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POCZĄTEK

K

ażdy, kto wkroczy do naszego lasu, znajdzie
coś dla siebie. „Las Rzeczy” od początku
swego istnienia był miejscem wymiany poglądów,
wyrastał z chęci prowadzenia dialogu, który nie
istnieje bez słowa. Nasze pismo zapoczątkowane
zostało przez ludzi, dla których, tak jak dla nas,
słowo było pasją. Pierwszy numer pisma powstał
w 2002 roku, od tamtej pory pracą nad jego wydaniem zajmowało się wiele roczników studentów.
Dlatego nie tylko dialog, ale także tradycja to
bardzo ważne dla nas kategorie.
Pytania, które sobie zadajemy, pozostają niezmienne. Wciąż toczy się dyskusja o roli studiów
wyższych i wartości sztuki. Zastanawiamy się
też nad kondycją współczesnej literatury polskiej
i światowej. Bardzo ważnym pytaniem jest także
rola humanistyki we współczesnym świecie. Rzuca
na nie pewne światło publikowany w tym numerze wywiad z poetą, eseistą i literaturoznawcą
Przemysławem Dakowiczem, który powiedział: (...)
trudno sobie wyobrazić ludzką rzeczywistość bez
literatury, a więc także: bez literaturoznawstwa.
Kultura ma kilka źródeł: obraz, słowo i dźwięk.
Początkiem ich wszystkich jest wszakże myśl,
dochodząca do głosu w każdym wytworze kultury.
(…) Dlatego skłonny byłbym traktować literaturę
jako najpierwszą z dziedzin artystycznej działalności podejmowanej przez człowieka. Literatura

i literaturoznawstwo będą trwać, dopóki będzie
w człowieku potrzeba opowiadania, wyrażania
emocji i uczuć.
Zapraszamy do lektury zapisów rozmowy
z poetami, którzy pracują na naszym wydziale: Bernadettą Chachulską i Piotrem Müldnerem-Nieckowskim. Czytajcie wiersze naszych studentów
i ich pierwsze prace naukowe!
Zapraszamy do współpracy wszystkich studiujących w UKSW. Tworząc nasze pismo i publikując
w nim, współtworzymy nasz Uniwersytet. Czekamy na Was na spotkaniach Koła Literackiego na
Wydziale Nauk Humanistycznych (ul. Dewajtis 5)
i w przestrzeni wirtualnej. Informacje o terminach
spotkań i inne materiały znajdziecie na naszym
profilu fejsbukowym. Wszelkie sugestie, komentarze, przemyślenia i pytania możecie kierować na
nasz adres mailowy: literackie@gmail.com.
Życzymy przyjemnej lektury i zapraszamy
do nas!

ŁUKASZ KUCHARCZYK
redaktor naczelny

Pierwszy numer "Lasu Rzeczy" ukazał się w grudniu 2002 roku.
Jego redaktorami byli: Magdalena Woźniewska, Adam Roguski, Dominik Sulej, Iwona Kwiatkowska-Milińska.

Redakcja dziękuje za pomoc w realizacji numeru Opiekun Koła Literackiego pani prof. Magdalenie Saganiak.
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MAGDALENA PIWNIKIEWICZ

W

szystko zaczęło się wraz ze zmierzchem
najgorętszego dnia w roku.
Mieszkańcy Wenecji z ulgą witali orzeźwiający
powiew wieczornej bryzy znad morza. Kobiety
zapalały przy stołach łojowe świece i nalewały do
talerzy okoliczny przysmak - przygotowaną na
chłodno minestrone, letnią zupę warzywną. Koty
po długich, upalnych godzinach lenistwa prężyły karki i wybiegały ukradkiem na nocne łowy.
Tylko w jednym domu nadal panowała gorączkowa
atmosfera mimo zgaśnięcia ostatnich promieni
słońca. W momencie, gdy zabiły kościelne dzwony,
urodziło się pierwsze dziecko, drobny i bardzo
słaby chłopczyk. Zakwilił żałośnie, a obecne
w pomieszczeniu kobiety w radosnym podnieceniu przerwały na chwilę litanię do świętej Anny,
patronki rodzących.
- Niech któraś się zajmie dzieckiem, a reszta nie
przestaje! - zawołała czerwona od wysiłku akuszerka. - Będzie jeszcze jedno.
Gdy po raz ósmy zabrzmiało Ora pro nobis...,
Elena Scozzari wydała z siebie przeciągły krzyk i po
chwili pojawił się drugi noworodek. Tym razem
dziewczynka. Miała otwarte oczy i wykrzywioną
twarz, lecz nie płakała.
- Dlaczego jest tak cicho? Czy ono żyje? - wydusiła z siebie matka.
- Żyje. Otwórzcie szeroko drzwi i okna, jakiś
czart nie pozwala mu zapłakać.

Kobiety posłusznie wykonały polecenie akuszerki, a następnie podzieliły się dalszymi zadaniami - część zaopiekowała się noworodkami
i bardzo zaniepokojoną panią Scozzari, reszta
wciąż klęczała i szeptała modlitwy. Nie pomogło ani wzywanie pomocy świętego, ani domowe
czary. Nad ranem chłopczyk wydał z siebie ostatnie
tchnienie, dziewczynka zaś, mimo dobrego zdrowia, uparcie milczała.
Mijały miesiące, a Elena stojąc przy łóżeczku
córki, często biła się z własnymi myślami. Na wpółświadomie oskarżała niemowlę o to, że przez nie
męski potomek urodził się zbyt słaby, by przeżyć.
Stare, mądre babki zawsze ostrzegały, że lustrzane
dziecko jest figlem szatana i ściąga na dom jedynie nieszczęście. Patrzyła z odrazą na rozchylone
bezgłośnie wargi córki, przypominały jej one rybie
usta. Pochyliła się nad kołyską i wyszeptała w twarz
niemowlęcia:
- Mała ryba.
Od tamtej pory tak nazywała swoje dziecko początkowo tylko w myślach, lecz z czasem także
głośno i przy innych ludziach. Te dwa słowa przylgnęły do dziewczynki jak druga skóra. Gdy wracała z matką przez plac św. Marka z koszem pełnym
zakupów, niemal zawsze, gdziekolwiek się pojawiała,
słyszała ten sam szept: Pesce Piccola, Pesce Piccola...
Niedługo przed tym, nim skończyła dziesięć
lat, w domu rodziny Scozzari pojawił się wysoki
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mężczyzna w czarnej sukni - ojciec Feliciano.
Elena przyjęła go w swojej małej, skromnej kuchni.
Początkowo rozmawiali na osobności, lecz chwilę
później została wezwana również Pesce Piccola.
- Córko, podobno od urodzenia nie posiadasz
daru mowy - zaczął ciepłym, niskim głosem kapłan.
- Słyszałem także, że mimo tego braku doskonale
rozumiesz, co mówią inni. Czy to prawda?
Dziewczynka podniosła głowę i spojrzała
mężczyźnie w oczy. Były ciemnobrązowe,
lekko błyszczały pod wpływem zaglądającego
do pomieszczenia zza firanki słońca. Kiwnęła
potwierdzająco, a wargi zadrżały jej w nieśmiałej
próbie uśmiechu.
- Twoja matka ochrzciła cię przed prawie dziesięcioma laty i starała się wychować w chrześcijańskiej wierze. Przyszedł czas, byś po raz pierwszy
przystąpiła do Komunii Świętej, jak inne dzieci
w twoim wieku.
Pesce Piccola zerknęła niepewnie na matkę
i z powrotem przeniosła wzrok na mężczyznę.
Słowa „ochrzcić”, „chrześcijańska wiara” i „Komunia” mówiły jej bardzo niewiele. Elena Scozzari co
prawda nie przeklinała już w duchu córki, przekonawszy się o jej pracowitości i posłuszeństwie,
lecz wciąż nie potrafiła się zdobyć na coś więcej
niż obojętność wobec tej nieszczęsnej istoty. Zwracała się do niej przeważnie tylko wtedy, gdy było to
niezbędne. Dziewczynka wiedziała więc o otaczającym ją świecie przede wszystkim tyle, ile zdołały
same zaobserwować jej jasne, bystre oczy.
Feliciano bez trudu odczytał z twarzy dziecka to,
co nie zostało wyrażone za pomocą mowy i poczuł
w swoim starym, zmęczonym sercu zmartwienie
i litość.
- Odbędziesz potrzebne przygotowanie - powiedział i pogłaskał ją po głowie. Od tamtej pory Pesce
Piccola zjawiała się na plebanii przy Bazylice San
Marco trzy razy w tygodniu - w soboty na lekcjach
Biblii i katechizmu z ojcem Feliciano, we wtorki
i czwartki zaś na nauce czytania i pisania z siostrą
Teodozją.
- Musi umieć jakoś wyznać swoje grzechy
w sakramencie spowiedzi przed przyjęciem Najświętszego Ciała naszego Pana - tłumaczył kapłan
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kobiecie o surowej, pomarszczonej twarzy. - To
absolutnie konieczne!
Usta zakonnicy zacisnęły się w wąską kreskę.
- Gdybym nie znała ojca i nie wiedziała o jego
mądrości, uznałabym to za iście diabelski pomysł.
Któż to widział, aby kobieta pobierała takie nauki,
na domiar wszystkiego nosząca skazę niemoty.
„Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają
Ci chwałę” - tak głosi Księga Psalmów. To dziecko
nigdy nie uwielbi Boga swoimi wargami, bez dwóch
zdań jest przeklęte, wielebny ojcze.
Pesce Piccola kucała przy schodach do budynku
i rysowała na odkrytym kawałku ziemi starym,
zardzewiałym gwoździem. Ważyła w myślach
słowo „przeklęte” i próbowała dopasować je do
jakieś znanej sobie sytuacji. Po chwili namysłu
przypomniał jej się sąsiad Alessandro przekraczający wieczorem próg domu z pustą siecią.
- Nie złowiłem ani jednej sardynki! - krzyknął
wtedy. - Co za przeklęty dzień!
Przeklęty dzień. Przeklęte dziecko.
Po policzku dziewczynki spłynęła pojedyncza
łza i natychmiast wsiąknęła w piasek.
Pewnego popołudnia, już parę tygodni po tym,
jak razem z innymi dziećmi w Bazylice San Marco
po raz pierwszy poczuła smak kruchego, białego
opłatka, ojciec Feliciano znów zjawił się w jej domu.
Uśmiechnął się ciepło na widok dawnej uczennicy,
która natychmiast do niego przylgnęła, i zwrócił się
do Eleny Scozzari:
- Jak zapewne pani wie, podjąłem się za zgodą
doży Contariniego misji odbudowy kościoła
San Zaccaria. Praca jest już prawie skończona.
W nadchodzącą niedzielę odbędzie się w świątyni pierwsza msza po nieszczęśliwych wydarzeniach sprzed prawie siedemdziesięciu lat, a już
jutro razem z przydzielonymi mi do pomocy
w tej odrodzonej parafii wikariuszami przenosimy się na nową plebanię. Potrzebujemy
gospodyni - zawiesił głos. Dłonie Pesce Piccoli
spoczywające wcześniej spokojnie na krawędzi
drewnianej ławy zacisnęły się mocno, a serce
zabiło boleśnie szybko.
- Czy zgodziłaby się pani objąć tę funkcję, pani
Scozzari?

Od tamtej pory sukienka dziewczynki stopniowo
przestała pachnieć morzem i solą, coraz bardziej
natomiast przesiąkała wonią kadzideł. Działo się
tak, ponieważ w czasie, gdy matka gotowała księżom i sprzątała ich domostwo, córka wypełniała
inne zadanie - dbała o świątynię. Każdego dnia
przemierzała kościelne nawy w skupieniu i ciszy,
aż z czasem księża zaczęli między sobą nazywać
ją Fantasma, czyli duch.
W dniu wspominającym św. Zachariasza
na placu przed świątynią zwyczajowo co roku
odbywały się radosne zabawy. Okoliczni kupcy
i rzemieślnicy wystawiali swoje kramy, zjawiali
się także kuglarze, muzykanci i śpiewacy. Wieczorem przy blasku pochodni młodzież tańczyła
skoczne saltarello. Tak było i tym razem - ukryta
za filarem Fantasma spoglądała na wirujących
w tańcu rówieśników i uśmiechała się tęsknie.
Przed dwoma laty zawitała do Wenecji czarna
ospa i zabrała ojca Feliciano. Od tamtej pory dni
dziewczyny stały się jeszcze bardziej samotne.
Nie znała jednak kroków tańca ani nie miała na
sobie odpowiedniej szaty, by móc się przyłączyć
do reszty. Ponadto swoim nagłym pojawieniem
się wśród młodych wywołałaby na pewno ich
niezadowolenie. Co tutaj robi ta tańcząca ryba?
- pytaliby drwiąco.
Właśnie w tym momencie zauważyła na kamiennej posadzce drugi cień obok własnego. Odwróciła
się zaskoczona w prawo i zobaczyła młodego mężczyznę w stroju zakonnym. On również zwrócił się
w jej kierunku.
- Dlaczego się tu ukrywasz, zamiast być z innymi,
córko?
Wyczuła w głosie mnicha nutkę serdeczności, co
powstrzymało ją przed ucieczką. Zrobił krok w jej
kierunku i powtórzył pytanie. Najwidoczniej jako
jedyny w mieście nie wiedział o jej przypadłości
i naprawdę spodziewał się uzyskać od niej odpowiedź. Dziewczyna oblała się rumieńcem i uczyniła ręką nerwowy gest mający wyrazić niemożność
wydobycia głosu z gardła.
- Ach, to ty jesteś tą milczącą zakrystianką pokiwał głową ze zrozumieniem. - Słyszałem, że
przemykasz się po świątyni niczym duch.
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Uśmiechnął się delikatnie i Fantasma poczuła
coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyła - że
bardzo pragnie choć na chwilę dotknąć policzka
tego obcego mężczyzny. Miał wysoką, smukłą sylwetkę, w spojrzeniu ciemnych oczu jakąś ujmującą
dobroć a zarazem tajemniczą siłę. Mimowolnie
również postąpiła krok w jego kierunku, czego
natychmiast się zawstydziła i z powrotem uczyniła
krok do tyłu.
- Nie bój się mnie - padły w odpowiedzi na jej
niespokojne zachowanie słowa pełne łagodności. Jestem brat Domenico i przynoszę wiadomość dla
księdza Bolarda. Zlecił mi przygotowanie fresku
w waszym kościele. Bóg oprócz życia zakonnego
wybrał dla mnie jeszcze jedno powołanie, jestem
malarzem.
Proboszcz rzeczywiście czekał na nowiny
z opactwa benedyktynów i z radością przyjął
przyprowadzonego przez dziewczynę gościa.
Gdy Fantasma po całym przepracowanym dniu
spoczywała już na swoim posłaniu, oczekując na
sen, wciąż pod powiekami zachowany miała obraz
mnicha-malarza znikającego za drzwiami pokoju
proboszcza.
Przez kolejne tygodnie brat Domenico codziennie odwiedzał San Zaccaria i w przerwach między
innymi obowiązkami pracował nad swoim dziełem. Fantasma porządkowała w tym czasie wnętrze świątyni i z zachwytem obserwowała, jak
pod wpływem ruchów dłoni mistrza rodzi się najczystsze piękno. Któregoś razu nieśmiało wręczyła
mu zwitek pergaminu, na którym zapisała wcześniej pytanie: „Dlaczego mężczyzna z malowidła
wygląda na tak nieszczęśliwego?”
Domenico przez chwilę przyglądał się w skupieniu jej drobnej twarzy o dużych, jasnych oczach
i odrzekł w końcu:
- Jak zapewne domyślasz się, to wasz patron.
W scenie, którą maluję, rozmawia z aniołem. Czy
pamiętasz ten fragment Ewangelii św. Łukasza?
Zaprzeczyła ruchem głowy. Znów na parę
sekund szczelnie otoczyła ich świątynna cisza.
W przekonaniu dziewczyny przerywało ją jednak
przyspieszone bicie jej serca, głośne niczym dzwon
Bazyliki San Marco.
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- Tak naprawdę ty najlepiej znasz odpowiedź na
pytanie, które zapisałaś, gdyż anioł odbiera Zachariaszowi mowę - powiedział szeptem.
W oczach dziewczyny błysnęło zrozumienie.
Odwróciła kawałek pergaminu na drugą stronę
i podsunęła przed oczy mnicha zapisane tym
samym pochyłym pismem słowa: „Pewien człowiek
nauczył mnie, gdy byłam dzieckiem, rozmawiać
z Bogiem bez słów. Gdyby Zachariasz to potrafił,
nauczyłby się żyć ze swoim smutkiem”.
Kiedy mężczyzna podniósł wzrok znad wiadomości, aby powiedzieć dziewczynie o dalszych
losach Zachariasza, przekonał się, że ta swoim
zwyczajem niepostrzeżenie znikła. Jak duch. Westchnął i zabrał się do dalszego malowania. Minuty
mijały, a jego nie opuszczało dziwne uczucie przykrości wynikające z braku postaci zakrystianki
krzątającej się za jego plecami.
Nim praca nad freskiem dobiegła końca, nastał
styczeń, najzimniejszy miesiąc w Wenecji. Fantasma zapalała ołtarzowe świece przed mającą się
odbyć za moment jutrznią. Przy każdym oddechu
z ust dziewczyny ulatywały kłębki ciepłego powietrza, po czym niknęły w dojmującym chłodzie
świątyni. Pochyliła głowę przed obrazem Najświętszej Maryi Panny. Mimo ciepłych szat drżała na
całym ciele, a po jej zimnych policzkach potoczyły
się dwie palące łzy.
Nie potrafiła wyjaśnić, kiedy Domenico i jego
sztuka zawładnęły jej sercem. Nie stało się to
wówczas, gdy widzieli się po raz pierwszy, choć
już w tamtym momencie poczuła dziwną, niejasną słabość wywołaną siłą jego spojrzenia. Nie,
nie wtedy. Ani przy żadnym innym pojedynczym
spotkaniu. Ta miłość była jak łódź kołysząca się
daleko od weneckiego lądu, na horyzoncie morza.
Nie widziała jej stopniowego zbliżania się, dopóki
gondolier nie uderzył wiosłem o brzeg portu.
Nocami śnił jej się Bóg patrzący na nią z gorzkim
rozczarowaniem. Miał twarz ojca Feliciano i niezadowolony kręcił głową, patrząc na szarpiące jej
duszą nieszczęśliwe zauroczenie. W tych chwilach
czuła do siebie ogromną odrazę. Gotowa była paść
na kolana i błagać o wybaczenie Boga-Feliciano.
Budziła się później blada i wyczerpana. Smutek
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dziewczyny ulatniał się jednak z chwilą, gdy spostrzegała znajomą, ukochaną postać w drzwiach
San Zacarria. Całą sobą odczuwała wtedy wdzięczność za to, że znów dane jej było choć na chwilę
ujrzeć Domenica. Przecież nie potrzebowała
niczego więcej niż wiedzieć, że jest. Po prostu jest.
W dniu odsłonięcia fresku stała z dala od reszty
ludzi, przy jednym z konfesjonałów. Bardzo bała
się tej chwili - czy rozpacz do końca nie otępi jej
zmysłów. Udało jej się jednak przetrwać całą uroczystość, strącając emocje daleko w kąt zmęczonego umysłu. Myśl o tym, że oto nadszedł koniec
tej nieszczęsnej przygody, przyniosła jej nawet coś
w rodzaju pocieszenia. Konsekwentnie unikała
patrzenia w stronę obecnego w tłumie artysty
i dlatego nie było jej dane dostrzec cienia smutku
na jego twarzy. Po nabożeństwie spokojnie udała
się do swojej izby, by dokończyć rozpoczęte dzień
wcześniej cerowanie kapłańskich szat.
Mijały miesiące, a Fantasma z jeszcze większym
oddaniem wykonywała swoje liczne obowiązki.
Gdy kończyła porządkowanie świątyni, czasami
zatrzymywała się na chwilę przed obrazem Najświętszej Maryi Panny i modliła żarliwie. Potem
wymykała się cicho z kościoła i wspinała na strych
plebanii. Tam czekała na nią coraz bardziej niedomagająca już matka z długą listą kolejnych zadań
do wykonania.
- Dlaczego przychodzisz dopiero teraz, Pesce Piccola? - pytała, rozcierając obolałe stawy.
Późną wiosną, gdy w całej Wenecji unosił się
zapach kwitnących kwiatów, przed zamiatającą
kruchtę kościoła dziewczyną zjawił się proboszcz
i wręczył jej mały, szary woreczek.
- To wynagrodzenie dla brata Domenico. Pójdź,
córko, i zanieś je do jego pracowni. Mieści się zaraz
przy benedyktyńskim klasztorze, po prawej stronie
od dzwonnicy.
Kapłan minął ją i wszedł do wnętrza świątyni,
a dziewczyna zastygła z wyciągniętą przed siebie
prawą dłonią. Po chwili posłusznie odłożyła na
bok miotłę, zacisnęła mocno palce wokół szorstkiego materiału sakiewki i wyszła na plac przed
San Zaccaria.

Na drżących nogach dotarła pod budynek pracowni. Musiała wytężyć wszystkie siły, by zakołatać w drewniane, zielone drzwi. Odpowiedziała jej
jedynie cisza.
Nikogo nie ma, może odejść. Co jeśli jednak
proboszcz wyrazi życzenie, by powtórnie tu przyszła? Nie, nie zniesie tego po raz drugi. Już lepiej
zostawić woreczek na miejscu i uciec czym prędzej.
Drzwi ustąpiły pod naciskiem jej bladych, drżących
dłoni i po chwili była już w środku. W izbie panował półmrok. Podeszła do dębowego stołu, aby
położyć na nim sakiewkę, gdy nagle dostrzegła,
że na jego blacie znajduje się jakiś obraz. Odczekała jeszcze chwilę, by wzrok przyzwyczaił się do
ciemności i...
Dostrzegła siebie. Swoją postać ubraną w piękne,
ozdobne szaty - jeszcze nie w pełni namalowane.
Dopiero po paru sekundach zdała sobie sprawę,
że jej oblicze wyobraża Matkę Bożą. Wokół głowy
lśnił złoty okrąg, a przy lewym ramieniu znajdował
się mały Jezus. Pochyliła się nad dziełem i poczuła,
że zakręciło jej się w głowie. Tak, identyczna. Jakby
przeglądała się w lustrze.
- Piękna, prawda?
Podskoczyła ze strachu i zasłoniła dłonią usta,
mimo że nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Stał
przed nią Domenico, lecz jakby starszy i bardziej
zmęczony. Nigdy dotąd nie widziała tyle cierpienia
na jego twarzy. W jednej chwili wszystko zrozumiała i nogi ugięły się pod nią z wrażenia. Zakryła
twarz dłońmi.
- Proszę, nie przychodź tu więcej - wyszeptał.
Nadludzkim wysiłkiem minęła go i wyszła na
skąpaną w słońcu ulicę. Gdzieś po prawej stronie
pies radośnie poszczekiwał na dzieci rzucające do
siebie kawałek starego gałganka. Po lewej rozpościerał się Canalazzo, którym w obu kierunkach
płynęli gondolierzy, przewożąc ludzi i cenne
towary.
•
Ponad pół wieku później, gdy mało kto już
pamiętał o zdolnym zakonniku-malarzu, bracia
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benedyktyni odkryli w jego pracowni jeszcze jedno
wspaniałe dzieło.
- Domenico musiał spędzić nad tą ikoną wiele
lat! - krzyknął jeden z mnichów.
- Spójrzcie, ile delikatności ma w sobie ta Miriam
- dodał inny. - Bez wątpienia wlał w to dzieło całą
swoją duszę.
Zakonnicy przytaknęli z zadowoleniem i jednogłośnie zdecydowali, że obraz należy przenieść
do świątyni. Nie minęło wiele czasu, a zaczęły
się za sprawą tajemniczej ikony dziać cudowne
wydarzenia. Ludzie tłumnie cisnęli się do wnętrza
klasztoru, by móc choć przez chwilę popatrzeć
w piękne, jasne oczy Matki Bożej i znaleźć w nich
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pocieszenie. Jeden z kolejnych weneckich dożów
postanowił podarować świętą ikonę bułgarskiemu
księciu, stamtąd zaś niedługo później została przeniesiona na Wschód.
Pod wpływem mijającego czasu obraz coraz
bardziej tracił swoje pierwotne barwy - twarz
Maryi stała się ciemna, zaś piękne, jasne oczy
zupełnie sczerniały. Nazywana jest dziś często
Czarną Madonną. Ludzie z całego świata przyjeżdżają do sanktuarium, by oglądać jej oblicze, lecz
nikt już nie wie, czyja szlachetna dłoń je niegdyś
namalowała.

W PÓŁŚNIE
PIOTR ZACHEJA

z rozmowy pragnień nici pozostały
kiedy on w snu niciach powikłany
za leżenia pobudką schowany
ze swymi myślami pochowany
zabity, skryty – za załomem świata
nie świta mu litera słowa żadna
myśl żadna, co w leżeniu upadła
spodlona, kołtuniona, uwłaczana we dnie
w łypaniu słońca, promieniach ranka zaledwie
nić włóczki rozszczepiona w tysiące w samym
piekle

12

R Z E C Z Y L IT ERACKIE

KTOŚ ZAPROSIŁ PIEKŁO
Piotr zacheja

fragment wywiadu z tygodnika „hermes”, 10 lipca 2003 roku:
sosnówka znów krzyczy. Wywiad z tomaszem G.
Redaktor: Jakby pan go określił?
T.G.: Dziwak taki, w rękawiczkach chodził.
Najpierw pomyślałem, że dziennikarz. Ale
potem... Nigdy nie wiesz, czy nie wbije ci kto
noża w plecy.
Ale czy zachowywał się jakoś podejrzanie?
Przygaszony był jak mucha pod koniec lata,
ale ilu jest takich? Każdy po całym roku
harówki, gdy jedzie na wakacje wygląda jak
trup, a ten wyglądał jak trup, ale na wczasowicza też. Walizka, okular i te bajery, ale ja od
razu czułem, że skądś go znam. Może kiedyś
już go woziłem? Mam pamięć do twarzy, więc
tak myślałem.
No dobrze, a co pan może powiedzieć o „Sosnówce”? Wśród
miejscowej ludność krąży wiele pogłosek na jej temat.
Nie wiem, czy to, co gadają ludzie jest prawdą,

ale to fakt, że powietrze tam jest inne. Nie jest
normalne.
Co ma pan na myśli?
Gdy wysiadłem z taksówki i spojrzałem na
cały ten opuszczony ośrodek, miałem wrażenie, że kolana uginają mi się pod ciężarem
czegoś, co zwaliło mi się na barki. Nie sądzę,
aby był to strach, bo nie należę do mięczaków,
jednak byłem pewien, że nie chcę zostać tam
ani chwili dłużej. Od tej pustki robiło się mi
niedobrze.
I wtedy po raz ostatni widział pan Pawła K.?
No jasne, że tak. Stał tam sam, przyglądając
się, jak odjeżdżam, a za nim roztaczała się
panorama całej tej „Sosnówki”. Jakby cały
ośrodek był królestwem, a on jego świrniętym
władcą.
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K

toś zaprosił piekło na Ziemię. Podobno
dawno temu. W chłodniejsze dni zaszywało
się ono w wilgotnych piwnicach, kotłach hutniczych, w pachnących naftaliną szafach, w dziecięcych pokojach lub w tradycyjny sposób, czyli
pod ziemią. Dlatego większość sądziła, że zjawiało
się ono raz na jakiś czas – skuszone zaproszeniem
popędliwych grzeszników, cielesnych demonów,
które w mniej cywilizowanych krajach są przysmażane na krzesłach elektrycznych lub tracą głowę i to
wcale nie w przenośni. Ale to wszystko brednie, bo
kto niby miałby je wyprosić z naszego ziemskiego
saloniku? Kto miałby mu powiedzieć, że jest już
późno i pora wracać do domu? Więc kiedy temperatura gęstniała i zaczynała przypominać wrzącą
w kreskówkach rtęć, piekło wygrzebywało się
z ukrycia. Jednak nie każdy był zdolny dostrzec je
w codzienności. Przecież piekło jest sprytne, tego
nie trzeba nikomu tłumaczyć. Symptomy zawsze są
te same. A potem na scenę wkracza piekło.
Ktoś zaprosił piekło.
Więc od rana słońce częstuje przechodniów
miłością. Ulice płyną, barwy są przeakcentowane, a ludzie amebicznie poruszają się od cienia
do cienia. Fruwające w duchocie szorstkość, pot
i samowstręt.
Korczyk wysiadł z samolotu. Sunie w stadku
szarych sylwetek, jeszcze nijakich i rozmazanych
w nielicznych promieniach wschodzącego słońca.
Promieni, które tnąc gęste wyziewy spoconej
ziemi, przypominają półprzezroczysty wiązki
lasera.
Łapie taksówkę, którą pojedzie do lasu, do
jakiegoś domku na uboczu. Jest ich tam więcej,
jednak wszystkie opuszczone. Chyba czekają na
letni sezon, gdy wypełnią je wrzaski dzieciaków,
zapachy grilla i pitego piwa, wonie wieczornego
upojenia. Jednakże nic się w nie zaczyna od dwóch
lat. Wszelkie oczekiwania, nadzieje, ułudy zatrzymały się.
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Przegląda się w karoserii taksówki. Lecz pogrubiające, rozchodzące się na boki odbicie w niczym
nie przypomina szpakowatego faceta, którym jest.
Gościa, który codziennie rano wstaje wcześniej, aby
zadbać o wąsy. Który nieustannie chodzi w garniturze, czarnym krawacie i rękawiczce na lewej
dłoni, a pod pachą ściska skórzaną aktówkę. I kojarzyłby się z żakiem, gdyby nie pierwsze siwe włosy.
Bagaż chowa osobiście, a potem wsiada do auta
z nierozłączną teczką.
– W delegacji, co? Łatwo was poznać. A ja zawsze
mówię, w lipcu powinno się grzać jaja z rodzinką
nad morzem i…
– Ośrodek „Sosnówka”, Zaciszna 132.
Na moment siada obok milczenie. Taksówkarz
odwraca się i pyta:
– Czy może pan powtórzyć? Źle słyszę na lewe
ucho.
– Ośrodek „Sosnówka”, Zaciszna 132 – powtarza
Korczyk.
– Czy się pan aby nie pomylił?
– Mówię przecież. „Sosnówka”, Zaciszna 132
i płacę podwójnie.
Odwróciwszy się, taksówkarz wygląda przez
okno i rozgląda się.
– Nie bardzo.
Korczyk nie odpowiada. Lecz w końcu ich wzrok
spotyka się w przednim lusterku. Łapie za klamkę.
– Wysiadam. Wielkie dzięki.
Wtedy taksówka rusza.
Leżąc na obu tylnich siedzeniach z poluzowanym krawatem i rozpiętą koszulą, Korczyk patrzy
przez okno. Skwar, uginający się wzrok i skwar.
– Masz pan racje z tym morzem. Dziś jest idealny
dzień, aby wskoczyć do zimnej wody.
– No, no, otóż to. Jak mówiłem, piwko, latające
obok bachory, żonka pod bokiem i nic dodać nic…
Ale Korczyk już nie słucha. Ukołysany szklanymi dębami miasta, zasypia zasłuchany w kołysankę szeptów, szmerów i mamrotań.
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W lesie jest tak, jak to sobie wyobrażał. Cień
drzew i wyższych krzaków pozwala zapomnieć,
że niewygodnie, że uwiera, że ubranie się klei do
ciała. Chłód, sosnowe powietrze, rozchodzące się
echo pracującego dzięcioła – zapierają dech.
A podszepty niemal milkną.
Zajeżdżają pod pierwszy domek w kompleksie.
Za nim widać resztę. Wszystkie takie same. Z bali,
dwoma oknami, skromnym gankiem i jednospadowym dachem pokrytym papą.
Warkot silnika budzi ciszę. Ta podnosi zaropiałe
oczy, rzuca w stronę przyjezdnych nieme przekleństwa, rozkłada szerokie, orle skrzydła i odlatuje
w stronę sosnowego boru na dalekim horyzoncie,
dysząc i prychając. Opuszcza „Sosnówkę”, gdzie
może spać do woli, może ułożyć się na wyschniętych kolkach sosen, wijąc się pomiędzy licznymi
domkami letniskowymi jak wąż boa, tłusty i błyszczący. I może śnić o swej kochance, letniej nocy,
przestygłej, granatowej, zroszonej i z grającymi
świerszczami oraz bzyczącą mgiełką owadów unoszącą się nad wysokimi trawami.
Taksówkarz wychodzi z auta nieświadom wtargnięcia i przygląda się wyjmującemu walizki
Korczykowi.
– Na długo pan zostaje?
Ale nie uzyskuje odpowiedzi.
– Przyjechać jutro?
Korczyk, który w końcu uporał się z bagażem,
wyjmuje portfel.
– A niby po kogo?
– No po pana?
– Masz, to twoje.
Taksówkarz wyrywa mu pieniądze, a potem spogląda ponad Korczykiem na „Sosnówkę”.
– A idź do diabła! Posrańcu.
Kiedy zostaje sam, rozgaszcza się w środku. Do
salonu, który jest zarazem sypialnią i kuchnią,
przyciąga z łazienki blaszaną wannę, którą napełnia po brzegi wodą, wiadro za wiadrem. Wodę
trzeba czerpać ze studni za domkiem.
A potem, po skończonej robocie, oparty o porośnięte mchem ocembrowanie spogląda w dal,
gdzie nie dostrzega niczego poza pokrzywionymi
sosnami, które bardziej przypominają posępnych

gości. Nieśmiałych i niepewnych, czy mogą podejść
bliżej, przywitać starego znajomego.
Nagle, na sąsiednim ganku, dostrzega trójkołowy
rowerek. Kiedyś jego syn lub córka mieli takim jeździć, tak jak on w młodości. Wtedy Emila się śmiała
i przypominała mu, jak wieku dziesięciu lat nadal
przewracał się na składaku dziadka. Nigdy w życiu,
mówiła.
Korczyk rzuca wiadro i chowa się w domu. Od tej
chwili czeka na noc.
I oto przyszła. Gdy siedział w wiklinowym fotelu
i błądził palcami po zapince aktówki. Ale nie jest
sama. Otóż trzeba wiedzieć, iż noc w letni czas lubi
towarzystwo burzy, bo garnie się do pikantnego
temperamentu piorunów. Najpierw cisza i ciemność, po czym zaczyna się lanie, wreszcie katowanie. Upustu złości i oranie nieba, gdzie Bogu winien
dach obrywa najbardziej.
A gdy sądzisz, że w tym łoskocie nie jesteś już
w stanie niczego dosłyszeć, zostajesz zaskoczony.
Korczyk zagłębia się pomiędzy dźwięki, bo widzi
pośród nich pazury drapiące o ściany studni.
Wyobraź sobie ten zgrzyt, czyż może on przepaść
pośród burzy, do której jest tak niedopasowany.
A za chwilę ryk, wycie, które cię odrealnia, zabiera
z łona doczesnego świata. Chociaż Korczyka dotyka
to bulgoczące, rozcieńczone zawodzenie, nie rusza
się z miejsca. Siedzi nadal, nawet wtedy, kiedy słychać kroki. Nawet wtedy, kiedy drzwi się otwierają,
a sapanie i charczenie są coraz bliższe.
Nie ma za dużo czasu, więc wyciąga z teczki
zdjęcie kobiety. Pięknej. Najpiękniejszej. To już
wszystko, co chciał ujrzeć, przed widokiem potwora
z tłustymi włosami, skórą nieboszczyka i wpijającymi się w ciało czarnymi paznokciami. Nie pytaj,
dlaczego tak łatwo dał się chwycić pokrytej śluzem
dłoni za gardło i zaciągnąć do wanny. Ale może
gdybyś miał ujrzeć w piekle te jedyne brązowe oczy
jeszcze raz, postąpiłbyś podobnie. Może wtedy, gdy
woda zalewałaby twe płuca, uśmiechałbyś się.
A podszept zapraszającego piek ła
ukołysałby cię.

LAS RZE C ZY

rys. Alberta Martin
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POETYCKA ANTROPOLOGIA
W A DORIO AD PHRYGIUM
C. K. NORWIDA
marta kosmala

W

wieku XIX pojawiły się nowe teorie
i poglądy w naukach ścisłych, związane
z biologizmem i na nowo określające kondycję
człowieka w świecie. Ewa Kossowska podkreśla,
że od tego czasu możemy mówić o profesjonalnie
uprawianej antropologii fizycznej, społecznej i kulturowej1. Natomiast samą antropologię definiuje
następująco:

Antropologia filozoficzna nie zmierza jednak
do tego, by problemy filozoficzne sprowadzić do
ludzkiej egzystencji, zaś dyscypliny filozoficzne
ugruntować, by tak rzec, od dołu, zamiast do
góry. Jej wyłącznym zamierzeniem jest poznanie człowieka3.

Obszar zainteresowań tej dziedziny jest bardzo
obszerny, ponieważ dotyczy każdego aspektu otaczającego świata, jednak zarówno punktem wyjścia,
jak i punktem centralnym staje się człowiek. W tym
czasie rozwinęła się jeszcze jedna gałąź antropologii,
nazywana antropologią filozoficzną, której zakres
badań został tak ujęty przez Martina Bubera:

Antropologia filozoficzna ma za zadanie analizować opisać z perspektywy obserwatora, który
bada jego zachowanie w określonych ludzkich
sytuacjach. Przedmiotem zainteresowania tej
dyscypliny są także rozróżnienia typów osobowościowych, powiązane z charakterem, wiekiem
oraz usposobieniem4. Skierowana jest również ku
światu wewnętrznemu każdej osoby. Antropologia
to poznawanie samego siebie, które ma na celu uzyskiwanie samoświadomości. Człowiek jako twórca
kultury i historii jest w pewien sposób zdeterminowany przez przeszłość i społeczeństwo, w którym
się wychował. Stąd postulat zbadania tych zależności w celu uzyskania samoświadomości, której
efektem byłoby zrozumienie własnego „ja”. Poznanie siebie, czy też podejmowanie wysiłku związanego ze zrozumieniem swojego bytu, pozwala na

1 E. Kossowska, Antropologia literatury, Katowice 2003, s. 7.

3 M. Buber, Problem człowieka, Warszawa 1993, s. 16.

2 Ibidem, s. 7.

4 Ibidem, s. 16.

Antropologia to nauka o człowieku.
Antropologia to nauka o człowieku i jego
kulturze.
Antropologia to nauka o człowieku i jego
kulturach.
Antropologia to nauka o ludziach i ich
kulturach2.

Artykuł powstał na podstawie pracy licencjackiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Bernadetty Kuczery-Chachulskiej.
W niniejszej pracy bardzo pomocna okazała się książka dr Magdaleny Woźniewskiej-Działak Poematy narracyjne Cypriana
Norwida. Konteksty literacko-kulturalne, estetyka, myśl, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.
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rozpoznanie swojej pozycji w świecie i na nowo
kształtuje hierarchię wartości. Kossowska łączy to
z pojęciem „doświadczenia antropologicznego”,
które określa jako:
świadome, znaczące dla jednostki przeżycie wynikające nie tylko z jej zakorzenienia
w sferze psychosomatycznej, ale także z przyjmowanej postawy wobec zastanych wzorców
i konwencji kulturowych5.
Badacze wyróżniają także antropologię literatury, która ściśle wiąże się z antropologią
filozoficzną. Ta druga jest bowiem zbiorem teorii
o człowieku i świecie, które dają materiał dla literaturoznawstwa. Twórczość literacka, podobnie
jak filozofia skupione są na jednostce ludzkiej,
lecz inaczej wyrażają swoje spostrzeżenia. Filozofia jest źródłem, z którego czerpie literatura,
stwarzając „obrazy” i „wizje” człowieka. Nie daje
pełnych i jednoznacznych odpowiedzi na temat
tego, kim jest, oraz nie tłumaczy jego zachowań.
Utrwala natomiast reakcje, wrażliwość i dążenie
do samoświadomości. Ksiądz Siemianowski podkreśla to słowami:
Doniosłe pytania stawia człowiekowi także
sztuka – malarstwo, rzeźba – szczególnie
jednak wyraźnie czyni to literatura, dawna
i współczesna: poezja, powieść, dramat. Są one
świadectwem istnienia świadka, który pragnie
dociec, kim naprawdę jest i jaki jest sens jego
egzystencji6.
Antropologia literatury nie wiąże się zatem
tylko z antropologią filozoficzną, ale również z
antropologią kultury, ponieważ pokazuje wpływ
człowieka na kulturę oraz odwrotnie – kultury na
człowieka.
W pierwszej połowie XIX wieku, w epoce
romantyzmu ujawnia się paradoksalność myślenia
5 Ibidem, s. 17.
6 Ks. A. Siemianowski, Antropologia filozoficzna, Gniezno
1993, s. 41.
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prowadzonego na gruncie kulturowym, obejmującym naukę i literaturę. Rozkwitają nauki przyrodnicze, człowiek jest przedstawiany jako wytwór
natury, biologiczny byt, mocno osadzony
w rzeczywistości. Obok tego literatura romantyczna dostarcza przykładów wybitnych jednostek, które doświadczają duchowych uniesień,
cechują się niebywałą wrażliwością. Ich cielesność
jest jakby w oddali. Na takim gruncie wyrasta
antropologia Norwida, która w efekcie prowadzi
do zakwestionowania romantycznych wzorców.
Autor Stygmatu obserwuje zarówno dokonania
swoich wielkich poprzedników, jak też rozwój
nauki i techniki, które zmieniają społeczeństwo.
Na jego twórczość można przenieść pojęcia zaproponowane przez M. Bubera. Filozof ten wyznacza
dwie epoki:
W historii ludzkiego ducha rozróżniam epoki
zadomowienia i bezdomności. W epokach
zadomowienia człowiek żyje w świecie jak
w domu, w epokach bezdomności – jak pod
gołym niebem: bywa, że nie ma nawet kołka,
by rozbić namiot. W epokach zadomowienia
myśl antropologiczna istnieje jedynie w obrębie
idei kosmologicznej, w epokach bezdomności –
zyskuje na głębi, a wraz z głębią zyskuje też na
samodzielności7.
Autor Garstki piasku także dzieli swoich bohaterów na „zadomowionych” i wiecznie „bezdomnych”, oraz takich, którzy przejściowo znajdują się
na jednym lub drugim etapie. Patrząc na biografię
tego autora, widoczne jest, że on sam doświadczał obu kondycji, choć częściej był to czas głębokiej „bezdomności”. W jednym z późniejszych
poematów Norwida, zatytułowanym A Dorio ad
Phrygium8, możemy odnaleźć elementy obu tych

epok oraz zaproponowaną przez pisarza poetycką
antropologię.

Człowiek bowiem cóż jest?...
A Dorio ad Phrygium rozpoczyna się apostrofą,
a właściwie antyapostrofą do starożytnego boga
piękna, światła i życia – Apollina – opiekuna
sztuki i poezji. Bohater nie zwraca się do utrwalonego w tradycji wizerunku nieśmiertelnego boga,
lecz do Apolla przekształconego przez człowieka,
którego:
Wielokrotnie i najróżno-trafniej
Pisarz brał i malarz kleił na mur,9
(PW 2, 8-9)
Malarze i pisarze w różny, niekoniecznie trafny
sposób, wykorzystywali motyw apolliński w swojej
twórczości. Autor nawiązuje także do malarstwa
holenderskiego, gdzie przedstawiano go jako
pochylonego, zmęczonego „człowieka poczciwego”.
Doskonały bóg został sprowadzony do sfery profanum i naznaczony piętnem człowieczym – pracą
i przemijalnością ludzkiego ciała. W podobny opis
zostały ujęte Muzy w dalszej części poematu. Bohater zwraca się do tych przekształconych przez człowieka boskich opiekunów sztuki, pozbawionych
dostojeństwa, zrównanych z człowiekiem. Sam
Norwid miał do greckiego boga ambiwalentny
stosunek, co daje się uchwycić w liście do Joanny
Kuczyńskiej:
Apollin miał przynajmniej tyle sensu, że udając
pastucha, pasł Admetowe bydło, i stąd nie
odczarował się od żywotności pospolitej – nie
zaczadził się olimpijską-koterią-bóstw, nie
zakatarzył się a r y s t o k r a c j ą b e z w ł a d n ą
natomiast Z. Przesmycki wskazuje na 1872 (Z. Przesmycki,

7 Ibidem, s. 19.

A Dorio ad Phrygium, [w:] tegoż, Wybór pism krytycznych, Kra-

8 Nie ma zgodności co do ścisłej daty jego powstania. Według

ków 1967, s. 333.) – czas tworzenia Pierścienia Wielkiej Damy.

W. Gomulickiego jest to rok 1871 . (W. Gomulicki, Pisma

W roku 1915 ukazał się pierwodruk poematu.

Wybrane, Warszawa 1968, t. II, s. 438), czyli ten sam moment,

9 Wszystkie cytaty z poematu, pochodzą z: Cyprian Norwid,

w którym poeta pracował nad tragedią Kleopatra i Cezar,

Pisma Wybrane, oprac. Juliusz W. Gomulicki, Warszawa 1968.
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– inaczej nie byłby zapewne i Apollinem, ale
jedno tym malowanym na sufitach w kawiarniach półbogiem, wątpliwego majestatu
i rysunku. (PW 9, 182)
Widoczne jest w tym fragmencie, że poeta ceni
Apolla, lecz właśnie nie tego z pierwszej części
inwokacji, również nie tego przywoływanego, natomiast boga, który wpisany został w kolejne wersy
utworu. Wyłania się on z kontekstu, jaki stanowi
mit o Apollinie i Admecie oraz Olimp „zieleniejący
warzywem”:
Koń się pasie z dala biały i tłusty,
Admetowy (podejrzewam) pegaz!
(PW 2, 25-26)
W kolejnych wersach zostaje ponowiona apostrofa do Apolla, tym razem z uwzględnieniem
celu nadawcy. Nie jest to tylko tradycyjna prośba
o natchnienie, lecz także wezwanie na „wszczęciu
Odysei”. Choć słowo odyseja może budzić skojarzenia z epopeją jako gatunkiem literackim, tu jednak
raczej chodzi o odyseję rozumianą jako podróż,
wędrówkę, tułaczkę, o czym świadczy chociażby
nagromadzenie słów związanych z ruchem, takich
jak: idzie, jedzie, jechał, wrócił. Pojawia się także
słowo pchnij w dwóch paralelnie skonstruowanych
sformułowaniach: „Pchnij mi Muzę, rękopismów
praczkę!” i „Pchnij z listem człowieka”. Pośrednio
również łączy się ono z ruchem, nie jest to jednak
wyrażenie nacechowane pozytywnie, a zestawione
z porównaniem Muzy do „rękopismów praczki”
sprowadza sztukę do poziomu użytkowego.
Podobnie, człowieka do pozycji sługi, trochę
urzeczowionego, bezwolnego, którego można
„pchnąć”. Zaraz po tej apostrofie czytamy:
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Przedstawione są dwie osoby, jedna z nich idzie,
druga natomiast jedzie, obie jednak znajdują się
w ruchu, również otoczone wiejską scenerią, symbolem pierwotnej prostoty, o czym świadczy też
zachowanie „człeka”, który „uchyla czapki i żegna
się...”10. Zaimek „ty” oznacza, że podmiot zwraca
się do konkretnej osoby bądź też bezpośrednio do
czytelnika, sugerując, że on też przebywa jakąś
drogę. Większość utworów Norwida ma dialogowy
charakter11, przybierają one różne formy i są mniej
lub bardziej widoczne.
W krajobraz ten wpisany został także bocian,
który nieodłącznie wiąże się z wiejskością i kręgiem rodzinnym. Marek Buś zwraca uwagę na
jeszcze jeden symbol bociana:
Bocian nie przynosi szczęścia czy dzieci, ale
jego obecność poświadcza istnienie szczęścia,
otuchy, poświadcza „górne” pochodzenie człowieka, jest źródłem nadziei, pokrzepienia.
Jest jednak także podróżnikiem. W opisywanym
momencie stoi w miejscu, ale dowiadujemy się, że
wrócił z podróży:
Był w Egipcie, wrócił od piramid;
Faraonów nędze znając, duma
O robaczku, o wężu... i o człowieku!
(PW 2, 42-44)
10 T. Korpysz w Definicje poetyckie oraz P. Bojko w Sfera słów
wielkich. „Człowiek” i „człek” w liryce C.K. Norwida, przedstawiają różnice w znaczeniu słowa „człek” i „człowiek”. Bojko
zwraca uwagę między innymi na to, że można zaobserwować
proces ewolucji „człeka” w „człowieka”.
11 J.J. Fert, Norwid poeta dialogu, Wrocław 1982. Badacz
w swojej książce zajął się problem dialogowego charakteru
twórczości Norwida. Związany jest on z kilkoma kluczowymi

Człowiek bowiem cóż jest?...
...cóż jest człowiek?!
Człowiek jest to ktoś, co sobie idzie
Gdzieś przez pole, i ty widzisz jego
Drogą jadąc. - Parskają twe konie (PW 2, 33-37)

zagadnieniami, takimi jak dialog z odbiorcą (jednostką lub
zbiorowością), który w różny sposób jest w tekście sygnalizowany, z innymi utworami literackimi, z konwencjami i gatunkami literackimi, z historią i motywami literackimi. Problem
ten poruszali także m.in.: M. Głowiński, Norwidowska druga
osoba, Zdzisław Łapiński Norwid, Jacek Trznadel Czytanie
Norwida.
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Wydaje się, że dzięki wędrówce bocian zdobył
wiedzę o minionych wiekach, o czym świadczy nawiązanie do piramid i faraonów. Podróż
pozwoliła mu także na poznanie różnych sfer otaczającego świata i dała możliwość zastanowienia
się nad przeszłymi czasami, poprzez zestawienie
ich z teraźniejszością. W historiozoficznym rzucie
próbuje zestawić człowieka i problemy minione
oraz aktualne, o czym świadczy zakres rozmyślań:
robaczek, wąż, człowiek. To zestawienie wywołuje
szereg skojarzeń i daje możliwość różnych interpretacji. Robaka można traktować jako coś małego
i nieistotnego. Jednak patrząc z drugiej strony, jest
to stworzenie wyrządzające szkody. Natomiast

wędrówkę i szuka nowego sposobu wyrażania
się, który sprostałby wymaganiom współczesności. Podmiot jest świadomy różnorodności sztuki,
gustów i potrzeb cywilizacji, dlatego:
Ton winienem mieć nie jedno-tężny:
Od cygańskiej drumli, co w zębach wre,
Jak zagryzione jestestwo konające,
I trzepoce się w wargach - aż do organu,
Swoje długie rozwlekającego brzmienia,
Ileż strun, ustrojów ile mam poruszyć?
Względów jak niemałą zachować liczbę!
(PW 2, 64-70)

Podmiot dostrzega przeżytek starych „form”, które nie mają
racji bytu w takiej postaci i takiej siły oddziaływania jak
w początku ich funkcjonowania
pierwsze skojarzenie z wężem to Księga Rodzaju,
pokusa i podstępne nakłanianie do grzechu. I obok
tego znajduje się człowiek.
W kolejnych wersach dowiadujemy się, w jakiej
sytuacji znajduje się bohater. W wezwaniu do
Muzy wyznaje, że „błądził” i taki stan uważał za
„roz-sądny”, był to zatem jego świadomy wybór.
Refleksja ta wprowadza znów myśl o sztuce, skonstruowaną paralelnie do początku utworu, czyli
poprzez antyapostrofę i apostrofę właściwą, lecz już
nie do Apolla, tylko do Muzy. Tutaj również podmiot nie zwraca się do dostojnej opiekunki sztuki,
a do wizerunku utrwalonego na kurtynach oper
i pudełkach perfum. Zestawiając antyczny sposób
pojmowania sztuki ze współczesnym, widzimy
wyraźne przesunięcia w rozumieniu oraz ujmowaniu twórczości. Podmiot dostrzega przeżytek
„starych” form, które nie mają racji bytu w takiej
postaci i takiej siły oddziaływania, jak w początku
ich funkcjonowania. We współczesnych poecie
czasach zostają strywializowane i podporządkowane materialnemu rozumieniu sztuki. Bohater
chce przełamać ten sposób myślenia. Podejmuje

Z. Łapiński zwracał uwagę na sposób pojmowania poezji przez Norwida:
Poezja do swych elementarnych obowiązków
zaliczyć winna wyrobienie sprawności językowej swego społeczeństwa. Języka, którym się
wyraża fakty zewnętrzne i fakty wewnętrzne,
języka rozszerzonej świadomości społecznej
i jednostkowej. Świadomości, a także moralności zbiorowej i indywidualnej12.
Bohater pragnie znaleźć nie tylko sposób, ale też
miejsce, które gotowe jest przyjąć zmiany. Rusza
w podróż po „królestwie nominalnym”. Jedzie
„borem-lasem” i kontynuuje swoją myśl o sztuce.
Droga i sosny układają mu się w epos, którego
rytm zakłócany jest przez trzask bicza i gałęzi oraz
słyszaną obok „pieśń pijaną”. Jest to symboliczne
ujęcie podziału, który zakreśla poeta w kolejnych
wersach, wpisując go w formułę doryjskości i frygijskości. Badacze nie są zgodni w interpretacjach
12 Z. Łapiński, Norwid, Kraków 1970, s. 17.
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tych określeń13. Najbardziej przekonujące wydaje
się sformułowanie Stefana Sawickiego:
Doryckie jest wprawdzie tonem zasadniczym,
ale frygijskie dopełnia „główny pieśni ustrój”,
jest czymś koniecznym dla harmonii, dla
żywotności nadrzędnej całości. Wyraźne jest to
zwłaszcza w exemplum teatralnym, gdzie to, co
doryckie, zostało doprowadzone do formalnego
schematu i domagało się nie tylko dopełnienia,
lecz i ożywiającego wstrząsu.33
Dotyczy to kolejnych wersów utworu, w których
bohater liryczny krytykuje odgórnie narzucaną
formę i rygor pisania, zwraca uwagę na to, że nawet
zwykły lud odczuł potrzebę zmian. Antyczne
wzorce straciły siłę oddziaływania i poruszania
odbiorców. Bohater kończy swą myśl smutnym
podsumowaniem:
Równo było, metrycznie i sfornie,
Arcymiernie było... nie było nic!
(PW 2, 99-100)
Następny obraz, przed którym staje wędrowiec,
to królestwo nominalne, pomalowane jednakowym
kolorem, zarówno „skazodrogi” jak i „szubienice”
„wszystko pęzlem jednym”. Mimo pozornego braku
ruchu widać jednak, że farba jest wciąż świeża. Czy
to zapowiedź zmian? Ale każdy świeży kolor powleka wszystko jednolicie, zgodnie z poleceniem
nowego zarządcy. Nie tego szuka bohater w swojej
wędrówce. Chce zerwać ze schematem, dąży do
nowego wyrażania. Stefan Sawicki zauważa, że:
Założeniom Norwidowej antropologii podlega również człowiek – twórca. Jego wytwory
13 W. Gomulicki objaśnia, że jest to aluzja do dwóch tonacji
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muszą być wolne od form zmartwiałych, „u-rzeczowiających”, pustych, pozostających jedynie
znakiem tradycji, a być poszukiwaniem takich,
które w tym czasie, w tej oto sytuacji lepiej
potrafią wyrażać to, co duchowe, przez to zaś
- lepiej służyć wolności człowieka14.
Ważne jest, aby obudzić w społeczeństwie poczucie estetyki i piękna, by dostosowywanie sztuki do
potrzeb społeczeństwa nie przybrało takiej postaci,
jak w noweli Ad leones, w której rzeźba przedstawiająca chrześcijan pożeranych przez lwa została
zamieniona w symbol kapitalizmu. Należy rozbudzić w odbiorcach świadomość i zdaje się, że to
właśnie chce zrobić bohater A Dorio ad Phrygium.
Człowiek-artysta, którego obraz przedstawiony
został w pierwszej części poematu, podejmuje
wysiłek wędrówki, ponieważ:
chce poznać granice możliwości realizacji osobowości, miejsce, w którym na profil indywidualny nakłada się profil kultury15.
Jest to spojrzenie na dzieje przez pryzmat człowieka, z pobrzmiewającą nutą ironii, którą posługuje się bohater, ujawniający się stopniowo jako
twórca kultury, obdarzony darem głębokiego
odczuwania i pojmowania sztuki, którego brakuje
w społeczeństwie. Przewyższa on innych w tym, że
nie tylko „woła o zmiany”, lecz podejmuje wysiłek,
najpierw poznania przyczyn, które doprowadziły
do zaistniałego stanu, następnie przeanalizowania teraźniejszości i postawienia swego rodzaju
diagnozy – aż po trud związany z próbą wprowadzenia zmian. Niestety, społeczeństwo nie jest
jeszcze gotowe.
Choć pierwszy etap podróży został zakończony,
to wędrówka trwa dalej, bohater nie zatrzymuje się.
W końcowym fragmencie tej części czytamy:

starożytnych: doryjskiej – poważnej i frygijskiej-barbarzyńskiej, gwałtownej. M. Kasjan w Uwagach o A Dorio ad
Phrygium, uważa sztukę frygijską za niższą od doryjskiej,

W drogę! w drogę! podróżny człowieku,
Tobie tylko iść zostawa owdzie,

z kolei E. Feliksiak, proponuje zrezygnował z wartościowania
na rzecz zakresowości – „od doryckiego nominalizmu – do

14 S. Sawicki, Norwida walka z formą, Warszawa 1986, s. 22.

frygijskiej naturalności wsi”.

15 Ibidem, s. 57.
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Nie zatrzymuj się nigdzie, lub ile wielbłąd...
Tak począłem - cóż było tam począć?!...
(PW 2, 121-124)
Zawołaniem tym Norwid wyraża swoje „non
possumus wobec tego, co ogranicza rozwój i niewoli człowieka.”16
Pierwsza część poematu pokazuje czas wspominanej na początku „epoki bezdomności” bohatera. Nie tylko dlatego, że żadne miejsce nie jest
dla niego odpowiednie, ale ponieważ opuszcza je
z własnego wyboru. Obraz człowieka w tym fragmencie wyłania się poprzez zestawienie jego relacji
ze sztuką i częściowo z historią. W myśl antropologii filozoficznej, bohater poznaje pewne aspekty
otaczającej rzeczywistości, w tym przypadku kulturowej, a jego metodą poznawczą jest wędrówka.
Każdy wers to kolejny etap uzyskiwania samoświadomości i poszukiwania wolności twórczej, o czym
wspominał również ksiądz Siemianowski:

Jest to kolejna cecha Norwidowego człowieka,
samotnego w poszukiwaniach sensu, prawdy
i podczas podróży w głąb siebie. Wydaje się
jednak, że wyosobnienie jest jego siłą, ponieważ
dzięki niemu wykracza poza schematy, staje ponad
społeczeństwem.

W Serionicach dziś jestem…
W drugiej części poematu bohater myślami
wraca do czasu teraźniejszego, do momentu, gdy
znajduje się we wsi Serionice. Z początkowych
wersów dowiadujemy się, że „poważnym były ongi
grodem”, jednak obecnie zostały tylko ruiny, a wieś
tkwi w uśpionym zapomnieniu, z rzadka zakłócanym przez przejezdnych. Sawicki zwraca uwagę, że:
Ruiny stawały się w romantyzmie symbolem
klęski lub tęsknoty za przeszłością. Dla Norwida są samoistną całością zniszczoną, lecz
inicjującą rzeczywistość nową19.

W myśl antropologii filozoficznej, bohater poznaje pewne
aspekty otaczającej rzeczywistości, w tym przypadku
kulturowej, a jego metodą poznawczą jest wędrówka
Dla aktu świadomości istotne jest to, że zachodzi we mnie, że jest moim przeżyciem i że dzięki
niemu ja się staję świadomy stanu rzeczy zachodzącego poza mną17.
Myśl ta towarzyszyć będzie bohaterowi we
wszystkich częściach poematu. Ważne jest również, że swoją wędrówkę odbywa w pierwszej części
samotnie. Martin Buber zwracał uwagę, że:
Do samouświadamiania, o którym mówię,
najbardziej się nadaje i posiada najlepsze predyspozycje ten, kto czuje się osamotniony18.
16 Ibidem, s. 15.

Rzeczywistością tą jest obecna sytuacja w Serionicach, których wielkość i historia pozostała tylko
w pamięci jej mieszkańców:
Nieobojętny jest lud dla dziejów miejsca:
Z różnoszybnych gdy poziera okien
I dzban chyli – gada coś o duchu…
(PW 2, 144-146)
Najważniejszą funkcję pełni tam szambelan Salomon, „człowiek zacny i który świat widział”, goszcząc na wiedeńskich salonach „Arcyksięcia”. Teraz
jest samotny, nie ma ani żony ani córki, jedynie siostrzenicę – piękną Różę. Bohater wyraża zachwyt
nad jej postacią, przywołuje imiona Wergiliusza

17 Ibidem, s. 107.
18 Ibidem, s. 19.

19 Ibidem, s. 11.
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i Dantego, których kunszt chciałby wykorzystać,
gdyby był poetą, by móc opisywać wdzięki tej
dziewczyny. Jest to dosyć przewrotne sformułowanie, ponieważ poprzednia część poematu wyraźnie
sugerowała, że bohater jest jednak poetą. Pewnego
rodzaju umniejszenie swojego potencjału twórczego może świadczyć o szacunku, jakim darzył
przywoływanych artystów, oraz o sytuacji, w jakiej
się znajdował – wędrówki poznawczej, dzięki której
miał dopiero stać się w pełni artystą.
Po tych słowach pojawia się w poemacie liryk Jak
gdy kto ciśnie w oczy człowiekowi…. Utwór powstał
w roku 1862 i umieszczony został w Vade-mecum,
a później włączony do A Dorio ad Phrygium. Każda
strofa rozpoczyna się od słowa „jak”, które stanowi
początek porównania, w którym zostały uchwycone
zjawiska chwilowe, tymczasowe, takie jak rzucenie
fiołkami w twarz drugiej osoby, spadające na fortepian akacje, poświata księżyca we włosach. Choć
nie zostało to wprost napisane w trzech pierwszych
strofach, między wierszami czytamy, że porównania
odnoszą się do kobiety, a raczej do wrażenia, jakie
wywarła ona na mężczyźnie. Mieczysława Buczkówna słusznie zauważa, że utwór ten:
Inaczej działa jako tekst samodzielny, inaczej
w kontekście. W A Dorio ad Phrygium, gdzie
poprzedzony przemilczeniem traci ostrość,
lecz zyskuje nowe znaczenia (cały pomyślany
jak porównanie), rzutuje na pobliże i całość
poematu, stanowiąc jednocześnie jedną ważną
w jego wielowymiarowej strukturze sytuację20.
Kontekst narzuca myśl, że wyłaniającą się
w utworze kobietą jest Róża i opis jej relacji
z bohaterem. W ostatnim fragmencie zyskujemy
potwierdzenie tych przemyśleń, ponieważ dotyczy
on rozmowy dwóch osób:
Jak z nią rozmowa, gdy nic nie znacząca,
Bywa podobną do jaskółek lotu,
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Który ma cel swój, acz o wszystko trąca,
Przyjście letniego prorokując grzmotu,
Nim błyskawica uprzedziła tętno –
Tak…
…lecz nie rzeknę nic – bo mi jest smętno.
(PW 2, 179-185)
Odczuwalny od pierwszych wersów nastrój
tęsknoty i jakiegoś skrywanego smutku, dopełnił
się w tych ostatnich słowach. Danuta Zamącińska
komentuje to następująco:
Tymczasem Norwid, znów nieufny, powiedziawszy wszystko, co trzeba metodą poety-dodaje „[…] lecz nie rzeknę nic-bo mi jest smętno”.
Jak to „nie rzeknę nic” – pyta czytelnik – skoro
aż tyle rzekłeś i przecież od pierwszej linijki
widzę, że ci „smętno”! Niemniej i tu komentator
mówi o „wymownym milczeniu21.
Norwid tym przemilczeniem pozostawia czytelnikowi miejsce na własne domysły odnośnie tego,
co się wydarzyło pomiędzy bohaterami, przedstawia tylko obraz sprzecznych uczuć wewnętrznych
jednego z nich.
Dalsza część poematu w pewien sposób dopełnia obraz nakreślony w przytoczonym liryku.
Bohater wraca do opisu dziejów nominalnych,
a raczej do „nominalnego Czasu dziejów” i społeczeństwa. Czas nie jest tu utożsamiany z przemijalnością i śmiercią, lecz wydaje się jednostajny,
zatrzymany i nie wpływa na obraz społeczności,
która tak naprawdę pozostaje „społecznością
nominalną”:
On tylko społeczność nominalną
Podsuwa pod profile postaci różnych.
Tak gdyby kto etruskie czarne rysunki
Na czarne tło przeniósł, znikłby w tle.
(PW 2, 189-192)

20 M. Buczkówna, Jak…[w:] Norwida kształt prawdy i miło-

21 D. Zamącińska, Słynne – nieznane. Wiersze późne Mickie-

ści, red. S. Makowski, Warszawa 1984, s. 82.

wicza, Słowackiego, Norwida, Lublin 1985, s. 81.
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Na jej tle bohater stawia postać kobiecą i zastanawia się, kim ona jest w obliczu zakłamanej rzeczywistości, w której wojsko narodowe walczy w cudzej
armii, a relacjami ludzkimi rządzi konwenans.
Bohater zauważa, że konwersacja salonowa prowadzi do zaniku autentycznej rozmowy, przeobrażającej się w monologi jednostek. W takiej sytuacji
nie jest możliwe wytworzenie prawdziwych relacji
osobowych, a przy tym – zrozumienia własnego „ja”,
które w pełni może się rozwinąć jedynie w dialogu.
Jacek Trznadel zwrócił uwagę także na to, że:
Salon dla Norwida jest poza dzianiem się, poza
czasem, poza Dziejami, pogrążony w chaosie
i pozorze22.
Wykorzystane tu określenia niemal idealnie
pokrywają się z opisami dotyczącymi wsi Serionice,
która jest oderwana od świata, stanowi zamknięty
mikrokosmos. Nie docierają do tego miejsca wiadomości spoza wyznaczonych granic, a mieszkańców łączą konwencjonalne rozmowy. Ich relacja jest
zbliżona do tej, która łączy towarzystwo salonowe:
szablonowej, zimnej. Jedyną podjętą aktywnością
staje się gra w szachy oraz czynności związane
z tradycyjną gościnnością.
22 J. Trznadel, Czytanie Norwida. Próby, Warszawa 1978, s.
253.

Bawić się na wsi!
Swoje przemyślenia bohater przenosi na
grunt wiejski. Ironiczne i z pobrzmiewającym
echem goryczy zawołanie: „Bawić się na wsi!”
jest wstępem do rozważań dotyczących miejsca,
w którym się obecnie znajduje. Wieś stanowi
dla Norwida przestrzeń, która: „niezupełnie jest
czymś nominalnym”. To miejsce, które stanowiłoby ratunek dla bohatera otoczonego przez pozory
rzeczywistości, tak jak ląd ujrzany przez rozbitka
na horyzoncie. Odwołuje się do ziemi – pierwotnej
potęgi – która nadal stanowi symbol prawdziwości
mimo zagospodarowania przez człowieka. Wprowadza także uniwersalność czasu i miejsca, nie
określonego niczym innym, poza tym, że „jest”.
Dnia jednego, jednej nocy…pewnej chwili
Zapomniany zegar, gdzieś na niepomnej-wieżycy,
Jaskółczymi pozornie osklepion gniazdy,
Zawróci nagle rdzawe koła…
I wyjęknie, że czas jest – tylko to rzecze,
Nic nie mówiąc więcej, lecz że jest czas…
(PW 2, 216-221)
Opisuje jednak zegar, zapomniany, który może
być zegarem odliczającym historyczne dzieje,
a jego „rdzawe koła”, nie dość, że zaczną działać, to
zawrócą, a zatem historia zostanie przypomniana
i obudzi się duch, wspomniany już w pierwszej
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części poematu. Symboliczne ujęcie ziemi, która
zbuntuje się przeciwko człowiekowi, wracając do
swojej pierwotnej potęgi, oznacza nadzieję na metaforyczny powrót człowieka – do człowieczeństwa.
Myśl bohatera zostaje przerwana, choć nadal
utrzymana w tematyce jego rozważań, przez
kolejny utwór O! wsi biała…, także pierwotnie
umieszczony w Vade-mecum: W apostrofie do
wsi bohater personifikuje ją, nazywa oblubienicą
i „wczasów księżną”, a także przedstawia jako
matkę, do której pasterz przywołuje zabłąkane
owce. Sielankowy obraz zostaje zakłócony przez
opis zniszczeń, jakie się tam dokonały, krajobraz
zmieniony w mur cmentarza – znów Norwid daje
obraz ruin zapomnianej historii, wypartej z ludzkiej pamięci.
Bohater i Róża nadal znajdują się w ruchu, nie
pytając nikogo o drogę, bo świadomie błądzili
i poznawali zarówno otoczenie, jak i samych siebie.
Czują ze sobą więź dwojga „obcych” ludzi: nie
pasujących do otoczenia:

To ironicznie smutna uwaga o zapomnianych
dziejach, o wielkości i przodkach, których wspomnienie pojawia się tylko przez przypadek i nie
zawsze jest zauważone.
Rozważania bohatera zostają przerwane przez
wydarzenie, które narusza bezruch serionickiego
społeczeństwa. Pojawia się Cygan. Prosi on księdza o „kawałek” ziemi, na której mógłby pochować swojego brata, ponieważ jako członek narodu
cygańskiego nie ma stałego miejsca zamieszkania
i całe życie znajduje się w drodze. Drugą osobą,
wyróżniającą się z obojętnego tłumu, jest opisywana już Róża, która nerwowo zareagowała na
całe wydarzenie. Uwydatnia się kontrast pomiędzy
zachowaniem bohaterki a tłumem, który zbliża się
statecznym i wolnym krokiem do Cygana. Salomon zgodził się na podarowanie ziemi na pograniczu wsi. Zebrani ruszyli z powrotem do domu,
w rytmie wieczornego powiewu wiatru i siedli do
herbaty. Odbył się kolejny wieczorny rytuał, na
który składała się błaha rozmowa połączona z grą
w szachy i:

Umyślnie i bezbłędnie – Róża i ja,
Dwoje tylko, albo w poczcie gości,
Zarówno swobodnie z-obcowanych.
(PW 2, 266-268)
O Serionicach i żyjącej w nim społeczności
bohater mówi, że jest „niby idyllą”, czyli istnieje
tylko pozornie. Wszystko sprawia wrażenie harmonii, szczęścia i dobrobytu, pod którymi kryje
się obłuda. Dla bohatera jest to miejsce, którego nie
rozumie i nie potrafi przeniknąć, mówiąc, że „świat
to osobny zda się”. Mieszkańcy funkcjonują w oderwaniu od rzeczywistości, w zamkniętym kręgu,
do którego nie docierają wiadomości spoza ciasno
wyznaczonych granic. Ludziom wystarczają takie
informacje, które mogą wykorzystać w konwencjonalnej rozmowie. Bohater wysnuwa wniosek, że:
.
Czasem tyko Żyd, jak starożytny
obelisk,
Ten sam, co za Faraonów, przy drodze stoi
I odpomina wieki (…)
(PW 2, 296-298)
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Zagaiła się całość serionickiego kółka
Całość błoga i zacna - -.
(PW 2, 360-361 )
Elżbieta Feliksiak komentuje to następująco:

Gra w szachy, jako symbol obojętnego
odcięcia się od biegu wypadków; rozmowy
sprowadzone do pustej wymiany zdań
obrzęd towarzyski „kolacji” czy „herbaty”;
według pewnych ustalonych i skonwencjonalizowanych reguł toczące się życie – to są
niewątpliwie elementy oceniane ujemnie,
składane na szalę „braków” w konstytucji
świata23.
Druga część poematu pogłębia zakres rozmyślań głównego bohatera. Nie analizuje on już
23 E. Feliksiak, Poezja i myśl. Studia o Norwidzie, Lublin 2001,
s. 212.
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tylko sztuki jako wytworu człowieka, a skupia się
na samym człowieku, rozpatrywanym w relacji ze społeczeństwem i na tle historii. Miejsce,
w którym przebywa, staje się dla niego pułapką,
z której trzeba uciec. Posługując się terminologią
Martina Bubera można powiedzieć, że jest to przestrzeń tymczasowego „zadomowienia”, niestety nie
spełniająca oczekiwań i niewłaściwa dla bohatera.
Ucieczka nie następuje od razu. Najpierw bohater
stara się dotrzeć do osób, z którymi przebywa,
poznać i obserwować ich życie. Ale społeczność
jest tak mocno zamknięta w swoim odrębnym,
sztucznym świecie, że nie dopuszcza do swojego
kręgu żadnych nowości, a już na pewno możliwości
zmian. Osobą wyzwalającą się z ram okazuje się
Róża oraz – finalnie – Cygan, którym udało prze-

świetności. Aby się to stało, potrzebne jest zaangażowanie mieszkańców, którzy jednak nie wykazują chęci działania. Przeciwieństwem biernej
społeczności jest człowiek wyobcowany ze społeczeństwa, lecz przewyższający je swoją świadomością, a przede wszystkim szczerością postawy,
wiedzą i zdolnością do konkluzji. Człowiek czynny
widzi konsekwencje „bezruchu”. Elżbieta Feliksiak
zwraca uwagę, że:
Historyzm Norwida oparty jest na nowoczesnej
koncepcji człowieka, aktywnego uczestnika procesu dziejowego (…)24
Pojawia się także drugi obraz człowieka –
kobiety – zbudowany innym sposobem. Róża

Druga część poematu zawiera kolejne elementy
Norwidowej myśli antropologicznej: pojawia się w niej
człowiek w relacji ze społeczeństwem oraz pogłębiona
analiza historii
łamać barierę zbudowaną przez serionicką społeczność. Bohater znalazł w Róży słuchacza oraz
towarzysza w wędrówkach po wiejskich drogach.
Dla niej zaś stał się przewodnikiem i wsparciem.
Osobowość i wrażliwość Róży rozwijają się pod
jego wpływem.
Druga część tego poematu zawiera kolejne elementy Norwidowej myśli antropologicznej: pojawia się w niej człowiek w relacji ze społeczeństwem
oraz pogłębiona analiza historii. Bohater to diagnosta społeczeństwa i jego przeobrażeń w perspektywie historycznej. Upadek został symbolicznie
przedstawiony w postaci ruin, znajdujących się
we wsi. Mieszkańcy tego miejsca, trwając cały
czas w jednej formie, dopuścili do upadku Serionic, a w ich relacje wkradła się sztuczność i fałsz.
Bohater, obserwując to miejsce, zauważa rzeczy
niewidzialne dla innych, takie jak „zapomniany
zegar” i wyraża nadzieję na zmiany i powrót wartości, które zostały pogrzebane w ruinach. Nie wątpi
w to, że miejsce, w którym przebywa, powróci do

została scharakteryzowana przez relacje łączące ją
z bohaterem, co pozwala także poznać jego uczucia.
Postać Róży i liczne uwagi o „odpominaniu dziejów” dają nadzieję na przywrócenie prawdziwości
w relacjach ludzkich. J. Puzynina zauważa:
Głównym celem i obowiązkiem Norwidowego
poety idealnego jest zwycięstwo prawdy; o nią
ma on obowiązek walczyć, bo nadzieja, której
jest kapłanem, to dla Norwida właśnie – zwycięstwo prawdy25.
Dopóki zatem trwa wędrówka bohatera i wysiłek
przez niego podejmowany, jest szansa na przywrócenie człowieczeństwa w społeczności, która utraciła „miarę człowieka”26.
24 Ibidem, s. 106.
25 J. Puzynina, Poeta w twórczości Norwida [w:] Studia Norwidiana, Lublin 2004 – 2005, nr 22 -23, s. 3.
26 Ibidem, s. 291.
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Kółko
Wierszem Kółko rozpoczyna się trzecia, tym
razem bardzo krótka, część poematu. Podobnie
jak poprzednie wtrącone liryki, utwór ten wchodzi w skład Vade-mecum i został w poemacie nieco
zmieniony.
Wiersz kreśli syntezę przemyśleń bohatera
z poprzedniej części, opisując zamknięty krąg osób,
które mimo połączenia tym samym nazwiskiem,
nie są zespolone realną więzią, lecz „jednakową
modą”. W drugim wersie tego utworu występuje
słowo „objawić się”, które wypada uznać za kluczowe dla interpretacji. Bohater uważa, że praktycznie nie ma ludzi, którzy chcieliby się „objawić”,
„ujawnić”, dać się poznać drugiemu człowiekowi,
choć odsłonięcie swojej osobowości, emocji i zainteresowań zacieśniłoby więzi społeczne. Możliwe
byłoby to w rozmowie, w której człowiek człowiekowi objawia swoje wnętrze, charakter i wrażliwość. Ksiądz Siemianowski udowadniał, że:
język, jakim człowiek mówi o sobie, ujawnia
jego samowiedzę. Ze słów i z określeń możemy
odczytać, jak człowiek rozumie samego
siebie(…) 27
Dla Norwida niezmiernie ważna była dbałość
o wartość słowa, dążenie do jego pierwotnego znaczenia. W utworze jednak widoczny jest brak szczerości, a trwalsze więzi wytwarza między ludźmi
niebo niż to, co łączy społeczeństwo zamknięte
w opisywanym kółku. Podkreślone to zostało przez
określenie „polarnie nieświadomi” – polarnie, czyli
biegunowo – tak odlegli są od siebie ludzie. Danuta
Zamącińska nazywa ten wiersz „przykrą diagnozą
schorzenia w sferze obcowania ludzi”28, dodając
także, że zachodzi tam:
Podmiotowo, poprzez język, wydobyta faktyczna obrzydliwość związków między „najbliższymi” […]29.
27 Ibidem, s. 101.
28 Ibidem, s. 50.
29 Ibidem, s. 65.
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Zostało to metaforycznie przedstawione poprzez
opisanie zachowania społeczeństwa w trakcie
tańca:
Czy się nie odpychają tańcząc? Lub w zabawie
Poufnej czy się oni nie mylą i zwodzą?
Ni spółcześni, ni bliscy, ni istotnie znani,
Ręce imając, kłoniąc się spólnym uściskiem
(PW 2, 364-367)
Nie widać nadziei dla ludzkości, której mowa
pobrzmiewała w drugiej części poematu. Bohaterowie są połączeni więzią fizyczną, lecz brak między
nimi więzi psychicznej, nikt w tej grupie się nie
„objawia”. Nuta goryczy i pesymizmu widoczna
jest w każdym wersie utworu. Pogłębiona zostaje
jeszcze bardziej w rozbudowanym porównaniu
kończącym tą część:
Mapę życia gdyby kto z wysoka,
Jak mapę globu, kreślił: góry i pustynie
Przeniosłyby się w krótkie jedno mgnienie oka,
A ocean przepadłby, gdzie ledwo łza płynie.
(PW 2, 380-383)
Norwid porównuje życie do obrazu kuli ziemskiej – różnorodnej i barwnej, na której znajdują
się zarówno góry, jak i pustynie oraz oceany.
Gdyby Ziemia miała obrazować społeczeństwo,
to zniknęłyby wszelkie zróżnicowania wysokości
i indywidualne wyróżnienia, na rzecz jednolitości. Ogrom oceanu zmieniłby się w cienką strużkę łzy. Człowiek wyłaniający się z tego utworu
to samotnik, który widząc sztuczność relacji
ludzkich, postuluje powrót do autentyczności,
do prawdy, która powinna organizować życie
ludzkie.
Widoczna staje się szeroka perspekty wa
zagadnień wpisanych w antropologiczną myśl
poety. Pokazuje on wysiłek jednostki, która
wyrywa się z „niewoli” tworzonej przez społeczeństwo. Tkwi ono w miejscu, tracąc swoją
pierwotną wielkość i „pierwiastek boski”, jakim
naznaczony jest każdy człowiek, zdefiniowany
tak w Sfinksie [II]:
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Człowiek?... – jest to kapłan bezwiedny
niedojrzały..
(PW II, 33)
Tomasz Korpysz uzasadnia to poprzez zwrócenie
uwagi, na „istotę człowieczeństwa”:
Istotą człowieczeństwa jest kapłaństwo rozumiane jako łączność ze sferą sacrum, szczególna bliskość Boga. Kapłaństwo takie – dane,
ale i „zadane”, niewątpliwie wartościowane
pozytywnie – ma jednak charakter niejako
potencjalny, nie jest (choć może powinno być)
charakterystycznym rysem wszystkich ludzi.
Więcej nawet – w pełni objawia się u niewielu
i dlatego właśnie w omawianej konstrukcji człowiek jest definiowany jako kapłan „bez-wiedny”
i „niedojrzały”30.
Wydaje się, że społeczeństwo w Serionicach
wyzbyło się tego „kapłańskiego pierwiastka”,
a jedyną osobą, która w pełni go rozwija, jest
główny bohater.

Urwany rękopis
Czwarta część poematu jest tylko niedokończonym krótkim fragmentem. Dotyczy wędrówki,
a raczej ucieczki bohatera, Róży i Cygana z „serionickiego kółka”.
Widoczna jest w nim dynamika opisu, którą
wzmaga dodatkowo kontrast z rozbudowanymi
statycznymi częściami drugą i trzecią. Bohaterowie
pędzą konno przez las, w jakimś uniesieniu i zapomnieniu, jakby chcieli jak najszybciej oddalić się
od Serionic:
Tak puszczy brzeg po stronach nam się zdawał,
Cwałującym w szesnaście kopyt.
Przecięliśmy gościniec, który las dzieli i przez
który mkną niekiedy sarny, Cygan ujął się
grzywy, wydłużył stopę Na zad klaczy i świsnął
30 T. Korpysz, Człowiek bowiem cóż jest?...Cóż jest człowiek?
O wybranych definicjach poetyckich Cypriana Norwida [w:] Czytając Norwida 2, red. S. Rzepczyński, Słupsk 2003, s. 182.

LAS RZE C ZY
– niebawem ognie
(PW 2, 393-398)
Róża i Cygan są jedynymi osobami, które postanowiły się „objawić”, przełamać zamknięty krąg.
Norwid pokazuje, że nie jest to proste, potrzeba
czasu i wsparcia drugiej osoby, aby się otworzyć.
Róża towarzyszyła bohaterowi w jego wędrówce
po Serionicach, rozmawiając z nim, zaczęła się
otwierać i rozpoznawać swoją sytuację. Cygan
natomiast przełamuje „kółko”, wstawiając się
za swoim zmarłym bratem, prosząc o godny dla
niego pochówek.
Norwid stworzył w A Dorio ad Phrygium obraz
człowieka wędrującego, poznającego i obserwującego kryzys kulturowy i społeczny. Zagadnienia
zawarte w antropologii filozoficznej przeniósł
poeta na grunt antropologii poetyckiej. Człowiek
jest bytem zmiennym w czasie, uwikłanym w historię – i twórcą kultury. Łączy trzy płaszczyzny
czasowe – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Rozmyśla o przeszłości, analizując wytwory sztuki
artystycznej: rzeźbę, malarstwo, teatr i literaturę,
widzi przesunięcia, jakie dokonały się w odbiorze sztuki. Dostrzega wtedy, iż teraźniejszość to
nasilanie się sztuki użytkowej, kryzys uniwersalnych wartości, tymczasowość, podporządkowanie modzie. Przeobrażenia, których doświadcza
jako człowiek współczesny, nie czerpią z prawdy,
ze szczerości mocy twórczej, tak ważnej w antropologii Norwida. Podporządkowane chwilowym
upodobaniom, są banalne, skłamane. Nie osiągają wskazanej przez Irenę Gałęzowską miary
poznawalności:
Poznanie przez całego człowieka, przez zmysły,
uczucie, rozum – poznanie w całości, rzeczywistego bytu i niezmiennego istnienia – życia31.
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Zakończenie
A Dorio ad Phrygium stanowi wykładnię antropologicznej myśli poety, która projektuje szeroki
horyzont badawczy: zagadnienia sztuki, historii,
drugiej osoby, społeczeństwa. Rozpatrywane są
one przez pryzmat człowieka-pielgrzyma, odbywającego wędrówkę, której celem jest osiągnięcie
samoświadomości, związanej z nieustannym
„przekraczaniem siebie”. Pozornie są to zagadnienia, które w żaden sposób nie odbiegają od
tradycyjnie pojmowanej antropologii filozoficznej
i kulturowej. Jednakże w tym poemacie nie mamy
do czynienia ze spostrzeżeniami „zwykłego”
obserwatora, diagnosty kultury i dziejów – lecz
z punktem widzenia poety. Joanna Trzcionka
zauważa, że:
Postrzeganie świata z perspektywy bycia
poetą, ciągłe odwoływanie się do tej sfery działalności człowieka jest dla Norwida znamienne,
jakby poetycki sposób widzenia był pryzmatem,
poprzez który autor dokonuje wszelkich rozrachunków, bilansu i ocen rzeczywistości32.
Na tym polega specyfika antropologii Norwida. Wysnuwane przez bohatera wnioski dotyczą powinności poety i sztuki oraz jego sytuacji
we współczesnym mu świecie. Refleksje dotyczące
społeczności również są wnioskami poety, zostają
wyrażone językiem lirycznym, który zgodnie
z definicją cechuje się:
stałym dialektycznym napięciem między
wewnętrzną celowością komunikatu a jego
odsyłaniem na zewnątrz – do świata rzeczy
i zjawisk, do przeżyć osoby mówiącej, do zachowań odbiorcy33 .
32 J. Trzcionka, Norwid – poeta liryczny jako autor dramatów,

Dążenie do poznania nie może się ograniczać
zatem do jednego tylko aspektu, musi być totalne,
przenikające każdą sferę ludzkiej percepcji.

praca doktorska dostępna: http://naukairozwoj.uksw.edu.pl/
sites/default/files/doktorat-ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.
pdf, s.5.
33 J. Sławiński, Język poetycki, [w:] Słownik terminów literac-

31 Ibidem, s. 104.

kich, s. 228.
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Cały poemat jest zorganizowany wokół bohatera,
wszelkie refleksje są tylko jego subiektywną oceną.
Oceną poety, wyrażoną językiem poetyckim, który
u Norwida również jest przekraczaniem pewnych
norm, wychodzeniem poza ustalone konwencje.
Autor burzy także formy gatunkowe, co widoczne
jest w budowie A Dorio ad Phrygium.34
Stefan Sawicki zaznacza, że:
Nie zyskuje też akceptacji Norwida sformalizowana tradycja wersyfikacji polskiej,
której jest odnowicielem. (…) Nieregularnie
mieszany wiersz Norwida jest wyzwaniem
w stosunku do uświęconej tradycją, ustabilizowanej jego postaci, niosącej określone asocjacje
genologiczne35.
34 S. Sawicki o budowie poematu: A Dorio ad Phrygium
pisał poeta wierszem nieregularnie mieszanym, mającym
wówczas w Polsce przeszło 100-letnią tradycję. Przeciw-

Wstawki liryczne zyskują tym samym uzasadnienie w konstrukcji utworu. Nie tylko podkreślają
poetycką osobowość bohatera, ale też potwierdzają
„Norwida walkę z formą”.
Poetycka antropologia Norwida zyskuje
swoje potwierdzenie w słowach Sławomira
Rzepczyńskiego:
Sztukę, w tym poezję, traktował Norwid jako
sposób wyrażania siebie przez ludzi różnych
epok i dostrzegał ścisły związek, rodzaj sprzężenia zwrotnego pomiędzy czasem historycznym
a sztuką owego czasu (…)36.
Specyfika antropologii Cypriana Norwida polega
zatem na pokazaniu człowieka-artysty, poety i pielgrzyma zarazem, znajdującego się w nieustannej
wędrówce. Dzięki niej bohater stopniowo dojrzewa,
a razem z nim jego poglądy na temat sztuki, historii
i społeczeństwa.

stawił się tej tradycji. Zrezygnował z rymu, z tradycyjnych
komponentów wersowych (13(7+6), 11(5+6),8) ocalał tylko
11-zgłoskowiec, ale i on ma inną, bardzo rzadką postać bezśredniówkową, podobnie jak i jego partnerzy: 12– i 10 – zgłoskowiec., s.16.

36 S. Rzepczyński, Poezja jako siła i sztuka. O Vade – mecum

35 Ibidem, s. 16.

[w:] Czytając Norwida 2, red. S. Rzepczyński, s.125.

MACIEJ KOSZEWSKI

***
Szukam Cię tam w tych
białych punkcikach na niebie
szukam sam bo inni tańczą z Selene
jedynie towarzyszy mi pragnienie - by spotkać
Ciebie

LAS RZE C ZY
***
Tak mało nas w tej minucie
mini spojrzenie i dwa słowa
dają do zrozumienia że coś się kończy
tyle nas ile uderzeń serca
pod wpływem drugiej osoby
tyle nas ile łez wylanych
przez brak Kochającego
tak mało nas w tej minucie
krótki gest i jeszcze krótsze zakończenie:
tak mało nas w tej minucie

***
Wszem „znane” S ł o w o spotkało człowieka - odrzucenie - Ono wciąż czeka!
S ł o w a spragnieni, szukamy ... - jest - - Znów oddychamy.
Żyjąc S ł o w e m w sercu burzy zmienieni - cisza - - zbawieni!

***
dla nas pokoleniowo pustych
wychowanych przez niewychowanych
nie z własnej winy
nawet mała kiczowa forma jest nadzieją
na nowe jutro
dla nas pokoleniowo pustych
wielkie oszustwa są przypadkiem losu
a heroizm tematem maturalnym
dla nas pokoleniowo pustych dojście do
wiary prawdziwej to droga po trupie „kościoła” sprawiedliwych
dla nas pokoleniowo pustych zapach zgnilizny to jedyna oznaka
znalezienia materii na fundament
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FILOZOFIA JAKO MEDITATIO
MORTIS W KONSOLACJACH
SENEKI
JAkub jurkowski

W

Hippolytosie uwieńczonym Eurypides
wkłada w usta Piastunki słowa: „Życie
człowiecze to samo cierpienie / i nie masz w trudach wytchnienia”1. W Hekabe Przodownica
Chóru zwraca się słowami do tytułowej protagonistki: „Nie ma wśród ludzi natury tak twardej,
co, słysząc twoje jęki i szlochania, i zawodzenia,
od łez się powstrzyma”2. Psalm 90 głosi: „Miarą
1 Eurypides, Hippolytos uwieńczony, tłum. J. Łanowski, Warszawa 2005, s. 267; Εὐριπίδης,Ἱππόλυτος 189-190: „πᾶς δ’

naszych lat jest lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt; a większość z nich to
trud i marność”... Właśnie z tych impulsów, z przeświadczenia o kruchości człowieka i wewnętrznego imperatywu pocieszenia osoby cierpiącej,
narodził się gatunek zwany konsolacją.
Seneka jako filozof-moralista przedmiotem
swojego zainteresowania uczynił niemal wyłącznie zagadnienia etyczne. Taka też była specyfika
późnego stoicyzmu w Cesarstwie Rzymskim.
Nacisk kładziono przede wszystkim na praktyczne

ὀδυνηρὸς βίος ἀνθρώπων κοὐκ ἔστι πόνων ἀνάπαυσις” (Euripides, Hippolytus, with an English translation by David Kovacs
(Cambridge: Harvard University Press, forthcoming).

ὀδυρμάτων κλύουσα θρήνους οὐκ ἂν ἐκβάλοι δάκρυ” (Eury-

2 Idem, Hekabe, op.cit., s. 339; Εὐριπίδης, Ἑκάβη 296-298: „οὐκ

pides, Euripidis Fabulae, ed. Gilbert Murray, vol. 1. Oxford.

ἔστιν οὕτω στερρὸς ἀνθρώπου φύσις ἥτις γόων σῶν καὶ μακρῶν

Clarendon Press, Oxford. 1902) .

Artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Kazimierza Pawłowskiego.
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i moralne zasady szkoły. Seneka odcinał się zdecydowanie od poszukiwania wiedzy dla samej
wiedzy. Nie chodziło mi o scire propter ipsum scire.
Taka wiedza mogłaby wieść do próżności, zawiści,
wybujałych ambicji, jałowych roztrząsań i straty
cennego czasu. Praktycystyczne nastawienie
Seneki nakazywało mu skierować ostrze filozofii
na wszelkiego rodzaju problemy, z którymi styka
się każdy w codziennym życiu. Wystarczy spojrzeć
na tytuły jego pism, traktujących m.in. o krótkości życia, o gniewie, łagodności, życiu szczęśliwym, bezczynności, pokoju ducha, niezłomności
mędrca, Opatrzności. Słowem o wszystkim tym, co
jest przedmiotem troski i mniej lub bardziej pogłębionej refleksji każdego człowieka, który podejmuje
pracę nad sobą. Chociaż interesował się teoriami
fizycznymi i gorąco pochwalał studiowanie przyrody, czego świadectwem są chociażby Naturales
quaestiones, czy obszerne partie Epistulae morales,
to jednak zagadnienia te niemal zawsze prowadziły
go do refleksji humanistycznych, będących celem
do osiągnięcia cnoty i wyrugowania ze swojego
życia błędnych mniemań, fałszywych sądów oraz
zgubnych namiętności. Nie pretendował do tego,
by odkryć strukturę wszechświata i opisać ją na
sposób matematyczny, kwantyfikowalny. Filozofia znajdowała się jeszcze na etapie, kiedy postrzegano otaczający wszechświat jako makrokosmos,
w którym zanurzony jest ludzki mikrokosmos,
który łączy z nim poprzez liczne więzi i analogie.
Człowiek przystaje do świata jest z nim skorelowany, cały zaś wysiłek filozofa i ćwiczenia, które
podejmuje mają na celu realizację ideału stoickiej
mądrości – integracji z kosmicznym Rozumem
a przez to osiągnięcie stanu szczęścia polegającego
na zachowaniu spokoju w obliczu każdej sytuacji
i każdego nieszczęścia. Poznanie natury służyło
Senece przede wszystkim do zrozumienia samego
siebie, odnalezienia swojego miejsca we wszechświecie i rozumnego podporządkowanie się jego
prawom. A to pozostawało w zasięgu jego przyrodzonych możliwości. Otaczająca go rzeczywistość
jawiła mu się jako rozumna, przeniknięta boską
myślą. Pragnął przede wszystkim uzgodnić z nią
swoją myśl. Wiedział, że ukojenia nie przyniesie
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traktowanie świata jako środka do zaspokajania
swoich pragnień i pożądań. Takie podejście cechuje
osobę niedojrzałą, kierującą się doxa, mniemaniem
tłumu, ludzką opinio.
Seneka poświęca tematowi śmierci dużą partię
literackiego korpusu. Jest to dla niego sprawa
zasadnicza. Wpisuje się tym samym w długą
tradycję sięgającą eposów Homera. W XXI księdze Iliady Apollo, bóg wyroczni, przepowiedni
i wróżb, w czasie swojej rozmowy z Posejdonem
odsłania ontyczny status człowieka:
Ty, co lądami potrząsasz, byłbym niespełna
rozumu,
jeślibym z tobą wiódł wojnę z pr zyczy ny nęd znych śmie r telnych ,
którzy podobni do liści czas pewien w pełni
istnienia
żyją karmiący się łona macierzystego
plonami ,
w inny m z a ś c z a s i e b e z du s z ni e ni k n ą .
Więc teraz czym prędzej
walkę przerwijmy, a tamci niech wzajem zmagają
się sami
(XXI, 462-467, podkr. – J. J.).		
W dwudziestej pierwszej księdze Iliady Apollo
staje się wyrazicielem wizji antropologicznej, która
czyni człowieka całkowicie dzieckiem i tworem
śmierci. To właśnie w świadomości czy doświadczeniu śmierci Homer upatruje istoty człowieka,
i to śmierć jest dla niego differentia specifica ludzkiego gatunku. W szóstej księdze w rozmowie
z Diomedesem Glaukos również porównuje ludzi
do liści.
Poematy Homera są fundamentalnymi tekstami
kultury nie tylko dlatego, że opowiadają losy jednej
z bitew czy nostos jednego z herosów. Są nimi
dlatego, że pod fascynującą warstwą fabularną
dotykają spraw rudymentarnych: antropogenezy,
pytań o to, co to znaczy być człowiekiem i jakie
jest jego przeznaczenie, co oznacza śmiertelność.
Iliada często nazywana bywa poematem śmierci.
Nie tylko ze względu na to, że - nieco wyolbrzymiając - śmierć pojawia niemal na każdej karcie
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eposu, ale dlatego, że jest ona podług Homera
wielką niwelatorką, najwyższym prawem, fatalistycznym domknięciem, narzędziem ontologicznego ładu, odpowiedzią na każde ludzkie pytanie.
Śmiertelność jest też w wyobraźni Homera podstawową dystynkcją pomiędzy człowiekiem a bogiem.
Bogowie są athanatoi – nieśmiertelni, rheia zoontes, żyjący bez trosk, wiecznie szczęśliwi. Ludzie zaś
są thnetoi, umarli już u powicia.
Powszechne było wśród starożytnych przeświadczenie, że człowiekowi pisane jest nieszczęście.
Hezjod pisał, że „ziemia i morze jest pełne zła, we
dnie i w nocy błąkają się siły, które przynoszą człowiekowi zło”3. Znana jest historia króla Midasa,
który schwytanego Sylena spytał, co jest najlepsze
dla człowieka. Sylen odpowiedział mu: „Nędzna
jednodniowa istoto, dziecię przypadku i mozołu,
czemuż mnie zmuszasz, bym ci powiedział coś,

uświadamiając sobie niczego. Jeśli więc najszczę
śliwszą rzeczą jest nie rod zić się wcale, najbliż ej
tego szczęścia są ci, którzy umierają zaraz po uro
dzeniu i szybko pow racają do pierwotnego stanu”5.
Stoicy sądzili, że śmierć jest dla mędrca rzeczą
obojętną (adiaphora). Jest inherentną częścią
natury. Wobec zaś rzeczy obojętnych mędrzec
winien zachować równowagę i spokój ducha
(tranquillitas animi). Śmierć sama w sobie nie jest
ani dobra ani zła. „To tylko może być dobrem lub
złem, co jest czymś istniejącym”6. Śmierć dotyka
każdego człowieka, zarówno dobrego, jak i złego.
Najwyższym i jedynym dobrem jest zaś dla stoika
osiągnięcie cnoty oraz wyzwolenie się z pożądań,
afektów i nierozumnych poruszeń duszy. Sam problem dobra i zła jest w stoicyzmie jedynie iluzją.
Naturę można by określić jako dobrą, ale wyciągając ostateczne konsekwencje z monizmu, trzeba by

Powszechne było wśród starożytnych przeświadczenie,
że człowiekowi pisane jest nieszczęście. Seneka też do
tego nawiązuje, pisząc: „Nic nie jest bardziej zdradliwe
niż życie ludzkie”
czego najlepiej byłoby ci nie słyszeć? Najlepsze
jest dla ciebie zupełnie nieosiągalne: nie narodzić
się, nie istnieć, być niczym. Najlepsze zaś po tym
jest dla ciebie – prędko umrzeć”4. Myśl tę odnajdujemy m.in. u Teognisa (w. 425), Herodota (VII
46), Sofoklesa (Oedipus Coloneus. 1225 n.), Eurypidesa (Cresphontes frg. 449 N), Platona (Gorgias
492 E), Pliniusza (Naturalis Historia VII 1 nn),
Lukrecjusza (V 222 nn.), Cycerona (Tusculanae
disputationes I 48, 114).
O żywotności tego toposu świadczy to, że Seneka
również do niego nawiązuje, pisząc w Consolatio ad
Marciam: „Nic nie jest bardziej zdrad liwe niż życie
ludzk ie, nic nie jest, jak ono, pełne zasadzek, tak że
biorę bogów na świadków – nikt by go nie chciał
przyjąć, gdyby nie otrzymywał go w darze, nie

powiedzieć raczej, że natura wykracza poza dobro
i zło rozumiane jako wartości moralne.
W Consolatio ad Marciam Seneka zwraca się
do nobliwej, zamożnej, poważanej, wywodzącej się z niezwykle wpływowej rodziny, matrony
rzymskiej, córki senatora i historyka Kremucjusza
5 Ad Marciam XXII, 3: „Nihil est tam fallax quam vita humana,
nihil tam insidiosum: non mehercules quisquam illam accepisset, nisi daretur ignorantibus. Itaque si felicissimum est
non nasci, proximum est, puto, brevi aetate defunctos cito in
integrum restitui” (w przypadku dzieł Seneki w dalszej części
pracy nazwisko autora jest pomijane. W pracy wykorzystane
zostały edycje Epistulae morales ad Lucilium, A. Beltrami,
Roma 1931 i Dialogorum libri XII, R. D. Reynolds, Oxford 1977
oraz dostępne w języku polskim przekłady Listy moralne do
Lucyliusza, W. Kornatowski, Warszawa 1988. i Dialogi, L. Jachi-

3 Hezjod, Prace i dnie V 1, tłum. W. Steffen, Wrocław 1952.

mowicz, Warszawa 1998.).

4 Cyt. za: F. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesy-

6 Ad Marciam XIX, 5: „Mors nec bonum nec malum est; id

mizm, tłum. B. Baran, Kraków 1994, s. 44.

enim potest aut bonum aut malum esse quod aliquid est”
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Kordusa, by pocieszyć ją po stracie umiłowanego,
rokującego najlepsze nadzieje syna Metiliusa.
W Consolatio ad Helviam filozof przebywający na
wygnaniu na Korsyce chce pocieszyć swą matkę,
dodać jej otuchy. Consolatio ad Polybium, również
pisaną w okresie banicji, poświęca wpływowemu
wyzwoleńcowi na dworze Klaudiusza, który cierpi
z powodu śmierci ukochanego brata. Przyjrzyjmy
się bliżej obecnym w konsolacjach motywom związanym z medytacją śmierci.

a) Motyw nieuchronności,
powszechności, uniwersalności,
konieczności śmierci.
Wszyscy muszą umrzeć. Śmierci nie da się
uniknąć. Memento mori! Uniwersalność śmierci
to typowy motyw konsolacji. Żadna siła nie może
wyrwać człowieka spod jej władzy. Są to właściwie rudymentarne aspekty medytacji nad śmiercią. Poznaj samego siebie, wzywa Seneka Marcję.
Zrozum, kim jesteś! Zbyt bardzo przywiązałaś się
do zewnętrznego status quo, zapominając o swej
śmiertelnej doli. Dlatego medytuj nad śmiercią!
Rozmawiaj z umarłymi! Zważ, że nie każdy jest
skłonny powiedzieć sobie, że sam jest już po części
umarłym, oraz tego, że umarli mogą go czegoś
nauczyć. Zrozumienie wspólnego losu, pisanego
wszystkim, pozwala nabrać zbawiennego dystansu
do samego siebie. Epiktet poucza: „Śmierć (…)
niech zawsze stoi ci przed oczyma. W ten bowiem
sposób ani nie będziesz nigdy snuł w myśli nikczemnych zamierzeń, ani też niczego nie będziesz
zbyt gorąco pożądał”7.
Homer wskazuje, że kto ma awersję do umarłych
i wzdraga się przed dokonaniem symbolicznej katabazy, jak również nie „patrzy w niebo i nie szuka
gwiazd przewodniczek łodzi”, ten robi to, co kryje
się w obrazie picia letejskiej wody – sprowadza
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siebie do najniższego poziomu zezwierzęcenia.
Kraina Lotofagów następuje jako druga po niefortunnym spotkaniu Odyseusza z Kikonami. Jedzenie lotosu sprawia, że zapominamy, skąd idziemy,
dokąd zmierzamy i kim jesteśmy. Odyseusz idzie
do podziemia po to, żeby sobie odpowiedzieć na
pytanie z początku Fajdrosa: skąd i dokąd idziemy?
Schodzi się do umarłych, żeby zrozumieć, co się
dzieje. Jednak, żeby spotkanie było rzeczywiście
owocne, trzeba zejść tam z pewnym nastawieniem
duchowym: mianowicie nie tyle uczyć się o nich,
ile uczyć się od nich.
Seneka pojął tę lekcję dobrze i chce zachęcić
Marcję, by przyjrzała się uważnie sobie samej:
„Skąd zresztą u ciebie, Marcjo, zapomnienie doli
wspólnej ze wszystk imi innymi? Śmiertelna sama
się urodziłaś, śmiertelne dzieci na świat wydałaś.
Jak więc? Będąc sama kruchym i wąt łym ciałem,
naw iedza nym częsty mi niemoca mi i choroba mi,
mogłaś się łudzić nadzieją, że nosiłaś w tak słabej
materii istot y mocarne i wiecznotrwałe? Syn ci twój
umarł? Znaczy to tyle, co: życie jego dobiegło do
tego samego kresu, do którego również pośpiesza
reszta szczęśliwego, w twoim mniemaniu, potom
stwa. W to samo miejsce, tylko niejednakowym
krok iem, podąża ta cała masa ludzka, która się pro
cesuje w sądach, przypatruje widowiskom w teatrze
i pobożnie mod li po świąt yniach, tak że i tych, któ
rych uwielbiasz, i tych, któr ymi gardzisz, wszyst
kich jeden i ten sam zrówna popiół”8.
Podobnej lekcji udziela Seneka Polibiuszowi,
który jest homo litteratus i przełożył Homera na
język łaciński i Wergiliusza na grecki, oraz którego, „dusza, jak pisze Seneka, jest tak mocno
ugruntowana w naukach szlachetnych, na któr ych
8 Ad Marciam, XI, 1-2: „Quae deinde ista suae publicaeque
condicionis oblivio est? Mortalis nata es mortalesque peperisti: putre ipsa fluidumque corpus et causis [morbos] repetita

7 Epiktet, Encheiridion, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa

sperasti tam inbecilla materia solida et aeterna gestasse?

1961, s. 464; Epictetus, Encheiridion XXI: θάνατος (...) πρὸ

Decessit filius tuus, id est decucurrit ad hunc finem ad quem

ὀφθαλμῶν ἔστω σοι καθ᾽ ἡμέραν: καὶ οὐδὲν οὐδέποτε οὔτε

quae feliciora partu tuo putas properant. Hoc omnis ista quae

ταπεινὸν ἐνθυμηθήσῃ οὔτε ἄγαν ἐπιθυμήσεις τινός (Epicteti Dis-

in foro litigat, in theatris <plaudit>, in templis precatur turba

sertationes ab Arriano digestae. Epictetus. Heinrich Schenkl.

dispari gradu vadit: et quae diligis, veneraris et quae despicis

editor. Leipzig. B. G. Teubner. 1916.)

unus exaequabit cinis”.
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nie tyl ko się wykarmiła, lecz z któr y mi tak że się
zrosła, że jest odporna na wszelk ie cierpienia cia
ła”9. Nie trzeba go dodatkowo usposabiać i przygotowywać mentalnie do porzucenia żalu po
ukochanym bracie:
„O ileż spraw ied liwszy był ten człow iek, któr y na
wiadomość o śmierci swojego syna wyrzekł słowa,
godne wielk iego ojca: ’Ja już w chwili, gdy go zro
dziłem, wiedziałem, że umrze‘. I wcale nie będziesz
się dziw ił, że z tak iego ojca zrodził się syn, któr y
walecznie potrafi ł umrzeć. Wiadomość o śmierci
syna przyjął nie w ten sposób, jakby stanow iła dla
niego now inę. Jaka to zresztą now ina, że umiera
człow iek, którego całe życie nie było niczym innym
niż wędrówką do śmierci?”10.

b) Śmierć spłaceniem długu wobec
natury
Jest to stary topos, który występuje już u Simonidesa z Keos: „Pewien Theodoros raduje się
ponieważ jestem podległy śmierci. Inny będzie się
radować z powodu jego śmierci. Wszyscy jesteśmy
dłużnikami śmierci”11.
W Elektrze Sofoklesa przodownica chóru pociesza przekonaną o śmierci Orestesa Elektrę w konwencjonalny dla konsolacji sposób: „Pamiętaj,
Elektro, że jesteś dzieckiem śmiertelnego ojca.
I Orestes był śmiertelny. Nie rozpaczaj. Wszystkim
nam należy spłacić dług śmierci”12. Podobnej rady

udziela Herakles pogrążonemu w smutku słudze
w tragedii Eurypidesa Alkestis: „Chodź tutaj, byś
mógł stać się mądrzejszy. Czy wiesz, jaką naturę
ma śmiertelne życie? Myślę, że nie. Jak mógłbyś
wiedzieć? Ale posłuchaj mnie. Śmierć jest długiem, który muszą spłacić wszyscy śmiertelnicy.
I żaden człowiek nie wie z pewnością, czy będzie
wciąż żył w dniu jutrzejszym”13.
Plutarch w Consolatio ad Apollonium zauważa,
że życie jest długiem wobec przeznaczenia, które
zaciągnęli nasi przodkowie i który musi być przez
nas spłacony. Dlatego dług ten winien być uiszczany pogodnie, bez narzekania, w momencie, gdy
wierzyciel zażąda spłaty. W ten sposób udowodnić można, że jest się uczciwym i wiarygodnym
kredytobiorcą14.
Podobnej rady udziela też Seneka Marcji: „To
wszystko, Marcjo, co wokół nas promienieje szczę
ściem z łaski szczęśliwego przy pad ku, jak dzieci,
zaszczyt ne stanow iska, mająt k i, obszerne sale
i przedsionk i wypełnione tłumem klientów, sławne
imię, szlachetna lub urodziwa żona i inne dobra za
leżne od niepewnego i zmiennego losu, są to cudze
i wypożyczone okazałości. Żadnej z tych rzeczy nie
otrzymujemy na stałe. Są to tylko nagromadzone
sprzęt y, któr y mi przyozdabia się scenę, a które
mają być zwrócone ich właścicielom. Jedne z nich
zostaną oddane dzisiaj, drug ie – jut ro, nieliczne
Electra. Trachiniae. Philoctetes, with an English translation by

9 Ad Polybium, II: „(…) animum eius liberalibus disciplinis,

F. Storr. The Loeb classical library, 21. Francis Storr. London;

quibus non innutritus tantum sed innatus est, sic esse funda-

New York. William Heinemann Ltd.; The Macmillan Company

tum, ut supra omnis corporis dolores emineret”

1913) (tłum. J. Jurkowski)

10 Ad Polybium, XI: „Quanto ille iustior, qui nuntiata filii morte

13 Eurypides, Alkestis 780-784: „τὰ θνητὰ πράγμαθ᾽ ἥντιν᾽

dignam magno viro vocem emisit: ‘Ego cum genui, tum

οἶσθ᾽ ἔχει φύσιν; οἶμαι μὲν οὔ: πόθεν γάρ; ἀλλ᾽ ἄκουέ μου.

moriturum scivi.’ Prorsus non mireris ex hoc natum esse, qui

βροτοῖς ἅπασι κατθανεῖν ὀφείλεται, κοὐκ ἔστι θνητῶν ὅστις

fortiter mori posset. Non accepit tamquam novum nuntium

ἐξεπίσταται τὴν αὔριον μέλλουσαν εἰ βιώσεται: (Euripides, with

filii mortem; quid enim est novi hominem mori, cuius tota vita

an English translation by David Kovacs. Cambridge. Harvard

nihil aliud quam ad mortem iter est?”.

University Press. Forthcoming) (tłum J. Jurkowski).

11 Simonides z Keos, 105: „Χαίρει τις Θεόδωρος, ἐπεὶ θάνον·

14 Por. Plutarch, Consolatio ad Apollonium 106 F: „διὸ καὶ

ἄλλος ἐπ᾿ αὐτῷχαιρήσει. θανάτῳ πάντες ὀφειλόμεθα” (tłum. J.

μοιρίδιον χρέος εἶναι λέγεται τὸ ζῆν, ὡς ἀποδοθησόμενον

Jurkowski)

ὃ ἐδανείσαντο ἡμῶν οἱ προπάτορες. ὃ δὴ καὶ εὐκόλως

12 Sofokles, Elektra 1171-1173: „θνητοῦ πέφυκας πατρός,

καταβλητέον καὶ ἀστενάκτως, ὅταν ὁ δανείσας ἀπαιτῇ·

Ἠλέκτρα, φρόνει, / θνητὸς δ᾽ Ὀρέστης. ὥστε μὴ λίαν στένε. /

εὐγνωμονέστατοι γὰρ ἂν οὕτω φανείημεν” (Plutarch, Moralia,

πᾶσιν γὰρ ἡμῖν τοῦτ᾽ ὀφείλεται παθεῖν (Sophocles. Vol 2: Ajax.

Gregorius N. Bernardakis. Leipzig, Teubner 1888.)
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pozostaną przy nas do końca. Nie ma powodu,
byśmy mieli unosić się dumą, jak gdybyśmy byli
usta now ieni pa na mi naszego mienia. Otrzymali
śmy je na warunkach pożyczki. Tylko użytkowanie
do nas należy. Czas tego użyt kowa nia ogranicza
ten, kto jest panem swojego daru, my zaś w pogo
tow iu musimy trzymać to wszystko, co zostało
nam powierzone na nieokreślony ciąg cza su, i na
wezwanie – zwrócić bez sprzeciwu i narzekania.
Zna mieniem bow iem nikczemnego dłużni ka jest
znieważać swego wierzyciela…”15.
W podobnym tonie zwraca się do Polibiusza,
odwołując się do cnoty sprawiedliwości: „Ponie
waż we wszyst k ich sprawach jesteś mi łośni k iem
sprawiedliwości, to także siłą rzeczy spraw i ci ulgę,
jeżeli pomyślisz, że los nie wy rządził ci krzywdy
przez to, że ci zabrał tak iego dobrego brata, ale
wyświadczył dobrodziejstwo przez to, że tak długo
poz wolił ci doświadczać jego miłości braterskiej
i nim się radować. Niesprawied liw y jest ten, kto
ofiar ującemu swe dary nie pozostaw ia wolności
swobodnego rozporządzania tymi dara mi. Chci
wy jest ten, kto nie uważa za zysk, że otrzymał, ale
za stratę, że oddał”16.
15 Ad Marciam, X, 1-2: „Quidquid est hoc, Marcia, quod circa
nos ex adventicio fulget, liberi honores opes, ampla atria
et exclusorum clientium turba referta vestibula, clarum
<nomen>, nobilis aut formosa coniux ceteraque ex incerta et
mobili sorte pendentia alieni commodatique apparatus sunt;
nihil horum dono datur. Conlaticiis et ad dominos redituris
instrumentis scaena adornatur; alia ex his primo die, alia
secundo referentur, pauca usque ad finem perseuerabunt. 2.
Itaque non est quod nos suspiciamus tamquam inter nostra
positi: mutua accepimus. Usus fructusque noster est, cuius
tempus ille arbiter muneris sui temperat; nos oportet in
promptu habere quae in incertum diem data sunt et appellatos sine querella reddere: pessimi debitoris est creditori
facere convicium”.
16 Ad Polybium, X: „Illud quoque, qua iustitia in omnibus
rebus es, necesse est te adiuvet cogitantem non iniuriam tibi
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c) Śmierć winna być oczekiwana,
preameditatio mortis
Seneka próbuje przekonać opłakujących stratę
adresatów swych konsolacji, wskazując, że nie stało
się nic, czego nie należałoby oczekiwać, nic czego
nie można było się spodziewać. Jak na stoika przystało, jest przekonany, że człowiekowi nie może się
stać absolutnie nic, do czego zniesienia nie byłby
usposobiony przez naturę. Aby jednak nauczyć się
takiego stosunku do świata, zawsze należy czuwać
i mieć się na baczności. Zawsze trzeba być przezornym. Wszystko winno się zawczasu przemyśleć,
do wszystkiego wewnętrznie przygotować. Należy
być gotowym na przyjście najgorszego. Przesadny
optymizm, przeświadczenie o tym, że jest się nietykalnym oraz że nie jest się narażonym na ciosy
fortuny, może w najlepszym wypadku doprowadzić
do przykrych rozczarowań; w najgorszym zaś do
rozpaczy i głębokiej depresji.
Zasada praemeditatio mortis, czy szerzej praemeditatio malorum, zdaniem Cycerona, przynależała do doktryny cyrenaików17. Potęga, z jaką
naciera zło, i siła, z jaką poraża ono człowieka, są
przede wszystkim efektem zaskoczenia. Medytacja nad śmiercią pozbawia ją tej zasadniczej siły
i przewagi. Oswaja człowieka z samym sobą, światem i innymi. Jako prawzór i model innych lęków
uczy przezwyciężać je wszystkie. Jest znakomitym poligonem ćwiczebnym do walki z każdym
zagrożeniem. Seneka przywołuje znamienny obraz
i posługuje się w sposób znamienny militarną
metaforyką. Nie ma złudzeń co do tego, że „bojowaniem byt nasz podniebny”: „Los tylko dla tego
jest ciężk i, na kogo spada niespodziewanie, a ten
łatwo stawi mu czoło, kto zawsze jest przygotowany
na każdą przeciwność. Tych tylko napad wrogów
kładzie pokotem, któr ych zaskakuje znienacka. Ci
natomiast, którzy się do przyszłej wojny przygoto
wali – przed wojną, we wzorow ym szyku i w uzbro
jeniu z łat wością wy t rzy mują pierwsze natarcie,
wywołujące najw ięcej popłochu”18. Pokonując ten

factam, quod talem fratrem amisisti, sed beneficium datum,
quod tam diu tibi pietate eius uti fruique licuit. Iniquus est,

17 Por. Cyceron, Rozmowy Tuskulańskie, III 13-14, 22, 36.

qui muneris sui arbitrium danti non relinquit, avidus, qui non

18 Ad Helviam, V, 3: „Illis gravis est quibus repentina est: facile

lucri loco habet, quod accepit, sed damni, quod reddidit”.

eam sustinet qui semper expectat. Nam et hostium adventus
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największy, egzystencjalny strach, korzeń wszystkich innych strachów, człowiek jest w stanie osiągnąć stan prawdziwej autarkii. Może cieszyć się
życiem i doceniać jego najpiękniejsze chwile.

d) Śmierć jako wyzwolenie od
nieszczęść
Jednym z kluczowych toposów, do których
odwoływał się każdy pocieszający, dotyczył tego,
że nie w każdym przypadku śmierć należy traktować jako przekleństwo. Bywa ona bowiem błogosławieństwem w momencie, kiedy wyzwala go
od rzeczywistego zła, które może go spotkać na
tym świecie. Szlachetna śmierć niejednokrotnie
okazuje się czymś lepszym niż haniebne życie.
Seneka, podobnie do innych stoików, nie absolutyzuje życia. Życie nie jest dla niego najwyższą
wartością. Ludzie poczytują śmierć za największe
zło, ponieważ nabywają niewłaściwych, z gruntu
fałszywych wyobrażeń o samej śmierci. Śmierć
jest demonizowana i nie oswajana, traktowana
jako największy wróg. Tymczasem w śmierci nie
ma nic złego. To obawa przed nią czyni ją taką.
Dlatego właśnie rozmyślanie pozwala krok po
kroku przezwyciężać strach i patrzeć na śmierć
przez pryzmat rozumu i natury. Seneka powiada
Marcji, że człowiek żyje wyobrażeniami. I dlatego to „wyobrażenie (…) jest tą przyczyną, która
nas dręczy, i każde zło przybiera tak wielk ie roz
miar y, na jak wiele je oceniamy”19. Jeśli nauczymy
się panować nad swoimi wyobrażeniami, ujrzymy
śmierć we właściwym świetle. Kiedy postąpi się na
drodze mądrości, będzie się w stanie ujrzeć pozytywne aspekty śmierci, która jest wyzwolicielką.
Seneka w pewnym momencie wygłasza wręcz apologię samej śmierci, zdumiewającą elegię na jej cześć,
którą warto w tym miejscu przytoczyć: „Ludzie, wy,
którzy nieświadomi jeszcze jesteście swych nieszczęść,
którzy śmierci nie pochwalacie ani nie wyglądacie jako
eos prosternit quos inopinantis occupavit: at qui futuro se
bello ante bellum paraverunt, compositi et aptati primum qui

najlepszego wynalazku natury, wiedzcie, że śmierć,
niezależnie od tego, czy szczęście zawiera, czy szczę
ście wyklucza, czy kładzie kres przesytowi i wyczer
paniu siły u starca, czy młodociane życie ścina w jego
rozkwicie, kiedy rokuje lepsze nadzieje, czy młode
dzieciny odwołuje ze świata przed wstąpieniem na
twardsze stopnie wieku – dla wszystkich jest końcem,
dla wielu lekarstwem, dla niewielu pragnieniem, dla
nikogo większym błogosławieństwem niż dla tych,
do których przychodzi wcześniej, niżeli ją wezwą!
Śmierć zrywa więzy niewoli – na przekór życzeniu
pana. Śmierć kruszy okowy jeńców. Śmierć wyprowa
dza z więzienia tych, którym tyrańska władza wyjść
z niego zabrania. Śmierć wygnańcom, którzy do ojczy
zny zawsze tęsknie zwracają swe serca i oczy, jasno
wskazuje, że nie ma znaczenia, w jakiej ktoś spocznie
ziemi. Skoro los dobra wszystkim wspólne źle poroz
dzielał, skoro z ludzi urodzonych na równych prawach
jednych oddał w poddaństwo drugich, śmierć tylko
wyrówna wszystkie różnice. Śmierć jest granicą, po
której przekroczeniu nikt niczego nie czyni według
cudzego rozkazu. Śmierć jest momentem, w którym
nikt nie odczuwa swego ubóstwa. Śmierć jest bramą,
która przed każdym jest szeroko otwarta. Śmierć jest
dobrem, którego twój ojciec, Marcjo, pożądał. Śmierć,
powiadam, jest tą przyczyną, która sprawia, że urodze
nie się nie jest karą złoczyńcy, która sprawia, że się nie
załamuję wobec gróźb nieszczęśliwych przypadków, że
jestem w stanie zachować ducha zabezpieczonego od
szkody i panującego nad sobą. Mam więc kogo wzy
wać na pomoc. Widzę tam słupy kaźni – jedni na nich
zawiśli z głową zwróconą do ziemi, drudzy nawleczeni
na pale w ten sposób, że im one przebodły części wsty
dliwe, inni ramiona rozpostarli na krzyżu, widzę tam
katowskie powrozy, widzę kańczugi i widzę specjalne
maszyny do torturowania poszczególnych członków
i stawów, ale widzę przy tym i śmierć. Są tam wrogowie
krwiożerczy, są zbrodniczo usposobieni obywatele, ale
tam widzę i śmierć. Nie jest uciążliwa niewola, gdzie,
jeśli już zbrzydła tyrania, jednym krokiem wolno jest
przejść do królestwa wolności. Kocham cię, życie, ze
względu na dobrodziejstwo śmierci”20.

tumultuosissimus est ictum facile excipiunt”.
19 Ad Marciam, XIX, 1: „opinio est ergo quae nos cruciat, et

20 Ad Marciam XX, 1-3: „O ignaros malorum suorum, quibus

tanti quodque malum est quanti illud taxavimus”.

non mors ut optimum inventum naturae laudatur expecta-
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e) Ulga czerpana z wyrażenia
rozpaczy
Wśród licznych motywów konsolacyjnych
poświęconych śmierci jest i ten, który mówi o gorzkiej satysfakcji czerpanej z dania upustu swojemu
żalowi oraz wszystkim negatywnym emocjom,
które towarzyszą żałobie. Archetypiczną scenę,
która to przedstawia, możemy odnaleźć w XXI
księdze Iliady. Oto Achillesowi ukazuje się w nocy
mara Patroklesa i błaga go o należyty obrzęd
pogrzebowy, gdyż tylko w ten sposób będzie
w stanie dostać się do Hadesu. Achilles odpowiada
przyjacielowi „»I tyż to – Achill rzecze – druhu,
mię odwiedzasz! Ty mię zaleceniami twoimi uprzedzasz! Nie wątpij, wola twoja będzie dopełniona:
Czego pożąda Patrokl, Achilles wykona. Zbliż się!
Oba nawzajem rękami się chwycim I smutnej się

turque, sive felicitatem includit, sive calamitatem repellit,
sive satietatem ac lassitudinem senis terminat, sive iuvenile
aevum dum meliora sperantur in flore deducit, sive pueritiam ante duriores gradus revocat, omnibus finis, multis
remedium, quibusdam votum, de nullis melius merita quam
de iis ad quos venit antequam invocaretur. 2. Haec servitutem
invito domino remittit; haec captivorum catenas leuat; haec e
carcere educit quos exire imperium inpotens vetuerat; haec
exulibus in patriam semper animum oculosque tendentibus
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słodyczy płakania nasycim«”21 Słowa olooîo tetarpōmestha góoio oznaczają dosłownie: „Nasyćmy
się gorzkim płaczem”.
Chociaż można znaleźć w obu homeryckich
eposach także passusy, które mówią o konieczności zaprzestania płaczu, jak na przykład ten dotyczący Priama, który podczas zawieszenia broni
zabraniał swoim wojownikom płakać („Wielki
im Pryjam zabronił lamentów głośnych, więc
w ciszy martwych na stosy dźwigali płomienne
z sercem zbolałym i do świętego Ilionu, spaliwszy
ich, powrócili” 22), to jednak wielokrotnie jesteśmy świadkami, kiedy łzy stanowią dla żałobników źródło pociechy. W IV księdze Odysei Nestor
wypowiada się autorytatywnie na ten temat: „Nie
widzę nic niestosownego w opłakiwaniu śmiertelnika, który umarł i spotkał się z przeznaczeniem.
Jedynym darem (geras), który można złożyć nieszczęsnym śmiertelnikom jest ścięcie włosów i łzy
na licach”23.
Paradygmatyczną postacią, uosobieniem cierpienia po utracie dzieci, była Niobe, córka Tantala, króla
Frygii, która z bólu przemieniła się w skałę. Elektra
i Antygona w tragediach Sofoklesa stawiają ją sobie
za wzór godny naśladowania z uwagi na wytrwałość
w żałobie, gdyż nawet w kamiennej postaci wylewała
łzy: „O nieszczęsna Niobe, tyś dla mnie boginią, gdy
w skalnym swym grobie łzami się zalewasz”24.

ostendit nihil interesse infra quos quis iaceat; haec, ubi res
communes fortuna male divisit et aequo iure genitos alium

21 Homer, Iliada, XXIII, 94-98: „‘τίπτέ μοι ἠθείη κεφαλὴ δεῦρ᾽

alii donavit, exaequat omnia; haec est post quam nihil quis-

εἰλήλουθας 95καί μοι ταῦτα ἕκαστ᾽ ἐπιτέλλεαι; αὐτὰρ ἐγώ

quam alieno fecit arbitrio; haec est in qua nemo humilitatem

τοι πάντα μάλ᾽ ἐκτελέω καὶ πείσομαι ὡς σὺ κελεύεις. ἀλλά

suam sensit; haec est quae nulli non patuit; haec est, Marcia,

μοι ἆσσον στῆθι: μίνυνθά περ ἀμφιβαλόντε ἀλλήλους ὀλοοῖο

quam pater tuus concupit; haec est, inquam, quae efficit ut

τεταρπώμεσθα γόοιο.” (tłum. I. Wieniewski)

nasci non sit supplicium, quae efficit ut non concidam adver-

22 Homer, Iliada, VII, 427: „ούδ’ εία κλαίειν Πρίαμος μέγας, οι δε

sus minas casuum, ut servare animum salvum ac potentem

σιωπή νεκρούς πυρκαΐής έπενήνεον άχνύμενοι κήρ, έν δε πυρί

sui possim: habeo quod appellem. 3. Video istic cruces ne

πρήσαντες έβαν προτι “Ίλιον ιρή” (Homer, Homeri Opera in five

unius quidem generis sed aliter ab aliis fabricatas: capite

volumes, Oxford, Oxford University Press 1920).

quidam conversos in terram suspendere, alii per obscena

23 Homer, Odyseja, IV, 195: „νεμεσσῶμαί γε μὲν οὐδὲν κλαίειν,

stipitem egerunt, alii brachia patibulo explicuerunt; video

ὅς κε θάνῃσι βροτῶν καὶ πότμον ἐπίσπῃ. τοῦτό νυ καὶ γέρας οἶον

fidiculas, video verbera, et membris singulis articulis singula

ὀϊζυροῖσι βροτοῖσι, κείρασθαί τε κόμην βαλέειν τ’ ἀπὸ δάκρυ

docuerunt machinamenta: sed video et mortem. Sunt istic

παρειῶν” (Homer, The Odyssey with an English Translation by

hostes cruenti, cives superbi: sed video istic et mortem. Non

A.T. Murray, PH.D. in two volumes. Cambridge, MA., Harvard

est molestum servire ubi, si dominii pertaesum est, licet uno

University Press; London, William Heinemann, Ltd. 1919)

gradu ad libertatem transire. Caram te, vita, beneficio mortis

(tłum. J. Jurkowski).

habeo”.

24 Sofokles, Elektra, Lublin 2012, s. 366; Sofokles, Elektra,
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W Błagalnicach Eurypidesa Chór śpiewa: „Gna
mnie rozkosz nienasycona jęków, rozkosz bolesna
– jak z niedostępnej skały sączą się krople wody,
tak mój nieprzerwany jęk. Boleść po śmierci dzieci
to męka straszna dla kobiet i jęków źródło”25 zaś
w Trojankach przodownica chóru również wskazuje na gorzką słodycz łez cierpiących26. Podobne
sceny oglądać możemy w Andromasze, Helenie
i Alkestis.
Jednak już w Odysei odnajdujemy wskazówkę,
że popadnięcie w nadmierny smutek jest czymś
złym i gorszącym: Penelopa w XVIII księdze
wyraża opinię, iż źle jest boleć nieustannie i nigdy
nie przestać27. Stoa, w tym Seneka również przychyla się do tej opinii. W Consolatio ad Polybium
zwraca się do adresata tymi słowami: „(…) żad

znaleźć łzy, które by popłynęł y z oczu, już wysuszo
nych przez własne płacze, jeżeli to wyjdzie tobie na
dobre. Nie zwlekaj, użalajmy się razem, przy czym
ja sam wystąpię jako rzecznik twej skargi (…) ”28.
Skoro łzy są daremne i niczego nie zmienią,
winno się ich zaprzestać. Należy jednak wyraźnie
powiedzieć, że Seneka nie pozostaje do końca wierny
w swych pocieszeniach stoickiej ortodoksji i dogmatowi wyzbycia się wszelkich uczuć. Zdaje sobie sprawę
ze stanu wewnętrznego adresatów oraz z prawdziwej,
emocjonalnej natury człowieka. Nie nawołuje więc
do bezwzględnego wykorzenienia smutku, który jest
czymś ludzkim. Do Polibiusza pisze wszak: „Nigdy
nie będę od ciebie wymagał, żebyś się wcale nie
smucił”29. Do Helwii zaś: „Wiem o tym, że rzecz ta
(poddanie smutku dyscyplinie i zapanowanie nad

Seneka zwraca się do adresata: „żadnego pożytku
smutek twój nie przyniesie ni temu, po kim tęsknisz, ni
tobie samemu”
nego poż ytku smutek twój nie przyniesie ni temu,
po kim tęsknisz, ni tobie samemu. Nie zgodzisz się,
aby trwało długo to, co jest daremne. Gdybyśmy
smut k iem mog li czegoś dokonać, wszyst k ie łzy,
któr ych mi jeszcze własny los zaoszczędził, chętnie
bym wylał nad twoim losem. Już teraz jestem gotów

nim) nie leży w naszej mocy i że żadne wzruszenie
serca nie słucha rozkazów rozumu, już najmniej takie
wzruszenie, które rodzi się z bólu”30.
Seneka wzywa natomiast do refleksji i do stopniowej konwersji. Nie wierzy w radykalną metanoję, interwencję bóstwa, deus ex machina, który
rozwiąże sytuację i wydobędzie bolejącego z dna

150: „Ἰὼ παντλάμων Νιόβα, σὲ δ’ ἔγωγε νέμω θεόν, ἅτ’ ἐν τάφῳ
πετραίῳ, αἰαῖ, δακρύεις.” (Sophocles. Vol 2: Ajax. Electra. Tra-

28 Ad Polybium, II: „Illud quoque te non minimum adiuverit,

chiniae. Philoctetes, with an English translation by F. Storr.

si cogitaveris nihil profuturum dolorem tuum nec illi, quem

The Loeb classical library, 21. Francis Storr. London; New

desideras, nec tibi; noles enim longum esse, quod inritum

York. William Heinemann Ltd.; The Macmillan Company 1913)

est. Nam si quicquam tristitia profecturi sumus, non recuso

(tłum. R. Chodkowski).

quicquid lacrimarum fortunae meae superfuit tuae fundere;

25 Eurypides, Błagalnice 79: „ἄπληστος ἅδε μ’ ἐξάγει χάρις

inveniam etiamnunc per hos exhaustos iam fletibus domesti-

γόων / πολύπονος, ὡς ἐξ ἁλιβλήτου πέτρας / ὑγρὰ ῥέουσα

cis oculos quod effluat, si modo id tibi futurum bono est. Quid

σταγὼν / ἄπαυστος αἰεὶ †γόων†. τὸ γὰρ θανόντων τέκνων /

cessas? Conqueramur, atque adeo ipse hanc litem meam

ἐπίπονόν τι κατὰ γυναῖκας / ἐς γόους πάθος πέφυκεν·” (tłum. J.

faciam”.

Łanowski),

29 Ad Polybium XVIII : „Numquam autem ego a te, ne ex toto

26 Idem, Trojanki 604: „ὡς ἡδὺ δάκρυα τοῖς κακῶς πεπραγόσιν /

maereas, exigam”.

θρήνων τ’ ὀδυρμοὶ μοῦσά θ’ ἣ λύπας ἔχει”.

30 Ad Helviam XVII, 1: „Scio rem non esse in nostra potestate

27 Por. Homer, Odyseja, XVIII, 174: „ἔρχευ, ἐπεὶ κάκιον

nec ullum adfectum seruire, minime vero eum qui ex dolore

πενθήμεναι ἄκριτον αἰεί”.

nascitur”.

LAS RZE C ZY
rozpaczy i przemieni go w stoickiego mędrca,
beznamiętnie przyjmującego to, co przyniesie los.
Nawet mędrzec, a co dopiero ordynaryjny, niezaprawiony w duchowych ćwiczeniach człowiek,
nie jest w stanie nie poddać się nagłemu uderzeniu złego losu czy brutalnemu szokowi nieoczekiwanego bólu, które wielokrotnie spadają nań
momentalnie. Jest realistą, który stopniowo, krok
po kroku oswaja więźniów swoich ekscesywnych
uczuć i nadmiarowych afektów, nieświadomych
swojego stanu, do opuszczenia go. Pełen zrozumienia dla ludzkiego bólu powie Marcji, aby nie
wahała się ani przez chwilę dać upustu emocjom:
„Nie mam wcale zam iar u słodko cię łud zić ani
pomniejszać ogromu twego nieszczęścia – i jeśli
losy płaczem przez wycięż yć się dają, płacz nasz
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Polibiuszowi Seneka w podobny sposób radzi, by
porzucił smutek, gdyż jest on w swej irracjonalności kontrskuteczny. Więcej gdy głębiej pozwolimy
mu się zakorzeniać, stanie się przyczyną wynaturzonej rozkoszy (nb. Anglicy nazywają to uczucie
self-pity). „Możemy jeszcze dłu żej oskarż ać losy,
ale zmienić ich nie moż emy. Stoją przy swoim,
twarde, nieubłagane. Nikt ich nie wzruszy prze
kleństwem, nikt płaczem, nikt wstaw iennict wem.
Nikogo nigdy i w niczym nie oszczędzają, nikomu
nie pobła ż ają, powstrzy majmy więc łzy, któr y mi
niczego nie wyjednamy. Łat wiej smutek przyłączy
nas do umarł ych, niż nam zwróci umarł ych. Jeśli
nas gnębi, nie pomaga nam w niczym. Najlepiej
zaraz na samym początku otrząsnąć się ze smutku,
myśl powstrzymać od bezskutecznych pociech i od

Seneka nie wierzy w radykalną metanoję, interwencję
bóstwa, deus ex machina, który rozwiąże sytuację
i wydobędzie z bolejącego dna rozpaczy
połączmy w jedno. Niech każdy dzień mija nam
wśród żałosnych lamentów, noce bezsenne niech
upływają na smutk u, niech ręce uderzają w zra
nione piersi i nawet przeciw obliczu niech się sroż y
gwałtowność żalu, i w ogóle niech gor ycz znajduje
ujście we wszelkim rod zaju okrucieństw, jeżeli
tylko ma ci to sprawić ulgę. Ale jeżeli żadne biada
nia nie pot rafią wskrzesić do życia tego, co zmarło,
jeżeli niewzruszonego i raz na wieki nieodwołalnie
postanowionego losu żadnym płaczem odmienić
się nie da, jeżeli śmierć trzyma w swej mocy to, co
por wała, niech uciszy się żal, ponieważ, jest bez
skuteczny. Dlatego ulegajmy wzruszeniom, tylko
niech ich siła na oślep nie por ywa nas z sobą!” 31.

swego rodzaju gorzk iej przyjemności cierpienia”32 .
Co ciekawe, jednak Seneka przekraczając
zasady stoicyzmu zbliża się do szkoły perypatetyckiej. Rozumie, że smutek to naturalna reakcja
cierpiącego stworzenia i można go obserwować
w otaczającej naturze. Odczuwają go nawet istoty
pozbawione pierwiastka rozumnego. Pisze Seneka,
że „smutek po swoich jest rzeczą zgodną z natu
rą. – Nikt temu nie przeczy, jak długo pozostaje
w granicach rozsądku. Już sama chwilowa rozłąka
et mors tenuit quidquid abstulit, desinat dolor qui perit. Quare
regamur nec nos ista vis transversos auferat”.

32 Ad Polybium, IV: „Diutius accusare fata possumus, mutare
31 Ad Marciam VI, 1-3: „(...) non permulceo te nec extenuo

non possumus: stant dura et inexorabilia; nemo illa convicio,

calamitatem tuam: si fletibus fata vincuntur, conferamus; eat

nemo fletu, nemo causa movet; nihil umquam ulli parcunt

omnis inter luctus dies, noctem sine somno tristitia consu-

nec remittunt. Proinde parcamus lacrimis nihil proficien-

mat; ingerantur lacerato pectori manus et in ipsam faciem

tibus; facilius enim nos inferis dolor iste adiciet quam illos

impetus fiat atque omni se genere saevitiae profecturus

nobis reducet: qui si nos torquet, non adiuvat, primo quoque

maeror exerceat. Sed si nullis planctibus defuncta revocan-

tempore deponendus est et ab inanibus solaciis atque amara

tur, si sors inmota et in aeternum fixa nulla miseria mutatur

quadam libidine dolendi animus recipiendus est”.
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z drogimi osobami, nie tylko ich wieczna utrata,
z konieczności budzi udrękę i smutek, któr y ogar
nia nawet najsilniejsze umysły. W tym wszystk im
jednak więcej jest tego, co dodaje wyobraźnia, niż
tego, co nakazuje natura. Spójrz, jak gwałtowny jest
żal w nierozumnych zwierzętach, a mimo wszystko
jak jednocześnie jest krótkotrwał y. Ryczenie krów
daje się słyszeć przez jeden lub dwa dni i nie dłu
żej trwa oszalała i bez określonego celu bieganina
u klaczy. Dzik ie zwierzęta chodzą jak iś czas po śla
dach w poszu k iwaniu swych młodych, węszą po
lasach i parę razy wracają do złupionych legow isk,
ale w krótk im czasie tłumią swój żal i wściek łość.
Ptak i z szumem i wielk im skwirem oblatują wokół
opróżnione swe gniazda, ale uspokajają się w jednej
chwili i w dalszym ciąg u ponaw iają swe loty. Żad
nemu zwierzęciu nie jest właściwa długa tęsknota
po swoim płod zie, z wy jąt k iem człow ieka, któr y
zdaje sobie sprawę ze swego bólu”33.
Takie ujęcie zbliża go po części do koncepcji
arystotelesowskiej metriopatii. Emocje nie są
w tym ujęciu kontradyktoryjne wobec natury.
Należy jednak zadbać, by pozostały umiarkowane. Nie żąda zatem Seneka natychmiastowego
i radykalnego usunięcia uczuć i emocji, ale stopniowe ich wygaszanie. Paradoksalnie nie stoi to
jednak w sprzeczności z pryncypiami stoickimi.
I chociaż pod koniec Consolatio ad Polybium
wyraźnie dystansuje się od rygorystycznej nauki

stoickiej34, to jednak nie ulega wątpliwości, że
pozostaje wierny ujęciu, w którym namiętności
to nierozumne poruszenia duszy, wypływające ze
spontanicznego poruszenia umysłu pod wpływem
działania impetus, będącego kluczowym elementem animus animalia. Jest przekonany, że jedyne
zło to zło moralne, zaś jedyne dobro wypływa
z praktykowania cnoty i kierowaniu się rozumem.
Seneka nie jest jednak rygorystyczny w brutalnym egzekwowaniu stoickich zasad: „Mędrzec nie
pozostanie nieczuły wobec rzeczy zewnętrznych
i zgodnie z naturą będzie też umiał przekształcić
emocje, którymi wskutek samej ich natury nie
sposób kierować, w uczucia ustabilizowane, ponieważ umie pomiędzy bodźcem a wywołanym przez
34 Por. Ad Polybium, XVIII: „Wiem, że istnieją też pewni filo
zofowie, któr zy głoszą mądrość kamienną raczej niż niewzruszoną, twierdzą, że mędrzec nigdy nie dozna smutku.
Ale nie wydaje mi się, aby ci mędrcy sami doznali kiedyś tego
rodzaju nieszczęścia. W przeciwnym razie los rozwiałby
w ich umyśle nadętą mądrość i zmusił, na przekór ich woli, do
szczerego wyznania prawdy. Dość wiele wykażesz mądro
ści, jeżeli z bólu usuniesz to tylko jedno, co jest zbyteczne i co
nadmierne. By jednak umysł w ogóle nie poz wolił nam odczu
wać cierpień jako nie istniejących, tego, naprawdę, nie można
się ani spodziewać, ani pragnąć. Niech już raczej przestrzega
tej normy, która by się nie zasadzała ani na braku czułości
dla krewnych, ani na rozpaczy, i niech nas utrzymuje w takim
trwał ym usposobieniu, które jest właściwe duszy i kochają

33 Ad Marciam: VII, 1-2: „‘At enim naturale desiderium suorum

cej, i zrównoważonej. Niech więc łzy płyną, ale niech i płynąć

est.’ Quis negat, quam diu modicum est? Nam discessu, non

przestaną. Niech z głębi piersi wydostają się jęki, ale niech

solum amissione carissimorum necessarius morsus est et

mają swój koniec” (Et scio inveniri quosdam durae magis

firmissimorum quoque animorum contractio. Sed plus est

quam fortis prudentiae viros, qui negent doliturum esse

quod opinio adicit quam quod natura imperauit. 2. Aspice

sapientem: hi non videntur mihi umquam in eiusmodi casum

mutorum animalium quam concitata sint desideria et tamen

incidisse, alioquin excussisset illis fortuna superbam sapien-

quam brevia: vaccarum uno die alterove mugitus auditur,

tiam et ad confessionem eos veri etiam invitos compulisset.

nec diutius equarum vagus ille amensque discursus est;

Satis praestiterit ratio, si id unum ex dolore, quod et superest

ferae cum vestigia catulorum consectatae sunt et silvas

et abundat, exciderit: ut quidem nullum omnino esse eum

pervagatae, cum saepe ad cubilia expilata redierunt, rabiem

patiatur, nec sperandum ulli nec concupiscendum est. Hunc

intra exiguum tempus extinguunt; aves cum stridore magno

potius modum servet, qui nec impietatem imitetur nec insa-

inanes nidos circumfremuerunt, intra momentum tamen

niam et nos in eo teneat habitu, qui et piae mentis est nec

quietae uolatus suos repetunt; nec ulli animali longum fetus

motae: fluant lacrimae, sed eaedem et desinant, trahantur ex

sui desiderium est nisi homini, qui adest dolori suo”.

imo gemitus pectore, sed idem et finantur).
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niego skutkiem postawić hamulec racjonalności
(…). Istnieją trzy ustabilizowane emocje, natomiast
podstawowych namiętności jest cztery. Pożądaniu
(cupido) odpowiada stała wola, strachowi (metus)
– przezorność, rozkoszy (laetitia) – pogodna
radość (gaudium, chara). Czwarta namiętność:
smutek (aegritudo, lype) pozostaje bez odpowiednika. Uważana za kurczenie się duszy przeciwne
rozumowi, nie może być w żaden sposób podporządkowana rozsądkowi – jest bowiem całkowicie
negatywna, jest destrukcją bytu, a nie jego wyniesieniem. Nie ma żadnego racjonalnego powodu,
by mędrzec trapił się, ograniczał ducha i odrzucał
byt”35.
Dlatego też, mimo świadomości, co składa się na
quidditas mędrca, Seneka pozostanie wyrozumiały
wobec ludzkich upadków, słabości, lęków, niepokojów i smutków oraz wszystkich afektów, z którymi
każdy musi mierzyć się na co dzień. Wie przecież,
że być mędrcem jest niełatwo. Prawdziwy mędrzec
to zaiste bestia rara.

f) Pocieszenie żałobnika poprzez
przypomnienie minionych radości
i zachęta do podjęcia prac, które
przynoszą ukojenie
Jest to motyw zaczerpnięty z repertuaru epikurejskich argumentów konsolacyjnych. Nawiązuje
do definicji duchowej przyjemności wywodzącej
się z nauki Ogrodu, która polega na objęciu myślą
trwałej władzy nad minionymi przyjemnościami.
Odwołuje się do niego również Plutarch w Consolatio ad uxorem, jako do niezwykle skutecznego
narzędzia, które pozwala rozwiać smutek. Przypomina zatem żonie o niezwykłej łagodności, hojności, wspaniałomyślności, życzliwości wobec innych
i pogodnym usposobieniu, którymi odznaczała
się zmarła córka. Następnie wskazuje, że nie ma
powodu, dla którego te i tym podobne rzeczy, które
w czasie jej ziemskiego życia ich cieszyły, miałyby
teraz smucić ich i trwożyć. Radzi przeto, by żywe
i trwałe wspomnienie o niej przyczyniało się o wiele
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bardziej do radości aniżeli smutku na wzór chwil,
w których największą przyjemność czerpali z przytulania, słuchania i oglądania córki. Nie powinni
pod żadnym pozorem wymazywać z pamięci tych
lat, w których była z nimi, lecz uważać je za powód
do radości właśnie dlatego, że dostarczyły im tak
ogromnego zadowolenia i szczęśliwości. Nie można
traktować tych krótkotrwałych lecz błogosławionych chwil za wielkie zło. Należy być wdzięcznym
za dary losu, a nie zżymać się na to, że nie były
dane tak długo, jak by się tego pragnęło. Ten, kto
w żałobie stara się przypominać sobie o chwilach
szczęśliwych oraz odwraca swoje myśli od mrocznych i przygnębiających wypadków życia i kieruje
je w stronę pogodnych, w końcu albo przezwycięża
smutek, albo czyni go nieznacznym wobec świadomości dobroci, które go w życiu spotkały36.
Podobnych rad udziela Seneka swoim adresatom.
Przypomina Marcji o tym, że winna być wdzięczna
za wszystkie radości, których doświadczyła z powodu
36 Por. Plutarch, Consolatio ad uxorem 608, D,E; 610, E: „Ἀλλ’
οὐχ ὁρῶ, γύναι, διὰ τί ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ζώσης μὲν ἔτερπεν
ἡμᾶς νυνὶ δ’ ἀνιάσει καὶ συνταράξει λαμβάνοντας ἐπίνοιαν
αὐτῶν. ἀλλὰ καὶ δέδια πάλιν, μὴ συνεκβάλωμεν τῷ λυποῦντι
τὴν μνήμην, ὥσπερ ἡ Κλυ- μένη λέγουσα ‘μισῶ δ’ ἀγκύλον
τόξον κρανείας, γυμνάσιά τ’ † οἴχοιτ’ ἀεί’ φεύγουσα καὶ τρέμουσα τὴν ὑπόμνησιν τοῦ παιδός, ὅτι συμπαροῦσαν λύπην εἶχε·
πᾶν γὰρ ἡ φύσις φεύγει τὸ δυσχεραινόμε- νον. δεῖ δέ, ὥσπερ
αὐτὴ πάντων ἥδιστον ἡμῖν ἄσπασμα καὶ θέαμα καὶ ἄκουσμα
παρεῖχεν ἑαυτήν, οὕτω καὶ τὴν ἐπίνοιαν αὐτῆς ἐνδιαιτᾶσθαι
καὶ συμβιοῦν ἡμῖν πλέον ἔχουσαν μᾶλλον δὲ πολλαπλάσιον
τὸ εὐφραῖνον ἢ τὸ λυποῦν· (…) τὴν δ’ ἐν μέσῳ διετίαν ἐξαιρεῖν
μὲν οὐ δεῖ τῆς μνήμης, ὡς δὲ χάριν καὶ ἀπόλαυσιν παρασχοῦσαν
ἐν ἡδονῇ τίθεσθαι καὶ μὴ τὸ μικρὸν ἀγαθὸν μέγα νομίζειν
κακόν, μηδ’ ὅτι τὸ ἐλπιζόμενον οὐ προσέθηκεν ἡ τύχη, καὶ περὶ
τοῦ δοθέντος ἀχαριστεῖν. ἀεὶ μὲν γὰρ ἡ περὶ τὸ θεῖον εὐφημία
καὶ τὸ πρὸς τὴν τύχην ἵλεων καὶ ἀμεμφὲς καλὸν καὶ ἡδὺν
ἀποδίδωσι καρπόν, ἐν δὲ τοῖς τοιούτοις ὁ μάλιστα τῇ μνήμῃ
τῶν ἀγαθῶν ἀπαρυτόμενος καὶ τοῦ βίου πρὸς τὰ φωτεινὰ καὶ
λαμπρὰ μεταστρέφων καὶ μεταφέρων ἐκ τῶν σκοτεινῶν καὶ
ταρακτικῶν τὴν διάνοιαν παντάπασιν ἔσβεσε τὸ λυποῦν ἢ τῇ
πρὸς τοὐναντίον μίξει μικρὸν καὶ ἀμαυρὸν ἐποίησεν” (Plutarch,

35 P. Grimal, Seneka, Warszawa 1994, s. 233.		

Moralia, Gregorius N. Bernardakis, Leipzig, Teubner 1891).
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samego posiadania syna. Wskazuje ponadto, że syn
odznaczał się nadzwyczajną liczbą cnót zdobytych
już w młodzieńczym wieku: „Smutek twój, Marcjo,
jeżeli tylko są do niego jakieś rozumne powody, ma
swe źródło w przykrościach własnych czy też syna,
który już odszedł? Gnębi cię z przyczyny utraconego
syna dlatego, że żadnych nie zaznałaś z niego rado
ści, czy też dlatego, że mogłabyś doznać ich jeszcze
obfitszych, gdyby żył dłużej? Jeżeli powiesz, że nie
zaznałaś żadnych radości, sprawisz, że łatwiejsza do
zniesienia dla ciebie stanie się strata. Mniej ludzie
tęsknią za tym, z czego nie doznali żadnej radości
ni żadnej pociechy. Jeżeli wyznasz, że doznałaś wiel
kich radości, to nie trzeba ci się użalać na to, co ci los
zabrał, ale raczej dziękować za to, czego ci szczęśliwie
użyczył. Dość już wiele radości za twe trudy czerpa
łaś z samego wychowania, chyba że może tak rzeczy
się mają, że ci, którzy z największą troską zajmują się
chowem młodych szczeniąt i ptasząt lub innymi rów
nie mało ważnymi sprawami, doświadczają pewnej
przyjemności z oglądania, głaskania i przymilnego
pieszczenia nierozumnych zwierzątek, tym zaś, któ
rzy wychowują swe dzieci, samo wychowanie nie daje
żadnej radości płynącej z wychowania. Choćby zatem
jego pracowitość nie przyniosła ci żadnej korzyści,
chociażby jego pilność niczego ci nie ustrzegła, choć
by jego roztropność nic ci mądrego nie doradziła, już
samo to jednak, że go miałaś, że kochałaś, stanowi
dla ciebie radość. – Ale mógł żyć dłużej i wyróść na
większego człowieka! – Jednak lepiej dla ciebie stało
się tak, niż gdybyś go w ogóle nie miała. Jeżeli się
komuś zostawi wolność wyboru, czy woli być krótko
szczęśliw y, czy nigdy, każdy uzna za lepsze, by nas
spotkało szczęście już raczej szybko przemijające niż
żadne. Wolałabyś mieć jakieś wyrodne dziecię, które
by wypełniło jedynie liczbę twego potomstwa i nosi
ło nazwę syna, czy też o tak wielkich wrodzonych
zaletach, jak wielkie miał twój syn – młodzieniec
wcześnie rozsądny, wcześnie pobożny, wcześnie mąż,
wcześnie ojciec, wcześnie obywatel sumienny w każ
dej powinności, wcześnie kapłan, a wszystko jakby
w pośpiechu zdobywał?”37.

Polibiuszowi powiada Seneka, by zawsze przywoływał sobie na myśl brata i wszystkie przyjemne
chwile, które przeżył dzięki niemu: „Spraw, abyś
prag nął, by postać twego brata często stawa ła ci
przed oczami, abyś często wspominał o nim w roz
mow ie i przez ciąg łe przywod zen ie na pa m ięć
uprzytamniał go sobie. Ale wtedy dopiero potra
fisz tego dokonać, jeż eli pa mięć o swoi m bracie
uczynisz dla siebie bardziej radosną niż opłakaną.
Z natur y umysł zawsze od tego ucieka, do czego
ze smut k iem pow raca. Myśl o jego skromności,
myśl o jego bystrości w podejmowaniu, gorliwości
w wykonywaniu zadań, o niezłomności w dotrzy
my waniu obietnic. Wszyst k ie jego słowa i czy ny
i rozpow iadaj innym, i sam przypominaj je sobie.
Myśl, jaki był i jaki mógł być w przyszłości, gdyby
spełnił nadzieje”38.
in amisso filio mouet quod nullas ex illo uoluptates cepisti, an
quod maiores, si diutius vixisset, percipere potuisti? Si nullas
percepisse te dixeris, tolerabilius efficies detrimentum tuum;
minus enim homines desiderant ea ex quibus nihil gaudi laetitiaeque perceperant. Si confessa fueris percepisse magnas
uoluptates, oportet te non de eo quod detractum est queri,
sed de eo gratias agere quod contigit; provenerunt enim satis
magni fructus laborum tuorum ex ipsa educatione, nisi forte
ii qui catulos auesque et friuola animorum oblectamenta
summa diligentia nutriunt fruuntur aliqua uoluptate ex uisu
tactuque et blanda adulatione mutorum, liberos nutrientibus
non fructus educationis ipsa educatio est. Licet itaque nil tibi
industria eius contulerit, nihil diligentia custodierit, nihil prudentia suaserit, ipsum quod habuisti, quod amasti, fructus
est. ‘At potuit longior esse, maior.’ Melius tamen tecum actum
est quam si omnino non contigisset, quoniam, si ponatur
electio utrum satius sit non diu felicem esse an numquam,
melius est discessura nobis bona quam nulla contingere.
Vtrumne malles degenerem aliquem et numerum tantum
nomenque filii expleturum habuisse an tantae indolis quantae tuus fuit, iuuenis cito prudens, cito pius, cito maritus, cito
pater, cito omnis officii curiosus, cito sacerdos, omnia tamquam properans?”
38 Ad Polybium XVIII: „Effice, ut frequenter fratris tui memoriam tibi velis occurrere, ut illum et sermonibus celebres et

37 Ad Marciam XII, 1-3: „Dolor tuus, si modo ulla illi ratio est,

adsidua recordatione repraesentes tibi, quod ita demum con-

utrum sua spectat incommoda an eius qui decessit? Vtrum te

sequi poteris, si tibi memoriam eius iucundam magis quam
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Swojej matce filozof radzi zaś, by nie zajmowała się
sprawami, które przynoszą jedynie chwilową ulgę,
ale by poświęciła się sprawom, które przyniosą jej
trwały pokój. Nie zaleca zatem dalekich i uroczych
podróży przynoszących zapomnienie i jedynie chwilową przyjemność. Nie rekomenduje błahych rozrywek. Nie radzi zajmowania się rachunkowością
i majątkiem. Poleca natomiast nauki szlachetne (liberalia studia), które będą w stanie wyleczyć skutecznie
rany zadane przez los39. Wszystkim trojgu wskazuje
też na konieczność pielęgnowania więzi rodzinnych,
co przyczyni się do złagodzenia bólu i poczucia solidarności w cierpieniu. Polibiuszowi nadto radzi, by
korzystał z błogosławionej okoliczności przebywania
w otoczeniu cesarza Klaudiusza.

g) Bóg, nieśmiertelność duszy, śmierć
jako wyzwolenie z więzów ciała
i osiągnięcie stanu wiecznego pokoju
W odróżnieniu od przedstawicieli Stoi Starszej Seneka nie był konsekwentnym materialistą
i monistą. Przeciwnie – można by mnożyć cytaty,
z których wynikało, że skłaniał się ku dualizmowi
metafizycznemu. I tak w jednym miejscu pisał
o tym, że dusza jest ciałem, subtelną pneumą i ognistym tchnieniem, w innym afirmatywnie odnosił
się do tradycji platońskiej, podkreślającej dualizm
duszy i ciała, przeświadczonej, że człowiek jest
bytem rozbitym, niejako pękniętym w sobie. Dla
flebilem feceris; naturale est enim, ut semper animus ab eo
refugiat, ad quod cum tristitia revertitur. Cogita modestiam
eius, cogita in rebus agendis sollertiam, in exsequendis
industriam, in promissis constantiam. Omnia dicta eius ac
facta et aliis expone et tibimet ipse commemora. Qualis fuerit
cogita qualisque sperari potuerit: quid enim de illo non tuto
sponderi fratre posset?”
39 Por. Ad Helviam XVII, 3, 5: „Itaque illo te duco quo omnibus
qui fortunam fugiunt confugiendum est, ad liberalia studia:
illa sanabunt vulnus tuum, illa omnem tristitiam tibi evellent.
His etiam si numquam adsuesses, nunc utendum erat (...)
Illae consolabuntur, illae delectabunt, illae si bona fide in
animum tuum intraverint, numquam amplius intrabit dolor,
numquam sollicitudo, numquam adflictationis inritae supervacua vexatio”.

Platona człowiek był zasadniczo duszą, umysłem,
czystym intelektem, towarzyszem bogów, żyjącym od wieków. W swojej wizji człowieka sięgał
on do tradycji orfizmu i pitagoreizmu. Kwintesencją myśli orfickiej, którą można zrekonstruować
z zachowanych świadectw, jest to, że w człowieku
istnieje nieśmiertelny pierwiastek, który powinien
jak najprędzej powrócić do boskiej, wiecznej, prostej, niezłożonej, nieśmiertelnej, niezniszczalnej,
niecielesnej, niezmiennej, uchwytnej tylko umysłem sfery i połączyć się z nią. Na skutek przedwiecznej winy został wygnany i zmuszony jest
teraz ją odpokutować, połączony z degradującym
i uwłaczającym jego boskiemu statusowi ciałem.
Świat, który otacza człowieka, jest zatem tylko
pozornie dobry i pozornie pociągający. W gruncie
rzeczy wszystkiemu towarzyszy rozkład, nic nie
jest trwałe i warte ludzkich zabiegów. Wzorcowe
byłoby zatem życie najkrótsze i przeżyte w cnocie,
zaś niepokojące myśli, afekty, uczucia, pożądania
należałoby od siebie odpędzać (służyły temu wszelkiego rodzaju rytuały katartyczne. Żyć winno się
tak, jakby się umarło, powiedziałby wtajemniczony
w misteria. Życie, jeśli nawet nie jest śmiercią,
winno być tęsknotą za nią.
Różnorakie mity platońskie opowiadały
o boskim pochodzeniu duszy, która przebywa
w świecie idei, dopóki nie upadnie pociągany
dwoma siłami: siłą intelektu i namiętności, siłą
nousu i thymosu. Jeśli człowiek zgrzeszy, to znaczy,
że w życiu przedcielesnym dusza niewłaściwe kontemplowała idee. Za karę zostaje wcielona, stając
się człowiekiem. Stan obecny człowieka to stan
człowieka upadłego duszy upadłej. Ciało dlatego
jest dla człowieka grobem (sema/soma). Zadaniem
człowieka i całej filozofii platońskiej było pomóc
uwolnić się od ciała poprzez cnotę. Wszystko po
to, by człowieka wyzwolić i zbawić. Filozofia była
zbawicielką człowieka i miała mu dać prawdę.
Podobne do Platona stanowisko prezentuje
Seneka w konsolacji skierowanej do Marcji: „Prócz
tego, że wszystko, co ma nastąpić, jest niepewne,
a jeśli jest pewne, o tyle bardziej jest pewne, że się
przyczyni do tego, co gorsze, najłatwiejszą drogę do
niebios mają te dusze, które dość szybko uwolnił y
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się od obcowa nia z ludźmi, dlatego że najmniej
nasią k ły brudem i najmniej się obarczył y cięż a
rem. Zanim jeszcze utracą na to wrażliwość i głę
biej w siebie wchłoną ziemskie pierw iastk i, śmiglej
szybują z pow rotem do swego począt k u i tym
łat wiej zmywają z siebie wszelką nieczystość i zma
zę. Nigdy wielkim umysłom nie jest miłe przebywanie w ciele, ale za wszelką cenę pragną z niego
się wymknąć i wyrwać. Z przykrością znoszą te
ciasne szranki. Bujają swobodnie po wszystkich
przestworzach i są nawykłe do tego, by z wysokości
spoglądać na sprawy ludzkie. Ta jest przyczyna, dla
której woła Platon: Dusza człowieka mądrego cała
się skłania do śmierci. Tego chce, o tym rozmyśla.
Ożywiona takim pragnieniem, wyrywa się zawsze
na zewnątrz”40.
Chociaż Seneka nie przedstawia na kartach
swoich dzieł żadnej spójnej koncepcji bóstwa,
zauważyć jednak można stopniowe odchodzenie
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Bóg jest obecny we wszechświecie, we wszystkim
co widzimy słyszymy i czego doświadczamy, Bóg
utrzymuje świat w istnieniu i nadaje mu rozumne
prawa.
Pytanie czy był teistą czy panteistą musi pozostać bez odpowiedzi. Nigdzie wprost tego nie
deklaruje, wręcz przeciwnie: raczej mnoży niż
rozwiewa wątpliwości na ten temat. Nie wynika
to jednak z jakiegoś sceptycyzmu, czy złej wiary
filozofa. Seneka nie dysponuje po prostu narzędziami, które byłyby w stanie rzecz teoretycznie rozstrzygnąć, określić, dokonać należytych
dystynkcji, ująć tematycznie metafizyczne zagadnienia. Nie przeszkadza mu to jednak dokonywać
fenomenalnych i zupełnie nowatorskich odkryć
w dziedzinie ludzkiej psychologii, umieć dostrzec
najtajniejsze poruszenia ludzkiego ducha i z chirurgiczną precyzją i retoryczną swadą dokonywać
analitycznie wyrafinowanych opisów antropolo-

Bardziej, niż teoretyczne rozważania na temat Boga
Senekę interesowała życiowa praxis i konsekwencje
wyciągnięte z intuicji na temat boskości.
Jest przekonany, że Bóg jest obecny we wszechświecie
od panteizmu na rzecz boskiej transcendencji
i spirytualnej partycypacji człowieka w Bogu oraz
obecności Boga w człowieku. Bardziej niż teoretyczne rozważania na temat Boga Senekę interesowała życiowa praxis i konsekwencje wyciągane
z intuicji na temat boskości. Jest przekonany, że
40 Ad Marciam, XXIII, 1-2: „Praeter hoc quod omne futurum
incertum est et ad deteriora certius, facillimum ad superos
iter est animis cito ab humana conversatione dimissis;
minimum enim faecis, ponderis traxerunt. Ante quam obdurescerent et altius terrena conciperent liberati leviores ad
originem suam reuolant et facilius quicquid est illud obsoleti
inlitique eluunt. 2. Nec umquam magis ingenis cara in corpore mora est; exire atque erumpere gestiunt, aegre has
angustias ferunt, uagi per omne, sublimes et ex alto adsueti
humana despicere. Inde est quod Platon clamat: sapientis
animum totum in mortem prominere, hoc velle, hoc meditari,
hac semper cupidine ferri in exteriora tendentem”.

gicznych wyrastających z niezwykle głębokiej
duchowości:
„Dwie rzeczy, które są najpięk n iejsze, w któ
rą kolw iek zwróc imy się stronę, tam wszęd zie
będą nam tow ar zyszyć: wspólna wszyst k im
natura i własna cnota. Spraw ił to, wierz mi,
Stwórc a wszechświata, niez a leżn ie od tego, kim
jest: czy jest nim Bóg wszechmogąc y, czy bez
cielesny roz um, mistrz – twórc a przeogrom
nych arc yd zieł, czy duch Boży, któr y z równym
natęż en iem przen i k a wszyst k ie najw ięk sze, jak
i najm niejsze rzeczy, czy przez naczen ie i nie
odmienna kolejność ściśle zespolonych ze sobą
przyczyn, spraw ił, pow iadam, że cud zej sa mowoli
pod legają wyłącznie spraw y najbard ziej bła he. Co
natom iast człow iek posiada najlepszego, to leży
poza zasięg iem potęg i ludzk iej i ani nie może być
dane, ani zabrane. Ten świat, od którego nic ani
większego, ani pięk niejszego nie zrod ziła nat ura,
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i duch, któr y świat ten ogląda, pod ziw ia i stanow i
jego część najwspa n ialszą, poz osta ną naszą wła
snością, do tego – wieczystą, do tego tak długo
mając ą trwać raz em z nami, jak długo trwać bę
dziemy my sami”41.
W tym właśnie leżała kwintesencja nauki Seneki.
Boga może doświadczyć każdy kto wkroczy na
drogę cnoty. Dosięgnięcie Boga i przebóstwienie
leży w mocy człowieka cnotliwego. Cnota jest
najwyższym dobrem, które przewyższa wszystko
inne. W gruncie rzeczy cnota i cnotliwe życie jest
jedynym dobrem godnym mędrca – wszystko inne
jest albo występkiem, albo rzeczą obojętną. Każdy
człowiek może się doskonalić w cnocie i ostatecznie osiągnąć ją, a tym samym jedność ze wszechświatem i Bogiem, który jest w nim obecny. To zaś
będzie możliwe, jeśli będzie się respektować kilka
najważniejszych stoickich zasad takich jak:
a) realistyczne oczekiwania wobec życia, ani zbyt
idealistyczne, ani zbyt pesymistyczne.
b) przyjmowanie wydarzeń beznamiętnie, reagowanie na nie ze zrównoważonym, zbalansowanym
umysłem.
c) akceptacja darów losu.
d) właściwe używanie wyobrażeń, prekoncepcji,
założeń, hipotez na temat rzeczywistości.
e) współczucie względem innych ludzi, jako
współdzielących tę samą naturę, członków jednego rodu, posiadających w sobie cząstkę boskiego
ognia.
41 Ad Helviam, VIII, 3-4: „Id actum est, mihi crede, ab illo,
quisquis formator universi fuit, sive ille deus est potens
omnium, siue incorporalis ratio ingentium operum artifex,
siue diuinus spiritus per omnia maxima ac minima aequali
intentione diffusus, siue fatum et inmutabilis causarum inter
se cohaerentium series — id, inquam, actum est ut in alienum
arbitrium nisi vilissima quaeque non caderent. 4. Quidquid
optimum homini est, id extra humanam potentiam iacet,
nec dari nec eripi potest. Mundus hic, quo nihil neque maius
neque ornatius rerum natura genuit, <et> animus contemplator admiratorque mundi, pars eius magnificentissima,
propria nobis et perpetua et tam diu nobiscum mansura sunt
quam diu ipsi manebimus”.

f) wielkoduszność w kontaktach z innymi, spokój
w obliczu niedoli nieszczęścia, przeciwności losu.
g) pokora nawet w momencie, kiedy osiągamy
sławę czy nieprzeciętne bogactwa.
h) transformacja przeciwności losu w coś
dobrego, pięknego i szlachetnego; wykorzystywanie ich do kształtowania niezłomnego charakteru,
traktowanie jako okazji do hartowania się i ćwiczenia w cnocie.
i) obowiązkowość i dyscyplinowanie samego
siebie.
Stoicyzm nierozłącznie wiąże się z kontemplacją i refleksją. Filozofia pozwala nam przejąć ster
naszego życia, jest przewodniczką naszych kroków.
To bardziej trening niż studia.
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***
Moja rozpacz
nie ubiera się w róże i błękity
nie chowa za wachlarzem
łagodnych spojrzeń
i uśmiechów
nie jest biciem pokornego serca
moja rozpacz wytrąca z rąk
ostatnią nadzieję
pożera ją łapczywie
kawałek
po kawałku
oblizuje palce ze smakiem
nocą przysiada na firance
porusza nią bezgłośnie
długimi zimnymi palcami dotyka
powiek włosów ust

***
Możesz zapomnieć
ciepło splecionych rąk
nasze jasne dni
nasze noce spadających gwiazd
Idź
nie wracaj tylko
a na drogę weź ze sobą
moje oczy
dwa ciche kamienie
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CZY LITERATURA MOŻE JESZCZE
DZIŚ WYCHOWYWAĆ DZIECI,
MŁODZIEŻ (I DOROSŁYCH)
Marzena Mroczek

W

ydaje się dziś rzeczą wręcz absurdalną pouczanie opinii
publicznej, że utwór literacki może wpłynąć na ukształtowanie postawy życiowej nastolatka. Przyjmuje się, że jest przeciwnie, że od wielu lat książka nie może już być autorytetem dla
młodego odbiorcy, który ma traktować lekturę wyłącznie jako
formę rozrywki. Wiemy też, że dzisiejsza młodzież nie posiada
już takich kompetencji czytelniczych, jak ich rówieśnicy kilkanaście czy kilkadziesiąt lat wcześniej. Podobno książka nie jest
mile widzianym przedmiotem w pokoju ucznia, nie mówiąc już
o tym, że młodzi ludzie pojęcie książki odnoszą wyłącznie do
pliku kartek w obwolucie. Nie sposób nie przyznać racji tezie,
że z roku na rok wśród młodzieży zanika lektura aktywna,
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a rozszerza się typ bierny. Czy wobec tego można
zakładać, że literatura straciła moc oddziaływania
na postawy młodego czytelnika? Czego więc może
szukać współczesny nastolatek w literaturze?

Przez życie z humorem
Klucz do zainteresowania literaturą (jeśli nie
wszystkich młodych ludzi, to przynajmniej sporej
ich części) znalazł się w ręku Małgorzaty Musierowicz, autorki niezwykle poczytnego cyklu
Jeżycjada, opowiadającego o rodzinie Borejków,
mieszkających w poznańskiej dzielnicy Jeżyce.
Czy Jeżycjada realizuje zasady pisarstwa dla
młodzieży? Za naczelny cel literatury dziecięco-młodzieżowej uznaje się realizację w powieściach
zasad dydaktycznych, tj. przekazywanie użytecznych prawd, wskazówek postępowania, zaleceń,
wzorów do naśladowania, a także pouczeń. Można
powiedzieć, że Małgorzata Musierowicz robi to, ale
z wdziękiem, bez natręctwa i z dystansem.
Jednym z najpotężniejszych arkanów jej sztuki
pisarskiej jest humor.
Jej proza nosi cechy komizmu:
ujęcia satyryczne, słowny i sytuacyjny humor,
komizm postaci, świadome przerysowania
w opisie losu bohatera, jednostkowego i zbiorowego, wizje świata prezentowane na opak czyli
w krzywym zwierciadle1.
Autorka naświetla problemy młodych ludzi, ukazując aspekt komiczny życiowych problemów jeżyckich
bohaterów. Dzięki temu każdy odbiorca sięgający po
książkę może się przekonać, że problemy związane
z wyglądem, nastoletnią miłością czy akceptacją
ze strony rówieśników lub rodziny są częstokroć
wyolbrzymiane – a rozwiązania tych problemów
już istnieją i mogą być odkryte w dialogu z bardziej
doświadczonymi osobami. Nie znaczy to, że problemy młodych są przez autorkę bagatelizowane,
lecz tylko pokazane w innym świetle, z humorem
1 St. Frycie, Proza społeczno obyczajowa [w:] tegoż, Literatura
dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970, Warszawa 1978, s. 46.
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– choć zawsze życzliwie. We współczesnych częściach cyklu (pisanych po roku 1990) autorka nakreśla
także w komiczny sposób obraz polskiego społeczeństwa. Przyjrzyjmy się pewnej sytuacji w Imieninach.
Nastoletnia Laura Borejko, przeprowadzając uliczną
ankietę, spytała przechodnia:
– Co by pan zrobił, gdyby się okazało, że pański
kumpel to homo sapiens? – padło pytanie.
– W mordę bym dał – odparł bez namysłu młodzieniec, odpychając mikrofon – Z drogi, mała,
bo się spieszę (Imieniny, s. 7).
Kolejny przykład. Nastoletnia Aniela, która
zatrudniła się jako sprzątaczka, nie chcąc wykonać uwłaczającego jej godności obowiązku mycia
łazienki, wpadła na pomysł poprowadzenia rozmowy w ten sposób, aby jej rozmówca sam zaproponował jej pomoc.
– Mama prosi, żebyś wyszorowała wannę (…).
I klozet. Proszek jest w szafce, szczotka obok.
Pawełek odwrócił się i odszedł.
Dalej czytamy:
– Proszę Pana. Bo ja nie potrafię… ta wanna
taka duża, a ja taka mała… O, pan to co innego,
pan taki duży, silny.
– Wstań, to pokażę – (…) w mgnieniu oka
z werwą i precyzją Pawełek umył wytworny
porcelanowy obiekt (Kłamczucha, s. 89).
To, co najbardziej nas śmieszy w powyższej sytuacji, to wyolbrzymienie problemu mycia łazienki,
niezwykła skuteczność sprytu niewieściego i absurdalne przesunięcie ukierunkowania męskiej dumy.
Komizm tego rodzaju nie zawsze jest dobrze
rozumiany. Zdarza się, że młodzi czytelnicy
wysyłają listy, w których proszą o to, aby należycie potraktować ich poważne sprawy. Na szczęście
grupa ta stanowi niewielki odsetek wszystkich
czytelników. Z przykrością dla tych nielicznych
młodych odbiorców autorka jasno zadeklarowała:
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„…) pochlebiam sobie, że moją silną stroną
jest właśnie poczucie humoru i zamierzam
w dalszym ciągu pisać na śmiesznie2. (Dodam,
że deklarację tę M. Musierowicz wypełnia już
ok. 40 lat.)
Jednak sposób prezentacji problemów młodzieży, który zaproponowała Małgorzata Musierowicz, wywołuje nie tylko liczne wyrazy
wdzięczności, ale i oburzenia. Dziś zapewne żadna
zakochana nastolatka nie wpadłaby na pomysł
zatrudnienia się w domu ukochanego w roli służącej, przyjmując przy tym wymyślone nazwisko
Franciszki Wyrobek. Współcześnie z pomocą
przybywają nam narzędzia multimedialne, które
autorka włącza do świata przedstawionego, tworząc nowe – współczesne – i tak samo komiczne
historie. Bo, zdaniem Musierowicz, każdą sytuację da się przedstawić życzliwie i w żartobliwy
sposób.

Jeżycki Mistrz i Uczeń
Szczególnym zabiegiem dydaktycznym, zastosowanym przez Małgorzatę Musierowicz, jest…
ukazanie wprost kwestii dydaktyki jako problemu
tych, którzy mają ją uprawiać. W powieściach
Małgorzatę Musierowicz rolę dydaktyka pełnił
prof. Dmuchawiec, polonista, który odznaczał się
nie tylko zamiłowaniem do literatury, ale także
pokazywał młodym bohaterom, jak powinni żyć.
W rozmowie z koleżanką z pracy wyjawia swoją
dewizę nauczania:
– Co do młodzieży to ja tam jej nie kocham
– szczerze mówiąc, wielu z nich to nawet nie
lubię, proszę pani. Ale w miarę sił – pospieszył
z zapewnieniem – w miarę sił staram się być
dla nich łagodny i wyrozumiały. Ostatecznie,
każdy z nas musiał kiedyś przejść przez to piekło
zwane młodością (Szósta klepka, s. 16).
2 Autorka wspomina o tym w jednym z wywiadów przeprowadzonych dla rozgłośni harcerskiej. Zob. http://ninateka.pl/
audio/rozglosnia-harcerska-czasem-sie-wstydze-rozmowa-z-malgorzata-musierowicz (dostęp: 19.09.2014)

Myśl nauczyciela rozwinięta jest później w Brulionie BeBe B.
– (…) Nie lubiłem być młody. Pamiętam dobrze,
jakie to piekielnie trudne (...). Któregoś dnia
zaczyna się rozumieć, że stoi się przed jakąś
powinnością. Z przerażeniem odkrywa się, że
istnieje degradacja wartości i prawo wyboru.
I, że wybierając sposób postępowania, człowiek
wpływa na drugiego człowieka (s. 168).
Innym razem przyznał się swoim uczniom:
– Oto dlaczego lubię być nauczycielem. Utwierdzam się wciąż na nowo w przekonaniu, że
dobro jest niezniszczalne (Kwiat kalafiora, s.
80).
Swoje doświadczenie jako dydaktyka prof. Dmuchawiec przekazywał także swoim uczniom (w dalszej części cyklu), którzy podjęli trud nauczania
młodzieży. W rozmowie ze swoją byłą uczennicą
wyznał:
– (…) na początku… uznałem, że jeśli nie daję
z nimi [uczniami - M.M.] rady po dobroci –
muszę być bardziej stanowczy(…) Szalałem.
Karciłem, waliłem dwóje, robiłem sceny, wyrzucałem za drzwi (…). I na nic. (…) Oni wcześniej
niż ja zrozumieli, że jestem słaby (…).
Instynktownie wyciągnąłem do nich rękę.
Dużo mnie to kosztowało, ale zrobiłem pierwszy krok. Przeprosiłem ich, chociaż Bóg jeden
wie, jak się musiałem do tego zmuszać. Poprosiłem ich o współpracę i o wyrozumiałość dla
moich błędów (…). Przeprosili mnie również,
[zaznaczając, że - M.M.] nie można podobać
się wszystkim (Opium w rosole, s. 185).
Wątek, w którym Musierowicz ukazuje metody
nauczania pedagoga, pojawiał się w każdej części.
Profesor Dmuchawiec ukazywany był zawsze
w pierwszej kolejności jako wychowawca, a dopiero
później jako polonista. Postać prof. Dmuchawca
jest wskazówką dla wszystkich podejmujących trud
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wychowania, ale też dla tych, którzy są wychowywani. Mówi o tym, co obie strony mogą wspólnie
zyskać, jeśli razem podejmą wysiłek zrozumienia
procesu dorastania i nawiążą współpracę.
Przykład tego rodzaju współpracy znajdujemy
w relacjach dziadka Żaka z Bobciem. Dziadek
pośrednio przyznaje się tu do bezradności dorosłych względem niektórych problemów, przynajmniej dotyczących edytorstwa oraz onomastyki
literackiej. Jednocześnie na gruncie swej wiedzy
o niedoskonałościach świata dorosłych nawiązuje
z dzieckiem szczery kontakt. Czytamy:
– Dziadziu – spytał teraz, odrywając wzrok
od kolorowej stronicy gazetki. – Tu jest wierszyk o czterech misiach. Dlaczego na obrazku
są tylko dwa?
Dziadek pyknął z fajki.
- Zapewne ze względów oszczędnościowych
– odparł.
- Zauważyłem to nie po raz pierwszy – rzekł
Bobcio tonem starca. – Gdzie są te wszystkie
zwierzątka? Jest napisane, że są, a przecież ich
nie widać.
- Dowiesz się, jak trochę podrośniesz. A może
nie dowiesz się nigdy, panie tego. Ja na przykład mogę się tylko domyślać, gdzie się to
wszystko podziewa. – Dziadek zachichotał
głucho.
- No, gdzie? – zainteresował się Bobcio.
- Powiem ci, jak skończysz piętnaście lat –
obiecał dziadek.
Bobcio, uspokojony, kiwnął główką i pogrążył
się w lekturze.
Grupie „Abba” raptownie odebrano głos.
Mieszkanie Żaków zaczął spowijać nastrój
łagodnej zadumy.
- O, albo ten – powiedział Bobcio przewracając
stronniczkę.
- Udaje, że jest Zorrem, a tak naprawdę – to
Kwapiszon.
- Tak, tak – dziadek zamknął okno i odwrócił
się do wnuka.
- Znam wielu takich. W gruncie rzeczy większość Zorrów to Kwapiszony.
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Bobcio westchnął ze smutkiem.
- Zauważyłem, że na świecie jest dużo kłamstwa. Dlaczego ludzie kłamią, dziadziu?
- A dlaczego ty, chłopcze, kłamiesz, choć przyznaję, rzadko?
- Ja kłamię, bo wy mi na nic nie pozwalacie.
- Ludzie kłamią z tego samego powodu. No i ze
strachu. Z chęci zysku. Czasem dla zabawy.
I z wielu innych powodów, o których opowiem
ci, jak dorośniesz. Wiesz, chciałbym, żebyś
nigdy nie kłamał.
- Dobrze, nie będę – obiecał Bobcio poważnie
(Szósta klepka, s. 162- 163).
I tu spotykamy niezawodny humor Musierowicz.
Inny przykład dobrego porozumienia między
pokoleniami odnajdujemy w rozmowie dorosłej Gabrysi Borejko z małą Łucją Pałys, która
oświadcza:
– Zostanę sprężyną – przerwała ciszę.
Mądra ciocia wcale się nie zdziwiła. Spojrzała
na Łusię uważnie.
– Sprężyną wydarzeń? – odgadła Gabriela. (…)
Próbuj. Próbuj.
– Ciociu? Ja tak bardzo Cię lubię (Sprężyna, s.
33).
Prezentem dla dorosłego za taki sposób podejścia jest reakcja dziecka.
Szukając porozumienia z młodym czytelnikiem,
autorka wkłada niekiedy maksymy życiowe w usta
młodych bohaterów. Na przykład szesnastoletnia
Cesia mówi do Danki:
– Na takie depresje najlepiej robi dużo pilnej
pracy (…), pracować nad sobą trzeba do końca
życia, bo zawsze jeszcze można coś poprawić
(Szósta klepka, s. 28).
A młoda Gabrysia Borejko w Kwiecie kalafiora
stwierdza:
– Każdy ma w sobie ten okruch dobra… (Kwiat
kalafiora, s. 60).
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Ponad konwencjami
Twierdzi się, że dziecko poszukuje w literaturze
przede wszystkim rozrywki. Dlatego najczęściej
doszukuje się w książce:
przygód, niezwykłych sytuacji, tajemniczej,
wartkiej akcji, nastroju pogody, wyrazistej
postaci – młodzieżowego bohatera, treści nieobciążonej nadmiarem tła historycznego czy
obyczajowego3.
Jeżycjada, mimo iż spełnia te wymogi powieści
dla dzieci i młodzieży, odznacza się elementami
sytuującymi ją poza obrębem najczęściej przyjmowanych konwencji.
Przede wszystkim autorka operuje bogatym tłem
historycznym i obyczajowym, aczkolwiek nakreślonym bardzo dyskretnie. Z biografii autorki
możemy wyczytać, że w powieści przedstawione
są miejsca, w których spędziła lata młodości, stąd
dokładność w oddaniu szczegółów. Kolejne tomy
opisują nowe, aktualne w danym momencie realia.
We wszystkich częściach podmiot sprawczy kieruje narracją tak, aby przedstawić punkt widzenia świata w ujęciu jednej z głównych bohaterek,
a także (od 2004 roku) bohaterów4. Wszyscy bohaterowie są postaciami pozytywnymi. Sposoby ich
reakcji na poszczególne problemy jawią się czytelnikowi jako młodzieńcze, ale ich przemyślenia
często znamionują człowieka dorosłego. W ten
sposób autorka poszerza świadomość czytelnika,
nadbudowując niejako wyższe piętro refleksji.
Także sama warstwa zdarzeniowa zyskuje niekiedy dodatkową funkcję. Charakterystycznym
i szczególnym zabiegiem w powieściach tego cyklu
jest metaforyzacja. Przykład:
Często mnie zdumiewa, jak zawiłe są linie kreślone palcem Przypadku i jak bardzo losy nasze
3 L. Pęska, Dziecko trudne a książka, Warszawa 1975, s.26.
4 Od tego czasu głównymi bohaterami tych powieści są
chłopcy. Józio Pałys w Języku Trolli i Ignacy Grzegorz Stryba
w Czarnej polewce.

zależą od tych poplątanych bazgrołów (Brulion
Bebe B., s. 5).
Dokonuje się ona przede wszystkim przy
pomocy absurdu i przesady. Autorka miesza podniosłą poetyczność z brutalną prozą życia. Zazwyczaj z takiego przedstawionego kontrastu wynika
humor.
Innym sposobem gry z konwencją jest parodiowanie stylu podniosłego, niegdyś charakterystycznego dla literatury dydaktycznej. Czytamy:
Na dworze trwała słoneczna wibracja, powietrze pachniało upałem, a wielki, betonowy plac
pomiędzy potężnymi blokami dyszał gorącem
(…) (Brulion BeBe B., s. 90).
Autorka proponuje także inną grę literacką.
W niektórych częściach na początku akcji przedstawiona jest dość obszernie postać, która nie okaże
się główną bohaterką. Np. w Kwiecie Kalafiora
główną bohaterką jest Gabrysia Borejko, natomiast
jako pierwszą osobę spotykamy siostrę Idę. W Sprężynie jako pierwszą poznamy Laurę Pyziak, dopiero
później czytelnik orientuje się, że główną bohaterką jest Łucja Pałys. Największe komplikacje
w kreacji bohatera występują w powieści Opium
w rosole. W tej części narrator przedstawia historię z punktu widzenia trzech bohaterów. Najpierw
pojawia się kilkuletnia Aurelia Jedwabińska, później poznajemy 16-letniego Macieja Ogorzałkę,
a dopiero w kolejnym rozdziale rozpoznajemy
Kreskę – później narrator relacjonuje naprzemiennie historię całej trójki.
Koncesją na rzecz konwencji wydaje się wprowadzenie motywu tajemnicy, pojawiającego się
w każdej części. Na przykład w Nutrii i Nerwusie
do Natalii Borejko w pociągu dosiada się jakiś chłopak. Kto to jest? Jakie ma wobec niej plany? Dlaczego ją dalej szpieguje? Czytelnik wciąż czegoś nie
wie. W podobny sposób konstruowana jest akcja
w Języku Trolli. W środowisku szkolnym, w którym
tyle się mówi o aspekcie wychowawczym i tolerancji, wśród młodych zuniformizowanych uczniów
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pojawia się nieznajoma postać. Dziewczynka
uporczywie nie chce zdjąć czapki z głowy. Dlaczego? Narrator nie mówi o tym wprost. Dojrzały
czytelnik może się domyślać, co było powodem
takiego zachowania dziecka, dla młodych może to
być zagadka nie do rozstrzygnięcia.
Innym chwytem rodem z powieści grozy i powieści przygodowych jest wprowadzanie postaci tzw.
odmieńców, którzy nie potrafią lub nie chcą uznać
norm społecznych, prezentowanych często – co ciekawe – w konwencji parodystycznej. Jedną z takich
postaci jest Bernard Żeromski, którego poznajemy
po raz pierwszy w Brulionie Bebe B.
Happening, który wystawił Bernard na wiacie
przystanku autobusowego, jest próbą ratunku dla
degradowanej komercją publiczności. Bernard
wychodzi do ludzi z hasłem:
Obalcie mury (Brulion Bebe B., s. 108) - Ocknijcie się - Tuż obok stoi wasz bliźni. Podajcie sobie
ręce, bracia. Rzućcie sobie nawzajem kilka ciepłych słów. Od tego się zaczyna. Najpierw obalcie bracia mur ponurej obojętności (…) (Brulion
Bebe B., s.110)
Tylko ten, kto doczytał książkę do końca,
zaczyna rozumieć idee wpisu Bernarda do pamiętnika koleżanki, który na początku powieści wydawał się czytelnikowi absurdalny. Brzmiał on:
A mury runą, runą, runą – Żeromski (Brulion
BeBe B., s.120).
Aluzja jest częstym środkiem, który stosuje
Musierowicz w swoich powieściach. W nowszych
częściach autorka zawiera coraz więcej odwołań
intertekstualnych. Są to cytaty znane z dzieł światowych, a nie literatury dziecięco-młodzieżowej,
sentencje łacińskie, nazwy należące do kultury
antycznej czy muzyki klasycznej. Odwołania
historyczne pojawiają się w Jeżycjadzie albo bezpośrednio (narrator wprost o tym opowiada), albo
w formie retrospekcji lub przy użyciu aluzji, zachęcających czytelnika do uważnej lektury.

55

W Imieninach czytamy:
Szczególnej urody siedzisko dla solenizanta
(krzesło oplecione czerwonymi wstęgami
z krepy) ustawiono u szczytu stołu i dziadek Borejko zaraz uczynił uwagę, że ostatnio
widział podobne dekoracje w czasach nieboszczyka Władysława Gomułki, w pewnym wiejskim Domu Kultury pod Szamotułami, gdzie
zmuszony był dać wykład na temat władzy
w starożytnym Rzymie, z okazji dwudziestolecia PRL (Imieniny, s. 23).
Literatura, którą czytają bohaterzy sagi Borejko,
często nie jest znana współczesnemu uczniowi.
W domowej biblioteczce Borejków znajdują się
między innymi: Przeminęło z wiatrem Margaret
Mitchell, Emma Jane Austen, Dziwne losy Jane
Eyre, Polski młyn Tischnera, Minuta mądrości de
Mello, powieści Kurta Vonneguta i Karen Blixen,
Klechdy sezamowe Bolesława Leśmiana, Glenn
Gould Stefana Riegera, Gorączka romantyczna
Marii Janion i wiele innych. Borejkowie czytają
nie tylko dzieła literatury pięknej, ale także teksty
filozoficzne: m. in. Arystotelesa, Platona, Plutarcha
i Marka Aureliusza.
Liczne porównania zawarte w wypowiedzi
narratora odwołują się do znajomości dzieł
kultury:
FILMU – Kąciki ust nie unosiły się w tym uśmiechu, tylko rozciągały się w poziomie. Jak u Gelsominy w filmie „La strada” (Dziecko piątku, s. 15).
MALARSTWA – Przestała myśleć o bezbronnej
dziewczynce de Chirico; ten obraz – „Tajemnica
i melancholia ulicy” – należał do jej ulubionych,
a przecież chwilami się go bała (Dziecko piątku, s.
17).
MUZYKI – radio nadawało Wielką Mszę h-mol
Bacha i Konrad sam nie wiedział, czy przejmujący
smutek, jaki go ogarnął, zrodził się za przyczyną
prześlicznego „Agnus Dei” (Dziecko piątku, s. 68).
TEORII PSYCHOLOGICZNYCH – „Musiał mieć
ani chybi silne podłoże freudowskie” (Tygrys i Róża,
s. 28).
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Klasyfikacja Krystyny Zabawy

- dorosły odnajduje siebie
z dzieciństwa (wspomnienia
z przeszłości).

- dorosły odnajduje dziecko
w sobie (pierwiastek dziecięcy/
dziecięcość wciąż obecny/ą
w dorosłym życiu);

- dorosły czyta to samo inaczej
(poprzez swoje doświadczenie
życiowe);

Przykłady świadectw odbioru czytelników Jeżycjady:

Doroszka z Hiszpanii: na nich wzrastałam i znajdowałam humor i zabawę. I
znów ten sam motyw mnie skierował po latach w Pani stronę. Chcę
przypomnieć sobie lata beztroski, wrócić do dawnych klimatów.
Wielbiciel MM: po raz trzeci zagłębiam się w treść Jeżycjady. Przypominam
sobie znów wszystkie fakty i bohaterów; jestem szczęśliwy (…).

Agnieszka z Wrześni: kiedy skończyłam Córkę Robrojka miałam ochotę ryczeć,
krzyczeć i gryźć. A wszystko przez to, co Pani zrobiła Natalii i Filipowi. Dlaczego
niby mieliby ze sobą zrywać.
Jekaterina z Chorzowa: dzięki Pani całymi dniami siedzę w fotelu, śmieję się do
pożółkłych stron okraszonych fantastycznymi ilustracjami i nie myślę .
Iwona Bartczak (bibliotekarka): moje „wewnętrzne dziecko ”zawsze
z jednakową niecierpliwością oczekiwało zapowiadanych tomów (…)- ile stron
by nie liczyły, zawsze byłam zaskoczona, że to już niezaprzeczalny koniec
i pozostaje mi znów czekać, czekać, czekać….
Prof. Zbigniew Raszewski: sięgnąłem po "Opium w rosole". To jest cudowna
książka. Czytałem ją zupełnie od nowa zauważając rzeczy, których przedtem nie
widziałem.
Kosibianka z Krakowa: czuję jakbym po pracy zaczynała drugie, ukryte życie
przy Roosvelta, (…) pisane przez panią słowa zwyczajnie przedłużają mi życie.
Czytelniczka: zauważyłam, że moimi ulubionymi stają się te (książki, wątki,
postacie), których kiedyś nie doceniałam.

- dorosły czyta co innego –
dociera do innej warstwy ikono
tekstu, odbiera sygnały, znaki,
interteksty znane z innych,
dorosłych tekstów kultury
(literatury, obrazów, filmów,
reklam itp.); odczytuje
„dorosłe” sytuacje, niedostępne
bezpośrednio dziecięcemu
poznaniu (np. konteksty życia
rodzinnego czy stosunków
damsko-męskich);

- dorosły czyta jak rodzic,
wychowawca – zwracając
uwagę na wartości
przekazywane dziecku.

Joanna Papuzińska-Beksiak: M. Musierowicz (…) ilustruje wydobywając
w bardzo sympatyczny sposób nakreśloną także i piórem „brzydko-pięknotę”
swoich bohaterek.
Maria Kwiatkowska-Ratajczak: Sytuacja fabularna stworzona przez
Musierowiczową wyraźnie koresponduje z tym, co o świecie wartości piszą
filozofowie. To przecież Nicolai Hartmann wyjaśniał, że przebieg procesu
świadomościowego ukierunkowanego na wartość rozpoczyna się od
nastawienia emocjonalnego.
Anna Maria Krajewska: Opium (…) dałoby się odczytać jako przypowieść
o zwycięstwie pierwiastków dobra nad pierwiastkami zła. Konwencją byłby
odpowiedni podział świata.
O. Paweł Kozacki: Te książki wnoszą tyle światła i optymizmu, że czasami nie tylko
polecam je, ale zadaje na pokutę.
Nauczycielka z warszawskiego liceum: Rosłam razem z Pani książkami i do tej
pory do nich wracam (…) Jeżycjada jest idealną książką dla części naszych
uczniów.
Ewa Kalińska (polonistka): Na lekcjach polskiego dają natomiast podstawę do
rozmów o wartościach (…).

Tabela przedstawia różne reakcje czytelników na lekturę Jeżycjady, sklasyfikowane przez K. Zabawę

LAS RZE C ZY
Wszelkie powyższe przykłady pokazują, że
książki M. Musierowicz apelują do wiedzy, erudycji i inteligencji odbiorcy. Nie są tylko popularną
powieścią dla młodzieży.

Fenomen dorosłego czytelnika
Wartości książek Musierowicz odkrywa się tylko
przy pomocy aktywnej lektury. Taki rodzaj czytania najczęściej spotykany jest u osób dojrzałych –
w młodym lub starszym wieku. Z tego to powodu
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Krystyna Zabawa przedstawia różne sytuacje,
w których dorosły czyta książkę „dla dzieci i młodzieży”. Wymienione przez K. Zabawę potrzeby
znajdują potwierdzenie w świadectwach czytelników Jeżycjady.
Obok kilka przykładów, przyporządkowanych
do poszczególnych kategorii, określonych przez
Krystynę Zabawę.
Każdą wypowiedź należącą do dwóch pierwszych grup cechuje ładunek emocjonalny. Dorosły,

Cykl ten zakłada swego rodzaju rozdwojenie w każdym
odbiorcy. Jest pisany dla dziecka, które stanie się
dorosłym, ale też i dla dorosłego, który w głębi swego
jestestwa pozostaje dzieckiem
należy uznać tezę Krystyny Zabawy, że zagadnienie adresata utworu literackiego to kwestia rodzaju
wrażliwości, a nie wieku adresata5. Odbiór literatury przez dorosłych odbiorców Jeżycjady rozgrywa
się w różnych płaszczyznach intelektualnych. Jak
twierdzi Krystyna Zabawa, ma na to wpływ sama
budowa tekstu. Zdaniem K. Zabawy: (…) charakterystyczną cechą książki dziecięcej XXI wieku jest
fakt, że coraz rzadziej kieruje się ją tylko do dziecka6.
Co mogą w niej znaleźć dorośli? Małgorzata Musierowicz powiedziała:
Rzecz całą wyjaśnił mi prof. Raszewski: nie to
się dorosłym spodobało, że są to książki o nich
i dla nich. Przeciwnie – chętnie przeczytali Jeżycjadę jako nowe książki dla młodzieży, z całą
właściwą dla nich specyfiką7.
5 K. Zabawa, Od lat 3 do 103 - w kierunku literatury dla każdego
wieku [w:] tejże, Rozpoczęta opowieść, Kraków 2013, s. 93.
6 Tamże, s. 92.
7 Zapis mojej rozmowy czatowej z M. Musierowicz dołączony
jest w formie załącznika do mojej pracy magisterskiej pt.
Dziecko i dorosły jako podwójny odbiorca wirtualny sagi Jeżycjada Małgorzaty Musierowicz napisanej pod kierunkiem dr
hab. Magdaleny Saganiak na WNH UKSW.

który opowiada o potrzebach powrotu do świata
Jeżycjady, potrafi być uczuciowy, radosny i szczęśliwy jak dziecko. Nie zapomina jednak o tym, że
lektura może przynieść czytelnikowi coś więcej niż
chwilową rozrywkę. Bo czytelnik dorosły oczekuje
od książki czegoś innego niż nastolatek. Jego kompetencje czytelnicze, które zdobywa z wiekiem,
wykształceniem i doświadczeniem, pozwalają
mu na dogłębną analizę czytanego tekstu. Przede
wszystkim rozumie to, że każde dzieło literackie
usytuowane jest w konkretnym miejscu, czasie
i konwencji gatunkowej. Jeśli tekst opowiada (tak
jak w przypadku Jeżycjady) o losach młodych
współczesnych bohaterów, to w konkretyzacji dorosłego literacki świat przedstawiony będzie bardziej
szczegółowy i realistyczny, bo interpretacje współczesnego tekstu sytuuje on w pierwszej kolejności
w kontekście znanego mu współczesnego życia,
dysponując też większą zdolnością percepcji. Dorosły – jako czytelnik – wykazuje się również większymi kompetencjami, do których należeć mogą
np. umiejętność wyselekcjonowania najważniejszych informacji z przeczytanego tekstu, zdolność
wykorzystania zdobytej wiedzy, biegłe czytanie ze
zrozumieniem, zdolność do zapamiętywania przeczytanego tekstu, posługiwanie się różnorodnymi
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technikami i sposobami lektury w zależności od
rodzajów, gatunków i typów piśmienniczych,
zdolności poznania celu, jakiemu służy literatura,
i inne wiadomości już zdobyte dzięki uprzedniej
lekturze. Te i inne elementy sprawiają, że góruje
on nad dzieckiem kompetencjami czytelniczymi,
ale dziecko może go przewyższać wrażliwością
i świeżością spojrzenia, utraconymi przez dorosłego, których dojrzały człowiek ponownie szuka
w literaturze adresowanej do dzieci.
Powieści Małgorzaty Musierowicz przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, lecz drugim typem
odbiorcy wpisanego w tekst jest dorosły. Tak więc
cykl Jeżycjada ma podwójnego odbiorcę wirtualnego. Ale jeśli przyjrzeć się sprawie bliżej, widzimy,
iż może jest inaczej: cykl ten zakłada swego rodzaju
rozdwojenie w każdym odbiorcy. Jest pisany dla
dziecka, które stanie się dorosłym, ale też i dla
dorosłego, który w głębi swego jestestwa pozostaje
dzieckiem.

Potrzeba powrotu do przeszłości
O tym, jak bardzo potrzebne są nam wspomnienia, nie trzeba przekonywać. Literatura może być
formą ucieczki do świata, który był nam bardzo
bliski. Pisarka z niezwykłą dbałością o szczegóły
przedstawiła Poznań, realia PRL-u, które z biegiem czasu zyskują nowe znaczenia. Zamiłowanie
autorki Jeżycjady do realizmu ma wielu admiratorów. Do grona najwierniejszych czytelników
zalicza M. Musierowicz Zbigniewa Raszewskiego,
który w jednym z listów adresowanym do autorki
wypowiedział się następująco:
Uwaga: to jest Pani największa siła, bo Pani
realizm nie jest wymyślony, wynika z autentycznej ciekawości świata i ludzi, i to ciekawości
życzliwej8.

Cenię powieści M. Musierowicz za trafne
komentowanie naszej rzeczywistości, za gromadzenie w utworach drobnych, ale ważnych
realiów, które po latach ulatują z pamięci9.
Wypowiedź czytelniczki Iwony Bartczak:
Bardzo cenię sobie także osadzenie akcji w tak
bardzo polskich realiach: jeśli stan wojenny –
to i kartki, przemiany ustrojowe – to problem
bezrobocia, nawiązanie do afer10.
W każdym rozdziale cyklu powieściowego
przedstawiona jest konkretna data i pogoda, która
właśnie miała miejsce w tym konkretnym czasie,
np. jeśli bohaterka Szóstej klepki (Cesia) szła 10
grudnia w śnieżny poranek, to dociekliwszy czytelnik może sprawdzić, iż w Poznaniu w tym dniu,
tego roku, o tej porze odnotowano taki właśnie
stan atmosferyczny. Dlatego większość elementów,
które przedstawia Musierowicz, czytelnik przyjmuje nie tylko jako prawdopodobne, ale i prawdziwe, a wszystkie starannie ocenia pod kątem
prawdy i zmyślenia.
Czytelniczka, gbrylka (nick), napisała:
(…) gdy czytam ponownie Pani książki, zastanawiam się zawsze, które elementy są całkowicie wymyślone, a które nawiązują do sytuacji
z życia11.
Musierowicz już jako mała dziewczynka
zwracała szczególną uwagę na realia przedstawione w powieściach, czytanych w dzieciństwie.
W prowadzonej ze mną rozmowie na forum
przyznała się:
9 A.M. Krajewska, Co słychać u Borejków [w:] Małgorzata
Musierowicz. Portrety literackie autorów lektur dziecięcych,
pod. red. St. Frycie, Warszawa 2008, s. 142.

Anna Maria Krajewska, badaczka i jednocześnie
wierna czytelniczka wyznała:

10 Iwona Bartczak, Moja Musierowicz [ w:] Moja Musierowicz,
O twórczości Małgorzaty Musierowicz, pod red. P. Dakowicza,
Łódź 2008, s. 89.

8 Z. Raszewski, List nr 2 z 17 III 1989 [w:] tegoż, Listy do Małgo-

11 Wpis z księgi gości (…) nr 63350 zamieszczony dnia 9

rzaty Musierowicz, Kraków 1994, s.14.

sierpnia 2014, godz. 13:43.

LAS RZE C ZY
(…) zawsze, nawet w powieściach dla młodzieży, fascynowały mnie te dalsze, ukryte
w tle realia społeczne i wszelkie inne. Podczas
czytania wciąż przeskakiwałam do innych książek, nie beletrystycznych, szukając wiadomości
i szczegółów12.
Te i inne czynniki pozwalają czytelnikowi
na empiryczne poznanie miejsc, które opisuje
autorka. Ci, którzy wychowali się w Poznaniu
(m.in. prof. Raszewski), z sentymentem zatrzymują się na drobiazgowych opisach, doceniając
kunszt autorki i z uznaniem dostrzegając jej niesamowitą spostrzegawczość i dbałość o szczegół.
Ci natomiast, którzy w Poznaniu się nie wychowali, przyznają się do tego, że dzięki jej książkom poznali stolicę Wielkopolski. O fakcie tym
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grudzień 1970, stan wojenny w roku 1983, powstanie
„Solidarności”, z uwzględnieniem jej przemian po
roku 1989, wstąpienie Polski do NATO ( w roku
1999) i Unii Europejskiej w 2004 r.
Można by przypuszczać, że gdyby nie realia
ukazane w Jeżycjadzie, grono dorosłych czytelników byłoby o wiele mniejsze. Być może stanowią
one podstawę do zaistnienia sfery, którą można
nazwać po prostu wspólną wszystkim odbiorcom
rzeczywistością – światem, w którym żyją oni sami,
w którym rozstrzygają się ich dramaty i problemy.
W ten sposób pojawia się możliwość uwydatnienia jeszcze jednej płaszczyzny: aksjologicznej.

Czy dobro jest jeszcze modne?
Narracja Jeżycjady została poprowadzona
przez Małgorzatę Musierowicz w taki sposób,

„Musiało minąć sporo lat, bym zrozumiała, że tak
naprawdę tym, co urzeka mnie najbardziej, wzrusza
i pociąga – jest dobroć. Dobroć nie jest modna.”
wspomina m.in. literaturoznawczyni prof. Joanna
Papuzińska:
Wszystkiego nieomalże dowiedziałam się
o Poznaniu, a szczególnie o Jeżycach, o architekturze, o właśnie jakimś takim poznańskim stylu życia, o topografii miasta bardzo
dużo się dowiadujemy i chyba o obyczajach
poznańskich13.
Autorka pokazała także retrospektywne spojrzenie na problemy polityczne i najważniejsze wydarzenia w historii, tj. październik 1956, marzec 1968,
12 Fragment wypowiedzi M. Musierowicz zamieszczony jest
w księdze gości na stronie autorki pod nr 34866. Rozmowę,
która miała miejsce 21 Października 2012, przedstawiłam
także w swojej pracy magisterskiej.
13 Zapis wypowiedzi pochodzącej z słuchowiska radiowego,
dostępnego na stronie: www.radiomerkury.pl/informacje/
pozostale/jezycjada-skarb-poznania.html

żeby czytelnik miał wrażenie, iż jest prawdziwym obserwatorem rozgrywających się na jego
oczach wydarzeń. Zarazem wszystko, co jest
przedstawione, ma niemalże wartość dokumentu. Zgodnie z zasadami wielkiego realizmu,
to, co widziane, podlega rozumieniu. I chociaż
nikt nie prowadzi czytelnika za rękę i nie pokazuje niczego na siłę, chociaż te same zdarzenia
są relacjonowane przez różne postaci, chociaż
pisarka buduje dystans do swoich postaci, to
odbiorca ma pełną jasność, jak ocenić postępowanie bohaterów. Te cechy pisarstwa M.
Musierowicz stwarzają szczególne warunki do
postawienia problemu dobra i zła.
Poznańska autorka ukazuje wartość dobra.
Czym ono jest? Kim jest dziś człowiek dobry?
W 1994 roku w swojej autobiografii roku Małgorzata Musierowicz wyznała: „musiało minąć sporo
lat, bym zrozumiała, że tak naprawdę tym, co
urzeka mnie najbardziej, wzrusza i pociąga – jest
dobroć. Dobroć nie jest modna. Mam wrażenie,
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jakbym – wyznając to co powyżej – odsłaniała
jakąś swoją wstydliwą słabość 14”.
Przesłanie: „Dobro jest najwyższą wartością”,
M. Musierowicz kieruje przede wszystkim do
młodych:
(…) chciałam pokazać, jak trudno jest młodemu
człowiekowi żyć dzisiaj, jak trudno jest mu mieć
nadzieję, otuchę, wiarę w to, że życie ułoży się
po jego myśli, że będzie taki człowiek miał możliwość zrealizować wszystkie swoje marzenia
i swoje plany, że jego życie nie będzie jałowe.
Jest niezmiernie trudno młodemu człowiekowi
uwierzyć w to, że mu się uda15.
Jest jednak możliwe, że to przesłanie, tak trudne
do wypowiedzenia we współczesnym świecie, przyciąga do Jeżycjady także i dorosłego czytelnika,
a porozumienie w dobru jest najsilniejszym spoiwem łączącym pokolenia – w sferze uniwersalnej.
14 M. Musierowicz, Tym razem serio (no, prawie), Łódź 1994,
s. 84.
15 Zapis rozmowy z harcerskiego słuchowiska radiowego:
http://ninateka.pl/audio/rozglosnia-harcerska-czasem-sie-wstydze-rozmowa-z-malgorzata-musierowicz (dostęp:
19.09.2014).

Książki Małgorzaty Musierowicz zakładają ciągłość życia ludzkiego, ukazują tożsamość w rozwoju od dzieciństwa do starości. Pokazują także
trwałość form ludzkiego życia: w zmiennych
realiach pojawiają się te same problemy, które
ludzkość już poznała, rozwiązała – i które literatura może pokazać ku powszechnemu pożytkowi.
Tak więc zasada mimesis, wyprofilowana u Małgorzaty Musierowicz tak, by ukazywać dobro, kieruje czytelnika – zarówno młodego, jak i dorosłego
– do realnego świata, w którym trzeba podejmować
wybory moralne. Na tym polega swoisty dydaktyzm Jeżycjady: na wierze w możliwość rozeznania
dobra i zła, na rozbrojeniu zła humorem, na ukazaniu możliwości porozumienia między pokoleniami, między ludźmi różnych płci, charakterów
– na pomocy w wielkim dziele poznania świata,
którego dokonuje sztuka.
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W MIEJSCACH JEDNAKICH
PIOTR ZACHEJA

Stoję w sklepie kolejce,
i widzę morze pod ladą
w pocztówce na zawsze zamknięte.
Dotknąć pragnę je palcem
i widzę piasek nad morzem
w szybie zamknięty gorącem.
Wzdycham...
I wychodzę w powietrze,
czuję dotyk i widzę
bryzę budzącą dreszcze.
Palce ku górze wyciągam,
w locie kropli dotykam
i widzę niebo
targane dreszczem,
płaczące nad losem.
Czy zapłakać nie wolno?
Od dotykania widzę.
Od dotykania mam dreszcze.
Wzdycham.
Wychodzę
w nicość – od dotyku wolny nareszcie,
lecz nie ślepy jeszcze.
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MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ,
CZYLI O WSPÓŁCZESNYM
MINIMALIZMIE
małgorzata maksymiuk

Ż

yjemy w świecie ogarniętym konsumpcjonizmem, żądzą pieniądza, pogonią za karierą
i dobrami materialnymi. Nie oznacza to jednak,
że nie ma w nim miejsca dla ludzi, którzy odrzucają
uzależnienie od pieniędzy, rzeczy, niepotrzebnych
relacji czy osób. To fenomen w naszej cywilizacji,
w której wyznacznikiem sukcesu bywa najczęściej
nie to, kim się jest, ale to, ile się posiada.
Niemal każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że
żyjemy w świecie konsumpcjonizmu i nadmiernego przywiązania do dóbr materialnych. Ludzie
kupują więcej niż potrzebują. Co 20 Amerykanin uzależniony jest od zakupów, a 15 milionów
Brytyjczyków ma w domu wagę kuchenną, której
użyło najwyżej dwa razy 1. Jeśli chodzi o Polskę, to
gromadzenie dóbr materialnych na zapas może
tłumaczyć fakt, iż wielu z nas pamięta ciężkie
czasy PRL-u, kiedy to niedostatek był czymś
powszechnym. Ze względu na historyczne zawirowania, nie osiągnęliśmy jeszcze tak wysokiego
poziomu życia jak w krajach rozwiniętych, więc
konsumpcjonizm jest dla nas namiastką zachodniego dobrobytu.
Codziennie jesteśmy zachęcani do nabywania
coraz to nowszych, atrakcyjniejszych produktów,
jednak pod ładnie wyglądającą reklamą kryje się
wiele zagrożeń. Chcąc nie chcąc, każdy z nas staje
się ofiarą taktyki stosowanej przez producentów.

Wytwarzają oni produkty niskiej jakości po to,
by zakup nowej rzeczy był bardziej opłacalny niż
naprawa starego sprzętu: ma się zepsuć zaraz po
zakoczeniu okresu gwarancji. Tę sytuację bardzo
ciekawie obrazuje hasło z filmu Brand New World,
który ukazuje nowelę Aldousa Huxley’a o tym
samym tytule jako aktualną współczesnośnie:
„Zamiast iść do mechanika, wyrzuć do śmietnika!”2 . Zamiast zaspokajać zapotrzebowanie konsumentów, producenci prowadzą do powstawania
wciąż nowych rozbudowanych pragnień.
Z drugiej strony, trwałość niektórych przedmiotów jest dłuższa niż czas ich przydatności dla
użytkownika. Wielokrotne użycie jednego produktu prowadzi do znudzenia się nim. W niekomfortowej sytuacji znajdują się ci, którzy z powodu
ograniczonych środków finansowych nie mogą
pozwolić sobie na przebieranie w coraz to nowocześniejszych, niemal niewyczerpalnych ofertach
i asortymentach. Osoby takie są oceniane jako
„nędzarze, snujący się wśród suto zastawionych
stołów konsumpcyjnej uczt”3.
Często chęć „bycia na czasie” prowadzi do życia
na kredyt. Dziś nie musimy już oszczędzać, aby
2 E. Jones-Morris, Brand New World, Chatto and Windus,
2005.
3 M. Halawa, P. Wróbel, Bauman o popkulturze. Wypisy,
Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne, Warszawa 2008,

1 Z. Kisielewska, Mniej czyli więcej, [w:] Fokus, nr 12/2012, s. 31.

s. 20.
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pozwolić sobie na większy wydatek 4. Karta kredytowa natychmiast umożliwia zaspokojenie
potrzeby lub raczej zachcianki. Wydawanie pieniędzy, zanim je się zarobiło, staje się współcześnie
czymś powszechnie spotykanym.
W takim zachowaniu można dopatrywać się
związku z opisywaną przez Ericha Fromma orientacją merkantylną, tak charakterystyczną dla
naszych czasów. Wiąże się ona z traktowaniem własnej osobowości jak towaru, który podlega prawom
rynku. Sukces jednostki nie zależy od posiadanych
przez nią zalet, ale od tego, jak sprzedaje własną
osobowość, która celowo jest ukształtowana w taki
sposób, aby spełniała oczekiwania rynku. Samoocena człowieka o orientacji merkantylnej zależy
od tego, jak oceniają go inni, którzy oglądają go
przez pryzmat odnoszonych przez niego sukcesów.
W XXI wieku ugruntowane zostało przekonanie, że szczęście i poczucie bezpieczeństwa można
zbudować na dobrach materialnych. Nadmierny
konsumpcjonizm wywołać może jednak stan przemęczenia i niepokoju, co określa się jako tak zwaną
„grypę dobrobytu”5, inaczej „affluenza”. Może to
globalne prowadzić do konsekwencji, takich jak
marnowanie zasobów Ziemi, a w mniejszej skali
skutkować stresem, powstawaniem długów, niezadowoleniem z życia6. Ponadto rozmaite zabiegi
marketingowe mogą prowadzić do uzależnienia
od zakupów, czyli oniomanii, inaczej nazywanej
zakupoholizmem lub shopoholizmem. Nałóg ten
charakteryzuje się nadmierną potrzebą nabywania nowych dóbr i korzystania z usług, które nie
są człowiekowi potrzebne. Osoby cierpiące na to
zaburzenie czerpią ogromną satysfakcję z kupowania, które na krótko przynosi choremu poprawę
humoru, zadowolenie i poczucie spełnienia, lecz
w dłuższej perspektywie zazwyczaj wywołuje
wyrzuty sumienia, spadek samooceny i wstyd.
Uzależnienie to ma nieodłącznego sojusznika,
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jakim są karty płatnicze, wypierające powoli żywą
gotówkę. Konsument, nie widząc wartości pieniędzy, traci kontrolę nad wydawanymi środkami,
które stają się poniekąd „odrealnione”.
W XXI wieku konsumpcjonizm przybrał charakter autoteliczny. Jest on celem samym w sobie,
służącym wyłącznie sobie i tylko siebie wspierającym i wzmagającym. Nie prowadzi do żadnych wyższych celów, chodzi jedyne o sam akt
konsumowania.
Konsumpcja powinna stać się „absolutnym
celem dla siebie” i „powołaniem”, (...) ma przecież charakter kompulsywnego i nieodpartego, uzależniającego i samonapędzającego
się popędu, który ani nie potrzebuje, ani nie
dopuszcza racjonalnego wyjaśnienia7.

Ratunek w minimalizmie
W ogarniętym konsumpcjonizmem świecie pojawiła się nadzieja na odmianę. Coraz więcej osób
uświadamia sobie, że przytłacza je nadmiar rzeczy,
dlatego dobrowolnie rezygnują z nowych nabytków.
Nie chodzi tu jedynie o samo posiadanie przedmiotów, ale o uczucie przytłoczenia przymusem posiadania, marnowania czasu czy bycia bombardowanym
niepotrzebnymi informacjami. Minimalizm – bo
właśnie o nim mowa – to filozofia życiowa, która
stawia na świadome ograniczenie konsumpcji i spowolnienie tempa życia. Jest to konsekwentne dążenie
do osiągnięcia prostoty w każdym aspekcie naszej
egzystencji. W imię lepszego życia minimaliści odcinają się od otaczającego ich nadmiaru. Starają się zrezygnować z niepotrzebnych przedmiotów, czynności
i zobowiązań. Celem, jaki stawia sobie ta filozofia, jest
pozbycie się niepotrzebnego ciężaru, który przysłania nam prawdziwy obraz siebie i świata. Umożliwia
on człowiekowi poznanie siebie, otoczenia i odkrycie tego, co naprawdę ważne – sensu naszego życia.
Uświadamianie sobie tego wszystkiego daje nam
poczucie wierności ideałom, wolności i spełnienia8.

4 Z. Bauman, Karta Kredytowa, [w:] red. W. Godzic, M. Żakowski. Gadżety popkultury: społeczne życie przedmiotów, Wydaw-

7 Z. Baumann, Pragnienia unikające zaspokojenia, [w:] tegoż,

nictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 19.

Społeczeństwo w stanie oblężenia, przeł. J. Margański,

5 Z. Kisielewska, op. cit, s. 31.

Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006, s. 174.

6 http://www.pbs.org/kcts/affluenza/, data dostępu: 4 I 2014.

8 http://stressfree.pl/minimalizm-filozofia-ograniczania/,
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Minimalista – któż to taki?
Minimaliści to najczęściej osoby urodzone pod
koniec XX wieku. Są to tak zwani przedstawiciele
„Generacji Y”, czy też „Pokolenia Millenium”9. To
osoby dobrze wykształcone, pewne siebie, otwarte
na nowe wyzwania. W przeciwieństwie do starszych
pokoleń, znają się na nowinkach technologicznych
i aktywnie korzystają z mediów cyfrowych. Osoby
takie cechuje myślenie o przyszłości i długoterminowe planowanie. Cenią sobie swobodę i poczucie
wolności. „Generacja Y” ma odmienny stosunek do
dóbr materialnych niż jej rodzice czy dziadkowie.
Według niej, o jakości życia świadczy nie „posiadanie”, lecz „bycie”. Minimaliści to ludzie, którzy
– chociaż ich na to stać – świadomie rezygnują
z nadprogramowych luksusów. Niektórzy z nich
mieszczą cały swój dorobek w jednej walizce, ale
większość żyje w mieszkaniach, które na pierwszy
rzut oka nie wyróżniają się niczym szczególnym.

Przepis na minimalizm
Wdrożenie w życie filozofii minimalizmu nie
jest rzeczą prostą. Należy przede wszystkim zadać
sobie pytania: czy to wszystko jest mi naprawdę
potrzebne? Czy koniecznie muszę wziąć na siebie
kolejne zobowiązanie? Czy takie postępowanie jest
zgodne z moimi ideałami i naturą? Kandydat na
minimalistę powinien też codziennie zastanawiać
się nad swoimi zachowaniami i wyciągać wnioski
z każdego dnia10. W oswojeniu z nową sytuacją może
pomóc uporządkowanie najbliższego otoczenia.
Można to robić metodą małych kroków 11, zaczynając np. od szafy. Zaleca się pozbycie wszystkiego,
co jest w domu niepotrzebne – rzeczy w dobrym
stanie można wystawić na aukcji internetowej lub
oddać komuś potrzebującemu. Oczywiście kusząca
może być myśl, że dany przedmiot może się jeszcze
przydać. W takiej sytuacji pomaga świadomość, że
data dostępu: 5 I 2014.
9 http://generacja-y.blogspot.com/, data dostępu: 5 I 2014.
10 http://stressfree.pl/minimalizm-filozofia-ograniczania/,

im mniej rzeczy nas otacza, tym łatwiejsze staje się
nasze życie – mniej sprzątania, mniej wydatków,
więcej wolnej przestrzeni w domu. W ten prosty
sposób można się przekonać, że samo uporządkowanie przestrzeni przekłada się na lepsze samopoczucie domowników. Oczywiście, aby wprowadzić
ład w swoje życie, powinno się dbać o utrzymanie
uzyskanego porządku.
Następnie przychodzi pora na wprowadzenie
zmian w innych dziedzinach swojego życia: sytuacji
zawodowej, rodzinnej, finansowej czy towarzyskiej.
Na tym etapie warto uświadomić sobie, co jest dla
mnie priorytetem, do czego dążę i jakie wartości
mają dla mnie znaczenie. Może istnieją jakieś
obowiązki, z których mogę zrezygnować, wydatki,
które mogę ograniczyć lub relacje, które mają
destruktywny wpływ na moje samopoczucie?12 Być
może warto odciąć się od toksycznych znajomości,
a skupić się na pielęgnacji prawdziwych przyjaźni.
Nie można dać sobie wmówić potrzeb, których
nie ma, ani uczynić z siebie niewolnika przedmiotów, toksycznych relacji czy gonitwy za pieniądzem. Zastosowanie tego wszystkiego w praktyce
może okazać się nie lada wyczynem, gdyż zasady
przyświecające idei minimalizmu są całkowicie
sprzeczne z obecnie panującymi modami i tym,
co dyktuje nam otoczenie. Należy liczyć się więc
z wieloma nieprzyjemnościami i ogromem pokus
czyhających na nas na każdym kroku. Dzisiejszy
świat zmusza nas do ciągłego podnoszenia sobie
poprzeczki, wspinania się po szczeblach kariery,
aktywnego spędzania czasu i niemarnowania ani
chwili. Dając się wciągnąć w wir tego wszystkiego,
łatwo utracić to, co naprawdę jest najważniejsze i co
ubogaca nasze życie.

Cały dobytek na jednej fotografii
Ciekawym przykładem minimalizmu może
być seria zdjęć szwedzkiej fotografki Savanny
Kvist. Wystawa All I Own przedstawia młodych
minimalistów wraz z całym swoim dobytkiem13.
Przedmioty, którymi się otaczają, bez problemu

data dostępu: 15 III 2014.
11 http://mnmlista.pl/minimalizm-krok-po-kroku, data

12 Ibidem.

dostępu: 15 III 2014.

13 Z. Kisielewska, op. cit., s.30.
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Autoportret z wszystkimi moimi rzeczami.

Ewa z wszystkimi swoimi rzeczami.

(http://www.flickr.com/photos/sannah/

(http://www.flickr.com/photos/sannah/

sets/72157615361417368/, data dostępu: 19 I 2014)

sets/72157615361417368/, data dostępu: 19 I 2014)

zgromadzili w jednym kącie: ciężko jest uwierzyć
w to, że tylko tyle potrzeba do funkcjonowania we
współczesnym świecie. Na kilku metrach kwadratowych zebrali swoje skromne meble, kilka
sztuk odzieży, książki. Wystawa te wzbudza wiele
emocji i skrajnych opinii. Poniżej przedstawiam
kilka wybranych fotografii, a ich interpretację
pozostawiam do indywidualnej oceny każdego
z czytelników.

na które nie każdy jest w stanie się zdobyć, ale
efekt końcowy wart jest swojej ceny. Co ciekawe,
bardzo często już sama szata graficzna tego rodzaju
stron internetowych jest odzwierciedleniem poruszanej tematyki. Zazwyczaj blogerzy używają
czarnej, prostej czcionki, umieszczonej na białym
tle. Witryny te są na ogół pozbawione wszelkiego
rodzaju ozdobników, grafik, a szczególnie wszędobylskich obecnie reklam. Słowem – wszystkiego
co zbędne. Jest to swego rodzaju fenomen w Internecie, gdzie nieustannie natykamy się na niezliczoną ilość odnośników i linków, które odsyłają
internautów ze strony na stronę. Tak potwierdza
się autentyczność i dobre intencje autorów stron,
którzy pokazują, że nie zależy im na zarobku czy
ilości odsłon.
Jednym z najważniejszych minimalistycznych
blogów jest Zen Habits14, który można traktować
jako swoistego rodzaju biblię każdego minimalisty. Jest to jedna z ulubionych stron o tej tematyce, odwiedzana co miesiąc przez ponad milion
czytelników 15.
„Zen Habits to blog o znalezieniu prostoty
w codziennym zgiełku naszego życia, o oczyszczeniu, które pomaga skupić się na tym, co
ważne, stworzyć coś niesamowitego, znaleźć
szczęście”16.

Internetowy minimalizm
Kopalnią informacji na temat minimalizmu
jest Internet. Można tu znaleźć mnóstwo stron,
portali i forów poświęconych tej tematyce. Moim
zdaniem, najciekawszym źródłem wiedzy na ten
temat są blogi. Są one zazwyczaj prowadzone
przez ludzi, dla których idea ta stała się sposobem
na życie. Można tu znaleźć mnóstwo wskazówek
dla początkujących minimalistów lub osób, które
dopiero zastanawiają się na zmianą stylu życia. Co
ważne, na tego rodzaju stronach zamieszczane są
porady podparte autentycznymi historiami i anegdotami, a nie jedynie odrealnione wskazówki, które
niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Są tam
rady dotyczące spraw materialnych, wskazówki
na tematy duchowe, psychologiczne, które w zderzeniu z rzeczywistością okazują się niezwykle
przydatne. Autorzy internetowych pamiętników
wcale nie ukrywają, że egzystencja minimalisty
nie jest usłana różami, szczególnie na początku
drogi. Pokazują, że jest to ogromne wyrzeczenie,

14 http://zenhabits.net/, data dostępu: 24 XI 2015.
15 http://zenhabits.net/about/, data dostępu: 29 III 2014.
16 Ibidem.
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Leo Babauta. (http://leobabauta.com/leobike.jpg, data dostępu: 24 XII 2015)

Strona ta została założona przez Leo Babautę:
męża i ojca sześciorga dzieci, pisarza, biegacza
i weganina17. Pierwszy wpis na blogu pojawił się 9
stycznia 2006 roku18, kiedy opisał drogę ku zmianom w swoim życiu i podsumował przełomowy dla
niego 2005 rok. Od tego czasu stara się sukcesywnie
zmieniać siebie. Autor otwarcie przyznaje:

zaczął kontrolować swoje finanse i stał się bardziej
zorganizowany20.
Bloger podkreśla, że nie narzuca nikomu swojego stylu bycia, że nie jest idealny i cały czas
pracuje nas sobą 21. Na swoim blogu zamieszcza
tygodniowo kilka rzetelnych artykułów na temat
prostoty, zdrowia, oszczędności, życia rodzinnego

Minimaliści to najczęściej osoby urodzone pod koniec
XX wieku. Są to tak zwani przedstawiciele „Generacji Y”,
czy też „Pokolenia Millenium”
„nie mam żadnych formalnych kwalifikacji,
nie jest ekspertem, lekarzem, trenerem ani
sportsmenem”.19
Stosuje proste metody, które sprawdzają się w jego
życiu, z którymi zechciał podzielić się z szerszym
gronem odbiorców. Leo Babauta w ciągu jednego
roku rzucił palenie, a zamiast tego zaczął uprawiać
sport i wstawać wcześnie rano (jego każdy dzień
zaczyna się o 4:30), zrewolucjonizował swoją dietę,

i szczęścia. Można tu znaleźć zarówno wskazówki,
jak zapoczątkować zmiany, skąd czerpać motywacje i inspiracje, a także konkretną pomoc. Babauta
opisuje również swoje przeżycia, m.in.: jak przeżył miesiąc bez smartphona lub jak nauczył się
samodyscypliny.
Najważniejszą zaletą blogu Zen Habits jest fakt,
iż został stworzony na fundamencie doświadczenia.
Niemal każdy wpis jest poparty historiami z życia

17 Ibidem.

20 Wymieniłam tylko nieliczne, moim zdaniem najciekawsze,

18 http://zenhabits.net/2006-year-in-review-great-year/,

zmiany z życia autora. Całą listę można znaleźć na stronie:

data dostępu: 5 IV 2014.

http://zenhabits.net/my-story/, data dostępu: 5 IV 2014.

19 http://zenhabits.net/my-story/, data dostępu: 10 IV 2014.

21 Ibidem.
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Orest Tabaka i jego dobytek. (http://orest.tabaka.eu/blog/2010/12/09/moj-praktyczny-minimalizm/,
data dostępu: 4 VI 2014)

blogera. Czytając jego posty nie ma się wątpliwości,
że autor żyje zawartymi tu treściami. Wiarygodność
opisanych sytuacji skłania do podjęcia wyzwania,
a sukces, który odniósł, jest dodatkową motywacją.
Podczas lektury Zen Habits nieodmiennie odnosi
się wrażenie, że Leo Babauta jest osobą niezwykle
ciepłą, rodzinną, a przede wszystkim szczęśliwą.

zaczęła się od przeprowadzenia w 2009 roku
spontanicznego eksperymentu, polegającego na
wyeliminowaniu wszystkich nieużywanych, zalegających w szafkach przedmiotów. W ciągu wieczora pozbył się około 70 procent ubrań, książek,
gazet i innych drobiazgów. Zbędne przedmioty
zostały sprzedane na aukcjach internetowych lub

„Oczyszczona przestrzeń z rzeczy, spraw i osób dla nas
nieważnych to pewnego rodzaju komfort, wolność
i wolna przestrzeń dla spraw i osób ważnych”
Równie ciekawą i wartą odwiedzenia stroną
internetową o minimalizmie, jest polski blog Orest
Tabaka. Zapiski minimalisty… i aktywnego człowieka!22 . Sam autor pisze o nim tak:
„Ten blog nigdy nie miał być o minimalizmie…
(i wciąż o nim do końca nie jest). Zajmuję się
podejściami do życia w ogóle, a minimalizm jest
tylko jednym z praktycznych podejść, z których
korzystam”23 .
Przygoda z minimalizmem autora tego blogu

rozdane rodzinie i znajomym. Autor zapewnia, że
uczucie lekkości, które wtedy mu towarzyszyło,
było niesamowite. W 2010 roku Orest wyprzedał
również większe rzeczy, takie jak rower czy meble.
Jak zapewnia: „to był czas w którym już funkcjonowałem minimalistycznie”24. Od tamtego czasu żyje
z zasobem rzeczy mieszczących się walizce, oczywiście, systematycznie wymienianych na przedmioty bardziej funkcjonalne i przede wszystkim
lżejsze25.

22 http://orest.tabaka.eu/blog/, data dostępu: 24 XI 2015.

24 http://orest.tabaka.eu/blog/minimalizm/, data dostępu:

23 http://orest.tabaka.eu/blog/minimalizm/, data dostępu:

10 IV 2014.

29 III 2014.

25 Ibidem.
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Minimalizm potrafi zainspirować

We wpisie, zatytułowanym Mój praktyczny
minimalizm26 Orest Tabaka wymienia cały swój
dobytek. Umieścił tu również fotografię, na
której znalazło się wszystko to, co uważa za swój
prywatny ekwipunek. Patrząc na nie trudno jest
uwierzyć, że do życia potrzebne jest tak niewiele.
Nic dziwnego zatem, że zdjęcie to wywołało prawdziwą burzę w polskich mediach27. Na fotografii,
w otoczeniu samego blogera, znalazła się jedynie
garść ubrań, sprzęt turystyczny i sportowy, drobne
urządzenia elektroniczne, dokumenty, kosmetyki
i kilka innych drobiazgów.
Dla Oresta minimalizm to nie tylko pozbywanie
się przedmiotów:
„To podejście, w którym świadomie wybieramy,
czym się zajmujemy, co robimy, co jest dla nas
ważne i potrzebne, w które przedsięwzięcia
i osoby kierujemy swój czas, uwagę i energię.
Oczyszczona przestrzeń z rzeczy, spraw i osób
dla nas nieważnych to pewnego rodzaju komfort, wolność i wolna przestrzeń dla spraw i osób
ważnych”28.
Orest Tabaka w wielu swoich wpisach zachęca
czytelników do uporządkowania swojego życia.
Jak zapewnia, zdaje sobie sprawę z tego, że takie
zmiany nie każdemu przychodzą z łatwością i że
wymagają czasu. W jednym z artykułów proponuje rozpoczęcie rewolucji od skupienia się
na trzech najważniejszych kwestiach: sprawach
zawodowo-finansowych, towarzysko-uczuciowych, oraz na pasji i celach. Bloger zapewnia
jednak:
„Każde małe uporządkowujące działanie przyczynia się do względnej harmonii w życiu, a to
przekłada się na energię, jaką mamy do zagospodarowania na różne przyjemności i rzeczy
ważne”29.

Życie, historie i przygody minimalistów stają
się również natchnieniem dla artystów, pisarzy,
reżyserów i muzyków. Doskonałym przykładem,
w szczególności bliskim mojemu sercu, jest autentyczna historia Christophera McCandlessa, która
stała się inspiracją do napisania książki Wszystko
za życie30 i stworzenia filmu o tym samym tytule31.
Christopher McCandless urodził się w roku 1968.
Mieszkał z rodziną w Cesapeake Beach, w USA.
Ojciec Chrisa był inżynierem w NASA, a matka
sekretarką. Z czasem założyli oni firmę konsultingową, która była bardzo udanym przedsięwzięciem. Praca i zarabianie pieniędzy stało się dla nich
celem życia, co było powodem zdystansowania się
chłopaka do rodziców32.
Chris McCandless był bardzo dobrym uczniem
przez cały okres swojej edukacji. Był też osobą
o bardzo silnej woli, upartą i zamkniętą w sobie.33
Na tle szkolnych kolegów wypadał niechlujnie,
gdyż nie przejmował się zbytnio strojem. W roku
1990 McCandless ukończył historię i antropologię
na Uniwersytecie Emory, jednak wszelkie tytuły
i zaszczyty uważał za zbędne.
„Wydawało mu się, że ostatnie cztery lata spędził
na wypełnieniu absurdalnego i uciążliwego obowiązku - ukończeniu studiów. Nareszcie poczuł się
niczym nieskrępowany, wyzwolony od ciasnego
świata rodziców i rówieśników, świata abstrakcji, bezpieczeństwa i dóbr materialnych, świata,
w którym czuł się odcięty od pulsującego nurtu
egzystencji”34.
Ogromny wpływ na poglądy Chrisa mieli pisarze:
Jack London, Lew Tołstoj i Henry David Thoreau.
Jego największym marzeniem była ucieczka od
cywilizacji i życie zgodnie z naturą – tak jak w przypadku jego ulubionych bohaterów literackich.

26 http://orest.tabaka.eu/blog/2010/moj-praktyczny-mini-

30 J. Krakauer, Wszystko za życie, Pruszyński i S-ka, War-

malizm/, data dostępu: 24 XI 2015.

szawa 2008.

27 https://www.youtube.com/watch?v=XxgxuIOlHNE, data

31 Reż. S. Penn, Wszystko za życie, Paramount Vantage, 2007.

dostępu: 10 IV 2014.

32 http://www.christophermccandless.info/bio.html, data

28 http://orest.tabaka.eu/blog/minimalizm/, data dostępu:

dostępu: 10 V 2014

29 III 2014.

33 J. Krakauer, op. cit., s. 106.

29 Ibidem.

34 Ibidem, s. 31.
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Po skończeniu studiów McCandless przekazał
24 000 dolarów na rzecz organizacji charytatywnych i wyruszył pod przybranym nazwiskiem
Alex Supertramp w podróż po Ameryce Północnej35. Pseudonim zaczerpnął z książki Autobiografia Super-Trampa36 Williama H. Daviesa. Często
żył bez pieniędzy czy jakiegokolwiek kontaktu
z ludźmi. Zapytany kiedyś przez jedną z napotkanych osób o rodzinę, odpowiadał, że już jej nie ma.
W czasie swojej wędrówki przemierzał Stany
Zjednoczone. Początkowo podróżował samochodem, który z czasem porzucił, następnie pociągami,
spływami kajakowymi, autostopem i oczywiście
pieszo. Chris McCandless marzył o „Wielkiej
alaskańskiej odysei”, gdzie mógłby żyć z dala od
materialistycznego społeczeństwa Ameryki, gdzie
mógłby rozwinąć się duchowo37. Swoje przemyślenia i zmagania regularnie opisywał w dzienniku.
O swoich planach opowiadał też napotkanym
po drodze przypadkowym ludziom. Podróżował
z możliwie najmniejszą ilością rzeczy, które były
konieczne do przetrwania. Zwykle miał również ze
sobą bardzo mało pieniędzy lub nie miał ich wcale.
W liście do swojego pracodawcy, u którego dorabiał
w czasie swojej przygody, pisał tak:
„Dzięki twojej wypłacie włóczęga jest banalnie
prosta. Przeżywałem większe emocje nie mając
centa przy duszy. Postanowiłem trochę dłużej
zakosztować takiego życia. Wolności i prostoty
piękna nie można zlekceważyć” 38 .
Po dwóch latach od rozpoczęcia swojej podróży,
28 kwietnia 1992 r., Chris dotarł do opuszczonego autobusu Fairbanks, nazwanego przez niego
„magicznym autobusem”. Porzucony pojazd znajdował się w sercu alaskańskiej dziczy i służył jako
schronienie dla myśliwych i podróżników39. Po
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dotarciu do celu chłopak tak pisał w swoim pamiętniku: „Jestem odrodzony. To mój świt. Prawdziwe
życie właśnie się zaczęło”40. Od tej pory wrak stał
się dla chłopaka domem, w którym w pełni mógł
rozpocząć nowe życie.
„Dwa lata wędruję po świecie. Żadnego telefonu, żadnego basenu, żadnych domowych
zwierzaków, żadnych papierosów. Totalna
wolność. Ekstremista. Esteta. Podróżnik, którego domem jest droga. (…) [T]eraz po dwóch
latach nadchodzi najważniejsza i największa
przygoda. Ostateczny bój, aby zabić fałszywe
istnienie i zwycięsko zakończyć rewolucję
duchową. (…) Nie będzie już zatruwany przez
cywilizację, od której ucieka; wchodzi samotnie
w krainę, by zgubić się w dziczy”41.
Cztery miesiące później jego ciało zostało przypadkowo odnalezione przez polujących na Alasce
myśliwych42. Minęło 19 dni od jego śmierci. Chris
McCandless zginął z głodu, zatruty grzybami
i owocami 43. Swoją wielką przygodę, niechęć do
cywilizacji i miłość do prostego, prawdziwego życia
przepłacił najwyższą ceną: swoim życiem.
Rok później pisarz Jon Krakauer, na podstawie
pamiętników głównego bohatera, wysyłanych
przez niego listów i relacji naocznych świadków
jego podróży, napisał książkę Wszystko za życie44.
W roku 2007 na jej podstawie nakręcony został
film pod tym samym tytułem45. To właśnie ekranizacja tragicznej przygody Chrisa McCandlessa
wzbudziła najwięcej emocji i nadała rozgłos całej
sprawie. Obraz został nagrodzony Złotym Globem
i wyróżniony nominacja do Oscara, oraz zasypany
innymi, mniej prestiżowymi nagrodami. Ścieżkę
dźwiękową i teksty utworów do Wszystko za życie
stworzył Eddie Vedder. Skomponowana przez niego
muzyka i słowa piosenek w ogromnym stopniu

35 http://www.christophermccandless.info/bio.html, data
dostępu: 10 V 2014.

40 Ibidem, s. 159.

36 W. H. Davies, The Autobiography of a Super-Tramp, Londyn

41 Ibidem, s. 155.

1917.

42 Ibidem, s. 9.

37 http://www.christophermccandless.info/bio.html, data

43 http://www.christophermccandless.info/bio.html, data

dostępu: 10 V 2014.

dostępu: 10 V 2014.

38 Reż. S. Penn, op. cit.

44 J. Krakauer, op. cit.

39 J. Krakauer, op. cit., s. 21.

45 Reż. S. Penn, op.cit.
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przyczyniają się do podkreślenia nastroju i zrozumieniu sensu tej tragicznej historii. W jednym
z utworów twórca, wczuwając się w postać Chrisa,
śpiewa o współczesnym mu, amerykańskim społeczeństwie, chciwości i materializmie tak:
„Jest dla mnie zagadką to, że mamy chciwość,
na którą sami się zgodziliśmy. Myślisz że musisz
chcieć więcej niż potrzebujesz, a dopóki nie
będziesz mieć tego wszystkiego, nie będziesz
wolny”46.
Historia życia i śmierci Chrisa McCandlessa
porusza do dziś, jest źródłem inspiracji i przemyśleń dla twórców, artystów, jak i zwykłych osób.
Myślę, że śmiało można nazwać go minimalistą,
chociaż niechęć do pieniędzy, kariery, tytułów
czy pogoni za dobrami materialnym były tylko
jednymi z licznych czynników, które przyczyniły
się do tragicznego losu chłopaka. Nie ulega jednak
wątpliwości, że do poczucia szczęścia i spełnienia
nie potrzebował wiele. Wystarczała mu jedynie
skromna zawartość plecaka i kontakt z literaturą
i naturą. Alex tak bardzo pragnął wyzwolenia ze
schematów, wyrwania od zakłamania czy bezsensownych obowiązków i relacji, że zdecydował się
na niezwykle radykalne rozwiązanie. Jego pragnienie wyzwolenia od zbędnego balastu, co jest
ważnym elementem minimalizmu, naraziło jego
bliskich na ogromne cierpienie i tęsknotę, a jego

samego doprowadziło do śmierci. Przypadek
Chrisa McCandlessa jest co prawda historią jedną
z wielu, jednak mało kto za swoje umiłowanie wolności płaci tak wysoką cenę.

Minimalizm – i co dalej?
Trudno jednoznacznie zdiagnozować, czy zjawisko minimalizmu pozostanie modą niszową, czy
też wejdzie do mainstreamu popkultury. Można
jednak zakładać, iż ze względu na coraz szerzej
widoczny w kulturze protest przeciwko bezrefleksyjnemu konsumpcjonizmowi, wcielanie w życie
idei zrównoważonego rozwoju stanie się niezbędne.
Przyjęcie filozofii minimalizmu może przyczynić
się do poprawy jakości naszego życia. Idea ta, mając
na celu świadome ograniczenie konsumpcji i spowolnienie tempa życia oraz osiągnięcie prostoty
w każdym aspekcie życia, umożliwia poznanie
siebie, otoczenia i odkrycie tego, co dla nas najważniejsze. Wydaje mi się, że minimalizm nie
jest tylko chwilową modą, czy kaprysem młodych
mieszkańców wielkich miast, a przemyślane wydawanie większej ilości pieniędzy na dobra luksusowe
nie jest fanaberią. W ogarniętym kryzysem świecie takie zachowania stały się koniecznością, która
może przynieść poprawę sytuacji zarówno w skali
globalnej, jak i w mikroskali każdego człowieka.

46 E. Vedder, Society, podaję za: https://www.youtube.com/
watch?v=qbhlahDK_lU, data ostępu: 6 VI 2014.

DŁONIE
KRYSTYNA TYLKOWSKA

dłonie są we mnie najstarsze
linii papilarnych ciągle jeszcze
więcej niż zmarszczek na twarzy
i chyba najmądrzejsze
linie papilarne więcej mówią
o mnie niż zmarszczki na twarzy
pytam o limit gestów tworzących
to wszystko
tych pożegnań
powitań
pożegnań
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ULICA
SYLWESTER GOŁĄB

skostniała ziemia
powietrze znad Trzyńca
z tą ziemią to jednak przesada – ulica
idzie nowe nie czesze drzew
korozja apostazja małej do niedawna
a już starzejącej się dzietnej dzielno-dzielnicowej
dziewczyny
aksamitna sukienka tiulowa chmurka lepsza niż niż
długo oczekiwany przez spękane doliny
w pustyni niechciani przybyli niewpuszczeni
Słońce Ocean Afryka Południowa
Europa Środkowa Travel Channel
ile soku w piwie czereśni w lecie
krzyży przy drodze
wystarczająco
zostać na wieczność
na noc przez chwilę
moknąć rozpuścić się słodyczą
spłynąć do morza
urzędowo stać się deszczówką
poddać się podatkom szczepieniom rozważaniom
być bohaterem programu kulturalnego bądź
resocjalizacyjnego
pójść na prawo jazdy jeździć wymijać
mieć twardy zatarg z didżejem z sąsiedztwa
zelżyć jego nad wyraz opadające jeansy
i być i być i mieć
słońce gwiazdy
i coś
dwie
ulice
stąd
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ROZWAŻANIA NAD
„STYLEM PÓŹNYM”
Natalia Kattenbach

W

sztuce widoczny jest styl, który mimo ciekawej genezy nie został jeszcze należycie
opracowany pod względem teoretycznym. Nazywany jest on stylem późnym i pojawia się nie tylko
w literaturze, lecz także w muzyce czy malarstwie,
będąc wyznacznikiem ostatniego etapu na drodze
twórczej artysty. Styl późny jest ważny w kontekście literatury polskiej, ponieważ dzieła pisarzy
tworzących we wszystkich epokach posiadały
jego cechy i wpisywały się w jego wykładniki – do
tej pory jednak niejednoznacznie określone. Na
przestrzeni całego życia twórczego „przemianę” tę
przeszli m. in. Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert,
Tadeusz Różewicz, a wcześniej, w lirykach lozańskich, również Adam Mickiewicz. W każdej epoce
odnaleźć można przykłady stylu późnego, które
mimo różnic w pisarstwie epok i obecnych w nich
nurtów przedstawiają tak daleko idące podobieństwa, że można mówić o całkiem odrębnym nurcie
w literaturze polskiej.
Styl późny jest pojęciem, które może być rozpatrywane w dwojaki sposób: jako styl reprezentanta
epoki schyłkowej i jako styl późnych prac konkretnego pisarza. Tutaj opisywane będzie drugie rozumienie tego pojęcia.
Od razu na początku warto zaznaczyć, że sam
styl późnych prac pisarza dzieli się na trzy style
bądź też trzy oddzielne etapy: styl późny jako styl

wyodrębnionej fazy twórczości artysty; styl starości, czyli twórcy, który ukończył 75. rok życia oraz
styl ostatni, rozumiany jako pogłębienie tendencji
ujawnionych w stylu późnym. Oczywiście, style te
nie są łatwe do rozdzielenia, mogą się pokrywać,
przenikać, u danego autora niektóre odmiany
mogą nawet nie występować wcale.
Stylem późnym tak rozumianym zajmują się
przede wszystkim teoretycy muzyki, ponieważ
w tej dziedzinie występuje on często i jest stosunkowo prosty do wykazania – na podstawie jasno
określonych cech. W literaturze natomiast termin
jest, owszem, obecny, jednak nie posiada twardych
wykładników.
Należy najpierw odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ogóle zagadnienie stylu późnego zostało
podjęte przez badaczy literatury. Prawdopodobnie
dużą rolę odegrał tu mocno uobecniony w literaturze XX wieku żywioł autobiograficzny, który
objawił się w latach 90. ekspansją właściwych mu
form, trwającą aż do chwili obecnej. Ze względu
na zauważalne po II wojnie światowej zmęczenie
fabułą, pojawiła się teza dotycząca wypalenia konwencji prozy fikcjonalnej, co miało spowodować
przenikanie form biograficznych do prozy fikcjonalnej, która nabrała cech sylwy, mieszającej elementy fikcjonalne, niefikcjonalne, dokumentalne
i fabularne.
Naturalną konsekwencją takiego biegu rzeczy
jest inne spojrzenie na samego autora. Czytelnik odnajduje go w samym tekście: bohater lub
narrator utworu staje się tożsamy z autorem, jest
człowiekiem z własnymi przemyśleniami, które

Artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem dr. hab. prof. UKSW Krzysztofa Koehlera.
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zmieniają się wraz z jego własnym dorastaniem
i starzeniem się. Świadomość bliskości śmierci
musi mieć w tym wypadku wpływ na twórczość
pisarza.
Jak już wspominałam, trzy etapy stylu późnego
są trudne do rozróżnienia i klarownego rozdzielenia. Często rozgraniczenie nie jest możliwe, również dlatego, że już samo rozdzielenie stanowi akt
interpretacji i zależy od przyjętej konwencji czy
kontekstu dzieła. Przykładem może być styl ostatni,
związany bezpośrednio ze świadomością bliskości śmierci, który nie musi pojawiać się u twórcy
długowiecznego, a może wynikać z okoliczności
życiowych: śmiertelnej choroby czy życia w czasach wojny; czy też styl starości, który teoretycznie
nie musi być stylem ostatnim, jeśli autor z powodu
osobistych cech charakteru nie przyjmuje do siebie
możliwości śmierci1.
Kategoria „późności” nie daje się precyzyjnie określić, ponieważ może być odnoszona do
różnych sytuacji, w zależności od życia każdego
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jednostkowego twórcy i od sytuacji biograficznych:
trzeba tu rozróżniać choćby świadomą rezygnację
z dalszego podejmowania działań twórczych od
nagłego ich przerwania przez śmierć. Można również spojrzeć na „późność” pod kątem tego, czy
tworzona jest w pełni sił życiowych, czy u schyłku
życia – z jednoczesnym poczuciem ograniczeń,
które przynosi starość. W obu jednak przypadkach poczucie późności wiąże się ze świadomością
upływu czasu i bliskości pożegnania się ze światem2 . Zdarza się, że utworami późnymi są utwory
młodzieńcze, np. wiersze Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego, pisane z przeczuciem przedwczesnej śmierci. Nie zawsze jest więc to rozróżnienie
biologiczne, czasem – biograficzne (w tym miejscu potrzebne jest rozgraniczenie na „styl późny”
i „styl starości” wprowadzone przez Mieczysława
Wallisa, którym jednak nie będę zajmować się
w tym artykule). Zatem styl późny pojawia się
2 T. Kostkiewiczowa, „Wiersze późne” jako kategoria historycznoliteracka (zarys problemu), w: Wobec romantyzmu.

1 M. Tomaszewski, Chopin, Szymanowski, Lutosławski

Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Pa-

w swych stylach późnych i ostatnich, w: Styl późny w muzyce,

luchowskiej, red.: M. Łukaszuk, M. Maciejewski, Towarzystwo

kulturze i literaturze, red.: W. Kalaga, E. Knapik, „Śląsk”

Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin

Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2002, t. I, s. 157.

2006, s. 9.
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pod wpływem bądź to zdarzeń w życiu osobistym
autora, bądź też zmiany jego postrzegania świata
spowodowanej upływem czasu.
Postaram się przedstawić pewne cechy stylu późnego, który charakteryzuje dzieła ostatnie, zgodnie z tezą Theodora Adorna o „zapętleniu” drogi
twórczej i braku możliwości przezwyciężenia stylu
późnego, a jedynie pogłębiania go3.
Cechy wyróżniające styl późny dzielą się na dwa
aspekty: egzystencjalny i stylistyczny.
W aspekcie stylistycznym badacze zwracają
uwagę przede wszystkim na osiągane przez autora
mistrzostwo formy, pogłębianie swojego stylu lub
wręcz przeciwnie, próbę całkiem nowych form
pisarskich. Główną cechą stylu późnego rozważanego pod kątem stylistyki jest właśnie wykraczanie autora poza swój styl: przekraczanie i łamanie
wcześniej ustalonych przez niego reguł oraz odejście od cech twórczości, uznanych za jemu właściwe, dla niego reprezentatywne4 . Wynika to ze
zmiany sytuacji komunikacyjnej: celowo zmieniając swój styl, twórca utrudnia jego rozpoznanie, wymagając od odbiorcy włożenia większego
wysiłku w percepcję5. Styl późny jest stylem elitarnym, wyznacza wyższy poziom wtajemniczenia.
Wymaga od czytelnika dostrzeżenia informacji,
których autor nie podał explicite, a jedynie zasugerował, co wymaga pogłębionej kompetencji stylistycznej odbiorcy.
Z drugiej jednak strony, występuje kondensacja
i krystalizacja cech indywidualnego stylu twórcy.
Wyzwolenie się z obcych twórcy ograniczeń
wewnętrznych i zewnętrznych pozwala zredukować zbędne środki i sięgnąć po nowe. Uobecnia
się prostota, powściągliwość i skromność wyrazu6.
Ale może też pojawić się kult dysonansu, konfliktu,
nieporządku i efektownej dekonstrukcji stylu
wcześniejszego oraz wyzwalanie dotąd dławionych
i kontrolowanych sił twórczych. Częstokroć dzieło

staje się fragmentaryczne, co wynika z bezpośredniego używania pamięci, która ze swej natury jest
właśnie fragmentaryczna7.
Rozważmy jednak wymieniony wcześniej aspekt
egzystencjalny stylu późnego.
Najważniejszą i najczęściej wymienianą przez
teoretyków kultury cechą egzystencjalną stylu
późnego jest zmiana tematyki utworów: pojawia
się ukierunkowanie na problematykę przemijania,
naznaczenie motywem śmierci 8. Zainteresowania twórcy kierują się ku sprawom ostatecznym:
eschatologii, kwestii istnienia życia przyszłego;
dzieje się tak nawet wtedy, gdy autor wcześniej nie
wykazywał zainteresowaniami tego typu tematami9. Autor-człowiek w pewnym sensie oddziela
się od materii, jednocześnie zbliżając się do innej
rzeczywistości, i ma tego świadomość. Owa świadomość musi znaleźć wyraz, „gdy duch zaczyna
ulatywać z podmiotu, wszystko skupia się na
owej organizacji świata, nad którą podmiot już
nie panuje”10.
Częstokroć dzieła powstające w stylu późnym
mają charakter rozrachunkowy lub wspomnieniowy. Można wtedy zauważyć, że przeżyte
doświadczenia traktowane są z dużym dystansem,
jakby z daleka, co pozwala opisującemu ujrzeć
najważniejsze, niedoceniane wcześniej szczegóły,
jakby w każdym doświadczeniu, wedle określenia
Tadeusz Sławka, otwierał się portyk, przez który
prześwituje to, co było w owym wydarzeniu najważniejsze 11. Dzięki temu autor-bohater bądź
autor-narrator zyskuje możliwość rozprawienia się
7 Tamże, s. 157.
8 T. Malecka, Modest Musorgski. Styl późny. Nowatorstwo czy
tradycja?, w: Styl późny…, t. I.
9 R. Golianek, W stronę spraw ostatecznych… Kontemplacja
jako cecha stylu późnego w muzyce (na przykładzie dzieł Liszta,
Wagnera i Szostakowicza, w: Styl późny w muzyce, literaturze
i kulturze, red. E. Borkowska, E. Knapik, Wydawnictwo Uni-

3 Tamże, s. 170.

wersytetu Śląskiego, Katowice 2006, t. II, s. 109.

4 Tamże, s. 22.

10 E. Borkowska, Apologia Wyobraźni w poezji i muzyce, w: Styl

5 D. Mirka, Komunikacja muzyczna w stylu późnym. Reguły

późny…, t. II., s. 308.

i strategie, w: Styl późny…, t. I, s. 131.

11 T. Sławek, „Nigdy nie jest za późno, aby odkrywać nowe

6 M. Tomaszewski, op. cit., s. 156.

światy”. Kilka uwag o „późności”, w: Styl późny…, t. II.
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z przeszłością i jednocześnie znajduje powód, który
pozwala mu powrócić do przeszłości i przyjrzeć się
jej ponownie. Dopiero w podwójnej perspektywie:
przeżytego czasu i bliskiego kresu dostrzega się najważniejsze rzeczy w przeżytym już życiu. Niekiedy
autor wyjawia dawne tajemnice, uwalniając się od
ciężaru win.
Istnieje też inny sposób rozprawienia się ze swoją
przeszłością.
Może się zdarzyć tak, że fakty opisywane
w książce nie zgadzają się z biografią twórcy. Nie
podważa to jednak założenia, że bohater lub narrator pozostaje alter-ego twórcy. Tworzy on fikcyjną
osobę, którą chciałby być, niejako sprawdzając, jak
mogłoby wyglądać jego życie, gdyby podjął inne
decyzje.
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Kolejnym argumentem, wyłaniającym się
z poprzedniego, jest ogromna waga pamięci w stylu
późnym, pod której wpływem świat przedstawiony
przestaje być obrazem historii, a staje się obrazem
pamięci13. Zatraca się wtedy wszystko, co nie jest
pamięcią, przestają się liczyć fakty14 . Najważniejsze staje się to, co zostało zapamiętane, niekiedy
w odległych czasach młodości, i to, jaki przybrało
kształt w pamięci, a przede wszystkim – jak dalej
potoczyło lub potoczyłoby się życie. Zresztą, nawiązanie do czasu młodości jest, paradoksalnie, głównym wyznacznikiem stylu późnego.
Znamienna cecha późnej twórczości: autor,
zdając sobie sprawię z tego, że odchodzi już z tego
świata, staje się w nim niejako obcy. Zaczyna się
czuć jak cudzoziemiec we własnym domu, co pro-

Może się zdarzyć tak, że fakty opisywane w książce nie
zgadzają się z biografią twórcy. Autor tworzy fikcyjną
osobę, którą chcialby być, niejako sprawdzając, jak mogłoby
wyglądać jego życie, gdyby podjął inne decyzje
Cechą stylu późnego jest również szczerość:
potrzeba opowiedzenia prawdy o sobie i zrzucenia masek, co zachodzi w różnym stopniu.
Niektórzy w utworach uznawanych za reprezentatywne dla stylu późnego zdejmują wszystkie
maski (jak na przykład Julian Stryjkowski, który
postanowił wyjawić prawdę o swojej orientacji
seksualnej w Milczeniu, które zostało napisane
już po 80. roku życia i po decyzji, że będzie to
już jego ostatnie słowo, ostatni utwór – w którym
chce być prawdziwy), inni natomiast kształtują
swoich bohaterów jako takie osoby, którymi sami
chcieliby być – a więc maskę dopiero nakładają
(jak na przykład Jarosław Iwaszkiewicz, który
wykorzystał możliwość autokreacji w Sérénité
– obraz odzyskującego spokój „skołatanego
Polaka”, jaki stworzył, jest zaprzeczeniem tego,
w jaki sposób on sam żył – jest to więc maska
przekory, potencjalna wersja życiorysu)12 .

wadzi nawet do kwestionowania prawa własności
do niego15. Wbrew pozorom, nie musi to być uczucie negatywne, a wręcz przeciwnie: przynosi ono
świadomość nierozerwalnego związku z tą częścią
świata, w którym jest osadzony. I z tego znowu
wynika kolejna cecha stylu późnego: poczucie
wolności. Jest to wolność rozumiana zarówno
instytucjonalnie, jak i suwerenność polegająca
na niezależności emocjonalnej16. Bohater noszący
te cechy jest w strukturze utworu wyróżniony:
to „mędrzec”, który pełen spokojnej akceptacji
i pokory wobec tego, co przynosi los, wie więcej niż
reszta postaci, zachowując suwerenność względem
presji środowiska17. Jedną z najoczywistszych cech
twórczości późnej jest pojawienie się wizji samej
13 K. Trybuś, Starość romantyzmu, w: Styl późny…, t. I, s. 87.
14 T. Sławek, „Nigdy nie jest za późno…”, w: Styl późny…, t. II.
15 Tamże.
16 Z. Kopeć, op. cit., s. 58.

12 Z. Kopeć, Maski pożegnalne, w: Styl późny…, t. I, s. 62.

17 M. Tomaszewski, op. cit., s. 157.
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starości, ale rozumianej nie jako Nietzscheański
„ubytek witalności”, a przeciwnie – jako doświadczenie woli mocy.
Lecz pokora i akceptacja, spokojna pogoda
ducha mogą także wynikać z bezradności, poczucia osamotnienia i niezrozumienia, kiedy bohater
pogrąża się w samym sobie i wycisza 18. Pojawia
się wyobcowanie artysty, który wycofując się
pozbawia świat swojej osoby, czemu towarzyszy
świadomość kresu pewnej „epoki”, która twórcę
ukształtowała i którą współtworzył 19. Poczucia
wyobcowania nie jest w stanie zrekompensować bogactwo doświadczenia, którego artysta
wcześniej nie posiadał. W skrajnych wypadkach

radykalnej krytyce tego, co stanowiło zasadniczy
i najważniejszy zrąb konstrukcji światopoglądu
samego autora 22 . Decyzja sięgnięcia po nowe
środku wyrazu wynika często z poczucia lęku
przed odejściem i z odczucia dramatu starzenia
się. Autor-człowiek ma wrażenie, że nie tylko on,
ale w ogóle wszystko dookoła niego się starzeje
(często odkrycie osobistego stylu późnego łączy
się z przełomem epok 23). W związku z tym zbudowany przez niego świat, stworzone pojęcia,
przeżyte zdarzenia i wspomnienia zaczynają mieć
rysy i pęknięcia, które przerażają i wyzwalają
chęć ucieczki od tego, co znane, a co się „sypie”,
do tego, co nowe24 .

Widoczna jest ambiwalencja przeżywania kresu życia przez
artystę. Z jednej strony pojawia się zmęczenie, z drugiej –
artysta osiąga stan ludzkiej pełni, syntezy mądrości.
W nadchodzącym końcu widzi zapowiedź nowego początku
postawa wycofania objawia się niejasnością statusu powiązanej z autorem postaci: nie wiadomo
nawet, czy bohater jeszcze żyje i czy opisywane
zdarzenia nie są tylko jego wyobrażeniem 20. Samo
dzieło z kolei nabiera charakteru pożegnalnego
i testamentalnego 21 . Istnieją zatem negatywne
aspekty opisywanego przeze mnie stylu.
Interesujące jest to, iż można wyróżnić cechy,
które pokrywają się w aspekcie egzystencjalnym
oraz stylistycznym, wynikają bowiem z tego
samego źródła: z samej potrzeby twórcy przeczuwającego zbliżający się koniec jego życia, przytłoczonego starością, chorobą, postrzegającego
przemijanie siebie samego i świata. Przekraczanie i łamanie ustalonych reguł i zasad własnego
stylu może się wtedy pokrywać z poddaniem

W przedstawionych przeze mnie cechach stylu
późnego widoczna jest ambiwalencja przeżywania
kresu życia przez artystę. Z jednej strony, pojawia
się zmęczenie, utrata kontaktu z innymi, odejście od samego siebie, ale też zwyczajne zmęczenie negatywnymi zmianami we własnym życiu:
dysfunkcją, dezintegracją, rozpadem. Z drugiej
jednak strony, artysta osiąga stan ludzkiej pełni,
syntezy mądrości, wyższego poziomu wtajemniczenia. Zbliża się do przeżycia eschatologicznego
i w nadchodzącym końcu widzi zapowiedź nowego
początku. Pokora staje się rezygnacją, ale rezygnacja przynosi otwarcie i rozjaśnienie.

18 M. Tomaszewski, op.cit., s. 157.

22 Tadeusz Sławek, op. cit..

19 Z. Kopeć, Maski pożegnalne, w: Styl późny…, t. I, s. 55.

23 U. Mazurczak, Świadomość czasu człowieka okresu prze-

20 L. Banowska, Nowatorstwo poezji późnej. O lirykach lozań-

łomu średniowiecza i renesansu na podstawie wybranych por-

skich Adama Mickiewicza, w: Styl późny…, t. II, s. 101.

tretów malarstwa niderlandzkiego XV wieku, w: Styl późny…, t. I.

21 Tamże, s. 159.

24 Tadeusz Sławek, op. cit.
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W SOBOTĘ O DWUDZIESTEJ
KRYSTYNA TYLKOWSKA

mama mówi ze od rana padało
a słońce wyszło dopiero
gdy urodziłam się w sobotę o dwudziestej
jeżeli tak było naprawdę
gdzieś za miastem musiała pachnieć trawa
i słońce przed zachodem na pewno
trwało chłodne i lśniące jak zwierciadło
w którym odbija się świat
płakałam krzyczałam więc byłam
myśleć nauczono mnie potem
nie pozwoliłam się zamknąć
w zodiak lwa i ascendent wodnika
wolałam żeby słońce i deszcz
były moim ubraniem nie skórą
musiała gdzieś pachnieć trawa
choć poczułam najpierw woń szpitala
słońce zaraz zaszło odeszło
jak mężczyzna co w boju z życiem
zgubił swoje najcenniejsze żebro
urodziłam się szóstego dnia jak człowiek
wieczorem budziłam swe istnienie
gdy wszystko dokoła szło spać
kołysane zapachem mokrych traw
zdążyłam na całą niedzielę
mogłam więc od początku
od-począć

S POT KANIA LITERAC KIE

CZŁOWIEK
WSZECHSTRONNY
WIECZÓR AUTORSKI PIOTRA MÜLDNERA-NIECKOWSKIEGO

12 maja 2014 roku
Czytelnia Biblioteki Głównej UKSW
Warszawa

Prof. Katarzyna Materska – Witam serdecznie
wszystkich gości, również małżonkę pana Müldnera-Nieckowskiego. Jest nam bardzo miło wszystkich Państwa gościć.
Prof. Magdalena Saganiak – Wobec tego zaczynamy. Poproszę o zabranie głosu jako pierwszego
pana Waldemara Żyszkiewicza.
Waldemar Żyszkiewicz – Z małą przedmową
w postaci wierszy, które odczyta nasz dzisiejszy
benefisant.
Prof. Piotr Müldner-Nieckowski – Dziękuję. Dla
mnie jest to święto, bo spotkanie na uniwersytecie, który pokochałem od pierwszego wejrzenia
kilkanaście lat temu, jest czymś bardzo ważnym.
Ważniejszym niż większość spotkań autorskich,
które miewam. Na początek dwa krótkie wiersze,
które w jakiś sposób charakteryzują mój sposób
widzenia literatury, a w szczególności poezji. Tego
nastawienia, które się ma do świata i do siebie.

ON ŚPIEWA NA CAŁY GŁOS
Śpiewa
gitara struna basowa
Siadam pod drzwiami
rozchodzi się hen
rozpływa
Lecz o czym śpiewa czujność
niepokój przestrach
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nie mogę zrozumieć brzmienia
przystawiam ucho do dziurki
od klucza
łowię
to język
którego nie znam
to nie te słowa
więc rezygnuję
i słucham tylko melodii
I drugi wiersz:

MYŚLI PRZED WEJŚCIEM DO GMACHU
Nie milcz, nie jesteś bezbronny.
Nikt ci nie zabroni śpiewu.
Możesz otwierać usta
z językiem chronionym przez zęby.
Proszę, oddaję głos panu Waldemarowi
Żyszkiewiczowi.
WŻ – Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Mam
państwu dzisiaj przedstawić pewną określoną
część dużego i bardzo zróżnicowanego dorobku
pana Piotra Müldnera-Nieckowskiego, który jest
główną osobą dzisiejszego wieczoru. Do wszystkich jego umiejętności i talentów, które zostały już
w czasie powitania wymienione, dodam jeszcze
jeden dar, nie mniej istotny, bo również wiążący
się ze słowem. Oczywiście wiemy, że Piotr Müldner-Nieckowski jest doktorem medycyny, lekarzem
z wykształcenia, ale w pewnym momencie odkrył
w sobie pasję do języka, której pozwolił przezwyciężyć w sobie wcześniejszą fascynację medycyną
oraz chęć służenia ludziom w sposób właściwy
lekarzowi. Ważnym elementem dorobku Piotra
jest coś, co bym nazwał słownikotwórstwem. Jest
on bowiem także autorem dwóch dużych, ważnych słowników, jest ponadto znawcą sztuki edytorskiej. A zatem jego aktywność w polszczyźnie
nie ogranicza się do działalności stricte artystycznej, ale prowadzi również aktywność naukową
i leksykograficzną.
Trzeba jednak zaznaczyć, że w twórczości artystycznej Müldnera-Nieckowskiego też występuje

spore zróżnicowanie. Przede wszystkim, zajmuje
się poezją, od której zaczynał i co do której był przekonany, że to ona stanowi jego właściwe powołanie,
jego pasję. Ktoś uznał jednak, że Piotr ma także
talent prozaika, czyli osoby zdolnej kreować światy
w języku niewiązanym i zachęcił go do wypowiedzi
prozą. Zaczęło się, jak to zwykle bywa, od pisania opowiadań, potem przyszły dłuższe formy:
powieści. I dziś bohater naszego spotkania dysponuje sporym dorobkiem prozatorskim, o którym
właśnie będę teraz mówił. Chcę jednak wyraźnie
zasygnalizować, że to tylko część jego twórczych
osiągnięć, nawet jeśli zawęzimy dokonania Müldnera do sfery samego języka. Wiersze, proza, poza
tym scenariusze czy formy dramatyczne, pisane
zresztą głównie dla radia, więc roboczo przyjęło
się nazywać je słuchowiskami, choć uważam, że dla
tych dźwiękowych, fonicznych kreacji językowych
Piotra nie jest to nazwa dostatecznie pojemna.
Będę mówił wyłącznie o dorobku prozatorskim
Müldnera-Nieckowskiego, analizą jego wierszy
zajmą się inni. Żeby opowiedzieć o prozie Piotra
możliwie krótko i treściwie, będę się posiłkował
notatkami – mam nadzieję, że Państwo mi to wybaczą. Z doświadczenia wiem, że podczas improwizowanego przemówienia nie jest łatwo pójść za
dyrektywą biskupa Pietraszki, który swoich słuchaczy na homiletyce w krakowskim seminarium
uczył, że z dobrym kazaniem jest tak, jak z makaronem – po ugotowaniu trzeba odcedzić wodę.
Jak mówić o prozie Piotra Müldnera-Nieckowskiego? Jego dorobek prozatorski powstawał mniej
więcej w ciągu trzynastu-piętnastu lat. W tym okresie zostały napisane cztery powieści i dwa zbiory
opowiadań – w sumie: sześć pozycji książkowych.
Podkreślam to, dlatego że w przypadku Piotra
porządek powstawania dzieł prozatorskich jest
dość znacząco inny niż kolejność, w jakiej stawały
się dostępne dla czytelnika. Dlatego żeby prześledzić lub chociaż naszkicować ewolucję jego warsztatu pisarskiego, żeby opisać zmiany w sposobach
operowania językiem, konstruowania narracji,
wreszcie zmiany samego przedmiotu, który bywał
tematem książek Piotra, należy wiedzieć, w jakiej
kolejności one powstawały. Jak wspomniałem
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przed chwilą, Piotr został poproszony o napisanie
kilku opowiadań, o dostarczenie prozy zamiast
wierszy. I wtedy, uznawszy, że może warto nadać
językowy kształt pomysłom, które miał wcześniej,
ale których nie urzeczywistniał, siadł i napisał pięć
opowiadań, które od razu zostały wydrukowane.
To oznacza, że pierwociny aktywności prozatorskiej Piotra Müldnera-Nieckowskiego przypadają
na rok 1973. Natomiast finalne muśnięcia, nadające
ostateczny kształt powieści Diabeł na Placu Zbawiciela, były czynione w roku 1987. Tak więc analizowany dziś dorobek prozatorski powstał w ciągu
zaledwie czternastu lat.
Dlaczego zaznaczam, że te książki ukazywały się
w innej kolejności, niejako w oderwaniu od czasu
swego powstawania? Powodów jest parę, a jednym
z nich jest przyczynek do analizy meandrów polityki wydawniczej w czasach późnego PRL-u. Na
przykład Proszę spać, pierwszy tom opowiadań
Müldnera, wydały „Iskry” w roku 1978. Trzeba
jednak zaznaczyć, że jeszcze przed skompletowaniem zawartości tego tomu, autor zdołał ukończyć
dwie powieści. Natomiast opowiadania z czasów
stanu wojennego, które powstały w latach 1984-1985
i stanowią zawartość zbioru noszącego tytuł Raz
jeden jedyny, po raz pierwszy ukazały się drukiem
dopiero w 2007 roku w Oficynie Wydawniczej
Volumen. Zresztą być może to długie oczekiwanie
zaowocowało faktem, że zbiór wydany w oficynie
Adama Borowskiego i Mirosławy Łątkowskiej jest,
w mojej ocenie, najbardziej sympatyczną edytorsko i najładniej wydaną prozatorską książką Piotra.
I właśnie ten drugi tom opowiadań, mimo że
powstał niewiele później niż opowiadania z tomu
pierwszego, ukazał się prawie 30 lat później. To
choćby pośrednio pokazuje, że perypetie z wydawaniem pewnego rodzaju prozy, które często były
udziałem autorów w okresie PRL-u, nie ominęły
i naszego dzisiejszego bohatera.
Müldner zaczął pisać opowiadania w 1973 roku.
Pierwszą powieść Himalaje, napisaną w latach
1974-1975, opublikowała Młodzieżowa Agencja
Wydawnicza w 1979 roku. Druga powieść Czapki
i niewidki, która powstała w latach 1976-1977,
ukazała się w 1980 w wydawnictwie „Pojezierze”
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w Olsztynie, jest to zresztą jedyna książka prozatorska tego autora wydana poza Warszawą. Opowiadania ze zbioru Proszę spać, jak już wspomniałem,
wyszły w 1978. Część z nich powstała w roku 1973,
ale najnowsze były pisane dopiero w 1977, może
nawet z początkiem 1978 roku. Z kolei mikropowieść Śpiący w mieście, pisaną w latach 1979-1981,
opublikował w roku 1983 „Czytelnik”. A w 1990,
czyli u progu nowej rzeczywistości, ukazała się
powieść Diabeł na Placu Zbawiciela, rozpoczęta
w 1983 roku, a finalizowana – jak mówi sam autor
– w latach 1986-87.
Może jednak powinienem był zacząć od tytułu.
Swoje wystąpienie zatytułowałem „Müldneriada.
O prozie Piotra Müldnera-Nieckowskiego”. O czym
pisze Müldner? Otóż dwie pierwsze powieści,
czyli wspomniane Himalaje oraz powieść Czapki
i niewidki, podobnie zresztą jak debiutancki tom
opowiadań, zdają sprawę – w sposób właściwy
pisarstwu tego autora – z życia w PRL-u w czasach mniej lub bardziej rozchwianej społecznie
i rozbuchanej konsumpcyjnie gierkowszczyzny.
Z kolei Śpiący w mieście to nie tyle inwentarzowy
opis krachu epoki Gierka ani też portret miesięcy
solidarnościowego przełomu, ile próba dania
wyrazu emocjom, lękom i frustracjom tamtego
czasu w gorączkowej, transowo-nierealistycznej,
a jednocześnie boleśnie prawdziwej wizji, dosadnej w cielesno-fizjologicznych szczegółach i relacjonowanej przez pierwszoosobowego narratora.
O Polsce stanu wojennego traktuje natomiast
drugi tom opowiadań Müldnera, który – jak już
wspomniałem – ukazał się z dużym opóźnieniem
w stosunku do opisywanych w nim czasów. Natomiast czwarta powieść, Diabeł na Placu Zbawiciela,
jak dotąd ostatnie prozatorskie dokonanie autora,
stanowi rodzaj dystopii, którą często mylnie utożsamia się z antyutopią.
Spróbujmy zatem rozróżnić te kategorie. Jak
wiadomo, w klasycznej utopii starano się przedstawić spójną, filozoficzną lub literacką – w każdym
razie wyspekulowaną – wizję rzeczywistości idealnej. Analogiczną konstrukcję spekulatywną, tyle
że ze znakiem przeciwnym, stanowi antyutopia,
której celem bywa literacka lub intelektualna wizja
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świata skrajnie ludziom wrogiego. Obie wszakże
są podobne w tym, że przedstawiają światy od
początku wymyślone, wynikające z teoretycznych założeń i w ogóle nieosadzone w realności.
Podczas gdy dystopia, choć w swej pesymistycznej wymowie i przygnębiającym obrazie ludzkiej
egzystencji bardzo do antyutopii zbliżona, różni się
jednak od niej punktem wyjścia i metodą. Ujmując
rzecz najkrócej, czarną wizję przyszłości dystopia
wywodzi, diagnozując i doprowadzając do skrajności najpoważniejsze z aktualnych zagrożeń świata
realnego.
Wydaje mi się, że pojęcie dystopii dość dobrze
pasuje do czwartej powieści Müldnera. Diabeł na
palcu Zbawiciela to opowieść, w której czarna,
fantasmagoryczna rzeczywistość schyłkowego
PRL-u została poddana hiperbolizacji. Mimo
oszczędnego użycia, a czasem nawet rezygnacji
z najczęściej dotąd stosowanych środków wyrazu,
müldneryzm tej książki jest oczywisty i niekwestionowalny. Jej tematyczny zakrój natomiast
wydaje się wręcz zuchwały, ale także w pełni artystycznie dojrzały. Niewątpliwie, Diabeł... pozostaje

w kinie. Nie wiem, czy naprawdę zdarzyło mu
się kiedyś pomylić kolejność kaset czy tylko taki
koncept przyszedł mu do głowy. W każdym razie
jego Pulp Fiction w sensie formalnym, czysto konstrukcyjnym, jest oparta na takim właśnie pomyśle puszczenia filmu w niewłaściwej kolejności,
pomieszaniu kaset z częściami, z jakich składa się
każdy film. Eksperymentalne Himalaje, wydane
w roku 1979, na piętnaście lat przed Pulp Fiction,
a napisane jeszcze parę lat wcześniej, zostały oparte
na analogicznym koncepcie. Zaburzona chronologia przedstawionych w powieści zdarzeń zmusza
do wysiłku. Trzeba zrekonstruować ich przebieg,
powiązania przyczynowe, relacje między osobami
osiedlowego dramatu codzienności. Odpowiedzieć sobie na pytanie kto i dlaczego jest dobry,
kto jest zły, a kto praktycznie bez właściwości.
Obserwujemy lekarza Tadeusza Uwagę z protezą
nogi i twarzy, który, judymując we właściwy sobie
sposób, staje się po trosze przewodnikiem po różnych wątkach twórczego zamysłu autora. Z początkowego chaosu – zupełnie jakby ktoś rozsypał duży
komplet klocków albo wieloelementowe puzzle –

Eksperymentalne „Himalaje”, wydane w roku 1979, na
piętnaście lat przed „Pulp Fiction”, a napisane jeszcze parę
lat wcześniej, zostały oparte na analogicznym koncepcie.
w mojej ocenie najważniejszą z powieści Piotra
Müldnera-Nieckowskiego.
Chciałbym teraz przejść do z konieczności pobieżnych i cząstkowych uszczegółowień.
Wyczerpujący, nieco zabawny spis mieszkańców
pewnego osiedla, który pojawia się prawie na
początku powieściowego debiutu Himalaje, mnie
osobiście skojarzył się ze spisem dramatis personae w Złym Tyrmanda. Czy Piotr celowo nawiązał w ten sposób do popularnej powieści autora
Cywilizacji komunizmu – nie przesądzam. Najlepiej zapytać o to jego samego; kiwa głową, że
nie, więc jest to tylko zewnętrzne podobieństwo.
Zanim Quentin Tarantino zaczął robić filmy,
był – jak wiadomo – kiniarzem, puszczał filmy

czytelnik powoli rekonstruuje przaśną rzeczywistość późnego PRL-u, dokładnie gierkowszczyzny,
która ujawniała już całkiem spore zróżnicowanie
postaw, mentalności, indywidualnych uzależnień
i społecznych patologii. Obraz powoli się krystalizuje i porządkuje, ułatwia rozumienie i wtedy
w finale dochodzi do tragicznego zdarzenia, które
zapoczątkowało fabularną sekwencję zdarzeń. Nic
dziwnego, że książką zachwycił się Henryk Bereza,
krytyk literacki mocno przywiązany do swej idei
rewolucji artystycznej w prozie.
Moim zdaniem, jeszcze bardziej radykalną
co do formy propozycją niż Himalaje jest druga
powieść Müldnera. Już jej tytuł Czapki i niewidki
dekonstruuje dobrze zasiedziałą w polszczyźnie
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frazę „czapka niewidka”. Znaczny udział dialogów, czyli wielogłosowość obecna w powieściowym debiucie, tu zamienia się właściwie w ich
interferencję, w nakładanie się głosów komentujących rozwój wydarzeń z innego punktu widzenia, według odmiennych uzasadnień, w nieco
innym czasie. Co wszakże z pewnością lektury nie
ułatwia. Okazuje się jednak – to wiedza zdobyta
tylko dzięki rozmowie z autorem – że formalne
pomysły piszącego zostały tym razem zintensyfikowane przez wydawcę, który dla oszczędności reglamentowanego papieru pozbawił tekst
istniejących w maszynopisie spacji, które miały
sygnalizować przejścia do innych konstelacji dialogujących osób. Z powieści o pomyśle utworzenia
hospicjum w podwarszawskim dworze, z historii
o zmaganiach z PRL-owską biurokracją, z panoramy skomplikowanej walki o przejęcie idei, czyli
w istocie inicjatywy pomiędzy docentem karierowiczem a młodym, idealistycznie usposobionym
lekarzem, jeszcze bez doktoratu, wyłania się wyrazista wizja tamtej rzeczywistości. Rzeczywistości,
owszem, mocno stotalizowanej, lecz z dzisiejszej
perspektywy bardziej już groteskowej niż przera-
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Pojawiają się one na poziomie fabuły, profesji
bohaterów, sposobu opisu i charakteryzowania postaci. Ale także jako elementy służące
zwiększeniu stopnia ekspresji czy dramatyzmu sytuacji zgoła nie medycznych. Zwłaszcza
w mikropowieści Śpiący w mieście wydanej
w 1983 roku i obrazującej sytuację przełomu:
schyłek Gierka i powstawanie Solidarności,
powieści mówiącej jednak nie o powstającym
związku, lecz o ludziach zanurzonych wówczas
w takim szalonym intermezzo społecznym i państwowym. Zwłaszcza w tej powieści pojawiają się
elementy wiedzy lekarskiej i medycznej, bo do
wymierzenia kopniaka skutecznie miażdżącego
kość ogonową, owszem, wystarczy chuligańska
praktyka. Natomiast opis mechaniki i skutków
takiego zachowania wymaga już szczegółowej
wiedzy.
Nie dziwią postaci judymowskie w prozie Piotra
– doktor Tadeusz Uwaga czy doktor Zygma. Ale
nie dziwią też motywy frankensteinowskie w opowiadaniach lub w powieści Diabeł na placu Zbawiciela. Co więcej, są jeszcze inne tropy podobnej
proweniencji, przynajmniej ja dokonałbym

Proza Piotra Müldnera-Nieckowskiego przypomina
zarówno o tych dobrych aspiracjach, jak i skłania
czytelnika do refleksji nad przemożną potęgą głupoty.
żającej. Warszawa, po której młody doktor Zygma
krąży wciąż samochodem docenta Czemy, ma
oprócz swych tradycyjnych dzielnic: Woli, Ochoty
czy Mokotowa, również takie dzielnice jak łódzkie Bałuty, krakowskie Grzegórzki czy katowickie
Bogucice… Ten prosty zabieg formalny skutecznie
uniwersalizuje wizję socjalistycznego bezsensu,
obejmując nią całe terytorium naszego kraju. Tak
przynajmniej ja odebrałem zamysł autora.
Zrozumiałe, że wobec pierwszej profesji autora
– lekarza, człowieka o wyspecjalizowanej wiedzy
i postawie służebnej wobec drugiego człowieka,
postawie niesienia pomocy w rzeczach najważniejszych – nie jest niczym dziwnym, że pojawiają się w tej prozie wątki medyczne i lekarskie.

wykładni tego rodzaju. Np. w koncepcie umożliwiającego pełny podsłuch zradiofonizowania
hospicjum w Łamankach (Czapki i niewidki), czy
całkowity egzystencjalny monitoring Jana Wilgi,
bohatera Diabła..., można dopatrzeć się odniesień
do Tysiąca oczu doktora Mabuse, ostatniego filmu
Fritza Langa. Nie bez kozery robię takie wycieczki
w sferę popkulturowej wyobraźni, a szczególnie do
filmu, bo dla naszego pokolenia była to chyba najważniejsza, a zarazem najbardziej dostępna sfera
popkultury. Jeśli nawet moje konkretne domysły
nie są trafne, to jednak docenianie kultury popularnej i swoiste wychylenie ku niej w prozie naszego
autora wyraźnie obserwuję, czemu on sam chyba
nie zaprzeczy.
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Proza ta daje celny portret PRL-owskiej rzeczywistości, choć budowany różnymi środkami,
z użyciem hiperbolizacji, groteski, skrótu. Poprzez
ciekawą kombinację konkretu z daleko rozwiniętą
deformacją uzyskujemy wgląd w istotę tamtych
czasów. W życie małych ludzi przejętych walką
o byt i odrobinę blichtru, często ludzi zawistnych,
podgryzających się nawzajem, walczących o rzadkie dobra, o karierę osobistą. Tak, to był taki mały,
płaski, dość obrzydliwy świat. Nawet protagoniści
prozy Müldnera zwykle są obarczeni jakąś skazą.
W siermiężnej rzeczywistości przaśnym postaciom
towarzyszy jednak zaskakująca, nieraz mocno złożona forma. Być może z obawy, że taka odrażająca
rzeczywistość opisana wprost nie zdoła ani zaciekawić, ani – co ważniejsze – zachęcić do wytrwałej
lektury. A proza Piotra Müldnera-Nieckowskiego
tej wytrwałości od czytelnika wymaga. Bo obraz
bywa niejasny, zamazany, narracja często się rwie,
dialog wymaga skupienia, a puenta okazuje się
nieco banalna, życiowa. Nie zaskakuje. Ot, ktoś
podczas pożaru zachował się jak człowiek, a inny
zupełnie bez powodu okazał się świnią, na przykład
wobec cudzej żony. Takie życie.
Mimo motywów związanych ze snem – zbiór
opowiadań Proszę spać, powieść Śpiący w mieście
– prozy Müldnera na pewno nie można nazwać
oniryczną. Przeciwnie, to rodzaj złośliwego, nieraz
trochę chropawego, ale przenikliwego realizmu.
Zapis autora jest wyraźnie nakierowany na uchwycenie esencji, istoty przedstawionej rzeczywistości.
To z pewnością nie jest naturalizm, choć na przykład mocno obecna w tej prozie seksualność człowieka często też kojarzona z brutalnością, z niezbyt
odległym od obscenicznego słownictwem, mogłaby
tę wykładnię podpowiadać. W tej prozie ludzka
cielesność bywa dosłowna, fizjologiczna, nieatrakcyjna. Czy należy to składać wyłącznie na karb
lekarskiego punktu widzenia? Z pewnością i ten
czynnik odgrywa tu jakąś rolę. Ale to także rodzaj
pisarskiego zwiadu: wycieczka w regiony lower
class, ludzie z miasta G., osiedlanie, mieszkańcy
blaszaków. Czy wręcz rodzaj fascynacji subkulturą traktowaną jako formotwórcza egzotyka oraz
źródło językowego tworzywa. Rezultatem takiej

postawy nie jest więc weryzm psychologiczny czy
socjologiczny, lecz raczej opowieść z przesłaniem
ideowym. Taki swoisty realizm misyjny przekraczający kanony poczciwej narracji naśladowczej,
konwencjonalnej, przykładnie ułożonej.
Ciekawą cechą prozy Piotra Müldnera-Nieckowskiego pozostaje dyskretna erudycyjność.
Dyskretna, bo rozmaicie ukrywana, nie natrętna,
raczej pojawiająca się od niechcenia – w dialogach
albo w pozornie jałowych rozważaniach bohaterów, takich jak choćby Kukawka z opowiadania pod
tym tytułem, doktor Zygma, Jan Wilga. Świetna
refleksja o obsceniczności, o takim pohańbieniu,
obniżeniu współczesnej polszczyzny pojawia się
w Diable na Placu Zbawiciela. Albo brawurowa
i bardzo zabawnie skonstruowana krytyka naszej
zakłamanej historii z czasów PRL-u w Śpiącym
w mieście. Humor jest zresztą mocną stroną wielu
opowiadań oraz powieści Piotra. Np. scena z kulką
w powieści Czapki i niewidki doprowadziła mnie do
ataku śmiechu, z którym nie mogłem sobie poradzić. Ironia, często również dyskretna, jest ważną
składową literackiego warsztatu Müldnera. Myślę,
że warto zacytować fragment, który pokazuje
pewną metodę unikania za wszelką cenę czegoś,
co mogłoby pachnieć dydaktycznym smrodkiem,
a jednocześnie przekazuje pewną wiedzę, pouczenie, wyraźną wskazówkę typu aksjologicznego
czy moralnego. Bohater Jan Wilga o swojej mamie
pisze w dzienniku: „Bo gdyby mama przeczytała, że śmiem po polsku, w tym świętym języku
napisać słowo tyłek albo dupa, albo wiele innych,
nie chce mi się wymieniać, tobym musiał wysłuchiwać okrutnych tyrad. A tutaj każdy chłopiec,
który skończył siedem lat umie puszczać wiązanki
o wiele lepsze i bardziej skomplikowane, i to przy
użyciu siedmiu słów wyrażających wszystko. A tak
obrzydliwych dla mojej mamy”. Obawiam się, że
ta refleksja jest dziś znacznie bardziej aktualna
niż była w czasie, gdy autor pisał swoją czwartą
powieść.
To wszystko, co zostało powiedziane, to oczywiście tylko zarys wykładu, o czym są te książki
i jak one są napisane. Nie było moją intencją, aby
wyręczać państwa w lekturze. Szło mi raczej o to,
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aby do lektury zachęcić. Na koniec jeszcze taka
konstatacja: każda epoka ma swoje szlachetne
aspiracje, każdy czas ma też swój udział w głupocie. Głupocie celebrowanej, wynoszonej na piedestały, spetryfikowanej w stereotypach myślowych,
powielanej w językowych kalkach. Proza Piotra
Müldnera-Nieckowskiego przypomina zarówno
o tych dobrych aspiracjach, jak i skłania czytelnika
do refleksji nad przemożną potęgą głupoty. Potęgą
wprawdzie chyba nieusuwalną z ludzkiej rzeczywistości, ale jednocześnie mobilizującą w kolejnych pokoleniach, przynajmniej osoby ambitne,
do uporczywej walki zdolnej ożywić i przedłużyć
nasze nadzieje.
Prof. Bernadetta Chachulska – Zdarzyło się na
początku wieku… Nie pamiętam czy to był 2001,
czy 2003 rok. Mąż przyniósł do domu tomik niejakiego Piotra Müldnera-Nieckowskiego zatytułowany Za kobietą tren. Nie znałam wówczas Piotra
ani osobiście, ani z publikacji. Usiadłam i zaczęłam
najpierw tak od niechcenia przeglądać, jak często
przegląda się tomiki. Od przeglądania przeszłam
do bardzo uważnej lektury. Pierwszy, drugi, trzeci,
piąty, dziesiąty wiersz. Najpierw myślałam: „To jest
niezłe”. Później: „To jest dobre, to jest bardzo dobre,
to jest znakomite”. Zachwyciłam się tym tomem,
tymi wierszami. Piotr jako autor tomu Za kobietą
tren pojawił się w naszych domowych rozmowach.
Świadek jest na sali – nie kłamię. Zachwyciła mnie
czystość frazy poetyckiej, brak takiego rozgadanego naddatku właściwego tak zwanej poezji drukowanej najczęściej w rozmaitych czasopismach
obecnych w tak zwanym życiu literackim. Zachwyciła mnie ta naturalność. Obecność doświadczenia
niewymyślonego. Do dziś uważam, że ten tomik
jest chyba jednym z najlepszych tomów Piotra,
który wpisuje się w szereg najwybitniejszych książek poetyckich ostatnich dziesięcioleci. Później
przeglądałam i czytałam kolejne tomy poetyckie
Piotra. Zdarzyło mi się ostatnio przeczytać bardzo
uważnie Park, za który Piotr otrzymał Nagrodę im.
Cypriana Norwida. Napisałam kilkadziesiąt zdań
później do „Toposu” i to, co tam napisałam, i fakt,
że podjęłam się napisania tej dużej recenzji – to była
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sytuacja niewymuszona, nikt mnie o tę recenzję nie
prosił. Po prostu chciałam napisać, że to jest ważne.
Bardzo cenię w poezji Piotra, lubię to, posłużę się
okropnie zbanalizowaną frazą Norwida, przyleganie rzeczy do słowa. Piotr nie wymyśla. Piotr
w poezji nie jest napuszony. Piotr rejestruje rozmaite fakty i wywoływane przez te fakty własne
emocje i własne myśli. Oczywiście te emocje są
odpowiednio dojrzałe, Piotr zachowuje się zawsze
w tych tomach jak dojrzały liryk. Te emocje są
bardzo zdystansowane, bardzo oszlifowane, nie
ważą negatywnie, jak często w przypadku liryki,
kiedy widzimy jakieś niepohamowane emocje
i niepohamowane wynurzenia, to jest pierwszy
punkt negatywnej weryfikacji. U Piotra ta sfera
negatywna jest zdystansowana, jest w doskonały
sposób w tych najlepszych wierszach, przetworzona. Piotr wychodzi od codzienności, ale kiedy
tak pomyśleć o tych poetach, czy tych formacjach
poetyckich, które odwoływały się do codzienności,
do realności – czy w Nowej Fali, czy w pokoleniu
„bruLionu”, chciałoby się powiedzieć, że Piotr jest
bardziej autentyczny. Istnieje w tych wszystkich
swoich zapisach w większym stopniu jako pełny
człowiek. Dla mnie jest to istotny wyznacznik
prawdziwej liryki. Tę nową próbę autentyzmu,
to przyleganie rzeczy do słowa i nowy, dojrzały
sposób ekspresji emocjonalnej podkreślałabym
w twórczości Piotra. Wydaje mi się również, że
w tomach Piotra odnajdujemy ciekawe studium
relacji międzyludzkich. Jest taki znakomity wiersz
na przyjazd syna w Parku. Świetny tekst. Przede
wszystkim ogromna sprawność lirycznej i metaforycznej syntezy. Żywioł obserwacji w dojrzały
sposób zsyntetyzowany. Nie przejmuje Piotr żadnej
maniery, która ciąży współcześnie na rozmaitych
publikacjach poetyckich. U Piotra jest ta fraza
czysta.
Pojawiła się formuła „realizm misyjny”. Ja
zaproponowałabym w odniesieniu do poezji formułę mniej odkrywczą, zdaje się, że pojawiającą
się gdzieniegdzie od czasu do czasu – „realizm
liryczny”. Wydaje mi się, że ona jest bardzo odpowiednia do tego, co Piotr jako poeta robi i jak się
zachowuje.
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MS – Piotr, czy z właściwą sobie galanterią wobec
dam mógłbyś teraz zacytować coś, co by potwierdziło słowa pani profesor Chachulskiej?
PMN – Nie będę się odnosił do tych terminów,
które przed chwilą powstały, dlatego że są zbyt
dobre, abym mógł je analizować, przynajmniej teraz
na początku. A teraz wiersz, taki prawie poemacik.
Pomyślałem, że dobrze by go było teraz powiedzieć,
dlatego, że zawiera dużo elementów biograficznych,
a przy takim spotkaniu to może mieć znaczenie.
Proszę pamiętać, że jest to curriculum vitae.

CV DLA EWENTUALNEGO PRACODAWCY
Urodziłem się w Zielonej Górze zaraz po wojnie
kiedy trwał chaos naszej skromnej ziemi
a kawał wyrwany z jej piersi przyszczypnięto
do pleców Zachodu
to na nich siedzi wrzaskliwy garb
Chciałem we Lwowie do przedszkola na Łyczakowie
Lecz jeszcze musieli rodzice
dobrze się spisać zamknąwszy oczy
i przyrzec sobie pod nurkujące bombowce
pod nazwiskiem kryjącym tożsamość
bo z Sowietami wiadomo to co najgorsze
buty dudniące po schodach
straszące w nocy najsłabiej śpiących
zaskakujący pocisk w tył głowy Ś
lub był w Rzeszowie
tajny dokument ich woli przetrwał niewolę i dalej
musiałem czekać aż uczyniony wyjdę z wózeczka
i zrobię pierwszy krok Fabryczną ku pierwszym
czytaniom znaków objawionych
Wtedy powstał mit w mojej głowie
że jestem od pisania wierszy i mam być
wszech i nastawiony
a to dane przez duszę a potem
z ciała przez trąbkę Eustachiusza
choć nie wiem czy to jest najlepsza recepta
lecz słuch przyprawia o dreszcze
tych co nie słyszeli dźwięków typowych w głuchocie
Ruszyłem więc ze śniadaniowym pomidorem
na medycynę gdyż ona wynikła z Kościoła

tam zawsze widać iskry wolności od państwa
które się czuje bogiem w osobach premiera
i dyrektora
Zatem bez Hegla świetnie się znalazłem
w czasach pochodów majowych i usuwania ze szkoły
im więcej było pacjentów w rejestrze pamięci
tym poznawałem języków polskich
tym lepiej odbierałem całą powierzchnią:
Ratunkiem na chorobę nienawidzenia
na którą szukam sterydów i strzykawek
było pisanie jak być diagnostą
drobnych ustrojów ich rzęsek ruchliwych
w krtani podwójności konfliktu o polskość bez Rosji
języków płomieni buchających z zapalenia gardeł
(myślę Salus aegroti suprema lex esto1
a Cycer to zepsuł gdy wstawił populi2)
Mój Boże mój mit prywatny tak skrzętnie jak
fizjologia
do dzisiaj kryty na jaw się wyprawił!
Na wierzchu jest niczym jelita z brzucha
wyrwane hakiem bezpieki ręką nieznanego sprawcy
mit leży drukiem w chuście okładki
a ludzie pękają nadziani na jego ostre emanacje
Teraz mieszkam w Podkowie jestem w stanie
starannie myć samochody sumować liczby dodatnie
przyklejać plastry
i proszę o przyjęcie
ręce mam obie
Mam też taki wiersz, do którego jestem bardzo
przywiązany, choć nie tak dawno go pisałem. Napisałem go dla Janusza Krasińskiego. Umarł półtora roku
temu [14.10.2012], ale czuliśmy, że z nim jest niedobrze.
Umówiłem się z Adamem Pomorskim, prezesem
PEN Clubu, i zaczęliśmy odwiedzać Janusza. Zresztą
Janusz dzwonił i do mnie, i do niego, i do kilku innych
przyjaciół. Wdaliśmy się w dyskusję o niemożności
1 łac. Dobro chorego najwyższym niech będzie prawem.
2 łac. społeczeństwa.
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tworzenia. Postmodernizm zakłada niemożność
tworzenia nowego, a w zamian proponuje czy nawet
nakazuje całkowitą możność i konieczność przetwarzania tego, co już zostało zrobione. Właściwie jest to
taka postmodernistyczna oś dzisiejszej kultury, żadnemu z nas się to nie podoba, Januszowi nie podobało
się tym bardziej. Ale zastanawiało nas, co to jest twórczość? Dlatego, że tu definicji nie ma. I pewnego dnia
napisałem właśnie ten tekst o twórczości, chciałem
podnieść słuchawkę, żeby zadzwonić, a telefon sam
zadzwonił. Znajoma poetka z płaczem zawiadamiała,
że Janusz nie żyje. Ale wiersz został i to jest właśnie
ten, który przeczytam. Ma przypis: Januszowi Krasińskiemu, który jest Tam, napisane dlatego, że jeszcze
jestem Tu i nie zdążyłem mu tego powiedzieć.

PŁOMIENIE
Najpierw musi zapłonąć głowa.
Pewnego dnia płomień sunie swoim wężem
ku mojej dłoni, chce, bym go ujął
choćby w spiralną postać wytchnienia,
którą znam od alkoholu.
Gdy ja, dzisiaj zimny, zdrętwiały, zmęczony,
tak jakbym nie chciał odtajać z lodów.
Płomienie, płomyczki,
jak chmury, każdy inny
w swoim regularnym chaosie.
Lecz to nie policjant im wskazuje,
którędy mają lecieć w przestworza.
Chmury spadają, chmury się przesuwają,
a płomień prze do góry,
za wszelką cenę chce być wyżej, podniesiony.
Chce ogarnąć wszystko
i zabrać ze sobą do nieba,
dopóki nie ochłonie.
Każda chmura jest inna,
nie ma dwóch chmur takich samych,
niepowtarzalna z jedynym dla siebie
światem urojeń i krągłych przyśnień,
lecz potrafi strzelić pączkiem
niczym wiśnia, którą udało się zapylić.
Wybucha kształt człowieka,
zwierzęcia wgryzionego
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w tiulową ponętność szyi,
niby całuje, ale się owija
jak ów sznur, co uwielbia wisieć.
W płomieniu inaczej, tu są cieśni,
niebieskie i żółte zakręcenia,
tulipany chryzantem,
oto korzyści z palenia, z ponadgorącego ciepła!
Jeśli widzisz rękę, to już tylko
jako strzeliste ślady po kościach,
jeśli postać, to tylko
czerwoną powłóczystość,
jeśli swoje dzieci, to gazową nicość
zapłodnienia i odejścia.
Sam jesteś niebezpieczną zasłoną okna,
które się zajmuje od podstaw,
a gdy to idzie do góry,
twarz ci się marszczy jak wrząca smoła,
ręce niczym języki szukają brzegu komina,
aby się wydostać,
cierpienie staje się popiołem,
a popiół się sypie dokoła
pod stopy, by miały gdzie grzęznąć.
Albo patrzysz na palenisko, niemy obserwator,
grzejesz się, gdy tam prosta chemia palenia,
tak niejasna, bez definicji,
czyści życie do spodu,
wypala dziury na łokciach,
nie pozwala przełykać, boli w piersiach.
Chmura rozpływa się w ciele,
wciela się mgliście w ciało ducha.
Rozchodzi się po świecie.
Płomyk zostaje – zadaje niezatarte znamię,
jak ów numer na przedramieniu,
co żadnym proszkiem nie chce się wywabiać.
Aż pusty zostaje wir przestrzeni,
czarna jama, otwór w powietrzu,
bo ciebie już nie ma.
Nicość, którą jak ci się zdaje,
wypełniasz SOBĄ, otwarta i nigdy nie domknięta,
w którą wtłaczasz słowa, w końcu wypalone,
wreszcie bez znaczenia.
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MS – Jeszcze poprosimy o jakiś wiersz, a potem
udalibyśmy się na przerwę – po czym rozpoczniemy rozmowy.
PMN – Dobrze, to jakiś krótki.

KOŁYSKA (2)
Mielą młyny, mielą, aż idzie pył,
zacierają oczy, suche łzy lecą,
a dołem kondukt z moją trumną.
Już trzeci dzień śnię ten obraz
ruchomy jak wielkanocne święto.
A górą mija rok, mija
i ludzie nie wiedzą, że mijają wieki.
MS – Z jakiego to jest tomu?
PMN – Jeszcze tego tomu nie ma.
MS – Tak mi się wydawało, że nie znam tego
wiersza.
PMN – To co mam przed sobą, to jest materiał na
nową książkę poetycką.
PMN – Tu mnie ktoś pytał, czy mam jakąś
metodę poetycką. Wydaje mi się, że mam. Ja jej nie
potrafię dokładnie zdefiniować, mogę tylko próbować znaleźć jakieś jej zasadnicze cechy. Z całą
pewnością myślę, że jednak mimo wszystko poszedłem własną drogą, co nie było łatwe, bo mistrzów
miałem wielu. Największe wrażenie kiedyś robił
na mnie Walt Whitman i w ogóle poeci amerykańscy. Na przykład William Carlos Williams, którego
pasjami tłumaczyłem, nawet po wielokroć te same
wiersze, bo są trudne w przekładzie. Williams
z czasów, kiedy wyzwolił się z imagizmu. Williams
do końca życia był czynnym lekarzem pediatrą, co
dla mnie jest ważne, a przy tym w amerykańskiej
poezji przez pół wieku wyrocznią. Chłonąłem jego
przekształcanie obserwowanego świata w język.
Zachwycała mnie niewiarygodna lapidarność
wypowiedzi. Chciałem się od niego odbić. Szukałem własnej drogi, żeby się odciąć od tego, co on już
stworzył, ale ślady warsztatu tego poety w moim

umyśle na pewno pozostały. Na przykład skłonność do „zagęszczania” tekstu.
A droga była prosta: przede wszystkim szukałem
w sobie, a nie w tekstach, których czytałem bardzo
dużo. Do dziś, jeśli czytam poezję, to dla przyjemności i po to, żeby wiedzieć, czego nie można pisać,
żeby nie naśladować innych. Wtórność to poważny
grzech wielu poetów. Wydaje mi się, że we wczesnej
młodości myślałem o tym, aby być poetą, żeby mieć
coś własnego i po prostu pisać dla siebie. Czułem, że
w pisaniu jest praca nad sobą. To był ten początek.
Pewnego dnia wpadła mi w ręce książka Tadeusza Kielanowskiego, chyba podsunięta przez ojca,
pod tytułem Propedeutyka medycyny, w której
obszerny rozdział traktuje o tym, że wśród lekarzy jest wielu artystów. Muzyków, plastyków, ale
przede wszystkim pisarzy i że bardzo dużo arcydzieł literatury światowej zostało napisanych przez
ludzi, którzy przynajmniej studiowali medycynę,
nawet jeśli potem nie byli lekarzami. Medycyna
na trzecim, czwartym roku studiów zmienia człowieka. To jest moment, w którym przeskakuje się
na zupełnie inną stronę rzeczywistości. Zaczyna
inaczej widzieć świat, człowieka, biologię, Boga
i tak dalej. To, co napisałem w wierszu CV dla
ewentualnego pracodawcy, to prawda – poszedłem
na medycynę, bo chciałem być lepszym pisarzem,
lepszym poetą.
Myślę, że medycyna bardzo dużo mi dała. Pokochałem ją niesamowicie, bo tak wciąga! Już na sali
nie ma państwa Chachulskich, ale jedna z ich córek
jest klasycznym przykładem człowieka, który
został wchłonięty przez medycynę bez reszty, tak
z kościami, z duszą. To jest taka dziedzina. Nawet
jeśli później się ją przestaje uprawiać. Byłem przez
43 lata lekarzem w pełnym wymiarze, więc długo,
ale nawet jeżeli ktoś tylko postudiował medycynę,
to już się z tego nie wycofa. James Joyce studiował
ją w Paryżu przez osiem, może dwanaście miesięcy,
ale zobaczył, że to nie jest jego dziedzina. Wykręcił
się tym, że z francuskim nie bardzo sobie daje radę,
co było nieprawdą, bo francuski znał równie dobrze
jak angielski. Te studia jednak zostawiły w nim nieusuwalne piętno. Medycyna tak działa. Poza tym
jest to dziedzina, która pozwala być kimkolwiek,
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otwiera ogromne możliwości intelektualne,
encyklopedyczne i sprawnościowe, że można
być wszystkim, od sprzątacza ulic począwszy, na
budowniczym mostów skończywszy. Lekarze na
pewno by sobie świetnie dali radę z budowaniem
mostów, gdyby tylko im kazano.
Trzeba pamiętać, że medycyna to również język.
Bez języka w ogóle nie ma medycyny! Nie ma jak
się porozumieć z pacjentem lub jego opiekunem
bez użycia języka. A ponieważ polskich pacjentów jest trzydzieści parę milionów, trzeba znać
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trzydzieści parę milionów języków. Każdy mówi
inaczej. Nie ma języka jako rzeczy dotykalnej: rozbierzcie go, bo to jest język. Nie, każdy nosi własny
język w sobie i w związku z tym język jest zawsze
zindywidualizowany.
MS – Dziękujemy. Jeszcze na pewno będzie
okazja, żeby rozszerzyć te refleksje o sposobie
widzenia świata, o sposobie konceptualizacji właściwej medycynie, właściwej sztuce. O zbliżeniach
i rozbieżnościach. Ale ja bym chciała oddać głos

90

S P OT KA N IA L IT ERACKIE

państwu. Może profesorowi Dybciakowi w pierwszej kolejności, który jest znawcą tych zagadnień.
Prof. Krzysztof Dybciak – Medycyny?
MS – Ja jestem zdania, że pisarz może pisać
o wszystkim.
PMN – Ty masz w swoim repertuarze moje wiersze, których nie lubisz.
KD – Nie, ja wszystkie lubię właściwie. Lubię
wiersze twoje, prozę lubię. Piotr jest wyjątkową
postacią i to w skali ogólnopolskiej, dlatego że
jest niezwykle wszechstronny. Mnie się wydaje,
że dzisiaj w Polsce nie ma tak wszechstronnego
człowieka. Są dobrzy poeci i w czasie tego cyklu
wieczorów słyszeliśmy dobre wiersze i dobrą
prozę, i dramaty, ale kogoś takiego, kto wszystko
by potrafił robić dobrze i jeszcze więcej… Właściwie wszystkie gatunki literackie od poezji, krótkich
form, poprzez poematowe, opowiadania, powieści,
dramaty, słuchowiska radiowe, krytykę, publicystykę. I dochodzi do tego działalność naukowa. Jest
przecież autorem fundamentalnych, wspaniałych
słowników.
Gdyby ktoś w życiu tylko jeden taki słownik
frazeologiczny zrobił, to już by to życie przyniosło efekty, byłoby twórcze i owocne. Jest to dzieło
potężne, 48 tys. artykułów hasłowych. Zebrał 200
tys. wyrażeń i zwrotów. Opracował też solidną
teorię frazeologii. To jest zagadka dopiero, jak on
to potrafił robić? Jak to można łączyć?
Trochę się tym zajmuję, opublikowałem nawet
taki tekst na konferencji o Stefanie Kisielewskim
na Uniwersytecie Jagiellońskim. On też był fenomenem wszechstronności. I ja tam trochę naukowo
starałem się udowodnić, że Stefan Kisielewski był
najwszechstronniejszym polskim intelektualistą po II wojnie światowej. Stosowałem rozmaite
porównawcze układy, ale teraz, na przełomie tego
i poprzedniego stulecia, to Piotr Müldner-Nieckowski wysuwa się na prowadzenie. Brałem pod
uwagę i naukowe, teoretyczne prace. Leksykografia to jest sztuka osobna, połączenie cierpliwości,

pomysłowości w poszukiwaniu, konstruowanie
tych potężnych dzieł. Potem poszły inne słowniki.
No i to jeszcze, że jest lekarzem, że ma doktorat.
To nie jest przypadkowe, że zdobył doktorat, zajmował się przecież historią medycyny, kieruje
zakładem naukowym, studium podyplomowym.
Sztuka edytorska to też dodatkowa działalność,
uczy jej przecież studentów. Był wydawcą w swoim
wydawnictwie, ale jak państwo wiedzą, kierował
też tak wielkim wydawnictwem jak Państwowy
Zakład Wydawnictw Lekarskich. Było to jedno
z największych ówczesnych wydawnictw, jedyne
wtedy wydające książki z zakresu medycyny,
ochrony zdrowia, higieny. Naprawdę trudno to
porównać, bo są pisarze wszechstronni. Na przykład Konwicki, wszechstronny prozaik i reżyser
filmowy. Ale Konwicki jest tylko prozaikiem,
a poezja odpada. A co z aktywnością naukową?
Mieliśmy też kompozytorów i pisarzy w jednym,
chociażby Kisielewskiego. Zygmunt Mycielski był
dobrym kompozytorem i pisarzem. Ale większość
prowadziła tylko dzienniki, tworzyła muzykologiczne prace. Bogusław Schaeffer był człowiekiem
bardzo wszechstronnym, bo to muzyk i kompozytor awangardowy, bardzo wybitny muzykolog,
teoretyk muzyki.
PMN – I dramatopisarz.
KD – No właśnie, niezwykle wszechstronny. Ale
ta jego literacka działalność to trochę takie chałupnictwo. Jest to taki typ awangardy, że aż trochę
niebrany poważnie. Schaeffera nie ma w żadnych
słownikach pisarzy, przeglądach. Ale zajmował się
dramaturgią, teatrem. Były też próby łączenia literatury ze sztukami plastycznymi. Najwybitniejszy
chyba przykład malarza i pisarza to Józef Czapski.
Wspaniały malarz, klasyk malarstwa, no i jednak
kilka jego książek prozą to znów klasyka polskiej
literatury. Ale literatura wąska dosyć, tylko fabularna, nic z poezji, nic z dramaturgii. Przy porównaniu trudno znaleźć kogoś, kto i działalność
edytorską, naukową by łączył aż tak kompletnie.
No i sztukę medyczną, bo Piotr też ma tu ogromną
wiedzę. Jak mnie coś zaboli, od razu dzwonię do
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Piotra, ale w tych teoretycznych sprawach związanych z ludzkim ciałem, zdrowiem, funkcjonowaniem – natychmiast doskonale potrafi informować,
lepiej niż inni moi znajomi lekarze, którzy tylko są
lekarzami. Oni takiej wiedzy nie mają. Powstanie
pewnie kiedyś zakład badania tej zagadki wszechstronności. Jak to jest możliwe, żeby człowiek w tak
wielu dziedzinach działał, i to na takim poziomie?
I ta pojemność pamięci niebywała, twórczość
w wielu dziedzinach… Jak by nam tak kiedyś Piotr
zdradził tę tajemnicę, byłoby bardzo dobrze. Pytałem, jak się odżywia, jaki prowadzi tryb życia…
MS - Czy możesz uchylić rąbka tajemnicy?
PMN – Nie wiem, czy mogę uchylić rąbka tajemnicy, bo ja sam tego nie rozumiem, ale jest parę
rzeczy, o których chciałoby się w związku ze słowami
Krzysztofa Dybciaka powiedzieć. Pierwsza rzecz jest
taka, że ludzie takich wszechstronnych nie lubią.
Mało tego – nie cenią. Wielokrotnie miałem do
czynienia z takimi opiniami, które celowo mi były
podsuwane, że ludzie, którzy tyloma rzeczami się
interesują, tyloma zajmują, nie mogą żadnej z tych
rzeczy robić dobrze. Albo „najlepszy lekarz wśród
pisarzy i najlepszy pisarz wśród lekarzy”. Takie słyszałem opinie. Pamiętam, jak kiedyś miałem audycję
radiową, rozmowę, jakaś pani czekała i miała mieć
po mnie swoją część. Redaktorka mówi jej, że na
antenie był przed chwilą pan Piotr Müldner, który
jest lekarzem, poetą, pisarzem, a ona na to zjadliwie:
„O, taki robiący wszystko? Mam coś ciekawszego”.
I opowiadała przez następną godzinę o filmach,
w których kobiety noszą koronki. Zlekceważyła
mnie i muszę powiedzieć, że to było dołujące, strasznie przygnębiające,. Przez dwa tygodnie to w sobie
nosiłem, było mi bardzo przykro.
MS – No, ale Piotrze, gdybyś chciał, to mógłbyś
od ręki napisać jakieś opowiadanie o kobiecie,
która nosi koronki?
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ciach, ciach i już zrobione. A potem, jak mejluje
Krzysztof Kuczkowski z „Toposu” albo dzwoni
Zbyszek Joachimiak z „Migotań”, czy redaktor
z jakiegoś innego pisma lub z radia – po prostu
otwieram te notatki i je wykorzystuję. Taka literaturoterapia, która owocuje gotowymi tekstami.
MS – Czy dedykowałbyś to tej pani?
PMN – Nawet nie pamiętam, jak się nazywa. Ale
mógłbym zadzwonić do redaktor Małgorzaty Kron,
bo to ona wtedy prowadziła audycję, i się dowiedzieć. Była zmieszana, oburzona, bardzo przepraszała. Ta pani od filmów zachowała się w sposób
typowy, nie mam do niej broń Boże pretensji.
To jedna rzecz. Druga to taka, że ta moja wszechstronność jest złudna. To nie jest żadna wszechstronność. To jest cały czas działanie na jednym
polu. Zmieniają się tylko formy. Cały czas pracuję
w języku i bez względu na to, czy jestem w medycynie, czy w literaturze, poezji, prozie, leksykografii
– po prostu pracuję w języku. Staram się być jak
najlepszy. To jest właściwie klucz do całej sprawy.
Wszędzie jest ten język. Czego się nie dotkniemy,
to język jest sprawą centralną! Nie dziwię się, że
na swoim benefisie Henryk Bereza powiedział:
„Przepraszam państwa bardzo, to że państwo tu
są, to wszystko, co mamy naokoło – Warszawa,
Polska, świat – to wszystko nie istnieje! Istnieje
tylko to, co jest w literaturze”. Trochę przerysował, ale coś w tym jest. Może niekoniecznie świat
w literaturze, ale w języku na pewno. W tym, co
cały czas chodzi między nami, w tej kulturze, która
jest przez język odtwarzana, powielana, przechodzi z pokolenia na pokolenie. Nie jest to gen, jak
twierdzi Richard Dawkins, raczej właśnie przekaz
językowy. Czy znałbym medycynę, gdyby nie język,
za pomocą którego kiedyś Hipokrates zaczął pracę
naukową w medycynie? I potem przez wieki było
to przecież przekazywane przez język!
MS – A czy ciało nie mówi?

PMN – Ja to napisałem (śmiech). Może nie opowiadanie, ale mam takie kpiarskie notatki w komputerze, że tak naprawdę jak mnie coś gnębi, to

PMN – Mówi, oczywiście, nie bez powodu
mówi się o języku ciała. Dokładnie wiemy, kiedy
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Agnieszka Radwańska jest w dobrym nastroju,
a kiedy nie. Ona swoim ciałem, zachowaniem na
korcie trochę pokazuje, co się dzieje w jej głowie.
To też jest język. Niedobrze się dzieje, że tak mało
się zajmujemy w językoznawstwie językiem ciała.
Przecież ty, Magdo [Saganiak], jako leksykolog,
zrobiłaś kawał roboty przy słowniku Bańki. Wiesz
dokładnie, ile rzeczy umyka, kiedy się nie pokaże,
jak to działa w naturze, w realizacji, jakie są ruchy
ciała, kiedy język zaczyna być żywy. Na papierze
mamy tylko znaczki.

Rozmawiałem dzisiaj z kimś o panującym
poglądzie, że jeden ma zdolności matematyczne,
ale nie ma humanistycznych, a drugi odwrotnie –
i że takie myślenie jest fałszywe. Jeśli ktoś ma zdolności, to je ma w każdym zakresie, wyłączywszy
sport i jego odmiany, bo to inna sfera. Wszystko
zależy od tego, czym go zainteresowano. Podział
na szkolne klasy humanistyczne i przyrodnicze jest
sztuczny. Ci, którzy zajmują się matematyką, absolutnie są zdolni do zajmowania się naukami humanistycznymi i sztuką. Każdy psycholog to powie,

Niedobrze się dzieje, że tak mało się zajmujemy
w językoznawstwie językiem ciała.
To, co jest naprawdę, nie jest na papierze, tylko
w głowach. Dlatego też każdy może sobie odczytywać wszelkie sensy inaczej, przetwarzając język
w swoim mózgu. Cały czas jest to praca w języku.
W związku z tym, jeśli piszę wiersz lub układam
słownik, to wszystko jest jedno. Bogusław Schaeffer
powiedział kiedyś, że dla niego konstruowanie dramatu i budowanie suity jest w ogólnym znaczeniu
dokładnie tym samym. Używa tylko innej formy.
Ja mu wierzę. Przypuszczam, że podobnie podchodził do sprawy Kisielewski, o którym wspomniał
Krzysztof Dybciak, a którego miałem zaszczyt znać.
On jeszcze jedną rzecz dokładał do tego. Niebywałą
wrażliwość społeczną i polityczną. To wielki talent.
Nawet władza komunistyczna rozkładała ręce i nie
wiedziała, jak sobie z tym facetem dać radę. Taki
miał zmysł. I on to przekładał zwłaszcza na felietony, powieści jego są słabsze. A muzyka? Stworzył
kilka takich rzeczy w muzyce, takich brzmień, że...!
Pamiętam, że Henryk Mikołaj Górecki z czułością
wspominał, jak Kisielewski po swojemu zagrał mu
jakiś kawałek jazzowy. Górecki mówił wtedy też
o Panufniku, który również pisał teksty, podobno
świetne rzeczy, warto do tego dotrzeć. Oni posługiwali się cały czas dźwiękiem. Dla nich dramat czy
felieton to dźwięki. Ferdynand de Saussure mówił
o języku, że jest krainą dźwięku. I stąd się bierze
cała reszta.

tylko głośno się tego nie mówi – nie wiem czemu.
Chyba żeby nie drażnić władzy, bo władza na tym
opiera mnóstwo swoich przepisów. Ale prawda jest
taka – albo się ma inteligencję, która pozwala realizować pewne rzeczy, albo się jej nie ma. Pan Bóg
rozdaje w ten sposób. To nie jest moja zasługa, że
piszę, tylko bardziej moich rodziców – ich genów.
No i do tego dołożyć trzeba, że miałem dobre
warunki do wzrastania, w dobrym domu inteligenckim, w którym ojciec był artystą. Miałem to
szczęście, że wyrzucili mnie z przeciętnej szkoły,
która była owiana nimbem doskonałości, z liceum
nr 7 im. Słowackiego. Trafiłem do szkoły numer 43
na Okęciu, takiej dla odpadów, politycznych rzecz
jasna. Ta była o wiele lepsza. Doktorzy, doktorzy
habilitowani, tacy nauczyciele, wspaniali ludzie,
z pasją. Przyjaciółka Pawła Jasienicy ze studiów
w Wilnie uczyła nas historii. Zamykała drzwi na
klucz od środka i mówiła: „Tylko proszę mi tego
nie notować i nikomu nie powtarzać. Kostka-Napierski był szpiegiem szwedzkim i agentem
Chmielnickiego! Józef Stalin był największym
mordercą w historii po Czingis-chanie i Tamerlanie Wielkim. Po nich w hierarchii morderców
– Hitler”. Tacy nauczyciele. Niektórzy moi w tej
szkole koledzy mieli rodziców niepiśmiennych,
ale wszyscy wyrośli na inteligentów. Miałem więc
szczęście.
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KD – Jeśli można tylko jeszcze… Jeśli masz
dobry pomysł i go nie realizujesz, to to się fachowo
nazywa grzech zaniechania?
PMN – To się gromadzi...
MS – Występuje przy tym tak zwany efekt Zeigarnik, czyli pamiętania niewykonanego zadania.
KD – Efekt Zeigarnik jest bardzo dobry, bo to jest
kwestia nieduszenia pamięci czy umysłu własnego.
MS – Bardzo proszę, czy ktoś z państwa chciałby
zabrać głos?
MS – Jeszcze warto byłoby wspomnieć o Januszu
Szpotańskim, który naprawdę był mistrzem szachowym i znakomitym autorem satyr.
PMN – Tak zwany Szpotan. To był odważny człowiek. Miał wspaniały talent rymotwórczy, potrafił
na poczekaniu, mówiąc jego językiem, „zasuwać
bez przerwy” od razu tekstem rymowanym i zrytmizowanym. Świetny był pod tym względem.
MS – Pani doktor Waniewska.
Dr Waniewska – Ja mam pytanie do poety. Czy ma
pan takie przekonanie, że za pomocą języka jesteśmy w stanie opisać i wyrazić wszystko? Czy może
są takie wydarzenia i sytuacje, wobec których ten
cudowny i wspaniały, twórczy język jest bezradny.
PMN – Bywa bezradny, to prawda. Oczywiście
można użyć wytrycha, Tak zrobił kiedyś, żartobliwie, Edward Stachura. Napisał wiersz, żeby
zrealizować to, o czym Pani mówi, wiersz, który
ma jeden wyraz: „Wszystko”. Ale to przypadek
szczególny. Gdyby można było ten problem rozwiązać w ten sposób, to sztuka by się natychmiast
zamknęła. Nasza rzeczywistość ma na szczęście
takie miliardy odmian i odcieni, że nie jesteśmy
w stanie ogarnąć jej jednym ruchem, a tym bardziej opisać, zanalizować. Można jednak próbować zawężać swoje widzenia chwilowo, tak żeby
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powstawały z tego właśnie wiersze.
Powtórzę: wiersz powstaje wtedy, kiedy z jednej
strony umiemy złapać moment obserwacji świata
i stanu samego siebie, a z drugiej zwęzić daną
tematykę. Na zasadzie brzytwy Ockhama, żeby
nie pojawiało się za dużo parametrów, bo inaczej
człowiek przestaje się orientować i zaczyna tworzyć
struktury gąbczaste, które są nie do przyjęcia. Po
napisaniu wiersza nagle otwiera się otaczające go
pudełko i wiersz staje się samodzielny. Po chwili
zostaje na papierze i w sensie językowym gdzieś
z umysłu ucieka, bo znowu mamy wokół rzeczywistość, którą można łapać, i siebie. Z tym, że u mnie
nie ma tak, że szukam tematów do napisania. Jest
odwrotnie – tematy szukają mnie. Jeśli coś mnie
fascynuje, to muszę usiąść i zanotować, nieraz moja
żona z tego powodu cierpi, bo to może być dla otoczenia co najmniej odpychające, ale trwa dosłownie
chwilę. Potem praca w nocy, w zaciszu.
Obecny tu Waldek Żyszkiewicz – wielki moim
zdaniem poeta, niedoceniany, mało znany, to jest jego
wina, bo nie umie o to walczyć – wie najlepiej, jak to
jest z tym, że wiersz może dopaść człowieka na schodach albo w toalecie w pociągu, bo jakiś dźwięk sensu
wierci dziurę w głowie… To właśnie w takim momencie powstaje coś fantastycznego, to skupienie, które nas
dopada. Niespodziewanie. Jeśli się tego nie zapisze, to
znika. Pisze o tym Parandowski w Alchemii słowa: jeżeli
pisarz zasypia i nagle przychodzi mu do głowy na pół
senna genialna myśl, to musi ją natychmiast uwiecznić,
bo mu ucieknie. Całego świata nie ogarniemy, to jest
niemożliwe – i całe szczęście, wszyscy mamy coś do
zrobienia. Dzięki temu był Kochanowski, Słowacki, był
Mickiewicz, Norwid, ale jesteśmy też i my.
Głos z sali – Panie profesorze, a czy Pan się zajmuje jeszcze zawodowo medycyną?
PMN – Tak. Szczątkowo, ale się zajmuję.
Nadal mogę przystawić pieczątkę na recepcie.
Ale lubię takie rzeczy, jak amatorska gra na
harmonijce albo na keyboardzie… Albo maluję
obrazki… Bo człowiek potrzebuje tego. Każdy
z nas to ma, tylko udaje przed światem, że tego
nie robi, albo przed samym sobą, że nie potrafi.
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MS – Ja bym, Piotrze, miała do ciebie jeszcze
takie pytanie. W związku z tym, o czym mówił
pan Żyszkiewicz, o realizmie. Czy ty dostrzegasz
zasadnicze przemiany w rzeczywistości społecznej
po 1989 roku? I czy na nie reagujesz?
PMN – Dostrzegam i reaguję. Napisałem całą
masę opowiadań, z których kilka się już ukazało
w różnych czasopismach. Zmieniło się bardzo
dużo, a jednocześnie tło zostaje ciągle to samo.
Dziwaczna sytuacja. Zostało tło szarzyzny obyczajowo-mentalnej. Są agresywne próby odcinania nas od korzeni chrześcijańskich, od kultury
śródziemnomorskiej. Zostało w nas to, co ks.
profesor Józef Tischner nazywał homo sovieticus.
Cały czas myślimy tym systemem, nie możemy się
tego pozbyć. Co więcej – młodzież też tak myśli!
Że im się należy, Że to państwo za wszystko odpowiada. Że bogaty jest kimś gorszym, bo na pewno
ukradł. Że wystarczy krzyczeć, żeby coś dostać. Że
właściciel firmy to wyzyskiwacz. Że Radwańska
się skończyła, bo wczoraj przegrała mecz, a teraz
jest wielka, bo dzisiaj wygrała… Mnóstwo takich
czynników jest nałożonych na siebie, to jest to
tło. A na tym tle pojawia się coś, co było zawsze.
Przychodzą młodzi i chcą zburzyć ten świat, chcą
zmienić go, i siebie też. Potem dochodzą do rezultatów podobnych do doświadczeń poprzednich
pokoleń, niewiele przekształconych. Został więc
komunizm niejawny, ciągle tu tkwi. Europa próbuje przekształcić ten komunizm w nowy ustrój,
jeszcze dokładnie nie wiemy, jak go nazwać, przejawem tego są na przykład ideologia gender, parady
miłości – uważam, że to jest odsłona tego nowego
typu komunizmu. Nowego wspaniałego świata,
który kiedyś był projektowany przez ludzi pokroju
Gramsciego i który został po literacku przewidziany między innymi aprobująco przez Aldousa
Huxleya i krytycznie przez George’a Orwella. Nowy
wspaniały świat był literackim punktem wyjścia
dzisiejszego stanu kultury Europy. I widzimy, że to
zaczyna działać, właśnie ten nowy wspaniały świat
pojawia się wśród lewaków i młodzieży właśnie.

MS – Czyli jesteśmy w innej fazie totalitaryzmu?
PMN – Może: nie w innej fazie tego samego totalitaryzmu, tylko jest jego nowy typu. Mamy tego
mocne sygnały. Na przykład takie oczywiste fakty
jak Facebook, Twitter czy Google. Po co to jest?
Nie ma lepszej bezpieki niż tego rodzaju systemy
internetowe. Mają wszystkie wiadomości o nas,
które są im potrzebne. Wszystkie dokładnie, od
A do Z. Mało tego – za naszą zgodą, dobrowolnie,
a nawet z naszą radością z pozorów komunikacji
towarzyskiej. Ludzie dają informacje o sobie, które
bezpiece komunistycznej na pewno by nie dali. Tak
to zostało urządzone. Zmienia się ten świat. I oczywiście wszystko jest zglobalizowane, a wobec tego
trudno uchwytne. Myślę, że George’a Orwella Rok
1984 to jest opis tego świata, do którego idziemy.
MS – Bardzo pesymistyczna wizja…
PMN – Z tym, że można się w każdym świecie
jakoś odnaleźć i ulokować, i następnie walczyć
z nim. My próbowaliśmy żyć w PRL-u, przeżyliśmy.
Czasem jednak myślę, że żyjemy w rzeczywistości,
w której jesteśmy jeszcze bardziej ujednolicani, niż
to się działo za komuny, bo ten czas dobrze pamiętam. Są reguły poprawności politycznej, która
walczy z prawdą, dawniej była to nowomowa; są
nawet działające ponad nimi reguły obyczajowości,
które jeszcze mniej sprzyjają rozwojowi indywidualności i głębokości wykształcenia, i zarazem
wspólnotowości, niż to było nawet w PRL-u.
KD – W średniowieczu kobieta z brodą była
pokazywana na jarmarkach. I dzisiaj jest to samo.
WŻ – Ten totalitaryzm na scenie, o którym
mówimy, chyba się różni narzędziami, to są chyba
takie soft narzędzia. Nie trzeba wbijać gwoździ
pod paznokcie, przycinać szufladą… Oczywiście
metody eliminacji, gdy trzeba już kogoś definitywnie usunąć, pozostają te same, ale uzyskanie
efektu metanoi, czyli przekształcenia świadomości
ludzi w wielkich masach w pożądanym kierunku,

LAS RZE C ZY
odbywa się operacjami, które nie tylko nie budzą
odrazy na pierwszy rzut oka, ale są traktowane
przez wielu z akceptacją, tu Piotr przywołał te
hasła, Google czy Facebook, rozumiem, że masz
na myśli nie wyszukiwarkę, tylko konta.
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PMN – W niektórych wydawnictwach artykuły
prasowe są już pisane przez algorytmy. Oczywiście
są cały czas tam recenzenci czy redaktorzy, którzy
mogą coś zmienić, ale to jest właśnie ten kierunek,
który nas przeraża. I oczywiście wielka inwigilacja,
której 25 lat temu nie było, w połączeniu z agre-

Zmienia się ten świat. I oczywiście wszystko jest
zglobalizowane, a wobec tego trudno uchwytne. Myślę, że
George’a Orwella „Rok 1984” to jest opis tego świata,
do którego idziemy.
PMN – Google+.
KD – Tak, bo wyszukiwarka Google jest pożytecznym narzędziem, chociaż ona też zbiera fałszywe informacje.
PMN – Gdybym pracował w Google, mógłbym
dokładnie powiedzieć na podstawie tego, czego
szukasz w Internecie, kim jesteś, jakie są twoje
preferencje i komu sprzyjasz, a kogo ganisz.
KD – Tobym cię zmylił, sięgnąłbym do kilku
takich stron, które mi są kompletnie niepotrzebne,
ale Google od razu by mi podrzucał ogłoszenia
z tym związane.
MS – Ale ponieważ nic by Pan nie kupił, Google
by pana rozguglował.
KD – Zrobiłby głupio. Jeśli zajrzę raz w poszukiwaniu jakiejś wycieczki, to potem przez miesiąc
mi pokazują jakieś wycieczki, a ja już na wycieczce
byłem, albo w ogóle nie pojechałem. Algorytmy są
jeszcze głupawe, mimo wszystko.
MS – Ale będą udoskonalone.
PMN – My zrobimy, żeby były dobre.
KD – My zrobimy wtedy lepsze wiersze.

sywną propagandą globalnego „nowego wspaniałego świata” pod dyktando Big Businessu.
WŻ – Ten miękki totalitaryzm przejawia się również w sposobie działania np. takiej Open Library.
To jest duży portal poświęcony książkom, który
przynajmniej w założeniu ma skatalogować wszystkie książki świata, takie oczywiście, które ktoś tam
najpierw wpisze... Ale już potem większość haseł,
a docelowo pewnie wszystkie, opracowują boty,
które imitują zachowanie człowieka. Owszem, to
idzie w tym kierunku, ale pocieszam się, że finał
będzie taki jak w przypadku Czarnobyla – Amerykanie mieli już przecież system satelitów stacjonarnych, teoretycznie powinni mieć pełną informację
o tym, co się dzieje na całym globie...
PMN – System Echelon.
WŻ – Nie, to jeszcze nie był Echelon, to były
zdjęcia satelitarne. I nagle walnął ten Czarnobyl, w kwietniu 1986, jeśli dobrze pamiętam. Na
początku zarejestrowano jakieś wstrząsy. Rosja,
tzn. wtedy jeszcze Związek Sowiecki, do niczego
się nie przyznała. Dopiero po kilku dniach puścili
farbę. I wtedy Amerykanie uznali, że przecież
powinni byli o tym wiedzieć, bo mają wszystko
na zdjęciach satelitarnych. Przejrzeli stare zapisy
i oczywiście znaleźli rozbłysk wybuchu reaktora
w Czarnobylu. Tyle że mocno post factum, bo na
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bieżąco nikt nie był w stanie przetrawić takiej
porcji informacji. A przecież ta bomba informacyjna stale rośnie, więc ambitni kontrolerzy ludzkości w końcu się nią zadławią. I w tym widzę
szansę na optymizm.
Dr Piotr Dejneka – Ja tylko z puentą, jeśli mogę.
Negatywne jest to, że coraz bardziej ufamy tak
zwanym przeglądarkom rekomendującym, czyli
formom śmietników, które na podstawie tego, co
już zobaczyliśmy w Internecie, polecają nam coś
takiego, co by mogło być dla nas interesujące.
Wygląda to tak: ja sam szukam czegoś w Internecie, co mnie interesuje. Przeglądarka rekomendująca treść mi podrzuca. I im więcej czasu spędzam
w Internecie i przeglądam Internet, tym częściej
patrzę na przeglądarki rekomendujące, dlatego że
one podsuwają mi to, co mogłoby być podobne do
moich zainteresowań jako osoby idealnej. Tym bardziej jestem tą osobą idealną, która jest kreowana
przez przeglądarkę rekomendującą, bo się tym
coraz bardziej sugeruję, coraz mniej mam swoich
własnych wyborów. Nie neguję wartości przeglądarek rekomendujących, ale młode pokolenie,
które jest bezkrytyczne, pokazuje swoje dane osobowe i korzysta z tych narzędzi, czasem bez dużej
refleksji…
WŻ – Każde uzależnienie działa tak samo, czy
to jest przeglądarka, czy guma do żucia, czy trawa.
Efekt pozostaje ten sam. Wystarczy jednak od tej
przeglądarki coś nam natrętnie rekomendującej
odejść i wybrać się do parku, popatrzeć na kwiatki,
posłuchać ptaków.
PMN – I nagle się urywa. Wyłączyli prąd, a ty
włączasz siebie.
WŻ – Dopowiem jeszcze jedną rzecz... Sądzę, że
w wątku leksykograficznym, a właściwie słownikotwórczym, został także przez Krzysztofa pominięty
pewien istotny aspekt, czyli bardzo ważny talent,
którego sam nie mam, więc podziwiam u Piotra: bo
żeby zrobić dobry słownik, oprócz pamięci i tych
umiejętności software’owych w komputerze nr 1,
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którym na zawsze pozostanie jednak ludzki umysł,
trzeba mieć jeszcze sitzfleisch. Trzeba umieć przysiąść fałdów...

bo tylną nogę źle ustawia,
chwieje się pod palcem,
co szuka sprawnego klawisza.

PMN – No właśnie, to jest do mnie zupełnie niepodobne, bo ja jestem niecierpliwy.

Lecz nie ma ni pół cala, ni milimetra,
ni zwoju spirali naciętej na piwocie.
Na lampie przy kasie są tylko
symbole: haków, sierpów, młotów, kos, obcęgów.
Poprzeczek też nie ma, a na nich
wspierało się słowo (i psalm z nich śpiewany).
Słupy bez ramion. Korony bez cierni.
Gwoździe co udają, że przebiły dłonie.

MS – Na zakończenie wiersz.
PMN – Coś odpowiedniego dla drugiej części
naszej rozmowy.

LIFESTYLE W CZASACH NEW WORLD ORDER
(wiersz muzyczny bez melodii)
Wędrówka w poszukiwaniu harmonii –
dzisiaj w formie harmonijki,
po sklepach: wesoły nam dzień nastał,
pstrykają bańki mydlane z ust
robotów. Ach, jak wzrok się rwie,
jakże przez plecy
ciągnie pręga po dawnym kręgosłupie!
Sklep się wysklepia, podniebienie w zębach,
żeby cię wciągnąć w swoją anegdotę.
Kwiaty pachnące, prosto z projektora
padają na chodnik, przykuwając stopy,
chyba że uskoczysz.
Między półkami niesiemy spojrzenia
w poszukiwaniu śruby półcalowej,
bez której fortepian grać nie chce
lub rzęzi melodię syfonu,

Słowo, dawniej na początku,
teraz pchane kolanem zeszło na koniec.
Przepadły już lata strażników relikwii,
szczebli z drabiny, co się przyśniła Jakubowi,
wszystko dziś tworzy mistrz uboju.
Kto mu się pokłoni, majstrowi,
jak nie on sam sobie?
Klienci, widzowie – uwięzieni w sklepie,
nasłuchują ptaków – bez powodzenia,
ich uwagę przykuwa przez szybę żebrak,
jednym tonem grający na grzebieniu.
MS – Dziękujemy bardzo za przybycie, dziękujemy państwu, którzy uczestniczyli w dyskusji,
i wszystkim obecnym.
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POD POWIERZCHNIĄ SŁÓW
WIECZÓR AUTORSKI BERNADETTY KUCZERY-CHACHULSKIEJ

13 kwietnia 2015 roku
Czytelnia Biblioteki Głównej UKSW
Warszawa

prof. Magdalena Saganiak: Dzisiaj gościmy panią
profesor Bernadettę Kuczerę-Chachulską, a będą
jej towarzyszyć pani profesor Teresa Dobrzyńska
z Instytutu Badań Literackich i nasi dwaj profesorowie, stali bywalcy naszych spotkań: Piotr Müldner-Nieckowski i Jan Zieliński. Oddaję głos.
prof. Piotr Müldner-Nieckowski: Pani profesor Magdalena Saganiak, która nas przedstawiła,
prosiła, żebym to ja poprowadził to spotkanie.
Chciałbym, aby nie trwało za długo, aby pozostał
po nim niedosyt, bo tak jest najlepiej. Gościmy dzisiaj – „gościmy”, mimo, że pani profesor jest naszą
koleżanką – poetkę należącą do grona poetów
naszego wydziału. To grono wcale nie jest małe.
Same dobre nazwiska. Dziwne to jest skupienie, ale
tak właśnie u nas jest, a na innych uniwersytetach
już jest z tym trochę gorzej. Pani profesor pojawiła
się troszeczkę tak z ubocza i przez długi czas milczała, bo sączyła bardzo powoli swoją twórczość,
a podejrzewam, że uprawia ją od bardzo dawna. Na
początku chciałbym odwołać się do innej sylwetki,
państwu zapewne dobrze znanej, której postawa
artystyczna, życiowa, twórcza, jest troszeczkę
podobna. Mianowicie do Marka Nowakowskiego.
Otóż Marek Nowakowski nigdy nie napisał

większej rzeczy, poza może dwoma utworami, czyli
Książę nocy i Wesele raz jeszcze, takie małe opowiadania. Przeciwko niemu ukuto termin „mały
realizm” po to, aby obniżyć wartość tej twórczości.
Miała ona przecież pewien plan, to nie była twórczość powstająca bez planu. Był on taki: za pomocą
małych, ale mocnych, krótkich utworów opisać ten
świat; pogranicze miasta i wsi, samą Warszawę,
ludzi, na przestrzeni jakiegoś czasu, na przykład
życia autora. Mówię o tym dlatego, że już kilka razy
wspominałem pani Bernadetcie, iż takie myśli mi
chodzą po głowie, może mam rację. Jeśli nie, to
państwo to sprostują. Wydaje mi się, że jest to taka
twórczość, która w sposób systematyczny zabudowuje właściwy tej autorce świat. I teraz można się
na początku nabrać na takie wiersze-ułamki, ale
to jest część całości, planu, który powstaje, ale na
jego kanwie również i twórczość – systematycznie,
z uporem, bez przystanków. To jest moja refleksja
i mam nadzieję, że w jakimś stopniu prawdziwa.
A teraz chciałbym poprosić panią profesor, może
od pani byśmy zaczęli, bo pani ma już przed sobą
kilka kartek, na których widzę notatki i wiersze.
prof. Teresa Dobrzyńska: Zacznę od uwag
ogólnych, a potem chciałabym przedstawić kilka

LAS RZE C ZY
obserwacji szczegółowych – nie wiem, czy za
jednym razem uda mi się powiedzieć wszystko,
co najistotniejsze.
Najpierw musimy sobie uświadomić, że mówienie o poezji lirycznej jest czymś autentycznie trudnym i ryzykownym. Poezji nie można streszczać
czy parafrazować. Ponadto poezja liryczna kryje
w sobie bardzo szczególną przyległość ról autora
i „ja” lirycznego. Choć teoria literatury rozpoznaje
różne role podmiotowe w poszczególnych rodzajach literackich i oddziela autora od jego lirycznego
alter ego, to w wielu wypadkach (a tak jest, jak myślę,
w poezji Bernadetty Kuczery-Chachulskiej) trudno
przyjąć, że „ja” liryczne to jedynie ktoś „powołany
do życia”, wykreowany przez autora. Podmiot wierszy lirycznych (wielu wierszy lirycznych, zwłaszcza
tych wyrastających z tradycji romantycznej) jest
zasadniczo przyległy do samego piszącego wiersze (dlatego też dużą wartość ma autorecytacja,
czy lepiej to ujmując: autorska lektura takich utworów). Także znaczeniowa tkanka liryków jest ściśle
powiązana z przeżyciami, doświadczeniami życiowymi, nawykami językowymi i zwyczajami komunikacyjnymi autora, a więc to sam autor najgłębiej
rozumie treść swoich wypowiedzi poetyckich, ich
zależność od różnych kontekstów i ich wzajemne
powiązania. To tłumaczy pewną enigmatyczność
wielu liryków – skrótowość przekazu otwierającą różne domysły interpretacyjne. Mając to na
uwadze, zastrzegam, że będę próbowała wydobyć z poezji Bernadetty Kuczery-Chachulskiej jej
niektóre uderzające cechy, przykładając do tych
utworów pewne kategorie analityczne, ale czynię
to z wielkim poczuciem pokory i wręcz niestosowności takiego rozbioru – będzie to subiektywne
odtwarzanie tkanki semantycznej wierszy i nieuniknione naruszanie przyległości tekstu wobec
osoby.
Przyglądam się tym utworom i zauważam, że
niewiele z nich nosi tytuły. Wydaje się to znamienne, bo wprowadzenie tytułu zakłada ujęcie
metatekstowe: usytuowanie się na zewnątrz tekstu
i niejako zdystansowanie się wobec niego, co
narusza integralny związek utworu poetyckiego
z osobą poety. Nieliczne tytuły pojawiające się
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w zbiorach wierszy potwierdzają tylko zauważoną
prawidłowość.
Bywają różni autorzy. Są poeci polifoniczni,
którzy – często na dużą skalę – stosują stylizacje
językowe: mówią żargonem środowiskowym,
wprowadzają gwarę, archaizmy itp. – tu tego
nie ma. Wiersze Bernadetty Kuczery-Chachulskiej sytuują się w głównym nurcie poezji
przemawiającej neutralnym językiem literackim.
Jest to poezja skupiona na odwzorowaniu myśli,
na treści intelektualnej – poezja, która skupia się
na sensie i nie zatrzymuje się na powierzchni słów.
Teksty poetyckie Bernadetty Kuczery-Chachulskiej są ułożone w tomikach. Wydaje się, że ich
układy nie są przypadkowe. Odczytując kolejne
utwory, można zauważyć powtarzalność pewnych
motywów, powiedzeń przechodzących z tekstu do
tekstu, co sugeruje, że są to cząstkowe ujęcia jakichś
wielofazowo rozwijanych wątków, które w tych
nawrotach są ustawicznie pogłębiane. To, co na
pewno je zespala na najgłębszym poziomie organizacji wypowiedzi, to postawa podmiotu lirycznego
– osoby, która w sposób szczególny przeżywa jakieś
doświadczenia, łącząc je ze swoimi dawniejszymi
przeżyciami czy lekturami.
Zauważyłam, że w tekstach Bernadetty Chachulskiej powtarzają się takie tematy, jak cisza, czas,
przemijanie i pamięć, niekiedy także doświadczanie sacrum w potoku spraw codziennych. Bardzo
wyraźnie wszystkie te treści są odniesione do
rzeczy powszednich, zwykłych, wpisujących się
w doświadczenie osoby, która podejmuje codzienne
obowiązki w otoczeniu trudnym do zaakceptowania, pozbawionym piękna. Poetka w szczególny
sposób reaguje na pewne przedmioty, widząc
w nich residua minionych doznań i ślady bliskich
zmarłych osób.
Bardzo ważny w tej poezji jest krąg odczuć
i doświadczeń związanych z ciszą – ciszą odczuwaną w różnoraki sposób. Cisza w krajobrazie
zimowym jest inna niż cisza sunąca po przedmiotach. Niekiedy cisza bywa jedynie czymś nieistniejącym a pożądanym, bo rzeczywistość codzienna
jest trudna i pełna zamętu. Trzeba tę ciszę powołać do życia mocą wyobraźni, znaleźć azyl, wnękę
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świata, więc ewokowana jest wyobrażona cisza /
wymyślony spokój / imitacja na dziś. Wśród tych
wszystkich cisz bardzo przejmująca jest cisza
Małgorzaty, zanim spotkała Fausta. To cisza pełna
spokoju – refleks świata uporządkowanego, harmonijnego; cisza, która jest miękką otuliną, a zostanie
ona utracona.
Przywołam tu wspomnienie lekturowe związane
z pewnym opowiadaniem. Przedstawiony w nim
został radiowiec, który zbierał wycięte fragmenty
taśm z różnych nagrań – z pustymi miejscami,
z pauzą. Gromadził w ten sposób kolekcję różnych
cisz, rejestrowanych w różnych sytuacjach. To kapitalna obserwacja, bo cisza to brak dźwięku, ale ten
brak wchodzi w różne konteksty i za każdym razem
jest inny, ma odmienną wartość znaczeniową.
Kolejny rys tej poezji to swoisty sposób ujmowania rzeczy. Rzeczywistość objawia się tu w kontaktach człowieka z przedmiotami – indywidualnego
człowieka żyjącego w swoim otoczeniu przedmiotowym. W poezji Bernadetty Kuczery-Chachulskiej
są to często rzeczy codzienne: stół koszyk łóżka /
i butelka z wodą, a nawet rzeczy porażająco banalne:
deszcz wrona lodówka / brzęczy / bliżej dalej / samochód. W tych oglądach rzeczy pobrzmiewa czasem
lekko ironiczny ton, np. – mimo trywialnej sytuacji
– uroda świata oglądana jest nocną porą przy trwaniu światła / energooszczędnej / żarówki.
Scenerię swego życia codziennego ukazuje
Poetka niekiedy z gorzką dobitnością. W wierszu Widok z okna Autorka pisze: wnęka świata /
ukruszone / niebo / jeszcze jeden / klon / w głębokich murach. W innym wierszu tworzy negatywny
analogon Mickiewiczowskiego krajobrazu Świtezi
– namiastkę, na jaką skazany jest mieszkaniec
miasta:
chmury nad tobą
i chmury pod tobą
kosmos w szkle
kawiarnianego stolika
na warszawskim
dachu
z góry patrzeć
w to dno
i bez dna

i to niebo
bez końca
W poetyckich oglądach świata Bernadetty
Kuczery-Chachulskiej zawarte są jednak i małe
radości: czerwcowe widoki / czysty stół / i herbata /
jeszcze jedno nic / a jaka radość / i ciągła nadzieja
/ że tak można.
W analizowanych wierszach rzeczy nabierają
rysów niepowtarzalnych, ponieważ włączone są
w czyjeś życie i przechowują ukryte ślady pamięciowe. Ich odbiór nie ogranicza się więc do prostego
rozpoznania, do odtworzenia szablonu poznawczego. Rzeczy utrwalają też pamięć o zmarłych
osobach: wydłużają się wtedy / w nieskończoność
/ sznurowadła.
W codziennym otoczeniu objawiają się – czasem
w sposób zaskakujący – zwiastuny sakralnego
porządku świata. Rozważmy to na przykładzie
obrazu dymu, który pojawia się w kilku utworach
jako element wiążący ziemię z niebem. W jednym
wierszu jest to – ujrzany w aurze nieśmiertelności
trwającej w ciszy i śniegu – w niebo / mierzący / dym
z komina. W innym utworze dym wykreśla linię
pionową – jak katedra, jak wzniesione w modlitwie ręce; jest powiązaniem świata wokół nas
z Transcendencją. W Świecie Małgorzaty, gdy ona
traci swoją ciszę, pozostaje tylko dym bez komina,
który staje się zaduchem pozbawionym pionowego
kształtu. Komin związany jest z kuchnią, z domem,
z ciepłem, a tu domu nie będzie.
Bardzo niezwykłe jest przeżywanie czasu. Mamy
tu takie ujęcia, jak czas poza czasem / człowiek poza
sobą. Czas jest takim wymiarem rzeczywistości,
który zespala różne momenty życia: nagle rozległy /
czas wprawiony / w co było i będzie. Otwiera się niekiedy na inną rzeczywistość: czas mały wielki / najmniejszy / czas jednego popołudnia – przeżywany
w takim splocie doznań, gdy małe bajorko kojarzy
się z „wodą wielką i czystą” z liryku lozańskiego
Mickiewicza. W tym ostatnim przypadku czas
lokalizuje trywialne doświadczenie doznawane tu
i teraz, przy małym zbiorniku wodnym, a jednocześnie uobecnia moment medytacji utrwalonej
w Lirykach lozańskich i nadaje tej chwili wielkość.
Bogactwo doznań nie zależy więc tylko od takiej
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czy innej rzeczy, ale jest usytuowane w doświadczeniu podmiotowym, w gotowości przywoływania
reminiscencji.
W wierszu zaczynającym się od słów: jak niegdyś nad Dźwiną / tak i tu (przywołującym być
może echa historii rodziny Autorki), znajdziemy
poruszający fragment: czysty nurt rzeki / przykrywa
epoki, a na zmieniający się świat spoglądają
oczy niesionego / przez muzeum dziecka / które
nie pyta. Dziecko niesione przez muzeum jeszcze
nie pyta, ale patrzy i może kiedyś stać się świadomym uczestnikiem przesłań docierających z przeszłości. Ten obraz jest niezwykle poruszający i daje
do myślenia. W innym wierszu też znajdziemy
dziecko – niemego świadka: chaos świata / jak
bańka mydlana / w oczach / małego dziecka.
Poezja Bernadetty Kuczery-Chachulskiej hołduje więc zasadzie odkrywania związków rzeczy,
przy czym zwykle sprawy wielkie ukazywane są
w ich drobnych przejawach. Uczy wrażliwości na
rzeczywistość, szukania śladów pamięci. Zapomnienia przez pomyłkę są konsekwencją nieuważności, nieodpowiedniego odniesienia do tego, co
wokół nas jest śladem.
Autorka kieruje swe obserwacje do czytelnika
zastanawiającego się, zdolnego do przywołania
szerokich kontekstów kulturowych. Jej wiersze
odwołują się do różnych lektur, do śladów doktryn
filozoficznych, do twórczości kilku poetów, a także
do miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami
i postaciami. Mówiłam o przedstawieniach czasu,
a wiązały się one z motywami wodnymi – patronował tym refleksjom Heraklit. W tytule jednego
z tomików pojawia się Hiob (zob. Hiob i inne
figury), poza Księgą Hioba przywoływane są też
inne biblijne teksty (m.in. Pieśń nad pieśniami).
W kilku wierszach znajdziemy odwołania do Mickiewicza, reminiscencje z Liryków lozańskich,
z ballady Świteź i IV części Dziadów. Przywoływani są: Rainer Maria Rilke, Miron Białoszewski,
Józef Czechowicz. Można też odkryć aurę obrazów
Witolda Wojtkiewicza w omawianym wyżej niepokojącym obrazie dziecka niesionego przez muzeum
– dziecka, które jest jakby z innego świata. Patrzy,
ale nie pyta.
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Starałam się wydobyć motywy dominujące w omawianej poezji. Poezja ta jest bardzo
oszczędna w słowach, lakoniczna; operuje językiem, w którym występują skróty, kumulacje
składniowe. To niewątpliwie nurt norwidowski
poezji. Kondensacja znaczeniowa polega niekiedy
na wyzyskaniu wieloznaczności słów i zwrotów.
Spójrzmy np. na zdanie: pewne rzeczy czekają
na wyciągniecie ręki (motyw wyciągniętej ręki
pojawia się w dwóch wierszach). Z jednej strony
zdanie to znaczy, że rzeczy pozostają w odległości
takiej, jak wyciągnięta ręka, z drugiej – czekają na
podanie ręki, sięgnięcie po nie. Anna Pajdzińska
w swej monografii Frazeologizmy jako tworzywo
współczesnej poezji (Lublin 1993) pokazywała, jak
takie rozmontowywanie utartego związku słów
bywa w poezji efektywne znaczeniowo.
Poetka często dokonuje kondensacji semantycznej w swych utworach, ale nie jest to poezja lingwistyczna, w której dominowałyby operacje na
znaczeniach słów, na frazeologizmach. Zdarzają
się, ale nie są częste.
Chciałabym zakończyć swe obserwacje sugestią,
że uważność, o którą apeluje autorka, jest adekwatnym sposobem reagowania na nasiloną funkcję
metajęzykową, metapoetycką utworów. Tekst
poetycki jest tekstem o tyle specjalnym, że każde
słowo jest z trudem uzewnętrznione, że stanowi
rezultat wielorako umotywowanych wyborów,
że jest dobrane m.in. ze względu na adekwatność
wobec wyrażanego przeżycia. Ten głęboki namysł
jest właśnie wyrazem uważności i ostrożności poety.
Lakoniczne wiersze Bernadetty Kuczery-Chachulskiej kryją w sobie w istocie ślady wielu namysłów
i ogromnej pracy; trudu dochodzenia do słowa.
Dziękuję.
PMN: Dziękuję, może jeszcze wrócimy do pani
profesor. A teraz poproszę pana profesora Jana Zielińskiego, który doczekał swojej chwili. Zawsze coś
niestandardowego można usłyszeć z ust osób, które
mi towarzyszą, więc z ciekawością czekam.
prof. Jan Zieliński: Dzisiejszy dzień jest dla mnie
dniem poezji. Zaczęło się od samego rana, kiedy
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czytając w sieci gazetę otworzyłem wiadomość
o śmierci Feliksa Netza. Sięgnąłem zaraz po jego
tomik, który kupiłem dwa miesiące temu, wydany
w Bibliotece „Toposu”, i pierwszym wierszem był
Chodasiewicz. Wiersz o tym, jak mógłby wyglądać życiorys Władysława Chodasiewicza, gdyby
po emigracji z Rosji nie pojechał prosto do Paryża,
tylko zatrzymał się w Warszawie, taka hipoteza.
A drugi wiersz, ze środka tomiku – zapamiętałem
go już z pierwszej lektury tej książki – to Cisza
nocna zaczyna się o 22. Wiersz będący jakimś
przetworzeniem pobytu w szpitalu, zawału i tego
rodzaju egzystencjalnych doświadczeń. Ale ta
cisza, o której pani profesor Dobrzyńska mówiła,
też mi się z tym kojarzy. Śmierć poety, jego wiersze.
Następny moment. Były korki na Bielanach, dlatego pojechałem ulicą, którą rzadko jeżdżę, ulicą
Duracza. I okazało się, że po lewej stronie jest tam
wspaniały park, który nosi nazwę parku Zbigniewa

do ręki tomiki Bernadetty Kuczery-Chachulskiej...
pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to białość. Te
wiersze są otoczone kokonem bieli. Tekstu jest niewiele, za to wokół jest dużo miejsca. To jest wbrew
pozorom bardzo ważne. W tradycji chasydzkiej
jest taka formuła, że białe miejsce wokół liter jest
równie ważne, jak te litery w środku. I dlatego
pomyślałem sobie, że byłoby na miejscu, gdybyśmy
teraz dopełnili tę ciszę, w której państwo słuchali
mojej poprzedniczki. Pomilczmy przez chwilę.
Dziękuję.
A teraz mam do powiedzenia dwie rzeczy.
Pierwsza rzecz dotyczy okładki książki, a druga
rzecz dotyczy jednego krótkiego wiersza z tomu
Hiob i inne figury. Nie wiem, czy państwo znają
ten tomik: Fragmenty. Oczywiście, tytuł może
się odwoływać do tradycji romantycznej, ale jeśli
porównamy to z Fragmentami Novalisa, to Novalis robi się strasznie rozgadany. Na okładce jest

Te wiersze są otoczone kokonem bieli.
Tekstu jest niewiele, za to wokół jest dużo miejsca.
W tradycji chasydzkiej jest taka formuła, że białe miejsce
wokół liter jest równie ważne, jak te litery w środku
Herberta – autora, dodajmy, bardzo skomplikowanego wiersza Chodasiewicz.
Kiedy przyjechałem na uczelnię sprawdziłem
pocztę elektroniczną i w skrzynce znalazłem nieoczekiwany tekst wspomnieniowy pani Sławki
Wierzchowskiej o Joannie Pollakównie do tomu,
który z Anią Kozłowską szykujemy po konferencji,
jaka tu była w zeszłym roku. Tekst, który nazywa
się O Joannie – osobiście, a niespodziewany, gdyż
jego autorka w zeszłym tygodniu odmówiła, a tu
nagle przysłała. Jej wspomnienie jest udaną próbą
pokazania w jednym trzech aspektów: człowieka,
poetki i historyka sztuki z pogranicza historii literatury – Joanna Pollakówna często zajmowała się
malarzami, którzy także byli poetami, jak Tytus
Czyżewski.
Teraz natomiast mamy ten ostatni, kulminacyjny punkt mojego dnia poezji.
Patrząc na te wiersze czysto optycznie, biorąc

podobizna fragmentu rękopisu z Qumran. Rękopisu, który został, jak wiadomo, rozpoznany jako
tekst będący fragmentami Biblii przez profesora
Eleazara Sukenika, który urodził się w Białymstoku. Wybór tej konkretnej ilustracji na okładkę
wydaje mi się nieprzypadkowy. W wierszach Bernadetty pojawia się bardzo często taki przedziwny
most pomiędzy rzeczywistością, w której ona
najbardziej czuje się u siebie, czyli rzeczywistością Ziemi Świętej, a Wilnem Mickiewicza i całą
tradycją polskiej poezji romantycznej (rozumiem
tu Białystok jako sygnał wywoławczy kierunku na
Wilno). Ale to nie wszystko, co można na temat
tego fragmentu rękopisu powiedzieć. Była już
mowa o tym, że małe rzeczy stają się wielkie, że
w szczegółach tkwią istotne sprawy. Otóż, jeśli się
państwo przyjrzą temu tekstowi, to tutaj [ilustracja ze strzałką wskazującą] jest zapisany pismem
aramejskim tetragram, czyli imię Boga. Na tym
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szczątku, malutkim fragmencie, na tym ułomku,
jest imię Boga.
Pani profesor Dobrzyńska mówiła o wierszu
Cisza Magdaleny. Sam wspominałem o roli miejsca i czasu Ziemi Świętej. Dla tej poezji, myślę,
szczególnie ważna jest sytuacja Magdaleny pod
krzyżem. To jest poezja, która bierze się z drzazgi
w krzyżu, z bruzdy, z wgłębienia, ze szpary. Ten
moment fizycznego wręcz doznawania drewna
krzyża jest szczególnie ważny. Zarazem ta poezja
łączy tamten czas, czas sakralny, z teraźniejszością,
z atrybutami życia codziennego. Stąd pojawiają się
te lodówki, kawiarniany stolik itd.
Wiersz, nad którym chciałem się na chwilę
zatrzymać na koniec, jest bardzo krótki:
Czerwony klocek Lego
rzucony w baptysterium
sprzed około piętnastu wieków
I to jest Kościół przez duże K
Co się tutaj dzieje? Mamy kontrast nowego, czerwony klocek Lego, ze starym, baptysterium . sprzed
około piętnastu wieków. Mamy pewną niewspółmierność, paradoks. To jest trochę jak to dziecko
niesione przez muzeum i jak dziecko niesione
przez noc w Królu Olch, nie do końca dające się
wyjaśnić. I zarazem klocek, zwłaszcza czerwony,
to jest cegiełka, cegła. Z klocków buduje się domy,
Zbigniew Libera zbudował obóz koncentracyjny.
Tutaj nie ma tej prowokacji, bo nie chodzi o to,
żeby denerwować, epatować, tylko żeby dostrzec
paradoksy. I czerwony klocek, jak czerwona
cegła, jak na przykład cegła kościołów gotyckich
i neogotyckich. Kościół, pisany wielką literą,
jest przecież Kościołem w znaczeniu wspólnoty
i w znaczeniu tradycji. Jeśli spojrzymy na ten wiersz
od strony niematerialnej, to oczywiście przychodzą na myśl słowa Chrystusa do Piotra, o tym,
że jest opoką, na której buduje. Ze spostrzeżenia
paradoksu, z zaskoczenia tym, że jakieś dziecko
wrzuciło czerwony klocek Lego do baptysterium
sprzed około piętnastu wieków rodzi się poczucie ciągłości, która jest przecież ciągłością jakby
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wbrew historii, rozsądkowi – no jak to, przez tyle
tyle lat? A tu gest tego dziecka, które jednak klocek
wrzuca…
PMN: Dziękuję bardzo. Może czas najwyższy,
żeby autorka zabrała głos. Ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Była tu mowa
o klocku czerwonym. Kojarzy mi się to ze słynnym
wierszem z lat 20. napisanym przez Williama Carlosa Williamsa, który wywołał tak ogromną burzę
w środowiskach artystycznych Ameryki, że można
mieć poczucie, iż nastała po nim nowa epoka. A był
to wiersz Czerwone taczki i brzmiał mniej więcej
tak: „Czerwone taczki, pokryte glazurą deszczu,
stoją obok białych kurcząt”. To wszystko. U Bernadetty Kuczery też są takie wiersze, tego właśnie
typu i chciałem jeden z nich przeczytać. Przepraszam, że wchodzę w kompetencje aktorskie autorki.
woda mała
i więcej niż czysta
na zakręcie Kościeliskiej
i wiszą
te małe świerki
ze śniegiem
na kamiennej
w nieskończoność
ścianie
To jest to samo myślenie, które ciągnie się może
nawet od samej Safony, ona miała takie podejście.
prof. Bernadetta Kuczera-Chachulska: Bardzo
jestem wdzięczna pani Teresie Dobrzyńskiej, Jankowi i Piotrowi za to wejście w problematykę poezji
w ogóle. Dziękuję Państwu za obecność, ponieważ
mam mocne przekonanie, i to nie jest kurtuazja
z mojej strony, że teksty poetyckie istnieją w sposób
pełny jedynie wówczas, gdy są realizowane dźwiękowo. A ta obecność państwa jest możliwością
zaistnienia tego, co wydarzyło się w moich książkach. To co chciałabym przeczytać, podzielę na
cztery części. Na początek będą teksty z mojego
pierwszego tomu.

104

S P OT KA N IA L IT ERACKIE

Bez Niego
Bez Niego w sobie
jesteśmy jak gliniane
twory
o rękach pełnych
skazanych na bezruch
jesteśmy
twardzi w kształtach
i
przeznaczeni na stłuczenie

***
kiedyś szukałam domu
niskich sufitów
niezbyt odległych ścian
teraz szukam
wyjścia
rozległych przestrzeni wielkich okien,
mocy znoszących ściany
i ciężkie sufity
jakaś wada
nieznanego mi
serca

***
granica
elementarne trwanie
przedmiot parapet
drzewo
chwiejący się listek
zima
przemieszanie pór
zamęt perspektyw
myśl jak oko
naciska brzeg
za którym nic
wyraźnie zobaczyć się
nie da

***
moja mama
pilnująca miejsca

jedynego we wszechświecie
strażniczka ognia
miejsc opustoszałych
między z ludźmi bez ludzi
w dotkliwości
nieistniejącego wyboru
z krańcową troską
bez naiwnych pytań
trzeba czy nie trzeba
skupiona na najmniejszej
skazie
rzeczy roślin ludzi
zostawiona przez wszystkich
nie oczekująca
jak wysoka góra
z lekkim zdziwieniem
patrzy
na zasnuwającą ją
szarość skargi
melodii płynącego jednak
czasu

***
są sprawy oczywiste
dopiero po Prouście
nazwane przerażenie
lub rozkosz pamięci
gdy znienacka
już nie magdalenka
a nagły skręt palców
przywołane imię
przywrócą konieczność
czyjejś obecności
ile razy próby
notatki dziwnej subtelności
czucia
wokół kropli deszczu
kosmyka trawy
gęstniejącego wrażenia
że mimo naprawdę
wielkiej odległości
psalmiczne oko i zwyczajne oko
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także dotyk i poczucie chłodu
mówią zawsze o tym samym domu

***
kształty
które więcej
zmysłom się nie zdarzą
niczym utrapienie
zstępują w swym szczątku
latem
popołudniem		
o pomstę wołają
do jasnego nieba
co wokół się dzieje

inicjacja
tego roku znów
dalej
rajskie drzewka
a wydawało się
niewyczerpane źródło
radości oczu
a jednak nie
sprzeciw na pewno
gdzieś musi się kończyć
parada zmęczonych
zmysłów

klasycyzm
rozdziera się
raz i drugi myśl
z niemożliwości tego
co już jest
i że porządek dzienny
jak pani w przedszkolu
ma ostatnie słowo

***
ogień krzepnie
blask ciemnieje
na ciemnoczerwonej
bombce
tym
co pogubili się
dwa wieki potem

elegia
mleczna zieleń
Jordanu
ta sama
czy inna

***
z lęku
cała
i swoich
osiemdziesięciu
lat
utkanych w gęstą kratkę
pajęczynę
linii granicznych
nie wolno
nie powinno się
z bezradnym smutkiem
i szarym uśmiechem
widomy dowód
krzyżujących się
epok
bezmowny osąd
czasów nieco
szybszych

***
rżysko
przy asfaltowej drodze
na uboczu który
kierowca czytał
Czechowicza
nie ma jeszcze
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księżyca
brudny mrok
na brzegach miasta
spędzony z powiek
dzień
przysiadł

apostrofa
pamięci Jana Pawła II
i znowu jesteś
dawnym Rzymem
Rzymie
cyprysy mierzą
w niebo
i pióropusze palm
chwytają wiatr
samochody pod miastem
jakby
śpieszyły się
od paru
wieków
bez przerw
na Jedno Życie
początek ustawiony
jeszcze raz

***
jeśli
Jan Paweł
jest śladem
to
kim jest On

Pompeje
miasto po końcu świata
a jednak się zdarzył
zbłąkane psy przysnęły
w cieniu
rozgrzanego muru
Karpiński pieśń poranna
więc zbudziliśmy się

na nowy dzień wołania
chowania się w cieniu

ptaki
uparte są
jakże tu
przy skrzyżowaniu
kamiennych dróg
między betonem
silną ręką upchniętych
domów
w promiennym kolorze
jedynego klonu

***
więc ciągle jestem
Twoim winowajcą
bez wyjścia
bez samopociechy
bez najmniejszej
szczerby
w długiej codzienności
za oknem szron
gładka tafla lodu
dziecinna iluzja
skuteczność ćwiczeń

***
dziwnie prawdziwy
był
człowiek z laską
po schodach
niczym linie
pierwszy raz
na szali ostatniej
jak głaz
kurczyło się spojrzenie
schylonego czoła
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***
dziwne podobieństwo
chrząszcza
do faktury paznokcia
myśl słowackiego
genezyjskie
przebicie igłą
związanie całości
jeszcze raz

dopiero
jakże jasny
i wyraźny jest
teraz
każdy szaleńczy
i dogłębnie bez sensu
ruch mojej mamy
sprzed czterdziestu
lat
powstrzymać
zapobiec
niewidocznie i na pewno
ustawić zwrotnice
zapiąć pierwszy
guzik
dopiero teraz
z genezyjskiego
chaosu
wyłania się
stawka

***
dziś wiatr
wczoraj koniec
świata
w ruszczycowych
a nocą
obłokach
podróż za jedno

mgnienie
apokalipsy

z Simone Weil
z pożądań świata
chyba jedno
przystoi na pewno
gałęzie i gałązki
w mokrym powietrzu
styczniowego dnia
strugi kropel
na czystej szybie
zabłąkany świergot
w smugach wiatru
o nich wiadomo
że znikną do końca

***
a wydawało się
że to jest ważne
dzień kończy się
pewnością
że coś jeszcze
powinno się
wydarzyć
wytoczyć
Rainer Maria
szarpie perspektywą
więc jeszcze można,
i jeszcze spoza zasłon
wciska się
dzień

***
cisza Małgorzaty
zanim spotkała
Fausta
przychodziły do niej
drzewa
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przedmioty lgnęły
do ręki
świat który widziała
miękka otulina

***

cisza Małgorzaty
na chwilę utknęła
deszcz wiatr pory roku
i dym bez komina

w pół wieku potem
posterunek
został opuszczony
nikt już nie szedł w górę
po niewielkich schodach
nie doglądał roślin
i koloru nieba
nie sprawdzał
zmieniającego się właśnie
kierunku wiatru
nie szukał wzrokiem
linii drzew pagórków
ciągle niewzruszonych
nie szukał przyczyny
dziwił się złorzeczył
tym co naruszają
najbardziej ukryty
porządek widzianego
świata
już więcej nie czekał
troska dokonana

***

kije i sandały
powkładane w ręce

jak święty Franciszek
mogła krzyżować ręce
i spojrzenia
ze złośliwością odwróconych
widoków
przed sobą ustawiała
sceny z genezis
cisza Małgorzaty
nagle się skończyła
figurki samowolnie
pozmieniały miejsca

upór przeszłości
biały zwój
pergaminupas słucki
wokół szyi
i wzór drukowany
ciągle
nie do sprania

***
to ciągle ludzie
nie od pomyślenia bliscy
nie do nazywania
dalecy obojętni
przestrzenie przestworza
rozległe ogrody
nagle zobaczone
i meandry dokądś
szybko odchodzące

***
zielone święta
całkiem
maj druga połowa
leszczyna pod oknem
wije się i miesza
wileńskie niebo
gra z wersami
ilu wierszy
pamięcią jak balon
wypełnioną
nad tyloma wieżami
wiatr

***
Jak niegdyś nad Dźwiną
tak i tu
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ludzie zatrzymani
w największej
jednej z
metropolii
zawieszeni barwnie
inteligentnie i
z wyczuciem
świat się toczy
wokół wyobrażeń
osi
której nie ma
czysty nurt rzeki
przykrywa epoki
przejrzysty dukt mostów
i chodników
i oczy niesionego
przez muzeum dziecka
które nie pyta

***
im dalej
tym teraz
bardziej z dnia
i na dzień
i dzisiaj przeszłości
jak kot
jak łasica
zapomniane zwierzę
zapomniane idą
podnoszą się
w słońcu

elegia druga
jak to jest
że” jest raczej
coś niż nic”
ale jak to jest
że jest coś
a później
nie ma już
zupełnie
nic
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***
wyobrazić sobie coś
lub zrozumieć
na przykład wieczność
stanęła kiedyś
na skraju śpieszącego się
dnia
olśniewająca niemowa
jeden raz

***
na wyrywki
ze zmęczenia i przypadkiem
Simone Weil
św. Faustyna
Czapski,
„wszystko
toż samo”
chaos świata
jak bańka mydlana
w oczach małego dziecka
I chciałam jeszcze przedstawić państwu trochę
nowych tekstów, kilka z nich było ostatnio drukowanych w prasie rzeszowskiej. Jest to część nowego
tomu.

***
jeszcze muchy wzbieranie pamięci
wiatr firanka uchylone okno
chłód pory roku przywołuje inny
kończą się i otwierają lata
jak zwykle w tylu słowach u tylu poetów
Małgorzata pyta o drogę
o drogę o drogę
Faust węszy nie zaprzecza
nieruchomo czeka
anielskie chóry z racją i bez racji
jakby spodziewały się jeszcze
jakby na chwilę przyciszyły głosy
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***
A jednak ten pion
gdzieś tkwi
powiedziała
że nie może
czytać geniuszy
którzy
pochlapali
własne życie

***
drzewa jak skrzydła
spojrzenie w górę
i wokoło
przez koronkę
jesiennych
liści
przecisnąć się
uciec zduszony

***
namiętność zielonych liści
traw konarów łagodnych linii
w tym samym kolorze
z perspektywy nowego znów roku
jeszcze bardziej
jeszcze bardziej na pewno

PRZYŁUKI
pamięci Józefa Czapskiego
natury cisz
rozmaite
wyjechał przed chwilą
a tu kolejny wiek
dziecko biegnie
drzemie kierowca
przed pałacem
podrapany
w dziwnych może

dla kapisty kolorach
mur
świadczy tu jeszcze
póki zostajemy

***
jakże się kładzie
ten rosyjski cień
na Mickiewiczu,
od mroku bazyliańskich
murów
po tors Lenina
w jeszcze wczoraj
filomackich
Szczorsach

***
od jakiegoś czasu
wolę obrazki świętych
niż zdjęcia poetów
zamieniam jeden fragment
na próbę całości

***
słyszeć krajobraz
przez mgłę idące
zakola lasu
linie wzgórz
wołanie słyszeć
motyl jastrząb
i jasność zza wzgórza

***
sploty
ciągle sploty
miłość wokół
nienawiści
minusy tańczą
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wokół równie małych
krzyżyków
ile jakiej
siły potrzeba
żeby przemienić je
wrzucić
w jeden
nurt
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o którym mówisz, jest poważną kwestią, ale jeśli
cofnęlibyśmy się do historii literatury, kultury literackiej itd. to znajdziemy trochę takich przypadków. Ja na ostatnim spotkaniu Krzysztofa
Koehlera przywołałam postać Eliota na przykład
– pierwszorzędny poeta, który jest autorem prac
o charakterze dyskursywnym, przenikliwych szkiców o naturze poezji.
JS: Piotr Müldner – współcześnie.

PMN: Dziękuję bardzo za tę piękną dawkę
poezji. Na tym zakończylibyśmy część nieoficjalną,
a teraz część oficjalna – państwo mają głos. Proszę
bardzo, profesor Anna Kozłowska.
prof. Anna Kozłowska: Ja mam pytanie, trochę
wyrastające z oglądu nie tylko twórczości poetyckiej, ale jej szerszego zakresu. Jak są możliwe do
pogodzenia w jednej osobie takie dwie różne tendencje: są wiersze niesłychanie lakoniczne, zmierzające do milczenia, wyrastające z ciszy i do ciszy
wracające, a z drugiej, twórczość historyk literatury, interpretatora poezji, polegająca zasadniczo
na eksplikowaniu, wyrywaniu z milczenia, tłumaczeniu i rozwijaniu.
PMN: Gdybym ja miał odpowiedzieć, to ja bym
powiedział, że nie jest możliwe połączenie tego.
AK: Ale autorka to świetnie godzi.
PMN: Autorka ma głos.
BKC: Już próbuję na miarę możliwości odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście, ten problem,

BKC: Ja myślałam głównie o przeszłości. Rozumiem, że to pytanie dotyczyło strefy doświadczenia.
AK: Jasne, że tacy ludzie są i dla mnie to jest
pewien fenomen, dlatego pytam o doświadczenie
– jak ty to robisz?
BKC: Po pierwsze, ja chyba bym odwróciła ten
związek frazeologiczny, którego użyłaś, mianowicie: historyk literatury pisze poezję. Odwróciłabym
to. Zajmuję się tego typu twórczością nie od
wczoraj, tylko od lat czterdziestu, trochę nawet
więcej. To była i jest dla mnie czynność pierwszorzędna. Inna jest sfera doświadczeń literaturoznawcy, kogoś próbującego porządkować
w sposób naukowy materiał o charakterze wyabstrahowanym. Każda twórczość artystyczna to
konfrontacja z bezpośrednim doświadczeniem
życia. Artykulacja tego doświadczenia a artykulacja doświadczenia o charakterze bardziej teoretycznym, to oczywiście są dwa różne języki. Na takiej
zasadzie, na jakiej każdy z nas ma doświadczenia
obecności w różnych rzeczywistościach – i praktycznej, i teoretycznej, i wysokiej i bardzo niskiej.
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I każdy z nas ma również doświadczenie wyrastania języka z tych sfer – tak się dzieje i tutaj. Nie
umiem tego inaczej powiedzieć, w tej chwili tyle.
prof. Anna Czajka-Cunico: Nie wiem, czy nie
mamy do czynienia w przypadku twórczości pani
profesor z bardzo rzadkim przypadkiem tworzenia
w dwóch sferach, które nawzajem się wzmacniają
i wspierają. Bo taki wiersz, jak wiersz na przykład
o Małgorzacie to jest autentyczna twórczość liryczna, niemożliwa do osiągnięcia przez historyka,
krytyka literatury, tylko właśnie przez twórcę lirycznego. Wydaje się, że są to dwie sfery wzajemnie
się wspomagające – ja tak to odczuwam.
BKC: Jest jeszcze jedna kwestia, którą pani
profesor mi uświadomiła. Kiedyś pytał mnie na
promocji Hioba Jacek Kopciński, jak to jest z tymi
nazwiskami, z tą warstwą kultury. I wówczas
odpowiedziałam coś, co chciałabym powtórzyć
teraz. Myślenie czy używanie nazwisk, fragmentów tej czy innej kultury, jest rodzajem konstruowania języka. I te poszczególne sygnały, hasła
są elementami mojego języka. Mówimy o języku
w sensie literalnym, legitymującym się określoną
frazeologią, składnią – i jest język na poziomie
wyższym, na który składa się doświadczenie wyobraźni, doświadczenie intelektualne, różnorodne
figury tych doświadczeń. W wyrażeniu czegoś,
co jest do cna przeżarte życiem, mogą w jakimś
momencie przydać się te zapamiętane konstrukty.
Właśnie jako język.
PMN: Czy jeszcze ktoś z państwa?
MS: Ja poprosiłabym za chwilę studentów
o zabranie głosu, jest wielbicielka i znawczyni
poezji pani profesor, są tu nasi młodzi studenci
z Ukrainy – bardzo jesteśmy ciekawi państwa
zdania na ten temat. Proszę.
Sylwia Stolarczyk: Kiedy dany wiersz zrozumiemy w pełni, zrozumiemy ten świat i zasady,
na jakich się opiera świat pani Chachulskiej, zrozumiemy, że to jest świat autentyczny i pochodzi

z głębi, że to nie jest tylko czysty intelektualizm.
W pani poezji jest dużo ciszy, bo pani ma niezwykły dar wsłuchiwania się w głos milczącego – to
jest naprawdę piękne. Nie tylko w głos milczącego
człowieka, ale przede wszystkim świata. Mam
jedno pytanie: jak to jest możliwe, że niektóre pani
utwory zostały przetłumaczone na język węgierski?
BKC: Nie wiem, należałoby zapytać tłumacza, ja
nie znam węgierskiego.
SS: Chodzi mi o to, jak to się mogło udać.
Trudno jest po polsku te wiersze sparafrazować,
a co dopiero przetłumaczyć na język obcy, mi się to
wydaje niemożliwe. Nie wiem, czy pani jest zadowolona z efektu?
BKC: Na pewno jestem zadowolona, że istnieją
w odmiennym środowisku kulturowym. Natomiast jak one tam brzmią, to ja nie wiem. Profesor
Jerzy Snopek i profesor Istvan Kovács zapewniają
mnie, że brzmią bardzo dobrze, więc mogę tylko
ufać ich zdaniu.
PMN: Oni też mówią, że tam ta poezja jest bardzo
dobrze przyjmowana. Byłem świadkiem tego, bo
z profesorem Snopkiem rozmawiałem na ten temat
i on mówi, że najpierw tam trafiły jakieś pierwsze
wiersze, a Węgrzy sami się zwrócili o dostarczenie
następnych. Takie słuchy do mnie dotarły.
SS: To w takim razie podziwiam tłumacza.
MS: Kto jeszcze zabierze głos? Pan Jakub?
Jakub Jurkowski: Z tych wierszy, które mamy
przed oczami, mam taką uwagę, że chyba bliskie
są pani profesor ostatnie wiersze poetów. Tu jest
odniesienie do Leopolda Staffa z tym dymem
z komina i widzę reminiscencje mickiewiczowskie z Liryków lozańskich. Ten wiersz o Małgorzacie
jest bardzo zanurzony w tradycji niemieckiej. Nie
wiem, czy dobrze odczytuję, ale druga strofa jest
odwołaniem do Sonetów do Orfeusza, tak? Ja tak
to widzę, przychodzą do niej drzewa, przedmioty

LAS RZE C ZY

113

lgną do ręki. Echa Rilkego, bardzo ciekawy jest ten
wiersz, bardzo mi się podoba.

osoby poprzez stwierdzenie „troska dokonana” –
bardzo to do mnie trafiło.

BKC: O Sonetach do Orfeusza nie pomyślałam
szczerze mówiąc, chyba że mimowiednie coś
tam się pojawiło. Natomiast ewidentnie jest taki
rezultat. Bardzo dziękuję. No i ostatnia twórczość
poetów – pewnie tak jest. Zamienię się na chwilę
w historyka poezji, trochę na zewnątrz pomyślę
o swoich tekstach. Mam taką tezę, że polska
liryka dwudziestowieczna w takim kształcie,
w jakim istnieje – myślę tu o najlepszych poetach
– rozwija się na podłożu późnego Mickiewicza
i Norwida. To są przęsła rozwoju poezji polskiej,
poezji dwudziestowiecznej. Jeśli w ten sposób,
z dystansu, patrzeć na ten ciąg, wówczas tym
bardziej grupa moich książek będzie lokowała się
w okolicach późnej twórczości poetów wcześniejszych. To taka luźna obserwacja, bardziej historyka literatury.

Mira Łątkowska: A propos „troska dokonana”,
dziękuję, że chciała pani zwrócić uwagę na krótkie
słowa, które są fantastycznie zbudowane. A dlatego są tak niezwykłe, że są lapidarne, krótkie
– myślę, że one przychodzą jak iluminacja, tego
się nie wymyśli, to po prostu iść gdzieś z trzewi.
Tylko, że to nie jest wykrzyczane, ale wymyślone.
Przyjęte z siebie. Znam te wiersze całkiem dobrze,
czytałam je wielokrotnie i to nie dlatego, że nie
rozumiałam, tylko za każdym razem rozumiałam
trochę więcej i znajdowałam to, czego szukałam.
Takie wrażenie, moim zdaniem, jest tym, czego
szukamy w sztuce, ona na tym właśnie polega, że
stale podaje nam nowe treści. Zaglądam innego
dnia, w innym nastroju i widzę już co innego. I tak
jak są tak wielkie książki, na przykład Jak przemija
postać świata – jest to wspaniała książka, bardzo mi

Kiedy dany wiersz zrozumiemy w pełni, zrozumiemy, że to
jest świat autentyczny i pochodzi z głębi, że to nie jest tylko
czysty intelektualizm
MS: Ja tu bym jeszcze widziała możliwość
innej inspiracji – goetheańskiej. Urphlanze – idea
Prarośliny, z której się rośliny rozwijają. Tu mamy
do czynienia z podobną koncepcją, ale w poezji: są
to ziarna, z których ma coś w odbiorcy wyrosnąć.
Drogi twórcze trudne są do przewidzenia, a skoro
w dążeniu do lapidarności został osiągnięty już
w pani poezji jakiś kres, to może teraz, kto wie,
będzie następowało wyjście ku większym formom.
Bo widzę także dążenie do objęcia większego wymiaru zjawisk, powiązania większej liczby obserwacji.
Być może nastąpi chęć wytwarzania konstelacji. Jak
coś takiego powstanie, ja z najwyższą ciekawością
się z tym zapoznam.
Czy jeszcze ktoś z państwa chce się
wypowiedzieć?

się podobała, ale odstąpiłam i przerwałam w połowie, bo po prostu nie dałam rady tego przeczytać.
Już wiem, jak Malewska pisze, może jeszcze sięgnę
po jakąś jej książkę, ale do tej już nie wrócę. Dużo
mnie kosztuje w tym momencie stwierdzenie, że
nie zgadzam się z opatrzeniem tej poezji metką
“poezji intelektualnej”, ona nie jest intelektualna.
To, że napisał ją ktoś, kto skończył wyższe studia
i słyszał o Plotynie i trochę sobie poczytał, to wcale
nie znaczy, że to ona ma charakter intelektualny.

TD: Dziękuję za różne niezwykle celne wrażenia.
Na przykład spojrzenie na życie bliskiej zmarłej

PMN: Dla mnie to jest ważna dyskusja, dlatego,
że i mnie to w jakiś sposób dotyczy, chociaż o mnie

PMN: Ona jest sensualna wręcz.
MŁ: Dokładnie! Ja ją odbieram jako zupełnie inną, jako w ogóle nie intelektualną, a wręcz
sensualną.
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w żaden sposób nie mówimy. Boleśnie odczuwam
każdy typ szufladkowania. Nie mogę zrozumieć
tego, że inni nie są w stanie pojąć, iż można robić
dwie rzeczy na raz. Dwie różne lub dwie podobne,
a i tak o siebie nie zahaczają i obie wychodzą
dobrze. To jest możliwe, bo wczoraj naprawiłem
klozet, przepraszam za wyrażenie, rower i zaszczepiłem psa. I uważam, że wszystkie te trzy rzeczy
zrobiłem dobrze. A jeszcze do tego redaguję pewną
książkę, i też uważam, że zrobiłem dobrze, bo się
wycofałem z pewnego głupiego pomysłu.
MŁ: To brzmi jak z Biblii, prawda Piotrze? Jak
z czytania o stworzeniu świata, o tym, że Bóg uznał,
że coś było dobre. Też mnie zaskoczyło to pytanie
o dwojakość, o to, że dwie rzeczy nie zahaczają
o siebie – nie mogą o siebie zahaczać, bo jesteśmy
stworzeni z jednej ręki. Tak jak ty robisz pewne
rzeczy, tu rower naprawiasz, siadasz i piszesz wiersz
i to wszystko robi ta sama ręka i nie da się myśleć,
że to są czynności oddzielne, że to wszystko ze sobą
koliduje. Mamy jedno życie, jesteśmy esencją egzystencji i tu nie ma możliwości kolizji.
PMN: Uważam, że wszystkie te czynności: naprawianie roweru, naprawienie spłuczki
i zaszczepienie psa, one się wszystkie w jakiś
sposób bardzo ściśle łączą, tylko pozornie są
różne. Tak naprawdę to cały czas jest jedność. To
jest cecha, której ludzie na ogół nie lubią, bo nie
mają takich możliwości. Ale jeśli ktoś ma takie
możliwości, to powinien korzystać tak, aby nie
narazić się Panu Bogu, że się coś zmarnowało. (Do
Anny Kozłowskiej:) Rozumiem twoje pytanie, ale
zauważyłem, że ty też robisz różne rzeczy, a robisz
je dobrze.
AK: Ale moje pytanie było pytaniem „prostaczka”, który pisze jakieś teksty naukowe, nigdy
nie napisał żadnego wiersza i chciałam się dowiedzieć, jak od środka wygląda doświadczenie osoby,
która tak sprawnie się przełącza między umiejętnościami, które prostej dziewczynie wydają się
rozbieżne.
					

MŁ: Może chodzi o to, czy to nie przeszkadza
jedno drugiemu, tak?
PMN: Są tacy ludzie, którzy potrafią się przełączać między umiejętnościami. Żeby coś działało
dobrze, trzeba robić coś innego, co pozwoli odpocząć od tego pierwszego, a potem się wraca do
pierwszego i o kolejnym się zapomina. Jest takie
złudzenie, które zakłada, że ludzie mają podzielną
uwagę. Nie ma podzielnej uwagi. Robi się raz to, raz
to. Tylko że niektórzy robią to z ogromną prędkością. I w każdym z tych przypadków może działać
dobrze, dlaczego nie? Psychologia zakłada, że tak.
Na naszym Uniwersytecie poświęconych twórczości, polecam je państwu. Opowiadają o tym, jak to
jest, że ludzie robią tego rodzaju rzeczy.
MŁ: Proces twórczości naprawdę jest ciekawy.
Na spotkaniu z Muzeum Literatury spytałam
o pisanie wierszy i też jestem tego ciekawa. Już
wszyscy jesteśmy pewnie zmęczeni, więc ja nie
oczekuję odpowiedzi, ale wspomniałeś o twórczości. Czy to jest tak, że jest bardzo dużo słów i że się
je od siebie odsuwa?
JZ: Trochę jak rzeźbiarz.
PMN: Tak, rzeźbiarze tak robią. Odrzucają
dłutem nadmiary i odsłaniają to, co chcą powiedzieć, upraszczają przestrzeń.
MŁ: Wyjmują to, co tam jest. Czy to tak wygląda?
Jeśli mogę trochę wejść w twoje buty, Piotrze, to
chciałabym zapytać panią, co o tym sądzi?
BKC: Ja chciałam podziękować i zwrócić uwagę,
na to, co pani Mirosława Łątkowska powiedziała
wcześniej. Pani zbliżyła się bardzo istotnie, weszła
na pole definiowania natury poezji, mówiąc o wielości słów, w tym kontekście, negatywnie; o tym, że
w jakimś momencie lektury Malewskiej (świetnej
zresztą pisarki) pani już wiedziała, co dalej będzie
i w zasadzie nie było potrzeby, żeby tę lekturę
kontynuować. Oczywiście, czytamy powieści dla
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wielu różnych powodów, natomiast poezja jest
szukaniem właściwego słowa. Poezja to syntetyzowanie, odkrywanie i rozpoznawanie. I tutaj
odnalezienie tego jedynego słowa, które jest syntezą kadru rzeczywistości musi być jedyne. Musi to
być słowo takie, jakiego nie da się zastąpić żadnym
innym słowem. I mamy na to dowody w rękopisach
wszystkich dobrych i ważnych poetów. Ta sugestia,
że może coś więcej (że napiszę coś bardziej „rozpisanego”, ponieważ to co zainstniało do tej pory
jest objętościowo skromne, więc być może mało
ważne) – absolutnie nie! Może będę miała fantazję
taką, jak na przykład Krzysztof Koehler i napiszę
powieść, ale nie sądzę. Miłosz gdzieś powiedział
pod koniec swojego życia, że dla niego powieść jest
w pewien sposób gatunkiem zużytym. Dlatego on
jest po stronie poezji teraźniejszości, po stronie
poezji przyszłości. Jest jeszcze jedna rzecz, która
tu się pojawiła, a mianowicie, że słowa się zużywają. I nawet jeśli pojawiają się u dobrych poetów
formuły pospolite, to natychmiast dochodzi do
czegoś w rodzaju rozbrajania frazeologizmu – na
różnych poziomach tekstu. W poszukiwaniu tego
jedynego. Tekst poetycki jest wówczas spełniony,
kiedy ten, kto robi ten tekst, ma pełne przeświadczenie, że nie da się w danym miejscu użyć żadnego
innego słowa. To są kwestie dla historyków poezji
dość oczywiste.

z kolei bardzo pomagała poezji. Niedawno pisałem
szerzej o tym poecie w “Forum Akademickim”.

PMN: Ja bym chciał jeszcze coś dodać. Taki
poeta zupełnie nieznany, wyemigrował z Armią
Andersa i nie wrócił już do Polski. Nazywał się
Bogumił Andrzejewski, był wybitnym językoznawcą, między innymi opracował ortografię
języka somalijskiego, i on pisał dla siebie. Nie
uważał, żeby potrzebne było publikowanie tego.
Wiedział, że to jest potrzebne jemu, prywatnie.
Niektórzy umieli to docenić i między innymi docenił to Czesław Miłosz, który uznał go za jednego
z najwybitniejszych polskich poetów, który napisał zaledwie czterdzieści kilka wierszy, w tym kilka
dłuższych i kilka urwanych w połowie. U niego to
się nie kłóciło, a wręcz przeciwnie – to było uzupełnienie, dopełnienie jego misji naukowej. Która

Głos z sali: Ingeborg Bachmann jest jednocześnie wspaniałą poetką i filozofem, z tym że u niej
też to nie występowało jednocześnie. Widocznie
jesteśmy na tyle skończeni, że mamy fazy poetyckie, fazy refleksji, fazy teoretyczne. Mówi się, że jest
prawie niemożliwa jednoczesność spontanicznego
nazwania i ujęcia teoretycznego. Ponoć powinniśmy do tego dążyć. Ale jeśli to występuje jednocześnie, to jest to bardzo rzadkie i cenne.

TD: A czy gdzieś opublikowano te wiersze?
PMN: Tak, w 2000 wydawnictwo Agawa wydało.
ACC: Ja jeszcze chciałabym w nawiązaniu do tego
przywołać Cerana, to chyba jest dobry moment. To,
czym jest obecnie liryka i słowo liryczne, stanowi
jedyny możliwy związek z sensem – nadawanie
tchnienia życia przez słowo, tworzenie świata przez
ujęcie chwili. Stąd odpowiedniość krótkiej zwięzłej
liryki do chwili, którą ujmujemy. I to jest obecne
w pani poezji – ujmowanie chwili w słowie poetyckim. Poezja, która daje tchnienie życia.
Głos z sali: Jak pamiętacie, Stanisław Barańczak
powiedział: „Liryka, liryka wyskakuje z konika!”.
Dlaczego? Że to jest absolutnie prywatność, którą
się ofiarowuje publiczności.
ACC: Liryka, jak twierdzi Ceran, to jedyna możliwość związku z sensem. Łączenia przeżywanej
chwili z sensem. Połączenie poezji z metafizyką.
One są bardzo blisko. I rzadko się zdarza, że
w jednej osobie one się łączą. I to jest też kwestia
twórczości kobiecej, za przeproszeniem.

MS: Proszę państwa, myślę, że będziemy zmierzać do końca. Chciałabym bardzo podziękować
pani profesor, która do nas przyszła. I pani profesor
Dobrzyńskiej i wszystkim uczestnikom.
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LITERATURA JAKO
PYTANIE O TOŻSAMOŚĆ
ROZMOWA Z PRZEMYSŁAWEM DAKOWICZEM

Rozmawiały: Aleksandra Karkowska-Rogińska i Agata Mikołajko
Transkrypcja: Agata Mikołajko
Aleksandra Karkowska: Jako studenci kierunku
literaturoznawczego często zastanawiamy się, czy
w perspektywie współczesnych badań literaturoznawczo-kulturoznawczych literaturoznawstwo
ma szansę się obronić. Czy jednak duże zainteresowanie kulturoznawstwem, czyli tą szerszą skalą,
nie spowoduje, że literatura i literaturoznawstwo
rozpłyną się w tej kulturoznawczej przestrzeni? Co
Pan sądzi na ten temat?
Przemysław Dakowicz: Takie niebezpieczeństwo rzeczywiście istnieje – zmiany w przestrzeni
kształcenia akademickiego idą w tym kierunku, by
kosztem szczegółowych nauk filologicznych dowartościowywać nieco amorficzne „kulturoznawstwo”.
Jest to związane z ogólną zmianą dokonującą się
w przestrzeni kultury, z dyktatem obrazu i innych
form ekspresji, które obywają się bez udziału słowa.
Z drugiej strony – trudno sobie wyobrazić ludzką
rzeczywistość bez literatury, a więc także: bez literaturoznawstwa. Kultura ma kilka źródeł: obraz,
słowo i dźwięk. Początkiem ich wszystkich jest
wszakże myśl, dochodząca do głosu w każdym
wytworze kultury. Słowo bodaj najściślej przylega

do myśli, język usiłuje odwzorować jej strukturę.
Dlatego skłonny byłbym traktować literaturę jako
najpierwszą z dziedzin artystycznej działalności
podejmowanej przez człowieka. Literatura i literaturoznawstwo będą trwać, dopóki będzie w człowieku potrzeba opowiadania, wyrażania emocji i
uczuć. Choć – tego nie da się nie zauważyć – zakres
ich oddziaływania stopniowo się zmniejsza.
Agata Mikołajko: Czy mógłby Pan opowiedzieć
o poszukiwaniach tożsamości na przykładzie
swojej twórczości, by przywołać choćby wiersz
„Mój prapradziadek Jan”. Jak istotne są te poszukiwania dla Pana?
PD: Kultura od początku koncentruje się na
dwóch zagadnieniach – pyta o świat, czym jest
i jaki jest, a także o człowieka, o jego miejsce w
kosmosie, o cel i sens życia. W myśli starożytnej
te dwa nurty refleksji uosabiają, z jednej strony –
jońscy filozofowie przyrody, z drugiej – Sokrates.
Pytania presokratyków przejęły ostatecznie nauki
przyrodnicze, pytania Sokratesa (i wiele innych)
zadaje literatura. Być może, najważniejszym przeznaczeniem literatury jest właśnie poszukiwanie
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tożsamości, jakaś najbardziej pierwotna praca
świadomości. Jeśli miałbym w skrócie opisać
obszar moich literackich pasji, musiałbym chyba
powiedzieć, że od zawsze zajmują mnie dwie kwestie. Po pierwsze: kim jest ten, z którym obcuję,
poznając dzieło literackie. Chyba się nie zdarzyło,
by jakiś twórca, którego dzieło mnie zachwyciło,
nie interesował mnie również jako człowiek. Na
ogół ten początkowy zachwyt wywołany przez
książkę budził potrzebę zaznajomienia się z życiem
jej autora, nawet jeśli miałoby się ono okazać nadzwyczaj nudne. Zwykle okazywało się, że to, co
zachwyca w dziele, znajduje potwierdzenie w biografii. Bo w swoich najcelniejszych przejawach literatura jest narzędziem ekspresji „ja”, przestrzenią
wypowiedzenia tego, kim jesteśmy, jak sami siebie
postrzegamy i rozumiemy. Jako czytelnik mogę tę
wypowiedź odbierać i odnosić ją do siebie. Chcąc
nie chcąc, odpowiadam również na pytanie, kim
jestem wobec tego kogoś, kto mówi z dziele. Każda
istotna książka, tzn. taka, która zakorzeniona jest
w indywidualnej egzystencji twórcy, która w jakiś
sposób ją ujawnia – staje się dla mnie lustrem. W
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procesie pisania to wszystko ulega jeszcze uwyraźnieniu i zwielokrotnieniu. Wydaje mi się, że
literatura, która sobie tego podstawowego pytania
o tożsamość nie zadaje, po prostu nie ma sensu.
Ona się wtedy zmienia w zabawę, w grę, zatraca
swoje personalistyczne oblicze, wikła się w pułapki
języka, bo język uznaje za swój ostateczny cel.
Często gdy myślę o uwikłaniu literatury w samą
siebie, kiedy zastanawiam się nad współczesną
kulturą, służącą niemal bez wyjątku tworzeniu
sztucznych światów i rozrywce, przypominają mi
się słowa z Pascalowskich Myśli. Odnoszę je również do moich własnych pisarskich zatrudnień
– bo literatura nie jest i nigdy nie będzie celem
ostatecznym. Cały drugi dział najsłynniejszego
dzieła Pascala, opatrzony tytułem Nędza człowieka bez Boga wart jest najgłębszego namysłu.
Ponieważ nie mamy tu zbyt wiele miejsca, wybieram trzy urywki. Fragment 168. (wg porządku
Brunschwiga): Nie mogąc znaleźć lekarstwa na
śmierć, nędzę, niewiedzę, postanowili – aby osiągnąć
szczęście – nie myśleć o tym. Fragment 141.: Ludzie
wypełniają sobie życie gonitwą za piłką i zającem:
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jest to przyjemność nawet królów. Fragment 139.:
Nie owego miękkiego i spokojnego używania, które
pozwala nam pamiętać o naszym stanie, szukamy;
ani niebezpieczeństw wojny, ani mozołów urzędu,
ale zgiełku, który odwraca nasze myśli i jest dla nas
rozrywką. Większa część kultury tworzonej przez
człowieka w ostatnich dekadach z tego nurzania się
w zgiełku, z upartego „nie myśleć o tym”, z gonitwy
„za piłką i zającem” się wywodzi.
AM: Odnosząc się do tego, co Pan powiedział,
czy to jest warunek sine qua non literatury – to
konstytuowanie się, odnajdywanie się, poszukiwanie tożsamości? Taki, który był, jest i będzie? Czy
myśli Pan, że za kilka, kilkanaście lat, gdy Pana
córka przeczyta wiersz „Patrzymy przez okno”, też
będzie poszukiwała wzorców, matryc?
PD: Wierzę, że tak właśnie się stanie. Że moja
córka będzie w stosownym czasie poszukiwała
odpowiedzi na najistotniejsze pytania. Wiersze,
które dotychczas pisałem, w rozmaity sposób

już napisane. Zdarza się, że trzeba sobie coś przypomnieć – zazwyczaj jest to związane z sytuacją
spotkania autorskiego. Z rozmów z moimi piszącymi kolegami wnioskuję, że większość z nas najmniej chętnie czyta najstarsze wiersze – jawią się
nam jako nieaktualne, gorzej napisane, specyficznie „przeterminowane”. To nie zawsze jest prawda,
oczywiście. Wróciłbym tu do metafory, która dwukrotnie pojawiła się w naszej rozmowie. Czytając
starsze utwory, w pewnym sensie stajemy przed
zwierciadłem, które pokazuje nas w niecodziennych proporcjach, jakbyśmy znaleźli się w „gabinecie luster”. Postać odbita przez szklaną taflę wydaje
nam się nie w pełni tożsama z nami tu i teraz.
AM: Nie mogę się oprzeć i muszę zapytać o
inspiracje antykiem. Czyli kolejne matryce, które
odnajdujemy w Pana twórczości, na przykład centonu, nawiązanie do Termopil i Cheronei w „Afazji
polskiej”. Czy osiągnięcia kultury basenu Morza
Śródziemnego wpływają na Pana twórczość i toż-

Kultura od początku koncentruje się na dwóch zagadnieniach
– pyta o świat, czym jest i jaki jest, a także o człowieka,
o jego miejsce w kosmosie, o cel i sens życia.
próbują być lustrem dla osoby, dla konkretnego,
pojedynczego człowieka. Lustrem, które rozmaite
prawdy ujawnia – to znaczy pyta o źródła i korzenie współczesności, o przyczyny i konsekwencje
naszych cywilizacyjnych wyborów. Pyta niekiedy
w najprostszy sposób, jak ten wiersz, który Pani
przywołała: o to, kim jesteśmy w procesie życia, o
to, jak się zmieniamy, kim byliśmy przed chwilą,
dzień, pięć dni, miesiąc, rok, dziesięć lat temu, a
kim jesteśmy dzisiaj. Przedmiotem namysłu jest tu
zatem pewien rodzaj ciągłości, coś, co na początku
nazwaliśmy tożsamością.
OK: A czy dla Pana literatura jest także swoistym albumem pamięci? Dzięki temu, że wraca
Pan do swoich wierszy sprzed kilku lat, przypomina Pan sobie moment tworzenia i chwile, które
ten wiersz zawiera?
PD: Nieszczególnie chętnie wracam do tego, co

samość? Czy są to zaledwie echa poetyki antycznej?
PD: Powiedzieć, że mamy tu do czynienia z bezpośrednim związkiem, znaczyłoby chyba powiedzieć zbyt wiele. Tak, są to echa, odległe echa. Na
tyle jednak wyczuwalne, by skłonić Panią do podjęcia tej kwestii, uznania jej za znaczącą. Jako osoba
pisząca mam głębokie przeświadczenie dotyczące
żywotności tego wszystkiego, co minęło i jest przez
współczesność traktowane jako niebyłe. Każdy, kto
tkwi w procesie historycznoliterackim, powinien
mieć świadomość, że nie wyskoczył jak Atena z
głowy Dzeusa, że to, co robi – chce czy nie – stanowi dalszy ciąg wielowiekowego procesu. Postrzegam kulturę jako continuum. Wielokrotnie o tym
pisałem, w Obcowaniu przede wszystkim. Kultura
to nigdy niemilknąca rozmowa. Jeślibym się z tej
rozmowy wyłączył, wszystko, co piszę, utraciłoby sens, stałoby się jałowe i błahe. Możliwość
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uczestniczenia w czymś, co nie kończy się na nas,
co nie sprowadza się w prosty sposób do naszych
osobistych wyborów – jest, w moim mniemaniu,
podstawową wartością kultury.
OK: Czy owo continuum, powiązanie przeszłości i teraźniejszości, objawia się też w kategorii
postpamięci? Czy nie jest tak, że nie tylko uporządkowanie i dialog zaplanowany, ale że pojawia
się w nas coś, co jest echem przeszłości, ale nad
czym nie mamy kontroli i czego nie jesteśmy w
pełni świadomi?
AM: Można tu wspomnieć kategorię aporetyczności, o której pisała Katarzyna Bojarska w „Wydarzeniach po wydarzeniu”.
PD: Kategoria postpamięci stosuje się do następującej sytuacji: w rozmowie o doświadczeniu
historycznym do głosu dochodzą potomkowie
generacji, która zaznała zbiorowej traumy. Mamy tu
do czynienia ze swego rodzaju projekcją w obrębie
ponadindywidualnej pamięci – pokolenie bezpo-
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kulturze potrzeba przechowania tego, co za chwilę
może zniknąć. Literatura jest naturalnym rezerwuarem pamięci, to ona ma szansę „ujść cało”, to ona
staje się „arką przymierza” między przeszłością a
teraźniejszością. Ja się bardzo cieszę, że my po ’89
roku w ogóle mamy w kulturze możliwość wypowiadania prawd wcześniej objętych milczeniem.
Gdyby wciąż istniał PRL, prawdopodobnie nie
mielibyśmy tej możliwości. Prawda historyczna,
pozostająca w ścisłym związku z doświadczeniem
indywidualnej egzystencji, czekałaby na odkrycie
– w kajetach, w notatnikach, w archiwach domowych. I, być może, nigdy by się do naszej zbiorowej
świadomości nie przebiła. Po ’89 roku doszło do
wielkiej rewolucji w zakresie ponadindywidualnej
pamięci. Myślę, że kategoria postpamięci okazuje
się niezwykle pomocna w dochodzeniu do rozumienia, gdzie się jako zbiorowość znajdujemy. Bez
tej wiedzy nigdy nie bylibyśmy zdolni do odzyskania elementarnej równowagi; nazwijmy ją roboczo

Literatura jest naturalnym rezerwuarem pamięci, to ona
ma szansę „ujść cało”, to ona staje się „arką przymierza”
między przeszłością a teraźniejszością.
średnich świadków przekazuje następcom pewien
zasób informacji, obrazów i interpretacji. Stają się
one istotnym, często nawet: niechcianym, składnikiem percepcji pokolenia młodszego. Czuję się
„nosicielem” tego rodzaju spojrzenia na literaturę,
do którego pojęcie postpamięci z powodzeniem
można by zastosować – w obrębie mojej rodziny
jestem kimś, kto (częściowo, fragmentarycznie,
zgodnie ze swoimi umiejętnościami i wiedzą)
wypowiada rodzinne doświadczenie wojny, wygnania, przemiany tożsamości, kto przedstawia dzieje
własnych przodków, zmuszonych do opuszczenia
swojego rodzinnego miasta Sokal i przeniesienia
się w miejsce zupełnie nowe. Zadziwiające – pokolenie moich rodziców nie zwracało uwagi na te
historie. Przychodzi jednak moment, kiedy bezpośredni świadkowie tamtych wydarzeń starzeją się i
powoli zaczynają odchodzić, a wtedy pojawia się w

równowagą psychohistoryczną. Po dziesięcioleciach trwania tego schizofrenicznego, wewnętrznie
sprzecznego tworu państwowego zwanego Polską
Ludową, jesteśmy przecież niezrównoważeni, niezrównoważona jest nasza kultura. Wypowiadając
to, co nie zostało wypowiedziane wcześniej, stwarzamy sobie szansę na normalność.
AM: Gdyby zechciał Pan na zakończenie opowiedzieć o aspekcie historiozoficznym swojej twórczości. Pozwolę sobie nawiązać do tomiku „Teoria
wiersza polskiego”, którego tytuł jest prowokacyjny. Zwłaszcza dla studentów, którzy poszukując opracowań teoretycznych, natrafiają na tytuł,
natrafiają na nazwisko, które im się kojarzy, myślą
– to jest to, pokażę się na zajęciach, prawie Skwarczyńska. Sięgają, otwierają książkę, a tu siurpryza.
PD: A jakie jest pytanie?
AM: A pytanie brzmi następująco: Czy
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fundamentem tworzenia poezji polskiej jest historiozofia? Czy forma schodzi na dalszy plan?
PD: Teoria wiersza polskiego to nie jest książka,
która byłaby zaplanowana, rozrysowana według
jakiegoś schematu. Wszystko zaczęło się, jak
zawsze, od trzech, czterech tekstów poetyckich,
między którymi wytworzyło się jakieś napięcie,
jakby wiersze podjęły ze sobą dialog. „Rozmowa”
między tekstami toczyła się wedle reguł przeze
mnie tylko przeczuwanych. W pewnym momencie
dotarło do mnie, co jeszcze powinno się znaleźć w
tej książeczce, by stała się ona w miarę kompletna.
Wtedy też odsłonił się (może lepiej byłoby rzec:
objawił się) tytuł całości. No i muszę powiedzieć, że
rzeczywiście zamysł był dosyć bezczelny. Bezczelny,
ponieważ tytuł Teoria wiersza polskiego sugeruje,
że ktoś, kto książkę napisał, wierzy w możliwość
objęcia całości, że jakaś całość – w naszej epoce
fragmentów, szczątków i ścinków – jest w ogóle
do pomyślenia. Ten ktoś musiał sobie pomyśleć:
„Opowiem o tym, co jest naszym współczesnym
doświadczeniem historycznym, posługując się
językiem poezji, grając literackimi kalkami”. Gra
z tradycją oznacza tu świadome unikanie pułapek
poezji martyrologiczno-patriotycznej. Ironia, autoironia, pastisz, trawestacja, kryptocytat. Przy tym
gra, która nie jest celem ostatecznym, ale środkiem
do osiągnięcia założonych rezultatów. Chodziło
o wywołanie fermentu, o zmuszenie czytelnika

do złożenia jednoznacznej deklaracji – po której
stronie się opowiada i co naprawdę obchodzi go
w literaturze.
Pytała Pani, czy naczelną racją polskiej poezji
jest refleksja historiozoficzna. Z całą pewnością
– nie! Ale to ogromnie charakterystyczna cecha
twórczości poetyckiej powstającej w tej części
Europy. Proszę zwrócić uwagę, że najwybitniejsze
dokonania „polskiej szkoły poezji” z namysłu nad
porządkiem dziejów się zrodziły. Myślę o twórcach
tej miary, co Czesław Miłosz czy Zbigniew Herbert.
W oczach odbiorcy obcojęzycznego (szczególnie
w obszarze języka i kultury angielskiej) ta głębia
wejrzenia w mroczny porządek historii odróżniała
naszych poetów od ich sytych i zadowolonych kolegów z Zachodu. Ale – powtórzę tę oczywistość –
gdyby literatura ograniczyła się do prezentowania
problemów z pogranicza historii, polityki i etyki,
prędko wyschłyby jej źródła.
Ze świadomości, że historia jest tylko jednym
(wcale nie najważniejszym) z wymiarów, w jakich
rozgrywa się życie, wyrasta ta część mojego pisania, którą znaczą eseje z Obcowania opatrzone
wspólnym tytułem Nowoczesność schizofreniczna
oraz, by wymienić rzeczy najnowsze, tomik Boże
klauny i drukujący się właśnie zbiór poematów
Ćwiczenia duchowne.
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TĘSKNOTA
SYLWESTER GOŁĄB

im ładniej tym większa tęsknota
przed burzą
kłębowisko znaczeń granatowych
nadciąga głucho od południa
pikowana żandarmeria
lufcikiem przed poborem w stronę łąk
będzie łaskotanie
czułość nad położonym zbożem
pod świerkiem w wietrzny wieczór
przed domem
w rytm trzaskających okien
gwarów wiekowych izb
kruszą się same w sobie
eteryczne istoty Darwina
załoga Challengera
parzy czaj
donosi z przekąsem
płynący na tarło
olbrzymi marabut
himmel
himmel
jeżeli coś jest wszystkim
to czy może być czymkolwiek
oprócz drzewa deszczu
i podobnych im w słowie i w ciele symboli
znają organizmy żywe
żarty z czasu i przestrzeni
z przebitej impregnowanej
jaźni
wypatrują z pozycji
lewobrzeżnej strony
łóżka
ulice barłogi peronu numer 7

córki wydawane za bankowców
córki oddawane bankowcom
przez włączone wycieraczki
w porze niżu znad
Skandynawii
Achtung! Achtung!
w porze lunchu
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