząc mit
Dionizosa – współkształtują „paradygmaty” dytyrambu. Bez tych paradygmatów model klasycznego gatunku lirycznego okazałby się tworem niejasnym; niejasną mianowicie wydać by
się mogła wielu czytelnikom dawność, „odwieczność” sytuacji komunikacyjnej, a na utrzymaniu idei „odwieczności (niezmienności) systemów komunikacyjnych – od obrzędów dionizyjskich aż do epoki radiostacji – klasycyzmowi zależało przede wszystkim.
Wspólną cechą rozwiązań genologicznych wariantu klasycystycznego jest personifikacja i
jej wykładnik stylistyczny: apostrofa. Poeta nie kieruje swego monologu wprost do ludzi, do
publiczności literackiej, lecz zwraca się do upersonifikowanych w apostrofie zjawisk, zdarzeń, bytów psychicznych itp. Bohaterami mogą tu być: ojczyzna, jesień 1914 roku, polegli
żołnierze, kultura łacińska, Dionizos (by poprzestać na przykładach analizowanych w tym
rozdziale); bohaterami i jednocześnie pierwszymi adresatami monologu. Czytelnik ma jedno
zadanie: wpisać się w założoną w wierszu sytuację „rozmowy z nieobecnym”. Powtórz yć
gest y podmiotu wypowiadawczego. „Zagrać” rolę tak, by utożsamić się z podmiotem. Model klasycystyczny nie przewiduje bowiem dla odbiorcy roli specjalnej, innej niż ta,
którą „gra” – wobec bohatera – podmiot wiersza. To zresztą zrozumiałe. W praktyce pisarskiej zaciera się granica między „odwiecznym” i „minionym” a „nieobecnym”. Skoro
wszystko się powtarza, zatem wszystko już było. A skoro wszystko już było, więc to, co jest
teraz, istnieje w czasie przeszłym. Istnieje – jakby nie istniało. Istnieje – nieobecne. Zamiast
rozwiązania dialektycznego: „i odwieczne i dzisiejsze”, klasycyzm daje formułę jednostronną: „jeżeli odwieczne, więc minione”. Cały jest nastawieniem na przeszłość.
Dziś ilekroć mówimy o zaniku zróżnicowań gatunkowych w poezji, mamy na myśli wariant klasycystyczny. Nie jest to przecież jedyna możliwość istnienia gatunków.
WARIANT II. Nazwijmy go wariantem postromantycznym. Obowiązuje tu milczące Założenie, że – odwrotnie niż mniemają klasycyści – system sytuacji komunikacyjnych w życiu
ludzkim nieustannie się zmienia. Zmienia się, podlega prawom ewolucji, a także gwałtownym
przeobrażeniom rewolucyjnym. Jest systemem otwartym, dynamicznym. Systemem – nie do
opanowania. Ani w teorii, ani w praktyce pisarskiej, nikomu nie uda się tego systemu raz na
zawsze zamknąć, „unieruchomić”, skodyfikować. Stanowi on coś w rodzaju potoku komunikacyjnego, w którym zarysowują się, owszem, pewne układy, dające się wyartykułować –
i wpisać w wiersz, ale są to układy nietrwałe, skazane na zniszczenie w czasie.
Poeta może, i powinien nawet, wykrywać zarys y modeli komunikacyjnych, nobilitując
np. wszelkie „gatunkopodobne” typy wypowiedzi potocznej, dziennikarskiej, naukowej itp.
Ma także prawo, a i obowiązek, dodawania do tego „potoku” własnych, przez siebie zmyślonych, wykoncypowanych, próbnych schematów gatunkowych. Może się przyjmą. I w poezji, i w „życiu”. Pierwszą istotną cechę .postawy postromantycznej opisalibyśmy zatem tak:
system układów komunikacyjnych podlega wprawdzie ustawicznym mianom, mimo to jednak
twórczość poetycka winna kształtować swe znaczenia nie poza owym – niedoskonałym,
otwartym, dynamicznym itp. – systemem, lecz w jego obrębie. Każdy wiersz musi się tutaj
jakoś „znaleźć”, ustanowić pewien zespół relacji między sobą a – elementami choćby – potoku komunikacyjnego. Na dziś, na moment, teraz. Musi, jeżeli ma być wypowiedzią czytelną.
Stąd: nadmierne rozbudowanie operacji metajęzykowych. Stąd: olbrzymi repertuar aluzji sui
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generis „przepisów” i dopisków, wszelkiego rodzaju chwytów st ylizacyjn ych, „nastawień
na cudze słowo”.224 Model sytuacji komunikacyjnej danego utworu wydaje się tym jaśniejszy,
im wyraźniej odcina się od jakiegoś innego modelu, który został w tymże wierszu przywołany, ujęty w cudzysłów. I, co się zdarza w tych latach nader często – skompromitowany.
Albowiem drugą istotną właściwością genologii postromantycznej jest jej zdecydowanie
aksjologiczny (wartościujący) charakter. Inaczej niż w wariancie klasycystycznym. Klasycyzm cenił wszystkie stare gatunki, a więc żadnego nie oceniał. Skoro wszystkie rezprezentowały to, co odwieczne, me mogły, w świadomości klasycysty pochodzić raz, dajmy na to, z
odwieczności lepszej, raz – z gorszej, a kiedy indziej znów z zupełnie beznadziejnej. Odwieczność jest jedna. Postromantyzm natomiast, podobnie jak romantyzm XIX-wieczny, gatunki liryczne ocenia. Modele sytuacji komunikacyjnej mogą być, zdaniem romantyka, i lepsze, i gorsze. Każdy schemat gatunkowy wyznacza określoną rolę poety i czytelnika. Postromantyk nie godzi się na bierne powtarzanie ról, jakie „przechowuje” w swym systemie tradycja genologiczna. Wybiera role; od klasycysty różni go więc przede wszystkim samo uznanie
konieczności, a i przywileju wyboru. Decyzja należy do poety. W tym ujęciu postawę postromantyczną będzie reprezentował zarówno Jan Lechoń, jak i Władysław Broniewski, choć
pierwszy pragnie zrezygnować z roli głosiciela idei politycznych (pisze w Karmazynowym
poemacie [1920]: „A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę”), podczas gdy drugi, odwrotnie, chciałby być właśnie poetą-politykiem i „pieśnią bić aż do śmierci” (z wiersza Poezja, tom Dymy nad miastem, 1926 r.). Wybierając rolę – postromantyk wybiera także gatunek: model sytuacji komunikacyjnej. Ale i w tym wyborze nie przyjmuje gotowych, klasycznych schematów. Wybierając – zmienia skodyfikowane „paradygmaty” modelu. Jedną z
form istnienia genologii postromantycznej jest zatem burzenie klasycznych kanonów gatunkowych. Najprościej ową intencję burzycielską zdradza znak negacji – „nie”, dodany do nazwy tradycyjnego gatunku (Niesielanka – „genologiczny” podtytuł Miasta w jesienny wieczór
Czyżewskiego). Tego rodzaju operacja metajęzykowa odsłania jednak zamiar poety, jak gdyby, przedwcześnie: cała „reszta” tekstu stanowi proste potwierdzenie podtytułu, nie stwarza
ani zaskoczeń, ani szczególnych napięć. Należy przypuszczać, iż z tych właśnie względów, z
uwagi na przesadną komunikatywność chwytu, paraliżującą grę schematem gatunkowym,
manewr z „nie” ujawnionym w strefie operacji metajęzykowych – nie przyjmuje się. Nie jest
powszechnie stosowany. Ustępuje zabiegom, jeśli tak można powiedzieć: perfidnym, „oszukańczym”, „skrytobójczym”.
Mianowicie: pierwsze znaki tekstu budzą w świadomości czytelnika oczekiwanie na model klasyczny. Odbiorca zostaje poinformowany wprost, że ten oto wiersz będzie odą, dytyrambem, modlitwą. Wszelako dalsze partie tekstu modelów zaczynają rozbrajać czy, jak by powiedział Jerzy
Ziomek,225 rozwiązywać. Okazuje się – powinno się okazać: ten wniosek należy do odbiorcy – że w
danej rzeczywistości komunikacyjnej, oda, dytyramb, modlitwa są gatunkami niemożliwymi.
Dzieje się tak w Odzie do chleba Tytusa Czyżewskiego. Jest to wiersz szczególnie interesujący dla nas, ponieważ Czyżewski nie ogranicza się tu do myln ej informacji w tytule, lecz
bardzo długo – w 21 wersach tego 38-wersowego tekstu – rozwija czysty, klasycystyczny
model ody, ukrywając skrzętnie swe prawdziwe, „skrytobójcze” zamiary. Oto początek:
Ty w blasku słońca zrodzone ziarno
Któreś wyrosło na polskiej glebie,
224

Określenie M. Bachtina; zob. M. B a c h t i n, Problemy poetiki Dostojewskogo, Moskwa 1963. Kategorie
Bachtinowskie w teorii stylizacji wykorzystuje m. in. S. B a l b u s w szkicu Problem stylizacji w poetyce i niektóre zagadnienia stylu poetyckiego, [w:] Poetyka i historia. Konferencja teoretycznoliteracka w Połczynie. Red.
J. Trzynadlowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968.
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J. Z i o m e k, Gatunki i odmiany prozy Renesansu, „Nurt” 1969, nr 11, s. 32.
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I gdy na mąkę zmielone czarną
Z tej mąki stworzon – brązowy chlebie,
Dziś ja do ciebie stroję mą lutnię,
Gdy już twój bochen kładę na stole
I patrząc na cię, rozmyślam smutnie...
Co melancholii na tym padole...
.......................................
Ty czarny w trudzie zrodzony chlebie,
Dzisiaj ja odę piszę do ciebie.226
Drobne załamanie tonacji emocjonalnej – słowa o melancholii – zapowiada co najwyżej
transformację ody w tren czy w elegię, proces znany klasycyzmowi. Poza tym, na pierwszy
rzut oka, wszystko jest tutaj w porządku. Zaniepokoić może wprawdzie brak kunsztowniejszych rozwiązań stylistycznych, nazbyt naśladowczy charakter całej wypowiedzi, a także
naiwności w rodzaju „Dzisiaj ja odę piszę do ciebie”, nieporadne jakby obrazowanie, z tym
jednoczesnym strojeniem lutni do bochna i kładzeniem tegoż bochna na stole, ale... czytelnik
gotów to wszystko policzyć na karb nieporadności właśnie. Lub: nieporadności i konwencji.
Pierwsi czytelnicy Zielonego oka (1920), z którego to zbiorku pochodzi analizowana Oda, mogli
mieć świeżo w pamięci wydane rok wcześniej Ścieżki polne Leopolda Staffa i jego wiersz Gnój,
którego zakończenie: „Lecz czarnym bogom pracy, gdy im w lica / Dymisz w świt chłodny, niby
kadzielnica: / Pachniesz jak wszystkie wonności Arabii!”,227 też, szczerze mówiąc, wymagało
wzmocnionej dawki konwencji, jeżeli się nie miało, wbrew poecie, przerodzić w groteskę,
zwłaszcza w odczuciu tych, którym bodaj raz w życiu gnój „dymił w lica” naprawdę.
Model ody w wierszu Czyżewskiego rozwija się dalej. Jest monologiem, wypowiedzią
jednogłosową. Jest monologiem patetycznym, ma charakter rozbudowanej apostrofy.
Jak na odę przystało „[...] ma cel wyniosły, lot górny, wielkie myśli i mocne uczucia... Ten
stan niezwyczajny [...] nie dozwala poecie dawać uwagi na porządek i logiczne następstwo
wyobrażeń, a stąd powstaje to, co liryczn ym nieładem, czyli zam ieszaniem nazwać
można”.228 Wobec założonego w tym gatunku „zamieszania” tłumaczy się, na pierwszy rzut
oka, i ten, wtrącony w tok monologu, „obrazek”:
Gdzieś w suterenach na krzywym stole
Krągły i pulchny bochenek kładą;
Kilkoro malców stanęło w kole
I każdy rękę wyciąga bladą –
Matka na kromki chleb czarny kraje...
Lecz ich tu wszystkich jeszcze nie staje...
Nagłe, zaskakujące złamanie modelu ody następuje dopiero w czterowierszu 22–25:
Bo jedna w „Kinie” jest kasyerka
Druga pracuje w „Cygar fabryce”,
226

T. C z y ż e w s k i, Zielone oko, Kraków 1920, s. 40-41.
L. S t a f f, op. cit, s. 181.
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W ten sposób charakteryzował „gramatykę” ody Euzebiusz Słowacki; .cyt. za: K. W y k a, Rzecz wyobraźni, Warszawa 1959, s. 353.
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Trzecia sprzedaje „III Kuryerka”,
Czwarta zarabiać poszła w ulicę...
Utwierdzony w „gramatyce” pseudoklasycznej „nieporządek” okazuje się niespodziewanie
nowym, niedopuszczalnym w tym gatunku porządkiem nieod y. „Lot górny” przechodzi w
„lot dolny”. Monolog przeistacza się w dialog. Cytowane wyżej słowa nie należą już do podmiotu. One należą do bohaterów „obrazka” („sprzedawać »III Kuryerka« i „pójść zarabiać w
ulicę”). Budowany z takim mozołem styl patetyczny zostaje nagle przerzucony w system
mowy potocznej. Epitet „czarny” – „czarna mąka”, „czarny chleb” – staje się, jak by powiedział Bachtin, ośrodkiem „mikrodialogu”. Chodzi tu i o czarny, razowy chleb,, i jednocześnie
o „czarny” – brudny, upokarzający – sposób zarobkowania „na chleb”. O „czarną robotę”,
jakiej ludzie podejmują się „dla chleba”.
Czytelnik, który nadal miałby wątpliwości, czy istotnie model ody uległ tu „rozwiązaniu”,
zostaje tych wątpliwości pozbawiony w końcowej partii analizowanego utworu. Jeżeli bowiem tekst części pierwszej (wersy l-16) i tekst ,obrazka” (wersy 17-22) był bez wątpienia
wypowiedzią poety, natomiast czterowiersz 23-26 „należał” do bohaterów „obrazka”, to, zapytajmy, k t o m ó w i zakończenie Ody do chleba. Czyje to są słowa:
Tam w mieście grają – „koncertkawiarnie”,
I przy muzyce rozmyślać można
I czasem marzyć – chociaż tam gwarnie,
Ziewać lub wzdychać tylko z ostrożna –
(Jak ci rycerze „krągłego stoła”).
Gdy na chleb z masłem „gość” miałby chrapkę...
To nic nie szkodzi, że ktoś tam woła:
Hej panie „ober”, daj pan „kanapkę”...
.......................................
Ty czarny w trudzie zrodzony chlebie,
Dzisiaj ja odę piszę do ciebie!
Inaczej mówiąc: kim jest ów „gość”, co miałby „chrapkę” na chleb z masłem? Któryś z
uczestników epizodu balladowego – czy sam poeta? Kto tu jest bohaterem? Kto tu jest podmiotem? Można założyć, iż podmiotem jest nadal poeta, który doszedł do wniosku, że styl
ody nie przylega do rzeczywistości, i oto zaczął przemawiać do swoich bohaterów ich językiem. Ludzie nie słuchają śpiewu przy akompaniamencie lutni. Ludzie zadowalają się dziś
tandetną muzyką kawiarnianą. Nie mówią „bochen” i „zrodzon”. Mówią: „Hej panie »ober«,
daj pan »kanapkę«„. (Jeżeli na kanapkę w ogóle są w stanie zarobić.) Ale wolno założyć i
taką sytuację, że bohaterowie „obrazka” opowiadają poecie – prawdę o nim! Poeta jest jednym z nich. Udaje grę na lutni, słuchając muzyki w jakiejś podłej koncertkawiarni”. Usiłuje
„marzyć [...] Ziewać lub wzdychać tylko z ostrożna”, widzieć w zwykłej scence kawiarnianej
„rycerzy »okrągłego stoła«”, w istocie jednak ma taką samą, jak wszyscy, „chrapkę na kanapkę”, i zarobkuje, jak potrafi: choćby pisując nie najkunsztowniejsze ody. Obydwie interpretacje są prawomocne. Partia końcowa należ y jednocześnie do poety i do bohaterów balladowego epizodu. Jest słowem poety i słowem o poecie. Tak konsekwentna dwugłosowość
rozbraja schemat klasycznego gatunku. Ostatecznie i nieodwołalnie.
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Z przytoczonego tu przykładu nie należy wnosić, iżby jedynym środkiem „rozbrajania”
gatunków klasycznych miała być brutalizacja czy „prozaizacja” języka. Nic podobnego. Brutalizacja, owszem, stanowiła chwyt nader skuteczny i pokazowy, jasny. Ale nie jedyny.
Bez brutalizacji obywa się analogiczny do opisanych wyżej proces złamania modelu modlitwy w Modlitwie Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (z tomu Niebieskie migdały, 1922
r.). Oto całość tekstu:
O pocałunku, któryś jest w niebie
razem z duszami bzu i jaśminu!
Krwi i bezsennych łąk gwiezdnych synu!
O pocałunku, któryś jest w niebie!
O treści wszystkich myśli i czynów!
O upragniony mej duszy chlebie!
Tęsknoto wichrów! Bajko jaśminów!
O pocałunku, któryś jest w niebie!
Me smutne usta zwiędną w czas krótki,
a gdy z nich barwa oddana glebie
w amarantowe przejdzie stokrotki –
wówczas mi zagrasz twą pieśń skrzypcową,
zamkniesz mnie w obce wieczności słowo,
o pocałunku, któryś jest w niebie!229
Poprawny, skodyfikowany schemat gatunku modlitwy zakłada – nieodwracalny! – taki oto
porządek rozumowania: istnieje gdzieś, poza zasięgiem ludzkich zmysłów, w niebie, Rozumna Praprzyczyna świata, w którym dano nam żyć, i z którą, być może, połączymy się kiedyś,
po śmierci. Byt Praprzyczyny jest pierwotny, nasz – wtórny. Wszystko cokolwiek nas otacza,
istnieje dzięki niej i z niej wynika. Na jej „obraz i podobieństwo” kiedyś ukształtowane. Jasnorzewska utrzymuje w swym wierszu ten właśnie porządek myślenia. Jej Modlitwa jest
przecież skierowana do „pocałunku, który j e s t w niebie” [podkr. – E.B.]. Złamanie modelu
odbywa się w grze znaczeń wewnątrz owego „jest”. Pytamy: skoro „jest”, to czy był tam zawsze? I na to pytanie otrzymujemy odpowiedź pozornie „poprawną”:
zamkniesz mnie w obce wieczności słowo
Wszelako cały system obrazowania każe zakwestionować ową „wieczność” i „obcość”
bytującego w niebie pocałunku. Dowiadujemy się bowiem, iż pocałunek ten ma ziemski, doczesny rodowód. „Wziął się”, by tak powiedzieć, z ludzkich tęsknot, z ludzkich „myśli i czynów”. Jeżeli istnieje tam, w niebie, „razem z duszami bzu i jaśminu”, to – nie obawiajmy się
pytań naiwnych, „dziecięcych”: ten typ liryki wyrasta z, przewrotnej wprawdzie, naiwności i
„dziecięcości” właśnie – któż go dał bzom, jaśminom, wichrom? Kto go oddał przyrodzie
ziemskiej? Człowiek. Przeczytajmy jeszcze raz:
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M. P a w l i k o w s k a – J a s n o r z e w s k a, Wybór poezji, Opracował J. Kwiatkowski, WrocławWarszawa-Kraków 1967 (BN, seria I, nr 194), s. 20.
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Me smutne usta zwiędną w czas krótki,
a gdy z nich barwa oddana glebie
w amarantowe przejdzie stokrotki –
[podkr. – E.B.]
Właśnie! „Oddana – przejdzie”. Skodyfikowany schemat modlitwy religijnej ulega w
wierszu tym odwróceniu i, w konsekwencji, laicyzacji. Model zostaje „rozwiązany” od wewnątrz. Modlitwa Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej okazuje się więc, ,w ostatecznym swym
kształcie, niemodlitwą.
Omówione dotychczas propozycje postromantyzmu mają charakter negatywny. Gatunki,
które tworzą się na gruzach form klasycznych, są przede wszystkim zaprzeczeniem starej
„gramatyki” genologicznej. Mówią – „nie”. Niesielanka, niesonet, niedytyramb, nieoda, niemodlitwa. A więc nie, i jeszcze raz nie.
Wypada odnotować w tym miejscu także eksperymenty nieudane, które zajmują jakby
strefę „zerową” serii postromantycznej. Na przykład Spłon lotnika Jerzego Jankowskiego (z
Tramu wpopszek ulicy, 1920) nosi podtytuł Rapsod i „chce być” zdecydowanie nierapsodem.
Poeta usiłuje klasyczny model rapsodu strącić z areopagu gatunków bohaterskich, heroicznych. Dąży do „poniżenia” tej formy, do ujęcia jej w cudzysłów stylizacyjny pospolitej
wzmianki gazetowej z sensacyjnej kroniki wypadków. Lotnik, bohater utworu –
Myśli o wzmiance,
ktura ukaże się w dzienniku po jego śmierci –
a rozpocznie się od słuf: „Okolicznościowo
nadmieniamy”
Jednakże operacja „rozbrojenia” modelu rapsodu – nie ,udaje się. Tradycyjna „gramatyka”
bierze górę nad intencjami poety. Forma klasyczna odnosi w końcu zwycięstwo; oto finał
Spłonu lotnika:
Bijcie w tryumfu dzwon, kiedy wysoko hen nad ziemią
w dzień płonie, jak stearynowa świeca – bohater.230
(W przytoczonych wyżej słowach pobrzmiewa jakby dalekie echo Bema pamięci żałobnego rapsodu Cypriana Kamila Norwida.)
Polemika z klasycznymi normami genologicznymi nie przestała interesować poetów aż do
dnia dzisiejszego. Jeżeli bowiem stare gatunki nie istnieją w aktualnych rozwiązaniach poetyckich, to jednak uczestniczą one w świadomości literackiej współczesności – na tych samych prawach, na jakich uczestniczą w niej stare teksty poetyckie.
Oto Wypadek prawdziwy Mirona Białoszewskiego (1965):
dawniej obrywały się lodowce
teraz przyszła kolej na balkony
230
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na rogu Wspólnej i Poznańskiej
przyjechał do niej
(rozwódka)
(40 lat)
(przeszło 40)
wyszli na balkon
oberwał się
z nimi
12 piętnaście
w nocy
takiego Romea i Julii jeszcze nie było
takiej Weronei
i zarazem oberwał się
drugi
na samej Wspólnej
też dwie (osób)
bo to po dwie
widocznie
i tylko na Wspólnej
tyle, że ten drugi
to nie balkon
a sama balustradka
–––––––––––––––––
nie wiadomo czy to zapowiada
to wszystko, czy to wszystko
zapowiadało te balkony231

Wypadek prawdziwy mieści się w tradycyjnej poetyce ballady. Jest zapisem wydarzeń,
które nie są wprawdzie – jak każe gramatyka tego gatunku – po epicku wydłużone w czasie,
są jednakże po epicku paralelne. Gdyby oberwał się jeden balkon, opowieść Białoszewskiego
byłaby nieciekawa, i „nieballadowa”. Rzecz w tym, że po pierwszym balkonie oberwał się
zaraz drugi, że ginęły zawsze dwie osoby („bo to po dwie – widocznie”), i że zdarzył się ten –
podwójnie podwójny! – wypadek na tej samej ulicy. Opowiadacz nie rozumie mechanizmu
opowiadanych wydarzeń. Nie wie, co się za tym kryje, gdzie tkwią przyczyny, gdzie skutki.
Usiłuje swą niewiedzę uporządkować w pewien system, irracjonalny, bliski romantycznoballadowej „cudowności”. Być może tak już w świecie jest, że coś się musi pod kimś raz po
raz oberwać. Na przykład dawniej obrywały się lodowce. Teraz przyszła bolej na balkony.
Ballada Białoszewskiego, jak każda ballada, stanowi zapis widow iska.232 Nie jest „teatrem” – przypomina „teatr”:
takiego Romea i Julii jeszcze nie było
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M. B i a ł o s z e w s k i, Było i było, Warszawa 1965, s. 57-58.
O widowiskowej strukturze ballady piszę w recenzji Ballady J. Opackiego i Cz. Zgorzelskiego, op. cit,
(rec. w „Pamiętniku Literackim” 1971, nr 3), polemizując z koncepcją ,,teatralności” tego gatunku.
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Mowa o wypadku prawdziwym. Obowiązują tutaj nadal, jak w Romantyczności Mickiewicza, „prawdy żywe”. Sam zaś zapis wydarzeń ma coś z plotki, coś z notatek reporterskich, coś z milicyjnego raportu:
(rozwódka)
(40 lat)
(przeszło 40)
12 piętnaście
w nocy
też dwie (osób)
Podlegając regułom tradycji gatunkowej wiersz Białoszewskiego – jednocześnie – usiłuje
je zakwestionować, przenosząc ,,akcję” ze świata przedstawionego – do świata słów. Znaki
językowe tego tekstu egzystują jak gdyby na granicy dwóch stref. Potoczne, notowane w pośpiechu, służą balladowemu „widowisku”, ale i same zaczynają – między sobą – „grać”, organizując nowe, drugie „widowisko”: ponad balladą.
„Wypadek prawdziwy” ma dwa znaczenia. Znaczy mianowicie tyle co „wydarzenie prawdziwe” i tyle co „prawdziwy upadek z wysokości”. Nie każda katastrofa uliczna jest naprawdę „wypadkiem”. O „wypadku” można mówić tylko wtedy, gdy ludzie rzeczywiście „wypadają”, np. z balkonów. Ta refleksja nie ma już charakteru wypowiedzi balladowej. Jest próbą
uwidowiskowienia słowa.
Zwróćmy uwagę na mikrodialog tej serii wyrażeń: „teraz kolej przyszła [...]”, „przyjechał
do niej”, „przeszło 40”. Słowo „przyjechał”, samowolnie, ponad sprawozdaniem narratora,
łączy się ze słowem „kolej”. W tekście zostaje zaszyfrowana informacja: „przyjechał do niej
koleją”. Wyrażenie „przeszło 40” staje się także dwuznaczne. Oznacza „ponad 40 lat” i zarazem „przeminęło 40 lat”. Aby nie było wątpliwości, że grają tu wyrazy z pola „iść” czy
„przyjść”, Białoszewski pisze zaraz: „wyszli na balkon”. W ten sposób „chodzą” nie tylko
bohaterowie ballady, ale i same słowa. Gra znaczeń obejmuje także nazwy miejscowe i osobowe w Wypadku prawdziwym. Balkony, czytamy, obrywają się „na rogu Wspólnej” i „na
samej Wspólnej”. Bo to widocznie, powiada narrator, może się – lub powinno? – dziać „tylko
na Wspólnej”. Trzy razy powtórzone słowo „Wspólna” przestaje być nazwą ulicy warszawskiej – staje się jakby symbolem „wspólnoty” wydarzeń. Balkony spadają wspólnie. Ludzie z
nich – wypadają wspólnie. Zaczyna działać magia słowa. Owa zaś „wspólność”, wielość, jednoczesność „scen balkonowych”, ich cała lawina – motyw „lawiny” istnieje zaszyfrowany w
informacji o lodowcach! – każde teraz narratorowi mówić już nie o nowej Weronie, lecz o
„takiej Weronei”: o eposie balkonowych lawin, bliskich Odysei.
I tak poetyka ballady uległa radykalnej transformacji. W balladzie klasycznej słowa były
wyznaczane przez bieg zdarzeń. W utworze Białoszewskiego bieg zdarzeń jest wyznaczony
przez g r ę słów.
Na przeciwległym biegunie omawianej serii znajdują się z kolei rozliczne pozytywne próby poszerzenia dotychczasowego repertuaru modeli sytucji komunikacyjnych w liryce Jak
wspomniałem, rolę pierwszorzędną odgrywa w tym procesie nobilit acja wszelkich „nieszlachetnych”, ściśle użytkowych form wypowiedzi potocznej, które zna wprawdzie tradycja
piśmiennictwa, ale które me miały dotąd prawa wstępu do poezji. Poeta jest nie tyle wynalazcą ile odkrywcą nowych możliwości kodowania przekazów lirycznych. Poszukiwania
idą w dwóch kierunkach. Podczas gdy jedni usiłują zdobyć dla sztuki słowa zapoznane, stare, chciałoby się rzec: antykwaryczne gatunki piśmiennictwa użytkowego (zbiór kolęd ludowych, kalendarz z „instrukcjami” dla wróżbitów, poradnik dobrego zachowania się itp.), inni
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poeci, odwrotnie, pragną opanować i przekształcić w lirykę gatunki najnowsze, zrodzone
lub rodzące się teraz, w kulturze masowej XX wieku (reportaż dziennikarski, „wzmianka” w
kronice wypadków z gazety codziennej, scenariusz filmowy, zapis audycji radiowej itp.).
W 1925 roku ukazują się Pastorałki Tytusa Czyżewskiego. „Składają się one – pisze Kazimierz Wyka – z kolędy zatytułowanej Pastorałki, z kantyczki Ptakowie leśni przylecieli, z
trzech misteriów, dwukrotnie pod tytułem Pastorałki, oraz U szopy i Kolędy w olbrzymim
mieście”. Dla interesującej nas, problematyki ważny jest komentarz cytowanego badacza:
„Wszystkie określenia gatunkowe pochodzą od Czyżewskiego, on je wyróżniał. Widnieje w
tym dążenie do podtrzymania, a zarazem możliwie pełnego wykorzystania artystycznego
form i gatunków przekazanych przez ludową poetykę i wyobraźnię”.233
W roku 1926 wychodzą drukiem Obrazy imion wróżebnych Kazimiery Iłłakowiczówny.
Znów odwołajmy się do cudzego komentarza; pisał Zawodziński: „Ona dostrzegła w pokoju
klucznicy leżący obok Złotego Ołtarzyka i rejestru gospodarskiego stary kalendarz i wystylizowała na modłę wróżb jego związanych z imionami swoje Obrazy imion wróżebnych, gdzie
przepojone liryzmem [...] sylwetki widzianych ludzi wtopiła w formę pozornie niedbałych
dystychów wersetowych (może też trochę stylizacji na rymowaną prozę krasomóstwa i na
»częstochowskie« wiersze?), sylwetki te łącząc subtelnie z tradycyjnymi charakterystykami
(opartymi może na żywotach patronów?), a także, dla stylizacji oczywiście, z przepowiedniami matrymonialnymi i z wieszczbiarskim wykrętnym wróżeniem”. 234
(Nawiasem mówiąc, zainteresowanie „wieszczbiarskim wykrętnym wróżeniem” jako modelem sytuacji komunikacyjnej obserwujemy w twórczości wielu innych poetów tamtych lat,
zob. Kabała Władysława Broniewskiego w tomie Dymy nad miastem, Ulica szarlatanów
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.)
Rok następny, 1927. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska wydaje swój Dansing – Karnet
balowy. Prymitywnym, tandetnym pierwowzorem gatunkowym Dansingu jest z kolei poradnik typu „zbioru złotych myśli na każdą okazję” przeznaczony dla ludzi pozbawionych inteligencji, dowcipu, błyskotliwości, którzy chcą zawsze w odpowiedni sposób zachowywać
się jęz ykowo,235 i oto otrzymują komplet gotowych tekstów właściwych „zachowań siej,
utwierdzanych w systemie obyczajów.
Sam gatunek poradnika miał wprawdzie wówczas – i ma do dnia dzisiejszego – zabezpieczone miejsce w kulturze masowej, nie stanowi jednak nowego wytworu obyczajowości
dwudziestowiecznej; dość przypomnieć choćby Moliera Mieszczanin szlachcicem. Pawlikowska-Jasnorzewska oferuje swoim czytelnikom (jakby) upoetycznioną i unowocześnioną
wersję zbioru porad – do wykorzystania w czasie zabawy tanecznej. Niektóre miniatury tej
książeczki przewodzą na myśl tzw. flirt towarzyski. A więc: kobieta, która dotknęła w tańcu
partnera jakąś częścią swego balowego stroju, może przeprosić go elegancko a dwuznacznie
(dwuznaczność tutaj jest w tonie) tekstem motyla:
dotknęłam pana jak motyl egretą
przepraszam
to było niechcący
pan jest jak czarny irys smukły i gorący
zapomniałam
że jestem kobietą236
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K. W y k a, Rzecz wyobraźni, op. cit., s. 32.
K. W. Z a w o d z i ń s k i, Wśród poetów, op. cit., s. 33-34.
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Albo: taniec trwa zbyt długo, uścisk w tańcu, choć konwencjonalny, zaczyna peszyć oboje
partnerów, i oto ona, rozładowując napięcie, może powiedzieć mu prosto, bezpretensjonalnie:
wszystko to takie proste tak szczere
jak dąb jesteś szumiący wesoły
a ja w zielonej sukni
w naszyjniku pereł
czymże jestem
bukietem jemioły
„Poradnik” poetycki Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej odznacza się dużą rozmaitością sytuacyjną. Usiłuje (jak gdyby) przewidzieć maksimum typowych dla zabawy tanecznej okoliczności, w których wypada coś mówić, i to mówić lapidarnie, wykwintnie. Dla zalotów w tańcu
– fokstrot lub ramię tancerza, dla rozmów na temat stylu muzycznego nowoczesnej orkiestry
rozrywkowej – krzyk jazz-bandu, dla oglądania tańczących – excentrycy lub przekwitła tancerka, dla chwil odpoczynku między tańcami – chwila na werandzie lub przedwiośnie itd.
Nawet tak drobny szczegół, jak figura taneczna bluesu, gdy kobieta zgina kolana przed mężczyzną, staje się tu zarodkiem mikros ytuacji towarz yskiej, i na tę okoliczność także
mamy piękny tekst – wiersz blues.
Wszelako mikrosytuacje tanecznego karnawału, choć tak wierne najdrobniejszym detalom
ówczesnego systemu obyczajów i konwencji towarzyskich, urastają w Dansingu do rangi
metafor – „dużych”, ważnych, przełomowych sytuacji w życiu ludzkim w ogóle. Taniec nie
jest tylko tańcem. Zabawa nie jest wyłącznie zabawą. Krzyk instrumentów orkiestry jazzowej
to, jednocześnie, koncert modnej muzyki rozrywkowej i niepohamowany wrzask noworodka
(„przecież przyszliśmy na świat wśród takiej muzyki”). Bal to zarówno maskarada, oszustwo,
gra z losem, który nie nam był przeznaczony, gra ze szczęściem, które nie do nas należy
(trzeba chodzić w masce), jak i, odwrotnie, zerwanie masek, powrót do pierwotnej, bezwstydnej– nie znającej jeszcze wstydu – nagości:
my jak adam i ewa upojeni rajem
tulimy się tańcząc w uścisku
Poradnik, w konsekwencji, przestaje być poradnikiem „dansingowym”. Staje się zbiorem
porad odnoszących się do ludzkiej egzystencji, do życia w ogóle – po to jednak, aby udowodnić niemożliwość wszelkiego rodzaju poradnictwa. Obok wzorców wypowiedzi mówionych
znajdujemy tu także próbki monologów czy dialogów myślanych; miniatura miss ameryka to
zapis niemej rozmowy z fotografią nagrodzonej piękności w ilustrowanym czasopiśmie; podobnie valentino – dialog z „filmowym cieniem” nieżyjącego, głośnego wówczas, aktora.
Ten, prosty w gruncie rzeczy, zabieg rozwiązuje model użytkowego gatunku ostatecznie.
(Poradnik użytkowy ma udzielać wyjaśnień na temat: co się w takiej to a takiej sytuacji mówi,
natomiast „co się przy tym myśli” jest, oczywiście, i autorowi i użytkownikom doskonale
obojętne.)
Model sytuacji komunikacyjnej miniatur Dansingu opisalibyśmy zatem tak: w krótkim,
nieprzerwanym, jednorazowym przekazie poetyckim następuje gwałtowny przeskok intencji nadawczej; przeskok ten odbywa się w polu trzech podstawowych figur semantycznych
utworu: podmiotu wypowiadawczego adresata i rzeczywistości przedstawionej. Przeskok od

96

usługowego wzorca „mile widzianych” na balu „zachowań się” językowych – do intymnych
zapisów myśli podmiotu: tego jednego, jedynego uczestnika tej jednej, niepowtarzalnej, dawno minionej zabawy tanecznej (np. zabawy w sopockiej Indrze237 – wiersz excentrycy). Przeskok od kreacji adresata-użytkownika „złotych myśli” – do adresata-powiernika myśli sekretnych. I wreszcie przeskok od mikrozdarzenia w świecie tańca – do mitu egzystencji człowieka we wszechświecie. Jest to model sytuacji komunikacyjnej całości cyklu pt. Dansing. Czy
te samie prawa rządzą każdą pojedynczą miniaturą w omawianym zbiorku. Nie. Nie każdą.
Tylko niektórym wierszom Dansingu udaje się uruchomić komplet funkcji modelowych. Na
przykład – miniaturze zagubiony tancerz. Pierwszy czterowiersz oscyluje tu między zwierzeniem a zbiorem wzorców językowych „zachowania się” na balu; dokładnie – pod koniec balu:
zwiędły suknie i wachlarz z piór strusich
czas opada jak chmura szarańczy
wszystko kończy się prędzej niż musi
gra muzyka lecz nie ma z kim tańczyć.
Tak się o balu myśli, i tak się pod koniec balu często mówi. Adresatem może być i powiernik, i równie dobrze użytkownik „poradnika”. W czterowierszu drugim następuje nagły
przeskok intencji nadawczej:
tancerz miły odszedł w dalszą drogę
gdzie jest nie wiem ani wy nie wiecie
jeśli tu go odszukać nie mogę
jakże znajdę go w wielkim wszechświecie
Jak nazwać tę nową formę miniatury lirycznej? „Miniatura”, „epigramat” – to nie są
współcześnie nazwy gatunków, lecz określenia zadań konstrukcyjn ych, jakie stawia sobie
poeta i wykonuje wobec czytelnika. (Podobnie cykl Oktostychów Iwaszkiewicza, a także
wszelkie sonety; w dwudziestoleciu międzywojennym sonet był odczuwany już tylko jako
„naczynie na różne treści”, dawno bowiem zatracił charakter modelu sytuacji komunikacyjnej). Autorka omawianego cyklu, uprzedzając jak gdyby kłopoty nazewnicze badacza, mnoży
najrozmaitsze propozycje własne. Zwróćmy, uwagę: odbywa się tu zastanawiająca wędrówka
słów z „miejsca” tytułu do „miejsca” podtytułu. Wędrują nazwy tańców towarzyskich. Słowo
„fokstrot” pojawia się w strefie metajęzykowej trzykrotnie. Raz jest tytułem wiersza (zaczynającego się od słów: „pocałunki z florydy”), i dwa razy pełni funkcję podtytułu: w wierszach
gwoździk z Szanghaju i szeik. Podobnie inna nazwa tańca: „blues”. Blues to tytuł jednego i
zarazem podtytuł dwu innych miniatur poetyckich (miss ameryka i palmy). Z kolei „tango”
pojawia się raz, w podtytule wiersza valentino. Inaczej eksponuje się tu słowo „charleston”: w
poincie miniatury piekło jest ono ostatnim, wytłuszczonym słowem tekstu. Bez wątpienia,
wszystkie wspomniane nazwy tańców pretendują w Dansingu do roli nazw genologicznych.
Tak samo, jak i podtytuł całego cyklu: Karnet balowy. Jak również podtytuł wierszy kula z
rewolweru i pilot – intermezzo oraz intermezzo smutne. Co więcej: słowa te w leksykonie
sztuki już są nazwami genologicznymi. Zwłaszcza „intermezzo”, „międzygra”, gatunek
małej opery komicznej. Ale także gatunki rozrywkowej muzyki tanecznej: tango, blues,
237
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charleston, fokstrot. Słowem: intencja poszerzenia słownika literackich, lirycznych nazw
gatunkowych jest tutaj wyraźna.
Wiele ówczesnych – analogicznych – pomysłów ma eksperymentalny i jednocześnie zabawowy, ludyczny charakter. Pamiętamy główne założenie tego nurtu: system gatunków lirycznych jest otwarty, dynamiczny, nie do opanowania, ale jest systemem, i każdy wiersz
powinien się odnaleźć w nim, a nie poza nim. Poeci mają i do systemu, i do własnych poczynań genologicznych stosunek ambiwalentny. Nie mogą traktować tej problematyki niepoważnie (lekceważąco), i nie mogą nie traktować jej jednocześnie z pewnym dystansem ironicznym; pół-żartem, pół-serio. Skoro wolno bawić się skodyfikowaną formą gatunkową, wolno
także zabawiać siebie i odbiorcę własnymi innowacjami genologicznymi. Zwłaszcza iż sam
proceder eksperymentu gatunkotwórczego nie jest wynalazkiem współczesności, znany był
Młodej Polsce. A młodopolskie nowe nazwy gatunkowe, „melodie”, „arabeski”, „akwarele”,
oferowano publiczności literackiej z całkowitą powagą, bez ironicznego lub „zabawowego”
choćby cudzysłowu.
„Uzurpowane w imię indywidualizmu – pisze Stefania Skwarczyńska – prawo do arbitralnych decyzji pozwalało krytykom, i samym twórcom [...] na bezkarne tworzenie nowych
nazw o pozorach nazw genologicznych [...]. Rezultatem tej radosnej twórczości była z jednej
strony dyskwalifikacja przedmiotu badawczego genologii, z drugiej powstanie w niej integralnego chaosu. Do dziś dnia czekają na weryfikację naukową kreacje tej epoki o pozorach
nazw genologicznych [...]. Czy tak często powtarzające się wówczas w literaturze określenia,
jak sonata, scherzo, akwarela, arabeska to odpowiedniki rzeczywistych gatunków literackich?
Czy impresja to gatunek literacki, czy też tylko uporczywie powtarzający się w tamtej epoce
tytuł poszczególnych utworów?”238
Diagnoza powyższa doskonale przylega do faktycznego stanu rzeczy w liryce okresu przed
1918 rokiem. Nie może jednak zostać mechanicznie przerzucona do opisu świadomości gatunkowej współczesności. Tutaj bowiem wszystko pozornie wygląda tak samo, i wszystko ma
zupełnie inny sens. Arbitralne decyzje tworzenia nowych nazw genologicznych nie są uzurpowane w imię indywidualizmu lecz w imię uniwersalizmu. Chodzi przecież o możliwie uniwersalną sieć kontaktów między liryką i jej czytelnikami. Sama produkcja nowych nazw nie
odbywa się „bezkarnie”. Cudzysłów autoironiczny jest właśnie sui generis „ukaraniem” pomysłu. Wreszcie powtarzający się uporczywie tytuł, nacechowany genologicznie, bywa nie
tylko tytułem, lecz niekiedy faktyczną projekcją nowych zasad komunikacji literackiej.
Na 10 prób może być 9 nieudanych i l udana. Dla nas ważne jest zarówno podejmowanie
wielu prób, jak i fakt, że z masy pomysłów impulsywnych, spontanicznych, „zabawowych” –
wyłania się niekiedy propozycja odkrywcza, z którą i liryka, i nauka o gatunkach powinny się
liczyć.
Wróćmy do Jasnorzewskiej: jak nazwać gatunek miniatury zaprojektowany w analizowanym cyklu? Czy wolno uznać tytuł lub podtytuł tej książeczki za pełnoprawną nazwę genologiczną? Wiersze – „dansingi”, wiersze – „karnety”...? A dlaczegóż by nie? Słowo „karnet” nie
jest ani bardziej umowną, ani silniej zmetaforyzowaną nazwą genologiczną niż „serena”
(wieczorna rosa), niż „stanca” (postój, izba, komnata), niż „facecja” (pochodnia, ogień) i
wiele innych, skodyfikowanych haseł słownika nauki o gatunkach. Podobnie „dansing” nie
odbiega daleko od „ballady” – z włoskiego „ballar” – czyli „tańczyć”, „pląsać”.
Z kolei w „ataku” na nowoczesne (użytkowe) formy zrodzone w masowej kulturze XX
wieku prym wiodą futuryści. Najpełniej program ten został sformułowany w Prologu poematu
Pieśń o głodzie (1922) Brunona Jasieńskiego. Przywódcę futurystów polskich fascynowała
anonimowość założona w modelu wypowiedzi dziennikarskiej, schematyczność i maksymalna komunikatywność gazetowej „wzmianki”; pisał:
238
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W rubryce nadzwyczajnych wypadków
są małe, niewyraźne wzmianki
o śmierciach
jakichś niewiadomych ludzi,
które kończą się słowami:
„...zawezwany lekarz pogotowia skonstatował śmierć
głodową...”239
Naśladowanie rozmaitych „kronikarskich” form publikacji prasowej ma w liryce Jasieńskiego charakter st ylizacji wielozakresowej 240 To zrozumiałe: gatunki dziennikarskie są
nader często już stylizacjami – na list, na pamiętnik, na raport policyjny, na plotkę. Jak się
zdaje, autor Buta w butonierce uświadamiał sobie ową wielozakresowość postulowanych i
praktycznych operacji stylizacyjnych, skoro poematowi Miasto (1921), wiążącemu w jedną
synkretyczną całość modele reportażu, raportu, przekazu telegraficznego, plotki, śpiewki
ulicznej itp. dał „genologiczny” podtytuł Syntezja.
Na baczniejszą uwagę zasługuje wiersz Jasieńskiego Przejechali (z Buta w butonierce,
1921) – udana próba „uruchomienia” w systemie znaków poetyckich modelu filmowego scenariusza. Intencję poety i w tym wypadku odsłania podtytuł utworu – Kinematograf. Ale nie
tylko podtytuł; oto początek wiersza:
Piegowata służąca w białej bluzce w groszki.
Ktoś wysmukły z rajerem.
– Przyjedziesz?... – „Nie mogę...”
Hooop!!
Samochody. Platformy. Dorożki.
Kinematograf szprych
Z kółłomotem gruchotał po wyschłym asfalcie.
– Poczekaj... – „Nie, nie, nie proś, bo mogłabym ulec...”
Dzyń! Dzyń!
Tramwaj czerwony wytoczył się z alej.
Zwróćmy uwagę na osobliwy zapis dialogów, wmontowanych w tę serię niby-filmowych
migawek. Słowa jednej osoby są tu zawsze wyodrębnione myślnikami, słowa osoby drugiej –
ujmowane konsekwentnie w cudzysłów. Cóż to znaczy? To musi coś znaczyć. Zwłaszcza, iż
chwyt takiego właśnie różnicowania zapisu mowy przedstawionej powtarza się tutaj dwukrotnie. Sądzę, że sytuacja komunikacyjna Przejechali przedstawia się tak: tylko jedna postać
tego „filmu” mówi, i oto jej wypowiedzi pojawiają się na „ekranie”. Natomiast postać druga
– nie wypowiada słów przeznaczonych dla niej w scenariuszu, lecz je wyr aża mimicznie, tj. zachowuje się tak, jakby chciała powiedzieć „Nie mogę” czy „Nie proś”. Jasieński
wykorzystuje w Przejechali sz yfr pośpiesznie czynionych notatek scenariuszowych, daje
jakby „brudnopis” filmowego scenariusza, każąc czytelnikowi nie tylko „nakręcić” w wy239
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obraźni „film”, ale także – jak postępuje każdy reżyser – przekształcić szkicowy scenariusz w
szczegółowy scenopis.
Radio i film stanowiły odkrycie nowych, nie znanych dotąd możliwości us ytuowania
słowa w świecie, wśród ludzi i rzeczy. W tych dwóch kanałach masowej komunikacji działo
się ze słowem coś takiego, czego tradycyjne mechanizmy kontaktu międzyludzkiego nie były
w stanie w ogóle przewidzieć. Zapis słowa „wyświetlany” na ekranie odzyskiwał ruch, ruch
światła i cienia; słowo w czołówce filmowej – niczym przedmiot w rękach prestidigitatora –
mogło wrysować się w obraz, pękać, zmieniać na oczach widzów krój liter, znikać i znów się
pojawiać, itd. A słowo przekazywane w audycji radiowej „zachowywało się” w sposób jeszcze bardziej zdumiewający, niezwykły, poet ycki. Nie tylko przeistaczało się w urodziwy
splot sygnałów akustycznych, w szmer, w muzykę (tego rodzaju przemiany, choć mniej intensywne i natrętne, znali od wieków odbiorcy spektakli muzycznych), ale także – i to było nowe! – pokonując olbrzymie przestrzenie, zaczynało, różnojęzyczne, istnieć zawsze i wszędzie,
wokół nas, w powietrzu, „na falach eteru”. W autonomicznym świecie fal radiowych.
Romantyk dziewiętnastowieczny musiał zdobyć się na maksimum wysiłku wyobrażeń, na
hiperboliczne „nadużycie gestu i śmiałości wyrazu”241, aby napisać:
Patrz, jak te myśli dobywam sam z siebie,
Wcielam w słowa, one lecą,
Rozsypują się po niebie,
Toczą się, grają i świecą;
Już dalekie, czuję jeszcze
Ich wdziękami się lubuję,
Ich okrągłość dłonią czuję,
Ich ruch myślą odgaduję.242
Poeta pierwszej ćwierci XX wieku, epoki radia i filmu, mógł to wszystko zobaczyć i usłyszeć, jak i miliony innych ludzi, w domu, na ulicy, w sali kinowej. Nie potrzebował nawet
„myślą odgadywać” ruchu słów – słowa poruszały się na ekranie naprawdę.243
Sam opis ruchu znaków językowych, taki jak w cytowanym fragmencie Wielkiej Improwizacji Mickiewicza, teraz już nie wystarczał. Futuryści: Tytus Czyżewski w Elektrycznych
wizjach („genologiczny”, znaczący podtytuł tomu Zielone oko, 1920), Bruno Jasieński w kilku wierszach, w Przejechali, w Wiosenno (1921), wreszcie – najkonsekwentniej – Stanisław
Młodożeniec w zbiorku Kreski i futureski (1921), każdy na swój sposób, usiłowali zmusić
tekst wiersza, z natury statyczny, do powtórzenia „drogi” przekazów radiowych i filmowych. Oferowali czytelnikom graficzną wizję ruchu słów i cząstek słowa; np. Jasieński w
Wiosenno:
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rOSnym pełniowiOSnym rAnem
poezAwią poezOwią
pierwsze
szesnastolEtnie lEtnie
naIWne dzIWne wiersze244
Nie jest to tylko eksperyment stylistyczny. Nowa sytuacja słowa – to nowy model komunikacyjny. (A, wedle naszych założeń, nowy. model komunikacyjny wpisany w wiersz – to nowy gatunek liryczny). Nie wszystkie; próby futurystów były udane. Niekiedy całe przedsięwzięcie kończyło się na rozrzuceniu po tekście kilku aluzji do filmu czy radia. Dwa liryki
Młodożeńca z Kresek i futuresek – Moskwa i Radioromans – zaliczyłbym do udanych, zwycięskich eksperymentów genologii futurystycznej. O Moskwie pisałem szerzej przy innej
okazji;245 Radioromans to druga, równie interesująca próba „uruchomienia” w znakach poetyckich „radiowego” modelu komunikacyjnego. Początek wiersza przypomina naturalistyczny zapis chaosu, rozproszonych sygnałów, dźwięków, trzasków radioodbiornika; oto z chaosu
wyłaniają się pojedyncze słowa, jakieś „Halo!... Ho!” czy „o jakże – jak?”, by na powrót wtopić się w niekomunikatywny szum:
– – – – – – diń – – – –
– – diń – diń – diń – diń –
Halo!... Ho! – – o Holi – ho
– – – – – – o mia lumba –
o jakże – jak? – – – – – –
diń – diń – – – diń – d i ń246
W ten sposób wyjaśnia się sens pierwszej połówki tytułu Radioromans; radio zostało włączone – wkrótce pojawi się „akcja” romansu:
Wyszczebiotałaś słodkie – „TAK” –
żółta papużka w kwiatów klombach;
aromat słowa – – – herbat smak
radiofalami wiatr przegląda
pod słońca blask – – – – – –
diń – – diń – – diń – diń
– – – – – – diń – – – –
Sytuacja okazuje się nagle niejasna. Kto „wyszczebiotał słodkie – »TAK«”? Kobieta, której głos wyłania się właśnie ze szmerów i trzasków radioodbiornika, może: aktorka grająca w
jakimś „romansowym” słuchowisku? Słowo „TAK” robi wrażenie bezpośredniej odpowiedzi
244
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na usłyszane wcześniej pytanie „jakże – jak?” Czy, być może, owo „TAK” wypowiada inna
kobieta, należąca do rzeczywistości „pozaradiowej”, która oto razem z bohaterem wiersza
przysłuchuje się audycji? Rozmawiają o czymś. Przypadkowo ich dialog splata się ze słowami płynącymi z radioodbiornika. Nie wiadomo. Nie wiemy, jaką funkcję pełni tu „aromat
słowa – – – herbat smak”. U Młodożeńca nie ma słów pustych. Motyw herbaty wydaje się
tropem, który prowadzi do poprawnego rozwikłania zagadki sytuacyjnej. W strofie trzeciej:
Pijany dzień radości dodał – – –
– – – – o uchyl ust spod parasola
o Holi – ho – – – – – – – –
malutkie „serce w usta połóż – – –
na spodku podaj przy herbacie – –
– – – – – o jakże – jak? –
Tak. Teraz nie ulega wątpliwości: akcja „romansu” rozgrywa się w świecie „pozaradiowym” – „pozasłuchowiskowym”. Cóż zatem sugerował tytuł: Radioromans? Dlaczego „Radio-”? Czy miałoby to znaczyć tylko tyle, że oto tłem współczesnego romansu, jak dawniej
księżyc, bywa także radioodbiornik? Nie. Koncepcja poety jest znacznie bardziej interesująca.
Jak wynika z partii końcowej, miłość dwojga bohaterów tego wiersza jest procederem nielegalnym, ukrywanym. Banalny trójkąt: mąż, żona i „ta trzecia” – „żółta papużka w kwiatów
klombach”. Kochankowie zachowują się tak, jakby ich słowa i umówione znaki (może także
myśli?) były na ustawicznym „podsłuchu” radiowym. Stąd pierwszy sygnał ostrzegawczy – w
pierwszej strofie:
aromat słowa – – – herbat smak
radiofalami wiatr przegląda
Rozspacjowanie słowa „wiatr” było także zabiegiem znaczącym; czytajmy dalej:
Tik – tak – – – – – – – –
tik – tak – – – diń – – diń
Jak motyl z kwiatu wołasz
– „nie mamy nic!... nie mamy nic!
wiatr porwał i zatracił” – – – –
Cała przestrzeń jest jakby „zradiofonizowana”. Wiatr każdej chwili może „przejrzeć radiofalami” ich słowa, znaki, myśli, porwać i – donieść zazdrosnej żonie. Sytuacja beznadziejna.
Głośny płacz „papużki” sytuację tę jeszcze pogarsza:
o!... o!... o!... – – – – –
– – – – – – – cóż ten szloch
– – – – – o Holi – ho? – –
–––––––––––––
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To ciszej płacz – nadchodzi żona
jak radiofala – – przeczulona – –
– – diń – – diń – to ciszej płacz
– – – diń – diń – – – klang.
Koniec. „Klang”. Nie było innego sposobu. Bohater musiał przerwać zakazany romans –
„wyłączyć” głos kochanki.
Model komunikacyjny radiofonicznego usytuowania słowa został w Radioromansie
potraktowany jako metafora banalnej wprawdzie, ale przez pomysłowy chwyt skutecznie
odbanalizowanej sytuacji nielegalnych, skrytych kontaktów romansu pozamałżeńskiego, który trwa dopóty, dopóki nie pozostawia zbyt wielu podejrzanych znaków – w momencie grożącym ujawnieniem zostaje przerwany. Innymi słowy: w świecie przedstawionym analizowanego wiersza nie było w ogóle żadnego radioodbiornika. „Odbierał” bohater – „nadawała”
kochanka. (W strefie „podsłuchu” znajdowała się żona.) Rolę aparatów radiowych,
nadawczego, odbiorczego i podsłuchowego, odegrali ludzie.
Człowiek – aparatem systemu komunikacji cywilizacyjnej, ta metafora miała w liryce futurystów szereg wariantów. Pisał Jasieński, że:
każdy z nas, [...]
to po prostu ubrany w miękki pless
aparat
systemu Morse247
Wróćmy do cytowanych na początku tego rozdziału słów Tadeusza Peipera, który stawiał
obok siebie gatunki i kierunki literackie. Wśród wielu „przejęzyczeń” krytyki ówczesnej – sąd
Peipera przejęzyczeniem nie był. W istocie bowiem zadania nowego gatunku i zadania nowego kierunku literackiego w tym okresie były niemal identyczne. W obydwu wypadkach chodziło o wypracowanie nowych zasad komunikacji literackiej. Takie nazwy, jak „futureski”
czy „słopiewnie”, oderwane od tekstów, mają zatem wszelkie uprawnienia nazw genologicznych. I jednocześnie – wszelkie uprawnienia reprezentantów kierunku literackiego.
Pisze Kazimierz Wyka: „Dadaizm słaby znalazł w Polsce oddźwięk, ale jednak znalazł.
Pastorałki nie będą w tym samym stopniu dadaistyczne co Słopiewnie Tuwima, najdojrzalszy
u nas egzemplarz gatunku.” [podkr. – E.B.]248
W sformułowaniu tym nie mamy do czynienia z prostym, eseistycznym nadużyciem znaczenia terminu „gatunek”. Przeciwnie: o to właśnie chodzi, o prawomocną dwuznaczność
terminu. Bo właśnie Słopiewnie Tuwima reprezentują i gatunek dadaizmu, i gatunek liryki –
jednocześnie.
WARIANT III. Nazwijmy go wariantem awangardowym. Obowiązuje tutaj założenie,
sformułowane później w esejach Juliana Przybosia, iż prawdziwie nowatorska twórczość,
poety nie tylko nie może się zmieścić w systemie genologii tradycyjnej (jak chciał klasycyzm), ale także, wbrew postromantykom, nie może być uprzednio zdeterminowana
przez jakikolwiek system znanych sytuacji komunikacyjnych w ogóle. Znanych literaturze,
znanych piśmiennictwu, znanych formom synkretycznym. Autentycznie nowatorski wiersz
247
248

B. J a s i e ń s k i, Morse, [w:] Utwory poetyckie, op. cit., a. 173.
K. W y k a, Rzecz wyobraźni, op. cit., s. 34-35.

103

liryczny rodzi się poza systemem gatunków. Jest zawsze jednorazowym odkryciem artystycznym. Nie do powielenia.
Postawa awangardowa wyklucza stylizację. Klasycyzm uprawiał stylizację pozorną. Stylizuje się bowiem zawsze jakiś nowszy typ wypowiedzi na typ starszy; dla klasycysty wszystkie modele były odwieczne, a więc wszystkie w tym samym stopniu i „stare”, i „nowe”. Postromantyzm z kolei uprawiał stylizację sensu stricto. Zróżnicowanie czasowe form gatunkowych było tutaj wyraźnie, natrętnie eksponowane. Natomiast poetyka awangardowa stylizacji
w ogóle nie uznaje. Prawdziwie wartościowy wiersz liryczny ma być jak gdyby pierwsz ym
słowem poety – totalnym aktem kreacji jęz yka i świata. Słowem bez przeszłości literackiej. Słowem bez tradycji genologicznej. Pierwszego słowa po prostu nie ma na co stylizować.
Zapytajmy, czy wariant awangardowy jest w ogóle możliwy? Jest sugestywną, ambitną
ideą teoretyczną. Ale czy idei tej sprosta praktyka pisarska? Łatwo powiedzieć: „niepowtarzalny model sytuacji komunikacyjnej”. Teoretycy symbolizmu, o czym wspomniałem w
rozważaniach wstępnych, też dążyli do tworzenia niepowtarzalnych konstrukcji symbolicznych. Cóż mogłoby zagwarantować tekstowi poetyckiemu faktyczną niepowtarzalność?
„Niepowtarzalność”, dodajmy, pojmowaną dwojako: (1) autor danego liryku nie powtarza
gotowych wzorców gatunkowych, i (2) nowy schemat komunikacyjny, stworzony w danym
liryku, jest nie do powtórzenia w jakiejkolwiek innej, kolejnej realizacji poetyckiej. Warunek pierwszy, uzależniony od inwencji autora, od jego talentu, może wytrzymać próbę
praktyki. Natomiast warunek drugi, niezależny jak gdyby od woli autora – czy nie jest jedynie
tworem imaginacji? Dzieło literackie wydaje się przecież całkowicie bezbronne wobec naśladowców. A „naśladować” znaczy „powtarzać”.
Tymczasem poetyka awangardowa stanowi ewidentne zaprzeczenie wyrażonych wyżej
wątpliwości. Awangarda dowodzi mianowicie, iż prawdziwie wartościowy utwór poetycki
wcale nie musi być aż tak bardzo bezbronny wobec naśladownictw. Wobec naśladownictw
epigońskich, i naśladownictw „twórczo kontynuujących”.
Istotna bowiem nowość, odkrywczość i wynalazczość zarazem, programu awangardy krakowskiej – to bynajmniej nie samo spotęgowanie, znanego od czasów romantyzmu, przymusu
oryginalności. Jak pisałem, w Polsce po 1918 roku każdy ambitny poeta chce być oryginalny.
(Także klasycysta poszukujący innowacji w polu aktualnych tematów, problemów, zdarzeń
itp.) Odkrywczość i wynalazczość poetyki awangardowej polega na czym innym: na wypracowaniu s ystemu zabezpieczeń dla tych wartości, które są w liryce autentycznie oryginalne. Stanowi zatem przekreślenie możliwości naśladowań. Jest wreszcie wskazaniem realnej
szansy niepowtarzalności, jak by powiedział logik, tego i tylko tego modelu sytuacji komunikacyjnej, który powołano do życia raz: w tym i tylko w tym wierszu.
Osiągnąć trudny cel założony w programie awangardy to znaczy, przede wszystkim, wyprowadzić projekcję modelu komunikacyjnego bezpośrednio ze słów , i z międzysłownych powiązań, danego tekstu. Przedmiotem tego rodzaju operacji bywa zwykle słowo
potoczne. Pisał kiedyś Andrzej Potebnia: „Słowo ma wszelkie właściwości utworu artystycznego”.249 Jeżeli sąd ten jest trafny, jeżeli zatem naprawdę słowo ma w swej strukturze semantycznej wszelkie właściwości dzieła literatury pięknej, to powinno zawierać w sobie
także – potencjalny, utajony – schemat sytuacji komunikacyjnej. Zadanie poety będzie polegało na wydobyciu tego schematu ze słowa. Ale jest to zadanie wstępne: punkt wyjścia. W
mowie potocznej słowa podlegają ustawicznej substytucji; są wym ienne, mogą się wzajem
zastępować, ten sam „plan zawartości” bywa realizowany w nader rozmaitych układach
werbalnych „planu wyrażania”. W użyciu potocznym zacierają się zróżnicowania słów. I ulegają zatarciu różnice ich potencjalnych modeli komunikacyjnych. Dlatego szansą wiersza
249
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awangardowego jest – ostatecznie – nie pojedyncze słowo lecz zw iązek słów: „międzysłowie”. Chodzi o to, aby znaki języka, wyrwane mowie potocznej, „osaczyć sobą”, „skazać na
siebie”: zamknąć w tak „urządzonej” sieci współodniesień, w takim, jak mówi Przyboś, „polikondensacie językowym”,250 aby każdy składnik tekstu okazał się elementem niewymienn ym. Znakiem nie do zastąpienia. Właśnie niewymienność słów stanowi ową gwarancję upragnionej niepowtarzalności modelu. Powtórzyć dany model komunikacyjny znaczyłoby: przepisać „słowo w słowo” cały tekst danego wiersza. A to już nie jest naśladownictwo.
To już jest ordynarny, „kryminalny” plagiat.
Oto powszechnie znane, włączone po wojnie do kanonu lektur szkolnych, Gmachy Juliana
Przybosia z ,tomu Oburącz (1926):
Poeta,
wykrzyknik ulicy!
Dwurząd bloków, rozłupany powietrzem.
Masy współzatrzymane, z których budowniczy
uprowadził ruch: znieruchomiałe piętra.
Dachy,
przerwane w skłonie.
Mury,
wynikłe ściśle.
Góry naładowane trudem człowieczym:
gmachy.
Pomyśleć:
Każda cegła spoczywa na wyjętej dłoni.251
Wiersz ma konstrukcję dwuplanową. Dystych zaczynający wiersz i dystych końcowy należą do strefy znaków metajęzykowych. One właśnie projektują model sytuacji komunikacyjnej
Gmachów. Natomiast zdania strofy środkowej są sformułowane w języku przedmiotowym.
Odnoszą się do rzeczywistości przedstawionej tego wiersza.
Pierwsza niespodzianka: dystych końcowy zajmuje w tekście Gmachów jak gdyby „nie
swoje” miejsce. Tradycyjna „gramatyka” genologiczna kazałaby raczej zacząć ten tekst od
słów:
Pomyśleć:
Każda cegła spoczywa na wyjętej dłoni.
W takim układzie cały zespół zdań części środkowej byłby prostą ilustracją owego „pomyślenia”. Prostą i, rzec by można, posłuszną skodyfikowanym obyczajom myślowym. Gmachy
to rekonstrukcja genezy jakiegoś „dwurzędu bloków” wielkomiejskiej ulicy. Opowieść o budowaniu murów, pięter, dachów. O „ładowaniu trudu człowieczego” w te, nieruchome teraz,
masy kamienia i szkła. A budowanie zaczyna się od cegieł. Od najdrobniejszych elementów.
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Obyczaj myślowy nakazywałby więc od opisu cegieł właśnie zacząć ten wiersz. Jak u Staffa,
po kolei:
Budowałem na piasku
I zwaliło się.
Budowałem na skale
I zwaliło się.
Teraz budując zacznę
Od dymu z komina.252
Przyboś zaczyna „od dymu z komina” – od razu. Bez ostrzeżenia. Wyrzuca na początek
tekstu zdanie – definicję, jakby pointę innego wiersza,253 którego czytelnik, oczywiście, nie
zna, a którego sensu musi się domyślać:
Poeta,
wykrzyknik ulicy!
W tych trzech słowach, i w relacjach międzysłownych, tkwi utajona projekcja modelu sytuacji komunikacyjnej, Projekcja nie znana odbiorcy. Brakuje jakichkolwiek odsyłaczy do
gotowych wzorców gatunkowych. Gmachy nie będą zatem ani powtarzały, ani w „skrytobójczej” stylizacji „rozwiązywały” żadnego modelu. Są niepodobne do skodyfikowanych
schematów, i dlatego mogliśmy stwierdzić rozbieżność między wierszem Przybosia a cytowanym wierszem Staffa. Ale są niepodobne – neutralnie. Znajdują się poza systemem. Same dla siebie powołują własne „paradygmaty” interpretacyjne.
Przeto układ trzech słów, „poeta”, „wykrzyknik”, „ulica”, stanowi zadanie dla cz ytelnika. Tekst wierszą nie ilustruje tych słów, lecz w szczególny sposób ich sens poetycki uzasadnia. Mianowicie: „ulica” to „znieruchomiały” świat „uprowadzonego ruchu”. Bryły architektury, rzec by można, „pamiętają” ruch, który je ukształtował w „dwurząd bloków”. Są
zbiornikami energii, „naładowanymi trudem człowieczym”. Każda cegła spoczywa w miejscu, które było przedtem „zajęte” przez dłoń murarza. Każda cegła pod sobą niejako przechowuje pamięć ruchu dłoni: żywy ślad „wyjmowania” dłoni – na moment przed położeniem
cegły. Pytamy: gdzie, w jakiej rzeczywistości, usprawiedliwione jest takie właśnie widzenie
ulicy? Odpowiedź może być jedna: tylko w rzeczywistości przedstawionej tego właśnie wiersza, powołanej przez słowa tego właśnie tekstu, i, zwłaszcza, przez właśnie takie, a nie inne,
jednorazowe, równania znaczeń słów. Nie wystarczy jakkolwiek „pomyśleć” genezę ulicy.
Trzeba koniecznie „pomyśleć” ją tekstem wiersza Gmachy. Dlatego hasło „pomyśleć” pojawia się na końcu. Jest wnioskiem, utwierdzeniem modelu sytuacji komunikacyjnej.
Ulica „pomyślana” tekstem wiersza – jest ulicą „pomyślaną” w poezji. Stanowi dzieło poety. To pierwsza interpretacja słów: „Poeta, wykrzyknik ulicy”. Poeta czyli ten, który dramat
ulicy wykrzyczał. Ten, który dał jej wiersz. Ale Przyboś lubi odwrócenia znaczeń: nie tylko
ulica jest dziełem poety, ale i poeta jest dziełem ulicy. „Poeta” jako „autor wewnętrzny”, jako
podmiot czynności twórczych, dzięki którym w ogóle zaistniał wiersz Gmachy. Trzy pierwsze
słowa tekstu, apelując do konwencji interpunkcyjnej, zrealizowanej nota bene natychmiast w
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L. S t a f f, Poezje zebrane, op. cit., s. 855.
„Można by zaryzykować paradoks, że poezja rodzi się z zaprzeczenia poezji, tj. poezji ułożonej już i
utrwalonej w wierszu” (J. P r z y b o ś, Sens poetycki, op. cit, s. 25).
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zapisie pierwszego zdania, tworzą konstrukcję metaforyczną, „Ulica” to jakby „zdanie”. W
każdym zdaniu „wykrzyknik” to jakby produkt ciśnienia semantyki materiału leksykalnego.
„Poeta – wykrzyknik” zatem – to także produkt, wytwór „zdania-ulicy”. Mamy drugą interpretację, równie prawomocną. W Gmachach słowo „wykrzyknik” znaczy jednocześnie „wykrzykujący coś” i „wykrzykiwany przez coś”. Cały tekst uzasadnia tę dwoistość znaczeń. Ulica tutaj rzeczywiście „krzyczy”. Jej „krzyk” to zagrożenie rozpadem, rozsypaniem się na cegły. Zwróćmy uwagę: epitet „wyjęta”, choć odnosi się do dłoni, ogarnia także swą semantyką
słowa „każda cegła”. W tak pom yślanej ulicy cegły stają się nagle osobne, „wyjęte z murów”. Poeta był tym, który „pomyślał” krzyk ulicy „naładowanej trudem człowieczym”. I jest
tym, którego ulica – tekstem Gmachów; – „wykrzyczała”. Stworzyła swym krzykiem.
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III SYTUACJA LIRYCZNA
Kategoria sytuacji lirycznej jest centralną konfiguracją pojęć w systemie poetyki Juliana
Przybosia (zwłaszcza w jego pismach eseistycznych okresu powojennego). Zapewne, określenie to – „konfiguracja pojęć” – może budzić rozmaite wątpliwości jako logicznie nie dość
precyzyjne. Czyż wyrażenie „sytuacja liryczna” nie stanowi po prostu nazwy jednego pojęcia
– pojęcia o złożonej strukturze? Twierdzę, że nie. „Sytuacja liryczna” to coś więcej, to, rzec
by należało, rodzaj nazwy zbiorczej dla kilku różnych, równorzędnych pojęć, odpowiednio
względem siebie usytuowanych. Kłopoty z różnicowaniem pojęć, które nachodzą na siebie,
tworząc zawiłe sploty czy konfiguracje, znane są w dziejach logiki od dawna. I tak np. zagadnienie to usiłował rozstrzygnąć w swej kombinatoryce formalno-logicznej Leibniz; współcześnie inspiracje Leibnizowskie przejęli projektodawcy metody tzw. komponentowej analizy
pojęcia (componential analysis).254 Niestety, założenia analizy komponentowej nie odpowiadają wynikom naszej wstępnej, intuicyjnej analizy „sytuacji lirycznej”. Podczas gdy pierwsza
prowadzi od złożonej struktury „dużego pojęcia” ku składnikom najprostszym i do ustanowienia hierarchicznego porządku między tymi składnikami, analiza druga, nasza, intuicyjna,
pokazuje, że im głębiej sięga podział struktury pojęciowej „sytuacji lirycznej”, tym bardziej
komplikują się składniki tej konfiguracji pojęć i jeszcze, tym bardziej problematyczna okazuje się ich hierarchia. Także inne techniki „rozbioru” pojedynczego pojęcia nie zdają wobec
„sytuacji lirycznej” egzaminu. Nie dlatego iż są złe, wadliwe, błędne, lecz dlatego, powtarzam, że „sytuacja liryczna” jest nazwą kilku różnych pojęć. Oto np. przedstawiciele radzieckiej logiki dialektycznej (nieformalnej) wykrywają w pojęciach złożonych („bardzo dużych”)
ewidentną sprzeczność miedzy treścią a formą; sprzeczność tę – twierdzi M. Aleksiejew –
można pokonać w jeden tylko sposób, mianowicie, przechodząc od pojęcia do zdania. Dokonując tedy sui generis „przekładu” pojęcia na sąd; w tej transformacji pojęcie się rozdwaja,
uzyskuje strukturę dwuczłonową: S – P (subiectum – praedicatum). Rozdwojenie treści pojęcia w sądzie – pisze Aleksiejew – jest ujawnieniem, rozwinięciem przeciwieństw zawartych w
tej treści, takich przede wszystkim, jak przedmiot i cecha, różność i tożsamość, to, co jednostkowe, i to, co ogólne. Przedmiot – cecha, różność – tożsamość, to, co jednostkowe – to, co
ogólne, w pojęciu istnieją razem, nierozdzielnie, w sądzie zaś stają się biegunami, rozpadają
się na dwa samodzielne momenty”.255 Warto dodać, iż :z rozumowaniem cytowanego autora
korespondują ustalenia logiki formalnej zorientowanej lingwistycznie. H. Reichenbach np.
traktuje sąd (zdanie) jako podstawową i najważniejszą zarazem jednostkę systemu znaków
językowych; wedle Reichenbacha „znaczenie zdania jest logicznie wcześniejsze niż znaczenie
słowa”.256 I dalej, niektóre słowa lub wyrażenia w komunikacji potocznej odczuwane jako
słowa, mają charakter jakby skróconego sądu. Znaczą tyle, co sąd. Mogą zostać rozwinięte w
pełne zdanie.
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M. A l e k s i e j e w, Dialektyka form myślenia, tłum. H. Zelnikowa, Warszawa 1961, s. 130.
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Otóż, jak się wkrótce przekonamy, wyrażenie „sytuacja liryczna” także ma charakter skróconego sądu, także przechodzi w zdanie, jednakże – nie jest to jeden tylko sąd o strukturze S
– P, nie jest to jedno tylko zdanie, które miałoby, jak chce Reichenbach, jedno znaczenie i
jedną wartość logiczną. „Przekład” konfiguracji pojęć, zamkniętych w formule „sytuacja liryczna”, daje kilka równorzędnych zdań, o kilku – zróżnicowanych – sensach. Inaczej mówiąc: wyjaśnienie „sytuacji lirycznej” wymaga całej serii definicji.

Najwięcej słów
Julian Przyboś w swych wypowiedziach teoretyczno- krytycznoliterackich definiuje „sytuację liryczną” wielokrotnie. Jak się zdaje, obok zrozumiałych względów strategicznych (chęć
utrzymania w świadomości czytelników centralnego problemu poetyki) wchodzą tu w grę
także; względy merytoryczne, te, o których wyżej była mowa. Poszczególne definicje Przybosia – a wyłowiłem ich kilkadziesiąt, nie dążąc przecież do kompletnego, słownikowego rejestru – uczestniczą w porządku p o e t y k i s f o r m u ł o w a n e j autora Najmniej słów. Rzec by
można: leżą na linii tekstu, na powierzchni systemu. Jedna definicja jest tu często parafrazą
drugiej, jej rozwinięciem bądź eliptycznym skrótem, wariantem uzyskanym przez prostą wymianę synonimów lub produktem transformacji bardziej zasadniczej, kiedy to zmiana słowa
wydaje się zmianą problemu.
Co istotne: w obfitości tak zróżnicowanych definicji interesującej nas konfiguracji pojęć
nie sposób któremukolwiek wariantowi przyznać uprawnień realizacji wzorcowej, ostatecznej
czy „kanonicznej”. Gdyby na przykład – idąc śladami Zbigniewa Bieńkowskiego – „kanonizować” (roboczo choćby) definicję zawartą w Probierzu liryki (z tomu Najmniej słów), to w
toku dalszych wywodów zmuszeni bylibyśmy do ustawicznego przekraczania granic tej formuły, a co za tym idzie, do nadużywania możliwości znaczeniowych zawartych w niej słów.
Wspomniany passus z Probierza liryki brzmi tak:
„Dobry wiersz jest odkryciem nie znanego jeszcze powszechnie za chowania się uczuciowego, cz yli nowej s ytuacji lirycznej, odpowiadającej zmienio nej s ytuacji
ob yczajowej. Dobry wiersz ujmuje tę nową sytuację liryczną, zmienia dawny sposób wyobrażania, czucia i wartościowania”. 257
Nie polemizuję z Bieńkowskim; przytoczony wyżej tekst jest w istocie jednym z tych
składników serii, które mogłyby „kandydować” do „kanonizacji”: jeden z najbardziej kompletnych, jeden z najbardziej dokładnych. Wszelako roli definicji wzorcowej nie spełnia. Nie
spełnia choćby z tego względu, że w szeregu innych werbalizacji tego samego problemu owa
nowość odkrywanych w poezji typów zachowania się uczuciowego człowieka („nowych
doznań powszechnych”, LG,258 188; „nowych wzruszeń”, LG, 107; „nowych obszarów życia
uczuciowego”, MIC, 188; „nowego świata uczuć i wyobraźni”, LG, 188 itp.) wcale nie zawsze bywa odpowiednikiem nowej, zmienionej sytuacji obyczajowej. Niekiedy bowiem
Przyboś rezygnuje z przywołania kontekstu obyczajowości i odwołuje się do szerszych kontekstów społecznych (np.: „Pojęcie poezji podlega zmianie z każdym nowym układem społecznym”, MIC, 26) lub zastępuje pojęcie „sytuacji obyczajowej” pojęciem „sytuacji moralnej”. Np. „[...] prawdziwy wiersz [...] objawia nowość, odkrywa i poecie, i wszystkim jego
czytelnikom nie znaną dotychczas sytuację moralną” (LG, 162). Bez wątpienia, układ stosunków moralnych nie jest tożsamy ani z „każdym nowym układem społecznym”, ani też nie
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może być zredukowany do układu stosunków obyczajowych. Już w tej – wycinkowej – kontroli Przybosiowych definicji wykrywamy dialektyczny, omawiany szeroko w logice dialektycznej, ruch pojęć. Ich wzajemne krzyżowanie się i nakładanie.
Jeszcze wyraźniej ową wewnętrzną dynamikę struktur pojęciowych widać w zróżnicowaniu funkcji „nowego” („tego, co nowe”, „innowacji”, „nowości” itd.). Wedle cytowanej definicji z Probierza liryki „nowe” winniśmy rozumieć jako „nie znane jeszcze powszechnie”.
Nie zawsze jednak sam Przyboś tak owo „nowe” pojmuje. W praktyce krytycznoliterackiej
jego kategoria „sytuacji lirycznej” jest kategorią wartościującą; otóż jako kryterium wartości,
jako postulat „to, co nowe” okazuje się pojęciem nader wieloznacznym. Gdy Julian Przyboś
wita z entuzjazmem debiut Harasymowicza, fascynuje go w Cudach trafne rozpoznanie stosunków międzyludzkich – właśnie! – powszechnie znanych. „To jest nowe i to mówi o Nowości w naszym życiu” (LG, 168) – stwierdza Przyboś; dodajmy jednak – nowe o tyle tylko,
o ile nie notowane dotychczas w poezji. Nie na tym koniec. Oto gdy w jednej grupie definicji
mowa o tej czy innej nowości bezwzględnej, o innowacji w kulturze (tu „nowe” znaczy tyle,
co; „przedtem nieobecne”), to w grupie drugiej mówi się o innowacjach względnych, bo dotyczących natury ludzkiej; tu „nowe” znaczy tyle, co „dopiero teraz odkryte”. Więc w istocie
– odwieczne, choć dotychczas nie zauważone. Dwa przykłady. „Nikt jeszcze w poezji polskiej nie wyraził takiej czułości dla rzeczy” – pisze Przyboś o Białoszewskim (LG, 175). Na
uwagę zasługuje przede wszystkim zastrzeżenie: „w poezji polskiej”. To pierwszy sygnał
względności innowacji Białoszewskiego. Być może, zdaje się mówić Przyboś, ktoś poza polską liryką czułość taką już kiedyś wyraził. Nadto, z wypowiedzi Przybosia wcale nie wynika,
iż taka czułość w życiu psychicznym ludzi w ogóle przed Białoszewskim nie istniała. A
wiemy skądinąd, że istniała od dawna. Dawniej – zdaniem antropologów, m. in. także zdaniem Marksa – miała większą intensywność i bezpośredniość niż dziś.259 Innowacja autora
Obrotów rzeczy polega zatem na przekroczeniu granic konwencji literackiej, zwłaszcza rodzimej, która ten obszar przeżyć ludzkich eliminowała z poezji jako nieistotny. Jest nowością
– w literaturze. „Tym, co nowe” – w systemie tradycji literackiej. Podobnie owa „nie przewidziana dotychczas natura rzeczy i zdarzeń, nie znana jeszcze strona świata” (MIC, 254), jaką
wedle Przybosia odsłania Mickiewicz w swoich lirykach, i które Przyboś odczytuje jako zapisy snów lub stanów narkotycznych, jest sytuacją nową – w języku, nie przewidzianą – w poezji, w obyczaju poetyckim. Sam sen, sam stan narkotyczny, oczywiście, nie należy do nowych sytuacji w życiu ludzkim; tę oczywistość trzeba było wypowiedzieć, aby ruch i przemienność pojęć w serii Przybosiowych definicji nie ulegały żadnej wątpliwości.
„Zresztą Przybosiowa teoria języka poetyckiego jest pełna sprzeczności” – stwierdził w
pewnym momencie Bieńkowski,260 który, należy przypuszczać, zagubił się wśród „rozmigotanych” pojęć i „poruszonych” znaczeń. Tymczasem – spróbujmy to wykazać – sprzeczności
owe nie tkwią w rozumowaniu Przybosia, nie wynikają np. ze swobodnej gry skojarzeń poety,
lecz istnieją obiekt ywnie w samym przedmiocie jego refleksji teoretycznoliterackiej.
Rezygnujemy z tekstologicznych poszukiwań definicji, która by miała status formuły
wzorcowej. Zakładamy, iż wszystkie wyłożone explicite sądy autora Najmniej słów na temat
„sytuacji lirycznej” tworzą serię niekompletnych ujęć jakiegoś większego modelu interesującej nas konfiguracji pojęć. Są produktami wielokrotnej i zawsze aspektowej, niepełnej werbalizacji tego modelu. Zapytajmy: gdzie i jak ów ogólny model istnieje?
Jak się zdaje, seria definicji (seria wzajemnych parafraz) tworzy w szkicach, recenzjach i
notatkach Przybosia rozległe pole problemowe; model „sytuacji lirycznej” wyraża się w
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organizacji tego właśnie pola, a jednocześnie, poprzez sieć napięć i relacji wewnątrzpolowych, ulega rozmaitym przekształceniom. Im bardziej zróżnicowane świadectwa (teksty, sądy) spotykają się w danym modelu tym większa jest – powtarzam myśl Sławińskiego261 –
jednolitość rekonstrukcji, jej spoistość.
Po drugie: pole problemowe „sytuacji lirycznej” nie jest konstrukcją całkowicie autonomiczną względem innych porządków systemu eseistyki Przybosia. Nie istnieje tylko i jedynie
na linii tekstu, na powierzchni systemu, w samych definicjach, w osobnych fragmentach. Nie
może istnieć wyłącznie w ten sposób coś, co uznajemy (jak dotąd wprawdzie: arbitralnie) za
centrum poetyki autora Linii i gwaru; rozwijając metaforę zawartą w tytule wspomnianego
zbioru szkiców można by powiedzieć, że linia centralnego nurtu teoretycznych konstatacji
Przybosia przenika różnorodny, pełen rozmaitości tematycznej gw ar jego notatek, Zapisków
bez daty, recenzji, replik polemicznych itp. – i, załamując się w tym gwarze, w tej mnogości
głosów, wchodzi w organizację każdej wypowiedzi. Organizacja pola problemowego „sytuacji lirycznej” wyraża się w organizacji problemowej wszystkich pism krytycznych Przybosia. Tak więc: już w eseju, a jeszcze nie w poezji, jego poet yk a sformułowana przeobraża się w poet ykę immanentną.262 Wewnętrzny porządek wypowiedzi eseistycznej, jej,
powiedziałby językoznawca, struktura głęboka odpowiada tym samym prawom, jakie rządzą
serią definicji (w strukturze powierzchniowej). Rozdział ten będzie daleko wybiegał poza
fragmenty tekstów, w których pojawia się hasło „sytuacja liryczna” lub ten czy inny składnik
definicji „sytuacji lirycznej”. Albowiem Przyboś pisze o „sytuacji lirycznej” wtedy, gdy pisze
tylko o niej (jak w Probierzu liryki), gdy pisze o którymś pojęciu, wchodzącym w skład tej
konfiguracji pojęć, a także wtedy, gdy pisze – na pierwszy rzut oka – o czymś zupełnie innym. Gdy sam tekst, w swej substancji językowej, nie zawiera żadnych wyznaczników leksykalnych, terminologicznych, syntaktycznych itp. pola omawianej kategorii, żadnych bezpośrednich haseł wywoławczych. W tego rodzaju wypadkach całość danej wypowiedzi okazuje
się jednym z komponentów modelu, który ogarnia sobą całość pism i przemyśleń poety.
Sytuacja liryczna w poezji podlega nakazowi „najmniej słów”. Teoria sytuacji lirycznej w
esejach Przybosia realizuje się zgodnie z zasadą „najwięcej słów”.
I po trzecie jeszcze: wśród rozlicznych gatunków, jakie odnaleźć można w tomach Linia i
gwar, Czytając Mickiewicza czy Sens poetycki, na szczególną uwagę zasługują – jak by je
nazwać? – kartki z notatnika poetyckiego. Owe zapisy wrażeń z podróży, z kongresów, z
rozmów, z wystaw malarskich i koncertów, Zapiski bez daty i zapiski ściśle datowane, opisy
narodzin wierszy napisanych dawniej i osobiste, intymne wyznania o wierszach nie napisanych nigdy – dają badaczowi materiał szczególnego rodzaju. Notatnik poetycki Przybosia
powstaje jakby na granicy dwóch języków. Mieści się w języku refleksji teoretycznej i
kształtuje się w języku poezji. Kierunek ruchu, ciążenia notatnika są tu, jak wspomniałem,
obustronne. To znaczy: albo następuje przejście od gotowego utworu do autorefleksji (np.
słynny szkic Narodziny wiersza, o wierszu Łuk z Równania serca, LG, 291-300), albo – od
refleksji do pierwszych zdań nie gotowego jeszcze wiersza (np. Nienapisany wiersz, LG, 279289). W notatniku poetyckim Przybosia pisanie o sytuacji lirycznej przeradza się jakby w
pisanie s ytuacji lirycznej; między metajęzykiem a językiem przedmiotowym, między
cudzysłowem a likwidacją cudzysłowu. Immanentna poetyka wypowiedzi eseistycznej uzyskuje tu nowy status. Staje się poetyką r e a l i z o w a n ą. I to realizowalną, rzec by można,
poglądowo, w celach dydaktycznych, na oczach publiczności.
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Julian Przyboś i teorie człowieka
Definicje świadczą niezbicie o tym, iż termin „sytuacja” funkcjonuje w systemie Przybosia
na prawach poet yckiego homonimu. Poetyckiego, ponieważ – jak w poezji – wszystkie
znaczenia są w nim aktywne jednocześnie. Zwłaszcza dwa: „sytuacja” jako układ stosunków międzyludzkich, człowieczych, i „sytuacja” jako układ stosunków wewnętrznych w
strukturze pojedynczego utworu poetyckiego. Innymi słowy, „sytuacje liryczne” zdarzają się
człowiekowi w życiu, w układzie stosunków obyczajowych, moralnych, ogólnospołecznych i
innych, i „sytuacje liryczne” bywają sytuacjami podmiotu (bohatera lirycznego) – w wierszu,
w układzie relacji wersyfikacyjnych, stylistycznych, obrazowych itp. I jedno, i drugie, łącznie, zbiorczo, określa się w pismach Przybosia mianem „sytuacji lirycznej”. Niekiedy ów homonim (jak kto woli: twór polisemiczny, graniczący z homonimem) ulega chwilowemu rozpadowi. Czytamy np. w Sensie poetyckim o „znaczeniu sytuacji lirycznej” (SP, 57-58); tutaj
chodzi wyłącznie o językowe usytuowanie wypowiedzi względem obyczajów mowy, a więc o
sytuację podmiotu czy bohatera lirycznego. Jest to jednak, jak powiadam, rozpad tymczasowy, nadto: pozorny. Ściśle laboratoryjny. Sytuacja bohatera bowiem („ego lirycznego”, jak
proponuje Z. Łapiński)263 wtedy tylko nabiera znaczenia, gdy da się odnieść do tej czy innej
sytuacji życiowej. „Bohater liryczny – pisze Łapiński – jest zazwyczaj [u Przybosia] umieszczony w zupełnie konkretnej sytuacji, którą wprawdzie oglądamy jego oczyma, ale którą możemy dzięki potocznemu doświadczeniu łatwo odtworzyć”. 264 Warto w tym miejscu odnotować obserwację cytowanego badacza, zdaniem którego Przyboś-poeta w pewnym okresie
zaczął poszukiwać takiej „trafności przedstawień, którym nie odpowiada żadna analogiczna
do życiowej sytuacja”.265 Przeszedł od percepcji do wyobraźni, od schematów wyglądowych
rzeczywistości fizykalnej do rekonstrukcji marzeń sennych. W tym przechodzeniu wszakże
zmodyfikowało się jedynie pojmowanie „tego, co życiowe”, pozostając nadal „tym, co ludzkie”. I odwrotnie: sytuacja każdego człowieka staje się liryczn a tylko wówczas, gdy w
świadomości uczestnika rodzi się projekcja, hipoteza jej poetyckiej, wierszowej formuły. Albo gdy znajduje ona swój gotowy poetycki odpowiednik w jakimś znanym, w czyimś wierszu. (Materiały dowodowe będą pojawiały się w dalszym toku wywodów.)
Zacznijmy od problemu sytuacji człowieka. Czy poetyka Przybosia zakłada określoną teorię człowieka? I czy teoria ta została sformułowana także gdzieś niezależnie od Przybosia,
poza jego eseistyką? Jest to pytanie zwyczajowe, narzucone przez tradycję badań literackich,
która zna wiele analogicznych zależności (darwinizm – naturalizm, psychoanaliza – surrealizm i in.). Na tle poprzednich naszych obserwacji odpowiedź wydaje się tyleż prosta, co i
zaskakująca. Oto pojęcia „sytuacji” i „zachowania się człowieka”, tylekroć występujące w
definicjach (po stronie definiendum i definiens), należą do... podstawowego leksykonu behawiorystów! Podobnie moment „równoczesności”, tak istotny w opisie „sytuacji”. (Przyboś:
„Poeta chwyta i spina wyobraźnią, zdolnością powiązania odległych spostrzeżeń wiele różnorodnych szczegółów jednocześnie”, NS, 147). Wszystkie te hasła powtarzają się w popularnych, podręcznikowych charakterystykach behawioryzmu, w manifestach tego kierunku
filozoficznego, w polemikach z nim, np. „Chcą oni badać zachowanie się człowieka, i to
tylko te zachowania, które można ująć obiektywnie za pomocą postrzegania zewnętrznego.
Na zachowanie składają się reakcje i różne zmiany fizjologiczne zachodzące w organizmie,
zdeterminowane przez bodźce działające w danej chwili na danego człowieka. Zespół takich
bodźców występujących razem, działających równocześnie, behawioryści nazywają sytu263

Z. Ł a p i ń s k i, J. Przyboś: Zaokienny neon, [w:] Liryka polska. Interpretacje, pod red. J. Prokopa i J.
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acją” [podkr. – E.B.].266 Oczywiście, zbieżności te – a jest ich więcej! – można by potraktować jako przypadkowe i nie zajmować się nimi wcale, albowiem w pismach Przybosia łatwo
odnaleźć tyleż myśli bliskich behawioryzmowi, co i zdecydowanie antybehawiorystycznych.
Można by się tym, jak powiadam, nie zajmować, gdyby nie pewna charakterystyczna prawidłowość, rządząca układem relacji „Przyboś i behawioryści”. Behawioryzm ma, zwłaszcza w
swej klasycznej, ortodoksyjnej, Watsonowskiej postaci, jednoznaczne i ostre zróżnicowanie
postulatów metodologicznych: pozytywnych i negatywnych. J. B. Watson pisze wyraźnie, co
w teorii człowieka uwzględniać bezwarunkowo należy (seria postulatów pozytywnych) i czego w tejże teorii brać pod uwagę nie należy (seria postulatów negatywnych). Otóż w systemie
Przybosia ostają się postulaty pozytywne i nie odgrywają żadnej roli postulaty negatywne
Watsona oraz jego kontynuatorów. Wszystko, cokolwiek proponował behawioryzm w związku z techniką opisu sytuacji i zachowań się człowieka, wszystko, co pod wpływem tego kierunku powiedziano na temat zachowania się człowieka w języku (i języka, mowy – w człowieku, w jego fizjologii, w jego ciele), istnieje lub (teoretycznie) może zaistnieć w systemie pojęć antropologicznych Przybosia. Nie ma tu natomiast ża dnych behawiorystycznych
ograniczeń. A jak wiemy, były to ograniczenia mordercze. Projektodawca idei „zachowań
się” wykluczał z teorii człowieka wszelkie akty świadomościowe: dążenia, emocje, uczucia,
postawy itd. Pisał: „Ponieważ przy obiektywnym poznaniu człowieka behawiorysta nie dostrzega niczego, co mógłby nazwać świadomością, czuciem, percepcją, wyobraźnią, wolą, nie
ma powodu mniemać, iż terminy te wskazują na autentyczne fenomeny psychologii. Wszystkie wspomniane terminy można wyeliminować z opisu działalności człowieka”.267 Tymczasem Przyboś w swej teorii „zachowań się” człowieka przywiązuje do tych fenomenów zasadniczą wagę.
Jakież stąd wnioski? Badając refleksję teoretycznoliteracką Przybosia możemy posługiwać
się szeregiem pozytywnych tez behawioryzmu bez obawy, że sami „popadniemy” w behawioryzm; negatywne postulaty tego kierunku przestają się w tych okolicznościach liczyć.
Nadto: konfrontacja systemu Przybosia z doktryną Watsona odpowiedziała nam częściowo
na pytanie o teorię człowieka założoną w tym systemie. Poetyka autora Najmniej słów jest
produktem swoistej selekcji doktryn zrodzonych na gruncie naukowej humanistyki. Swoistość
owej selekcji polega (z grubsza) na tym, iż żadna teoria człowieka – nie tylko behawiorystyczna – nie mieści się tu jako „obwód zamknięty”. Nie zamyka dopływu inspiracjom innym,
pochodzącym z doktryn antagonistycznych czy konkurencyjnych. Spotykają się ze sobą tedy,
dla przykładu, behawioryzm egzystencjalizm, freudyzm i marksizm. Dotyczy to zarówno postulatów metodologicznych tych i innych filozofii, jak i języka. Na przykład behawiorystycznie ujmowaną „sytuację” Przyboś interpretuje jako „esencję” przeciwstawną „egzystencji”,
posługując się znaną parą pojęć J.-P. Sartre’a. W poezji, pisze Przyboś, chodzi „nie o egzystencję, ale o esencję, o wciąż zmienne, dynamiczne, wciąż poszerzane, a więc jeszcze nie
osiągnięte człowieczeństwo”.268 (Polemizując z Przybosiem Bieńkowski stwierdził, że na tle
propozycji filozofii egzystencjalnej „przeciwstawienie egzystencja – esencja jest u Przybosia
żywiołowe, nie przemyślane do końca, czysto metaforyczne”, i próbował mówić nie o esencji
„zmiennej”, „dynamicznej”, lecz o „absolutnej, stałej, wiecznej i nieosiągalnej”. „Właśnie w
esencji zawiera się – pisał Bieńkowski – specyficzność poezji, tajemnica tego gatunku literatury. I to jest chyba najbardziej zasadnicza konsekwencja egzystencjalizmu”.269 Przyboś tymczasem poszedł w kierunku przeciwnym. Postulat zmienności i dynamiki jest dla niego ważniejszy niż zgodność pary pojęć „esencja – egzystencja” z leksykonem egzystencjalizmu.
Przedrukowując Ułudę i istotność w Sensie poetyckim zmienił cytowane zakończenie tego
266
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szkicu: „Chodzi w niej bowiem [w poezji] nie o sztukę rymowania »uczuć i myśli«, ale o
istotę człowieka, o odkrycie nowej jego sytuacji moralnej. Nie o samą »egzystencję« tylko,
ale o »egz ystencję i esencję« [podkr. moje – E.B.], o wciąż zmienne, dynamiczne, wciąż
poszerzane, a więc jeszcze nie osiągnięte człowieczeństwo” – SP, 66).
W koncepcjach Przybosia nie ma apriorycznych uprzedzeń wobec w s z e l k i c h teorii
człowieka, sformułowanych na gruncie wiedzy ściśle naukowej czy potocznej, szczegółowej
czy ogólnej, ujmowanej historycznie czy typologicznie. Nie ma z góry ustalonej h i e r a r c h
i i. „Odczuwanie i wartościowanie moralne” (LG, 187) nie jest tedy, samo w sobie, czymś
donioślejszym od problemów „przeżycia plastycznego” (LG 250), a z kolei przeżycie plastyczne – owa „nie kończąca się nigdy przemiana widzenia, ustawiczne Przemienianie oczu”
(SP, 10) – nie jest, w swej ważności, zdeterminowane ani powszechnością (bo może być
sprawą indywidualną, jednostkową, jak choćby u Jasnorzewskiej, „poetki o oczach [...] najczulszych na kolor”, LG, 114), ani z góry określone rodzajem genezy, może więc być nabyte
lub wrodzone (pisze Przyboś, tak, gdzie indziej, uczulony na innowacje kultury i obyczajowości w ludzkiej psyche: „Wszystkiego można się nauczyć, wszystko nabyć drogą ćwiczeń –
tylko nie fantazji”, LG, 172), wreszcie: wynikłe z wszelkich okoliczności. Biograficznych,
politycznych, innych.
„Jedno jest pewne: aby powstał prawdziwy wiersz liryczny, poeta musi być czymś głęboko
poruszony. Może to być afekt, bezpośrednio doznany, albo może to być również wzruszenie
nieokreślone, domagające się dopiero swojej pełni, albo – może to być wzruszenie czysto
estetyczne, płynące z kontemplacji słów, z upodobania, jakie nagle wzbudzi zestawienie dwu
słów, zdanie czy nawet sylaba lub zarys jakiegoś rymu” (LG, 235).
Pytamy o teorię człowieka założoną w systemie Przybosia. Niektórzy językoznawcy charakteryzują „system” jako „system możliwości”.. Na tle przytoczonego wyżej tekstu moglibyśmy poetykę Przybosia opisać jako „system możliwości i oczekiwań”. System ten żadnej jednolitej, koherentnej i, co istotne, gotowej teorii człowieka nie zakłada. Zakłada natomiast
możliwość przyjęcia każdej teorii, która staje się w jego strukturze zawsze hipotezą lub
zbiorem hipotez.270 Poeta bowiem, zdaje się mówić Przyboś, nie może ocenić trafności danej
doktryny inaczej, jak tylko poprzez jej poetycką weryfikację. Prawda i fałsz wiedzy o człowieku, sformułowanej poza poezją, podlegają jednej instancji, jednemu kryterium: prakt yce
poet yckiej.
Wszelako prawdy zweryfikowane, a więc te, które zdały egzamin w poezji, nie wpisują się
w system Przybosia jako prawdy stałe, od których nie ma już odwołania. Przeciwnie, są przezwyciężane. Inaczej w tym systemie być nie może. Są przezwyciężane w imię nowatorstwa,
w ustawicznym „przemienianiu oczu”, w tropieniu wciąż nowych i nowych sytuacji lirycznych. W teorii człowieka J.-P. Sartre’a człowiek jest „nicością” i „wolnością”, albowiem w
każdej chwili stwarza swój byt. Parafrazując Sartre’a rzec by można, iż sui generis „nicością”
i „wolnością” jest w omawianym systemie wiedza o człowieku i o świecie. Nie istnieje jako
przedmiot, rzecz, „byt w sobie”, lecz odradza się wraz z każdym słowem poetyckim.

Wszystko
Brak apriorycznych uprzedzeń wobec „wszystkiego, co ludzkie”, obowiązuje także weryfikację prawdy słowa poetyckiego; rzecz znamienna: Przyboś nie odrzuca najprostszych, potocznych praktyk weryfikacyjnych, zwłaszcza tam, gdzie wiersz odnosi się do jakiegoś kon270
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kretnego miejsca na Ziemi – czytelnik Mickiewicza, autor Miejsca na Ziemi, kontroluje na
przykład trafność metafory „wygięty promień słońca”, sprawdzając owo wygięcie oczami
„w otwartej przestrzeni ziemi i nieba” (MIC, 285), i to koniecznie na wsi, zgodnie z tekstem!
Nie boi się takich pytań, jak to, czy na Wileńszczyźnie rzeczywiście, jak piszą Mickiewicz i
Konwicki, pasikoniki grają w maju, wtórując słowikom (MIC, 178–179), albo za Stanisławem
Witkiewiczem, czy naprawdę czarne skrzydła bociana są – rozpięte i widziane z oddalenia –
białe (MIC, 288)? I tu jednakże nie zarysowuje się żaden program doktrynalny, bezwzględny.
Obok prawd zmysłowych, doznawanych bezpośrednio, Przyboś uznaje prawdy konwencji
literackich, obowiązujące w umowie powszechnej. Obok trafności „wizji lokalnych” – trafność ściśle subiektywnych wizji poetyckich.
„Sytuacja liryczna” w pierwszym znaczeniu, jako sytuacja człowieka, to – mówiąc językiem Nuttina – względnie wyodrębniany epizod życia, ciągu zmian w dynamicznej strukturze
„Ja-Świat”. „Zachowanie się”, również w pierwszym znaczeniu, to pewien moment procesu
„faktycznego wejścia w komunikację ze światem”. 271 Ale co to znaczy – „świat”?
„Światem” jest tu wszystko, co w danej sytuacji jawi się człowiekowi jako odrębne od niego samego, wobec czego może się on zdobyć na krótkotrwały dystans. Powiada Nuttin: „Otaczający nas świat sytuacji i osób jawi się nam w płaszczyźnie psychiki czy zachowania się
jako to, co odrębne od nas samych: to, co jako przedmiot przeciwstawia się naszej osobowości”.272 Przytoczone wyżej rozumowanie należałoby w systemie Przybosia odwrócić: ilekroć
coś, jako przedmiot, jako „rzecz w sobie” przeciwstawia się naszej osobowości, prowokując
określone zachowanie się, tylekroć znajdujemy się w sytuacji, w pewnym, usyt uowaniu
względem otoczenia. Otoczeniem zaś może być rzeczywistość doskonale zewnętrzna (fizykalna, geograficzna, ogólnospołeczna) i rzeczywistość odczuwana kiedy indziej, w innych
sytuacjach, jako doskonale nasza, wewnętrzna (nasz sen, nasz język, nasze myśli).
W ostatnich wierszach Przybosia pojawiła się figura poetycka, którą można by nazwać
„synekdochą kosmiczną”. W konstrukcji tradycyjnej synekdochy część reprezentuje całość
przedmiotu przedstawionego, albo całość – część. U Przybosia „przedmiot” – przypominający
Leśmianowa otchłań – jest synekdochą „wszystkiego”.273
Rozwarłem oczy, krzyknąłem, widzę:
wszędzie – na przestrzał, wszędzie – najdalej:
Z otwierającego się początku ciąg nie kończących
się początków –
wielkie wznoszące się Wszystko –
urywa się.
Ja w dole, a ono, podczernione dębem u szczytu, czerwone
i żółte nad kamiennym wąwozem w grozie
nade mną.
Czarno-światłe, wydęte jak odwrócony największy Dół –
nade mną.
Odrębny, sam wobec tego i przeciw temu –
JA.274
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Podstawą synekdochy tradycyjnej jest wizja rzeczywistości uporządkowanej, przestrzeni
podzielonej na zamknięte strefy, osobne całości. Synekdochą „kosmiczna”, odwrotnie, ukazuje świat jako „ciąg nie kończących się początków”. Przybosiowe „wszystko” nie ma granic:

(A ono nie jest całością, bo się nie kończy;
bo jeśli co jest, jest wieczny początek)

Jednostka oko w oko ze „wszystkim”, człowiek „sam wobec tego i przeciw temu” nie jest
przecież (w sytuacji, którą nazwiemy „liryczną”) całkowicie osamotniony. W komunikacji
między człowiekiem a światem partycypuje poezja. Poezja przez daną jednostkę stworzona i
cudza, zrealizowana i hipotetyczna. To komplikuje wyjściową formułę „Ja-Świat”, zapożyczoną u Nuttina. Przybosiowe pojęcie „sytuacji lirycznej”, pojmowanej nadal jako sytuacja
człowieka, należałoby przedstawić jako grę relacji w układzie troistym:
„Ja-Świat-Poezja”
(Terminologia zapożyczona u Nuttina występuje tu w funkcji ściśle instrumentalnej, tj. jej
wprowadzenie nie oznacza próby „przekładu” systemu Przybosia na język Nuttinowskiej tzw.
relacyjnej teorii osobowości. Warto wszakże odnotować przypadkową zbieżność: Ja świat... –
cytat ze Słowackiego – to tytuł jednego z esejów Przybosia w tomie Sens poetycki, SP, 69).
Układ ten, zgodnie z cytowanymi na wstępie propozycjami logiki dialektycznej, może ulec
przekształceniu w zdanie, przy czym tzw. zmienne zdaniowe mogą pojawić się we
wszystkich trzech składnikach: niewiadomą może być „ja”, może być nią „świat”, i może być
„poezja”. Nietrudno ten rachunek doprowadzić do formalizacji, zakładając, iż przy jednej
wiadomej występują dwie niewiadome lub przy dwóch wiadomych jedna niewiadoma. Sytuacja, w której zmienne zdaniowe pojawiają się we wszystkich trzech składnikach, byłaby logicznie wykluczona. Myślę, że formalizacja taka dałaby szereg interesujących rezultatów. Ale
nie wyczerpałaby całości szans kombinatorycznych. Nie wyczerpałaby dlatego, że – najczęściej, i to nie tylko w liryce Przybosia – każdy z tych trzech składników zawiera pewien procent „wiadomego” i „nie-wiadomego”. Zatem „ja” w komunikacji ze „światem” i w nastawieniu na „poezję”, zarówno rozpoznaje siebie w relacji do przedmiotu i (lub) hipotez y na temat przedmiotu, przesuwając, często niezauważalnie, własną, wewnętrzną
granicę między „niewiadomym” i „wiadomym”, jak i poznaje poprze z siebie pewien
aspekt otoczenia, pewną możliwość poezji; na zewnętrz „ja” następuje wówczas także przesunięcie – lub zakwestionowanie – granicy „wiadomego” i „niewiadomego”. Nadto, w
poszczególnych sytuacjach, które są sytuacjami liryczn ymi, maleje lub wzrasta dystans
między człowiekiem, światem i poezją.
Niekiedy w miejsce rzeczywistości fizykalnej, czasoprzestrzennej, doznawanej przy pomocy zmysłów – wkracza język. Pojawia się jako, według Przybosia, „metafora rzeczywistości” (SP, 40). Dystans między człowiekiem i światem pozasłownym przybiera charakter dystansu, jeśli można tak ten proces ująć, na odległość słowa. Zdarzenia, byty pozajęzykowe
w danym momencie znikają. Przestają się liczyć. Wzruszenie poety – cytowaliśmy już ten
tekst Przybosia – płynie z kontemplacji urody „dwu słów, zdania czy nawet sylaby”. Sytuacja
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człowieka okazuje się jego sytuacją w języku. A zachowanie się – „zachowaniem się językowym”. Tego rodzaju wariant sytuacji lirycznej należałoby opisać jako:
„Ja – Język – Poezja”.
Powiada Sławiński, iż dla poetyki awangardy krakowskiej: „Sytuacja poety w języku stanowiła zasadniczy i specyficzny [...] wymiar ogólnego modelu sytuacji lirycznej”.275 Jak
przekonamy się wkrótce, Przyboś poświęca także wiele uwagi procesom, które określilibyśmy jako „zachowanie się języka, mowy, w człowieku”.
Dalsze skomplikowanie dystansu między „Ja” i „Świat” (pozasłowny) daje możliwość
jeszcze jednej transformacji:
„Ja-Poezjaz-Poezjan-z”
Chodzi mianowicie o takie wypadki, w których „Język” jest przede wszystkim .językiem
tradycji poetyckiej, zespołem znaków poezji gotowej, zrealizowa nej; usytuowanie poety
wśród znaków konwencji, którą trzeba pokonać („Poezjaz”) i wśród hipotez, przewidywań,
domniemań na temat poezji nowej, dotąd nie zrealizowanej („Poezjan-z”) – to także swoisty typ sytuacji lirycznej.
Drogą powyższych transformacji przekroczyliśmy w zasadzie strefę znaczeniową „sytuacji
lirycznej” pojmowanej jako sytuacja człowieka. Obydwie formuły, „Ja-Język– Poezja” i „JaPoezjaz-Poezjan-z”, mają charakter formuł granicznych, są migotliwe, krótkotrwałe, zagrożone
rozpadem. Im bardziej bowiem gubi się w nim kontakt „Ja” z rzeczywistością pozasłowną,
tym bardziej problematyczny staje się status ontologiczny owego „Ja”. Na dobrą sprawę trudno przyjąć bez zastrzeżeń pojęcie „usytuowania człowieka w języku”, w samym tylko języku.
Trudno sobie wyobrazić taki układ, tak izolowany, aby człowiek (wciąż mówimy o człowieku
„z krwi i kości”) był w nim partnerem samych tylko znaków językowych, synekdoch, metafor. I odwrotnie, taki, w którym znaki języka naturalnego czy znaki języka poetyckiego byłyby jedynymi składnikami sytuacji człowieka. Na jakiej płaszczyźnie bytowej zachodziłyby
relacje między człowiekiem a systemami znakowymi? Jeżeli powiemy, że na płaszczyźnie
aktu komunikacji, wówczas musimy uwzględnić w nim kontekst rzeczywistości pozajęzykowej, i nasze formuły wracają do punktu wyjścia, do schematu „Ja-Świat-Poezja”. Jeżeli z kolei stwierdzimy, że relacje zachodzą tu wyłącznie na płaszczyźnie semiotycznej, wówczas
„Ja” uzyskuje także charakter układu semiotycznego. Przestaje być człowiekiem („z krwi i
kości”). Staje się „metaforą człowieka”, tak jak język – „metaforą rzeczywistości”. Innymi
słowy, nie poeta, lecz „obraz poety” 276 (termin Rosjan), nie człowiek, lecz „figura semiotyczna” człowieka zajmuje tu miejsce „Ja”. W ten sposób „sytuacja liryczna” traci pierwsze i uzyskuje swe drugie znaczenie. Jest j u ż sytuacją podmiotu w relacjach językowo-poetyckich.
Nie w życiu, lecz w wierszu.
Końcowy efekt serii transformacji zapiszemy symbolicznie jako:
„Ja liryczne-Język-Poezja”
275
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uwzględniając wariant:
„Ja liryczne-Poezjaz-Poezjn-z”
Jest to model zbudowany na sprzeczności. Konfiguracja pojęć, które odnoszą się do różnych bytów, tworząc całość s ynkret yczną. Zbiorcza nazwa „sytuacja liryczna” usiłuje tę
sprzeczność pogodzić. Złączyć w jedno „to, co ludzkie”, i to, co ściśle poetyckie.

Autonomia słowa poetyckiego
W pismach Przybosia pojawia się często pytanie o fakt yczność ko ntaktu poszczególnych bytów, człowieka i języka, języka i rzeczy, rzeczy i poezji itd. Kiedy – zapytuje Przyboś
– wszystkie te składniki modelu występują naprawdę razem, w jednoczesności czasowej, w
styczności przestrzennej? Tak, że – mówiąc naszym językiem – formuła „Ja-Świat-Poezja”
mieści w sobie wszystkie pozostałe warianty, i mimo to się nie rozpada, nie rozprasza? – Na
pytania te odpowiada Przyboś tak samo, jak – -nawiązując do bogatej tradycji myśli estetycznej – odpowiadali projektodawcy klasycznej poetyki historycznej. Całością integralną, jednolitą, choć niejednorodną w swej ontologii było pierwotne widowi sko s ynkret yczne.277
Twórczość językowa człowieka prymitywnego, pisze Przyboś, ma naturalny chrakter twórczości poetyckiej sensu stricto. Poeta prymitywny „nie rozdziela tego, co śpiewane i pisane,
od tego, co prawdziwe, faktu od zmyślenia, literatury od życia” (LG, 29). W pierwotnym widowisku synkretycznym istnieje rzeczywista, „wspólnota słowa i rzeczy” (LG, 193). Tutaj
proces identyfikuje się z wytworem. Widowisko jest sytuacją liryczną – w pierwszym i w
drugim znaczeniu. Stanowi sytuację człowieka, będąc jednoczesną (językową, językotwórczą,
poetycką zatem) ekspresją tej właśnie sytuacji. (Przypominają się słowa Bachtina o widowisku karnawałowym: karnawału się właściwie nie gra, w karnawale się żyje).
Z biegiem czasu widowisko synkretyczne ulega rozpadowi. Jego składniki autonomizują
się (taniec, śpiew, słowo); słowo, jak pisze Wiesiołowski, „wchłania w siebie własne otoczenie”278; słowo poetyckie zaczyna znaczyć więcej niż potoczne w systemach poetyckich, w
układach znakowych tradycji, wśród konwencji itp.
Rozpad wspólnoty synkretycznej słowa i rzeczy, procesu i wytworu nie ma w systemie
Przybosia interpretacji tragicznej. Redaktor Jabłoneczki pokpiwa sobie nawet z pozytywistycznych tęsknot do raju utraconego sztuki prymitywnej. W dezintegracji bytów synkretycznych (powiedzielibyśmy: w homonimizacji nazwy „sytuacja liryczna”) dostrzega moment
historycznej konieczności, i dopiero na tym tle mówi o zagrożeniu poezji, która od swych
powiązań z „Ja” i „Światem” odchodzi za daleko. W stronę czystej konwencji, w stronę dumnej, bezpodstawnie dumnej, autonomii. Na marginesie warto odnotować fakt dla nas nader
interesujący, mianowicie, jakkolwiek Przyboś nie posługuje się hasłem „poetyka historyczna”, to w swych uwagach o sztuce prymitywnej formułuje dyrektywy właśnie pod adresem
poetyki historycznej.
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Na przykładzie ludowego wierszowania – pisze autor Linii i gwaru – „można ukazać rozwój wersyfikacji od jej najstarszych początków” (LG, 19), „sprawdzić działanie, elementów
sztuki pisarskiej wobec twórczości najdawniejszej” (np. „ogłoszony swego czasu przez Peipera jako wynalazek »układ rozkwitający« znany jest starodownej pieśni ludowej”, LG, 20),
wreszcie: ujawnić tajniki kunsztu poetów wyrafinowanych, którzy uzyskują zadziwiającą
prostotę i naturalność jakby pierwsz ych słów wypowiedzianych przez człowieka (LG, 61 i
n.). To postuluje Przyboś, a można by jego słowa przytaczać na przemian z fragmentami Idei
poetyki historycznej B. Kazańskiego.
Rozpad pierwotnych form widowiska synkretycznego nie jest, zdaniem Przybosia, bezpowrotnym zniszczeniem wszystkich realnych związków między składnikami bytów synkretycznych; powtórzmy – między słowem a rzeczą, człowiekiem a poezją, procesem a wytworem itd. Ostatecznie, rzeczywistość humanistyczna stanowi nadal jedyny faktyczny układ, w
którym rzeczywistość słowa poetyckie go może w ogóle zaistnieć. W akcie twórczym, w aktach percepcyjnych, w działalnościach odtwórczych. Wracamy do układu „Ja-Poezja”. Z kolei
układ „Ja-Poezja”, to, co ludzkie oraz to, co ściśle poetyckie, nadal istnieje w otoczeniu rzeczywistości przedmiotowej. Manifestuje swą obecność za pośrednictwem rzeczy: książki,
druku, zjawisk akustycznych, we wszelkich znanych formach działania Kontaktu między
Nadawcą i Odbiorcą, w doskonalonych i modyfikowanych typach organizacji Kanałów,
informacyjnych. Nadto, istnieje wobec rzeczy, w odniesieniu do rzeczy. Poezja i człowiek
tedy bytują w określonym Kontekście tak rozumianego „Świata”; wracamy do formuły „JaPoezja-Świat”. Raz odchodzimy od niej, raz do niej wracamy; takie rozfalowanie myśli może
budzić niepokój; u Przybosia – jest ustawicznym motorem działania poznawczego. Ten właśnie fakt, że z jednego punktu widzenia utrzymanie w mocy formuły „Ja-Świat-Poezja” wydaje się niemożliwością, a z innego punktu – oczywistością bezsporną, dynamizuje strukturę
systemu poetyki autora Najmniej słów. Jego wysiłek poznawczy jest dwukierunkowy, dwustronny. Zmierza w stronę uchwycenia zasad autonomii sztuki słowa (owego „języka w
języku”, „słowiarstwa”, „polikondensatu językowego” itp.) i – w kierunku przeciwnym – ku
momentom nieautonomicznego istnienia wypowiedzi poet yckiej. Z reguły chodzi
o poezję „jakąś”, ściśle określoną pod względem realizacji substancjalnej, widzianą w danym
akcie bytowym (tworzona, percypowana, odtwarzana) i w danym Kan ale informacyjnym:
więc poezja myślana, mówiona, improwizowana, recytowana, zapisana, zespolona z drukiem.
Autor Czytając Mickiewicza tropi, grupuje, bada rozmaite warianty – jeszcze możliwej, a
zawsze koniecznej – st yczności słowa poetyckiego z „Ja” i „Światem”, choćby to była
styczność epizodyczna i częściowa, będąca serią krótkotrwałych „interakcji”.
Stąd też przypatruje się zmianom, jakie substancja tekstu poetyckiego w odpowiedni,
swoisty dla poezji sposób uorganizowana, może wywołać w danym o toczeniu. „Otoczeniem” poezji myślanej i mówionej jest dla Przybosia przede wszystkim sam człowiek (poeta,
czytelnik, recytator), przestrzeń ludzkiego ciała. Jak wspomniałem, teoretyk „sytuacji lirycznej” zbliża się w tych obserwacjach do behawiorystycznej teorii myślenia jako „cichego mówienia”; zdaniem behawiorystów: „Gdy myślimy, mięśnie gardlane są w ruchu i podświadomie formują słowa; jednocześnie pewne ruchy zaczątkowe dokonują się przy myśleniu również w rękach, wnętrznościach, w całym ciele”.279 Zbliża się zwłaszcza wtedy, gdy z entuzjazmem przyjmuje koncepcję tzw. słowa wewnętrznego; „słowo wewnętrzne”, nim zostanie
wypowiedziane, nim wykrystalizuje się jako „wyobrażenie słuchowe”, jest samym ruchem
narządów mowy, „zalążnią” tego ruchu (MIC, 26). Ustaliliśmy już jednak zasady korzystania
z leksykonu behawiorystów w rekonstrukcji systemu Przybosia. W jego systemie myślenie
nie jest tylko „cichym mówieniem”. Słowo, by tak rzec, „bierze się” zarówno z wewnątrz, jak
i z zewnątrz człowieka. Konstytuuje się w ruchu narządów i, got owe, własną energią
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wprawia te narządy w ruch. Dyktuje człowiekowi, jego ciału, założone w sobie wirtualnie
gesty. Co istotne, proces „zachowania się” słowa w człowieku (głównie słowa poetyckiego,
cząstki wiersza) stanowi podstawę t ypologii wartościującej. Mianowicie: nie każdy
ruch, gest, spowodowany słowem, ma tę samą jakość i wartość. Są bowiem gesty powierzchowne (dosłownie: na powierzchni ciała!) i gesty głębokie (też dosłownie: w głębi ludzkiego
ciała). A także gesty banalne złożone, „poruszające do głębi”, „by posłużyć się potocznym
frazeologizmem.
O powierzchni
„Któryś z fonologów – piesze Przyboś – badaczy struktury dźwiękowej wiersza sprowadził
różnicę między mową wiązaną a niewiązaną do przyjemności, jaką daje szczególna łatwość
następstwa słów w wierszu, a więc do tego, że język przyjemnie »bawi zęby trzonowe«...”
(LG, 277). W innym szkicu Przyboś podrwiwa z zabiegów instrumentacyjnych, które tak porządkują dźwięki, aby „pieściły wargi wymawiającego jak pocałunki” (LG, 138). Jest to
drwina ze sposobu wykorz ystania energii słowa poet yckiego, nie zaś – z faktu istnienia takiej energii. Drwina z powierzchowności, a także z aut omat yzmu; na gruncie automatyzmu, powiada Przyboś, rodzi się m. in. aliteracja. „Aliteracja wynika właśnie z samego
mówienia, z tego, że narządy artykulacyjne raz nastawione na pewien dźwięk pragną go powtórzyć. Otwierając usta do wymówienia nowego słowa, pragniemy ułożyć język i wargi tak,
jak przy wymawianiu słowa poprzedniego”. Aliteracja zatem ma charakter konwencji gest ycznej, rodzi się z nawyku i staje się nawykowym zabiegiem wierszotwórczym. (Uwaga:
właśnie w tym rozrachunku z powierzchownym, automatycznym i nawykowym „zachowaniem się” słowa w człowieku Przyboś zdecydowanie odchodzi od ujęć behawiorystycznych ;
wedle behawiorystów bowiem „każda specyficzna sytuacja ma Wywołać u każdego specyficzną reakcję, która w pewnych warunkach staje się specyficznym nawykiem”280 –
wedle Przybosia natomiast „sytuacja liryczna” to przezwyciężeni e nawyku.)
O głębi
Atakując styczność powierzchniową słowa poetyckiego z ludzkim ciałem autor Oburącz
przywiązuje dużą wagę do styczności głębokiej. W pewnym miejscu notatnika poetyckiego
wyznaje: „[...] rytm nie tylko słyszę przedtem, nim popłynie jak prąd przez zdania, ale odczuwam go jakby w napięciu mięśni, w zwarciu szczęk” (LG, 299). Słowo w człowieku,
ilekroć swą energią stawia opór, „zachowuje się” tak, jak gdyby było słowem obcym, które
trzeba oswoić, przemiażdżyć. Porównajmy charakterystyczny zapis z notatnika: „[...] i pracując mocno językiem i wargami, zaciskając pięści dla skupienia potrzebnej energii, wymawiam
słowo, twarde zaiste jak granit: tvrz – twierdza” (LG, 42). Jak wspomniałem, głębia otoczenia
słowa jest tu pojmowana dosłownie, jako głębia ludzkiego ciała. Mięśni, wnętrzności, krwi.
Zastanawiając się nad fenomenem słuchu poetyckiego Mickiewicza i Słowackiego pisze
Przyboś: „[...] ci dwaj wielcy mieli rymy nie w palcach wystukujących sylaby lecz w czym? –
we krwi, w zmyśle ruchowo-mięśniowym, czy w synestezyjnej wrażliwości ruchowosłuchowej?” (LG, 233). Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Głębia, nawet dla
Przybosia, z jego optymizmem epistemologicznym, głębia zawsze ma w sobie coś z tajemni280
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cy. „Słowo rodzi się we wnętrzu człowieka”, a „mówienie zaczyna się nie w strunach głosowych, lecz w przeponie” (SP, 42). Słowo poezji myślanej, dopiero tworzonej, stamtąd powinno wynikać. Słowo poezji gotowej, percypowanej czy recytowanej, tamte – „najgłębsze bebechy”, powiedziałby Witkacy – winno atakować.
Otoczeniem poezji jest także przestrzeń międzyludzka; Znak poetycki staje się w niej
„ośrodkiem dialogowego kontaktu” (M. Bachtin). W przestrzeni międzyludzkiej, w styczności z „żywym słowem”, wypowiadanym przez recytatora, tekst poetycki wyzwala swą energię
sterującą. I tu obowiązuje identyczna skala ocen: powierzchnia i głębia, łatwość i trudność
wykonania gestu. Niechętny temu wszystkiemu, co stanowi złe dziedzictwo poromantyczne:
krzykowi, „publicznej spowiedzi, płaczom na oczach czytelników” (LG, 188), Przyboś jako
teoretyk recytacji, zwanej przezeń Wolnym Ruchem Twórczej Mowy, a także Przyboś – autor
koncepcji inscenizacyjnych (jego zastanawiający projekt inscenizacyjny Dziadów, głównie
Wielkiej Improwizacji Mickiewicza), tropi w samej poezji wirtualne projekcje gestów
cz ytelnika. (Powiedzielibyśmy, używając terminów z pierwszego rozdziału tej książki:
usiłuje skłonić czytelnika, aby zaczął odgrywać – sam dla siebie – rolę w y k o n a w c y
utworu poetyckiego.) Pisze np. o Koncercie Wojskiego z Pana Tadeusza: „Poeta nie tylko
głosy polowania nazywa, one je wgrywa w ucho” (MIC 77). O baśni: „Baśń przemienia słuchających – w zasłuchanych” (MIC, 45). Mowa zatem o gestiach subtelnych; „gestem” jest w
tym kontekście każda zmiana s ytuacji czytelnika, każde jego, założone w tekście poetyckim, „nastawienie”. Charakterystyczne: ilekroć Przyboś nie ufa energii, która została zgromadzona w tym czy innym wierszu, tylekroć nazywa gest, jaki powinien zostać przez czytelnika podjęty; np. gdy nie jest pewien, czy założone w Panu Tadeuszu słuchowisko zostanie
przez odbiorcę wysłuchane, urywa cytowany fragment i woła: „Przepiękne. Przeczytajcie
na głos te wiersze [...]” (MIC, 302).
Aby pojąć dokładniej, na czym polega działanie wiersza, co to znaczy, że „dobry wiersz”,
wykładnik nowej sytuacji lirycznej człowieka, zawsze wywołuje wzmożone życie psychiczne
u odbiorcy (LG, 203), zawsze „wprawia we wzruszenie wyobraźnię” (SP, 44) musimy sięgnąć po przykład z dorobku poetyckiego Przybosia. W niektórych jego wierszach gest wirtualny jest gestem-zagadką. Zrozumieć tekst, odtworzyć sytuację podmiotu, to znaczy: rozpoznać i powtórz yć gest podmiotu. „Słuchowiskowy”, „widowiskowy”, „wyobraźniowy”
czy inny. Powtórzyć, w wyobraźni choćby, us ytuowanie bohatera lirycznego wśród (nazwowo zaprojektowanych, fikcjonalnych) elementów krajobrazu.
Oto w liryku Przybosia pt. Krajobraz czytamy:
Zanim przejrzę się w rozstajnym krajobrazie, kędy
linie wywróżonych dłoni przechyliły pagórek...281
Gest-zagadka tkwi w znaczeniach słów, a jeszcze wyraźniej w ich kontekstualnych powiązaniach. Dłoń ,,wywróżona” to w leksykonie poetyckim Przybosia wcale nie dłoń wyczarowana przez wróżbitę („znikąd zjawiona” – napisałby Leśmian), to raczej dłoń, z której się
właśnie wróżyło; ciąg impulsów skojarzeniowych wiedzie ku słowom typu „wypalona”, „wykarczowana”, „wyeksploatowana”, powiedzielibyśmy „opustoszona przez wróżenie”. I, czytamy w przytoczonym wyżej dwuwierszu, linie takich oto dłoni, wytartych ze znaków wróżbiarskich, przechylają pagórek. Cóż to znaczy? Dłonie muszą znajdować się w danym momencie na drodze spojrzenia ku odległemu wzniesieniu pejzażu. Wzrok o nie potrąca, ręce są
zatem wyciągnięte, wyrzucone przed oczy tak, aby był widoczny zarys linii dłoni (tych linii, z
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których się zwykle wróży). Jest w tym geście, i w przeżyciu gestu coś z celowania do nieruchomego obiektu, kiedy to trzeba jednocześnie ,,mieć na oku” celownik, muszkę i tarczę.
Zwykle w takim wysiłku nieruchomy obiekt zdaje się poruszać, osuwać lub przechylać. Tu:
przechyla się pagórek widoczny na tle dłoni i na tle linii „wywróżonych dłoni”. Sytuacja bohatera lirycznego okazuje się jasna, prawdopodobna, zrekonstruowana trafnie. Tę właśnie
sytuację trzeba w myślach, w wyobraźni odtworzyć, rozszyfrować gest-zagadkę. Gest istotny
w całości Krajobrazu, bo powtórzony w końcowej partii wiersza:
Z odjazdu wypływa na niewidzialnej łodzi
Muza tych miejsc, uwożąca ostatnie spojrzenie
z pagórka, który, ukwiecony dwiema dłońmi,
nie przepłynął widnokręgu wpław.
Zwróćmy uwagę na „pagórek ukwiecony dwiema dłońmi”. Zagadka gestu ulega skomplikowaniu. Być może jest tak, jak na początku. Dłonie znajdują się na linii wzroku między
człowiekiem a pagórkiem. W ten sposób go „ukwiecają”: widziane na tle pagórka przypominają kwietnik (albo kwiat) „zrobiony” z palców, z linii papilarnych, z gęstwiny linii kiedyś
„wywróżonych”. Być może jest inaczej. „Ukwiecenie” było objęciem pagórka dłońmi, zatrzymaniem. I dlatego „nie przepłynął widnokręgu wpław”? Nie obawiajmy się pytań najprostszych. Jeżeli „ukwiecenie” ma oznaczać dosłownie zatrzymanie w dłoniach wzniesienia
krajobrazu, to znaczy, że bohater tego wiersza musiał do pagórka podejść, prawdopodobnie
klęknąć, ująć oburącz tyle, ile mógł... Obydwie „partytury” czy „hipotezy gestyczne” współistnieją w końcowej partii Krajobrazu Przybosia. Wirtualny gest odbiorcy, będący założoną
rekonstrukcją gestu-zagadki bohatera lirycznego, należy w tym wypadku pojmować jako ruch
ciała. (Na tym tle szczególnej wymowy nabiera uwaga Szkłowskiego, że pojęcia „figury” czy
„chwyty”, funkcjonujące do dziś w poetyce opisowej, były pierwotnie identyfikowane z figurami i chwytami gimnast ycznymi.)282
Obserwacje powyższe koncentrowały się wokół form kontaktu słowa poetyckiego, jego
substancji i organizacji, z człowiekiem. W układzie opisanym skrótową formułą „Ja – Poezja”. Trzeba koniecznie zastrzec, że symbol „Ja” jest zróżnicowany i wieloznaczny, podobnie jak i symbol „Poezja”, o czym już była mowa. Mianowicie, „Ja” symbolizuje komplet ról,
jakie człowiek może odgrywać wobec dzieła poetyckiego. Zarówno ról układu nadawczego,
jak i odbiorczego. Autor jest tu jednocześnie czytelnikiem i potencjalnym recytatorem, czytelnik – potencjalnym autorem i słuchaczem recytacji itd.
Tekst poetycki, zrodzony w człowieku i odradzany w ludziach, zachowuje pamięć swej
„ludzkiej”, „człowieczej” genezy i jest nastawiony na wolę odbioru w każdorazowej konkretyzacji czytelniczej (odtwórczej, badawczej itd.). „Pamięć” i „wola odbioru”; Przyboś nie
posługuje się wprawdzie tymi pojęciami, są one wykonstruowane przez nas z jego rozumowań. „Pamięć” i „wola odbioru” są pojęciami psychologicznymi. Jeżeli istotnie odnoszą się
także do utworu poetyckiego, jeżeli zjawisko „pamięci” – jak chce M. Bachtin – i, jak proponujemy, „nastawienie na wolę odbioru”, fakt ycznie należą do struktury dzieła, to znaczy,
że dzieło ulega sui generis „antropomorfizacji”. W każdym razie – „psychizacji”. Byłaby to
teza dobrze znana, dokładnie wypędzona z wiedzy o literaturze, usunięta z niej wraz z psychologizmem. Otóż Przyboś, jak go rozumiem, psychologistą nie jest, jest „słowiarzem”, który wykracza poza psychologizm, i jednocześnie wykracza poza ściśle lingwistyczną teorię
dzieła literackiego. Akty i jakości psychiki ludzkiej, pamięć, wola, „zachowanie się uczucio282
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we”, „poruszenie wyobraźni”, wszystko to wchodzi do utworu poet yckiego i w utworze
tym zmienia swój status b ytowy, mianowicie, staje się jakością słowa, elementem
jego semant yki. Uzyskuje dzięki temu wyższ y stopień fakt ycznośc i niż w strukturze
osobowości człowieka. Nie jest przeżyciem lecz zastępuje całą m asę indywidualnych,
rozproszonych, znikliwych, nie do końca uświadomionych, narażonych na banał, fałsz, entropię, rozpad ludzkich przeż yć.
Przyboś nie posługuje się pojęciami „pamięci” i „woli”, ale w tych kategoriach pojęciowych można, jak sądzę, najlepiej odtworzyć sens takich formuł, jak „wiersz-ból”, „wierszpłacz”, „wiersz-pocałunek”, „wiersz-uśmiech”. Gdy Przyboś powiada, że w danym wierszu
„mówi ból” (LG, 142), gdy stwierdza, że „wiersz »Polały się łzy...« nie opowiada ani nie opisuje, jak poeta płakał; wiersz ten daje płacz poety” (LG, 228), to w interpretacjach tych spotykają się wszystkie trzy aspekty „psychizacji” utworu. „Ból” i „płacz” należą do pamięci
genetycznej dzieła; „ból” i „płacz” są nastawieniem na odbiór bólu i płaczu; i wreszcie „ból” i
„płacz” zastępują te obydwa uczucia, są bowiem jakościami seman t yki struktur znakowych. „Psychizacja” okazuje się więc w ostatecznym rozrachunku semantyzacją, ujęzykowieniem aktów psychicznych.
.Stworzyć słownik poetycki – pisze Przyboś – znaczyłoby: ułożyć esencjonalny podręcznik
psychologii, w którym cytowano by jako przykłady doskonałych formuł uczuć: metafory,
figury, tropy poetyckie. I całe wiersze jako definicje nie znanych dotąd uczuć” (LG, 198).
Proces ujęzykowienia „tego, co psychiczne” („tego, co ludzkie”), przy jednoczesnym zachowaniu w słowie „maksimum aluzji wyobrażeniowych” (SP, 58), aluzji do rzeczywistych,
pozaliterackich „zachowań się uczuciowych człowieka”, daje pożądaną serię mediacji między
sytuacją typu „Ja-Świat-Poezja” a sytuacją typu „Ja liryczne-Język-Poezja”. Druga, w prawdziwie wartościowych lirykach, w arcydziełach, zastępuje pierwszą. Pod warunkiem, że jest
formułą sytuacji ludzkiej – maks ymalnie trafną; „esencjonalny podręcznik psychologii”
wyklucza przypadkowość, dowolność, bylejakość poetyckich „definicji nie znanych dotąd
uczuć”. Im mniej są to uczucia znane, tym większą trafnością winny się odznaczać ich wykładniki w tekstach poetyckich.
Przybosiowy postulat trafności prowadzi go na granicę poznania lirycznego i poznania naukowego. Nie przypadkowo w uwagach o Jasnorzewskiej pojawiają się pochwały za „przyrodoznawcze (tak!) widzenie zjawisk” (LG, 119); wytrącone w nawias „tak!” pochodzi od
Przybosia. „Ileż w jej wierszach ścisłych, często odkrywczych spostrzeżeń o świecie roślin i
zwierząt, jakie ostrowidztwo obserwacji! Przypuszczam, że niektóre z jej poetyckich spostrzeżeń o ptakach, owadach i rybach mają chyba wartość naukową. Przeczytajcie, co mówi o
śpiewie słowika w Szkicowniku poetyckim [...]” (LG, 119). Jak widzimy, trafność naukowa
odpowiada tu Arystotelesowskiej koncepcji prawdy, pojmowanej jako zgodność sądu z faktycznym stanem rzeczy; na marginesie warto odnotować, że w logice lingwistycznej „stan
rzeczy” jest interpretowany właśnie jako „sytuacja”; 283 a koncepcja Arystotelesa z kolei odpowiada najbardziej potocznym intuicjom na temat trafności odkryć naukowych. Problem
„sytuacji lirycznej” zaczyna się oto komplikować... w nadmiernym uproszczeniu: granice
między tym, co poetyckie, tym, co naukowe, i tym, co potoczne, ulegają jak gdyby zakwestionowaniu. „Słowo poetyckie – pisze Przyboś – nie może się różnić jakościowo od tegoż
słowa użytego potocznie” (LG, 183). I dalej: trafność słowa poetyckiego sprawdza się najpełniej w użyciu potocznym, tj. wtedy, gdy wypowiedź poetycka „prz ysłowieje” (zob. LG, 44,
122, 190), a więc, gdy wraca do mowy codziennej na prawach przysłowia.
Tu autonomia – i swoistość – sztuki poetyckiej wydają się zagrożone!
W istocie jednak są to zagrożenia pozorne. Słowo poezji ma się tak do słowa potocznego,
jak „wiersz-ból” czy „wiersz-płacz” do ludzkiego indywidualnego płaczu czy bólu. Słowo
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poetyckie jest s yntezą wszystkich obiegowych formuł słownych, jakie odnoszą się (lub mogą odnosić) do danej sytuacji. U Mickiewicza, twierdzi Przyboś, „mówi słowo, zwykłe, przez
zużycie odwyraźnione słowo, a słowo to – samo przez się, bez wsparcia innych, samo z
siebie promieniuje poetycko” (MIC, 12). Dzieje się tak dlatego, że „poza słowem Mickiewiczowskim drga, jak tło żywo jeszcze odczuwalne, rój wszystkich innych możliwych
zastępczych słów” (MIC, 13–14). Owa zupełność słowa poetyckiego ma motywację dwojaką. Z jednej strony wypowiedź poety sugeruje bezpośrednią, niekonwencjonalną, niearbitralną więź znaku językowego z rzeczywistością, korzysta z uprawnień pierwszej nazwy:
„Poeta pisze neologizmami nawet wtedy, gdy używa zwykłych słownikowych słów” (SP, 39).
Proces słowotwórczy przybiera kształt procesu mowotwórczego. Jak gdyby z danym słowem
poetyckim rodził się cały język, którego przedtem w ogóle nie było. (A jeśli „był”, to jako
„nicość” i „wolność”). Z drugiej strony natomiast wiadomo, że wypowiedź poety powstaje w
języku „odwyraźnionym przez zużycie”; słowo poetyckie, rzecze Przyboś, ma język ten reprezentować jako wydelegowane spośród znaków, które w nim, w danym słowie,
wszystkie mieszczą się jednocześnie. „Chodzi więc nie o pseudonim [sytuacji człowieka w
świecie – E.B], lecz o polyonim [...]” (SP, 58).
Sytuacja liryczna jest specyficznym modelem rzeczywistości; swoistość owego modelu
polega na tym, że nie jest on, jak model naukowy, uproszczeniem obiektu modelowanego,
lecz odwrotnie: jego zagęszczeniem i skomplikowaniem (postulat „maximum aluzji wyobrażeniowych w minimum słów”, SP, 58). Zagęszczeniem treści psychicznych, przetransformowanych w znaki, i treści znaczeniowych słów języka potocznego, które skupiły się w
poetyckim „polikondensacie językowym”.
W teorii i poetyckiej praktyce Przybosia słowo liryki w „spotkaniu” ze światem traci
swoją autonomię po to, aby ją t ym gruntowniej zabezpiecz yć i ut rwalić.
Powiada Stanisław Lem, że „literaturę człowiek interesuje bardziej od świata”.284 (Wyjątkiem od tej reguły ma być powieść fantastyczno-naukowa, w której zmienia się porządek natury, czyniąc „świat” obiektem eksperymentu wyobraźni, natomiast człowiek – w dziwnym
świecie – zostaje zredukowany do schematu osobowości przeciętnej, oczywistej i pojmowanej
zdroworozsądkowo.) Parafrazując Lema można by powiedzieć, że Przybosia interesuje świat
poetycki bardziej od świata pozapoetyckiego. Istnienie bytów przedmiotowych liczy się o
tyle, o ile mogą one zaistnieć – z nieporównanie większą intensywnością – w wierszu!
żeby ten kasztan, cały w kwiatach od czuba do ziemi,
rozgałęził się nagle w jedno zdanie złożone
i kwitnąc w polu, w wierszu arcykwitnął !285
I jeszcze:
...żeby się stamtąd jaki kwiat nieznany
i nienazwąchany
(jakiegom nawet nazwą nie zwąchał dotychczas)
z trawy spalonej na miedź i kwiatów na żużel
na grządce zwrotki w mojej mowie przyjął
i wyraźniej, niźli w trawie, w wyobraźni bujał...286
(Tu „wyobraźnia” jest metonimią „poezji tworzonej”, i jednocześnie: metaforą prawdy.)
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Sytuacja tekstu
W dotychczasowych ustaleniach drugie znaczenie „sytuacji lirycznej” odpowiada w zasadzie słownikowym i podręcznikowym, znanym definicjom tej kategorii, jako sytuacji podmiotu. Tymczasem poetyka Przybosia, choć zorientowana bardzo „osobniczo”, rzec by można: personalistycznie, dopuszcza – ważną dla naszych koncepcji – możliwość pojmowania
„sytuacji lirycznej” także jego s ytuacji samego tekstu poet ycki ego.
Otóż jak wspomniałem, Przyboś tropi momenty bytu nieautonomicznego poezji nie tylko
w jej relacji do „ja”, ale również w relacji do rzeczywistości materialnej, pozaludzkiej i pozajęzykowej To, że mechanizm Kontaktu (w Jakobsonowskim sensie) może współpracować z
tekstem poetyckim, wzmacniając lub osłabiając – poprzez ilustrację (LG, 232), rodzaj druku
(LG, 130) – jego ekspresję, wydaje się oczywiste. Przyboś, owszem, przywiązuje pewną wagę
do możliwości ekspresywnych chwytu typograficznego, np. gdy pisze o swym Łuku, że „dla
oddania budowy tego utworu, opartej na kontraście, trzeba by może użyć odmiennych rodzajów czcionki drukarskiej” (LG, 135), niekiedy zaś, choćby w zdialogizowanej, dwugłosowej
Chowance,287 dwóch odmiennych krojów czcionki używa; nie usługowy charakter Kontaktu
jest jednakże tu najważniejszy. Najważniejsze jest spotkanie w „nastawieniu na Kontakt”
dwóch postaw poetyckich i czytelniczych zarazem, prymitywnej i wyrafinowanej. Podobnie
jak postawa prymitywna i wyrafinowana spotykają się w stosunku poety do słowa. Kult
książki, papieru, ilustracji, druku, kiedy to urządzenie Kontaktu wydaje się ważniejsze od
jego przeznaczenia, charakteryzuje postawę dziecka. „Książka w dzieciństwie to przede
wszystkim kolor okładki, obrazki w środku, zapach farby drukarskiej, miękkość lub szorstkość papieru, jego połysk i szelest – a dopiero potem to, co z obejrzanego, powąchanego i
miłego w dotknięciu przedmiotu można wyczytać. Książkę smakuje się wtedy jak zabawkę,
głaska się ją jak pluszowego misia, zagląda się jej w zęby jak malowanemu koniowi na biegunach. Nie inaczej delektują się tym przedmiotem z papieru bibliofile” (LG, 130). Postawa
wyrafinowana polega z kolei na takim zabezpieczeniu słowa poetyckiego w mechanizmie
Kontaktu, aby mogło się ono okazać wypowiedzią na swój własny t emat, egzystować
w świecie przedmiotów autotemat ycznie. „Do marzeń o doskonałej książce, które niezupełnie odlatują od dawnej troski typografów, dobierających właściwą szatę właściwemu tekstowi, dołączyli oni – jak Irzykowski, Pirandello, Gide, Valéry – ideę autotematyczności
dzieła literackiego, to jest założyli, że tematem dzieła ma być to, jak dzieło ma powstać i powstaje. Dzieło dla dzieła, książka dla książki – to, jak z wymienienia kilku najwybitniejszych
przedstawicieli tej koncepcji wynika – nie znaczy zawsze i koniecznie: sztuka dla sztuki”
(LG, 130–131). W konkretnym, fizykalnym, asemantycznym ze swej natury fragmencie
„Świata”, w synkretycznym zespoleniu z nim rodzi się rzeczywistość poetycka o najgwałtowniejszych, jak dotąd w historii literatury, roszczeniach autonomistycznych.
Mechanizmy Kontaktu zostają obciążone zadaniem współkształtowania sensów dzieła.
Osłabiają więź tekstu z autorem, z autorskim „Ja”. Formuła sytuacji lirycznej ulega transformacji:
(”Ja – Świat – Poezja”)
przekształca się w układ
(„Wiersz – Świat – Poezja”)
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W notatniku poetyckim Przybosia znajdujemy przekonywający – choć pomyślany polemicznie, ale to już inna sprawa – opis takiej właśnie sytuacji lirycznej, która jest usytuowaniem samego wiersza wśród przedmiotów „Świata” i wśród znaków „Poezji”; opis nosi tytuł
Grabschrift des Dichters:
„Na grobie Rilkego w Rarogne wyryto napis ułożony przez poetę. Jak inny od wszelkich
Exegi..., lub. sentymentalnych westchnień, by zasadzono wierzbę. O róży:
Rose, oh reiner Widerspruch, Lust
niemandes Schlaf zu sein unter soviel
Lidern.
Poemacik po chińsku subtelny, symbol wieloznacznie rozwiewny. Zestawienie płatków
róży z powiekami nie kryjącymi niczyjego snu [...]. A jednak czy to nie pięknie: grób poety
zachwyca się (takim zachwyceniem, że niedostrzegalnie rozpacza) – różą? Różą – domyślnie
– na nim kwitnącą i zaprzeczającą wiecznemu snowi. Jak na epitafium (ale tylko na epitafium) pomysł wydawałby się mądry, obliczony na czytelnika wiecznego: róża jako symbol
będzie kwitła za tysiąc i za dziesięć tysięcy lat, a sprawy czasu, w którym poeta żył, zwiędną”
(LG, 226–227).
W aspekcie moralnym cały ten pomysł wydaje się Przybosiowi chybiony, jaskrawie wyszukany i nieprzyzwoity – nas jednakże interesuje w tej chwili samo prawdopodobieństwo
sytuacji, która dałaby się opisać formułą „Wiersz – Świat – Poezja”. Sama możliwość takich
sytuacji, kiedy to w komunikację ze światem zamiast człowieka wkracza jego wypowiedź. Grabschrift des Dichters Przybosia wskazuje, że formuła „Wiersz-Świat-Poezja” nie
jest pusta ani fałszywa. (Inne przykłady: cytat z Tetmajera poświęcony Tatrom, wykuty w
środku Tatr, czy wiersz Olgi Bergholc na ścianie Cmentarza Blokady w Leningradzie).288
Wiersz usytuowany w konkretnym pejzażu, „przypisany do ziemi”, nie tylko istnieje w określonej sytuacji przedmiotowej, ale także w pewien sposób się w niej „zachowuje”, mianowicie, nadaje otaczającym go przedmiotom cechy symboliczne, każe im ilustrować „siebie” itd.
Usytuowanie wiersza w „Świecie” nie eliminuje całkowicie obecności „Ja”: zawsze tutaj w
grę wchodzi „Ja” odbiorcy. Analizowana formuła powinna zatem zostać zapisana tak:
„Wiersz – Świat – Poezja”
(„Ja”)
Obserwacje powyższe dotyczą zewnętrznych układów między człowiekiem a światem,
światem a zapisem tekstu poetyckiego. Spróbujmy sprawdzić, czy analogiczna relacja może
zachodzić także wewnątrz struktury utworu literackiego. Zamiast świata bytów fizykalnych
wchodziłby tu w grę świat przedstawiony. Tekst utworu istniałby na dwa sposoby: jako znak,
nad którym nadbudowuje się świat przedstawiony, i jednocześnie jako znak, który w tymże
świecie przedstawionym zostaje odpowiednio us ytuowany.
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W pismach Ingardena wielokrotnie przewija się myśl, że zarówno język dzieła, jak i jednostki sensów słów i zdań należą do utworu, „stanowią one osobn y składnik dzieła”,289 są
– w polifonii wielu warstw – składnikiem integralnym,290 posiadają „właściwe sobie osobliwości, które nie pozwolą [im] zatonąć w całości dzieła literackiego”.291 Tekst zatem nie
tylko konstytuuje układy wyższego rzędu, ale także pozostaje w nich jako przedmiot. Czy
jako przedmiot przedstawiony? Czy tekst należy do świata przedstawionego, do tego samego świata, który został przez dany tekst ukonstytuowany? Odpowiedź Ingardena byłaby przecząca. „Mowa przedstawiona”,292 powiada Ingarden, zawsze jest mową osoby przedstawionej,
współdanej w świecie przedstawionym. Tylko wtedy tekst orzeka coś o sytuacji opowiadającego, „gdy mówiące lub opowiadające Ja rzeczywiście jest czytelnikowi współdane”.293
Słowem, Ingarden dochodzi do wniosków, które wykluczają tezę o przynależności „autora”
do dzieła (jeżeli „autor” nie jest „współdany”), 294 a także naszą tezę o przynależności tekstu
wiersza do „własnego” świata przedstawionego (jeżeli nie jest to tekst wypowiedzi „współdanego” Ja opowiadacza).
Rozumowanie Ingardena odznacza się, w tym wypadku, pewną jednostronnością. Jednostronność polega na tym, że – przy całej obronie warstwy językowej jako faktycznego składnika struktury utworu literackiego – instancją rozstrzygającą jest, od języka niejako ważniejszy, układ stosunków w świecie przedstawionym. Wypowiedź („mowa”) może się, powiada
autor Das literarische Kunstwerk, przedstawiać, ale pod warunkiem, że przedstawia ją
postać przedstawiona przez inną wypowiedź; stąd szczególnie dokładnie rozpatruje Ingarden,
istotnie wygodną w obronie tej tezy, dwudzielną strukturę językową dramatu: tekst poboczny
i tekst główny, didaskalia i dialogi. Wypowiedź („mowa”), stwierdza także, nie roztapia się w
całości utworu, ale bez „współdanego” mówcy (postaci) ogranicza swoją funkcję do konstytuowania świata, do którego sama już nie należy. A więc należy do utworu i nie należy do
świata przedstawionego? Na jakim tle rysuje się jako osobn y składnik utworu? W jakich
relacjach manifestują się osobliwości tekstu? Skoro tekst jest składnikiem całości dzieła,
musi być także składnikiem jego części – częściowo choćby, z takimi czy innymi zastrzeżeniami. Skoro tekst z tej całości zawsze się wyodrębnia, musi tedy wyodrębniać się również z
tak istotnej części, jaką jest właśnie świat przedstawiony. Oczywiście, w utworze o dwudzielnej strukturze językowej, z mową „przedstawioną” i „przedstawiającą” (z narracją i
przytoczeniami, z tekstem pobocznym i głównym dramatu) przynależność do świata przedstawionego mowy, która ten właśnie świat przedstawia, jest ledwo zauważalna, choć, zwłaszcza w nurcie prozy metodologicznej, bezsporna. Natomiast utwór liryczny, pozbawiony
jawnych momentów dialogowych, obciąża ten sam tekst funkcjami mowy „przedstawionej” i „przedstawiającej” jednocześnie. Tekst projektuje pewien świat i jednocześnie usytuowuje się w tym właśnie świecie.
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„[...] najbardziej ryzykowne nawet operacje na składni i słownictwie – pisze Jerzy Kmita –
muszą mieć swój sens semantyczny, konstytuować jakąś (choćby taką, w której się tak
»dziwnie« mówi) rzeczywistość przedstawioną”.295
Jak wspomniałem, w rozumowaniu Ingardena tekst, rzec by można, „wypromieniowuje” z
siebie pewien świat przedstawiony i jeżeli nawet w nim nie znika, to wyodrębnia się zeń o
tyle tylko, o ile pozwalają na to prawa rządzące danym światem. Prawa postaci, przestrzeni,
czasu. Inaczej natomiast przedstawia proces „strukturyzacji” dzieła literackiego Michał
Bachtin. Świat przedstawiony, zdaniem rosyjskiego badacza, ustawicznie w r a c a do tekstu,
w nim się organizuje i tłumaczy. Tekst, słowo, pisze Bachtin, pozostaje przecież nadal dla
każdej postaci powieściowej jedyną ewidentną formą kontaktu z „cudzą świadomością”, materialnym nośnikiem myśli, ekspresją osobowości. A zatem realnością bezpośrednio daną (tak
czytelnikowi, jak i „osobom” utworu) jest słowo. Słowo, reprezentując postać zastępuje ją.
To samo „dzieje się” z autorem. Dla Bachtina, inaczej niż dla Ingardena, „autor” bezsprzecznie należy do powieści. Należy, jak i postać własnym słowem, które skierowane do postaci-słów, „zachowuje się” jak cudze słowo. Stąd wniosek: „słowo autora o postaci jest słowem o słowie”.296 Sytuacja słowa wśród słów wyznacza kompozycję świata przedstawionego,
przestrzeni, czasu, akcji itd. Najogólniej: świat przedstawiony może sprzyjać kontaktom międzysłownym (literatura „skarnawalizowana”), i może kontakt ten paraliżować (literatura nurtów retoryczno-epopeicznych).297 Odnosi się to do powieści, ale również do dramatu i liryki.
Rozumowanie powyższe domaga się przecież specjalnego ujęcia świata przedstawionego.
Mianowicie: interesuje nas świat przedstawiony nie jako wizja rzeczywistości pozaliterackiej
„w ogóle”, lecz jako założona w niej projekcja układu komunikac yjnego. Układu, w
którym dany tekst „wędruje” od „autora” do „wirutalnego adresata”. Co istotne, „autor” i „adresat” wcale nie muszą być postaciami, by posłużyć się formułą Ingardena, „nazwowo zaprojektowanymi”. Są współdane wirtualnie. Każdą wypowiedź ktoś nadaje i odbiera, koduje
i dekoduje, szyfruje i deszyfruje: to podstawowy warunek zaistnienia zapisu lub ciągu impulsów brzmieniowych jako wypowiedzi; tekst literacki z reguły angażuje – w tym czy innym
stopniu – swój własny świat przedstawiony do tego, by służył mu nie tylko swym Kontekstem, ale także dał pewien mechanizm Kontaktu – sui generis „tło” przebiegu aktu komunikacyjnego. Niekiedy dominującą rolę odgrywa w tym wychodzen iu z tła czynnik
zapisowy, niekiedy przede wszystkim – brzmieniowy. Dwa przykłady: akrostych i piosenka.
W akrostychu, a jeszcze wyraźniej w gatunku zwanym abecedariuszem,298 tekst sytuuje się w
świecie przedstawionym i na jego tle jako zapis, pismo, „mowa liter”. Cały mechanizm Kontaktu zostaje nastawiony na przekaz graficzny. W piosence odwrotnie, tekst zostaje usytuowany jako „mowa brzmień”; w nastawieniu na przekaz śpiewany, tj. mówiony tak, jak gdyby był śpiewany, świat przedstawiony staje się przede wszystkim przestrzenią dla śpiewu.
Podobnie paradygmat „gramatyczny” odmian rodzajowych liryki, „liryki miłosnej”, „religijnej”, „patriotycznej”, „historiozoficznej”, „refleksyjnej” itd. odnotowuje nie tylko z góry
daną sytuację p o d m i o t u, ale także sytuację jego wypowiedzi. Wyznanie miłosne, modlitwa, apel, traktat, dyskurs itd. – każdy z wymienionych typów wypowiedzi inaczej sytuuje
się w strukturze utworu, w inny sposób wycina się z tła, inne składniki świata przedstawionego wbudowuje w mechanizm Kontaktu.
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chcą od mojego pisania nabrania życia otoczenia
a ja ich łapię za słowa
po tocznie
po tworzę299
Przytoczony wyżej tekst Mirona Białoszewskiego nosi tytuł Tłumaczenie się z twórczości.
(Wykraczamy tu poza dorobek Juliana Przybosia; system teoretyczny autora Na znak ma ambicje uniwersalne; Przyboś-krytyk, można by powiedzieć, jest „nastawiony” tyleż na własne,
co i na cudze słowo; zależy nam jednak na tym, aby teoria „sytuacji lirycznej” nie została
ograniczona wyłącznie do analizy utworów jednego poety). Nad słowami wiersza Białoszewskiego nadbudowuje się świat przedstawiony, który istnieje w dwóch równoległych porządkach czasowych. Odbywa się tu mianowicie – jednocześnie – „pisanie” i „tłumaczenie się” z
pisania. W pierwszym ciągu wydarzeń przedstawionych autor przyjmuje do wiadomości treść
„zapotrzebowań” publiczności czytającej i, przekornie, uchyla się od wykonania tych dyrektyw, traktując słowa owych „zapotrzebowań” jako – cenniejszy niż „życie otoczenie” – materiał poetyckiej transformacji. Równocześnie z „pisaniem” odbywa się, jak wspomniałem,
„tłumaczenie się z pisania”. Swe perypetie z publicznością literacką opowiada autor („ja”)
komuś, kto do tej publiczności („oni”) nie należy, gotów jest dzielić z autorem satysfakcję z
powodu humorystycznego przetwarzania „ich” słów. Rozbicie tekstu:
po tocznie
po tworzę
stanowi ilustrację „pisania” i należy do „tłumaczenia się” Białoszewskiego. Spójrz, zdaje się
mówić autor do swojego adresata, w jaki sposób obchodzę ze słowami moich czytelników:
ich słowa pękają mi pod piórem, toczą się, potwornieją. Opowieść o „łapaniu za słowa” jest
tłem dla tekstu analizowanego wiersza. Sytuację tekstu w świecie przedstawionym określa
tytuł „tłumaczenie się”; zaprojektowany w tym tytule model sytuacji komunikacyjnej każe nie
tylko widzieć za słowami pewien świat, ale także oglądać słowa na tle pewnego świata.
Przez „sytuację liryczną” można rozumieć także, w odniesieniu do wewnętrznych układów
literackich, sytuację tekstu w świecie przedstawionym, który stanowi „przestrzeń” aktu komunikacji między „autorem” a „czytelnikiem” wirtualnym. Pamiętamy z poprzednich rozważań, że model aktu komunikacji jest podstawą struktury gatunkow ej przekazu literackiego.
Jakie zatem zachodzą relacje między tymi dwoma pojęciami: między „sytuacją liryczną” a
„gatunkiem”?

Małe słońce
Nie jest dziełem przypadku, że koncepcja „sytuacji lirycznej” pojawia się w chwili, gdy liryka traci swe klasyczne zróżnicowania gatunkowe. Zanik (poza stylizacją) paradygmatów
genologicznych w poezji współczesnej – to zjawisko powszechnie znane, doskonale uświadamiane także przez Przybosia. A przecież indeks terminów, ułożony do Czytając Mickiewicza czy Linii i gwaru wykazałby zastanawiającą częstotliwość nazw genologicznych, jak np.:
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„oda”, „bajka”, „fraszka”, „komplement”, „epitafium”, „pieśń”. Bez trudu wykrylibyśmy w
tym zestawie haseł gatunkowych dość szeroką skalę wartości, przypisywanych, poszczególnym – jak to określa Stefania Skwarczyńska – przedmiotom genologicznym.300 Od wartości
zanegowanych bezwzględnie, przez kwestionowane z takimi czy innymi zastrzeżeniami, do
aprobowanych.
Przyboś dostrzega w normach gatunkowych pewną wartość, by tak rzec, ćwiczebną; pisze
o własnych juweniliach poetyckich: „Rymowałem wtedy sporo i próbowałem – wedle przepisów szkolnej poetyki i stylistyki – wszystkich gatunków i rodzajów [...], układałem pieśni,
elegie, ronda, triolety, no i oczywiście sonety. Sądzę, że każdy pisarz ma za sobą wiele papieru zapisanego w szkolnej młodości takimi ćwiczeniami” (LG, 288). Niekiedy, powiada Przyboś, ćwiczenia zbyt długotrwałe unicestwiają to, co poetycko autentyczne. „Czymże więc jest
Farys? Etiudą artystowską, stylizacją, ćwiczeniem się w nowej formie – jednym z wielu, jakie
robił Mickiewicz w Odessie, rozszerzając swój warsztat pisarski na wiele różnych gatunków
[...]” (MIC, 200). Albo, o łacińskiej odzie Mickiewicza: „starość poetycka cofa się do swego
dzieciństwa, do szkolnej muzy łacińskiej” (MIC, 35). Ten motyw, motyw szkoł y, powtarza
się w jego uwagach o gatunkach wielokrotnie. Gatunek dla poety bywa szkołą wirtuozostwa,
próbą umiejętności; jeszcze o Mickiewiczu: „Proszę tylko zestawić tak odrębne utwory, jak:
elegię miłosną Godzina ze zjadliwym wierszem pt. Zaloty, bajkę Pchła i rabin z sonetem
Ranek i wieczór [...], piosenkę Czyn z piosenką Moja pieszczotka” (MIC, 36; podkr. –
E.B.). Zawsze to jest jednak tylko szkoła, edukacja, ćwiczenie, trening. Rekonstruujemy system, który wyraża swą strukturę nie tylko w serii bezpośrednich sformułowań, ale także,
zgodnie z naszym wstępnym założeniem, funkcjonuje w mniej widocznych, subtelniejszych
grach tonacji stylistycznych, na pograniczu refleksji teoretycznych i poetyckiego notatnika.
Dlatego wolno nam do materiałów dowodowych włączyć te fragmenty pism Przybosia, w
których zdradzają się jego sympatie bądź antypatie do określonych norm „gramatyki” genologicznej.
Otóż tak: Przyboś gatunków nie lubi. Wyraźnie nie lubi Mickiewiczowskich sonetów (zob.
MIC, 179), nie lubi pieśni; irytuje go na przykład tytuł Pieśń pielgrzyma, samowolnie narzucony przez wydawców jednemu z liryków lozańskich {zob. MIC, 177). Parokrotnie natomiast
– z satysfakcją! – cytuje wyznanie Mickiewicza, który „pióra na fraszki nie użył” (np. MIC,
175). Chodzi nie tylko o zwykły synonim „błahostki” lecz o to, że dla określenia rzeczy błahej można posłużyć się nazwą gatunkową. Nie lubi, choć przyznaje gatunkom ważną rolę
zarówno w poetyckiej szkole ćwiczeń, o czym już była mowa, jak i w tradycji literackiej.
Bajka, powiada, „szlachetny niegdyś gatunek literacki”, uprawiana dziś – jest gatunku tego
zwykłym „zwyrodnieniem” (LG, 244). Nie lubi także gatunków u siebie. Wiersze o wyraźnych rysach gatunkowych są łatwe, za łatwe, zarówno w napisaniu, jak i w odbiorze.
„Zauważyłem, że z wierszy moich podobają się najbardziej te, które ułożyłem jakoby mimochodem, bez trudu i nie przywiązując do nich wagi takiej, jaką obciążam inne, ważne dla
mnie. Tak np. wiersz Małe słońce ułożyłem w czasie niedługiej przechadzki, traktując go
niemal jak piosenkę-komplement [podkr. – E. B.] dla żony (wahałem się przy układaniu
zbioru Póki my żyjemy, czy go w ogóle wydrukować, lub Cicho, nisko, które tak się podoba
wielu), itp.” (LG, 239). Urywamy cytat; zastanówmy się nad – częściowo tylko ukrytymi –
motywami, jakie sterują rozumowaniem poety. Niewątpliwie, „piosenkę-komplement” wolno
traktować jako nazwę gatunkową. Nieostrą, będącą zapewne – według nomenklatury Opackiego – produktem „krzyżowania się postaci gatunkowych”, 301 tu: postaci komplementu i
piosenki, osłabioną dodatkowo w tekście Przybosia owym „nieomal jak” („nieomal jak piosenkę-komplement”), a przecież dla autora krępującą. Krępuje mianowicie i powoduje wahania („czy w ogóle drukować?”) sama możliwość podporządkowania wiersza gotowym dy300
301
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rektywom gatunkowym. Dlaczego? Sytuacja, w której powstało Małe słońce, była jakaś
enigmatyczna: „ułożyłem jakby mimochodem”, „ułożyłem w czasie niedługiej przechadzki...”
O sytuacji „ułożenia” tego wiersza nie da się powiedzieć nic, co by odpowiadało wymogom
s ytuacji lirycznej (w pierwszym znaczeniu); w układzie opisanym formułą „Ja – Świat –
Poezja” – „Świat” najwyraźniej nie odegrał żadnej roli. Symbol „Świat” zanotowalibyśmy
zatem z umownym sygnałem niedostatecznie intens ywnej obecności, np. z „gwiazdką”:
„Ja-Świat*-Poezja”
A oto tekst:
Żono, miotełką otrzyj
niebo ze słoty.
Jak z karty nut odwróconej
na zachód – z nieba odleciał
żórawi motyw,
na mokrych rzęsach promień jak smyczek
zagrał twe oczy.
Jeszcze zbiorę pokłosia,
nieliczne cudze zagony –
stanę przy żarnach.
Jasny chleb nareszcie z obłoków
jak słonko
sprowadzę ci na ziemię
czarną.
Zamiast dzieży – w filiżance zaczynisz,
zanucisz
– obłok minie z świetlistem niczem –
podzielimy się kromką.
I na zmianę pogody zapieje
kijek z pióropuszem kogucim.302
Poetyka komplementu zakłada, że ma to być – zgodnie z definicją słownikową – „drobny
utwór wierszowany, zawierający pochlebne życzenia, zwłaszcza dla dam, zalotne pochwały,
słowa uwielbienia itp.”303 Postawa podmiotu wypowiadawczego jest więc z góry dana. Tekst
jako „mowa przedstawiona” w świecie przedstawionym wiersza-komplementu zostaje, już
przed „ułożeniem”, odpowiednio us ytuowan y – wobec adresata i wobec obyczaju kulturalnego schlebiania, wyrażania pochwał, zalotów, uwielbień; tekst komplementu ma być poetyckim wykładnikiem społeczno-językowej et ykiet y; czynności podmiotu – czynnościami
nawykowymi (jak w behawiorystycznym schemacie S-R, sytuacji i reakcji).
302
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Jedną z najbardziej rozpowszechnionych form komplementu wydaje się taka konstrukcja
wypowiedzi, w której wiedza o faktycznej sytuacji adresata zostaje przeciwstawiona subiektywnym domniemaniom na temat, kim dany adresat mógłby być, do czego „został stworzony”, jaką rolę powinien odgrywać. „Wiem, że jesteś tym a tym, ale dla mnie jesteś kimś innym”. Tekst Przybosia wpisuje się w ten stereotyp. Świadczy jednak o próbach ucieczki przed
stereotypem komplementu. Żona z Małego słońca, kobieta z „miotełką”, robi najpierw wrażenie niewiasty wiecznie zapracowanej, zagubionej wśród rozlicznych obowiązków gospodyni
domowej – poeta usiłuje ją sobie pomyśleć w innym otoczeniu; wiejski krajobraz porównuje
do sali koncertowej; dwukrotnie powtórzone „jak” jest tu sygnałem umowności wizji, klucz
żurawi wygląda jak zapis nutowy, promień jak smyczek gra oczy, naprawdę jednak jest tylko wieś, zagony, żarna, dzieża, niebo, ptaki, słońce. „Wiem, że jesteś wiejską gospodynią, ale
dla mnie jesteś damą z sali koncertowej.” W dalszych partiach analizowanego wiersza zarysowany tu porządek zostaje nagle odwrócony. Dzieje się tak, jak gdyby Przyboś – w pół słowa – zrezygnował z formułowania takiego właśnie komplementu. Okazuje się więc, że „akcja” rozgrywa się we wsi zmyślonej. Nie ma wsi, gospodarstwa; tu na zmianę pogody nie
pieją prawdziwe koguty, lecz... „kijek z pióropuszem kogucim”. Nie ma dzieży.
Zamiast dzieży – w filiżance zaczynisz,
zanucisz
Nie wiemy, czy żona naprawdę ugania się z miotełką; wiemy, że nuci piosenkę tak, jak
gdyby zaczyniała chleb – ze słońca – w dzieży. „Istniejesz w zabawie i śpiewie, ale dla mnie
istniejesz w ciężkiej pracy, pochylona nad dzieżą.”
Reguły komplementu krzyżują się tu z poetyką piosenki. Gatunek „piosenki”, niezależnie
od wielu swobód, jakie daje twórcy, domaga się respektowania takich podstawowych norm,
jak prostota, nieskomplikowanie operacji stylistycznych, „dźwięczność, melodyjność”. Ułatwienie jest tu niejako „wliczone” w odbiór jednorazowy, sł ysza lny. Przyboś i w tym wypadku nie chce być wiernopoddańczo bierny wobec gotowej konwencji. Rezygnuje z „katarynkowej” rytmiki. W wielu miejscach godzi się jednak na ułatwienie odbioru (Wbrew sobie.)
Nie unika utartych epitetów typu „ziemia – czarna”. Zwrot frazeologiczny „podzielimy się
kromką” pozostawia, by tak rzec, w stanie „surowym”: frazeologizm ten jest obiegowym
symbolem przyjaźni, w Małym słońcu znaczy to samo, co i w potocznej komunikacji językowej. Dlatego autor jest ze swego dzieła niezadowolony. „Świat” odznaczał się, pamiętamy,
niedostatecznie intensywnym udziałem w „układaniu” wiersza, „Poezja” – odwrotnie – daje o
sobie znać z intensywnością nadmierną, będąc w zasadzie już (w zakresie podstawowych
praw i wyznaczników) zrealizowaną. Ostatecznie sytuację autora zapisalibyśmy tak:
„Ja – Świat* – Poezjaz.”
Zapis powyższy daje ujemną formułę „sytuacji lirycznej”; stanowi jej ant yformułę. Nasze rozpoznanie znajduje potwierdzenie w komentarzu Przybosia; cytowanego fragmentu ciąg
dalszy:
„Dlaczego się im podobają? – pyta Przyboś; dlaczego wielu czytelnikom podobają się
wiersze typu »piosenka-komplement?« – Rozumiem to dobrze: są najłatwiejsze, tzn. przypominają im w jakiś sposób ich stare wzruszenia, toczące się po koleinach już
wyżłobion ych” (LG, 239). Łatwość identyfikacji „starych wzruszeń” ze wzruszeniami wy-
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woływanymi przez te wiersze wynika z podporządkowania sytuacji podmiotu i tekstu
znanym rygorom gatunkowym, „Poezjiz”. To one, gotowe reguły gatunków liryki, „wyżłobiły
koleiny” w świadomości czytelników. A prawdziwie dobry wiersz liryczny ima być nową
„sytuacją liryczną” w pierwszym i w drugim znaczeniu.
Czy to znaczy, że prawdziwie wartościowy wiersz liryczny winien być także projekcją
nowego gatunku? Cóż, genologia wchłonęła tyle przenajrozmaitszych propozycji, zgłaszanych przez badaczy, krytyków, pisarzy, tak się wewnętrznie pokomplikowała, że próba włączenia w jej system kategorii „sytuacji lirycznej” może budzić zrozumiałe odruchy niechęci;
stąd, rzec by można, strategiczna konieczność wyostrzenia tzw. funkcji perswazyjnej.
Zacznijmy od prostego rachunku logicznego. Stwierdziliśmy, że gatunek skodyfikowany
wyklucza „sytuację liryczną” (w znaczeniu pierwszym); sytuacja „Ja”, tak autora, jak i czytelnika, może być tu opisana formułą ujemną, jako „Ja – Świat* – Poezjaz”. Gatunek skodyfikowany wyklucza zatem także „sytuację liryczną” w znaczeniu drugim. Zarówno usytuowanie podmiotu w wierszu, jak i usytuowanie tekstu wiersza w świecie przedstawionym – nie
są wykładnikami nowej s ytuacji „Ja” w „Świecie”, ani też „Ja” w „Języku”. To się wydaje bezsporne. I teraz: skoro gatunek może wykluczać „sytuację liryczną” (w obydwu znaczeniach), zatem i „gatunek”, i „sytuacja liryczna” mają ten sa m status b ytowy. Są kategoriami z tej samej t ypologii zjawisk literackich. Gdyby było inaczej, gdyby to były
zjawiska o nietożsamym statusie ontologicznym i gdyby rządziły się różnymi zgoła kryteriami typologicznymi, nie mogł yb y się wzajem wykluczać. (Np. tak, jak kategoria „wiersza” nie wyklucza zasadniczo kategorii estetycznych, „komizmu”, „tragizmu” itp., albowiem
obydwa byty nie spotykają się na tej samej płaszczyźnie ontologicznej i, w konsekwencji,
typologicznej; kategoria „wiersza” natomiast wyklucza kategorię „prozy” – tu ontologia i
typologia są takie same i te same.)

Testament, epitafium, improwizacja
W rozumowaniu powyższym jest pewna szczelina, luka: moment nie dość jasny. Mianowicie: zbyt usilnie podkreślamy skodyfikowanie gatunku. Zakładamy, iż w każdym wypadku rygory gatunkowe nie dają ani autorowi, ani czytelnikowi możliwości modelowych,
strukturalnych, par excellence twórcz ych innowacji. Teoretycznie należałoby uwzględnić
wypadek, w którym gatunek nie wyklucza „sytuacji lirycznej” (w obydwu znaczeniach), ponieważ właśnie jego dyrektywy coś na kształt „sytuacji lirycznej” z góry zakładają.
Jak wspomniałem, w indeksie terminów, gdyby ułożyć takowy do Czytając Mickiewicza
czy Linii i gwaru, kilka haseł znalazłoby się poza strefą wartości zanegowanych. Przyboś gatunków nie lubi; odnosi się to do większości nazw genologicznych; śledzi z satysfakcją ich
niszczenie w Panu Tadeuszu, zgon, jak powiada, „pełnego bukietu przekwitłych gatunków”
(MIC, 295), i tworzenie się na rumowisku starych form ich sumy: „spoistej, strukturalnej”
(MIC, 293-294), strukturalnie nowej. A jednak w strefie wartości zasadniczo aprobowan ych znajdują się: „testament poetycki” (typu Exegi...), „epitafium” (na pograniczu strefy
„+” i „–”) oraz „improwizacja”, gatunek tyleż literacki, co i widowiskowy, synkret yczny.
Testament poetycki nie wyklucza pełnej realizacji programu poetyckiego Przybosia. Nie
wyklucza „sytuacji lirycznej”, przeciwnie, daje się w systemie pojęć Przybosia bezbłędnie
opisać. Innymi słowy: istnieje teoretyczne prawdopodobieństwo (teraz i w przyszłości) wierszy-testamentów, które, niezależnie od swej literackiej „archaiki” (pierwowzorem jest Exegi...
Horacego), będą odkryciami „sytuacji lirycznych” – w jednym i w drugim znaczeniu. Odkryciami w „tym, co ludzkie”, i w tym, co ściśle poetyckie.
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Przeto gatunek testamentu realizuje się zawsze jako cz yjś testament, rozrachunek z czyjąś biografią i twórczością. Odnosi się do konkretnego, niepowtarzalnego splotu sytuacji typu
„Ja – Świat – Poezja”. Ma być językowym, poetyckim wykładnikiem indywidualnego losu
ludzkiego. Testament poetycki sensu stricto musi zatem swą pamięć genetyczną ustawicznie
odnawiać. Weryfikować swą strukturę znakową wobec czegoś, co samo w sobie nie podlega
wartościowaniu. Nie ma losów ludzkich „lepszych” i „gorszych”, mniej i bardziej wartościowych. Horacy, Puszkin, Słowacki, Szewczenko... O wartości sytuacji wniesionej do testamentu decyduje typ innowacji poetyckich, ich trafność, ich esencjonalność; słowem – to, co
decyduje w ogóle o powstawaniu autentycznej liryki. Omawiając Exegi monumentum Papuszy powiada Przyboś: „Wyznam rzecz może śmieszną: myśl w tej piosence zawarta wydała
mi się głębsza i szlachetniejsza niż dumny testament horacjański” (LG, 27).
Testament poetycki, po drugie, jest – jak i model „sytuacji lirycznej” – zbudowany na
sprzeczności. Usiłuje pogodzić dwie intencje, które się logicznie wzajem wykluczają. Z
jednej strony ma być rozrachunkiem poety z własnym życiem, ma być ostatnim słowem.
„Pisz tak – czytamy u Przybosia – jakby słowa miały być ostatnimi twoimi słowami, jakbyś
pisał testament, pisz tak, jakbyś miał za chwilę umrzeć. Takiego nakazu dosłuchać się można
w mowie wielu poetów” (MIC, 9). A zatem każdy wiersz liryczny, autentycznie wartościowy,
jest „jakby testamentem”.
Z drugiej strony wiadomo, że w poetyce autora Najmniej słów obowiązuje nakaz: pisz tak,
jakby to były twoje pierwsze słowa, pisz tak, jakbyś się wespół z tym oto wierszem dopiero narodził. Pamiętamy: „bo jeśli co jest, jest wieczny początek”.
Skoro każdy dobry wiersz stanowi „jakby testament”, to i każdy dobry testament poetycki
podlega nakazowi „jakby pierwszych słów”, zatem słowa testamentu są jednocześnie (jakby)
ostatnimi i (jakby) pierwsz ymi słowami poety. Na tym polega założona w gatunku Exegi... twórcza antynomia. Antynomia, która wedle Przybosia istnieje w całej twórczości poetyckiej; i ona właśnie ratuje testament przed „zwyrodnieniem” czy skostnieniem. Dodajmy
jeszcze, iż poetyka Przybosia to – w wielu swoich dyrektywach – rodzaj poet yckiej et yki.
Otóż jedna z jego norm etycznych zakłada konieczny moment rozczarowania, niezadowolenia, „nienasycenia” tym, co już zostało zrealizowane. „A przecież – wyznaje Przyboś – prawie nigdy nie jestem z siebie zadowolony. Prawie nigdy? Nigdy? A więc... muszę wciąż jeszcze pisać swój wiersz najtrudniejszy” (LG, 239). Z tych powodów testament poetycki także
nie może zostać uznany za ostatnie słowo. Ostatnie – znaczyłoby: ostateczne, więc najdoskonalsze. Aspekt etyczny dodatkowo wzmaga antynomię, która tkwi w omawianym gatunku.
Gatunek testamentu identyfikuje się pod każdym względem z kategorią „sytuacji lirycznej”.
Jak wspomniałem, na pograniczu strefy „+” i strefy „–” znajduje się w pismach Przybosia
– zbliżony do testamentu – gatunek epitafium. Na pograniczu, ponieważ jego „archaika”, jego
pamięć synkretyzmu są znacznie bardziej skostniałe niż sykretyzm i archaika testamentu. W
dziejach epitafium typ sykretycznych związków „Wiersza” z „Ja” i „Światem” uległ kodyfikacji wcześniej niż wyznaczniki językowej struktury „nagrobków”: te skostniały później.
Warto przyjrzeć się temu procesowi z bliska. Oto szkolna, potoczna praktyka genologiczna
każe odczytywać „epitafium” w – bezsensownej przecież! – opozycji do „epitalamium”.
Tymczasem, etymologicznie, „epitafium” nabiera pełnego znaczenia w relacji do „kenotafium”. Mianowicie:: „epitafium” to wierszowany napis nagrobkowy utrwalony w miejscu
spoczęcia zwłok człowieka, o którym się w tym właśnie wierszu mówi. „Kenotafium” natomiast – dowód na tyleż niezwykłą, co i makabryczną dokładność s ynkret ycznej „gramatyki” starych gatunków lirycznych! – jest tekstem nagrobkowym położonym w miejscu, w
którym nie spocz ywa ciało człowieka będącego bohaterem wiersza; „kenotafia” upamiętniały tych, co zginęli z dala od ojczyzny, w niewoli, w czasie morskich wypraw itd.304 W
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obydwu wypadkach us ytuowanie „Wiersza” w „Świecie” i w osobliwej relacji do „Ja”
(nieobecność człowieka wśród żywych i nieobecność jego ciała w tym oto miejscu na ziemi)
jest bez wątpienia uprzednie wobec us ytuowania „Wiersza” w „Świecie przedstawionym”
i w relacji do Poezji”. W epitafium synkretyczne dyrektywy sytuacji tekstu motywują częstotliwość zwrotu typu „tu leży”, „tu spoczywa”, „tu pochowano”, „tu pogrzebion”, np.
Kaspra Kochanowskiego tu schowano kości.305
Tu leży ten, kto leży, ale go z mogiły
Nie sądź gościu [...];306
W tym grobie dusza mieszka, bo tu leży ciało,
W którym się duszy .mieszkać wiecznie spodobało.307
Aż do użycia zwrotu typu „tu leży” w funkcji sygnału stylizacyjnego, jak np. w słynnym
Nagrobku Perlisi J. A. Morsztyna:
Perła tu leży, nie ta, co szczęśliwe
Wyspy więc noszą ani brzegi krzywe
Oryjentalskie [...]308
Otóż sam fakt trwałej pamięci synkretyzmu każe autorowi Najmniej słów operować terminem „epitafium” – niekiedy – bez wyraźnej negacji gatunku; fakt skostnienia synkretycznych
uwikłań liryków nagrobkowych każe mu, z drugiej strony, postulować jakby narzucenie tekstowi epitafium sytuacji „Ja” w kenotafium. Pisze Przyboś o Czechowiczowym Żalu: „Żal to
jakby nieumyślne epitafium napisane przez poetę samemu sobie” (LG, 105). Epitafium
„umyślne”, zgodne z wymogami „gramatyki” starych gatunków, byłoby ocenione negatywnie
– „nieumyślne” zbliża się do modelu „sytuacji lirycznej”; w przytoczonym wyżej zdaniu nie
ma jednoznacznej negacji gatunku. Zdanie to koresponduje bezpośrednio z zakończeniem
szkicu pt. Grabschrift des Dichters: „Właściwie – każde epitafium ułożone samemu sobie,
jeśli nie jest tylko utworem literackim, jak każdy inny przeznaczonym do druku, lecz do wyrycia na nagrobku – musi się wydać pretensjonalne. Wymowniejszym niż najozdobniejszy
epitaf jest jego brak [podkr. – E. B.], pustka i cisza wokół nazwiska na płycie cmentarnej.
Rozumiał to Schopenhauer, który kazał oznaczyć swoje ostatnie miejsce tylko imieniem i
nazwiskiem. Rozumieli to najjaśniej Shelley i Shaw, których prochy rozsiano na wietrze”
(LG, 227).
Gatunek kenotafium w większym stopniu odpowiada modelowi „sytuacji lirycznej”. W
praktyce poetyckiej Przybosia poetyka kenotafium – np. w wierszu Miejsce uświęcone – wyznacza sposób przeżywania krajobrazu (należałoby od razu dodać: polskiego krajobrazu, który jest, nieomal w każdym detalu, „krajobrazem po bitwie”, i po rozstrzelanych) jako znaku
pamięci o zamordowanych.
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Dziś mijam dom –
Napis – jedyna ich własność.
Przeżyłem, oni nie przeżyli.
Ach, nie myśleć, nie myśleć, co czuli przed, w chwili
naglącej do
salwy !
Dziś jest tutaj tak wiosennie jasno,
że słońce jest oknem Warszawy!309
Napis – jedyna ich własność. Myśl o anonimowych śmierciach powstańców warszawskich
poraża i obezwładnia (oślepia) tym silniej, że owo „miejsce uświęcone krwią poległych” nie
jest cmentarzem: osobnym, odgrodzonym od świata żywych, i nie zostało oznakowane w sposób odpowiadający tradycyjnej symbolice kultu zmarłych; należy do dwóch światów jednocześnie.
...Miastem poległym,
grozą padła gruzami do stóp,
zaświatem Nowego Świata –
Ominąłem na jezdni jeszcze jeden grób
bez hełmu, krzyża, znaku –
posuwałem się po omacku, jakbym nagle oślepł.
[...]
Z wyłupan ych kulami dziur
mur patrz ył Ich oczami.
Jezdnię, mur, dom słonecznego miasta trzeba – za każdym razem od nowa – pomyśleć jako
znaki kenotafium.
Wreszcie: improwizacja. Gatunek, w którym także tkwi wewnętrzna sprzeczność; „Improwizacja jest przecież – powiada Przyboś – rodzajem ody filozoficznej [...], nie tyle spontanicznym wybuchem, ile stylizacją, literackim udaniem niespodziewanego, nieprzygotowanego utworu” (MIC, 131 – 132). A jednak autor Linii i gwaru ceni wysoko improwizacje Mickiewicza, zarówno tę Wielką z Dziadów, jak i tę z 1840 r., zanotowaną we fragmentach, zapewne niezbyt dokładnie (zob. MIC, 32–33). W monologu Konrada fascynuje go „udanie”
spontaniczności tak kunsztowne, że „musimy je wziąć za wyznanie osobistych szałów [poety]” (MIC 132, przypis). Jeszcze wyraźniej sprzyja wyróżnieniu tego gatunku jego widowiskowa „archaika”, pamięć synkretyzmu, przeznaczenie sceniczne. Nieprzypadkowo szkic
pt. Jak grać Improwizację został poprzedzony fragmentem wykładu Mickiewicza o poezji w
dramacie i teatrze: „Dramat jest najsilniejszą realizacją artystyczną poezji [...] Dramat wymaga osadzenia na ziemi: potrzeba gmachu teatralnego, aktorów, potrzeba pomocy wszystkich rodzajów sztuki. W dramacie poezja przechodzi w działanie wobec widzów”
(MIC, 140). Mowa tu o dramacie, ale sens przytoczonych wyżej słów Mickiewicza – w kontekście systemu Przybosia – zamyka w sobie wszystko, co najistotniejsze dla teorii liryki,
„sytuacji lirycznej”: powrót słowa poetyckiego do synkretyzmu („osadzenie na ziemi”), usytuowanie wypowiedzi poetyckiej w konkretnym układzie „Ja – Świat”, i przechodzenie poezji
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w działanie na człowieka. Gatunek improwizacji, nawet, jak Wielka Improwizacja z Dziadów,
„udanej” i spokrewnionej z odą filozoficzną, jest dla Przybosia jednym z najbardziej teatralnych gatunków liryki, a więc: umotywowanych sytuacyjnie i nastawionych na synkretyzm.
Motywacja sytuacyjna wypowiedzi ex improviso usprawiedliwiać może błędy samej wypowiedzi. Przyboś kwestionuje prawdziwość zwierzeń Mickiewicza o tworzeniu łatwym, bez
wysiłku, „bez dobierania rymów i składania głosek” (MIC, 33; analiza fragmentu improwizacji z 1840 r.). Nie zgadza się z taką wizją procesu twórczego. A jednak gotów jest uznać
prawdę s ytuacji improwizowania. Racje owej, jak pisze, „wyjątkowej chwili”, w której
poeta „uległ złudzeniu łatwości” (MIC, 33).
Zbierzmy wnioski. Gatunek może wykluczać „sytuację liryczną”. I w większości wypadków dziś wyklucza. Gatunek może identyfikować się z modelem „sytuacji lirycznej”. Na
przykład gatunek testamentu, ponieważ działają w nim uniwersalne prawa twórczości poetyckiej, lub gatunek improwizacji, która zawsze ma żywą „pamięć synkretyczną” i zawsze czytelną motywację sytuacyjną. Gatunek wreszcie może – przechodząc jakby we własne zaprzeczenie – prowokować nową „sytuację liryczną”; np. przejście sytuacji tekstu epitafium w sytuację założoną dla „Ja” w „gramatyce” kenotafium.
Tak więc w systemie Przybosia odnaleźliśmy trzy podstawowe typy relacji między „sytuacją liryczną” a gatunkiem. Podstawowe, ponieważ w rachunku ściśle teoretycznym jakieś
dwa zjawiska, tożsame pod względem ontologicznym, mogą dać trzy warianty relacyjne. Może to być: (1) wzajemna negacja, (2) identyfikacja, (3) dialektyczna wymiana wartości. Otóż
każdy z tych trzech wariantów rozpoznał i odnotował w swych esejach Przyboś. Genologiczny charakter „sytuacji lirycznej” – jak ją rozumie Przyboś – wydaje się zatem faktem bezspornym.

Autonomia jako cel nieostateczny
W każdorazowej, ściśle indywidualnej realizacji modelu „sytuacji lirycznej” nigdy nie ginie wirtualne, potencjalne prawdopodobieństwo przekształcenia tej właśnie realizacji w pewien aprobowany „wzorcowy typ empiryczny” nowego gatu nku. Czymże zresztą, jeżeli
nie projekcją nowego gatunku są utwory Przybosia, o których mówi poeta: „moje wiersze
lotnicze” (LG, 321; por. MIC, 229)? „Wiersz lotniczy” to już prawie nazwa gatunkowa. Podobnie jak Pocałunki Jasnorzewskiej czy Leżenia Białoszewskiego,310 jak i pisane z roku na
rok Przybosiowe Wiosny mają dziś żywą „pamięć synkretyzmu”, jak niegdyś miały ją, wolno
mniemać, iż tak było w istocie, pierwsze stance, sereny czy alby. A przecież nic nie wyklucza
prawdopodobieństwa skodyfikowania „gramatyki” Wiosen lub „wierszy lotniczych”. Tej perspektywy nie wyklucza także system refleksji teoretycznej Przybosia. Wszak „dobry wiersz”
odkrywać ma uczucia powszechne; powszechność modelu „zachowania się uczuciowego”
może sprzyjać upowszechnieniu – i kodyfikacji – modelu „zachowania się poetyck iego”.
Gatunek jest znakiem literackości. Ale jest jednocześnie znakiem konwencjonalności literatury artystycznej. W świecie norm gatunkowych wypowiedź poetycka zdobywa
autonomię – i jednocześnie traci charakter twórczego, niepowtar zalnego odkrycia. Dlatego autonomia poezji nie może być ostatecznym celem sztuki słowa. Nie może
być nim zwłaszcza autonomia „gotowa”, ugruntowana przez epoki wcześniejsze – „czysta” na
sposób klasycystyczny, bez sprzeczności wewnętrznych. Bez zagrożeń. Wartością sztuki
poet yckiej nie jest autonomia uz yskana, lecz autonomia uz yskiwa na poprzez
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pokonywanie heteronomii. W zawieszeniu, w napięciu między nową „sytuacją człowieka” a nową „sytuacją tekstu”. Kto wie, czy nie w obawie przed upowszechnieniem się innowacji poetyckich – aż do skostnienia! – Przyboś wolał postulować raczej „przysłowienie”
mowy poetyckiej, jej powrót do języka potocznego.
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IV „W MUZYKALNY ŁĄCZĄ SIĘ PORZĄDEK”
Lucien – poeta
Bohaterem powieści Balzaca Stracone złudzenia jest młody, ubogi poeta, który pragnie
zdobyć popularność i uznanie. Ważnym momentem w jego biografii ma być publiczne wystąpienie z recytacją wierszy. Poeta chce się „podobać”; głównie przecież zależy mu na tym, aby
został zrozumiany. W czasie koncertu poetyckiego usiłuje rozszyfrować audytorium. Czyta
„teksty” zachowania się słuchaczy.
Powieściopisarz-realista nie zadowala się samym opisem sytuacji komunikacyjnej. Obdarza ją komentarzem. Zwraca uwagę na fakt, iż poezja przekazywana głosem i percypowana
słuchem domaga się szczególnej uwagi. Między recytatorem i słuchaczem powinno dojść do
utrwalenia się wewnętrznych związków, bez których natchniona wymiana uczuć byłaby niemożliwa. Ludzie utalentowani, powiada Balzac, są – w tej dziedzinie, w której rozwijają się
ich umiejętności – obdarzeni przenikliwością wzroku ślimaka, węchem psa i słuchem kreta;
widzą, czują, słyszą wszystko, cokolwiek dzieje się wokół nich. Poeta i muzyk uświadamiają
sobie natychmiast, czy podobają się publiczności, czy też publiczność ich nie rozumie.
Tyle – komentarz Balzaca.
A oto streszczenie opisu recytacji poety imieniem Lucien. Nasz poeta deklamuje wiersze.
Widzi, czuje, słyszy, jak – powiedzielibyśmy naszym językiem – znak poetycki staje się
„producentem” innych znaków, jak tekst rodzi teksty – formułowane w różnorodnym materiale semiotycznym. Sama poezja interesuje zaledwie kilka osób. Znaczna część audytorium
koncentruje swoją uwagę na zewnętrznych kontekstach przekazu poetyckiego. Jedni chcą
dociec, kim jest poeta, jaką zajmuje pozycję społeczną, komu na tym zależy, aby właśnie on
miał organizowane spotkania autorskie, w czyim to mogłoby być interesie. Drudzy usiłują
wytropić rozmaite „ciekawostki” dotyczące procesu twórczego. Czy wiersze pisze się prędko,
czy poeta sam wynajduje pomysły do swoich utworów, czy też może wynajdywaniem pomysłów zajmuje się ktoś z rodziny? Niektórzy percypują sam kunszt recytatorski poety i nie
przyjmują do wiadomości sensu recytowanych utworów, podczas gdy inni, odwrotnie, wychwytują najbardziej ogólny, ideologiczny sens tekstów i nie zwracają uwagi na sztukę recytacji. Zdecydowana większość nudzi się i ziewa. Ktoś zwierza się, że gdy słyszy recytację, od
razu zamykają mu się oczy. Ktoś inny gotów jest nawet pochwalić umiejętności poety, ale
tęskni do prostszych rozrywek: wolałby np. zagrać w wista. Ludzie zaczynają dowcipkować.
Porównują poezję do środka nasennego. Poeta czyta „teksty” zachowania się swoich odbiorców. Jest wykonawcą i obserwatorem transformacji. Wie, że jako poeta przegrywa. Nie jest
rozumiany. Uczestniczy w sytuacji fałsz ywego odbioru sztuki słowa. Oto poezja ginie, rozprasza się w chaosie gestów i słów, przeistacza się w miazgę myśli bylejakich; odbył się koncert, ale poezja w nim nie zaistniała.
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Zapis sytuacji nieporozumienia między poetą a słuchaczami jest dla nas cenny z jednego powodu: Balzac uchyla romantyczny stereotyp antagonizmu między „geniuszem” a „tłumem”. Romantyk był zdania, iż społeczeństwo godzi się zasadniczo z faktem istnienia sztuki
poetyckiej, lecz pojmuje ją w sposób błędny i ograniczony: odrzuca to, co nowatorskie, ekstremalne, indywidualne, równe dziełu Boga – gotowe bronić liryki konwencjonalnej, np.
pseudo-klasycznej. Społeczeństwo w prozie Balzaca ignoruje wsze lką poezję. Sam Lucien
jest daleki od tego, aby uważać siebie za jednostkę genialną {przynajmniej w pierwszych rozdziałach powieści). Recytuje wiersze własne, i cudze. Najpierw cudze, potem własne. Nie
reprezentuje więc wyłącznie siebie. Chce reprezentować poezję, bronić „sprawy” poezji. I
jako „człowiek poezji” – ponosi sromotną klęskę.
Owszem, wśród publiczności Luciena znajduje się ktoś, kto wydaje się aprobować fach
wierszopisarski. Ktoś, kto wie, jak można zdobyć popularność w tym fachu. Lucien powinien
zrezygnować z poematów i zabrać się do pisania piosenek. Prawdziwa poezja – to piosenka.
Honoré de Balzae dedykując Stracone złudzenia Wiktorowi Hugo wyrażał nadzieję, iż jego
czcigodny adresat nie tylko zechce przyznać temu dziełu rangę dokumentu odwagi i męstwa
autora, lecz nade wszystko, że odczyta w nim „historię prawdziwą”. Powieść Balzaca powstała w latach 1835-1843. A przedstawiony tu epizod robi wrażenie zapisu... bardzo współczesnego! Zaiste, jest to „historia prawdziwa” także dla nas. Współcześnie bowiem, jak i w
epoce Balzaca, o popularności sztuki poetyckiej zaczyna decydować, aż natrętnie, aż zaborczo, sztuka piosenkarska.
Ale najpierw: czym jest „popularność” sztuki słowa? Czy poezja „chce” być popularną – i
czy popularną być musi?

Popularność literatury a „literatura popularna”
Literatura popularna jako obiekt badań naukowych wymaga współdziałania dwóch dyscyplin, socjologii i poetyki. Najprościej rzecz ujmując: „literackość” tego zjawiska jest sprawą
poetyki, „popularność” – sprawą socjologii. Oczywiście, centrum zainteresowania może się
przesuwać z wewnętrznej struktury dzieła ku kontekstom społecznym, i z kontekstów ku
dziełu, jednakże całkowita izolacja socjologii i poetyki jest w tym przedmiocie nie do pomyślenia. Literaturoznawca bowiem musi otrzymać bodaj minimum informacji, które by go
upewniły, że opisuje formy literackie – naprawdę aprobowane przez ogół odbiorców, socjolog
z kolei powinien mieć pewność, iż zajmujące go twory językowe, aprobowane w danym społeczeństwie, są formami naprawdę literackimi.
Problematyka literatury popularnej krąży nieustannie wokół teorii wartości: samo pojęcie
„literatura popularna” uzyskuje sens instrumentalny tylko wówczas, gdy ma podwójną motywację aksjologiczną. Stwierdzenie „popularności” danej grupy tekstów (w danym społeczeństwie – w danym czasie) oznacza, iż wokół tych właśnie tekstów wytworzyło się powszechne
poczucie ich szczególnej „wartościowości”, poczucie w ten czy inny sposób manifestowane
przez najszersze kręgi konsumentów. To zresztą oczywiste. Ale i stwierdzenie faktu „literackości” tychże tekstów – co już tak oczywiste nie jest – ma również charakter sądu wartościującego. Ilekroć o danym zespole tworów językowych gotowi jesteśmy w ogóle mówić jako o
literaturze artystycznej, kwalifikując zespół ten do rzędu zjawisk sztuki słowa, a więc decydujemy się opisywać owe twory jako coś, „co z istoty swej jest, resp. ma być z samego
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faktu swego przeznaczenia – czymś wartościowym”311, tylekroć, świadomie lub nie, spełniamy pewien akt aksjologiczny.
Socjologia oferuje badaczowi literatury zasadniczo jedną prawdę: prawdę weryfikowaną
wobec kryterium powszechnej zgody. Jak wiadomo, jest to kryterium zawodne i zadanie poetyki polegać ma właśnie na powodowaniu konfrontacji wszelkich prawd „zgodnościowych”
z prawdą o obiekt ywnej wartości estetycznej dzieła literackiego – niezależnie od znanych
trudności, jakie nastręcza samo budowanie aksjologii literaturoznawczej.312 Należy zatem
przewidzieć i taką możliwość (zwłaszcza w badaniu tekstów piosenkowych, które będą nas
tutaj interesowały), że rzeczy powszechnie cenione, ba: korzystające z uprawnień dzieła sztuki słowa, poetyka zidentyfikuje jako twory nieliterackie, i na mocy werdyktu poetyki trzeba je
będzie po prostu usunąć poza granice literatury artystycznej.
W najbardziej ogólnych definicjach „literatury” opozycja między „literaturą popularną” a,
powiedzmy, „mniej popularną” czy też w ogóle „niepopularną” – nie istnieje. Nie można – na
płaszczyźnie rozważań ontologicznych – wyodrębnić czegoś takiego jak „literatura popularna”, ponieważ samo to pojęcie raziłoby zawartą w swej strukturze tautologią. „Literatura popularna” znaczy tu dokładnie tyle samo co „literatura w ogóle”.
Należy tedy założyć, że powszechność odbioru stanowi stałą choć potencjalną tylko właściwość literatury w ogóle. Inaczej mówiąc, w każdym dziele literackim istnieje
potencjalna projekcja maksymalnie szerokiej recepcji i jest to w pewnej mierze niezależne od
tego, czy autor pisał z nadzieją na taki właśnie – optymalny – odbiór, czy odwrotnie, obierał
sobie świadomie bardzo wąski krąg czytelników. (Tu wystarczą przykłady utworów pisanych
dla jednej osoby, które stały się z biegiem czasu lekturą milionów.)
„Popularność” zatem – to także sprawa poetyki.
„Popularność” założona w strukturze dzieła ma charakter, jak powiadam, potencjalny,
nadto: intencjonaln y; w rachunku ściśle teoretycznym powinna się ona realizować zawsze
– w praktyce natomiast urzeczywistnia się, jak wszelka cecha fakultatywna, tylko w szczególnie dogodnych warunkach lub nie realizuje się wcale.
Warto w tym miejscu przytoczyć słowa językoznawcy – Charlesa F. Hocketta:
„W każdym znanym historii i antropologii społeczeństwie, z jednym nieznacznym wyjątkiem, występują pewne, krótsze lub dłuższe opowieści, które członkowie tego społeczeństwa
przyjmują ł oceniają pozytywnie i uważają, że powinny one być powtarzane w zupełnie tej
samej postaci. Opowieści te stanowią literaturę tego społeczeńs twa”. 313
Jeszcze radykalniej ten sam problem ujmuje Jean-Paul Sartre: jego zdaniem optymalna
projekcja odbioru, założona w dziele, powinna być także udziałem świadomości autora – i nie
może się ograniczać do któregoś ze społeczeństw czy narodów, lecz obejmować ma całą
ludzkość, apelować do „odbiorcy uniwersalnego”; powiada Sartre.
„[...] niepodobna pisać nie zakładając pełnego powodzenia; skromność z jaką autor podchodzi do swego dzieła, nie może mu przeszkadzać w skonstruowaniu go tak, jak gdyb y
miało mieć możliwie najszerszy oddźwięk. Nie wolno mu mówić sobie: »Cóż, będę miał najwyżej trzy tysiące czytelników«; ma zastanawiać się nad tym, »co by się stało, gdyby cały
świat czytał to, co piszą?«”.314
Obydwie cytowane wyżej wypowiedzi świadczą o tym, że ich autorzy mają pełną świadomość tego, iż dyrektywa popularności, zawarta w strukturze dzieła sztuki słowa, nie realizuje
311
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się w każdym społeczeństwie, w każdym czasie i w każdym układzie; owym „nieznacznym
wyjątkiem” od reguły powszechności jest dla Hocketta... sytuacja całej literatury dwudziestowiecznej na Zachodzie; to mianowicie, co dziś cieszy się na Zachodzie powszechnym
uznanieną wśród niespecjalistów, stwierdza Hockett, uzyskuje z reguły najniższe noty w ocenach ekspertów – i odwrotnie; „opowieści, które specjalista ocenia najwyżej, nie znajdują w
ogóle uznania w oczach laika”. Jakby na potwierdzenie stów lingwisty amerykańskiego Sartre
przytacza aforyzm, Paulhana: „Wszyscy wiedzą, że istnieją w naszych czasach dwie literatury: zła, która jest właściwie nieczytelna (jest bardzo poczytna) oraz dobra, która nie jest czytana”.315 A przecież pełna świadomość kryz ysu w odbiorze wartościowych dzieł literackich
nie przeszkadza cytowanym autorom formułować definicji literatury, w których potencjalną
popularność traktuje się jako cechę inwariantną omawianego zjawiska.
Miedzy ontologią dzieła sztuki słowa a „losami” egzystencji poszczególnych dzieł nie ma
żadnej logicznej sprzeczności. Między ontologiczną dyrektywą dzieła a wciąż zmienną recepcją poszczególnych dzieł istnieje nie sprzeczność lecz nieustan ne napięcie. I za sprawą
tego właśnie napięcia rozmaite typy utworów bądź konkretne grupy tekstów albo stają się
literaturą danego sezonu, albo tracą popularność; ich potencjalna właściwość istnienia na
prawach literatury popularnej bądź występuje na powierzchnię, bądź „zamiera” w głębi dzieła; nigdy jednak, w przypadku utworów autentycznie wartościowych, nie ginie bezpowrotnie.
Inaczej mówiąc: pojęcie „literatura popularna” nie może funkcjonować na prawach nazwy
uniwersalnej odmiany literatury artystycznej, w szczególności zaś nie można pojmować
tych słów jako synonimu „literatury drugorzędnej”, nie rządzą tu bowiem prawa specjalne,
zasadniczo odmienne od tych, jakie potrafimy wykryć w literaturze w ogóle. „Literatura popularna” natomiast winna być każdorazowym znakiem s ytuacji pewnej części dzieł, którym w tym właśnie momencie, w danym społeczeństwie i w danym układzie komunikacji
literackiej, udało się zrealizować pełnię swych potencjalnych możliwości recepcyjnych.
Ilekroć literatura „zgaduje” oczekiwania czytelników, i całość tekstu poświęca zaspokajaniu tych właśnie oczekiwań (jak w pracowni Witkacego: „Klient musi być zadowolony”),
tylekroć powstaje twórczość koniunkturalna. Między literaturą koniunkturalną, która jest
odmianą sztuki literackiej i może być sprowadzona do jednego modelu (ze „zmienną czasową” określającą zmienny zespół oczekiwań czytelników), a literaturą popularną, która taką
uniwersalną odmianą nie jest – nie ma znaku równości. Popularność, jak i autonomię, sztuka
słowa może zdob ywać lub tracić. Zdobywać i tracić dlatego, że korzysta z form koniunkturalnych, albo że w odpowiednim momencie przestaje z nich korzystać.
Jak wynika z obserwacji dziewiętnastowiecznego powieściopisarza-realisty, już w XIX
stuleciu poezja wydawała się sztuką znacznie mniej popularną niż piosenka. Pod tym względem nic się nie zmieniło do dnia dzisiejszego. Zastanówmy się, jakie mogą być powody popularności piosenki i niepopularności sztuki poetyckiej, zwłaszcza zaś: czy mają one charakter obiektywny, związany ze swoistością obydwu wspomnianych sztuk.
Między projekcją odbioru, założoną w dziele literackim, a projekcją odbioru, założoną w
strukturze piosenki, nie ma żadnych zasadniczych jakościowych różnic: obie istnieją potencjalnie, obie są intencjonalne, obie realizują się fakultatywnie, obie wreszcie mają charakter
dyrektyw: domagają się prz yjęcia dzieła przez ogół.
Każda piosenka „chce” być przebojem i każda książka „chce” być bestsellerem. Sam tedy
fakt, rozważany poza czasem i przestrzenią, że dany utwór jest piosenką, lub że dany utwór
jest wierszem, wcale nie oznacza, iż piosenka na przykład, z swej istoty niejako, ma być zawsze bardziej popularną, wiersz natomiast, z racji „bycia wierszem”, ma być w każdej sytuacji
popularny mniej. Teoretycznie szansę są jednakowe. Dopiero pod presją obyczaju, w którym
sami tkwimy, gdy – jak to ma miejsce dzisiaj – piosenka bije rekordy popularności, a poezja
315
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przeżywa kryzys odbioru, skłonni jesteśmy szukać wskazań diagnostycznych wszędzie, a
więc także w ogólnej teorii sposobu istnienia tych sztuk, i każdą cechę piosenki traktować
jako coś, co musi sprzyjać aprobacie ogółu, a w każdej osobliwości poezji wietrzyć przeszkodę, która rzekomo musi odbiór paraliżować. Potocznie odczuwana dziś „łatwość” piosenki, jej
„komunikatywność” i „banalność” – cechy przeciwstawiane „trudnej”, „niekomunikatywnej”
i poznawczo „odkrywczej” sztuce słowa – są obiektywnie nieprawdziwe, sprawdzają się bowiem tylko w odniesieniu do danego momentu w historii obydwu sztuk; cały ten system
odczuć może ulec odwróceniu. Z pewnego punktu widzenia, co jest także zaledwie półprawdą, poezja może być interpretowana jako „łatwiejsza” od piosenki. Pierwsza bowiem apeluje
do doświadczeń językowych, które ma każdy człowiek umiejący mówić. Druga zakłada u
odbiorcy minimum wrażliwości i pamięci muzycznej, 316 które już nie są dobrem tak powszechnym jak mowa; nawet dziś, w dobie kryzysu odbioru poezji, więcej ludzi napisało w
życiu jeden bodaj wiersz, niż skomponowało bodaj jedną poprawną frazę muzyczną.

Stan języka i stan gry
W każdej sztuce działają uniwersalne prawa językowe i w kontekście tych uniwersalnych praw możemy je ze sobą porównywać, badając ich wzajemną pr zekładalność; w każdej – działają także swoiste prawa językowe, które wykreślają granice poszczególnych
sztuk, zabezpieczając z kolei wszelkim dziełom danej sztuki pewien stopień nieprzekładalności na którykolwiek inny, „obcy” język. Jeżeli twierdzimy, że każde dzieło poetyckie ma
charakter wypowiedzi sformułowanej w języku poezji i wszelki twór piosenkowy da się
interpretować jako wypowiedź sformułowana w języku sztuki piosenkarskiej, to nie może
być tak, by jakakolwiek wypowiedź, sformułowana w danym języku, nie podlegała jednocześnie prawom tego właśnie języka, zarówno uniwersalnym, które ją kwalifikują do świata znaków sztuki w ogóle, jak i zwłaszcza swoistym, które ją przypisują do świata znaków tej jednej
i wyłącznie tej jedynej sztuki. Rozumowanie powyższe ma usprawiedliwić sądy, w których
będzie mowa o „poezji” i „piosence”, i które nie uwzględniają wewnętrznych, historycznie
zmiennych zróżnicowań stylów, prądów, szkół poetyckich czy piosenkarskich.
Używając takich pojęć, jak „poezja polska w latach, sześćdziesiątych” czy „piosenka polska w dniu dzisiejszym” – nie tracimy bynajmniej kontaktu z podstawową tezą semiologii:
„sztuka jest językiem”. Pojęcia te mianowicie oznaczają aktualny stan języka poezji i stan
jęz yka piosenki w historycznie danym momencie rozwojowym obydwu języków. Inaczej
mówiąc – w planie metodologicznym – są one projekcjami ujęć syn chroniczn ych procesu
historycznego analizowanych sztuk. Tu z kolei już nie można abstrahować od faktu stylistycznych zróżnicowań wewnątrz sztuki słowa czy sztuki piosenkarskiej. Nie można, ponieważ język sztuki (sztuka jako język) dlatego się zmienia, i dlatego w procesie historycznych
zmian wyodrębniamy poszczególne stany, że porządek wewnątrzjęzykowy ustawicznie się
różnicuje, dochodzą do głosu coraz to inne sposoby formułowania wypowiedzi, coraz to nowe
„użycia” językowych praw: tak uniwersalnych, jak i swoistych.
Jak określić stan języka danej sztuki? Jest to jedno z najtrudniejszych zadań. Teoretycznie
musimy założyć, że w danej synchronii pewne, szczególnie aktywne sposoby posługiwania
się językiem tej czy innej sztuki wybijają się na czoło. Nazwijmy je dominantami. Zakładamy dalej, że zespół dominant stylistycznych podporządkowuje sobie – na jakiś czas – całość danego języka. A więc decyduje o sposobie istnienia wszystkich wypowiedzi, zarówno
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tych, które powstają obecnie, i reprezentują aktualne dyrektywy stylistyczne, jak i tych
które powstały dawniej, pod naciskiem innych dyrektyw, dziś już anachronicznych.
Zadanie uchwycenia faktycznych dominant jest szczególnie trudne w momencie rozwojowym, który jest dla badacza – jego współczesnością. Skłonni jesteśmy stan poezji dzisiejszej
interpretować, owszem, systemowo lecz – niehierarchicznie, widzieć w niej grę sił tyleż
sprzecznych, co i równorzędnych. Czy zjawisko „poezji dzisiejszej” i „piosenki dzisiejszej”
podlega dyktaturze jednego zespołu dominant, czy odwrotnie: stan języka określają w obydwu sztukach równe, równorzędne, równie mocne dominanty? – odpowiedź udzielona w tym
miejscu naszych rozważań byłaby przedwczesna. Problem należy rozwiązać inaczej. Dopuszczając tymczasem prawdopodobieństwo każdej (z dwu możliwych) odpowiedzi chcemy zgłosić tezę, iż jednym ze sposobów rozpoznania aktualnej sytuacji w poezji jest właśnie, prowadzona tutaj, konfrontacja poezji i piosenki.
Semiologia – co podkreślałem wielokrotnie – upoważnia nas także do posługiwania się
pojęciem języka w odniesieniu do obyczajów percepcyjnych użytkowników sztuki w
ogóle lub którejś z konkretnych sztuk. Język obyczajów percepcyjnych stanowi szczególną
odmianę języka społecznych zachowań się, tj. wszystkich – różnorako manifestowanych –
oczekiwań, działań i reakcji ludzi, jeżeli działania owe coś „znaczą”, i jeżeli, tak w planie
ekspresyjnym, jak i w planie semantycznym, są podporządkowane czytelnym, wspólnym
prawom swoistej „gramatyki”.
Otóż wszystkie stwierdzenia ogólne, które sformułowaliśmy na temat języka sztuki (sztuki
jako języka), wypadnie w skrócie powtórzyć w odniesieniu do języka obyczajów percepcyjnych. A więc i w tym systemie rządzą prawa uniwersalne (na płaszczyźnie antropologicznej:
każdy człowiek wobec wszelkiej sztuki, dopóki człowiek jest człowiekiem, a sztuka – sztuką,
zachowuje się pod pewnym względem niezmiennie tak samo), i rządzą tutaj także prawa
swoiste (każda ze sztuk domaga się specjalnych działań percepcyjnych, których nie można
mechanicznie reprodukować przy odbiorze dzieł sztuki innej). Język obyczajów percepcyjnych różnicuje się, ulega zmianom, wskutek czego każde „cięcie” synchroniczne wyłania
pewien stan tego języka, określony przez zespół aktualnych dmin ant. (Powtarza się nasz
dylemat: nie wiemy, czy stan języka aktualnych obyczajów percepcyjnych odbiorców poezji
współczesnej da się podporządkować jakiejś jednolitej grupie dominant, czy też jest stanem
rozdarcia owego języka, terenem wolnej gry sił.)
Język sztuki i język obyczajów percepcyjnych mają charakter systemów komplementarn ych. Jeden, rzecz zrozumiała, nie jest tożsamy z drugim, ale też jeden jest nie do pomyślenia bez drugiego.317 Trwają, zmieniają się – w ustawicznym dialogu. Stosunki zachodzące
między tymi dwoma językami mogą rozwijać się zasadniczo w dwóch kierunkach. Mogą
zmierzać ku potęgowaniu się popopularności danej sztuki, i mogą ewoluować w stronę zanikania jej popularności.
Mamy więc cztery języki, cztery światy znaków:
1. język poezji,
2. język piosenki,
3. język obyczajów percepcyjnych odbiorców poezji,
4. język obyczajów percepcyjnych odbiorców piosenki.
Układ stosunków między językiem poezji a językiem obyczajów percepcyjnych odbiorców
poezji tym się współcześnie charakteryzuje, że rozwija się w kierunku zanikania popularności
wypowiedzi, formułowanych w obydwu językach: mało popularne są utwory poetyckie, i
mało popularne jest odbieranie poezji, nadto: manifestowanie swej przynależności do kręgu
entuzjastów sztuki słowa.
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Układ stosunków między językiem piosenki a językiem obyczajów percepcyjnych odbiorców piosenki, odwrotnie, ewoluuje w kierunku potęgowania się popularności; popularne są i
piosenki, i słuchanie piosenek: „plan wyrażania” przynależności do kręgu entuzjastów tej
sztuki wzbogaca się o wciąż nowe symbole. (Należą do nich np. modne lusterka czy koszulki
z podobiznami „gwiazd” estrady piosenkowej.)
A mimo to wszystkie cztery języki – i to jest właśnie zastanawiające – w swym obecnym stanie rozwojowym nakładają się na siebie; paradoksalnie w poczuciu wzajemnej obcości, ba: wrogości nawet, rodzi się poczucie pokrewieństwa i solidarności. Piosenkarze zaczynają śpiewać
wiersze wybitnych poetów, poeci przestają stronić od pisania tekstów piosenkowych.318
Trzeba szukać momentów wspólnych; ustaliliśmy już, że wspólne dla wszystkich czterech
systemów znakowych są działające w nich uniwersalne prawa językowe. Jednym z tego rodzaju praw jest prawo gry.
Używając pojęcia „gry” będę miał na myśli nie tylko klasyczne już dziś koncepcje ludycznego charakteru sztuki (Johan Huizinga, w Polsce Leon Chwistek),319 ale przede wszystkim
najnowsze rozumienie „gry”, zaproponowane ostatnio przez Jurija Łotmana.320 Wedle Łotmana
„gra” nie stanowi przeciwieństwa „powagi”, nie jest także działalnością jednostronnie bezinteresowną; badacz radziecki ujawnia sprzeczności gry, i buduje swój model na dialogu racji
sprzecznych. Im więcej tendencji sprzecznych realizuje się w grze (np. bezinteresowność i jednoczesne nastawienie na osiągnięcie celu praktycznego, przypadkowość, moment improwizacji,
i jednoczesne działanie reguł konieczności, przymusów itd.), tym bogatsza jest sama gra.
Model gry realizuje się i w języku poezji, i w języku piosenki. Występuje także w obydwu
językach obyczajów percepcyjnych. Jednakże „użycie” prawideł gry jest w poezji i w odbiorze poezji inne niż w piosence i w odbiorze piosenki; inaczej też ujawniają się tutaj sprzeczności modelu.
We współczesnej sztuce piosenkarskiej toczy się gra podwójna. Odbywa się zarówno wewnątrz struktur piosenkowych, jak i wokół piosenek. Istnieje zabawa w piosence; tu przedmiotami gry są elementy jej tworzywa, słowo i dźwięk, bieg interwałów muzyki wokalnej i
przebieg „zdarzeń” w muzyce instrumentalnej. Istnieje także zabawa piosenką; w nieskończenie wielu sytuacjach komunikacji międzyludzkiej piosenka może być nader „posłusznym” i
„wdzięcznym” przedmiotem gry. Natomiast gra sztuki słowa koncentruje się niemal wyłącznie w strukturze pojedynczego utworu, niekiedy obejmuje serię dzieł, nie wykracza jednak –
lub wykracza nader sporadycznie – poza autonomiczny świat znaków literackich. Daje tu
znać o sobie prawidłowość zaobserwowana przez twórców rosyjskiej klasycznej poetyki historycznej: wedle Wiesiołowskiego słowo poetyckie autonomizuje się „wchłaniając w siebie
własne otoczenie”; i to, co mogłoby być grą wokół wiersza, realizuje się w samym wierszu:
wiersz jako przedmiot gry okazuje się czymś, inaczej niż piosenka, nader niewygodnym; stawia widoczny opór woli grającego. Zwyczaje odbiorcze zasadniczo respektują tę swoistość
sytuacji w świecie znaków sztuki słowa, ale dzieje się to jakby wbrew naturalnym oczekiwaniom użytkowników poezji; tłumienie tych oczekiwań wpływa hamująco na popularność
wszelkich tekstów poetyckich, dawnych i nowych, trudnych i łatwych w odbiorze.
Tak więc w sytuacjach życia codziennego, piosenka doskonale się nadaje do wykorzystania w grze zbiorowej i indywidualnej, w grze zorganizowanej i w grze spontanicznej, w grze
bezinteresownej i w grze, która chce osiągnąć określone efekty praktyczne; działać tu może i
przymus śpiewania (np. „Wojsko śpiewa!”) i nie skrępowany niczym wybór śpiewania (nie318
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śpiewania). Piosenka jest i nie jest rozrywką. Model gry – według Łotmana – ujawnia tu szereg sprzeczności dialektycznych. Utwór poetycki, odwrotnie, w swej dumnej autonomii, w
swym dążeniu do tego, by być światem osobnym, maksymalnie integralnym – zakłada dość
ograniczoną ilość sytuacji, w których mógłby się realizować jego odbiór. Seminarium uniwersyteckie, lekcja języka polskiego, spotkanie autorskie, recital aktora, konkurs recytatorski – na
tym w zasadzie wyczerpują się aktualne możliwości zbiorowej gry „żywym słowem”.
Zwróćmy uwagę, iż są to zwykle gry zorganizowane; nadto – gr y p oważne, sytuacje traktowane serio, o spontaniczności ograniczonej do minimum. Spontaniczna recytacja wierszy
wydaje się dziś czymś „nienaturalnym” – i to akurat w takich momentach życia towarzyskiego, w których spontaniczne śpiewanie piosenek traktuje się jako zjawisko całkowicie „naturalne” (wesele, wycieczka, pobór, itd.). Model gry w języku obyczajów percepcyjnych nie
ujawnia tu całego bogactwa dialogu sprzecznych racji.
Co istotne, rozpad form życia towarzyskiego, w których poezja – albo grafomania – miały
swój udział jako coś „naturalnego” i spontanicznego, przebiegał równolegle do zaniku „naturalnych” i „spontanicznych” konwencji poezjowania.
Badacz literatury dysponuje tylko symptomami rozpadu tych form; samo zjawisko wymagałoby rzetelnej interpretacji socjologicznej. Idźmy tymczasem szlakiem symptomów: formy
„salonowe”, które rezerwowały dla poezji miejsce w grze zbiorowej, uległy kompromitacji;
obyczaj posługiwania się wierszem jako darem okolicznościowym – zanikł; tu najwyraźniej
widać sprzężenie języków, języka poezji i języka obyczajów percepcyjnych: poezja bowiem
także – sama w sobie – uśmierciła twórczość okolicznościową. Nie sposób ustalić, kto „zawinił”, co było pierwotne: zmiana nastawień w liryce, czy zmiana w obyczajach? Zginęła jeszcze jedna forma, która, w ograniczonym co prawda zakresie, zapewniała wierszom byt spontaniczny w codzienności: bohema. Jej dzisiejsze relikty nie odgrywają poważniejszej roli.
Były jeszcze, owszem, dramatyczne usiłowania twórców Nowej Sztuki, którzy, czując co się
święci, próbowali na własną rękę stwarzać precedens y s ytuacji, motywując „naturalność” istnienia poezji w „życiu”, na ulicy, wśród tłumu. Skandale futurystów,321 dadaistyczne
kabarety.322 Bez skutku. Niekiedy, sporadycznie, poezja i dziś pojawia się wśród „tłumu”;
dzieje się tak wówczas, gdy zinstytucjonalizowane formy kontaktów międzyludzkich odzyskują nagle dawny charakter swobodnego „korowodu”. Jak wiadomo, „korowodem” może się
okazać widowisko związane z handlem: jarmark, odpust, targ – i może w nim dojść do głosu
poezja, pomyślana wprawdzie jako środek reklamowy, ale dążąca do tego, by uwolnić się od
„służby” i zdobyć względną autonomię bezinteresownej gry słowem. Tu chciałbym się posłużyć zapisem własnych obserwacji. Oto latem 1971 roku na plaży w Świnoujściu sprzedawcy
roznosili szereg towarów, takich jak oranżada, lody, mrożona śmietana, kanapki, drożdżówki,
pączki, wędzone węgorze itd., zachwalając je wierszowanymi reklamami; z biegiem czasu
handel przerodził się w rywalizację nie tylko o towar, ale także o wiersz. „Publiczność”,
wciągnięta do „gry”, wyraźnie oczekiwała wciąż nowych i nowych pomysłów, sprzedawcy
prześcigali się w pomysłowości. Zanotowałem sobie w pamięci jeden „wiersz”, odznaczający
się – jak na warunki wakacyjne – wcale zgrabnym dowcipem. Była to reklama mrożonej
śmietany:
Kto ma kaca,
niech na mnie oczy zwraca!
Wypije dwie śmietany –
już jest odkacowany.
321

O skandalu pisałem w książce Styl i poetyka..., op. cit, s. 91-95.
O dadaistycznym kabarecie zob. J. S ł a w i ń s k i, Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej, op. cit., s. 52-54.
322

146

Wszelako taki spontaniczny turniej wierszowanych reklam, w którym reklama zaczyna odrywać się od swych praktycznych zobowiązań, należy do wydarzeń rzadkich. Niemal egzotycznych. W świadomości ogółu utrwaliła się idea poezji rozumianej jako działalność niespontaniczna, zorganizowana i poważna. Spontaniczność stała się udziałem sztuki piosenkarskiej.

Nowe kanały
XX wiek otworzył przed poezją (ale i przed piosenką jednocześnie) nowe perspektywy
opanowania wyobraźni milionów: środki komunikacji masowej! Radio, telewizja, film, nagrania płytowe. Zarysowała się możliwość wejścia na arenę sztuk popularnych – za pośrednictwem innych, synkretycznych odmian sztuki; nadto: szansę urozmaicenia sys temu notacji tekstów poetyckich, co powinno było spotęgować ich atrakcyjność.
I piosenka, i poezja zaatakowały te same kanały komunikacji międzyludzkiej. W zdecydowanej większości najrozmaitszych mechanizmów kontaktu piosenka zabezpieczyła
sobie trwały byt, i to byt dwojakiego rodzaju. Łatwo egzystuje w otoczeniu obcych swemu
tworzywu przedmiotów i znaków, zawsze posłuszna kontekstom, które narzucają jej sensy
okazjonalne, niekiedy nie mające nic wspólnego z jej sensem podstawowym – chciałoby się
rzec: „leksykalnym” – a przecież zawsze w pewien sposób niezależne od otoczenia, zachowująca tożsamość. Daje tu o sobie znać jeszcze jedna antynomia modelu gry; w interpretacji
Łotmana: „Mechanizm efektu gry nie tkwi w nieruchomym, jednoczesnym współistnieniu
różnych znaczeń, lecz w nieustannym uświadamianiu sobie możliwości znaczeń innych niż te,
które się aktualnie przyjmuje do wiadomości”. 323 Nader wyraźnie występuje to „igranie znaczeniami” piosenki w przekazie filmowym, np. szlagierowe pieśni i melodie w Popiele i diamencie Andrzeja Wajdy pełnią najrozmaitsze funkcje kompozycyjne (charakterystyka postaci, sygnały introspekcji czy antycypacji wydarzeń, dookreślanie przestrzeni itd.),324 a jednocześnie wnoszą do przekazu filmowego znaczenia, które tkwiły w nich przed powstaniem
dzieła Wajdy. Sensy pierwotne nie ustępują sensom kontekstowym. Współistnieją ze sobą i
współgrają. Sądzę, iż w tym aspekcie można porównywać piosenkę ze słowem potoczn ym. „Zachowanie się” słowa-znaku i piosenki-znaku w różnych typach wypowiedzi jest
niemal identyczne. Inaczej wiersz-znak. Wiersz chce „znaczyć” przede wszystkim siebie,
koncentrować uwagę na sobie, wciągać odbiorcę jak gdyby do środka, w świat swych „drobnoustrojów”, w grę swych mikrostruktur, koniecznie niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju
i dlatego, jak dziś chętnie mówimy, nieredukowalną do kontekstów. Tekst poetycki, nawet
tekst o zanikowej funkcji autotelicznej, dopóki jest utworem poetyckim, nie będzie się poddawał – w filmie, w radio, w teatrze – takim manipulacjom jak piosenka. Owszem, pojawia
się raz po raz w dziele filmowym czy w spektaklu teatralnym; np. fragment Spadania Tadeusza Różewicza w filmie Tadeusza Konwickiego pt. Salto. Ale ilekroć się pojawia, tylekroć,
jeśli nie ma rozbić struktury całości, musi podporządkować sobie znaczną część – albo i całość – kontekstów! Staje się ich głównym ośrodkiem dyspozycyjnym, zmusza do odsłaniania
– siebie, tj. tych wartości i znaczeń, które już w nim tkwią, gotowe, zaprojektowane. Piosenka
n i e d e t e r m i n u j e twórcy; np. użycie piosenki banalnej nie oznacza, że całość wypowiedzi artystycznej ulegnie banalizacji (jeszcze raz Popiół i diament); użycie piosenki wesołej
– lub wesołej melodii – także nie oznacza, że dany konflikt będzie rozwiązany ,,na wesoło”
323
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(przykład dramatycznego rozegrania popularnych melodii jazzowych w Godzinach nadziei
Jana Rybkowskiego325), wreszcie tekst piosenki wulgarnej może służyć sytuacjom patetycznym, itd. Utwór poetycki natomiast zawsze twórcę d e t e r m i n u j e; wytrącenie znaczeń i
jakości emotywnych z wiersza – w filmie czy w teatrze – okazuje się procederem tyleż kłopotliwym, co i – w efekcie – mało opłacalnym.
Piosenki mają zdolność łączenia się w swobodnie kształtowane ko nstelacje; taką zbiorczą nazwą, zapożyczoną z lingwistyki,326 chciałbym objąć wszelkie uporządkowane zbiory
pieśni i melodii. W konstelacji wystarczy pewien zarys porządku, by piosenka w otoczeniu
piosenek, zachowując tożsamość, funkcjonowała jednocześnie na prawach składnika wypowiedzi wyżej zorganizowanej. Muzyka instrumentalna zna analogiczne typy przekazów „mieszanych”: potpourri, „wieniec”, „wiązanka” (np. melodii ludowych); w rozmaitych formach
prezentacji tworów słowno-muzycznych, od najstarszej – quodlibetu, aż do współczesnych
recitali estradowych i recitali nagranych na płytę (popularny dziś longplay), komponuje się
zbiór utworów – i wykonań – tak, by całość konstelacji miała dla odbiorcy charakter zaproszenia do gry odgadywania sensów utajonych między piosenkami, tkwiących w ich układzie,
przy czym „utajenie” owo jest z reguły niegłębokie, a „sensy” winny być nie tyle, w pełni
uświadamiane, ile, błyskawicznie, bez wysiłku rozpoznawane. Porządek konstelacji jest
pokazowym egzemplarzem nastawienia na system koniunktur; wspomniana tu już nazwa quodlibetu zdradza to nastawienie najwyraźniej: „quodlibet” czyli „co kto lubi” lub „co się podoba”.327
Dla zaistnienia konstelacji piosenek potrzebne są trzy podstawowe komponenty, trzy „figury semantyczne”:328 centralna „osoba dramatu”, dynamika zmiany losów „bohatera”, i
miejsce dla narratora.
„Osobą główną” danej konstelacji może być kompozytor, autor tekstów, spółka autorska,
wykonawca, zespół wykonawców; rolę „bohatera” może też pełnić piosenka (np. wykonywana kilkakrotnie przez różnych śpiewaków); nadto – osoba fikcyjna, pojawiająca się w różnych
tekstach, które mają wspólne pole tematyczne (piosenki o żołnierzu, piosenki o zakochanej
dziewczynie itd.); „bohaterami” konstelacji stają się niekiedy sami odbiorcy, w konstelacji
typu „lista przebojów” piosenki reprezentują „klany” swoich entuzjastów i przemawiają w
imieniu tych „klanów”. Dziś na przykład w audycjach radiowych piosenka młodzieżowa najczęściej walczy o miejsce na liście przebojów z tradycyjnymi formami szlagierów; odbiorca
rozpoznaje natychmiast w tej konkurencji nadrzędny stereotyp konfliktu pokoleń. Spór „starych” i „młodych” obyczajów percepcyjnych dopuszcza tutaj substancję znaczeń, tj. słuchacz
zgaduje bez trudu, że chodzi już nie tylko o piosenki, i nie tylko o walory estetyczne stylów
piosenkarskich, lecz, powiedzmy, o dwa nie pogodzone ze sobą kodeksy norm etycznych –
potocznie mówiąc: „staroświecki” i „nowoczesny”. Oczywiście, rola „głównej osoby” w danej konstelacji może przypaść jednocześnie wykonawcy i piosence, autorom i bohaterowi
fikcyjnemu, itd. Oto np. znana audycja telewizyjna „z kobietą w tytule” oddaje wprawdzie
pierwszeństwo kompozytorowi, ale – na innym niejako piętrze – usiłuje przy sposobności
zmontować coś w rodzaju opowieści o dziejach owej „kobiety z tytułu”, zasugerować tajemny
„tropizm” tekstów, które stają się jakby konspektami rozdziałów z życia tej fikcyjnej bohaterki.
Dynamika zmiany z kolei jest kształtowana zwykle tak, by odbiorca mógł dla całej konstelacji odnaleźć prosty odpowiednik w potocznym, „podręcznym” słowniku „losów”
325
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ludzkich lub „losów” dzieł sztuki. Tu dominuje stereotyp k a r i e r y, s u k c e s u, schemat
dramatu „bycia sobą w każdej sytuacji” (częsty motyw piosenek śpiewanych przez Mieczysława Fogga), przy czym trud sukcesu przedstawia się zazwyczaj jako przeszłość, która wymaga akceptacji w teraźniejszości. Piosenkarz zdobył sławę wcześniej i g d z i e i n d z i e j –
musi jednak zademonstrować, zagrać owo zdobywanie sławy tu i teraz.
Analogiczny mechanizm – wedle obserwacji Barthesa – działa w music-hallu. „W musichallu wszystko jest prawie pewne: ale widowisko jest właśnie owym prawie, które – pomimo połysku, apretury, wykończenia – zachowuje jeszcze charakter pracy. Tak więc spektakl
music-hallu pokazuje nie tylko wynik działania, ile sposób istnienia działania, kruche napięcie
powierzchni sukcesu. [...] Music-hall jest pracą człowieka, ale uwieńczoną i wysublimowaną:
trud i niebezpieczeństwo zostały zaznaczone, ale zarazem wchłonięte przez uśmiech i
wdzięk”.329
W kompozycjach nieco bardziej statycznych konstelacja stanowi rodzaj szkicu portretowego, który powstaje jako prezentacja skali możliwości twórczych artysty lub możliwości tych czy innych typów dzieł sztuki piosenkarskiej.
„Czy znacie Państwo Halinę Kunicką? Na pewno nie, jeżeli jeszcze nie przesłuchali Państwo nagrań jej nowej płyty. Oto bowiem Kunicka ukazała inne, nieoczekiwane oblicze swej
sztuki piosenkarskiej, przedstawiła po raz pierwszy pełny wachlarz swych zainteresowań – i
możliwości interpretacyjnych. Śpiewa ballady big-beatowe [...] i piosenki kabaretowe [...]
śpiewa jazz [...] i protest-song; śpiewa modne przeboje [...] i piosenki teatrzyków studenckich.
W tych wszystkich różnorodnych gatunkach Kunicka umie jednak odnaleźć własną indywidualność”.330
Przytoczony wyżej tekst jest modelowym przykładem szkicu portretowego piosenkarza; w
konstelacji montowanej jako szkic portretowy tego rodzaju powiadomienie istnieje zawsze:
sformułowane lub domyślne.
Trzeci ważny komponent konstelacji – to miejsce dla narratora. Zajmuje je najczęściej
konferansjer; próbowano już nawet nagrywania słów konferansjera razem z piosenkami jednego wykonawcy, np. Bohdan Łazuka i Lucjan Kydryński; ilekroć zaś konferansjer nie występuje, i jego roli nie przejmuje sam piosenkarz (tak komponują własne recitale Wojciech
Młynarski i Mieczysław Święcicki), tylekroć „fabułę” założoną w konstelacji dopowiada sobie sam odbiorca. Gramatyka języka sztuki piosenkarskiej – jak wszelka gramatyka – nie
przewiduje bowiem możliwości braku narratora w konstelacji, dopuszcza natomiast możliwość pustego miejsca dla narratora, które ktoś koniecznie musi zająć; jest to jakby rodzaj
„końcówki zerowej”, która, na równi z końcówką zrealizowaną fonetycznie, także przecież
coś znaczy.331
Nic też dziwnego, że konstelacja piosenek włączona do którejś z dużych struktur synkretycznych (film, spektakl teatralny, słuchowisko radiowe, audycja telewizyjna), jeżeli w istocie
jest konstelacją, nie zaś luźnym zbiorem pieśni i melodii, wcale się nie rozprasza wśród obcych tworzyw, przeciwnie, potrafi z nimi prędko dojść do porozumienia, i nawiązać obustronnie korzystną współpracę. „Bohater”, dynamika zmiany i narrator konstelacji indentyfikują się z analogicznymi figurami semantycznymi wielkich przekazów synkretycznych. Nie
na tym koniec. Konstelacja piosenek w każdym z tych kanałów komunikacyjnych może zostać czynnikiem gatunkotwórcz ym. Rozliczne gatunki teatralnego spektaklu piosenkowego znane są od dawna: od operetki i opery komicznej, czy naszej poczciwej „śpiewogry”, po nowoczesny musical, z całą mnogością wariantów i odmian, kabaretowych i rewio329

R. B a r t h e s, Mit i znak, op. cit., s. 85.
Tekst L. K y d r y ń s k i e g o do płyty H. K u n i c k i e j pt. Panienki z bardzo dobrych domów, „Polskie
Nagrania” (XL 0402).
331
Analogia nader chętnie stosowana w koncepcjach teoretyków Praskiej Szkoły Strukturalnej; por. J. Mukařvikỳ, Studie z estetiky, s. 45.
330

149

wych, od Schillerowego Kramu z piosenkami – do Agnieszki Osieckiej Niech no tylko zakwitną jabłonie. Podobnie musical filmowy, wespół z wcześniejszymi koncepcjami filmowej
komedii muzycznej, ma w swym dorobku dzieła, niekiedy wybitne, które zakwalifikowalibyśmy do filmu piosenkowego; twierdzę, iż jest to swoisty, odrębny gatunek sztuki filmowej. Jakież warunki winny być spełnione, by konstelacja piosenek, osadzona w strukturze
synkretycznej, mogła jej narzucić własne dyrektywy gatunkowe? Myślę, że istnieje jeden warunek niezbędny. W roli „bohatera”, na prawach „osoby głównej”, musi wystąpić także piosenka. To zresztą zrozumiałe. Ilekroć otrzymujemy opowieść – na scenie czy na ekranie – o
dziejach „człowieka piosenki” (kompozytora, librecisty, wykonawcy), tylekroć stereotyp fabularny (sukcesu, kariery, dramatu „bycia sobą” itp.), który w „czystej” – estradowej – konstelacji był schematem domyślnym, półlegalnym, sugerowanym odbiorcy – w realizacji par
excellence teatralnej i filmowej okazuje się po prostu jednym z wielu wariantów genologicznych literackiej beletrystyki. Nie wynika z konstelacji piosenek, nie jest jej własnością. Tutaj
nowy gatunek nie może zaistnieć. Ale ilekroć konstelacja wnosi do struktury wielotworzywowej piosenkę korzystającą z uprawnień „bohatera”, sytuacja się zmienia; piosenka-bohater
jest bowiem czymś szczególnym, czymś, co nie pojawia się poza sztuką piosenkarską (jest
nie do pomyślenia w filmie niemym); jeżeli teraz tę pozycję piosenki uda się w przekazie
wielotworzywowym utrzymać – wyłoni się nowy gatunek. Powstanie film piosenkowy,
spektakl piosenkowy, może powstać słuchowisko piosenkowe i telewizyjne widowisko piosenkowe. Przykłady klasyczne (niepolskie): Wołga, Wołga i Świat się śmieje: w tych dwóch
filmach nie tylko ludzie z ludźmi, ale i piosenki walczą z piosenkami. Antagonizmy międzyludzkie znajdują swe odpowiedniki w świecie sztuki piosenkarskiej, i odwrotnie: antagonizmy
w świecie muzyki i pieśni determinują postępowanie ludzi. Sam zaś sposób konkurencji melodii i piosenek (zagłuszają się wzajem, wdzierają się podstępnie do ludzkich mieszkań, i do
ludzkich myśli) jest, by tak powiedzieć, właściwy bytom piosenkowym w ogóle, zgodny z ich
sposobem istnienia wśród ludzi. Zresztą film piosenkowy nie zawsze musi być odmianą musicalu, nie zawsze jest – w ścisłym, znaczeniu tego słowa – komedią muzyczną, eksploatującą
wypróbowane chwyty wodewilu, operetki, farsy itd. Świadczą o tym dowodnie polskie Zakazane piosenki. Wprawdzie konflikty międzyludzkie (komediowe i niekomediowe) są ilustrowane w tym filmie ścieraniem się akustycznych tworów bezsłownych, dzieł muzyki instrumentalnej (mazurek Chopina), niemniej piosenka właśnie odgrywa tutaj rolę najważniejszą:
określa całość dzieła pod względem gatunkowym.
Analogiczne – potencjalne – możliwości tkwią w języku poezji. Wielorakie aktualizacje
tych możliwości charakteryzują stan języka sztuki słowa w dniu dzisiejszym, w bardzo jednak
ograniczonym zakresie społecznego odbioru. Poezja do chwili obecnej wypracowała więcej,
bardziej niż piosenka różnorodnych, zasad komponowania wierszy w strukturze wyższego
rzędu. By pozostać wśród immanentnych, ściśle literackich praw rządzących światem znaków
sztuki słowa, ograniczę się do wskazania trzech okoliczności (jest ich więcej), które sprzyjają
grupowaniu się utworów poetyckich w zorganizowane konstelacje. Są to: (1) ustawiczne wędrowanie granic między poematem a cyklem, (2) swoisty sposób istnienia przekładów
poetyckich w serii wierszy, (3) osobliwości krytycznoliterackiej gr y utworem poetyckim.
(1) Granica między poematem a cyklem jest w poezji od” dawien dawna chybotliwa i ruchoma. Ireneusz Opacki w swym pięknym studium o Sonetach krymskich Mickiewicza pokazał, jak to poemat opisowy naszych klasyków XVIII wieku rozpadł się od wewnątrz na sui
generis konstelacje całostek względnie odosobnionych, i w jaki to sposób cykl Mickiewiczowski, zbudowany z całostek osobnych, zdołał przechować w swej konstrukcji podstawowe
idee uporządkowań poematu opisowego.332 Zdaniem badacza wszystkie cykle sonetów późniejsze organizują się również w przekazy integralne, wszystkie poszukują wzorców do na332
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śladowania poza liryką, np. w traktacie czy w dzienniku intymnym. Obserwacje Opackiego
można odnieść i do cyklu niesonetowego. Komponowanie książek poetyckich, a w obrębie
jednej publikacji – wydzielanie bardziej spójnych działów, stało się dziś powszechnie uznawaną regułą, tak dominującą, że gdy któryś z poetów (np. Wisława Szymborska) regule tej
nie podlega, i wydaje po prostu wiersze w jednym zbiorze, nie sugerując żadnych sensów
utajonych w ich układzie, zwraca od razu na siebie uwagę. 333 Pod presją poetyki awangardowej (idea awangardy krakowskiej: poezja jest tylko liryką), udoskonaliły się i zdyferencjonowały zasady układów wielotekstowych. Nie tylko struktury pozapoetyckie (np. w Odwróconym świetle Tymoteusza Karpowicza), ale także ściśle poetyckie, obowiązujące w pojedynczym wierszu, rozpoznajemy dziś i w całych tomikach, i zwłaszcza, w cyklach. Tytuł takiej
konstelacji wierszy – Trochę za las Tymoteusza Karpowicza z tomu Trudny las, Leżenia Mirona Białoszewskiego z tomu Mylne wzruszenia, Formy Tadeusza Różewicza – pojawia się w
kolejnych utworach, bądź powtórzony w pełnym brzmieniu, bądź domyślny w polu paradygmatów gramatycznych (np. Białoszewskiego „leżę”), i w polu synonimów, bądź obecny w
nich jeszcze inaczej: uchwytny jako konstrukcja potencjalna. Teksty cyklu rozgrywają na
różne sposoby znaczenia słów tytułu, konfrontują między sobą kolejne wyniki gry znaczeń,
prowokują mikrodialog (w Bachtinowym rozumieniu tego terminu). Jest to specyficznie poetycka organizacja wypowiedzi wielotekstowej. Tytuł cyklu ma tu bowiem funkcję znaku
s ytuacji lirycznej. Dzieje się inaczej niż w sonetach. Konstelacja wierszy nie podlega fabularyzacji, nie naśladuje ani modeli epickich, ani paraliterackich porządków rozwojowych.
Grupa konstelacyjna trwa w semantycznym usytuowaniu wokół słów tytułu. Niekiedy – o
czym pisałem w rozdziale poprzednim – sytuacja liryczna, wbrew założonej w teorii Przybosia idei niepowtarzalności – zaczyna się powtarzać w serii wariantów, i wówczas cykl liryków, np. cykl Przybosiowych Wiosen, przekracza granice jednej książki, odnajduje się w tym,
co identyfikujemy jako twórczość danego poety. Staje się w niej projekcją nowego gatunku,
i projekcja ta może, wskutek przyjęcia, ulec kodyfikacji genologicznej.
(2) Tłumaczenie poetyckie. Przekład jakiegokolwiek utworu poetyckiego na język obcy
zawsze ma charakter wypowiedzi jednej z wielu możliwych. Istotną cechą sposobu istnienia
tłumaczeń jest wtedy wielokrotność i powtarzalność kolejnych wariantów. Wiersz tłumaczony z języka obcego bytuje w serii tłumaczeń tego samego oryginału zarówno wtedy, gdy taka
seria już się częściowo – zrealizowała, jak i wtedy, gdy pojawił się jeden tylko przekład, który
staje się początkiem serii; w obydwu wypadkach stanowi ona ciąg praktycznie nieskończony,
szereg otwarty, gotowy do przyjęcia wciąż nowych i nowych, konkurencyjnych propozycji.
Nie ulega, sądzę, wątpliwości, iż seria tłumaczeń jednego utworu obcojęzycznego to także
swoista konstelacja wierszy, różna od opisanej poprzednio, i jednocześnie w pewien sposób z
nią tożsama. Zasadę kompozycji serii translatorskiej określają bowiem również prawa specyficznie poetyckie. Tym mianowicie, co utrzymuje grupę przekładów w jednej konstelacji, jest
poetycka struktura oryginału. Niekiedy, gdy tłumaczenia burzą tę strukturę, i na jej gruzach
powołują całkowicie nowy ład – łącznikiem konstelacji, jak to ma miejsce w cyklu wierszy
jednego autora, pozostaje tytuł dzieła obcojęzycznego. 334
(3) Wreszcie okoliczność trzecia – osobliwości krytycznoliterackiej gry wierszem. Krytyk,
który nie jest zwolennikiem krańcowego idiografizmu, nie ogranicza się zatem do opisu
osobnych, pojedynczych wierszy-fenomenów, skłonny jest zajmować wobec liryki współczesnej postawę dwojakiego rodzaju. Albo podejrzewa ją o istnienie jakichś porządków ukrytych
– nie zidentyfikowanych przez odbiorcę, niejasnych dla samych twórców, i swą powinność
rozumie jako wykrywanie tych właśnie porządków. Albo też mniema, iż porządki owe są łatwo czytelne, zbyt ewidentne, aby mogły kogokolwiek zainteresować, i proponuje sztuce słowa inne, własne, bardziej wartościowe typy uporządkowań – bytujące tymczasem w świecie
333
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wizji i prawdopodobieństw, ledwie rysujące się w nielicznych tekstach. Obydwie postawy
wymagają egzemplifikacji, w obydwu wypadkach sięga się po różne wiersze różnych poetów,
łączy się je w pewną całość, uzyskując odpowiednio przemyślaną konstelację. Konstelacje
produkowane przez krytykę są, z jednej strony, jakby mniej zobowiązujące niż cykle autorskie czy serie przekładów: obok tekstów, które krytyk cytuje w całości, w jego recenzji czy
eseju znaleźć można fragmenty analizowanych dzieł, a obok fragmentów – same tytuły lub po
prostu hasła wywoławcze poetyk już rozpoznanych i skodyfikowanych. Z drugiej strony konstelacje poetyckie obecne w wypowiedzi krytyka są najbliższe konstelacjom piosenek. Wiersze w eseju krytycznoliterackim i piosenka w przekazie wielotworzywowym mogą się bowiem realizować cząstkowo, w postaci s ynekdoch, tj. pojawiać się jako część domyślnych
całości, łącząc się z innymi całościami – i synekdochami – w spójną, integralną konstelację.
Tylko niektórym typom konstelacji poetyckich udało się zdobyć trwałą pozycję w nowoczesnych kanałach komunikacji masowej. Radio. Radiowe transmisje poezji wydają się dziś
najbardziej urozmaicone. Obok cykli autorskich i tematycznych na baczniejszą uwagę zasługuje „poetycki koncert życzeń”, konstelacja podobna do „listy przebojów”, zbliżona do uniwersalnego modelu gry; słusznie jednak stwierdza Józef Mayen, że w audycji tej:
„[...] słuchacze nie tylko [...] odgadują i zamawiają tytuły jedynie tych wierszy, które znają
z czytania, ale znają, jak się okazuje, również większość wszystkich wierszy nadawanych w
ramach koncertu. Stąd jego popularność [...]”.335
Zatem poetycki koncert życzeń sam nie stwarza precedensów popularności, lecz korzysta
z faktu, iż są wiersze, które już się spopularyzowały – wcześniej, poza radiem.
Swoboda kształtowania konstelacji poetyckich w radio, w telewizji, w widowisku teatralnym jest ograniczona. Wszelkie operacje montażowe, które niweczą integralność pojedynczych wierszy, uważa się za „bardzo niewłaściwe”.336 Nie poeta, nie krytyk, ale badacz
stwierdza dziś kategorycznie, że „każda próba utkania słuchowiska poetyckiego ze strzępów
wiersza musi być już w samym założeniu chybiona”.337 Czy istotnie – musi? Czy prawdopodobieństwo wykonania takiego montażu, w którym spotkanie wierszy i fragmentów („strzępów”) da nową, nieoczekiwaną strukturę wartości estet ycznych, wcale nie mniej integralną niż struktura poematu, winno być z góry wykluczone? Twierdzę, że nie. Ostatecznie
wykonawca montażu może być także poetą – jako wykonawca montażu. Zwłaszcza omówione wyżej konstelacje krytyki literackiej mogłyby dostarczyć wielu cennych wzorców montażowych. Niektóre szkice Jacka Łukasiewicza czy Jerzego Kwiatkowskiego, ich poszukiwania
mitu jednoczącego wiele różnych indywidualnych propozycji literackich,338 są potencjalnymi
projektami scenariusz y widowisk i słuchowisk teatru poezji. Mimo to zakaz montowania
„strzępków – obowiązuje; głos badacza stapia się z głosem poety: m. in. Julian Przyboś wielokrotnie przestrzegał uczestników ruchu recytatorskiego przed burzeniem (w montażach)
integralnych całostek wiersza.”339
Wypada jeszcze krótko odnotować fakt, iż najbardziej nieczułym na lirykę pozostaje do
dziś – tak fascynujący poetów! – kanał filmu. W królestwie X Muzy nie ukształtował się
gatunek, który wolno by nam było nazwać „filmem konstelacji wierszy”; to, co odczuwamy
jako „film poetycki”, jest akurat najuboższe w substancję jęz yk ową liryki. W strukturze
filmu poetyckiego, np. w znakomitych Narodzinach statku Łomnickiego – funkcjonują reguły
języka poezji, ale reguły przerzucone niemal całkowicie poza słowo, uruchomione w świecie
335
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znaków alingwistycznych. Między strukturą wypowiedzi filmowej a strukturą utworu poetyckiego może zachodzić podobieństwo (rodzaj homologii). W samym tworzywie natomiast –
cóż, tak się przyjęło! – film zyskuje na poetyckości wtedy, gdy nie tylko programowano nie
korzysta z wierszy, ale nawet usiłuje jak najrzadziej korzystać ze słów.
W najbardziej lapidarnym ujęciu całość analizowanej problematyki dałaby się sformułować tak:
a. język sztuki piosenkarskiej utrzymuje równowagę między grą w piosence i grą piosenkami, przy czym gra piosenkami determinuje grę w piosence,
b. język sztuki słowa, odwrotnie, ma zachwianą równowagę między grą w wierszu a grą
wierszami, przy czym gra w wierszu determinuje grę wierszem,
c. język sztuki piosenkarskiej podporządkowuje się językowi obyczajów percepcyjnych w
ten sposób, że możliwości gry piosenkami wydają się nieograniczone,
d. język sztuki słowa, odwrotnie, podporządkowuje sobie język obyczajów percepcyjnych,
wskutek czego możliwości gry wierszem są ograniczone dość wyraźnie,
e. dominantą języka piosenki jest czytelne nastawienie na aktualny system społecznych
koniunktur,
f. dominantą języka poezji jest programowy brak nastawienia na aktualny system społecznych koniunktur.

Instrument i tekst
Czesław Niemen śpiewa Bema pamięci żałobny rapsod Norwida. W repertuarze Ewy Demarczyk znajdziemy Garbusa Leśmiana, Pocałunki Jasnorzewskiej, wiersze Baczyńskiego,
Karuzelę z madonnami Białoszewskiego. Przez pewien czas głośnym przebojem estradowym
i radiowym był wiersz Mickiewicza Niepewność, śpiewany przez Marką Grechutę; ten sam
wykonawca zmontował piosenkę z fragmentów Wesela Wyspiańskiego. Łucja Prus zdobyła
popularność piosenkowym wykonaniem wiersza Szymborskiej Nic dwa razy się nie zdarza.
Śpiewanie tekstów poetyckich weszło w modę. Nie tylko na estradzie, ale i w spektaklach
teatralnych. Kordian i Norwid Hanuszkiewicza były wydarzeniami w polskim życiu teatralnym: Hanuszkiewicz udowodnił, że wiersze naszych klasyków mogą być śpiewane przy
akompaniamencie zespołu jazzowego, przy czym – jak zauważył Jerzy Ziomek340 – tekst poetycki złączony z muzyką odznacza się, w otoczeniu innych tekstów wierszowanych, jak
gdyby poetyckością spotęgowaną. Wiersz mówiony zbliża się – w tym kontekście – do mowy
potocznej: brzmi „naturalniej” niż śpiew. Poezja, dawna i nowa, usiłuje zdobyć popularność,
korzystając z kanałów opanowanych przez piosenkę. Nasuwa się pytanie, czy sztuka słowa
przeistaczając się w sztukę słowno-muzyczną, zachowuje nadal swe właściwości specyficznie
literackie, czy też traci swoistość i autonomię literatury „jako takiej”.
Zagadnienie to wymaga komentarza historycznego.
Słowo „liryka” kojarzy się natychmiast z „lirą”. Wywodzi się z greckiego „lyrikós”, co
znaczy: wypowiadany przy akompaniamencie liry, muzyczny, budzący niepokój. Etymologia
tej nazwy – owa ukryta jakby w samym znaku „liryka” pamięć jej muzycznego rodowodu –
zaciążyła na wyobraźni poetów. Nader częstym określeniem czynności twórczych poety lirycznego jest, w poezji, „śpiewanie” i „granie”. Gra na lirze, na lutni: w Wielkiej Improwiza
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cji Mickiewicza będzie to gra na gwiazdach „jak na szklanych harmoniki kręgach”; Włodzimierz Majakowski zapowiadając w swym poemacie pt. Flet-kręgosłup wielki, namiętny, liryczny koncert, sięga do tej samej topiki:
Dzisiaj przychodzę wam grać na flecie –
na własnym kręgosłupie.341
(przekład Brunona Jasieńskiego)
Rzec by można, że gdy dramaturg – przedstawia, epik – opowiada, „widzi i opisuje”, to liryk najchętniej śpiewa i gra. A w istocie: pisze, że gra. Twierdzi, że to, co pisze – śpiewa.
Czy ta archaiczna topika ma faktyczne uzasadnienie w dziejach liryki, w jej prehistorii?
Owszem, ma, choć związki poezji i muzyki tak są zadawnione, tak zawiłe, że trudno ustalić,
co zaistniało wcześniej: sztuka słowa czy sztuka dźwięku. W minionych epokach poeci chętnie oddawali pierwszeństwo muzyce. Muzyka dla romantyków zwłaszcza była najpełniejszą
formułą prawdy o nieskończoności wszechświata; poezja mogła się jedynie do tej prawdy
zbliżać – naśladując muzykę. Romantyzm niemiecki dzielił twórczość literacką na „plastyczną” i „muzyczną”. Do pierwszej zaliczał epikę i dramat, do drugiej lirykę. Przeobrażenia epiki
i dramatu wiązał z rozwojem mimiki – egzystencję liryki łączył nierozerwalnie z muzyką.
Świat dźwięków zadziwiał romantyka swym bogactwem; świat słów – obezwładniał ubóstwem. (Słowa kłamały głosowi, a głos myślom kłamał.) Muzykę uważano za ideał porządku:
estetycznego i filozoficznego. Pisał Norwid w programowym wierszu pt. Liryka i druk:
O! żar słowa, i treści rozsądek,
I niech sumienia berło
W muzykalny łączą się porządek
Słowem każdym, jak perłą!342
Słowo mogło więc, wedle Norwida, zostać „perłą” w liryce, pod warunkiem jednak, że jego „żar” emocjonalny, jego mądrość i jego idea moralna zespalały się w „muzykalny porządek”.
Tymczasem filozofia muzyki – odwrotnie! – nader często oddawała pierwszeństwo słowu.
Już Platon twierdził, że muzyka jest przede wszystkim słowem, słowem śpiewu, później rytmem, a na końcu dopiero dźwiękiem. „Z punktu widzenia związków słowa z muzyką – pisze
współczesny muzykolog – panem było słowo. Ono dyktowało muzyce swe prawa, nadając
formę rytmiczną uwarunkowaną iloczynem sylab.”343
Zadziwiający spór! Oto każdy, miast wysławiać pod niebiosa zalety swojej sztuki, poeta –
poezji, muzyk – muzyki, z uporem dowodzi, iż jego sztuka jest czymś wtórnym, uboższym i
słabszym. Zresztą ślady tego sporu przetrwały do dnia dzisiejszego. Badacz wiersza chętnie
mówi o rytmie i rymie jako o „muzycznych” elementach liryki. Historyk muzyki z kolei uważa, iż „rym muzyczny” to wynik naśladowania w muzyce rymów językowych, poetyckich,
itp., itd.
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Jak z tego wybrnąć? Dla mnie najbardziej przekonywające są te hipotezy, które usiłują
dowieść, że i muzyka i liryka zaistniały w kulturze – jednocześnie. Najpierwsze formy tych
sztuk pojawiły się w śpiewie. Śpiew, pozbawiony towarzyszenia instrumentów, był zarówno
muzyką, jak i poezją: ich jednością.
Czy śpiew to muzyka? Tak, bywa przecież nazywany muzyką wokalną, pierwszą organizacją dźwięków ludzkiej mowy. Wyprzedza muzykę instrumentalną, jest wcześniejszy. Pisze
Bogusław Schäffer: „W jednym z najprymitywniejszych szczepów – u Kurdów – istnieje muzyka wokalna pozbawiona towarzyszenia instrumentalnego. Te ludy uprawiają muzykę wokalną nie znając najprostszych instrumentów perkusyjnych, muzykę prymitywną a jednocześnie rytmicznie i wariacyjnie (a nawet fakturalnie) uderzająco zróżnicowaną. Muzyka instrumentalna pojawi się tam dopiero w przyszłości.”344
Czy śpiew to także liryka? Oczywiście, z dzisiejszego punktu widzenia nie moglibyśmy
między „liryką” a „śpiewem” postawić znaku równości. Pytamy jednak o prehistorię liryki. W
jej prehistorii śpiew był niewątpliwie pierwszym wierszem. Stanowił nie tylko bowiem rytmiczne uporządkowanie zawartej w tejże mowie znaczeń. Śpiew odcinał słowa od potoczności, gwarantował im byt inny, nowy, szczególny, świąteczny. Ujawniał poetyckość słowa;
słowo w śpiewie nie miało już tylko charakteru znaku, jak w obiegu potocznym – stawało się
jednocześnie przedmiotem: czymś, co może być urodziwe lub brzydkie, niepokojące lub kojące ból, co można – jak przedmiot! – łamać, rozbijać, rozciągać, dostrajać do słów innych,
przebudowywać od wewnątrz.
A więc: na początku był śpiew. Gdy młody Julian Tuwim próbuje wyobrazić sobie prehistorię liryki słowiańskiej, i gdy ogłasza cykl wierszy napisanych sztucznie skonstruowanym
„prajęzykiem” liryki, daje swojemu cyklowi tytuł Słopiewnie, co może znaczyć „śpiewy
słów”, „śpiew wysłowiony”. Intuicja poety łączy „słowo” ze „śpiewem” w splot nie do rozdzielenia.
A przecież w którymś momencie dochodzi do rozbicia śpiewu. To, co było w nim początkiem muzyki, zdobywa autonomię. Jest przekładane na „mowę” instrumentów. To, co było w
śpiewie pierwszym wierszem, także zaczyna żyć życiem osobnym, w świecie znaków językowych, w ich zapisach, w druku. Rozpoczyna się długi cykl wzajemnego przyciągania się i
odpychania muzyki i liryki. Lira, lutnia czy wiola dzielą teraz obie sztuki, ale i nadal przecież
łączą.
W schematycznym zapisie przedstawilibyśmy to tak (p. s. 284).
„W średniowieczu trubadur śpiewający w zamkach – pisze Michel Butor – akompaniuje
sobie na instrumencie, bierze akord przed rozpoczęciem strofy, zamyka ją innym. Te dźwięki
muzyczne lutni czy wioli są jak nawias zamykający poemat, oddzielający go od reszty świata.
Z wolna instrument wszedł w tekst.”345
W jakiż sposób instrument może wejść w tekst? Może znaleźć się w tekście jego nazwa,
lub jego metonimia, synekdocha, jego metafora, to jasne; poetom, zorientowanym „muzycznie”, te możliwości nie wystarczały. Ostatecznie, mówili, nazwa instrumentu muzycznego ma
rację bytu w każdym dowolnym tekście językowym, niekoniecznie w utworze lirycznym.
Instrument chcieli natomiast pojmować jako symbol żywiołu lirycznego, symbol obecny w
słowach, „grający” między słowami zwłaszcza, „słyszalny” domyślny.
Wróćmy do cytowanego tu już wiersza Norwida Liryka i druk:
Ty powiadasz: „Śpiewam
miłosny rym...”
Myślisz? że mnie oszukasz:
344
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Nie czuję strun, drżących pod palcem
twym –
Jesteś poezji drukarz!
Powiada Norwid: „nie czuję strun”, to ważny motyw analizowanego wiersza – liryk nie
musi pisać, że gra, winien pisać tak, jak gdyby grał, przy czym nie chodzi też o akompaniament domyślnego instrumentu, lecz o integralną więź liry ze sposobem porządkowania słów.
Liry – nie zwij rzeczą w pieśni wtórą,
Do przygrywek!... nie – ona
Dlań jako żywemu orłu pióro:
Aż z krwią, nierozłączona.
Innymi słowy, lira wkraczając w tekst, nie chce pełnić w nim funkcji pomocniczej, ozdobnikowej, „do przygrywek”: jej obecność w tekście to obecność w nim innej jakości słów:
oznaka ich życia.
Treść – wypowiesz bez liry udziału,
Lecz dać duchowi ducha,
Myśli myśl – to tylko ciało ciału.
Cóż z tego? – martwość głucha!...
Znajdujemy się w samym środku Norwidowego szyfru. Czym jest owa „treść”, którą można wypowiedzieć bez udziału liry – poza liryką? Powiedzielibyśmy, jest znaczeniem słów.
Także: ich „duchem”, ideą. Wreszcie zawartym w znakach słownych rozumem, ich „myślą”.
Otóż, dowodzi Norwid, samo sumowanie treści pojęciowej słów, dodawanie idei jednego
słowa do idei drugiego słowa, nie wystarczy. Organizacja myśli, znaczeń, idei, to budowanie
tekstu z bytów jednorodnych, jak łączenie przedmiotu z przedmiotem, ciała z ciałem. Powtórzmy: lira wnosi do tekstu nową jakość. Pozapojęciową, pozasłowną – muzyczną. I dzięki
niej właśnie wszystkie jakości tworzywa językowego:
W muzykalny łączą się porządek.
Jak rozpoznać „muzyczność” wiersza lirycznego? Na to pytanie poeta nie udziela już odpowiedzi. Pisze w zakończeniu Liryki i druku:
Poznam wtedy, przez drżące powietrze
Pod gestem ręki próżnej,
Że od widzialnych strun – struny letsze
Są – i lir rodzaj różny...
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Jedno wydaje się pewne: muzyka, która wkracza do utworu poetyckiego, ulega tak radykalnej transformacji, że z całą pewnością przestaje być „sobą”.
Musimy teraz odpowiedzieć na pytanie, czy gotowy utwór poetycki, który zostaje zespolony z muzyką (instrumentalną i wokalną), traci podstawowe właściwości dzieła poetyckiego,
tworząc nowy byt estetyczny (tj. staje się piosenką), czy też poezja w piosence jest nadal poezją i jej cechy konstytutywne zostają zachowane? Jeżeli sztuka słowa w muzyce i śpiewie
przestaje być sztuką słowa, opisany przez nas układ nie zmienia się, ponieważ śpiewane wiersze są wierszami tylko w sensie genetycznym, nie są natomiast utworami poetyckimi w sensie
strukturalnym, i nie poezja korzysta tu z przywilejów odbioru sztuki piosenkarskiej, lecz piosenka korzysta nadal z przywilejów własnych. Jeżeli z kolei przyjmiemy, że sztuka słowa
zespolona z muzyką nie przestaje być sztuką słowa, opisany przez nas układ czterech „języków” ulega zmianie. Znaczy to mianowicie, że oto jesteśmy świadkami zagrożenia zespołu
dominant języka poezji; poezja w piosence zaczyna bowiem podlegać uniwersalnemu modelowi gry.
Teoria muzyki oferuje badaczowi literatury dwie sprzeczne interpretacje istoty świata bytów muzycznych. Jedni są zdania, że język muzyki jest – lub winien być – systemem asemantycznym, a utwór muzyczny to przede wszystkim przedmiot zbudowany z dźwięków,
który „nic nie znaczy”, nie reprezentuje żadnych układów pozamuzycznych. Zdaniem Romana Ingardena: „Dziełu muzycznemu jest w ogóle obca struktura wi elowarstwowa, taka,
jaka jest właściwa dziełu literackiemu”. 346 Nie można zatem mówić o funkcji semantycznej
utworu muzycznego, o funkcji „intencyjnego wyznaczenia”; 347 muzyka nie zna żadnych „treści pozamuzycznych”. Jeżeli nawet, powiada Ingarden „[...] w zarysie pewnej melodii (nota
bene przy współudziale barwy dźwięków stanowiącej jej podłoże) jawi się szczególna jej
»rzewność«, »słodycz«, »smutność« [...]”,348 a także „powaga”, „groza” czy „niepokój”, to
nie są to jakości psychiczne ani cechy przedmiotów realnych, lecz jakości specyficznie muzyczne. Przeto „grozy” zawartej w strukturze dźwiękowej nie sposób identyfikować z grozą
obecną „w krajobrazie przed nadchodzącą ciężką nawałnicą”. Ingarden dopuszcza jednak
możliwość stwierdzenia (i przeżywania w odbiorze) analogii między układem jakości emocjonalnych w muzyce i poza nią, natomiast współcześni młodzi teoretycy nowej muzyki wykluczają nawet analogię. Powiada Bogusław Schäffer: „W asemantycznej muzyce wszelkie
filiacje pozamuzyczne są – praktycznie biorąc – bez znaczenia. Traktowana autonomicznie
muzyka w ogóle nie daje się »porównywać«”.349 Inni badacze, odwrotnie, usiłują dowieść, iż
język muzyki jest systemem semantycznym, a dzieło muzyczne ma – lub miewa – charakter
znaku,350 przekazuje zatem pewne „nie sprecyzowane jakości wyrazowe”, 351 podlegające tym
samym generalnym prawom, co i wszelkie wypowiedzi formułowane w systemie innych
sztuk. Warto dodać, że obrońcy semiologicznej koncepcji dzieła muzycznego odeszli od mechanicznej, „literackiej”, interpretacji „treści” muzyki, nie powtarzają idei dziewiętnastowiecznych twórców muzyki programowej,352 nie „streszczają” poematów symfonicznych (jak
to robił jeszcze A. Łunaczarski); np. J. Mukařowskỳ353 przyznaje dziełu muzycznemu, i
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dziełom architektury, autonomiczny status sztuki nietemat ycznej – w odróżnieniu od
„tematycznej” literatury czy „tematycznego”, powiedzielibyśmy dziś: przedstawiającego ma
larstwa – dowodzi jednak, iż w sztuce twory „nietematyczne” są, mimo wszystko, przekazami w pewien szczególny sposób semantycznymi. „Asemantyczne” bowiem znaczyłoby tyle
co „apercepcyjne”, pozbawione możliwości odbioru, wyjęte spod uniwersalnych praw komunikacji estetycznej.
Opisana wyżej antynomia „przedmiot albo znak” znana jest w estetyce od dawna. W semiologii przybiera ona charakter opozycji dialektycznej: „i przedmiot, i znak”. Zwróćmy
uwagę, iż kolejne kierunki artystyczne, prądy, szkoły, ba, epoki! różnicują się w serii transformacji, i w swoistych „użyciach”, praw tej właśnie opozycji. Raz dominuje nastawienie na
kreację przedmiotów, rzeczy (np. w malarstwie abstrakcyjnym), kiedy indziej – nastawienie
na produkcję znaków, kodów, szyfrów (np. nadrealizm). Na tle wspomnianej opozycji opracowuje się dziś podstawy t ypologii kultury; np. wedle J. Łotmana354 kultura średniowieczna kazała ludziom widzieć w otaczającym ich świecie przede wszystkim znaki, komunikat y, symbole; kultura oświecenia, odwrotnie, narzucała wizję świata jako skupiska bytów
przedmiotowych, które „nie znaczą”, nie zastępują bytów innych, lecz po prostu „są”.
Otóż ani nastawienie na znak, ani nastawienie na przedmiot nie może całkowicie zneutralizować opozycji „i przedmiot, i znak”. Dzieło, które „chce być” przede wszystkim przedmiotem, zawsze jest znakiem potencjalnym. I odwrotnie, dzieło, które zostało pomyślane jako
przede wszystkim znak, jest potencjalnym przedmiotem. Gdybyśmy wyobrazili sobie utwór
„tylko znak”, nie potrafilibyśmy określić sposobu jego zaistnienia w świecie. Musiałby to być
mianowicie znak bez tworzywa, znak nie nadbudowany nad jakimkolwiek sygnałem, a więc
znak niemożliwy. Wyobraźmy sobie utwór wykonany jako „tylko przedmiot”: taki utwór istniejąc obiektywnie w świecie, nie byłby w stanie zaistnieć w systemie kultury człowieka. Stanowiłby bowiem wyłącznie s ygnał własnej obecności wśród bytów fizykalnych, wyłącznie tworzywo, które nie poddaje się ani regułom odbioru, ani prawom wartościowania, albowiem zbiór owych reguł i praw „przechowują” systemy kultury, ze swej istoty semantyczne.
Niewątpliwie dzieło muzyczne, a więc także melodia piosenki, usiłuje być przede wszystkim przedmiotem. Twierdzi się często, iż muzyka-”przedmiot” nie dodaje tekstowi literackiemu nowych sensów, natomiast tekst określa arbitralnie sensy muzyki. Zdarza się jednak, że
słuchając znanej melodii piosenkowej w wykonaniu instrumentalnym, „czytamy” w niej jakby słowa tekstu, które zostały uprzednio utrwalone w naszej pamięci. Muzyka-”przedmiot” w
kontakcie z tekstem czyni z jego słów – na swoje podobieństwo, by tak rzec – „bardziej
przedmiot niż znak”. Mechanizm reizacji wiersza, rozbrajania jego struktur semantycznych,
daje o sobie znać w stylistyce tekstów pisanych specjalnie „pod” muzykę, dla śpiewu. Stąd
ustawiczna obecność w tekstach piosenkowych tzw. sygnałów konotacji intensywności –
form „niewiele znaczących”, współoznaczających, bezsensownych (ang. non-sense-forms),355
w rodzaju „tra-la-la”, „esta-esta”, „sza-ba-da-ba-da” itp.
Słowo w piosence znajduje się w stanie ustawicznego zagrożenia. Pod naporem elementów
niejęzykowych znaczenia słów, by tak powiedzieć, pękają, tekst zostaje podporządkowany
funkcji fatycznej. Proces ten znakomicie ilustruje transformacja refrenu piosenki Wojciecha
Młynarskiego Och, ty w życiu.356 Ze słów:
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Och, ty w życiu, ty w życiu jedyna!
oj, ty dolo, oj dolo ty moja-ż!
– pozostaje w końcu tylko:
oj, ty do, ty do, ty do, ty do, ty do...
Sam głos. Sama „skorupa” brzmieniowa.
Podobnie gra „znaczącego” i „nieznaczącego” odbywa się w popularnej Wiolonczelistce:357
Prześliczna wio-wiolo
wiolonczelistka la, la, la,
prześliczna wio-wiolo
wiolonczelistka,
jej oczy Lśnią, la, la, la, la,
jej usta drżą la, la, la, la,
gdy dłonią swą la, la, la, la,
struny przyciska.
Niekiedy formy współznaczące opanowują cały refren; wówczas tekst literacki przybiera
taki oto kształt:
Pa, pa, pab-ra-pa-pa-pa-, pab-ra-pa-pa-pa,
Pab-ra-pa-pa, pab-ba-;ba-ba-ba-, rapa,
Pab-ra-pa-pa-ba, spab-ra-pa-pa-ba,
Pab, ra-pa pa!358
W strukturze piosenki sieć znaczeń ulega osłabieniu.
W dziele poetyckim nie ma muzyki. Powiada Tadeusz Szulc, iż tzw. „muzyczna tendencja w literaturze zarówno u poetów, jak i u krytyków – będzie zawsze tylko mrzonką”.359 Wszelako struktura dzieła poetyckiego zawierać w sobie może pewien zespół dyspozycji „partyturalnych”, który określilibyśmy jako gotowość do przyjęcia muzyki, swego rodzaju „nastawienie na synkretyzm”. W utworze poetyckim funkcjonuje niekiedy model piosenkowy; jego obecność zdradzają zarówno wspomniane sygnały konotacji intensywności, a
także inne operacje stylistyczne, bliskie librettom piosenkowym, np. powtórzenia. Najpoważniejsze tedy szanse zespolenia się z muzyką ma wiersz słab y. 360 Wiersz, który łatwo rezygnuje z poetyckich nadwyżek znaczeniowych, i dopiero w realizacji słowno-muzycznej, w
piosence, ujawnia swoją urodę. Wiersz mocny stawia opór muzyce. Stopione z muzyką
357

W. M ł y n a r s k i, Prześliczna wiolonczelistka, płyta Skaldów pt. Cała jesteś w skowronkach, „Polskie
Nagrania” (XL 0528).
358
Z. S t a w e c k i, Piosenka o sąsiedzie, śpiewa I. Santor, płyta pt. Zapamiętaj, że to ja, „Polskie Nagrania”
(XL 0489).
359
T. S z u l c, Muzyka w dziele literackim, Warszawa 1937, s, 31.
360
O wierszu „słabym” i „mocnym” por. J. P r z y b o ś, Czytając Mickiewicza, op. cit., s. 195-205.

159

słowo poezji uzyskuje nowe funkcje. Przestaje być słowem poetyckim sensu stricto. Piosenka,
jak zły przekład, okazuje się w tych wypadkach zaledwie informacją na temat pierwowzoru.
Dzieło muzyczne jest także znakiem, choć niekiedy znakiem tylko potencjalnym. Wiemy,
że melodia potrafi zinterpretować sensy wiersza. Na przykład prosta melodia ludowa, dodana
do wiersza C. K. Norwida W Weronie, całą patetyczno-ironiczną mądrość Norwidowego
utworu interpretuje jako mądrość ludową. 361 Interpretacja znaku jest możliwa tylko za pośrednictwem innego znaku. „Czysty” byt przedmiotowy nie byłby w stanie niczego „powiedzieć” o jakimkolwiek bycie semantycznym. Piosenka zatem to nie tylko „rzecz” muzyczna
znacząca poprzez słowa tekstu. Piosenka to wypowiedź formułowana w dwóch różnych językach, w języku muzyki i w języku poezji.
Z punktu widzenia semiologii plan znaczeniowy języka muzyki opisalibyśmy w dwóch
aspektach: metaforycznym i metonimicznym. Znaczenie „metaforyczne” dzieła muzycznego
kształtuje się tak, że immanentny porządek świata dźwięków odczytujemy jako podobny do
wielu znanych (lub domyślnych) porządków pozamuzycznych. Podobieństwo (homologia)
łączy się, jak w każdej metaforze, z niepodobieństwem czy „podobieństwem ujemnym”.
Twierdzenie, iż wszelkie porównywanie struktur ściśle muzycznych ze strukturami pozamuzycznymi jest w odbiorze muzyki niedopuszczalne, może być pożytecznym hasłem prądów
nowej muzyki, która zwalcza romantyczne nadużycia muzyki programowej i przeciwstawia
się krańcowo mimetycznym poczynaniom twórców muzyki konkretnej.
Nie ma jednak to twierdzenie obiektywnej wartości naukowej. Jeżeli bowiem słuchacz ma
stwierdzić, że w danym zbiorze dźwięków w ogóle istnieje coś, co zasługuje na miano „porządku”, musi mieć w świadomości (lub w nieświadomości) jakąś najogólniejszą choćby ideę
bytów uporządkowanych, resp. dysponować kontekstami, wobec których uporządkowanie
tego zbioru dźwięków tłumaczy się jako uporządkowanie właśnie. A więc wykracza poza
dzieło muzyczne. Nie będziemy tu usiłowali rozstrzygać, czy wykracza zawsze w świat
prawdopodobieństw, jakichś zdarzeń i bytów możliwych, czy w stronę porządków matematycznych, abstrakcyjno-pojęciowych, itd. Ważne jest, iż są to porządki nietożsame z tym jednym-jedynym porządkiem tego jednego-jedynego dzieła, które w danym momencie percypujemy. Znaczenie wypowiedzi muzycznej jest najbliższe w tym aspekcie znaczeniom symbolu
literackiego,362 a także sensom kształtowanym na poziomie stylu. Utwór muzyczny, zawierający w swej strukturze specyficzne jakości emocjonalne, takie jak „niepokój”, „groza”, „walka” czy „harmonia”, staje się „znakiem grozy”, „znakiem niepokoju”, „znakiem walki”, „znakiem harmonii” nie bezpośrednio, lecz za pośrednictwem konwencji odbioru; dotyczy to
wszelkich znaków każdego systemu estetycznego i jednocześnie odróżnia systemy estetyczne
od prostych systemów komunikacyjnych. Jeżeli prawdą jest, jak chce Skalmowski,363 iż kod
muzyki to quasi-kod czy quasi-subkod, to prawdą jest także, iż „quasi-subkodami” są i liryka,
i malarstwo, i film, i architektura. W nowej muzyce, programowo, intencjonalnie asemantycznej, faworyzuje się znaczenia autotematyczne. „Teraz nie forma, lecz obsada wydaje się
najważniejsza [...] coraz częściej tytuł stanowi aluzję do techniki kompozytorskiej, na której
opiera się dany utwór”.364 Cytowane wyżej słowa Schäffera zwracają się przeciwko jego
„antysemantycznym” manifestom. Albowiem nowa muzyka także, metaforycznie, znacz y.
Daje mianowicie odbiorcy „znak eksperymentu”, „znak techniki kompozytorskiej”, „znak
obsady, układu instrumentów i wykonań”, a w poszczególnych stylach, „znak samowoli
przypadku”, „znak improwizacji”, „znak żartu, zabawy” itp., itd. Oczywiście, strefy odniesień
do porządków pozamuzycznych (a ujawniona w utworze geneza jest porządkiem pozamu361
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zycznym) nakładają się na siebie, krzyżują się ze sobą – ale przecież tak powinno być w każdym wartościowym dziele sztuki.
W aspekcie metonimicznym 365 sensy utworów muzycznych kształtują się na zasadzie
przyległości dzieł i stylów do określonych sytuacji międzyludzkich. Muzyka nie istnieje poza
człowiekiem. Zawsze bytuje wśród ludzi, w danej epoce, w danej kulturze, w danym środowisku, w danym odcinku historii. Odrywając się od swych pierwotnych układów komunikacyjnych – staje się znakiem tych właśnie układów. Na przykład renesansowe formy wariacyjne
są dziś dla nas znakami kultury renesansu;366 melodie ludowe – znakami kultury ludowej,
zwykle dość dokładnie zlokalizowanej w czasie i w przestrzeni. Jedną z odmian znaczenia
metonimicznego jest, jak proponujemy je nazwać, „znaczenie imperatywne”; jak wiadomo,
muzyka bywa często komponowana dla określonych celów społecznych – nakłania do pracy,
do modlitwy, do tańca itd. Ilekroć słyszymy ją poza pracą, modlitwą czy tańcem, odczytujemy w niej „znak pracy”, „znak modlitwy”, „znak tańca”. Sensy metaforyczne dzieła muzycznego kształtują się na płaszczyźnie praw antropologicznych, znaczenie metonimiczne natomiast – w kręgu praw socjologicznych. Powiada I. Supičić: „Muzyka jako znak [...] jest więc
przejawem społecznym.”367
Nie każdy utwór poetycki, łącząc się z muzyką, może zostać piosenką. Nie każda poezja
jest bowiem gotowa do podjęcia dialogu z tymi znaczeniami, jakie kształtują się w tradycyjnym systemie „dur – mol”. Współcześnie sztuka piosenkarska oferuje szansę popularności
tylko niektórym poetykom i stylistykom sztuki słowa.
Z drugiej strony – stan języka muzyki dzisiejszej, zwłaszcza zaś praktyka aranżacji piosenek, ich swoistej inscenizacji brzmieniowej, gwarantuje tekstom poetyckim bezwartościowym
lub zgoła niepoetyckim możliwości „udawania” dzieł autentycznej sztuki słowa. Rozmaite
efekty operacji stylistycznych, które w wierszu drukowanym mają zmusić słowo do dynamiki,
do gry znaczeń, do trwania w świadomości adresata, aranżacja osiąga bardzo prosto. Linearny
porządek tekstu utrwalonego graficznie zostaje złamany, słyszymy słowa na tle słów, percypujemy znaczenia lingwistyczne na tle znaczeń przekazywanych przez znaki muzyczne itd.
Zwłaszcza w wykonaniu zespołowym „płaski” tekst uzyskuje nagle jakby „przestrzeń”, twór
statyczny – podlega dynamice znaczeniowej. Nie każdy zatem styl piosenkarski może w dowolny sposób korzystać z tekstów poetyckich, autentycznie wartościowych. Oburzał się
wprawdzie kiedyś Schäffer, że „[...] dziś byle rozrywkowicz bierze bez żenady teksty najwybitniejszych, np. Tuwima, i robi z nimi, co chce [...]”,368 niemniej jednak margines swobody
„rozrywkowicza” jest dość wyraźnie ograniczony, albowiem śpiewanie znanych utworów
poetyckich opłaca się o tyle, o ile zostaną one rozpoznane przez słuchaczy w swej wersji
pierwotnej; zniekształcenia muszą być nieznaczne. Piosenka dzisiejsza, korzystając z poezji
gotowej, nie jest w stanie jej ani zastąpić, ani – w całości – spopularyzować. Poezja w ostatecznym rozrachunku powinna obronić się sama.
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