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•
Owady w poezji Jerzego Lieberta

I

Zestawienie przywołane w tytule wiersza Jerzego Lieberta Pan Bóg 
i bąki nie budziło większego zdziwienia może tylko w czasach Jana 
Swammerdama, twórcy Biblii Natury. Niezależnie od tego, co później 
na mocy licentia poetica pisał o niderlandzkim przyrodniku Zbigniew 
Herbert: 

Religijny, ze skłonnościami do mistycyzmu, Swammerdam cier-
piał, bowiem przedmiotem jego studiów były stwory umieszczone 
na najniższym szczeblu drabiny gatunków, na śmietnisku natury, 
w bliskim sąsiedztwie gorącego przedsionka piekła. Któż może do-
strzec palec Boży w anatomii wszy? I czyż jednodniowa łątka nie 
jest raczej odpryskiem nicości niż trwałą cegiełką bytu? Zazdrościł 
tedy astronomom, którzy, badając ruchy planet, odkrywają archi-
tekturę wszechświata, wolę Wiekuistego i prawa Harmonii1.

Autor Martwej natury z wędzidłem zdawał się stawiać nie tyle na 
ścisłość faktograficzną, ile na prawdy psychologiczne: nakreślony przez 
niego portret Swammerdama (gorliwego badacza i kolekcjonera owa-
dów, jednego z ojców entomologii) odsyła w pierwszym rzędzie do lę-
ków rozpoznanych przez psychologię jako the worm at the core, intuicja 
nieuchronnej choroby, śmierci i cielesnego rozkładu, „robaczywa” natu-
ra naszej egzystencji2. Strach spotęgowany tym, co nieznane, częściowo 

1 Z. Herbert: Piekło owadów. W: Idem: Martwa natura z wędzidłem. Wrocław 
1993, s. 150. O nieścisłościach biograficznych i przyrodniczych w tekście Herberta pisze 
Robert Pucek. Zob. Idem: Pająki pana Roberta. Wołowiec 2014, s. 11–14.

2 William James, wspominając o ludziach stale obcujących z myślą o śmierci, niejako 
zbratanych z „robakiem”, używa określenia the worm at the core. Zob. Idem: Chora du-
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ukryte przed nieuzbrojonym okiem człowieka, i wstręt, jakim zwykło 
się obdarzać życie w stłoczeniu, rojące się i jakoby niezindywidualizo-
wane – wydają się w zasadniczym stopniu ciążyć nad sposobem postrze-
gania owadów i ich wizerunkiem w kulturze. Łatwiej w tym kontekście 
o skojarzenia infernalne niż asocjacje niebieskie – wizje „pandemonium 
małych stworów latających nisko, pełzających po ziemi, z pyskami  
diabłów”3. 

Biblijna reprezentacja owadów jest stosunkowo nieliczna, ograniczo-
na zaledwie do kilku gatunków, pośród których dominującą pozycję ze 
względu na liczbę przywołań zajmuje szarańcza4. Razem z szerszeniami, 
muchami, komarami czy bliżej nieokreślonym „robaczkiem” nadgryza-
jącym krzew rycynusowy w Księdze Jonasza plaga szkodników stanowi 
narzędzie dyscyplinujące człowieka, staje się przedmiotem proroctw i wi-
zji apokaliptycznych: „I zatrąbił piąty anioł […] i z dymu wyszła szarań-
cza na ziemię, i dano jej moc, jaką mają skorpiony” (Ap 9, 3)5. Gdyby nie 
tradycja mądrościowa, nakazująca poszukiwać wiedzy u istot „małych, 
lecz najrozumniejszych z mądrych” (Prz 30, 24), widzieć w nich poręcz-
ne i nośne symbole (pracowitość pszczoły, mądrość mrówki, znikomość 
pchły czy zniszczenie powodowane przez mola itd.)6, zasadne mogłoby 
wydać się przypuszczenie, że inwazyjne owady musiały uchodzić raczej 

sza. W: Idem: Doświadczenia religijne. Przeł. z oryginału i przedmową opatrzył. J. Hem-
pel, przekład sprawdził R. Radziwiłłowicz. Kęty 2014, s. 136–137. Nawiązuje do tego 
spostrzeżenia także Ernest Becker w książce, za którą otrzymał Nagrodę Pulitzera.  
Zob. Idem: The Denial of Death. New York 1973. Termin the worm at the core omawia 
nieco szerzej Marek Kawa. Zob. Idem: Ten, który toczy nasze dusze i ciała… Robak i ro-
bactwo w kulturze i literaturze. Toruń 2011, s. 260.

3 Z. Herbert: Piekło owadów…, s. 151.
4 Informacje na temat obecności owadów w Biblii podaję za: B. Szczepanowicz, 

A.  Mrozek: Atlas zwierząt biblijnych. Miejsce w Biblii i symbolika. Kraków 2007, 
s.  181–206. W artykule odwołuję się także do uwag zamieszczonych w opracowaniu: 
I. Piotrowski: „Insektoteologia” i insektoteologie. O relacjach między Bogiem, ludźmi 
i owadami w kulturze Zachodu (krótka introdukcja). W: Pongo. T. 4: Ludzie i zwierzęta.  
Red. R. Chymkowski, A. Jaroszuk. Warszawa 2014, s. 303–316. Szerzej o obecności owa-
dów w Piśmie Świętym pisze Vitus Bernward Dröscher. Zob. Idem: …I wieloryb wysadził  
Jonasza na ląd. Czy biblijne cuda z udziałem zwierząt mogły zdarzyć się naprawdę?  
Przeł. A. Czapik. Warszawa 1998, s. 12–17, 26–35, 41–48, 66–71, 79–86. 

5 Cytaty z Biblii podaję według wydania: Biblia Tysiąclecia: Pismo Święte Starego 
i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Poznań–Warszawa 1980.

6 Biblia niekiedy odwołuje się także do zwyczajów kulinarnych, pozwalających na 
spożywanie niektórych owadów, np.: „Ale będziecie jeść spośród czworonożnych latają-
cych owadów tylko te, których [tylne] kończyny wystają ponad nogami [przednimi], aby 
[mogły] skakać na nich po ziemi. Następujące spośród nich możecie jeść: wszelkie gatunki 
szarańczy, wszelkie gatunki soleam, wszelkie gatunki chargol i wszelkie gatunki chagab. 
Wszystkie inne gatunki latających owadów czworonożnych będą dla was obrzydliwością” 
(Kpł 11, 21–23).
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za nieprzewidywalny, budzący przerażenie i niechęć „żywioł” zwierzęcy. 
„Żywioł” kojarzony z Bożym gniewem (przede wszystkim z nawiedza-
jącymi Egipt plagami), w najlepszym zaś razie – z „wojskiem” Pańskim, 
zastępującym lub uprzedzającym ludzi w walce z siłami wroga: „Wysła-
łem – mówi Pan – przed wami szerszenie, które wypędziły przed obli-
czem waszym dwu królów amoryckich. Nie dokonało się to ani waszym 
mieczem, ani łukiem” (Joz 24, 12)7. 

Zgodnie z tradycją ikonograficzną motywy owadzie o charakterze 
symbolicznym miały towarzyszyć przede wszystkim scenom infer- 
nalnym8:

Pisząc o demonicznych kontekstach robactwa, wspomnieć trze-
ba o wielkiej liczbie fantazmatów związanych z ikonograficznym 
wyposażeniem scenerii piekieł. Począwszy od ogromnej paszczęki 
robaczego potwora, która stanowiła wrota infernum, a kończąc na 
obrazach permanentnej putrefikacji z pierwszoplanowymi nieraz 
postaciami gadów, płazów i robactwa, jakie trafiały do inwentarza 
konstytutywnych cech i środków wielu infernalnych przewodni-
ków, jak i zadomowiły się na stałe w infrastrukturze zaświatowej 
topiki i symboliki9.

Sprzyjało takim fantazmatom między innymi utrzymujące się aż do 
czasów Swammerdama, a dziedziczone po Arystotelesie, przeświadcze-
nie, że owady powstają jakoby spontaniczne z materii gnilnej: odchodów, 
odpadów i błota; sytuują się zatem na granicy nieożywionego i ożywio-
nego, a z racji uczestnictwa w procesach rozkładu materii organicznej –  
także w niejasnym i nieuchwytnym liminalnym obszarze istnienia. 
W konsekwencji tylko nieliczne – jak na przykład pszczoła miodna, 
świerszcz czy motyl – umieszczane były w kontekstach idyllicznych10. 

 7 Nawet poczciwa pszczoła bywa postrzegana przez autorów biblijnych jako owad 
dokuczliwy, niebezpieczny i wrogi: „Wyszli naprzeciw wam Amoryci, mieszkający w tych 
górach, gonili was, jak to czynią pszczoły, i pobili was w Seirze aż do Chorma” (Pwt 1, 44); 
„Osaczyły mnie w krąg jak pszczoły, paliły jak ogień ciernie” (Ps 118, 12). 

 8 Rzecz narzucała się niejako samoistnie w przypadku owadów, wysłanników cho-
roby, nierzadko łączonych z zarazkami, brudem i rozkładem materii. Izraelici mieli więc 
ośmieszyć kananejskie i fenickie bóstwo, zmieniając jego imię – Baal Zebul (‘władca 
domu’) na Baal Zebub (‘władca much’). Zob. W. Kopaliński: Słownik symboli. Warsza-
wa 2001, s. 237. Na temat sił nieczystych przedstawianych przez malarzy pod postaciami 
owadów można przeczytać w artykule: A.L. Carvalho: Butterflies at the Mouth of Hell: 
traces of biology of two species of Nymphalidae (Lepidoptera) in European paintings of the 
fifteenth century. „Filosofia e História da Biologia” 2010, Vol. 5, nr 2.

 9 M. Kawa: Ten, który toczy nasze dusze i ciała…, s. 318.
10 W krainach szczęśliwych rozbrzmiewać może owadzia muzyka, ale poza pszczołą 

miodną insektów jest zwykle niewiele. Na przykład na średniowiecznym obrazie zatytu-



Magdalena Kokoszka58

Theatrum Insectorum, summa wiedzy o owadach z przełomu wieku XVI 
i XVII, opublikowana ostatecznie pod nazwiskiem Thomasa Moffeta, 
informować miała o utrzymującym się przekonaniu, że zwierzęta te nie 
powstały jakoby w pierwszym tygodniu stworzenia11.

II

Tymczasem to właśnie w czasach Jana Swammerdama, w epoce na-
rodzin współczesnego przyrodoznawstwa, stworzenia tak chętnie zsy-
łane „na najniższy szczebel drabiny gatunków, na śmietnisko natury”12, 
dostąpiły niebywałej nobilitacji. Mimo że przeszkodą okazywał się nie-
jednokrotnie autorytet Biblii, dogmatyczna teologia i schemat obowią-
zujących przekonań, czyli wszystko to, co nie wytrzymywało konfron-
tacji z umacniającą się metodą empiryczną, swoistą formą religijności 
stała się fascynacja dziełami Opatrzności – przedsmak religii natural-
nej, preferowanej w powoli nadchodzącej epoce rozumu. 

Zdumiewało odkrycie, że spośród wszystkich zwierząt najbardziej 
godne podziwu okazały się te, które najmniej przypominały człowieka 
i że – zważywszy na skomplikowaną budowę i zadziwiający mechanizm 
metamorfozy – mogły zasłużyć na tyle samo, co i on (człowiek), a może 
nawet więcej Bożej troski. Rozpoznanie to, poczynając od drugiej połowy 
XVII wieku, usytuowało niewielkie stworzenia w centrum filozoficzno- 
-naukowych dyskusji. Badacze tak różnych profesji, jak chemik Wil-
helm Homberg, matematyk Nikolaas Hartsoeker czy fizyk René-Antoine  
Ferchault de Réaumur, porzucali dotychczasowe zajęcia, by pod udo-

łowanym Rajski ogród (ok. 1410 r., Städel Museum), którego autorem był anonimowy 
twórca znany jako Mistrz Górnoreński, pośród bogatej fauny odnaleźć można jedynie 
ważkę i motyla. Pierwsza z wymienionych pojawia się również na znanym obrazie Józefa 
Mehoffera (Dziwny ogród 1902–1903, Muzeum Narodowe w Warszawie), obecność mon-
strualnego owada zakłóca – jak się wydaje – sielankową sceną z życia rodziny. 

11 Wyjątku nie czyniono ponoć nawet dla pszczoły miodnej. Jak zaświadcza Jean 
Campbell Cooper, istnieje jednak tradycja utrzymująca, że owady te miały być „jedynymi 
stworzeniami, które w niezmienionej postaci przybyły bezpośrednio z raju”. J.C. Cooper: 
Zwierzęta symboliczne i mityczne. Przeł. A. Kozłowska-Ryś, L. Ryś. Poznań 1998, s. 216. 
Informacje o epoce Swammerdama i jej wiedzy na temat owadów czerpię z książki: L. Kooij- 
mans: Niebezpieczna wiedza. Wizje i lęki w czasach Jana Swammerdama. Przeł. R. Pucek. 
Warszawa 2010. Tam też można przeczytać o wspomnianym tu dziele – Insectorum sive 
Minimorum Animalium Theatrum. Ibidem, s. 101.

12 Por. z wcześniej cytowanym fragmentem eseju Zbigniewa Herberta. Zob. Idem: 
Piekło owadów…, s. 150. 
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skonalanym mikroskopem zgodnie z ówczesną modą obserwować  
owady13. Popularność zyskała Insectoteologia Friedricha Christiana Les-
sera, ze znamiennym podtytułem – Wykazanie istnienia i doskonałości 
Boga. Jej autor, ewangelicki pastor i przyrodnik, poszukiwał teologicz-
nej mocy dowodowej, zwracając uwagę na to, co najmniejsze w porząd-
ku stworzenia, podkreślał przy tym z całą dobitnością, że „[…] zniko-
me zwierzęta przyczyniają się do poszerzania naszej wiedzy o Stwórcy 
wszechświata”14.

Dominował podziw dla pomysłów przewidującej Boskiej Opatrzno-
ści, która w każdym przypadku zdawała się proponować osobne rozwią-
zania. Prawem paradoksu, owady – jedne z najbardziej umasowionych 
społeczności zwierzęcych – przyczyniły się do sukcesu i rehabilitacji 
tego, co partykularne; precyzyjniej zaś mówiąc: dostrzeżenia nieskoń-
czonej wielości mechanizmów obowiązujących w przyrodzie. Przycią-
gało badaczy nieprzebrane bogactwo tego, co pogardzane. Przyciągały 
odkrycia ostatecznie porównywalne może tylko z tymi, które zdarzają 
się właśnie astronomom, zgłębiającym „architekturę wszechświata, wolę 
Wiekuistego i prawa Harmonii”15. Pod mikroskopem i na nieboskłonie 
zarysowywała się podobna perspektywa nieskończoności, której nie za-
kłócała – jak się wydaje – tylko pozorna dysproporcja światów. Zgodnie 
z przeświadczeniem, iż „[…] małość ciał nie może nigdy powstrzymać 
Bożej potęgi”16, już wcześniej zaprzyjaźniony ze Swammerdamem filo-
zof Nicolas de Malebranche przekonywał, że przyszło mu żyć w epoce, 
gdy „maleńkie roztocze nabrało monstrualnej wielkości”17 i że umysł 
ludzki będzie jednakowo gubił się w tym, co małe i wielkie. 

13 Odwołuję się do wiedzy o badaniach nad insektami zamieszczonej w książce  
Jacques’a Rogera: Les science de la vie dans la pensée française du XVIIIe siécle. La généra-
tion des animaux de Descartes a l’Encyclopédie. Paris 1963, s. 182–249.

14 Podany tu w moim przekładzie fragment angielski tłumacz zapisuje w sposób na-
stępujący: „[…] minute animals raise our ideas to the knowledge of the Creator of the 
univers”. M[sic!]. Lesser: Insecto-theology or demonstration of the being and perfections of 
God, from consideration of the structure and economy of insects. Transl. P. Lyonet. Edin-
burgh 1799, s. 201. Książka Lessera opublikowana najpierw po niemiecku w roku 1738, 
przełożona była bardzo szybko na inne języki (dwa francuskie tłumaczenia ukazały się 
w ciągu trzech lat, w roku 1742 i 1745). Autor ten zainteresował się m.in. także niewielki-
mi ślimakami i poświęcił im osobne dzieło – Testaceoteologię. 

15 Z. Herbert: Piekło owadów…, s. 150.
16 N. de Malebranche: Dialogi o metafizyce i religii. W: Idem: Dialogi o metafizyce 

i religii. Dialogi o śmierci. Przeł. P. Rak. Kęty 2003, s. 188.
17 Ibidem, s. 185. Roztocze w tamtych czasach zaliczane było do owadów.
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III

Jerzemu Liebertowi, zwłaszcza na początku drogi twórczej, daleko 
jeszcze do Malebranche’owskiej intuicji. Chętniej „zdrabnia” owadzie 
światy, co ostatecznie nie licuje jednak z całkiem pokaźną reprezentacją 
tych stworzeń obecnych w jego wierszach – zwłaszcza jeśli uwzględnić 
inedita, w których pojawia się blisko połowa ze wspomnianych boha-
terów, statystyka obejmująca także ujęcia metaforyczne wydaje się do-
syć frapująca: najmniej licznie, bo tylko raz pojawiają się bąki, kornik, 
robaczki świętojańskie, osy, mól i hiperonimiczny „owad”; dwukrotnie 
przywołane zostają ćmy, koniki polne i szarańcza, ale już pięciokrot-
nie – pszczoły, sześciokrotnie – muchy, a raczej muszki; siedmiokrotnie 
świerszcze i aż siedemnaście razy bezkonkurencyjne motyle. Łącznie 
blisko sześćdziesiąt przypadków, uwzględniających dwanaście różnych 
taksonów, sytuuje owady, wśród niezbyt bogatej i zróżnicowanej fau-
ny tych wierszy18, na jednej z kluczowych pozycji – tuż obok ekspo-
nowanych (zwykle na pierwszym planie) ptaków. Po części, choć nie 
wyłącznie, jest to kwestia „muszelkowo-koralowo-motylkowej”19 kon-
wencji poezji młodzieńczej i spadku, jaki po sobie zostawia. Liebert się-
ga w wierszach po elementy, łatwo rozpoznawalnej, idyllicznej topiki20. 
Owady stają się instrumentami radosnej muzyki świata „w miątwach 
i wąskich ulach” (Moje gospodarstwo, s. 358)21, narzędziami budowania 
błogiego nastroju (Wieczór letni), właśnie tam, gdzie ziemia „rymuje się” 
z niebem – „Na skrzypcach łąk, smyczkiem rosy, grają świerszcze” (Oj-
czyzna, s. 277). Pod wdzięcznymi skrzydłami motyla rozkwita krucha, 

18 O faunie w poezji Lieberta pisze szerzej Anna M. Szczepan-Wojnarska.  
Zob. Eadem: „…z ogniem będziesz się żenił”. Doświadczenie transcendencji w życiu i twór-
czości Jerzego Lieberta. Kraków 2003, s. 194–209.

19 Określenie Zygmunta Lichniaka. Zob. Idem: Poeta konsekwencji. Rzecz o Jerzym 
Liebercie. Warszawa 1952, s. 82.

20 Teresa Michałowska opisuje skonwencjonalizowane „miejsce urocze” (locus 
amoenus) w sposób następujący: „Niezależnie od cech szczegółowych, związanych z na-
turą loci, miejsca »urocze« odznaczały się wspólnymi właściwościami. Należała do nich 
przede wszystkim jasność: były one skąpane w dziennym świetle i przesycone blaskiem. 
Tworzyły w ten sposób sferę sprzyjającą życiu; uwydatniała to wypełniająca je bujna 
przyroda: flora i fauna (np. ptactwo, motyle, owady). Urok ich potęgowały inne jeszcze 
znamiona zmysłowe: towarzysząca im piękna woń, lub delikatne dźwięki (śpiew ptaków, 
szmer strumyka, szelest liści). Dawały one miły chłód broniący przed żarem słonecznym, 
to znów łagodne ciepło”. Eadem: Kochanowskiego poetyka przestrzeni. W: Eadem: Poety-
ka i poezja. Studia i szkice staropolskie. Warszawa 1982, s. 302. 

21 Wszystkie cytaty podaję za: J. Liebert: Pisma zebrane. T. 1: Poezja – proza. Zebrał, 
oprac., wstępem i komentarzami opatrzył S. Frankiewicz. Warszawa 1976. Po cytacie 
umieszczam tytuł wiersza i stronę, na której znajduje się przywoływany fragment.
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wymagająca czułości i osłony miłość (Kochanie), rozwija się pożądanie 
(Oczy i serce), czasem też niebiański ogród przenosi się, za przyczyną 
Oblubienicy, do wnętrza człowieka: „W ogrodach Twoich oczu kołyszą 
się motyle, / W pasiekach ust Twych słodkich rój miodno-złoty dzwoni” 
(Ty i jesień, s. 271). Niemniej jednak dominacja fauny żywiołu powietrz-
nego nie zawsze wydaje się tylko prostą zapowiedzią przyszłego życia 
aromalnego, obietnicą bytowania lekkiego, napowietrznego, w sferze 
szczęścia. 

Jako autor Pana Boga i bąków Liebert miniaturyzuje świat owadzi, 
przy okazji (może na prawach konwencji hortulus conclusus, ogrodu za-
mkniętego, w którym bawi się Bóg – „płoche” Dziecię, a może w zgodzie 
z nakazem symetrii, dyktowanym względami artystycznymi) miniatu-
ryzując i Pana Boga. Niepozorny ten zabieg, o czym trudno nie wspo-
mnieć, opatrzony zostaje przez samo życie nieoczekiwanym rozgłosem, 
ubrany w historię nieledwie kryminalną. Liebert pisze do Agnieszki 
(Bronisławy) Wajngold w liście z 21 stycznia 1926 roku: 

Rano […] byłem u sędziego śledczego. Sprawa śmieszna, a zara-
zem bardzo dla mnie przykra. Wyobraź sobie moje zdziwienie, 
gdy mi powiadają, że jestem oskarżony o znieważenie religii 
i uczuć wiary ludzi. […] Pokazują mi lwowską „Gazetę Poranną”, 
gdzie widzę wydrukowane moje wiersze Koncha, perły i słowik 
oraz Pan Bóg i bąki. Ten ostatni podkreślony czerwonym ołów-
kiem. […] Odpowiadam, że chodziło mi o sens artystyczny i je-
dynie miarę artystyczną należy do tego przykładać. […] Czytam 
[akt oskarżenia – M.K.] i mimo woli ryczę ze śmiechu […]. A więc 
zarzucają mi w oskarżeniu, że wiersz ten jest stekiem dziwactw 
i idiotyzmów, że w żadnej religii na świecie nie ma podobnego 
wyobrażenia Boga, że cały pomysł wiersza (tu następuje bardzo 
złośliwe i głupie streszczenie) jest po to, aby podrywać wierze-
nie ogółu, że powiedzenie o Bogu: dziecko płoche i: chytrze się 
uśmiecha – jest bluźnierstwem […]22. 

„Niewinny wierszyk” i „tragikomiczna przygoda” – podsumowu-
je zdarzenie sprzed lat Stefan Sawicki, zrzucając winę na karb nazbyt 
uproszczonej, alegorycznej interpretacji, obciążającej Opatrzność „od-
powiedzialnością moralną za stosunki istniejące na ziemi”23. Do wier-

22 J. Liebert: Listy do Agnieszki. Z autografu do druku przygotował, wstępem i przy-
pisami opatrzył S. Frankiewicz. Warszawa 2002, s. 322–323.

23 Zob. omówienie wiersza pióra Stefana Sawickiego. Idem: O utworach „religijnie” 
podejrzanych. W: Idem: Z pogranicza literatury i religii. Lublin 1979, s. 30–31. Joanna 
Ślósarska analizuje z kolei wspomniany liryk w kontekście tworzonego przez siebie pro-
jektu poetyki antropologicznej. Bada przede wszystkim „obrazowanie zdarzeń, kreujące 
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sza przykładać trzeba, zdaniem samego poety, przede wszystkim „miarę 
artystyczną”. Ale jedyny to raz, jak zapewnia z kolei Jarosław Marek 
Rymkiewicz, kiedy Liebert zdobywa się na napisanie prawdziwej chrześ- 
cijańskiej idylli, możliwie najpełniejsze reaktywowanie wzorca hortulus 
conclusus24 – więc spektakularna klęska projektu, także w zakresie re-
cepcji wiersza, wydaje się znacząca.

Idylla, jeśli traktować ją jako opowieść o próbie odnalezienia szczęś- 
cia (doświadczenia istnienia jako pożądanej pełni), pod piórem poety 
wiedzie na grunt miodny, lecz grząski – ku limitowanej z góry beztrosce,  
zdradliwej odrobinie wesela. Bóg-Dziecko, a jednocześnie śmiejący się 
reżyser teatrum mundi, nie raz, a dwukrotnie staje na drodze do speł-
nienia się mitu: najpierw, kiedy strąca marzycieli „z obłoków”, po raz 
drugi zaś, gdy już na ziemi przygotowuje słodki fortel, „łyżkę dziegciu 
w beczce miodu” dla nazbyt łakomych rajskiego spełnienia. Jakby to, co 
niedosiężne, musiało pozostać niedosiężne bez względu na okoliczno-
ści, a pierwotną motywacją była tyleż niewinna igraszka, co kwitowany 
„chytrym” uśmiechem plan Boży i pożytek stworzenia – ochrona „od 
wielkiego słońca”

Pan Bóg jest dzieckiem płochym, które dla zabawy
Słodki kwiat koniczyny ukrywa wśród trawy,

Z obłoków na nią bąki furkocące strąca,
By w kwiatach brzuszki skryły od wielkiego słońca.

Gdy później bąki ciężko poruszają głową,
Plączą nogi od miodu i fruwać nie mogą,

I spoglądają w niebo z wyrzutem i gniewem –
Bóg chytrze się uśmiecha, że o niczym nie wie.

Pan Bóg i bąki, s. 105 

Sielanka, jak powiada Rymkiewicz, rozgrywa się między Bogiem 
a naturą, „w pejzażu idealnym, lecz bezludnym”25 – ale tylko jeśli nie 
liczyć samonarzucającej się antropomorfizacji, podsuwającej jednak 

w języku izomorfizm znaczeń jako wyraz przeświadczeń na temat zależności miedzy fi-
zycznym i metafizycznym wymiarem rzeczywistości”. Eadem: „Pan Bóg i bąki”. Obra-
zowanie izomorfizmu zdarzeń. W: Eadem: Studia z poetyki antropologicznej. Warszawa 
2004, s. 40.

24 Jarosław Marek Rymkiewicz stawiał tezę, że „Liebert był poetą ptaków i ogro- 
dów. Był poetą Dobrej Panienki. Ale nie był sielankopisarzem. Tylko raz zdecydował 
się na napisanie idylli”. Idem: Myśli różne o ogrodach. Dzieje jednego toposu. Warszawa  
1968, s. 210.

25 Ibidem, s. 210.
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przede wszystkim sensy moralne. W tle omawianego wiersza toczy się 
bowiem frazeologiczna gra o dobór i charakterystykę bohaterów – „bu-
jać w obłokach” i „opić się jak bąk”26. To zapewne spowodowało, że 
zabrakło ostatecznie naturalnej w sielankowym krajobrazie pszczoły 
miodnej27, tej, która – jak ptaki – uznawana bywa za posłańca „łączące-
go świat ziemski z domeną bogów”28 i o której mędrzec powiada: „Ma-
lutka jest […] między latającymi, a pierwszeństwo słodyczy ma owoc 
jej” (Syr 11, 3). Uwierająca lwowian familiaryzacja sacrum osadzona 
jest w uproszczonej, aż do przerysowania, aż do granic infantylności, 
konwencji: Dziecko Boże z założenia niewinnie igra sobie ze stworze-
niem w ogrodzie ziemskim, kwiat koniczyny jest słodki, słońce – wiel-
kie, a trawa – przyjemnie cienista, zaś problemy – zgodnie z zasadą, że 
struktura idylliczna nie musi wykluczać napięć, lecz musi je łagodzić – 
zawczasu „spłaszczone”. Bo tu „[…] wszystko – powiada Rymkiewicz – 
jest małe, drobne, postrzegane tuż przy ziemi; kwiaty, trawa, bąki, za-
plątane w trawie i kryjące brzuszki w kwiatach. To, co rozgrywa się 
w tym wierszu, określane jest właśnie przez dobór punktu widzenia”29. 
Innymi słowy, mikroobrazek z trzmielami na koniczynie30 podsuwa 
czytelnikowi niepozorny, być może błahy – bo „owadzich” rozmiarów 
dramat; albo też – jak chciałby Stefan Frankiewicz31 – nawiązuje do

26 P. Müldner-Nieckowski: Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego. War-
szawa 2003, s. 63, 463.

27 Zob. J.M. Rymkiewicz: Myśli różne o ogrodach…, s. 198.
28 J.C. Cooper: Zwierzęta symboliczne i mityczne…, s. 215. W starożytności utrzy-

muje się przekonanie o niebiańskim pochodzeniu miodu. Pisze o tym m.in. Pliniusz 
Starszy: „Miód spada z nieba, zwłaszcza w okresach wschodu konstelacji, a specjalnie 
w czasie największego natężenia blasku Syriusza, nigdy zaś przed wschodem Plejad – 
o przedświcie. Dlatego o tej porze, zaraz po pokazaniu się jutrzenki, znajduje się liście 
drzew pokryte miodną rosą. Jeżeli zaś ktoś przebywa wczesnym rankiem pod gołym 
niebem, czuje wilgoć na ubraniu i lepkość we włosach. Nie wiadomo, czy jest to pot 
nieba, czy coś w rodzaju śliny gwiazd, czy też odchody przeczyszczającego się powietrza. 
Oby to była ciecz czysta i przejrzysta, oby zachowała swoje przyrodzone właściwości, te, 
które ma jeszcze na początku swego spadania!”. Pliniusz: Historia naturalna (wybór). 
Przekł. i komentarz I. Zawadzka, T. Zawadzki. Wstęp oprac. I. Zawadzka, T. Za-
wadzki oraz rozdział VI „Pliniusz w Europie” L. Hajdukiewicz. Wrocław–Kraków 
1961, s. 149.

29 J.M. Rymkiewicz: Myśli różne o ogrodach…, s. 207.
30 Warto też może zwrócić uwagę na przyrodnicze uzasadnienie wspomnianego 

obrazu: „Trzmiele odgrywają ogromną rolę w gospodarce rolnej jako zapylacze różnych 
roślin. O ich wielkiej roli przekonano się w ubiegłym stuleciu, kiedy starano się wprowa-
dzić uprawę koniczyn w Nowej Zelandii. Próby spełzły na niczym, gdyż nie udawała się 
produkcja nasion. Dopiero w roku 1870 sprowadzono z Anglii trzmiele, które zaaklima-
tyzowały się i umożliwiły uprawę koniczyny nasiennej”. H. Sandner: Owady. Warszawa 
1976, s. 287. 

31 S. Frankiewicz: Wstęp. W: J. Liebert: Pisma zebrane. T. 1…, s. 20.
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lirycznych propozycji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, o których 
Liebert nieco później napisze:

Biegunowo różny, „na pół serio, na pół drwiąco”, świat przyro-
dy Pawlikowskiej pełen jest subtelnego, kobiecego przekomarza-
nia się z „matką naturą”. […] Ujarzmiona ironią, sceptycznym 
półuśmiechem autorki, przyroda zrzuca maskę powszechnego 
dostojeństwa, majestatycznej surowości… Wchodzimy w sfery 
rozkosznego poz or u, oswojonych, groteskowo uczłowieczonych 
żywiołów, w wymiary irracjonalnego humoru, gdzie nieustannie 
trwa Chestertonowski „Boży żart”, czy to będzie dramatycznie 
stopniowana „Śmierć w górach”, czy „Ptaszek idiota”…32

 
Jeśli nawet założyć, że świat nosi na sobie piętno irracjonalnego 

humoru Stwórcy, „śmiechu zbyt głośnego – jak twierdzą niektórzy – 
[…] abyśmy mogli go usłyszeć”33, idylliczne miniaturyzowanie proble-
mu pod piórem Lieberta pozwala tuszować ewentualne niepokoje34: nie 
do uzgodnienia barokowe rozdarcie między ziemią i niebem, pierwszą 
i drugą ojczyzną, ideałem a deformującą go rzeczywistością. Pozostaje 
tylko ledwo dostrzegalny sygnał, ślad „wyobcowującej”35 groteski: za-
miast szlachetnej, „boskiej” pszczoły, za sprawą której przyjemne spo-
tyka się z wartościowym – duże, przyciężkawe trzmiele, którym plączą 
się nogi. Kiedy w sąsiadującym z tekstem Pan Bóg i bąki wierszu Zaloty 
staruszek o woskowej twarzy szuka w róży perły, a znajduje muszkę, po-
tencjalne rozczarowanie obłaskawiane jest zawczasu doprowadzoną do 

32 J. Liebert: O przyrodzie w polskiej poezji współczesnej. W: Idem: Pisma zebrane.  
T. 1…, s. 617 (pierwodruk: „Wiadomości Literackie” 1931, nr 40/405).

33 M. Gardner: Jean Henri Fabre. Przeł. M. Appelt, D. Kozińska. W: Wielkie eseje 
w nauce. Red. M. Gardner. Warszawa 1998, s. 91. Interesujące, że cytowany tu komen-
tarz Martina Gardnera pojawia się w notce biograficznej poprzedzającej znany esej fran-
cuskiego „Homera owadów”, Jeana Henri Fabre’a, o poświętniku czczonym; odnosi się 
przy tym oczywiście także do dzioborożca, opisanego przez Gilberta Keitha Chestertona 
w książce Człowiek, który był czwartkiem jako jeden z „żartów Boga”. 

34 Por. ze stanowiskiem, jakie prezentuje Marcin Całbecki: „Nieustanne sięganie 
do łatwo rozpoznawalnej topiki, […] operowanie tradycyjną rytmiką i wersyfikacją sta-
nowi ewidentną strategię ustanawiania ładu i eliminowania wszystkich niepokojących, 
nielogicznych elementów z porządku dzieła sztuki – tych elementów, które mogłyby być 
nośnikami »negatywnych« afektów”. Zob. Idem: Harmonia, przemoc i ironia jako egzy-
stencjały twórczości Jerzego Lieberta. W: Idem: „Czarna kropla nieskończoności”. Fenomen 
lęku w poezji Jerzego Lieberta, Władysława Sebyły i Aleksandra Rymkiewicza. Wrocław– 
Warszawa–Kraków 2008, s. 63.

35 Groteskowe naruszenie konwencji idyllicznej może wydać się nieco mniej błahe, 
jeśli przyjąć tu definicję Wolfganga Kaysera, zgodnie z którą „groteskowość to świat, 
który stał się obcy”. Idem: Próba określenia istoty groteskowości. Przeł. R. Handke.  
W: Groteska. Red. M. Głowiński. Gdańsk 2003, s. 24. 
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skrajności litotą: „W południe, w muszli śpiąca, wygląda ma ła  musz-
k a” (Zaloty, s. 106; podkr. – M.K.). Bywa też, że rady dla zawiedzio-
nych w swych nadziejach, rozczarowanych losem, sprowadzają się pod 
piórem poety do postulowania naturalnej, gdy kto „słaby i zbyt mały” 
(Do L.M., s. 306), pokory i, przynajmniej na początku drogi twórczej, 
przychodzą łatwo: 

Biedny motyl niech nie duma, 
Niech się z losem swym pokuma – 

Do L.M., s. 306

IV

Tymczasem refleksja na temat domniemanego „piekła” rzeczywi-
stych owadów stanowiła jeszcze w XIX wieku i na początku stulecia 
XX poważne wyzwanie intelektualne nie tylko dla spadkobierców teo-
logii naturalnej próbujących orzekać o Bogu na postawie charakteru 
stworzenia, ale także dla krytyków tej tradycji – tradycji ciągle żywot-
nej, pomimo niewątpliwego tryumfu teorii ewolucji. Przemawiające 
za okrucieństwem natury, koronne przykłady z życia parazytoidów, 
zwłaszcza zaś gąsieniczników składających jaja bezpośrednio w cie-
le przedstawiciela innego gatunku, angażowały emocje i wyobraźnię, 
stanowiąc przedmiot ożywionych dyskusji36. Dyskusji prowadzących 
między innymi do konstatacji, że „moralność polega na zrozumieniu 
praw przyrody i postępowaniu dokładnie wbrew nim”37 albo też, że – 
przeciwnie – prawa przyrody nie muszą być uzależnione od jakiegoś 
celu wyższego, a „natura nie zawiera żadnych przekazów moralnych 
ujętych na sposób ludzki”38. 

36 Karol Darwin pisał w liście do Asy Graya jeszcze w roku 1860: „Wyznaję, że nie 
umiem dostrzec dookoła nas celowości i dobrodziejstw tak wyraźnie jak inni i jakbym 
sam sobie tego życzył. Wydaje mi się, że jest zbyt wiele nieszczęść na tym świecie. Nie 
mogę uwierzyć, aby miłosierny i wszechmogący Bóg miał celowo stworzyć gąsieniczniki 
z osobliwą zaiste intencją, aby żywiły się one żywym ciałem gąsienic; albo kota, aby musiał 
igrać z myszą”. Idem: Autobiografia (wspomnienia o rozwoju mojego umysłu i charakteru): 
wybór listów. Przeł. A. Iwanowska [i in.]. Warszawa 1960, s. 217. Cyt. za: S.J. Gould: 
Niemoralna natura. Przeł. M. Appelt. W: Wielkie eseje w nauce…, s. 58. Na temat trady-
cji przypisywania moralnego znaczenia faktom przyrodniczym i toczących się wokół tej 
praktyki dyskusji pisze szerzej Stephen Jay Gould we wskazanym eseju.

37 S.J. Gould: Niemoralna natura…, s. 59.
38 Ibidem. 
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Autor Pana Boga i bąków, zdawałoby się, bardziej zainteresowany 
nieosiągalnym „niebem” niż potencjalnie bliskim „piekłem” istnienia, 
unikający ujęć werystycznych, niejednokrotnie zestawia jednak w jed-
nym szeregu człowieka i owada z racji wspólnego im cierpienia czy 
kruchej kondycji – czy będzie to motyl o naderwanych w środku lata 
skrzydłach (motyw powraca dwukrotnie w lirykach Dziwny wiersz,  
s. 246 i Jesień, s. 249), czy łuskoskrzydły przygwożdżony siłą nieled-
wie krzyżowej męki: „Potrzeba mi pokoju Twoich rąk wyciągniętych 
/ (Jestem jak trzepocący motyl na srebrne igły wpięty”), i dalej: „Po-
trzeba Twej jasnoty, już nie miłości, / Co ciszę mą rozdarła ostrzem 
stalowych gwoździ” (Zamyślenie, s. 236). Egzystencjalne niepokoje  
Liebert przekłada na obrazy natury. „Najczęściej wówczas – jak zauważa 
Anna M. Szczepan-Wojnarska – kiedy opisywane doświadczenie umy-
ka kategoriom psychologicznym, kiedy stają się one niewystarczające. 
Metaforyzacja osadzona w biologii nie jest jednak prostym biologiz- 
mem”39. To bodaj raczej podsunięty przez intelekt i zmysł estetyczny za-
bieg ubezpieczający, który pozwala (zwłaszcza opisywanym przez poetę 
moribundom) pozostawać w możliwie znośnym – tyleż odsłaniającym, 
co i przesłaniającym dramat – kostiumie natury:

I schną powoli, ludzkie drzewa –
Jeszcze w nich szemrze, śwista, śpiewa,
Jeszcze są w stanie – o, ciekawi! –
Oglądać, jak ich kornik trawi.

Skazańcy, s. 187

Póki człowiek trzyma się od „robaczywej” natury własnej egzystencji 
na dystans poznawczy, nie ma miejsca na wstręt, który potrzebuje – 
poza nieco podejrzaną ciekawością – odrzucającej bliskości, a przede 
wszystkim somatycznego wręcz doświadczenia tego, co nie do pomyśle-
nia, co asystemowe40. Jeśli więc istnieje w tym kontekście jakaś obawa, 
to właśnie taka, że erozja może dotknąć ubezpieczającej władzy rozu-
mu – gdy „[…] jak w syropie gęstym muchy, / W mózgu zlepione myśli  
brzęczą” (Pieśń o zagładzie, s. 191)41. Tego niebezpieczeństwa zapewne 
nie warto by wykazywać i może nawet nie warto by mówić o Liebertow-
skich światach owadzich, gdyby nie ten jeden jedyny raz (jeśli nie liczyć 

39 A.M. Szczepan-Wojnarska: „…z ogniem będziesz się żenił”…, s. 185.
40 Jak dowodzi Anna M. Szczepan-Wojnarska, „Świadomość przynależności do 

natury nie niesie ze sobą przerażenia ani obrzydzenia, determinizm biologiczny nie ozna-
cza w wierszach Lieberta naturalizmu ani weryzmu”. Eadem: „…z ogniem będziesz się 
żenił”…, s. 186.

41 O somatyzacji procesów myślowych w poezji Lieberta pisze Marcin Całbecki: 
Harmonia, przemoc i ironia jako egzystencjały twórczości Jerzego Lieberta…, s. 138–139.
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niezobowiązującego porównania gwiazd do motyli, zob. [Fragment], 
s. 275), gdy schorowany poeta w tytułowym wierszu Kołysanki jodłowej 
zdobywa się na dosyć nieoczekiwaną gigantyzację owada:

Słońce mocno przypieka,
Każdy atom rozkłada –
Jakąś resztkę człowieka,
Kosmicznego owadu.

Kołysanka jodłowa, s. 186 

Autor Kołysanki jodłowej ubiera człowieka w kostium owada – wpi-
sanego w porządek kosmiczny. Refleksja na temat gruntowności rozkła-
du jest cierpka, lecz do pewnego stopnia zdystansowana: przefiltrowana 
przez intelekt, próbujący interpretować przyrodę jako wielki symbo-
liczny klucz do zagadki bytu. Ale przecież także do rozrastającego się 
koszmaru… Owad, ten „odprysk nicości”42 raczej niż „trwała cegiełka 
bytu”43, staje się rewelatorem tajemnicy – odsyła w stronę tego, co nie-
uchronnie przydarza się fizycznej, kruchej istocie na granicy istnienia 
i nieistnienia. Ciekawy trop podsuwa Steven Connor: 

W rzeczywistości słowa atom i insekt łączy wyraźny związek ety-
mologiczny. Atom, dosłownie coś „bez cięcia”, oznacza „niepo-
dzielny”. Natomiast słowo insekt pochodzi z łacińskiego in- oraz 
secare, „ciąć, dzielić”, co mniej więcej oddaje greckie entomos, 
oznaczające „przecięcie w środku lub wewnątrz”. Segmentowa 
budowa owadów wydaje się zaprzeczać jedności. Owady, które 
uważano kiedyś za najmniejsze z możliwych żyjących stworzeń, 
drobinki życia, ciągle dostarczają dowodów na dalszą, stopniową 
podzielność sięgającą daleko poza próg widzialności44. 

W tekście Lieberta niepozorny przedstawiciel stworzeń umiesz-
czonych „na najniższym szczeblu drabiny gatunków”45, jak w epoce 
Swammerdama, staje się osobliwym łącznikiem pomiędzy człowiekiem 
a kosmosem. Kosmosem, który – zgodnie z tradycją wpisaną w etymo-
logię greckiego słowa – oznaczać pow i n ien pewien ład i porządek 
(gr. kὁsmos ‘porządek; wszechświat; ozdoba’). Jeśli zaś widzieć w za-
myśle poety, choćby daleki, odblask koncepcji człowieka kosmicznego, 
kosmiczny owad niczym Adam Kadmon mógłby być także tym, który 

42 Por. Z. Herbert: Piekło owadów…, s. 151.
43 Por. ibidem.
44 S. Connor: Mucha. Historia – antropologia – kultura. Przeł. B. Stanek. Kraków 

2006, s. 91.
45 Z. Herbert: Piekło owadów…, s. 151.
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nigdy nie utracił łączności z Dawcą Istnienia46. Otwarte jednak pozosta-
je pytanie, czy na wiele zda się próba wpisania rzeczywistości rozkładu 
w sterylną wizję kosmicznego, a przy tym – słonecznego rytuału, pod-
czas którego atomizacja obejmuje (zaledwie? czy może raczej do cna 
i doszczętnie?) „Jakąś resztkę człowieka” (Kołysanka jodłowa, s. 186).

Trudno też orzec, czy hipnotyczny rytm w finale Kołysanki jodłowej 
o czymś z góry przesądza – uspokaja czy może tylko zaklina rzeczywi-
stość… by „zakołysać” lęki? I czy nie jest raczej zabiegiem ukrywającym 
właściwy niepokój; jak niegdyś idylliczna, uparta miniaturyzacja świata 
owadów – kolejną próbą załagodzenia nieprzezwyciężalnego barokowe-
go rozdarcia pomiędzy pierwszą i drugą ojczyzną? –

Poprzez wonność jodłową 
Pójdą, każde w swą stronę, 
Ciało – w ziemię lipcową, 
Dusza w góry zielone. 

Kołysanka jodłowa, s. 186 

46 Adam Kadmon, z hebr. ‘praczłowiek’, to „pierwsza emanacyjna forma objawiają-
cego się Boga; byt zbudowany ze światła i światło promieniujący. Według kabały luriań-
skiej, istota, której przypadła szczególnie dramatyczna rola pośrednika między samym 
Bogiem a pustą, stworzoną przez Boga przestrzenią dla świata; pośrednika między pu-
stynią boskiej nieobecności a boską myślą o kreacji […]. Kosmiczny człowiek staje się 
miejscem dramatu, doświadcza go samym sobą. I w nim także rodzi się światło naprawy 
świata. Człowiek w dzisiejszej swej postaci jest dalekim echem tamtej świetlistej istoty”. 
B. Kos: Adam Kadmon. W: Polski słownik judaistyczny. Pozyskano z: http://www.jhi.pl/
psj/Adam_Kadmon [data dostępu: 5.09.2016]. 
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Insects in the poetry of Jerzy Liebert

Su m ma r y

Statistically, among not particularly abundant and diverse fauna depicted in 
Liebert’s poems, insects – including the metaphorically depicted ones – occupy one 
of the focal positions next to the usually exposed birds. The author of the article pays 
close attention to the poet’s actions that seem to be hiding (concealing) the existential 
anxieties: idyllic miniaturization of the world of insects and the “sterile” visions of 
the decomposition of the human body, referring itself to the costume of nature that 
both unconceals and conceals the drama (e.g., the human as the cosmic insect). Such 
endeavors are interpreted as attempts to mollify an insurmountable baroque feeling of 
being torn between the first (earthly) and the second (heavenly) homeland.

http://www.jhi.pl/psj/Adam_Kadmon
http://www.jhi.pl/psj/Adam_Kadmon
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Insekten in der Poesie von Jerzy Liebert

Zu s a m men fa s su ng

Die Statistik, die auch metaphorische Ansätze einbezieht, platziert Insekten, die 
unter der nicht sehr reichen und vielfältigen Tierwelt der Gedichte von Jerzy Liebert 
zu finden sind, auf eine der Schlüsselpositionen – direkt neben die Vögel, die in der 
Regel im Vordergrund stehen. Die Autorin des Artikels nimmt solche Maßnahmen 
des Dichters unter die Lupe, die existenzielle Ängste zu verbergen (zu vertuschen) 
scheinen: die idyllische Miniaturisierung der Insektenwelt und die „sterilen“ Visionen 
vom körperlichen Verfall, die sich auf das das Drama enthüllendes und verhüllendes 
Kostüm der Natur beziehen (z.B. Mensch als ein kosmisches Insekt). Sie interpretiert 
diese Maßnahmen als Versuche, die unüberwindliche barocke Zerrissenheit zwischen 
der ersten (irdischen) und der zweiten (himmlischen) Heimat zu lindern.


