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O LEKKOŚCI I SWOBODZIE RUCHU





1.
I lekkość ma swoją gramaturę. Jest cechą względną, a przy tym 

wtórną wobec samej kwestii ciężaru1. Należy do kategorii fi zykal-

nych, przy określaniu których istotne okazują się dane dostarczane 

przez zmysł dotyku, jak i przez świadomość, zainteresowaną wiel-

kością, masą oraz ułożeniem obiektów w przestrzeni2. Z racji swego 

metaforycznego potencjału pojęcie to przywoływane bywa między 

innymi w odniesieniu do tego, co psychosomatyczne, emocjonalne, 

egzystencjalne czy estetyczne. Wskazuje na wagę materii i na jej 

wartościowanie – na radości i smutki płynące z doświadczania 

całym sobą „tekstury” świata. 

Słowa lekki używa się, by opisać przedmiot ‘mający niewielki 

ciężar, mało ważący’, ‘odznaczający się delikatnymi kształtami; 

niemasywny, delikatny, zwinny, powiewny’, ‘odznaczający się 

małym stopniem natężenia, nieintensywny, słaby, niewyraźny, 

nieznaczny, niewielki’, ‘nietrudny, łatwy, nie wymagający dużego 

wysiłku, nie męczący’ czy wreszcie – ‘niepoważny, płochy, lekko-

myślny, niestateczny, rozwiązły’3. Współcześnie określeniu temu 

nadaje się ponoć przede wszystkim wartość neutralną, a nawet 

1 Marta Rogalska, przebadawszy antonimy ciężki i lekki, zaznacza: „W przy-

padku interesującej mnie pary leksemów to ciężki jest semantycznie prostszy. 

Pytamy bowiem: Jak ciężkie coś jest?, starając się ustalić skalę, nie zaś: Jak lekkie 

to jest?”. M. Rogalska: Opozycja ciężki – lekki w polszczyźnie. W: Ciężar i lek -
kość w kulturze. Estetyka, poetyka, style myślenia. Red. B. Pawłowska-Jądrzyk. 

Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, s. 21.
2 Dotyczy to oczywiście także ciała percypującego podmiotu.
3 Lekki [hasło]. W: Nowy słownik języka polskiego. Red. E. Sobol. PWN, 

Warszawa 2002, s. 401–402.
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pozytywną (od czynienia lżejszym, ujmowania ciężaru niedaleko 

– również w języku polskim – do łagodzącej wcześniejsze napięcia 

ulgi4), lecz w przeszłości nie zawsze było to regułą. Posługiwano się 

wspomnianym wyrazem między innymi w odniesieniu do „rzeczy 

‘lekkich, tj. błahych, lichych’; stąd »lekkość komu wyrządzić«, tyle 

co ‘despekt, hańbę’ (por. ubliżyć komu)”5. Skądinąd wiadomo też, 

że właśnie lekkość – zwłaszcza zaś lekkość pomyślana jako „temat 

egzystencji”6 – przedstawiana bywała jako ciążąca i nieznośna. 

Przeciw lekkości przemawiają, jak się wydaje, przede wszystkim 

zakodowane w języku skojarzenie wagi z wartością i bodaj czy nie 

obawa, że w przypływie euforii lub rozpaczy jakiś nierozsądny Atlas 

mógłby zechcieć zrzucić własne brzemię. Nie dziwi zatem podejrzli-

wość wobec tego, co – jak przestrzegał Marek Bieńczyk – wyrasta być 

może z iluzorycznej tęsknoty za „inaczej” i „gdzie indziej”, co wy-

daje się niekiedy naiwne czy nawet trochę śmieszne, ryzykowne lub 

rozmyślnie omyłkowe, innym zaś razem – utopijne, wyidealizowane, 

marzycielskie, pomyślane na wspak i na przekór „ciężkiej materii, 

która waży, która kala, lepi się i klei”7. Materii, w której grzęźniemy, 

bo przecież czczym złudzeniem jest również wrażenie oparcia, jakie 

miałaby nam dawać. Ciężar doczesności, życia „ciężkota”, jak by 

powiedział Bolesław Leśmian, narzuca się niejednokrotnie z całą 

dotkliwością, tak nieustępliwie i dojmująco, że pytanie o lekkość 

wydaje się w takich sytuacjach właściwie nie na miejscu. 

Tym bardziej, że zadawane jest w świecie w gruncie rzeczy – 

jeśli chodzi o stosunek do samej materii – głęboko przywiązanym 

do tego, co daje się policzyć i zważyć. Na polu estetyki zrobiła 

4 Zob. M. Rogalska: Opozycja ciężki – lekki w polszczyźnie…, s. 23.
5 A. Brückner: Słownik etymologiczny języka polskiego. Wiedza Powszechna, 

Warszawa 1974, s. 294. Na temat negatywnego wartościowania leksemu lekkość 

w dawnej polszczyźnie pisze szerzej M. Rogalska: Opozycja ciężki – lekki 
w polszczyźnie…, s. 29.

6 Określenie zaczerpnięte z defi nicji powieści, jaką sporządził Milan Kundera: 

„Wielka forma prozy, w której autor, poprzez doświadczalne ego (postacie), zgłębia 

do końca kilka wielkich tematów egzystencji”. M. Kundera: Sztuka powieści. Esej. 
Przeł. M. Bieńczyk. Czytelnik, Warszawa 1998, s. 124.

7 M. Bieńczyk: Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty. Wydawnictwo 

„Sic!”, Warszawa 2000, s. 48.
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z tego faktu użytek chociażby architektura, operująca bezpośrednio 

różnymi parametrami substancjalnego tworzywa. Jej koncepcyjny 

rozwój, jak dowodzą autorzy tekstów zamieszczonych w tomie 

Ciężar i lekkość w kulturze. Estetyka, poetyka, style myślenia, miałby – 

w pewnym uogólnieniu – polegać ponoć na wyzbywaniu się ciężaru, 

na próbach uczynienia budynków coraz lżejszymi; niemniej jednak, 

co charakterystyczne, reguła ta nie dotyczy gmachów reprezentacyj-

nych, prestiżowych, przeznaczonych zwłaszcza na siedziby władz8. 

Na podobnych zasadach psychologiczną iluzję, wynikającą ze skoja-

rzenia wagi z wartością, wykorzystuje również coraz modniejszy dzi-

siaj dizajn haptyczny, zabiegający między innymi i o to, by zbywany 

przez producentów towar nie sprawiał wrażenia nazbyt lekkiego9.

2.
Ciekawe, że ten sam Perseusz, który uwolnił świat od petryfi ku-

jącego spojrzenia Meduzy, zamienił też w skałę Atlasa. A równie 

ważny dla swoistej mitologii lekkości, jej rzekomy zwolennik, 

Parmenides miał opowiadać się jednocześnie za tezą wymierzoną 

przeciw temu, co być może najlżejsze: „byt jest, a niebytu nie 

ma”10. Świat ochoczo podążył za fi lozofem z Elei, lecz równocześnie 

– może dla zachowania „zdrowego” balansu – tęsknił za umykającą 

mu lekkością. By jej doświadczyć podejmował gry z prawami fi zyki 

(na czele z objaśnioną przez Isaaca Newtona grawitacją), póki fi zyka 

sama nie okazała się w zakresie poszukiwania lekkości bardziej 

postępowa od najśmielszych śmiałków: spadkobierców Ikara, Lu-

kianowego Menipposa, Guliwera, barona Münchhausena czy braci 

8 Zob. B. Stec: Ciężar i lekkość jako problem materii w architekturze. W: Ciężar 
i lekkość w kulturze…, s. 59–82; P. Winskowski: Ambiwalencja ciężaru i lekkości 
w architekturze współczesnej. W: Ciężar i lekkość w kulturze…, s. 153–183. 

9 Zob. M. Grunwald: Homo hapticus. Dlaczego nie można żyć bez zmysłu 
dotyku. Przeł. E. Kowynia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

2019, s. 171–172. 
10 Cyt. za: W. Tatarkiewicz: Parmenides i szkoła elejska. W: Idem: Historia 

fi lozofi i. T. 1: Filozofi a starożytna i średniowieczna. PWN, Warszawa 2002, s. 35. 

Na Parmenidesa jako tego, który przedkłada lekkość ponad ciężar, powołuje się 

narrator Nieznośnej lekkości bytu. Zob. M. Kundera: Nieznośna lekkość bytu. Przeł. 

A. Holand. Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2014, s. 10.
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Montgolfi er. Odkrycia poczynione na gruncie teorii względności 

i – może przede wszystkim – teorii kwantowej ugodziły w praw-

dziwość popularnych wyobrażeń na temat twardości, solidności 

i ciężaru materii. Odarły rzecz boleśnie ze złudzeń, dostarczanych 

przez zmysły, i dziś – w co pewnie ciągle trudno uwierzyć – opo-

wiada się o tym osiągnięciu językiem tryumfującej „nieważkości”: 

zrozumienie ukrytej głęboko struktury rzeczywistości sprawiło, że Byt 

stał się nie tylko znośny, ale wręcz magiczny – i czarowny. [...] udało nam 

się pokonać odwieczną sprzeczność między pochodzącym z niebios świat-

łem a ziemską materią. We współczesnej fi zyce istnieje tylko jedna forma 

bytu i bardziej przypomina ona tradycyjną ideę światła niż klasyczną ideę 

materii11.

Angielski leksem light czy niderlandzki licht zaświadczają, że 

lekki i świetlny spotykają się w jednym i tym samym słowie. Dla 

okulocentrycznej wrażliwości i wyobraźni lekkość (nazbyt łatwo 

kojarzona zresztą z brakiem tego, co stawiać może istotny opór) 

bywa także niewidocznością materii, jej przezroczystością12, trans-

parentnością, choć zaznaczyć trzeba, że psychologiczna ocena 

rzeczywistości nierzadko rozmija się przy tej okazji z wiedzą, jakiej 

dostarczają inne niż wzrok zmysły (na przykład szkło czy żelbet, 

używane w celu uzyskania architektonicznej lekkości, to mate-

riały bezsprzecznie ciężkie). Materia lekka zdaje się zacierać swe 

granice, rozmywać podziały na to, co wewnętrzne i zewnętrzne, 

staje się częścią rozciągłej przestrzeni. Pozbawiona bywa przy tym 

niejednokrotnie znanych dotąd właściwości – dostrzegalnej masy 

i określonego położenia.

11 F. Wilczek: Lekkość bytu. Masa, eter i unifi kacja sił. Przeł. B. Bieniok, 

E.L. Łokas. Prószyński Media, Warszawa 2011, s. 9. Zaznaczyć trzeba, że 

autor cytowanej tu Lekkości bytu – książki, której tytuł nawiązuje do powieści 

Kundery – zastrzega, iż oczarowanie, domagające się odwołań do języka sztuki, 

jest jego prywatnym udziałem, poprzedzonym jednak oczywiście gruntownymi 

naukowymi studiami. 
12 Por. M. Bieńczyk: Diaphanes. W: Idem: Przezroczystość. Wydawnictwo 

Znak, Kraków 2007, s. 30. O powiązaniach lekkości i przezroczystości pisze szerzej 

M. Błaszczak: Przezroczysta lekkość bytu – od Calvina do Bieńczyka. „Przestrzenie 

Teorii”, t. 25 (2016), s. 177–210.
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Inaczej jednak niż w przypadku odkryć podsuwanych przez 

odcieleśnione oko kontroli i dystansu samo wrażenie lekkości zdaje 

się uaktywniać „nieświadomy dotykowy składnik wzroku”13. Pod-

miotowi zaś pozwala nie tylko przemyśliwać siebie, lecz także siebie 

czuć. Jako doznanie bezpośrednio angażujące, psychosomatyczne 

i zarazem oddziałujące na wyobraźnię oraz emocje człowieka, ape-

luje do takiego sposobu poznawania czy rozumienia rzeczy, który 

czerpie w pierwszym rzędzie z doświadczeń zgromadzonych na pod-

stawie aktywnej, cielesnej obecności w świecie – dodajmy: w świecie, 

w którym rzeczy mają swój ciężar14. Mimo to wydaje się, że lekkość 

(przywoływana także w kontekstach egzystencjalnych i estetycznych) 

ufundowana bywa w jakiejś mierze na poczuciu rzekomego braku 

fi zycznych oraz psychicznych ograniczeń czy balastów. Oznacza 

w takich przypadkach raczej nieliczne, trudne do przewidzenia 

(i przedstawienia) momenty odczuwalnej wolności i swobody, bywa 

sygnałem tego, co – zarazem – jest dane i się wymyka. 

3.
Istnienie, jak dowodzi autor Psychologii ciężaru, Gaston Bachelard, 

poddane jest naturalnej i dość oczywistej dialektyce: „byt albo 

podporządkowuje się prawom ciążenia, albo się im opiera”15, wy-

pracowując w ten sposób swój upadek bądź wzlot. Generalnie jed-

nak „ludzki psychizm dookreśla się jako wolę wznoszenia. Ciężary 

upadają, lecz my c h c e m y  je podnosić, a gdy nie możemy ich 

podnieść, w y o b r a ż a m y  s o b i e, że je podnosimy”16. Warto 

13 Pisze o nim ciekawie w swojej książce Juhani Pallasmaa. Cyt. za: J. Pal-
lasmaa: Oczy skóry. Architektura i zmysły. Przeł. M. Choptiany. Instytut 
Architektury, Kraków 2012, s. 34.

14 Ciało w tym przypadku wydaje się szczególne ważne jako pierwotny ośrodek 
wartościowania estetyczno-zmysłowego i punkt wyjścia dla tego, co rozgrywa się 
w sferze intelektu. Por. R. Shusterman: Świadomość ciała. Dociekania z zakresu 
somatopoetyki. Przeł. W. Małecki, S. Stankiewicz. Red. nauk. K. Wilkoszewska. 
Universitas, Kraków 2010, passim.

15 G. Bachelard: Psychologia ciężaru. Przeł. M. Ples-Bęben. W: I. Błocian, 
K. Morawska, M. Ples-Bęben: Gaston Bachelard i fi lozofi e obrazu. Psychologiczne 
i społeczno-polityczne aspekty obrazowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc-
ławskiego, Wrocław 2018, s. 129.

16 Ibidem.
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przypomnieć, że doniosłość, jaka znamionuje opisywane przez 

badacza „marzenia woli wznoszącej”17, wynikać miałaby przede 

wszystkim z ich dynamizującej siły – „ożywiają całe ciało, od stóp 

aż po kark”18, pozwalając na nowo odnaleźć zarówno nadzieję, jak 

i namiętność. 

Ciekawe, że w fantazjach – także tych literackich – byt lekki, 

ufundowany na obrazach związanych z przezwyciężaniem ciężaru, 

jakby skuszony błogą wizją tego, co nie znajduje wyraźnego kresu, 

ponoć nigdy nie spada, a sam ruch wznoszący zdaje się nie mieć 

ograniczeń, nie osiąga swego punktu krytycznego, przeciwdna19. 

Jeszcze ciekawsze, że lekkość w istocie jednak „buduje się” od pod-

staw – jak w rzeźbach Michała Anioła, poczynając od wzniesionej 

znad ziemi pięty20. Zanim bowiem czyimś udziałem stanie się stan 

nieważkości, trzeba – jak podpowiada także psychologia – „odkryć 

ukryty węzeł wstrzymujący wzlot”21, skonfrontować się z tym, co 

ciąży i wzmacniając dynamikę woli, znaleźć swój punkt odbicia. 

Przenikliwy wydaje się na tym tle sąd Leonarda da Vinci, uprze-

dzający o dobrych kilka wieków tezy współczesnych teoretyków 

omawianej antynomii: „Le k k o ś ć  r o d z i  s i ę  z  c i ę ż a r u 

i  o d w r o t n i e, płacąc bezzwłocznie za przysługę stworzenia, 

rosną one w siłę odpowiednio do tego, jak nabierają życia, a tym 

więcej w nich życia, im więcej mają ruchu”22. 

W kulturę człowieka wpisany jest tragiczny dynamizm, wyni-

kający z konfrontacji wolicjonalnych impulsów i energii fi zykal-

nych, co pozwala w kategoriach lekkości i ciężaru, wywiedzionych 

17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Zob. G. Bachelard: Powietrze i marzenia. Przeł. A. Tatarkiewicz. W: Idem: 

Wyobraźnia poetycka. Wybór pism. Przeł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz. Wyboru 

dokonał H. Chudak, przedmowa J. Błoński. PIW, Warszawa 1975, s. 211–212. 
20 Ibidem, s. 195.
21 G. Bachelard: Psychologia ciężaru…, s. 154. Bachelard odwołuje się w tym 

miejscu do psychoterapeutycznych metod Roberta Desoille’a. Nieprzypadkowo 

też autor Psychologii ciężaru akcentuje konieczność uzupełnienia badań nad 

wyobraźnią wznoszącą o studia poświęcone obrazom ciążenia.
22 L. da Vinci: Les carnets. T. 1. Paris 1942, s. 45. Cyt. za: G. Bachelard: 

Psychologia ciężaru…, s. 129. Podkreślenie – M.K.
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z doświadczenia materii, dostrzegać zręczne narzędzia opisu 

ludzkiej kondycji i samych spraw życia. Jeszcze na początku wieku 

XX korzysta z nich Georg Simmel: „Nasze ruchy świadczą o stale 

toczącej się walce między fi zyczną ociężałością, która ciągnie nas 

w dół, a psychiczno-fi zjologicznymi impulsami, które wciąż znoszą 

i uchylają cielesną siłę ciążenia; ba, nasze ruchy s ą  tą walką”23. 

Ze zindywidualizowanego każdorazowo charakteru wskazanego tu 

antagonizmu wyprowadza niemiecki fi lozof przesłanki dla opisu 

problemów przynależnych estetyce, którą nazywa „estetyką cięż-

kości”. Styl artystyczny wynikać miałby ze sposobu, w jaki dana 

sztuka czy też konkretny artysta mierzy się z materią, z tego, jak 

rozwiązuje zagadnienie ciężaru. Inaczej podchodzi bowiem do 

pokonywania siły ciążenia starożytny rzeźbiarz grecki, a inaczej 

barokowy twórca. Uwzględniając zarówno wymiar estetyczny, 

jak i antropologiczny problemu, Simmel próbuje opisać kluczowe 

w zakresie badanego zjawiska mechanizmy artystyczne opozycyj-

nymi kategoriami: godności, dzięki której wszystkie konfrontujące 

się energie zachowują swoją uwyraźnioną wagę; i wdzięku, który 

„wydawałoby się, z góry degraduje opór materii; nie mobilizuje siły, 

ale pomniejsza stawiane jej wymagania”24. Kto wybiera wdzięk, 

zdaje się sugerować autor Estetyki ciężkości, pochopnie lekceważy 

przeciwnika;  odpowiednie ukazanie tendencji ciążących daje lepiej 

odczuć tryumf psychicznej mocy człowieka. 

Trudno zaprzeczyć, że w kulturze Zachodu, hołubiącej wysiłek 

i „ciężką”, sumienną pracę, lekkość znacząco zyskuje na wartości, 

gdy w ogóle napotyka i umiejętnie pokonuje opory. W przypadku 

tworów artystycznych nierzadko zresztą trzeba by mówić raczej 

o efekcie lekkości, stworzonym nie „lekką ręką”, lecz w wyniku so-

lennego nakładu sił, efekcie uzyskanym w zmaganiach z krnąbrną 

i nie zawsze układną materią – w miarę nabywania pewnej spraw-

ności, pozwalającej przede wszystkim na odsunięcie ograniczeń 

23 G. Simmel: Estetyka ciężkości. W: Idem: Most i drzwi. Wybór esejów. Przeł. 

M. Łukasiewicz. Ofi cyna Naukowa, Warszawa 2006, s. 87. 
24 Ibidem, s. 91.
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technicznych. Rzecz zdaje się bowiem zyskiwać na lekkości wraz 

z osiąganiem przez podmiot działający swoistej maestrii ruchu. 

Celnie wskazuje jednak Simmel, że opanowywanie czy przezwy-

ciężanie fi zycznej materii dokonuje się kosztem wyparcia tego, co 

pozostaje także ciążącą naturą w samym człowieku25. Jest – trzeba 

to wyraźnie dopowiedzieć – częścią procesu jego alienacji ze świata 

przyrody, nasilającego się przez cały wiek dwudziesty wraz z postę-

pem technicznym i rozwojem cywilizacji. Efekty „niematerialnych 

obsesji materialistów”26 są dobrze znane: od modernistycznej idei 

szklanych domów, przez wyniesione na słupach ponad ziemią „po-

wietrzne” budynki Le Corbusiera czy późniejszą lekkość architek-

tury high-tech, aż po migoczące szyby ekranów i „zamieszkiwane” 

dzisiaj światy wirtualne; od form funkcjonalnych, oczyszczonych 

z ciążących i zbędnych zmysłowych ozdobników, po sztukę kon-

ceptualną i abstrakcyjną – jak się wydaje, na powrót „obciążającą”. 

Tyle że „obciążającą” umysł.

4.
Lekkość stała się kategorią problematyczną. Balon, który w XVIII 

wieku szybował ponad wzniesionymi wysoko ludzkimi głowami, 

jako widomy znak ikarowego tryumfu nad barierami ogranicza-

jącymi poznawczą wolność naszego gatunku, okazał się nie tylko 

„zwiastunem wkraczania człowieka na szlaki nowoczesności”, 

lecz – przede wszystkim może – „wyborem tego, co dynamicznie 

25 Ciężar, bliski ziemi i bliski ciału, nie może być zupełnie zlekceważony, 

inaczej – jak podkreśla Simmel – „bez tego twardego oporu nie mielibyśmy żadnej 

materii, w której nasze życie mogłoby się spełniać i odciskać”. G. Simmel: Estetyka 
ciężkości…, s. 86.

26 Sformułowanie zapożyczone od Macieja Miłobędzkiego. Zob. M. Miło-

będzki: Niematerialne obsesje materialistów. „Autoportret” 2017, nr 4. 

Pozyskano: https://autoportret.pl/artykuly/nieznosna-lekkosc/ [data dostępu:

12.10.2020]. Przywołać trzeba by najpewniej jeszcze sławny dziewiętnastowieczny 

projekt Josepha Paxtona, londyński The Cristal Palace, zapoczątkowujący 

zmiany, które w efekcie doprowadziły do postmodernistycznej „przezroczystej” 

architektury, pozornie „otwartej” i zapewniającej rzekomo przenikanie się światów. 

Zob. H. Grzeszczuk-Bendel: Zapomniana utopia szklanych domów. „Czasopismo 

Techniczne. Architektura” 2011, z. 4–A/2.
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zmienia świat”27. Kultura modernizacji, częściowo także pod 

presją rynkowej konkurencji, postawiła na nieustanną innowację, 

a w związku z tym również na ideał życia aktywnego, osobowość 

łaknącą zmian i samorozwoju, plastyczną i „otwartą” jak zjawiska 

społeczne, w których przyszło jej uczestniczyć. Elastyczność i dąże-

nie do zwiększenia swobody ruchu, przyspieszenie oraz zmienność 

to, jak zaznaczał w książce zamykającej wiek dwudziesty Zygmunt 

Bauman, naczelne ideały ostatecznie lekkiej i płynnej nowoczesności, 

czasów, gdy „synonimem ulepszeń i »postępu« jest zmniejszanie roz-

miarów i ciężaru oraz zwiększenie mobilności”28. Praktyka uwalnia-

nia się od „brzemienia” przeszłości, detronizacja tradycji, pozwalająca 

pozbywać się „bagażu” obciążeń i zależności społecznych, ekonomicz-

nych czy kulturowych, ugodziła w dotychczasowe wzorce istnienia 

trwałego: niezawodność, solidność, wytrzymałość, niewzruszoność 

i przywiązanie do określonego stanu, zawodu czy miejsca29. 

Samo pojęcie lekkości uległo jednak znaczącej dewaluacji, być 

może znamionującej pewien stan kryzysowy: skomercjonalizowano 

i zbanalizowano jego potencjał w ramach kultury poradnikowej – 

bycia fi t czy bycia cool, mód promujących to, co lekkie/„lajtowe”, 

zwłaszcza na potrzeby publicznego wizerunku. „Rozrywkowa wer-

sja light często wyprzedza wersję hard. Talentu, sił i odwagi wymaga 

zatem publiczne przedstawienie ciężaru jako ciężaru”30 – pisze Do-

rota Siwicka. Stawia to w nieco innym świetle, jak sugeruje autorka 

przytoczonych tu uwag, także „podejrzany” ciężar kultury, niegdyś 

27 W. Kaliszewski: Balony nad Puławami. Osiemnastowieczne rytuały wypraw 
ponad chmury w poetyckim opisie. „Napis”, t. 16 (2010), s. 516.

28 Z. Bauman: Płynna nowoczesność. Przeł. T. Kunz. Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2006, s. 23. „Ciężki kapitalizm”, oparty na produkcji przemysłowej 
i względnie trwałym społecznym ładzie, ustąpić musiał ostatecznie przed płynną 
organizacją nowoczesnego życia. 

29 Badacze wspomnianych przemian chętnie powołują się zresztą na słowa 
wypowiedziane znacznie wcześniej, w słynnym dziewiętnastowiecznym manifeście: 
„Wszystko, co stałe rozpływa się w powietrzu”. Zob. M. Berman: Wszystko, co stałe 
rozpływa się w powietrzu. Marks, modernizm i modernizacja. W: Idem: „Wszystko, 
co stałe rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności. Przeł. 
M. Szuster. Wstęp A. Bielik-Robson. Universitas, Kraków 2006. 

30 D. Siwicka: W Chmurokukułkowie, czyli lekkość śmiechu. „Anthropos?” 
2009, nr 12/13, s. 7.
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tak krytycznie oceniany chociażby przez Friedricha Nietzschego 

czy Sigmunda Freuda: „Oczywistość przekonania, że tworzenie 

brzemion jest stałą cechą kultury, przynależną jej właściwością, 

źródłem cierpień, przed którymi trzeba się bronić, staje się dzisiaj 

wątpliwa”31.

Rację przyznać trzeba więc może Milanowi Kunderze, który 

w Nieznośnej lekkości bytu zdawał się dowodzić, iż bodaj tylko 

„jedno jest pewne: antynomia ciężar – lekkość jest najbardziej 

tajemniczą z antynomii”32. Kłopotliwa okazuje się już sama waga 

pojęć przynależnych do słownika metafi zyki, na które, jak zauważa 

Magdalena Popiel, podmieniane bywają wspomniane kategorie: 

ciało i dusza, materia i duch czy forma i treść33. Bogactwo przemyś-

leń i różnych uwag uczonych oraz artystów na temat lekkości może 

zresztą przytłoczyć swym ciężarem34. Przede wszystkim jednak 

problematyczna bywa niejednoznaczność omawianych kategorii, za 

sprawą której ciężar czasem staje się lekki, a to, co lekkie, nieocze-

kiwanie okazuje się ciążące.

 Wydaje się na przykład, że komponent lekkości to istotna skła-

dowa naznaczającego istnienie tragizmu35. Nieprzypadkowo zatem 

dystansując się dość wyraźnie wobec świata, w którym wszystko 

jest koniecznością i wszystko jest zdeterminowane, autor Nieznośnej 
lekkości bytu ukazywał, że przypadkowość biegu życia – życia, które 

nadto tak łatwo umyka i nigdy się nie powtarza – może wydawać 

31 Ibidem.
32 M. Kundera: Nieznośna lekkość bytu…, s. 10. O niejasnościach związanych 

ze wspomnianą antynomią zaświadczać może między innymi polemika: M. Leski 

[R. Legutko]: Anty-Kundera. „Arka” 1985, nr 11, s. 5–12 i R. van der Wouden: 

Ciężar i lekkość – Kundera a paradoks Kierkegaarda. „Arka” 1989, nr 27, s. 90–95.
33 Zob. M. Popiel: O lekkości i ciężkości bytu. W: Persefona, czyli dwie 

strony rzeczywistości. Red. M. Cieśla-Korytowska, M. Sokalska. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 328.
34 Próbuje systematyzować tę refl eksję przywoływana tu wielokrotnie książka 

Ciężar i lekkość w kulturze. Estetyka, poetyka, style myślenia.
35 Na temat grozy, którą niesie ze sobą lekkość, i ciężaru, w który owa lekkość 

się zmienia, pisze Milan Kundera w haśle Lekkość, zamieszczonym w książce: 

Sztuka powieści…, s. 116–117. Na innym polu podobny paradoks odkrywa również 

Michaił Bachtin, chodzi tym razem o połączenie wesołej lekkości z ciężarem 

powagi groteskowego realizmu.
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się okolicznością jedynie pozornie odciążającą (łagodzącą brzemię 

odpowiedzialności za wszystko to, co staje się naszym udziałem). 

Równie dobrze wskazuje bowiem na ogrom nieurzeczywistnionych 

możliwości. Przymusza do konfrontowania się ze świadomością, 

że nie ma ucieczki przed egzystencjalnym dramatem niepewności, 

wpisanym w naturę świata i człowieka. 

5.
Znamienne, że lekkość stanowiąca efekt pracy pióra na ogół oce-

niana bywa lepiej od tej, która staje się cechą bytu bądź sposobu 

bycia36. Jak dowodził jeszcze na początku wieku XX Lew Wygotski, 

prawem psychologii sztuki miałaby być sprzeczność afektywna 

wynikająca z odczucia „ciężaru” treści życiowych i „lekkości” 

przypisywanej porządkowi artystycznemu, który pozwala na 

przezwyciężenie egzystencjalnych obciążeń w sferze estetycznej 

i umożliwia katarktyczną, zdystansowaną reakcję odbiorcy37. Ku 

przekonaniu takiemu wydawali się skłaniać również późniejsi apo-

logeci estetycznej lekkości. Z krwi petryfi kującej świat Meduzy, jak 

podkreślał Italo Calvino, rodzi się skrzydlaty Pegaz – ucieleśnienie 

„lotności” sztuki słowa38; mitologia zdaje się zatem zapewniać, że 

dzięki umiejętnym i odpowiednio uważnym działaniom także „cię-

36 Znanym wyjątkiem od tej reguły jest oczywiście Platońska krytyka 

„lekkości” poetów. Na temat słabo tolerowanej lekkości bycia i lepiej ocenianej 

lekkości myślenia pisze Szymon Wróbel. I w tym przypadku jednak dostrzega 

on cały szereg paradoksów: „Myśląc, jesteśmy ciężarni w myśli, a więc ciężcy, 

ale wymaga się od nas, abyśmy, będąc stale ciężarni, skakali z myślami jak 

nietzscheańskie linoskoczki. Mówiąc uwalniamy się od ciężaru myśli i na nowo 

odnajdujemy lekkość, pisząc jednak, a zatem również wydając i oczyszczając się 

z ciężaru myśli, wcale lżejsi się nie stajemy, wprost przeciwnie – często stajemy się 

ciężsi o ciężar drukowanych książek”. S. Wróbel: Hindenburg. Lekkość i wolność 
w twórczości Henryka Berezy. „Twórczość” 2007, nr 12, s. 92.

37 Zob. L. Wygotski: „Lekki oddech”. W: Idem: Psychologia sztuki. Przeł. 

M. Zagórska, opracowanie przekładu T. Szyma. Opracowanie naukowe tekstu, 

wstęp i komentarze S. Balbus. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980, s. 216–236. 

Zob. też: B. Pawłowska-Jądrzyk: Kilka uwag o istocie i znaczeniu artystycznym 
sprzeczności afektywnej. W: Ciężar i lekkość w kulturze…, s. 105–115. 

38 Wskazać można by tu oczywiście także na horacjańskie konteksty owej 

„lotności”.



O LEKKOŚCI I SWOBODZIE RUCHU20

żar kamienia może się obrócić w swoje przeciwieństwo”39. Włoski 

twórca w dążeniu do uzyskania efektu odciążającego w zakresie

języka i struktury opowieści widzieć chciał specyfi kę nie tylko włas-

nej twórczości, tłumaczył więc doniosłość sztuki przede wszystkim 

„poszukiwaniem lekkości w reakcji na ciężar życia”40.

Prezentowana tu książka zawiera szkice poświęcone pisarzom, 

którym nieobca jest z pewnością ambiwalencja lekkości i ciężaru. 

„Niebezpiecznie jest – zaznacza jeden z nich – zaczynać od razu od 

lotu bez ograniczeń i celu. Trzeba najpierw zdobyć ład, lecz tylko 

po to, aby oddać się bezładowi”41. Wspomnianych twórców łączy 

przekonanie, że właściwe uniesienia, wzloty twórcze „poczynają za-

wsze w niemożliwości”42 i że trzeba cenić „autora za ambicję wyższą 

nad jego siły”43, za zachowanie się „ponad swoją miarę”, „ponad 

możliwość”44. Ów niechętny ostatecznie ogranicznikom, swobodny 

kreacyjny impet stawia ich jednak wciąż w podobnej sytuacji – bez 

wątpienia każdy z przywołanych tu pisarzy „w swojej poetyckiej 

robocie przypomina […] Syzyfa, który ciągle na nowo musi toczyć 

pod górę kamień nowego wiersza”45. Owocuje to w przypadku 

39 I. Calvino: Lekkość. W: Idem: Wykłady amerykańskie. Przeł. A. Wasilewska. 
Wydawnictwo Marabut – Ofi cyna Wydawnicza Volumen, Gdańsk–Warszawa 
1996, s. 11.

40 Ibidem, s. 30. Zastrzec trzeba jednak, że chociaż Calvinowski wykład o lek-

kości jest opowieścią o „dręczącym ograniczeniu, które przeobraża się w lekkość”, 

przemiana ta nie należy do rozwiązań oczywistych ani łatwych. Jednym z jej 

emblematów pozostaje fantazyjna, lecz jednocześnie ucieczkowa jazda na święcącym 

pustkami kuble, przeznaczonym na węgiel, jaką Kafkowski biedak odbywa w ciemną 

zimową noc, nie zaznawszy wsparcia od bliźnich. Ibidem, s. 31–32.
41 J. Przyboś: Tezy. W: Idem: Pisma rozproszone. Red. A. Kwiatkowska, 

J. Grądziel-Wójcik, J. Borowczyk. Konsultacje naukowe E. Balcerzan. Współpraca 

redakcyjna D. Lekowska. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, s. 142.
42 B. Leśmian: Z rozmyślań o Bergsonie. W: Idem: Dzieła wszystkie. T. 2: Szkice 

literackie. Oprac. J. Trznadel. PIW, Warszawa 2011, s. 7. Wskazany poeta rozumie 

„niemożliwość” przede wszystkim jako to, co wykracza poza ramy wspólnej dla 

wszystkich logiki.
43 J. Przyboś: Tezy…, s. 143.
44 T. Karpowicz: Sztuka niemożliwa. W: Idem: Eseje. T. 1. Red. J. Roszak. 

Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy, Wrocław 2019, s. 29.
45 P. Dybel: Zamiast wstępu. Krytyka jako hermeneutyka poetyckiego sensu. W: 

Idem: Ziemscy, słowni, cieleśni. Eseje o polskich poetach współczesnych. Instytut 
Mikołowski, Mikołów 2019, s. 9. Paweł Dybel przedstawia Bolesława Leśmiana 
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najmłodszego z prezentowanych autorów swoistą estetyką wysiłku46, 

skłonnością do eskalowania trudności, które w efekcie okazują 

się mityczną górą przeszkód do pokonania, wywindowanym do 

rozmiarów hiperboli swoistym szczytem do zdobycia. Jednocześnie 

jednak pisarz ten, twórczo zainspirowany dokonaniami swych 

poprzedników, których poezję i program poetycki poddaje – jak 

pokazują szkice tej książki – sumiennej lekturze, nieprzypadkowo 

chyba „odciążył swoją fantazję od bezwładu rzeczy, zrzucił balast, 

i wzniósł się w lot wolny”47 językowej wyobraźni.

We wszystkich prezentowanych przypadkach przywiązanie ser-

deczne do ziemi walczy, jak się wydaje, o lepsze z pokusą „odlotu” 

ku pewnej krańcowości – poza to, co dane, a czasem nawet zrzuce-

nia „smutku […] ciężaru”48. Przywoływani w książce pisarze szukają 

i Juliana Przybosia jako „poetów ziemi”, dla których odniesieniem podstawowym 
miałoby być to, co „skończone, śmiertelne, poddane rozpadowi i upadłe”. 
Tymoteusz Karpowicz to zaś przede wszystkim „poeta słowa”. Ibidem, s. 19–20. 
Wydaje się jednak, że poezja wspomnianych twórców w wielu miejscach wymyka 
się wspomnianym przyporządkowaniom, zwłaszcza zaś jeśli za punkt odniesienia 
przyjąć Karpowiczowską lekturę dokonań Leśmiana i Przybosia. 

46 Przychylić trzeba się tu do spostrzeżenia Elżbiety Winieckiej, że zwłaszcza 
w przypadku „późnej” twórczości Karpowicza „liczy się nie uroda i harmonia 
brzmień, lecz autentyzm wysiłków podejmowanych w celu poszerzenia horyzontu 
rozumienia”. Zob. E. Winiecka: „Miejsce na Ziemi. Miejsce w istnieniu”, czyli 
Przyboś Karpowicza. W: Przyboś dzisiaj. Red. Z. Ożóg, J. Pasterski, M. Rabizo-
-Birek. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 372.

47 J. Przyboś: Liryka Karpowicza. W: Idem: Sens poetycki. T. 2. Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1967, s. 169.

48 J. Przyboś: Uciecha. W: Idem: Pisma zebrane. T. 2: Utwory poetyckie. Oprac. R. Skręt. 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1994, s. 287. W twórczości prezentowanych 
pisarzy istotną rolę odgrywa także wyrosły z lektur romantyków motyw lotu, 
odwołujący się za tym pośrednictwem oczywiście również do horacjańskiego 
motywu poety-ptaka. Zob. B. Stelmaszczyk: Lot w pościgu za bezkresem. W: Eadem: 
Istnieć w dwoistym świecie… Model człowieka i obrazy Boga w poezji Bolesława 
Leśmiana. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 263–278; 
A. Kwiatkowska: „Tradycja, rzecz osobista”. Julian Przyboś wobec dziedzictwa poezji. 
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, s. 140–141, 145, 158–159, 278–280. 
Dzieje motywu lotu poety badał szerzej Jerzy Poradecki. Zob. J. Poradecki: „Aż 
tu moje skrzydło sięga. Studium o dziejach motywu lotu poety w poezji polskiej. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1988. Warto też zauważyć, że motyw 
lotu, ważny między innymi dla poezji awangardowej, zdaje się przystawać do 
nowoczesnego dynamizmu. Zob. J. Grądziel-Wójcik: „Drugie oko” Tadeusza Peipera. 
Projekt poezji nowoczesnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 257–258.
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remedium na to, co niepokoi swym bezwładem, przede wszystkim 

zaś przeciwstawiają się inercji, która staje się codziennym udziałem 

słowa. Łączy się z tym gotowość do pewnej brawury czy nawet 

ryzyka, podejmowanego, by móc czerpać – jak się wydaje – między 

innymi z energetyzującego potencjału tego, co ruchliwe i zmienne. 

Wiele bywa bowiem psychologicznej racji w założeniu, że „ruch […] 

sam w sobie jest rozładowaniem napięcia”49. Bohaterowie tego tomu, 

choć różni ich stopień zaufania do języka, szukają w sztuce w dużej 

mierze dróg uzbrojenia się przeciw temu, co niepożądane50 – z two-

rzenia poezji zdają się czynić swoiste ćwiczenie egzystencjalne.

Istotny wydaje się bowiem również wymiar antropologiczny 

wspomnianych poszukiwań. Lekkość rozumiana będzie w tym kon-

tekście za Witoldem Gombrowiczem, który – uprzedzając refl eksję 

samego Kundery – widział w omawianej kategorii w ogóle właś-

ciwość odpowiedzialną za swoisty „artyzm naszego życia”51. Jak 

dowodziła Brygida Pawłowska-Jądrzyk, chodziło przede wszystkim 

o zamanifestowanie „otwartego wymiaru człowieczeństwa w wiecz-

nie nieukonstytuowanej rzeczywistości”52. Uosobieniem tak pojętej 

postawy miałby być ten, kto – tworząc – skłonny jest odpowiadać 

ruchem własnym na zmienny ruch świata. Gombrowicz podkreślał: 

„Lekkość – oto może to najgłębsze, co artysta ma do powiedzenia 

fi lozofowi”53.

49 Yi-Fu Tuan: Przestrzeń i miejsce. Przeł. A. Morawińska. Wstępem opatrzył 

K. Wojciechowski. PIW, Warszawa 1987, s. 152. Podkreślić trzeba, że impuls 

motoryczny okazuje się istotny także dla formy nowoczesnej poezji, a jej bohater 

(homo movens) cechuje się – zgodnie z duchem czasu – natężoną ruchliwością. 

Zob. J. Grądziel-Wójcik: Zmysł formy. Sytuacje, przypadki, interpretacje polskiej 
poezji XX wieku. Universitas, Kraków 2016, passim. 

50 Dotyczy to nie tylko Leśmiana czy Przybosia, także Karpowicz deklarował: 

„radość zawsze towarzyszyła mi w kontaktach ze sztuką, historią sztuki. To 

zostało we mnie dotychczas. Nawet najbardziej tragiczne manifestacje dzieł sztuki 

przetwarzają się we mnie gdzieś dalej w element optymizmu”. M. Spychalski, 

J. Szoda: Mówi Karpowicz. Biuro Literackie, Wrocław 2005, s. 50. 
51 W. Gombrowicz: Dzienniki 1953–1965. Posłowie W. Karpiński. Wydaw-

nictwo Literackie, Kraków 2013, s. 722.
52 B. Pawłowska-Jądrzyk: Teoretycy i apologeci lekkości. (Na marginesie 

„Pornografi i” Witolda Gombrowicza). „Sztuka i Filozofi a”, t. 19 (2001), s. 170.
53 W. Gombrowicz: Dzienniki…, s. 721. Ciekawy wydaje się jeden z postulatów 



O LEKKOŚCI I SWOBODZIE RUCHU 23

Lekkość, bliska prezentowanym w książce pisarzom, bywa „ożyw-

czym” brakiem pokory, odsyła do myślenia, które unika trwałych, 

zakrzepłych struktur, tamujących przepływ znaczeń54. Pomaga też 

niekiedy wyprzedzać przychodzącą z zewnętrz krytykę, dystansować 

się niejako od własnej zasadniczości, czasami za pomocą możliwie 

lekkich środków – śmiechu czy autoironii. Twórczy ruch, którego nie 

można do końca skontrolować, przypisany do takiej postawy, cieka-

wie przedstawia zresztą tłumaczka Sørena Kierkegaarda, próbująca 

przełożyć z duńskiego na język polski „leciutkie słówko svœven”55. 

Słowo to opisywać miałoby sposób, w jaki Arystofanes widzieć 

chciał działalność Sokratesa, jego styl ironiczny i lekkość typową dla 

myślenia niesystemowego56, a przy tym – co pewnie równie istotne – 

ostateczny brak konkluzywności poznania:

Rodzaj, kierunek i prędkość ruchu są nieokreślone, nieprzewidywalne i nie

dają się kontrolować. Jest to ruch bez prawideł, który nie jest ruchem 

dokądś, do jakiegoś miejsca czy celu. Tylko od czasu do czasu jest ruchem 

ambiwalentnie oscylującym. Niemniej jest to zawsze jakiś ruch, nigdy nie 

utrwalony stan czy stagnacja57.

Innymi słowy, lekkość wymaga od podmiotu swobody i umiejęt-

ności dystansowania się – co ważne w kontekście prezentowanych 

Gombrowiczowskiego programu dla literatury polskiej, jakkolwiek włożony został 

w ramę sennej wizji i opatrzony powątpiewaniem w możliwość realizacji zadania: 

„Wprowadzić ją [polską literaturę – M.K.] w najtrudniejszą problematykę, w naj-

boleśniej przełomowe komplikacje… ale nauczyć ją lekkości i lekceważenia i tego, 

jak ma zachować dystans…”. Ibidem, s. 165.
54 Dotyczy to także, zdawałoby się, szczególnie zrygoryzowanej i sfor-

malizowanej działalności twórczej Karpowicza. Zgodzić trzeba się w tej kwestii 

z Jackiem Gutorowem: „Wydaje mi się, że zasadniczym rysem poezji Karpowicza jest 

jej podatność na grę porządku i przypadku, systemu i momentów dezawuujących 

istotę systemu”. J. Gutorow: Przed mową i po słowie: wokół Karpowicza. W: Idem: 

Urwany ślad. O wierszach Wirpszy, Karpowicza, Różewicza i Sosnowskiego. Biuro 

Literackie, Wrocław 2007, s. 55.
55 A. Djakowska: O słowach, które się ruszają. W: S. Kierkegaard: O pojęciu 

ironii z nieustającym odniesieniem do Sokratesa. Przeł. i posłowiem opatrzyła 

A. Djakowska. Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 328.
56 Zob. też: B. Pawłowska-Jądrzyk: Wprowadzenie. W: Ciężar i lekkość w kul-

turze…, s. 9.
57 A. Djakowska: O słowach, które się ruszają…, s. 330.
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tu szkiców –  także wobec siebie. Sprzyja temu proteuszowa natura 

artystycznego tworzywa i samego twórcy. Literackie „szczyty lekko-

ści” i zarazem artyzmu, jak zapewniał Kundera, bywają obszarem 

swobodnej gry, prowadzonej przez piszącego ze światem58. 

Niesystemowość tego, co lekkie, w przypadku omawianych 

w książce twórców – swoistych „poetów ruchu”59 – wspierana bywa 

przez zmyślny wehikuł słowa, jego „skrzydlatą odwagę trwania 

ponad treścią”60, dbałość o „formy płynne, bez obrysowanych 

granic”61, „zmylone drogi”62 wieloznacznego języka, który usiłuje 

wymknąć się dotychczasowemu „balastowi z geometrii”63, by po-

stawić na to, co potencjalne i mnogie. By postawić na ważkie nad-

datki sensu, a może… jeszcze nieważkie, a tylko aspirujące do roli 

przyszłego pewnika? Język jako narzędzie umożliwiające kontakt ze 

światem bywa bowiem także „piękną funkcją ludzkiej zapalczywo-

ści, dynamogeniczną przechwałką woli”64. Próby przezwyciężania 

tego, co ciąży i stawia opór, podejmowane (z różnym skutkiem) 

przez bohaterów tej książki – Bolesława Leśmiana, Juliana Przybo-

sia i Tymoteusza Karpowicza – są wyrazem otwartości na to, co 

wielorakie i zmienne, swoistą apologią wyzwalającego od napięć 

ruchu, który pozwala wciąż na nowo podrywać się do życia.

58 Zob. M. Kundera: Sztuka powieści..., s. 22–23. Warto tu może wspomnieć 

także o jeszcze innym „kroku ku lekkości”, jakim będzie postmodernistyczna gra 

tekstowymi światami.
59 Określenie to zawdzięczam Pani Profesor Elżbiecie Winieckiej, recenzującej 

tę książkę. Stało się ono inspiracją dla tytułu rozdziału pierwszego publikacji. 
60 B. Leśmian: Z rozmyślań o poezji. W: Idem: Dzieła wszystkie. T. 2: Szkice 

literackie…, s. 70.
61 J. Przyboś: Obłoczność. W: Idem: Pisma zebrane. T. 2: Utwory poetyckie..., 

s. 70.
62 Zob. T. Karpowicz: Zmylona droga. W: Idem: Dzieła zebrane. T. 1. Oprac. 

J. Stolarczyk. Biuro Literackie, Wrocław 2011, s. 140.
63 Określone zapożyczone przez Karpowicza od Henriego Bergsona. Zob. 

T. Karpowicz, K. Miłobędzka: 29 pytań i odpowiedzi. W: T. Karpowicz, A. Falkiewicz, 

K. Miłobędzka: Dwie rozmowy. (Oak Park / Puszczykowo / Oak Park). Wybór listów 

i ilustracji oraz wprowadzenia K. Miłobędzka. Opracowanie i przygotowanie 

materiałów do druku J. Borowiec. Biuro Literackie, Wrocław 2011, s. 151.
64 G. Bachelard: Powietrze i marzenia…, s. 220.
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***

Składam podziękowania wszystkim osobom, które zechciały dzielić 
się wiedzą i inspiracjami podczas powstawania tej książki. Dziękuję 
recenzentce tomu, Pani Profesor Elżbiecie Winieckiej za uważną lek-
turę tekstów i bardzo cenne dla ich ostatecznego kształtu korygujące 
uwagi. Serdeczne podziękowania kieruję też w stronę tych, z którymi 
lżej: moich Bliskich oraz Przyjaciół z Instytutu Literaturoznawstwa 
Uniwersytetu Śląskiego, za wsparcie, wielką życzliwość i przyjemność 
rozmowy. 





POEZJA RUCHU





Leśmian i „zmylone drogi” poezji1

1.
Poezja – sama radość. Mawiano, że autor Łąki chichotał, widząc, do 

czego zdolny jest język. Potwierdzał ten fakt Zbigniew Bieńkowski:

Reagowanie śmiechem na piękno, na zdumienie pięknem mieści się w in-

tencji poezji. Opowiadano mi, że w ten sposób Leśmian reagował na 

wszystko, co mu się podobało: pejzaż, obraz, wiersz. Bez względu na sto-

pień grozy (pejzażu) czy dramatyzm tematu (obrazu, poematu)2. 

Śmiech stanowił, jak się wydaje, o swoistości „mimicznej postawy” 

pisarza, fi rmował poetykę, opartą na połączeniu sprzecznych po-

rządków – zachłannej, radosnej afi rmacji sztuki poetyckiej i, rów-

nocześnie, zdroworozsądkowego dystansu wobec kreowanego w sło-

wach świata. Wystarczy przypomnieć głośno artykułowane w tej 

poezji ostrzeżenia, że artyście, który wysnuwa swój świat z marzeń 

i ułudy, cud się „rozrasta w zgrozę i bezprawie” (Pan Błyszczyński, 
PZ 453)3 czy też – że pod piórem poety „słowa się po niebie włóczą 

1 Tytuł odwołuje się do sformułowania zapożyczonego z wiersza Tymoteusza 

Karpowicza. Zob. T. Karpowicz: Zmylona droga. W: Idem: Dzieła zebrane. T. 1. 

Oprac. J. Stolarczyk. Biuro Literackie, Wrocław 2011, s. 140.  
2 Z. Bieńkowski: O humorze poezji. W: Idem: Ćwierć wieku intymności. Szkice 

o poezji i niepoezji. Ofi cyna Wydawnicza „Agawa”, Warszawa 1993, s. 24–25. Autor 

ten pisał też o samym Leśmianowskim słowie. Zob. Idem: Śmiech Leśmianowskiego 
słowa. W: Idem: Poezja i niepoezja. Szkice. PIW, Warszawa 1967, s. 250–256.

3 Stosuję następujące skróty do oznaczenia źródeł cytatów: PZ – B. Leśmian: 

Dzieła wszystkie. T. 1: Poezje zebrane. Oprac. J. Trznadel. PIW, Warszawa 2010; 

SL – B. Leśmian: Dzieła wszystkie. T. 2: Szkice literackie. Oprac. J. Trznadel. PIW, 

Warszawa 2011; BUP – Dzieła wszystkie. T. 3: Baśnie i inne utwory prozą. Oprac. 
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i łajdaczą / I udają, że znaczą coś więcej niż znaczą!...” (Poeta, PZ 356). 

Śmiech był tu zręcznym komentarzem, tłem zarówno dla „łajdactw” 

języka, jak i... samozadowolenia twórcy, któremu nadspodziewanie 

dobrze udało się dzieło. Tak dobrze, że „masywna konkretność”4 

świata wykreowanego potrafi ła nieomal przesłonić symboliczny i fi lo-

zofi czny ciężar przedstawienia. Stać się wartością niezależną.

I może dlatego Leśmian nie umiał – czy też nie chciał – za-

chować pełnej powagi, gdy mówił o poezji. Nie był to oczywiście, 

jak pisała Anna Węgrzyniak, „śmiech gromki (szyderczy), ale mały, 

dyskretny śmieszek »łajdaczących się« słów »obłocznego zbója«, 

który traktuje swoje zajęcie z pobłażliwą ironią”5. Nic dziwnego 

zatem, że w wykładzie, przygotowywanym na jedno z uroczystych 

posiedzeń Polskiej Akademii Literatury, Leśmian objaśniał poetyc-

kość, koncentrując się na tezie, którą można by – nieopatrznie – 

między bajki włożyć: „Mamy [...] dwa rodzaje słów: słowa w czap-

ce-niewidymce i słowa bez czapki-niewidymki” (Z rozmyślań o po-
ezji, SL 60). Chodziło oczywiście o podstawowe dla teoretycznej 

refl eksji pisarza rozróżnienie pomiędzy kodem społecznym a języ-

kiem indywidualnym, słowem pojęciowym i tzw. wyzwolonym. 

Wspierając się na ustaleniach ówczesnych językoznawców6, poeta 

J. Trznadel. PIW, Warszawa 2012; UDL – B. Leśmian: Dzieła wszystkie. T. 4: Utwory 
dramatyczne. Listy. Oprac. J. Trznadel. PIW, Warszawa 2012. W nawiasie podaję 

tytuł tekstu. Cyfry arabskie zapisane przy skrótach oznaczają stronę danej publikacji.
4 Określenie Ostapa Ortwina. Zob. O. Ortwin: Bolesław Leśmian: „Łąka”. W: 

Idem: Żywe fi kcje. Studia o prozie, poezji i krytyce. Oprac. J. Czachowska. Wstępem 

poprzedził M. Głowiński. PIW, Warszawa 1970, s. 244. 
5 A. Węgrzyniak: „Znikomek”. O Leśmianowskiej redukcji metafi zyki. 

W: Miniatura i mikrologia literacka. T. 1. Red. A. Nawarecki. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, s. 181. Na temat różnych „odcieni” 

śmiechu w poezji Leśmiana pisali też między innymi: J. Trznadel: Twórczość 
Leśmiana. (Próba przekroju). PIW, Warszawa 1964, s. 242–257; E. Czaplejewicz: 

Adresat w poezji Leśmiana. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo. 

PAN, Wrocław etc. 1973, s. 144–156; R. Nycz: Gest śmiechu. Z przemian 
świadomości literackiej początku wieku XX (do pierwszej wojny światowej). W: Idem: 

Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wydawnictwo Leopoldinum 

Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 255–259.
6 Związki pomiędzy ówczesną myślą językoznawczą a refl eksją zaprezentowaną 

w mowie akademickiej Leśmiana omawia Jan Zięba. Zob. J. Zięba: Bolesława Leśmiana 
światopogląd nowoczesny. O eseistyce poety. Universitas, Kraków 2000, s. 203–204.  



LEŚMIAN I „ZMYLONE DROGI” POEZJI 31

optował za przywróceniem słów twórczemu strumieniowi życia, a więc

znanej z wcześniejszych wypowiedzi o Henrim Bergsonie dziedzinie 

natura naturans. Lecz myśl ta nurzała się radośnie w poetyckim 

żywiole baśniowości, osobliwej atencji dla szaleństwa i wiosennego 

upojenia. Wyraźnie zniechęcony lekturą estetycznych i fi lozofi cznych 

tekstów pisarza Julian Przyboś (skądinąd przecież uważny czytelnik, 

a nawet szczery admirator Leśmianowskiej poezji7) krytykował ubogą 

myślowo akademicką mowę samozwańczego teoretyka – „przysło-

niętą dla ozdoby bujnosłowiem”8.

Co znamienne, autor Z rozmyślań o poezji nie aspirował jednak do 

roli kogoś, kto objaśni innym sumiennie, a przy tym wyczerpująco, 

arkana poetyckiej sztuki. Po pierwsze, jak sugerowała córka poety, 

Maria Ludwika Mazurowa, akademicka przemowa Leśmiana, podsu-

mowująca wcześniejsze przemyślenia na temat poezji9, miała być w za-

myśle przede wszystkim krytyczną wypowiedzią diagnozującą stan 

polskiej literatury; poczynając od Tuwima – przeglądem osiągnięć 

7 Stosunek Przybosia do dokonań Leśmiana, fascynację, lecz i dystans wobec 

osiągnięć poprzednika, opisywali między innymi: E. Czaplejewicz: Przyboś – uczeń 
Leśmiana? W: Idem: Poezja jako dialog. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 

1981, s. 119–194; Z. Łapiński: Dwaj nowocześni: Leśmian i Przyboś. „Teksty Drugie” 

1994, nr 5/6, s. 79–87; A. Kwiatkowska: „Przyległość słów do rzeczy”. Odkrywanie 
Bolesława Leśmiana. W: Eadem: „Tradycja, rzecz osobista”. Julian Przyboś wobec 
dziedzictwa poezji. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, s. 265–300.  

8 J. Przyboś: Leśmian jako eseista. W: Idem: Sens poetycki. T. 1. Wydawnictwo 

Literackie, Kraków 1967, s. 159. Na temat eseistyki Leśmiana, poza przywoływanym 

wcześniej Janem Ziębą, a także Jackiem Trznadlem czy recenzującym Szkice 
literackie Januszem Sławińskim, pisali także między innymi: S. Lichański: Leśmian 
– eseista i krytyk. „Nowe Książki” 1960, nr 7, s. 398–400; P. Łopuszańki: Bolesław 
Leśmian – estetyk zapomniany. „Sztuka i Filozofi a”, t. 7 (1993), s. 193–207; 

A. Kaliszewski: Bolesław Leśmian – krytyk i eseista. W: Twórczość Bolesława Leśmiana. 
Studia i szkice. Red. T. Cieślak, B. Stelmaszczyk. Universitas, Kraków 2000, s. 25–48.

9 Tekst powstał pod koniec życia poety i był summą przemyśleń pisarza na 

temat poezji. Leśmian zamierzał wygłosić go na uroczystym posiedzeniu Polskiej 

Akademii Literatury, dnia 8 listopada 1937 roku, ale – jak wiadomo – nie zdążył 

już tego uczynić. Zmarł dwa dni wcześniej na atak serca. Wykład odczytał na 

posiedzeniu Akademii 30 marca 1938 roku Kornel Makuszyński. Tekst wystąpienia 

ukazał się w „Roczniku Polskiej Akademii Literatury” w roku 1939, pod tytułem 

Z rozmyślań o poezji. Dołączony do londyńskiego wydania Łąki przez żonę pisarza, 

nosi już tytuł zmieniony – Traktat o poezji. Zob. P. Łopuszański: Bolesław Leśmian. 

Marzyciel nad przepaścią. Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 2006, s. 381. 
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ostatnich dziesięcioleci10. Po drugie, pisarz traktował naukowe wy-

wody z ugruntowaną na lekturach dzieł Bergsona rezerwą, niewy-

soko ceniąc tych, którzy – bez respektu dla siły przyciągania, jaką 

dysponuje każda tajemnica – „ze zwycięską brawurą patrzą w głąb

naukowo spopularyzowanego wszechświata” (Z rozmyślań o poezji, 
SL 62)11. Pójść za nimi to „jeno uroczyście kołysać w próżni trumnę 

szklaną” pojęcia (Z rozmyślań o poezji, SL 59). A Leśmian od pierw-

szych słów akademickiego wykładu wolał mówić o poezji tak, jak 

mawiało się o kobiecie: 

Nietzsche – o ile sobie przypominam – w jednym ze swoich utworów 

wygłasza taki aforyzm: „Cokolwiek się powie o kobiecie – jest prawdą”. 

Możemy odmienić i odwrócić to zdanie: „Cokolwiek się powie o poezji 

jest błędem”.

Poezja żywcem się wymyka wszelkim określeniom. 

(Z rozmyślań o poezji, SL 59)

Błędem wydawały się wszelkie naukowe objaśnienia „niepochwyt-

nej i zmiennej istoty poezji” (Z rozmyślań o poezji, SL 59). Już raczej 

chodziło o to, by zasygnalizować trudności i zaświadczyć o samej 

sile przyciągania. Dlatego Leśmian zaczynał swój wywód od na po-

zór tylko przygodnych podmian: kobiety i poezji, prawdy i błędu. 

Kto mówił o sztuce poetyckiej, z niekłamaną przyjemnością gubił 

się pośród – także rozmyślnych – omyłek. 

Leśmianowska propozycja myślenia o tej dziedzinie twórczości 

opierała się na „nadużyciu” wyobraźni, na zachłannie radosnym 

zmyleniu porządków – słowa i egzystencjalnego konkretu. W ese-

istycznym stylu pisarza utwierdzały ten proces na poły chichot-

10 Po konsultacjach z żoną Leśmian odrzucił obszerną część tekstu, w której 
surowej, imiennej krytyce poddawani byli niektórzy polscy poeci. Ocalał jedynie 
pierwszy fragment wykładu, zawierający ogólniejszą refl eksję na temat poezji, 
a zwłaszcza – roli, jaką odgrywało w niej zjawisko rytmu. Ibidem, s. 380. 

11 Aktywne, intensywne obcowanie ze światem poeta zdawał się przedkładać 
nad intelektualne procesy poznawcze. Zwraca na to uwagę Anna Sobieska: 
„Warto podkreślić elementy wskazujące na zdystansowany stosunek Leśmiana do 
dążności poznawczych człowieka, języka, słowa, poezji, zwłaszcza ze względu na 
różnorodność interpretacji wątku epistemologicznego tej twórczości”. A. Sobieska: 
Kreacjonistyczna wyobraźnia symbolistów. W: Eadem: Twórczość Leśmiana w kręgu 
fi lozofi cznej myśli symbolizmu rosyjskiego. Universitas, Kraków 2005, s. 198. 
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liwe frazy, gloryfi kujące niedopuszczalny, „zakazany i występny” 

charakter języka poetyckiego – jego formę opartą na słowie „zbyt 

jawnym i zbyt śpiewnym”, „zawadiacko barwnym i zuchwale roz-

pląsanym”, ukazującym „swój grzeszny kształt i barwę – swój nagi 

płomień i nagą rosę – swoje ciało chciwe tysiąca istnień i tysiąca 

niczym niestłumionych radości” (Z rozmyślań o poezji, SL 60). A za-

tem „koniec końcem – [...] niezależność i samoistność myślową i du-

chową” (Z rozmyślań o poezji, SL 60). Leśmian, skądinąd przecież 

radykalny przeciwnik zaborczej antropomorfi zacji12, w przypadku 

tym otwarcie korzystał z dobrodziejstw obrazowego opisu, wskazu-

jąc na konieczność sytuowania języka w bezpośrednim kontekście 

psychiczno-cielesnej jednostki. Wydaje się, że w koncepcji tej za 

słowem stał zawsze wyraźnie człowiek, z całym zapleczem potrzeb 

zmysłowych, intensywnych pragnień i emocji.

2.
W Leśmianowskich esejach zadziwia świat homogeniczny – usu-

wający przedział między językiem a pozasłowną rzeczywistością13. 

Z pominięcia owej różnicy wyrosła koncepcja „człowieka, pojętego 

jako pień bez słów” (Przemiany rzeczywistości, SL 45) czy postulat 

„istnienia, wyzwolonego z więzów gramatyki i składni” (Przemiany 
rzeczywistości, SL 45). Za wzorcowy przykład zrównania języka 

i świata uchodzić może także najbardziej doniosła wśród teoretyczno-

literackich propozycji Leśmiana – koncepcja rytmu. Ten ostatni 

miał być jednocześnie brataniem słów i brataniem poszczególnych 

12 Obszerniej pisał na ten temat Cezary Rowiński. Zob. C. Rowiński: 

Antropomorfi zacja natury. W: Idem: Człowiek i świat w poezji Leśmiana. Studium 
fi lozofi cznych koncepcji poety. PWN, Warszawa 1982, s. 75–93.

13 Dotyczy to oczywiście także twórczości literackiej Leśmiana. Przykładowo 

jeden z poematów dramatycznych pisarza, Zdziczenie obyczajów pośmiertnych, 

rozpoczyna się od takiego zastrzeżenia: „Bo śmierć nie jest konieczna. Może 

jej uniknąć / Ten, co w życiu do przyczyn nie zdążył nawyknąć” (UDL 503). 

Życie szuka w tym przypadku potwierdzenia w porządku twórczości słownej, 

w dziedzinie tego, co niezdeterminowane. Piszę o tym szerzej w artykule: Zaświat 
„zwierciadlany”. W: G. Gała, M. Kokoszka: Świat poza płotem. Szkice o Leśmianie. 
Gnome, Katowice 2004, s. 69–94.       
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składników rzeczywistości, porządkiem mowy i porządkiem zespo-

lenia ze światem. W jednym i tym samym zdaniu eseistycznych 

wywodów Leśmiana spotykały się zatem, na prawach uprawomoc-

niającej błąd syllepsy, jakościowo odmienne porządki: 

Oddzielne, pochwycone w godzinie śpiewu przedmioty zatracają narzu-

cone sobie życiem codziennym znaczenia, wypełniają się nagle treścią, 

która je splata razem w jedną nierozerwalną harmonię. [...]. W tych 

splotach-rozplotach rozmaitych przedmiotów w pieśni zbratanych tai się 

najpotężniejszy czar poezji i powab samego istnienia. 

(Rytm jako światopogląd, SL 42) 

Sojuszowi słowa i ciała nadawał pisarz konkretne kształty, nie 

rezygnując przy tym – co pewnie istotnie – z ludycznego cudzy-

słowu. Dowcipną ilustrację w tym zakresie przyniosły baśniowe 

losy wuja Tarabuka, poety-grafomana, znanego z Leśmianowskiej 

opowieści o Sindbadzie Żeglarzu. Otóż, zmyślny ten twórca, aby 

zapobiec zatrważającej ulotności własnych wierszy, kazał je sobie 

tatuować na ciele i w miłosnym pakiecie oferował przyszłej żo-

nie… siebie jako męża i książkę do czytania jednocześnie14. Żart, 

wynikający z prostodusznego udosłownienia pisarskich fantazji 

o przymierzu człowieka i litery, nie przesłaniał jednak istotnych treś-

ci samego marzenia; marzenia, w myśl którego dusza wreszcie wyda-

wała się pokrewna ciału, fakty psychiczne podlegały materializacji, 

duchowe wnętrze stawało się bliższe porządkowi zewnętrznemu, 

a niepojęte – wyrażalnemu. „Jestem – jedynym wydaniem mych 

własnych dzieł – jedynym  na świecie człowiekiem, którego duszę 

można każdej chwili odczytać” (Przygody Sindbada Żeglarza, BUP 

168) – oznajmiał tryumfalnie Tarabuk. Wzorem swego bohatera, 

Leśmian-eseista marzył o spokrewnieniu irracjonalnych przesłanek 

14 Zob. Przygody Sindbada Żeglarza. BUP 209. Na temat Tarabuka i jego 

usilnych prób utrwalenia „znikliwego” dzieła pisali szerzej między innymi: 

R. Koziołek: Wuj Tarabuk i nędza pisania. W: Idem: Znakowanie trawy albo Praktyki 
fi lologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 203–215; 

B. Grodzki: Twórca i jego dzieło. Metamorfozy słowa. W: Idem: Leśmianowska 
baśń nowoczesna. O „Przygodach Sindbada Żeglarza” Bolesława Leśmiana. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 111–158.   
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życia z racjonalnymi przecież czynnikami mowy. Chodziło, jak za-

pewniał, o to, by – podstawową dla poety – intuicyjną wiedzę o ist-

nieniu, o jego ruchu, „locie, rozpędzie, […] niepowstrzymanym 

potoku”, bez większej szkody dla niej samej przełożyć na język; by 

tajemna i trudno uchwytna „zdobycz instynktu stała się jednocześ-

nie zdobyczą intelektu” (Z rozmyślań o Bergsonie, SL 16). 

Autor Przemian rzeczywistości okazał się przy tym myślicielem 

osobliwie „do-słownym”, twórcą, dla którego „prawda ukryta w sło-

wie [słowie twórczym – M.K.] jest równocześnie prawdą bytu i świa-

ta”15. Stąd, jak się wydaje, niektóre z Leśmianowskich wykładów 

o poezji można by sytuować na tle egzystencjalnym, a wynurze-

nia na tematy egzystencjalne odczytywać – jak wykłady o poezji. 
Bodaj najtrafniej określił tę osobliwość stylu (i ukrywającej się za 

nim myśli) Michał Głowiński na marginesie książki o pisarzu: 

„Zadziwiające jest w ogóle, jak konsekwentnie Leśmian zrównuje 

tak w twórczości poetyckiej, jak i eseistycznej świat i język. Są to 

w istocie dla niego rzeczy jednorodne, wszystko wchodzi jakby 

w skład universum wypowiedzi”16. 

Zrównanie takie wydaje się możliwe z jednej strony z racji 

przejęcia ludowej wiary w siłę słowa, przede wszystkim – oralnego; 

z drugiej – na gruncie znanych odwołań do mitu człowieka pier-

wotnego oraz fi lozofi i Henriego Bergsona: w świecie, w którym 

dostępne jest myślenie obrazami i w którym działa siła élan vital, 
czynne przeżycie twórcze staje się równie istotne jak w obszarze ję-

zyka. Ostatecznie jednak założenie, zgodnie z którym ciało okazuje 

się „jednorodne” ze słowem, aby było literacko skuteczne, wymaga 

także motywacji odwołującej się do sfery przeżyć i „żywych”, 

dostatecznie intensywnych emocji, do zasad rządzących życiem 

psychicznym17 – zapewne więc i do owej „chichotliwej” (bo „wy-

15 C. Rowiński: Poezja i poznanie. W: Idem: Człowiek i świat w poezji 
Leśmiana..., s. 297.

16 Chodzi tu o przypis do tekstu zatytułowanego Słowo i pieśń. (Leśmiana 

poezja o poezji), zamieszczony w książce: M. Głowiński: Prace wybrane. T. 4: Zaświat 
przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana. Universitas, Kraków 1998, s. 59.   

17 Por. Z. Łapiński: Metafi zyka Leśmiana. W: Studia o Leśmianie. Red. 

M. Głowiński, J. Sławiński. PIW, Warszawa 1971, s. 41.  
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stępnej”) radości, odczuwanej gdy w szale poetyckiego uniesienia 

nie ma czasu na rozróżnianie porządków. I nie ma też na to chęci. 

Można więc tylko z całą mocą domagać się uprawomocnienia 

swoich gorączkowych wizji: „Śnić – i widzieć sen własny, i ująć 

go w bezwzględne karby bezwzględnego artyzmu, i wywalczyć mu 

cudaczne prawo bytu w dookolnych obszarach – oto czyn jedyny, 

na który zdobyć się winien poeta” (Edgar Allan Poe, SL 510).

3.
Leśmianowski „cudaczny” świat poezji tyleż jest, co i nie jest, a ra-

czej – bywa zachłannie podtrzymywaną iluzją owych „łajdaczących 

się” słów, której może i, zdroworozsądkowo, nie przyznaje się peł-

nego prawa do istnienia, lecz przyznaje się z pewnością wartość 

uczuciową. W eseju zatytułowanym Przemiany rzeczywistości, 
opublikowanym jeszcze na przełomie pierwszej i drugiej dekady 

wieku XX, poeta polemizuje z taką koncepcją realizmu, która 

opiera się wyłącznie na prawdach ogólnych i niezmiennych. Na-

iwny realista „cyzeluje każdy szczegół, żadnemu z nich nie oddając 

pierwszeństwa i wierząc w doniosłość i realność wszystkich” (Prze-
miany rzeczywistości, SL 43). Tymczasem, zdaniem poety, nie tyle 

wartość przyporządkowywać trzeba rzeczywistemu, ile rzeczywiste 

uzależniać od wyznawanych wartości, realność mierzyć stopniem 

emocjonalnego zakorzenienia człowieka w świecie: „Każdy z nas 

posiada odmienne od innych uczuć – uczucie rzeczywistości. O ile

to uczucie towarzyszy innym naszym uczuciom lub myślom, o ty-

le te ostatnie nabierają w naszych oczach większej wartości” (Prze-
miany rzeczywistości, SL 43). Prawdziwy realista, jak sugeruje poeta, 

wierzy tylko w świat wywalczony18: sam konstytuuje swoją rzeczy-

18 W eseju Leśmiana zatytułowanym Artysta i model czytamy, że prawda 

dzieła sztuki nie wiąże się ani z naśladownictwem tego, co zewnętrzne, ani 

z ekspresją tego, co wewnętrzne – jest rezultatem twórczego spotkania artysty 

i modela: „Artysta nie uczy się prawdy, ale ją sobie wywalcza, nie zdobywa techniki, 

ale nawyka do walki i przechowuje w pamięci jej najlepsze i wypróbowane sposoby” 

(SL 51). Na ten agoniczny charakter kreacji zwracał uwagę Ryszard Nycz. Zob. 

R. Nycz: „Słowami… w świat wyglądam”. Bolesława Leśmiana poezja nowoczesna. 

W: Idem: Literatura jako trop rzeczywistości. Universitas, Kraków 2001, s. 127.   
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wistość, stawiając na pierwszeństwo szczegółu, który rozrasta się 

pod jego afi rmatywnym spojrzeniem19. Toteż realność poszczegól-

nych bytów uzależniona jest w zasadniczym stopniu od fenomenu 

uwagi, wiosenno-miłosnego odurzenia. 

Odziedziczona zapewne jeszcze po romantykach wiara w rzeczy-

wistość uczucia20 – jej równorzędność względem innych porządków 

realności – sprawia, że Leśmian w zapale eseistycznej konfabulacji 

wyodrębnia i usamodzielnia fakty psychiczne, by opisać świat, w któ-

rym żyje się intensywnie, czuje i pragnie z siłą, która rozsadza ramy 

dotychczasowej rzeczywistości i poszerza jej granice. Toteż porzą-

dek tęsknoty zdaje się wyprzedzać i ustanawiać ostatecznie realność 

tego, za czym się tęskni: 

Jeszcze chwila – a człowiek znika nam sprzed oczu jako sen, nie wiadomo 

przez kogo wyśniony. Lecz [...] czyha nań tęsknota do siebie samego, do 

własnych kształtów, do własnego ciała. [...] I znowu pragnie uwierzyć 

w rzeczywistość swojej istoty, w realność swego istnienia, w potęgę swego 

ducha. [...] W takiej chwili ziemia cała zda się nasłuchiwać, jakich jej 

tworów imiona i nazwy wymówione zostaną [...] – kto i co ma stać się 

odtąd rzeczywistym?

(Przemiany rzeczywistości, SL 45–48)

Niedosyt i brak stymulują do tworzenia – zarówno na polu pisarstwa, 

jak i życia. Lecz zanim ponownie „serce [...] samochcąc obłąka się 

przywołaną znikąd wiarą” (Przemiany rzeczywistości, SL 46), konieczne 

jest stoczenie emocjonalnej walki o uznanie jakiegoś fragmentu rzeczy-

wistości. Tym bardziej, że słowo w ujęciu Leśmiana jest w dużej mierze 

19 Jak ujmuje to Tymoteusz Karpowicz, oczy w poezji Leśmiana „są 

odwrotnością oczu Meduzy: nie spalają tego, na kogo patrzą, lecz obdarzają go 

życiem”. T. Karpowicz: Poezja niemożliwa. Modele Leśmianowskiej wyobraźni. 
W: Idem: Eseje. T. 2. Red. J. Roszak, J. Stolarczyk. Wrocławskie Wydawnictwo 

Warstwy, Wrocław 2020, s. 170.
20 Leśmian był, jak wiadomo, oddanym i uważnym czytelnikiem 

romantyków. Zob. P. Szwed: „Oddaleniec”. Poezja Bolesława Leśmiana wobec 
polskiego romantyzmu. „Śląsk”, Katowice 2013. Warto też może wspomnieć, że 

z myślą romantyczną łączona bywała fi lozofi a Bergsona – takie jej odczytanie 

proponował między innymi, spowinowacony z Leśmianem, Antoni Lange. Zob. 

S. Borzym: Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce. Zakład Narodowy 

im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław etc. 1984, s. 161–170.  
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inicjowaniem relacji, ustanawianiem związków – bywa że komunikację 

zastępuje swoista komunia, a osobność przechodzi w współbycie21:

Lubię szeptać ci słowa, które nic nie znaczą – 

Prócz tego, że się garną do twego uśmiechu 

(*** Lubię szeptać ci słowa, które nic nie znaczą, PZ 495)     

Osobliwie współgrają z omawianym esejem pisarza powstałe 

w tym samym czasie wypowiedzi na temat Pieśni nad pieśniami 
czy Platońskiej koncepcji miłości22. Metamorfozom rzeczywistości 

odpowiadają bowiem zmieniające się koleje uczuć – jako że i miłość 

„jest zmienna i sobą nie włada: to gaśnie – to płonie, to umiera – to 

znów zmartwychwstaje, to zdobywa i posiada – to znów traci i nisz-

czeje” (Miłość Platońska, SL 469). Unika umiaru: podsyca pożądanie, 

karmiąc się brakiem, a w innym momencie – napawa się dającym 

szczęście nadmiarem. Opisując sztukę poetycką, Leśmian zdaje się 

postępować w ślad za autorem Pieśni nad pieśniami, który z ra-

dością miałby wyrzekać się „wszelkiej opowiadawczości” („Pieśń 
nad pieśniami”, SL 483) na rzecz ekstatycznej adoracji uwyraźnio-

nego, wyzwolonego od treści ideowej słowa23, a przy tym odrzucać 

zainteresowanie stroną faktyczną zdarzeń czy ich fabularnym 

następstwem. Chodziłoby może raczej o to, aby język nie stanowił 

przeszkody, nie zawadzał – by zyskawszy swobodę, wyzwolony od 

ograniczeń ciasnej, ścisłej logiki i precyzji wpisanej w poznawcze 

21 Leśmianowskie wyobrażenia dotyczące kreacji koncentrują się na próbach 

ustanawiania związków, a w skali szerszej – na marzeniu o „asocjacji wszechświatowej” 

(zob. Rytm jako światopogląd, SL 42). Anna Sobieska chyba słusznie uznaje ten motyw 

za ośrodkowy dla Leśminowskiej teorii tworzenia i ciekawie zestawia go z ideą 

wszechjedności, właściwą fi lozofi cznej myśli rosyjskiego symbolizmu. Zob. A. Sobieska: 

Ująć niepochwytność w dwa przyległe słowa – tworzenie jako jednanie. W: Eadem: 

Twórczość Leśmiana w kręgu fi lozofi cznej myśli symbolizmu rosyjskiego…, s. 212–218.
22 Chodzi o eseje zatytułowane Miłość Platońska (Platon: „Uczta”) i „Pieśń 

nad pieśniami”, publikowane na łamach „Prawdy” 1910, nr 27 i 1911, nr 1. Tekst 

na temat tego, czym jest realizm w literaturze, ukazał się w prasie na przełomie 

1910 i 1911 roku.  
23 Słowo uwyraźnione staje się jednym z głównych bohaterów Leśmianowskiej 

koncepcji poezji. Pisze o nim między innymi w recenzji Szkiców literackich Janusz 

Sławiński. Zob. „Pamiętnik Literacki” 1961, z. 1, s. 227.  
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wymogi, służył raczej „bezimiennej i nieznoszącej żadnych nazw 

i określeń pieszczocie” („Pieśń nad pieśniami”, SL 482). Dlatego 

opisując –    

poeta [...] czyni to jakby przez sen, z oczyma zamkniętymi, w gorączce 

miłosnej, o g r o m e m  porównań wyrażając o g r o m  swego zachwytu. 

Lecz daremnie w tym ogromie chcielibyśmy odnaleźć dokładność pla-

styczną, trafność postrzeżeń, spokój oglądania. Tu – w tej Pieśni, nie 

wolno nic postrzegać, nic oglądać! 

(„Pieśń nad pieśniami”, SL 483)

Wolno tylko afi rmować... aż po „zachłyśnięcie się” słowem i upo-

jenie obrazami, które język niespodzianie roztacza. Odrzucając 

bezbarwne i nie dość dźwięczne pojęcia, Leśmian sprowadza „treść 

faktyczną” („Pieśń nad pieśniami”, SL 483) starotestamentowej 

pieśni do tego, co zdaje się przynosić estetyczna fascynacja słowem 

dla słowa, podobna do tej, która dotyczy dźwięku w muzyce czy 

barwy w malarstwie. Bezsprzecznie jednak interesuje go także 

stojąca za owym językiem materia konkretnych wzruszeń24. „Dla 

poety – pisze Leśmian – faktem doniosłym, wypadkiem najważniej-

szym jest to, że »szpinakard wydał wonność swoją«, że »miły 

podobny jest sarnie i jelonkowi«, że […] »wstał wiatr z pół-

nocy, a poniósł wiatr z południa i przewiał ogród, i płyną 

wonności jego«” („Pieśń nad pieśniami”, SL 483). Jednocześnie 

ów akt kreacyjny (jako warunek momentalnej epifanii25), za sprawą 

24 We wstępie do Szkiców literackich z roku 1959 Jacek Trznadel zwracał uwagę 

na wprowadzone przez Leśmiana rozróżnienie pomiędzy treścią (tym, co się pisze), 

formą (tym, jak się pisze) i tworzywem (tym, czym się pisze). Tworzywo, stanowiące 

zasób indywidualnych doświadczeń, uczuć, wrażeń, poruszeń ducha i ciała, miałoby 

decydować o estetycznej inności każdego z pisarzy. Zob. J. Trznadel: Wstęp. W: 

B. Leśmian: Szkice literackie. Oprac. i wstępem poprzedził J. Trznadel. PIW, Warszawa 

1959, s. 10. Leśmianowską estetykę ekspresji analizował także Artur Truszkowski. 

Zob. A. Truszkowski: Estetyka ekspresji w krytyce literackiej Leśmiana. Preliminaria. W: 

Leśmian nowoczesny i ponowoczesny. Red. B. Grodzki, D. Trześniowski. Politechnika 

Radomska. Wydawnictwo, Radom 2012, s. 279–289. 
25 O specyfi ce nowoczesnej epifanii jako objawieniu tego, co wprost się 

nie ukazuje, jest poszczególne, przygodne, momentalne, ucieleśnione, realnie 

istniejące, pisze Ryszard Nycz. Zob. R. Nycz: Poetyka epifanii a początki 
nowoczesności. W: Idem: Literatura jako trop rzeczywistości…, s. 89. Młodopolskie 
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którego „pomiędzy wyzwaniem miłosnym a miłością samą nie ma 

już żadnego przedziału” („Pieśń nad pieśniami”, SL 483), oznaczać 

miałby próbę przejścia w stan ekstatycznego istnienia – radosnego 

współistnienia z innym i ze światem.

4.
Eseista, opowiadający się po stronie intensywnych emocjonalnych 

uniesień, „żywiołowego” sposobu odczuwania (zob. Znaczenie 
pośrednictwa w metafi zyce życia zbiorowego, SL 23), wskazuje na 

konieczność podejmowania – wciąż od nowa – starań o uprawo-

mocnienie świata poetyckich iluzji, ale i zabiegania o postawę 

afi rmacyjną wobec dookolnych porządków oraz „dziwnej ułudy, 

która we wszechświecie nosi przezwisko człowieka” (Przemiany 
rzeczywistości, SL 46). Powoduje poetą w tym przypadku oczywi-

ście nie tylko radość twórcza, lecz i troska: zrównanie świata i ję-

zyka, człowieka i wytworów poetyckiego słowa dokonuje się, co 

trzeba podkreślić, również na gruncie przypisywanej im – bolesnej 

– znikliwości (są bowiem i takie okresy historii, gdy „zanika wiara 

w słowo twórcze”; Z rozmyślań o poezji, SL 60). „Jednorodny” 

charakter tych obszarów wynika z podobnie zarysowanych zadań: 

wcielić się – wszak tylko dzięki ciału i słowu możliwy jest kontakt 

„miłosny” ze światem – i przeciwdziałać zanikaniu26. 

W esejach Leśmiana, pisarza mierzącego się czynnie z nowo-

czesnym odczarowaniem świata, autora świadomego, że efekt 

doświadczenie ekstazy, zdecydowanie mniej powściągliwej od nowoczesnej 

epifanii, charakteryzującej się między innymi silnym emocjonalizmem, który 

nieobcy jest Leśmianowi, opisuje natomiast szerzej Maria Podraza-Kwiatkowska. 

Zob. M. Podraza-Kwiatkowska: Młodopolskie doświadczenie transcendencji. W: 

Eadem: Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce. Wydawnictwo 

Literackie, Kraków 2001, s. 70–101. 
26  W twórczości autora Marcina Swobody miłość zwykle omija tych, którzy 

nie posiadają ciała. Jeśli zaś chodzi o samo słowo, to zastrzec trzeba, że nie zawsze 

bywa ono przestawiane przez Leśmiana jako ulotne i trudne do utrwalenia. 

W Zdziczeniu obyczajów pośmiertnych można przeczytać: „I nie ma tu na świecie 

tego, co być chciało – / Ani ciał utrwalonych jak to słowo: ciało, / Ani drzew tak 

zieleniących się, jak to drzewom zda się, / […] / Trzeba to wszystko sycić wciąż, 

jak ogień święty – / Bo zgaśnie, lada wichrem bez żalu zdmuchnięty” (UDL 514).  
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poetyckich snów i marzeń bywa „bezprawny” (zob. Pan Błysz-
czyński, PZ 453), a szał twórczy także – „wyćwiczony” (zob. Do 
śpiewaka, PZ 277), konsekwentnie powracają mimo to wypowiedzi 

odwołujące się do euforycznego „upojenia” językiem i światem27. 

Wypowiedzi – nie tylko chyba z racji młodopolskich proweniencji 

pisarza – współtworzące ów ekstatyczny, przesycony emocjami 

„żywioł” mowy: „Świat, badany myślą rozśpiewaną i upojoną, 

bliższy jest może prawdy niż ów drugi, postrzeżony myślą suchą, 

ubiegającą się o zaszczytne miano ścisłej” (Rytm jako światopogląd, 

SL 41). Zwłaszcza rytm (jako z ciała płynący, a zarazem trwały, 

powtarzalny) miałby być owym ekstatycznym pomostem, wypro-

wadzającym ze smutnego i nudnego zaułka codzienności. Słowom 

dawać ma radość „nagłych zbratań” (Rytm jako światopogląd, SL 

42) i „skrzydlatą odwagę trwania ponad treścią” (Z rozmyślań o po-
ezji, SL 70), a jednocześnie – na innym już polu – „oszałamiając my-

ślenie owym winem, z zewnątrz na wargi nasze tryskającym, uczy 

nas zaufania i wiary w te poza nami bytujące potęgi, których ująć 

w ścisłe i ciasne karby logiki nie potrafi my, lecz którymi możemy 

się zawsze upoić i rozśpiewać” (Rytm jako światopogląd, SL 41). 

Wydaje się zatem, że poezja – rozumiana w tym przypadku sze-

roko, jako pewien egzystencjalny projekt – jest dla Leśmiana przede 

wszystkim tym fragmentem rzeczywistości, który oparł się zwątpie-

niu; przyczółkiem wiary, zręcznie wycelowanej „przeciwko prozie 

życia” (Z rozmyślań o poezji, SL 67): jej wartość zależy za każdym 

razem od skuteczności, z jaką potrafi  przyćmić ból istnienia. A że 

efekt wspomnianych oddziaływań sztuki poetyckiej jest nietrwały 

i ekstatyczne istnienie, wywłaszczające z odrębnego i samotnego 

27 Istotny wydaje się z tego punktu widzenia, jak dowodzi Elżbieta Winiecka, 

dramatyzm owych zmagań: antynomia wewnętrzna, na jakiej zbudowana jest 

poezja Leśmiana – dążenie do utraconej bezpośredniej i autentycznej więzi ze 

światem, do jedności z naturą tworzącą (także teatralizowane, projektowane 

właśnie jako szał wyćwiczony) spotyka się tu z nieuniknionym i narastającym 

z biegiem lat dystansem do owych zamierzeń. Zob. E. Winiecka: Bolesław Leśmian: 

pragnienie bezpośredniości. W: Eadem: Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz 
– Białoszewski – Miłobędzka. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, 

s. 129–216.
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„ja”, z łatwością przechodzi w byt zanikający – Leśmian obłaskawia 

rzecz śmiechem. Jego lekkość umacniać ma niczym uśmiech posy-

łany światu na przekór ciążącym człowiekowi utrapieniom, a wy-

pracowuje się, jak zaznacza poeta w jednym z listów do Zenona 

Przesmyckiego (1901)28, nie bez wysiłku – wśród usilnych starań, 

„aby uczuć nie zatruwać m y ś l ą” (UDL 301) i, jak się wydaje, 

dzięki pieczołowicie gromadzonej wiedzy o zmiennym (niczym 

koleje uczuć?) ruchu życia: 

miałem na celu – lekkie traktowanie rzeczy, które właściwe jest myśli 

ludzkiej, gdy ta – przez szereg wysiłków, zagłębień, roztajemniczeń – doj-

dzie do [samowładztwa?], gdy wybije [?] dla niej chwila, […] ona odczuwa 

błogi proces własnej krystalizacji (względnej, periodycznej – ostateczna 

jest urojeniem) i zaczyna uśmiechać się do utrapień i tajemnic, jak do 

słońca na zachodzie.

(UDL 301)

 

28 Leśmian wspominając o „lekkim traktowaniu rzeczy” – celowym braku 

„pogłębienia, planu ideowego, ostateczności we wnioskach” i wysiłkach, „aby 

uczuć nie zatruwać m y ś l ą”, odwołuje się do poematu Pari-Banu, który zdaje 

się cenić wysoko (UDL 300–301). Zabiega też bezskutecznie o jego publikację 

w „Chimerze”. Jacek Trznadel sugeruje, że fragmentami poematu, powiązanego 

– jak sygnalizuje Leśmian – z czasami dzieciństwa, są najpewniej utwory Ze 
wspomnień dzieciństwa i Wspomnienie (UDL 300). Brygida Pawłowska-Jądrzyk 

wykorzystuje natomiast bliską Leśmianowi kategorię lekkości także do odczytania 

jego makabresek. Zob. B. Pawłowska-Jądrzyk: Makabreska wobec ciężaru i lekkości 
istnienia. „Sztuka i Filozofi a”, t. 17 (1999), s. 96–118.  



Przyboś i morfozy1 
1.
Jeden z najlepiej znanych manifestów programowych Tadeusz Peipera 

zaczyna się, przypomnijmy, od takiej oto rzeczowej deklaracji: „Po-

dajcie mi trzy metafory w utworze jakiegoś poety bezpośrednio po 

sobie następujące, a powiem wam o tym poecie tyleż, co najobszer-

niejszy jego biograf”2. Zanim „papież awangardy” wyniesie poetycką 

przenośnię do rangi naczelnego tropu nowoczesności, rozpozna w niej 

sprawne narzędzie sondowania osobowości piszącego, jego psychiki 

i struktury wyobraźni. Rozpozna także chwyt objaśniający dogłębnie 

fi lozofi ę artysty. „Może nic – ogłasza pisarz w tym samym wystąpie-

niu – nie charakteryzuje poety lepiej niż natura jego metafor”3.  

Ich analiza przynosi wiedzę na temat światopoglądu, wrażliwości 

i jednostkowości twórcy: „metafora – powtórzy za swoim niegdysiej-

szym mistrzem Julian Przyboś – jest jakby wziernikiem do duszy poety 

– w tym ma Peiper rację”4. Autor Światopoglądu ściśle poetyckiego, 

1 Termin zapożyczony od Marii Grzędzielskiej dla nazwania takich zjawisk 

jak: animizacja, personifi kacja czy antropomorfi zacja i zaznaczenia różnicy 

pomiędzy nimi a właściwą metaforą. Morfozy sygnalizują bowiem nie tyle zmiany 

relacji pomiędzy nazwą a desygnatem, co przeobrażenia w obrębie cech samego 

desygnatu. Przeobrażenia czasami uzyskiwane drogą metafory, a czasami – za 

pomocą epitetu, porównania, apostrofy itd. Zob. M. Grzędzielska: Małe i wielkie 
metafory. „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 4, s. 97–112.

2 T. Peiper: Metafora teraźniejszości. W: Idem: Tędy; Nowe usta. Przedmowa, 

komentarz i nota biografi czna S. Jaworski. Oprac. i red. T. Podoska. Wydawnictwo 

Literackie, Kraków 1972, s. 54.
3 Ibidem.
4  J. Przyboś: O metaforze. W: Idem: Sens poetycki. T. 1. Wydawnictwo 

Literackie, Kraków 1967, s. 31.
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bogatszy o doświadczenia strukturalistów i zwolenników „płodnej 

teorii semantycznej”5, chętnie rozszerzyłby nawet teren poszukiwań 

na wszystkie koronne chwyty stylistyczne epok i prądów literackich: 

W sztuce poetyckiej starożytności panowały epitet i porównanie – co to 

znaczy? Co mówi o sposobie myślenia klasyków? Barok pławił się w oksy-

moronie, romantyzm w stopniowaniu (gradatio), nasz modernizm – w neo-

logizmach, ostatnie pół wieku poezji polskiej stało pod znakiem meta-

fory. Do jakich fi lozofi i zmierzały te skłonności wyobraźni językowej 

w okresach, kiedy panowały w poezji?6

Przyboś-teoretyk „pisać doradzał tylko metaforą”7. Predylekcja 

ta, zgodna z awangardowym duchem epoki, dziś już niemal aneg-

dotyczna i powszechnie znana, skłaniać może raczej do pytań o to, 

co – zgodnie z deklaracjami poety – nie mieści się jakoby w obszarze 

trwałych skłonności jego własnego języka oraz imaginacji. A zatem 

o ten spośród chwytów słowa, który jednocześnie najsilniej drażni 

smak artysty, wyraźnie godzi w jego gust literacki i raz po raz przy-

musza piszącego do formułowania przestróg, wysuwania zastrzeżeń 

i uwag krytycznych (dodajmy: także pod adresem największych 

piór światowej i polskiej literatury). Trudno bowiem w związku ze 

wspomnianymi wystąpieniami nie zapytać: czy owa awersja nie 

mówi także czegoś istotnego o sposobie myślenia teoretyzującego 

poety? Czy nie sonduje jego wrażliwości lub nie odsłania w jakiejś 

mierze tajników pracy wyobraźni?  

2.
Przyboś-teoretyk nie ukrywa z pewnością swej szczerej i niesłab-

nącej z biegiem lat niechęci do naiwnego i butnego antropocen-

tryzmu, typowego – jak twierdzi – dla personifi kacji (pomija przy 

tym akademickie rozróżnienia i włącza w obszar objęty anatemą 

również antropomorfi zację, mniej skonwencjonalizowaną). „Perso-

5 J. Przyboś: Światopogląd ściśle poetycki. W: Idem: Zapiski bez daty. PIW, 

Warszawa 1970, s. 293.
6 Ibidem, s. 294.
7 C. Miłosz: Traktat poetycki. W: Idem: Wiersze. T. 2. Wydawnictwo Literackie, 

Kraków 1987, s. 17.
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nifi kacja – pisze autor Zapisków bez daty – ogołaca naturę z natury 

– poza człowiekiem widzi tylko jego podobiznę w świecie. Zaborczy 

antropocentryzm poetycki czyni z bujnego królestwa fl ory i fauny 

pustynię”8.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że pisarz w istocie sprowadza 

uosobienie do prostej przebieranki „bajkowego zwierzaka w cha-

rakter i sposób bycia ludzki”9 czy też „zjawisk przyrody w postacie 

ludzkie”10. Pseudoklasyczna, jak twierdzi, maniera personifi ko-

wania miałaby być przykładem fałszywej stylizacji, udawania 

i sztuczności, a więc dokładnie tych cech, których jako teoretyk nie 

akceptuje czy wręcz nie znosi w poezji11. Jego uprzedzenia wobec 

morfozy można by wytłumaczyć szerzej zakrojoną kampanią, jaką 

prowadzi przeciwko wszelakiej ułudzie literackiej – ułudzie, która 

przez chwilę stymuluje umysł czytającego, lecz nie przynosi owego 

„zwielokrotnienia poczucia życia”12, jakie daje dobra liryka.

Przeciwko personifi kacji przemawiają także w sposób dość oczy-

wisty względy światopoglądowe, wynikające z antymetafi zycznego 

nastawienia, typowego dla piewcy nowoczesności. Minęła moda na 

„psychizację” pejzażu i młodopolskie morfozy, nie na darmo też 

młodzieńcze manifesty poety obwieszały: „Cywilizacja wypłoszyła 

bóstwa z natury, a piorun zaprzęgła do pracy”13. Zaczajone w przy-

rodzie niegdysiejsze „bóstwo pożerające człowieka”14 musiało w koń-

cu skapitulować przed ludzkim trzeźwym umysłem. 

Wszystkie te argumenty wydają się aż nadto ewidentne i samona-

rzucające. A jednak zastanawiać może, dlaczego Przyboś – animator 

sztuki tak mocno służebnej wobec czującego podmiotu, pomyślanej 

jako swoista „uprawa” kultury i kształtowanie człowieczeństwa – 

8  J. Przyboś: Daphne. W: Idem: Zapiski bez daty…, s. 28.  
9 J. Przyboś: Bajka. W: Idem: Zapiski bez daty…, s. 56.
10  J. Przyboś: Daphne…, s. 28.  
11  Zob. J. Przyboś: Wiersze dla dzieci czy poezja dziecięca? W: Idem: Zapiski 

bez daty…, s. 233.
12 J. Przyboś: Ułuda a istotność. W: Idem: Sens poetycki. T. 1…, s. 56. 
13 J. Przyboś: Człowiek nad przyrodą. W: Idem: Linia i gwar. Szkice. T. 1. 

Wydawnictwo Literackie, Kraków 1959, s. 17.
14 Ibidem, s. 18.
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miałby pozostawić właśnie personifi kację i antropomorfi zację bez 

rozgrzeszenia i bez prób rehabilitacji. W końcu nawet Peiper nie był 

równie zasadniczy.

3.
Autor Metafory teraźniejszości poświęca personifi kacji i wiwifi kacji 

bez mała jedną trzecią kluczowego wystąpienia, z czego tylko 

niewielki akapit przeznaczony jest na przedstawienie zastrzeżeń15. 

Peiper, podobnie jak i Przyboś, przestrzega przed nadmiernym sza-

fowaniem tymi fi gurami, bo – „jakkolwiek w dzisiejszym sposobie 

ich używania wyraża się niewątpliwie nowy stan uczuciowy czło-

wieka – to jednak są to środki artystyczne stare i bądź co bądź, po-

znawczo biorąc, pierwotne (animizm)”16. Powraca więc niechciana 

metafi zyka, lecz teoretyk awangardy ma pomysł, jak przemienić 

przywarę w atut:  

Animistyczne pochodzenie personifi kacji musiało mieć jeden ważny 

skutek: personifi kacja mogła być zastosowana przez długi czas jedynie 

do przedmiotów wybranych. […] Personifi kacja czy też wiwifi kacja 

poezji dzisiejszej nie uznaje przedmiotów wybranych. Nadaje ona życie 

lub osobowość przedmiotom wszelakiego rodzaju, często zaś nawet 

przedmiotom, których gruba materialność wzbudza w przeciętnym czło-

wieku wyraźne tropizmy negatywne. To życiorodztwo metaforyczne, to 

nadawanie wyższej rangi istnienia materii często najbardziej pospolitej, 

ma w sobie coś z apologii materii, coś z ewangelii zrównania i zbratania 

wszystkich dziedzin istnienia17. 

Nowoczesne, twórcze podejście do tradycji, jaką obrosła perso-

nifi kacja, sprzyjać miałoby zatem – zdaniem Peipera – uwzniośleniu 

materialnego wymiaru świata, w tym dowartościowaniu najpo-

spolitszych przedmiotów, które dotąd nie mogły liczyć na osobną 

uwagę człowieka. Wyniesione do pozycji niegdysiejszych idoli, 

15 W pierwotnej wersji artykułu do akapitu tego odnosił się podtytuł: 

Nadużywanie wiwifi kacji. Zob. S. Jaworski: Komentarz. W: T. Peiper: Tędy; Nowe 
usta…, s. 373.

16  T. Peiper: Metafora teraźniejszości…, s. 60.
17 Ibidem, s. 59.
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wyposażone w „wyższy stopień życia” i zrównane w istnieniu z in-

nymi bytami – zaświadczałyby o antyhierarchicznym spojrzeniu 

nowoczesnego poety18. „W tym życiorodztwie metaforycznym, w tej

fi gurze retorycznej samej dla siebie – podkreśla Peiper – ujawnia 

się głęboka fi lozofi a, poczęta z ducha naszych czasów”19. Za per-

sonifi kacją przemawia bowiem tyleż szansa na wyemancypowanie 

się najzwyklejszych rzeczy, co i konieczność kreatywnego podejścia 

do materii twórczej: przedmioty raz oderwane od statycznego, zna-

nego schematu istnienia (czy raczej: schematu postrzegania tego, co 

nieożywione) wydają się bardziej elastycznie poddawać niekonwen-

cjonalnym, swobodnym gestom artysty:

Chodzi o to, ażeby przedmioty martwe albo stojące na niskim stopniu 

rozwoju biologicznego uposażyć życiem bardziej skomplikowanym, nadać 

im uczucie i wolę, a tym samym uswobodnić ich umieszczenie w prze-

strzeni, a przez to uprzystępnić je swobodnym kompozycjom obrazowym 

i poddać silnemu działaniu ruchu20.

Nadanie przedmiotom woli i uczucia, a więc swoistą antro-

popatię, uzasadniają – według Peipera – względy kreacyjne21. Na 

dalszy plan odsuwa się zatem to, co było obciążeniem klasycznej 

personifi kacji, tj. naiwna chęć objaśnienia w sposób zrozumiały – 

dostępnymi środkami – tego, co niepojęte, nieznane lub utajone. 

18 Na podobny pomysł wykorzystania antropomorfi zacji jako swoistej 

trampoliny bytów, pozwalający wynieść przyrodę do pozycji podmiotowego 

partnera, wpadł w swoim czasie także Bolesław Leśmian. Zob. C. Rowiński: 

Antropomorfi zacja natury. W: Idem: Człowiek i świat w poezji Leśmiana. Studium 
fi lozofi cznych koncepcji poety. PWN, Warszawa 1982, s. 75–93. Przyboś, który 

czasem sięga jednak przecież po antropomorfi zację, jak zaznacza Agnieszka 

Kwiatkowska, bywa w takich przypadkach bliższy rozwiązaniom Leśmiana, 

wystrzega się prostego nakładania porównywanych obrazów, stara się, by chwyt 

artystyczny pobudzał wyobraźnię. A. Kwiatkowska: „Niestępione przez czas ostrze”. 
Wobec Adama Mickiewicza. W: Eadem: „Tradycja, rzecz osobista”. Julian Przyboś 
wobec dziedzictwa poezji. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, s. 154. 

19  T. Peiper: Metafora teraźniejszości…, s. 59.
20 Ibidem, s. 58.
21 Także dlatego, że „dynamika poetyckiego obrazu była tu pojmowana jako 

przedłużenie w rzeczach – osobowości lirycznej”. J. Sławiński: Prace wybrane. 
T. 1: Koncepcja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej. Universitas, Kraków 1998, 

s. 231. W pewnym sensie zatem każdy obraz poetycki byłby antropomorfi czny.
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Gdy człowiek pretenduje do bycia miarą wszechrzeczy, „kluczem” 

otwierającym wszelkie podwoje i porządkującym myślenie o nie-

ożywionej materii, bardzo łatwo popaść bowiem w uproszczenia 

i schematyzm. A właśnie sztampowość, niesprzyjająca oczywiście 

twórczemu „uswobodnieniu” rzeczy w przestrzeni opisu i ruchliwo-

ści prezentowanych obrazów, najbardziej odstręcza od personifi kacji 

także Przybosia-teoretyka poezji. 

4.
Wyczytawszy w artykule Marii Dąbrowskiej o kampanii Alaina 

Robbe-Grilleta piętnującej antropocentryzm w myśleniu metaforycz-

nym, autor Sensu poetyckiego przyłącza się skwapliwie do krytyki:

Grillet występuje przeciwko antropomorfi zmowi w myśleniu – i ma oczy-

wistą rację. Uczłowieczanie przyrody jest bodajże najprymitywniejszym 

sposobem obrazowania rzeczywistości, nieznośnym dla wybredniejszego 

umysłu. Zgadzam się z tą kampanią przeciw prostactwu animizacji i an-

tropomorfi zacji22. 

Trudno jednak oskarżyć o brak kreatywności i ubóstwo wyob-

raźni tych artystów, którzy – z racji zastosowanego uosobienia – 

znaleźli się pod badawczą lupą Przybosia-krytyka. Na negatywną 

recenzję zasłużył bowiem nie tylko prozaik, Jan Parandowski, jako 

autor wydumanego obrazu, przedstawiającego „»kałuże światła 

rozlane po ziemi« i do tego jeszcze »rozdeptywane przez ciemne pnie 

cyprysów«”23. Uczłowieczony świat wzbudza nieskrywaną niechęć 

krytyka – nawet wtedy, gdy przedmiotem oceny staje się, bliski 

doskonałości, „poemacik po chińsku subtelny, […] wieloznacznie 

rozwiewny”24 Rainera Marii Rilkego. „Zestawienie płatków róży z po-

wiekami nie kryjącymi niczyjego snu – pisze Przyboś o znanym i ce-

nionym wierszu nagrobnym austriackiego poety – może jed-

22 J. Przyboś: O metaforze…, s. 32. Poeta odwołuje się we wspomnianym 

tekście do artykułu Marii Dąbrowskiej Od Kadena do metafory i z powrotem, który 

ukazał się w „Przeglądzie Kulturalnym” (1958, nr 51/52). 
23 J. Przyboś: Pięknostki prozy. W: Idem: Zapiski bez daty…, s. 29.
24 J. Przyboś: Grabschrift des Dichters. W: Idem: Zapiski bez daty…, s. 34.
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nak za antropomorfi czne, natrętne […]. Nie lubię takich upo-

dobnień”25. 

Z tych samych powodów, z różnym natężeniem, w zależ-

ności od okresu i sposobu lektury, neguje pisarz „wszędobylską 

i wszechwładną manierę uczłowieczania”26, charakterystyczną dla 

Mickiewiczowskich opisów przyrody w Panu Tadeuszu. Dla krytyka 

to obrazowanie przerysowane i manieryczne, które ratuje jedynie „in-

tencja humorystyczna autora”27. Żartobliwość tonu, pasująca dobrze 

do „odsuniętego w legendę, dziecięco-naiwnego, wesołego świata 

baśni”28, uprawomocnia poniekąd staroświecką technikę i uzasadnia 

„naiwność schematów znanych na wylot”29. Przyboś woli jednak księgi 

pozbawione opisów przyrody, a tym samym wolne od drażniącego 

widoku uczłowieczonych drzew czy uosobionej jarzyny. Na zaakcepto-

wanie wspomnianych obrazów zdaje się bowiem nie pozwalać między 

innymi trzeźwy umysł krytyka – umysł racjonalisty, który od czasów 

dzieciństwa bajek raczej już „nie uznaje”, a każdą kreację artystyczną, 

niezależnie od stopnia jej metaforyczności, odnosi jednocześnie do 

wiedzy o rzeczywistości i – może przede wszystkim – do wzrokowego 

doświadczenia. Stąd przeciwko chwytom artystycznym Mickiewicza 

wytaczane są także argumenty typowe dla niedoszłego autentysty30:

Obyty z przyrodą na wsi, nie poznawałem jej w opisach Mickiewiczow-

skich; brałem przecież nieraz udział w sadzeniu rozsady, obserwowałem, 

jak zwija się w głowy, uczestniczyłem jesienią w rąbaniu kapusty, ale na 

25 Ibidem. Tymoteusz Karpowicz odnosi się do wspomnianej tu opinii 

Przybosia w szkicu Wojna dwóch róż – pokój dwóch róż, wskazując na zanikającą 

z czasem przepaść dzielącą poetę „dojrzewającego do życia” (Przyboś) od pisarza 

„dojrzewającego do śmierci” (Rilke), a przy tym na wspólny dla twórczości obu 

artystów motyw róży. Zob. T. Karpowicz: Wojna dwóch róż – pokój dwóch róż. 

„Odra” 2007, nr 11, s. 61–62.   
26 J. Przyboś: Czytając Mickiewicza. Ofi cyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 

1998, s. 56. 
27 Ibidem, s. 40.
28 Ibidem, s. 54.
29 Ibidem, s. 58.
30 W ostatnich latach przed II wojną światową Przyboś zbliżył się do 

autentystów. Zob. E. Balcerzan: Wstęp. W: J. Przyboś: Sytuacje liryczne. Wybór 
poezji. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław etc. 1989, 

s. LXVIII. BN I 266.  
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Litwie ta kapusta była nadzwyczajna […]. A jak fantastyczne były tam 

drzewa, tak poplątane z obrazem ludzkiego świata, że trudno sobie wyob-

razić, żeby trzymały się jednego miejsca, jak zwyczajne drzewa31.

Nieprzypadkowo chyba protestuje Przyboś przeciwko tej części 

Peiperowskiej defi nicji metafory, która promuje tendencje antyreali-

styczne (to jest: „tworzenie związków pojęciowych, którym w świe-

cie realnym nic nie odpowiada”32). Autentyzm metafory zasadza się, 

zdaniem poety, chociażby na – osławionym przez samego Peipera 

– odzwierciedlaniu osobowości piszącego i związanym z tym

autobiografi zmie. „Ale metafora – jak podkreślać będzie autor 

Sensu poetyckiego – jest też nadzwyczajnym narzędziem, którym 

się sięga po świat zewnętrzny, jest swoistym środkiem poznania 

rzeczywistości”33.

Poznanie to bywa silnie powiązane w przypadku Przybosia ze 

stroną zmysłową przedstawienia – zgodnie z założeniem, że poezja 

to, w defi nicyjnym skrócie, „maksimum aluzji wyobrażeniowych 

w minimum słów”34. Nacisk, jaki poeta kładzie przy tym na wyob-

raźnię wzrokową, obraca się jednoznacznie przeciwko personifi ka-

cji. Przyboś czyta bowiem fi gurę plastycznie, wizualizując wszystkie 

elementy wchodzące w skład uosobienia i podporządkowując w ten 

sposób lekturę dzieła (czasem niezależnie od jego rzeczywistego 

rodzaju literackiego) regułom odbioru typowym dla liryki. Stąd, 

jak dowodzi Jacek Łukasiewicz, bierze się być może niechęć do 

uczłowieczonej przyrody epickiego Pana Tadeusza: „Dziwna to 

lektura: świat oryginałów z planu fabularnego miesza się z dziw-

nymi półczłowieczymi postaciami z planu personifi kacji. Daje się 

to z pewnością wizualizować, ale namalowane dałoby groteskowe 

obrazy w stylu Arcimboldiego lub kogoś w tym rodzaju”35. Przy-

31 J. Przyboś: Czytając Mickiewicza..., s. 53.
32 T. Peiper: Metafora teraźniejszości…, s. 54.
33 J. Przyboś: O metaforze…, s. 31.
34 Przyboś zdefi niował poezję w przywołany tu sposób w komunikacie grupy 

„a. r.” (artyści rewolucyjni) w roku 1930. Zob. J. Przyboś: Sens poetycki. W: Idem: 

Sens poetycki. T. 1…, s. 49.
35 J. Łukasiewicz: Przyboś wobec „Liryków lozańskich”. „Rocznik Towarzystwa 

Literackiego im. A. Mickiewicza” 1988, s. 54.
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boś pochylony nad personifi kacją wydaje się unikać rozróżniania 

w odbiorze poziomów fi guracji, zakłóca to tradycyjny porządek lek-

tury – pierwszoplanowej realnej konkretyzacji (komparat) i drugiej, 

zwykle odbieranej mniej intensywnie i odrealnionej (komparans). 

Być może wpadł tu poeta w pułapkę uosobienia, które czyta wedle 

reguł, jakie sam wyznacza awangardowej metaforze (opalizującej 

znaczeniami, syntetycznie ujmującej wszystkie oglądy przedmiotu), 

gdy tymczasem „personifi kacja nie polega na przybieraniu nowego 

i przenośnego oznaczenia słownego przez przedmiot, tylko na 

przybraniu przezeń, przy tożsamości oznaczenia, nowych atrybu-

tów, cech, stanów, czynności, słowem, innego wyglądu”36. Dlatego 

niektórzy teoretycy odróżniają metaforę od ożywienia37 i dlatego 

bezpośrednie unaocznienie zabiegu uosobienia, jego pełna wizuali-

zacja, daje efekty trudne do przyjęcia. 

Czy to z  racji obranej strategii lektury (podług reguł odbioru ty-

powych dla liryki), czy to z powodu niechęci do antropocentryzmu, 

niechęci „powiększającej” wady obrazu, poeta-teoretyk – nazbyt 

silnie skoncentrowany na planie metapoetyckim – zdaje się podczas 

lektury wysuwać go machinalnie na czoło przedstawienia. Plan 

ludzki przesłania mu zwykle właściwy temat obrazu. W Panu Ta-
deuszu – tłumaczy Przyboś – Mickiewicz „krajobraz robił na kliszy, 

na której już zdjęto pierwszoplanowy obraz człowieka”38. I właśnie 

klisza ta przeszkadzać miałaby w konkretyzacji warstwy wyglądów, 

a nawet w identyfi kacji samego przedmiotu postrzeżenia. Pisarz 

zaznacza: „Uosobionych jarzyn w opisie sadu nie widzimy, przesła-

niają je gesty, które poeta przypisuje im jako postaciom ludzkim; 

podobnie widzenie gaju tłumi obraz pary małżeńskiej, wokół której 

pląsają wziąwszy się za ręce drzewa i krzewy”39.

36 M. Grzędzielska: Małe i wielkie metafory…, s. 98.
37 Już Arystoteles wskazywał na „ożywianie rzeczy nieożywionych za 

pomocą przenośni”. Arystoteles: Retoryka (Księga III). W: Trzy stylistyki greckie – 
Arystoteles, Demetriusz, Dionizjusz. Przeł. i oprac. W. Madyda. Zakład Narodowy 

im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław etc. 1953, s. 42. BN II 75.
38 J. Przyboś: Czytając Mickiewicza…, s. 40.
39 Ibidem, s. 84.
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5.
Antropomorfi zm „bije w oczy”40 – powie wprost w innym miej-

scu poeta; proponuje obraz nazbyt uporczywy, zamykający drogę 

ruchliwej imaginacji i daleki od odkrywczości spojrzenia. Tylko 

wtedy, gdy wizja jest oględna, gdy postać ludzka wydaje się utajona 

i usunięta sprzed oczu na daleki plan, a fi gura stylistyczna w spo-

sób syntetyczny i metaforyczny oddaje istotę ukazywanej rzeczy, 

można zaakceptować fakt uczłowieczenia; można przeformułować 

podług ludzkich kodów to, co pozaludzkie i nieożywione. Przyboś 

potrafi  docenić kunszt poetycki Homera, ukryty w obrazie takiej 

na przykład „różanopalcej jutrzenki”, bo „ileż obserwacji i pracy 

fantazji zużyli zakochani, aby wdzięk najdelikatniej narysowany 

w linii rąk – zajaśniał na niebie! Żeby światło wschodu przemieniło 

się w różowość palców ukazującej się, a niewidocznej dziewczyny”41. 

Warunek jest jeden – niewidoczność postaci, a zwłaszcza jej twarzy, 

wzmaga urok przedstawienia:

Bo to jest właśnie cudowne w tym widzeniu! Różane palce p r z e -

s ł a n i a j ą  w wyobraźni postać, świeci dłoń, wachlarz różowiejącego 

światła, a dziewczyna jest tylko  d o m y ś l n a. Bardzo wyszukana wizja 

i jak oględna! Gdyby poeta uczynił jutrzenkę na przykład z ł o t o -

w ł o s ą, narzuciłby widzenie całej twarzy i antropomorfi zm biłby w oczy, 

choć może nie tak jaskrawo, jak budząca się osoba nieba otwierająca oko, 

w opisie wschodu słońca w XI księdze Pana Tadeusza42.

Homerowska Jutrzenka oddziałuje niczym awangardowa metafora, 

syntetyzuje dotychczasowe osiągnięcia wyobraźni i… otwiera, a nie 

ogranicza, pole widzenia. Dlatego „to już nie epitet i uosobienie, 

ale wizja ekstrakt, wizja-wyciąg i skrót z niezliczonej ilości ob-

serwacji, długie doświadczenie, które się stało fascynacją – sym-

bolem – postacią mitologiczną”43. Obraz ten nie da się rozwinąć 

i wyczerpać w porównaniu, opartym na płytkiej przyjemności, jaką 

40 Zob. J. Przyboś: Różanopalca. W: Idem: Zapiski bez daty…, s. 31.
41 Ibidem.
42 Ibidem, s. 31–32.
43 Ibidem, s. 32.
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wywołuje rozpoznanie tożsamości zjawisk: wschodzącego światła 

i różanej dłoni młodej dziewczyny. Żaden z elementów wizualnych 

wchodzących w skład zestawienia „nie unicestwia” drugiego, lecz 

oba funkcjonują według logiki „sprzeczności dopełniającej”44, 

rozsnuwając subtelnie nici podobieństwa i nietożsamości. Według 

Przybosia najlepsze rezultaty poetyckie osiąga się bowiem wtedy, 

gdy „żaden z obrazów ani się nie unicestwia, ani nie zespala raz 

na zawsze w trzeci nadobraz, ale między obu członami przenośni 

trwa ustawiczny ruch. Taki typ – najbardziej twórczej – metafory 

porusza wyobraźnię najżywiej, krążenie obrazów nie ustaje”45. 

Z trudem akceptuje zatem Przyboś ociężałą konwencję literac-

ką wprowadzającą prosty paralelizm między światem człowieka 

a współodczuwającą z nim przyrodą: „Burza – i »burza uczuć«, 

pogoda – i sielanka, mgła – i tajemnica. […] Trzeba przyznać, że nie 

jest to umowność pomysłowa”46. Przyrody – zwłaszcza przyrody – 

nie można przedstawiać w sposób uproszczony, temat ten wymaga 

od piszącego kreatywności, wymaga przemyślanej metafory. „Tylko 

przenośnia – podkreśla autor Zapisków bez daty – wymawia po-

prawnie takie zjawiska natury jak wschód i zachód słońca, burza, 

obłoki, pogoda, światło i wszystkie jego dobrodziejstwa”47. I tu 

Przyboś chętnie powołuje się na Homera, który o ludziach rzekomo 

głównie opowiada, rzeczy opisuje, lecz o zjawiskach przyrodniczych 

mówi przenośniami:

Dosłowna mowa bogów (o bogach po bosku) to w języku ludzkim me-

tafora: zjawia się różanopalca  E o s  j u t r z e n k i, wzrusza trójzębem  

P o s e j d o n  b u r z y  m o r s k i e j, wjeżdża na rydwanie  A p o l l o 

w z n o s z ą c e g o  s i ę  s ł o ń c a,  T h e t i s  ł a g o d n e j  f a l i 

m o r s k i e j  koi płacz skarżącego się Achillesa, B o r e a s z… itd.48.

44 Przyboś odwołuje się do systemu logicznego, który zaproponował w latach 

pięćdziesiątych poprzedniego wieku Stéphane Lupasco: „Twierdzenie i przeczenie 

występują równocześnie oraz w funkcji dopełniającej swe przeciwieństwa”. J. Przy-

boś: O metaforze…, s. 39.   
45 Ibidem, s. 38.
46 J. Przyboś: „Burza uczuć”. W: Idem: Zapiski bez daty…, s. 46.
47 J. Przyboś: Tylko przenośnia. W: Idem: Zapiski bez daty…, s. 221. 
48 Ibidem, s. 222.
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Wielki Homer, twórca mitów – „fantazji […], sprawdzonej 

przez wyobraźnię ludu”49 – unika krytyki, nie tylko jako ten, który 

„kazał interweniować siłom natury na rozkaz bogów […] według 

potrzeb fabuły”50. „Dosłowna mowa bogów”, przetłumaczona 

przez Przybosia na „język ludzki”, to po prostu oparta na ruchu 

znaczeń metafora – przenośna forma ubóstwienia natury: jutrzenki, 

gwałtownej morskiej burzy czy łagodnej fali51. „Tetyda jest ubó-

stwioną falą”52 – powiada pisarz, intelektualizując treść Homero-

wego przedstawienia i ani słowem nie wspominając o nielubianej 

personifi kacji.

6.
Wydaje się, że znane z pism klasyków metamorfozy fascynują poetę 

jako wyraz pełniejszego, dogłębniejszego odczucia przyrody także 

dlatego, że najczęściej przebiegają w kierunku odwrotnym niż pro-

ces uczłowieczenia. Historia Daphne, umykającej Apollinowi i prze-

mieniającej się w drzewo laurowe, urasta w ocenie Przybosia do 

rangi najdonioślejszego mitu – mitu o losie poety, jego lęku, niena-

syceniu, tęsknocie i bólu, który zastyga w sławie, nie dosięgnąwszy 

przedmiotu swojego pragnienia: 

Te obrazy przemieniania się ludzi w drzewa, w płomienie, w fale… Czyżby 

metamorfozy klasyczne świadczyły o pełniejszym odczuciu przyrody – 

człowiek wnikał w nią i utożsamiał się z jej zjawiskami całkowicie. O uboż-

szej fantazji i chyba mniejszym umiłowaniu przyrody mówią – później-

sze? – uosobienia, przebieranie zjawisk przyrody w postacie ludzkie53.

Dawne metamorfozy przypominają kierunkiem przemian Przy-

bosiowe marzenia z młodości, tyle że te ostatnie podporządkowane 

były jeszcze silnie instynktom zdobywczym, myśleniu antropocen-

trycznemu. Autor Zapisków bez daty wspominał: „Gdy byłem bar-

49 J. Przyboś: Różanopalca…, s. 32.
50 J. Przyboś: „Burza uczuć”…, s. 46.
51 Zob. J. Przyboś: Tylko przenośnia…, s. 221–222.
52 J. Przyboś: „Burza uczuć”…, s. 46.
53 J. Przyboś: Daphne…, s. 28.  
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dzo młody – pamiętam tę wściekłą chuć, żeby się wedrzeć w drze-

wo, zjednoczyć się z brzozą! […] zdobyć tę istotność brzozy, wchło-

nąć, wcielić ją w siebie: być człowiekiem więcej o brzozę”54. Ideałem 

niedościgłym i celem twórczym młodego pisarza stała się naówczas 

poezja krajobrazu, odczuwanego wszystkimi dostępnymi zmysłami, 

tak silnie, by zniknął przedział między postrzegającym a rzeczą 

postrzeganą, i by zniwelowała się różnica między epistemologią 

a ontologią. Doznanie egzystencjalne, odczucie zmysłowe przecho-

dziło w „ekstatyczne upojenie”55 światem i swoiste utożsamienie 

podmiotu z przedmiotem:

Jakichże niesamowitych spraw doświadczamy we wczesnej młodości! 

Wierzba popękaną swoją korą szorowała mi skórę tak długo, że jak 

Grabiec przemieniałem się w wierzbę i czułem gorzki smak jej listków 

zamiast języka… Tak to jakoś odczuwałem wtedy: wściekle rzeczowa 

apercepcja rzeczywistości wiodła do – nie wiem, jak to nazwać – jakiejś 

materialistycznej fantastyki56.

Z czasem byty roślinne, a zwłaszcza ukochane drzewa, domagały 

się jednak równych praw w istnieniu – partnerstwa. Przyszła też 

pora na refl eksję o sprawach ostatecznych: „Kiedy dawniej podbija-

łem sercem świat, to teraz się mu ofi aruję – a więc znikam w nim? 

Zanurzam się w świat jak w ustawiczne nieskończone znikanie, jak 

w nie kończący się swój koniec?”57.

W zgodzie z przekonaniem o nieustannej metamorfozie rzeczy-

wistości pozostawały poszukiwania teoretyczne pisarza w zakresie 

antropomorfi zacji. A właściwie jej wersji à rebours58, lepiej nadającej 

się do symulowania ruchu życia – ruchu kreującego się wciąż od 

nowa świata. Bo też zdaniem poety, „świat nigdy nie istniał w peł-

ni, lecz tylko w swoim początku, albo lepiej: istniał tylko o tyle, 

54 J. Przyboś: Wiosna. W: Idem: Zapiski bez daty…, s. 271.
55 J. Przyboś: Leśmian po latach. W: Idem: Linia i gwar. Szkice. T. 2. Kraków 1959, s. 92.
56 Ibidem, s. 92–93. Przyboś, zwłaszcza na początku drogi twórczej, przywołuje też 

chętnie obrazy przeobrażania się człowieka w rzeczy. Zob. E. Balcerzan: Wstęp…, s. XXI–XXII.
57 J. Przyboś: Uspokojenie. W: Idem: Zapiski bez daty…, s. 395.
58 Określenie „antropomorfi zacja à rebours” wprowadza Barbara Łazińska w od-

niesieniu do propozycji Przybosia zapisanych w Obłoczności. Zob. B. Łazińska: Przyboś i ro-
mantycy. Wydawnictwo ANTA, Warszawa 2002, s. 69.
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o ile się zaczynał”59. Zasada świata zawsze była twórcza. Sprostać 

mógłby jej wyłącznie artysta odczuwający rzeczywistość jako spek-

takl kształtów ruchomych, nieskończenie zmiennych. Taki poeta 

nieba i obłoków, form, które „są przemienne, lotne, ciągle inne i nie

można ich określić jedną nazwą”60 – jak pisał Przyboś – jeszcze 

się nie urodził. Niemniej jednak odwrócenie porządku myślowego 

typowego dla antropomorfi zacji, objaśnianie spraw ludzkich mia-

rami ruchliwych form przyrody, przedstawiane było przez poetę-

-teoretyka jako postulowany kierunek poszukiwań:  

W grze obłoków dopatrzyć się można podobieństwa do wszystkich rzeczy 

ziemskich. 

Ale zabawa w zgadywanie, do czego jest podobny ten i ów obłok, 

wydaje mi się i stara, i naiwna. Raczej odwrócić by ten proceder… Przed-

mioty ziemskie określać mianami obłocznymi. Jacek Soplica w czasie 

bitwy był jak chmura rozstrzępiona na brzegach, w połowie przekreślona 

błyskawicą. T e l e s k o p  i  m i k r o s k o p  e l e k t r o n o w y, f i l m 

i  m a l a r s t w o  n o w o c z e s n e  u c z u l a j ą  n a s z e  o c z y 

n a  f o r m y  p ł y n n e, b e z  o b r y s o w a n y c h  g r a n i c, n a 

k s z t a ł t y  p r z e m i e n n e. Podobne więc porównanie (podobne, lecz 

oczywiście lepsze, chcę bowiem wskazać tylko kierunek poszukiwań) nie 

byłoby dla wykształconego oka nieplastyczne, nie uwyraźniające61.

Zatem tylko taka morfoza mogłaby liczyć na akceptację Przybo-

sia, która byłaby „nie odbiciem przedmiotów, ale równoważnym 

odpowiednikiem dziania się, przebiegu, zjawiania się i znikania”62. 

Innymi słowy, metonimią procesów rzeczywistości. Żadnej 

przemiany w przyrodzie, mówi Przyboś, nie wolno przyjmować 

„obojętnie, bez ruchu” – człowiek, który naturę odczuwa i wyraża, 

musi sam „zmieniać się równie szybko, wytańczyć, wygrać ciałem, 

wymówić”63 krajobraz. Formy obrazowe płynne, ustawicznie 

zmienne, wymagają, by odrzucić stały punkt obserwacji:

59 J. Przyboś: Świat nie jest… W: Idem: Zapiski bez daty…, s. 135. 
60 J. Przyboś: Obłoczność. W: Idem: Pisma zebrane. T. 2: Utwory poetyckie. Oprac. 

R. Skręt. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1994, s. 70.
61 Ibidem. Podkreślenie – M.K.
62 J. Przyboś: Panta rhei. W: Idem: Zapiski bez daty…, s. 149.
63 J. Przyboś: Na Monte Bré. W: Idem: Zapiski bez daty…, s. 73.
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Patrzenie nasze jest – nauczyła nas tego kamera fi lmowa – jednostronne, 

zawsze frontalnie-teatralne, ubogie. Pejzaż przecież jest dookoła, a nie 

tylko z przodu. Ale patrzenie panoramiczne też nie wystarcza. (Zasadą 

malarstwa chińskiego jest podobno wyeliminowanie malarza jako punktu 

odniesienia – pejzaż widzi się sam)64.

Innymi słowy, antropocentryczne spojrzenie okazuje się, zdaniem 

poety, nazbyt ociężałe, statyczne. Pustoszy świat poetyckiej wyob-

raźni: drastycznie ogranicza bujność form, zawężając pole widze-

nia. A tymczasem celem pisania ma być – bliska lotnym obłokom 

– „rozmaitość […] nieskończona i nieskończenie zmienna”65, zasada 

twórcza, którą odnosić trzeba również do świata człowieka.

7.
Program estetyczny awangardy, z którą związana była bezpośrednio 

międzywojenna przeszłość Przybosia, nawiązuje, jak wiadomo, do 

kluczowego przeciwstawienia – bezładu natury i świata przemyśla-

nych wytworów cywilizacji. Artysta nowoczesny skoncentrowany na 

działalności produkcyjnej, operatywny i nieulegający próżnym senty-

mentom, wszelkie ucieczki na łono przyrody traktuje jako „dezercję 

z uporządkowanego bruku”66. Toteż fl ora i fauna, nawet poddawane 

sukcesywnej akulturacji, pozostają obce; gdzieś ponad i obok szybuje 

w aeroplanie człowiek. Gdy jednak milknie harda młodość i powra-

cają, wyniesione z dzieciństwa spędzonego na wsi, zamiłowania przy-

rodnicze, dojrzały pisarz przemawia głosem estety, który – sytuując 

człowieka na tle przyrody – odkrywa jego mankamenty: 

Każde zwierzę (a więc i człowiek) jest zabawne. […] Uświadomiłem to 

sobie dzisiaj, patrząc na gości hotelowych. Jeden pod nosem dźwigał 

krótki gruby kijek: cygaro, drugiemu pod brodą usiadł motyl zrobiony 

z jedwabiu w kropki. Strasznie śmieszni […]. Rośliny nigdy tak nie udają i nie

śmieszą. […] Świat roślin i drzew jest  u r o c z y s t y67.

64 J. Przyboś: Obłoczność…, s. 70.
65 Ibidem.
66 J. Przyboś: Człowiek nad przyrodą…, s. 18.
67 J. Przyboś: Zabawne i uroczyste. W: Idem: Zapiski bez daty…, s. 83.
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Zamiast czarującej wzniosłości i powagi w człowieku odnajduje 

poeta śmieszność, płynącą z wysilonej pozy, nadęcia, udania i – tak 

nielubianej – sztuczności. Zamiast cieszącego oczy piękna odkrywa 

gatunek najmniej urodziwy. Bo cóż jest człowiek – „»Goła małpa« 

pozbawiona naturalnego futerka (pod tym względem i pod wzglę-

dem uzębienia człowiek stoi w stosunku do małpy na niższym 

szczeblu ewolucji)”68. Brzydszy od wielu gatunków zwierząt – nie 

dorównuje im ani elegancją, ani pięknem proporcji. A już zwłaszcza 

w ukochanym przez Przybosia królestwie ptaków trudno znaleźć 

gatunek nieprzewyższający urodą człowieka. 

Sztuka, jaką proponuje poeta-teoretyk, pozostawiając na ubo-

czu kalekie fi zycznie (a czasem i moralnie) egzemplarze ludzkie, 

poszukuje zatem Człowieka Nieznanego – to jest: piękniejszej i do-

nioślejszej przyszłości. O takim projekcie mówi jeden z dialogów 

(wewnętrznych?) zanotowanych w Zapiskach bez daty:

– Mało przestajesz z ludźmi, odbije się to na twoim pisaniu, a prze-

cież literatura stoi człowiekiem.

– Słusznie. Ale ja tych wszystkich ludzi, których znam, i tych bliżej 

nie znanych, widywanych tu i ówdzie, na ulicy, w tramwaju, w pociągu 

– mam w sobie. Parę spojrzeń i kilka słów wystarczy, ażeby ich przejrzeć. 

A prócz nich – kłębi się we mnie i tłoczy niezliczone mnóstwo Człowieka 

Nieznanego69.  

Pisanie, pomyślane jako swoista „uprawa człowieczeństwa”, 

to – według pisarza – ciągłe przekraczania tego, co dane, to 

ponawianie autokreacji, powrót „do tej chwili, kiedy zaczął się 

człowiek”70. Innymi słowy, to swoista ucieczka od człowieka, 

podejmowana w imię człowieka. Nie może zatem sprostać wy-

mogom nowoczesności personifi kacja, która pozwala dostrzegać 

w świecie jedynie ludzką podobiznę, nie zaś prawdziwie nur-

tujące poetę – niepodobieństwa. Przyboś-teoretyk pożąda tego, 

co jeszcze nieznane. Odrzuciwszy raz ustaloną perspektywę po-

znawczą, krytykuje zaborczy antropocentryzm i związany z nim 

68 J. Przyboś: Nie jesteś pięknością. W: Idem: Zapiski bez daty…, s. 392.
69 J. Przyboś: Monolog. W: Idem: Zapiski bez daty…, s. 177.
70 J. Przyboś: Oko dziewicze. W: Idem: Zapiski bez daty…, s. 180. 
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statyczny, ociężały, jednostronny punkt widzenia. Od początku 

swej działalności artystycznej stawia też konsekwentnie na waru-

nek minimalny, lecz ponoć wystarczający – „Człowiek jest w tym,

co tworzy”71.

71 J. Przyboś: Człowiek w rzeczach. W: Idem: Linia i gwar. Szkice. T. 1…, 

s. 14. Jeśli chodzi o Przybosia-teoretyka, reguła ta współgrać zdaje się 

też dobrze z jego samokrytycyzmem: „Spostrzegłem, że zazwyczaj co 

innego głosiłem w teorii, a co innego praktykowałem w poezji. Czyżby 

moje świadome wymogi teoretyczne były tylko niechęcią do przyjętej 

w danej chwili postawy poetyckiej, zabiegiem przeciw skostnieniu?”. 

J. Przyboś: Tezy. W: Idem: Pisma rozproszone. Red. A. Kwiatkowska, 

J. Grądziel-Wójcik, J. Borowczyk. Konsultacje naukowe E. Balcerzan. Współpraca 

redakcyjna D. Lekowska. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, 

s. 143. Na autopolemiczny wymiar działalności Przybosia-teoretyka zwracają 

uwagę między innymi: E. Łoch: Julian Przyboś jako teoretyk poezji. W: Julian 
Przyboś. Życie i dzieło poetyckie. Red. S. Frycie. Towarzystwo Naukowe w Rze-

szowie, Rzeszów 1976, s. 166–168; S. Jaworski: Julian Przyboś – między teorią 
a pisaniem. W: Stulecie Przybosia. Red. S. Balbus, E. Balcerzan. Wydawnictwo 

Naukowe UAM, Poznań 2002, s. 193–201; E. Balcerzan: Sens poetycki w twór-
czości Juliana Przybosia. W: Wiosna Juliana Przybosia. Red. J. Grądziel-Wójcik, 

A. Kwiatkowska. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018, s. 20–22.



Karpowiczowska „topologia słowa”1

1.
Kultura Ameryki, jak przekonują jej uważni obserwatorzy, wydaje 

się spadkobierczynią przestrzeni – pozbawionej centrum, pustynnej, 

przedludzkiej, otwartej i nieograniczonej; tej, która nadaje rozmach 

nawet nijakości. „Po niebie widać – dowodzi Jean Baudrillard – że 

Europa nigdy nie była kontynentem. Zaś gdy tylko postawi się stopę 

w Ameryce Północnej, czuje się od razu obecność całego kontynentu 

– tu sama przestrzeń jest myślą”2. Obraz przestrzennej Ameryki, 

zwłaszcza amerykańskiej pustyni poprzecinanej pasmami niekoń-

czących się autostrad, oddziałującej na strukturę i koloryt obszarów 

miejskich, niepokoi umysł Europejczyka jako „pustka i radykalne 

ogołocenie, służące za tło wszystkiemu, co ustanowił człowiek”3. 

Może wyczulać na „pustynnienie” znaków kultury, może też osła-

biać ludzkie „ego” – racje człowieka zostają podważone, gdy tylko 

w grę wchodzi, jak napisze poeta, „olbrzymiość gwałconego, a zawsze 

zwycięskiego obszaru, pofałdowana skóra ziemi pomniejszająca na-

sze błędy i zasługi”4. Wrażenie przestrzenności i pustynności wzmoc-

1 Określenie przejęte od Tymoteusza Karpowicza. Zob. List Tymoteusza 
Karpowicza do Andrzeja Falkiewicza, pisany „po kawałeczkach”: listopad 
– grudzień 1997 – styczeń – luty 1998. W: T. Karpowicz, A. Falkiewicz, 
K. Miłobędzka: Dwie rozmowy. (Oak Park / Puszczykowo / Oak Park). Wybór listów 
i ilustracji oraz wprowadzenia K. Miłobędzka. Opracowanie i przygotowanie 
materiałów do druku J. Borowiec. Biuro Literackie, Wrocław 2011, s. 70.

2 J. Baudrillard: Ameryka. Przeł. R. Lis. Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 
1998, s. 27.

3 Ibidem, s. 85. 
4 C. Miłosz: Widzenia nad Zatoką San Francisco. Wydawnictwo Literackie, 

Kraków 1989, s. 11.  
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nione zostaje jeszcze dodatkowo przez prowizoryczność zadomowie-

nia, powiązanie przestrzeni z ruchem, z nieustanną cyrkulacją: „być 

w Ameryce – przekonuje znawca dzieł Henry’ego Davida Thoreau 

i krytyk pism Baudrillarda – to pozostawać w stanie głębokiej niedo-

mowości oraz znajdować się w nieustannym »obiegu«”5. Ameryka, 

przestrzenna i nieznająca spoczynku, przymusza do konfrontacji 

z czymś, co przekracza miarę ludzką – z „mądrością radykalnie 

uproszczonego wizerunku świata, w którym pozostają ostatecznie 

już tylko żywioły patrzące na człowieka z doskonałą obojętnością”6.  

Autorzy Krótkiego przewodnika, oprowadzającego czytelników 

po obszarach problemowych „późnej”, amerykańskiej twórczości 

Tymoteusza Karpowicza, wychodzą od tezy świadomie – jak się 

wydaje – ignorującej cały splot czynników egzystencjalnych (ro-

dzinnych, zawodowych, historyczno-politycznych), warunkujących 

emigrację poety. Obczyzna za wielką wodą urasta w opowieści 

Franka Kujwinskiego i Tomasza Tabaki do roli „estetycznej ojczy-

zny”, ziemi obiecanej pisarza, który z kategorii przestrzeni uczynić 

zamierzał ośrodek własnej wyobraźni twórczej: 

Punktem wyjścia niech będzie przeświadczenie, że Tymoteusz Karpowicz 

przybył do Ameryki z przyczyn wynikających z samej istoty jego przekonań 

estetycznych. Wybór nowego środowiska kulturowego i miejsca – z pozoru 

tak różnego od tego, z którego poeta się wywodził – nie był przypadkiem, 

ale logicznym następstwem zdarzeń. Poetyckiej praktyce Karpowicza – ot-

wartej, ekspansywnej poezji polskiej awangardy – najlepiej zaczęły bowiem 

służyć, w sensie fi zycznym i metafi zycznym, przestrzenie Ameryki: otwarte, 

mniej skrępowane tradycją aniżeli te w rodzinnej Polsce czy Europie7.

Zasadnicza zmiana, jaka dokonuje się w obszarze poetyki Karpowi-

cza, dotyczyć miałaby – zdaniem autorów „przewodnika” – kompo-

zycyjnego rozmachu, nawarstwienia i przestrzennego impetu form: 

5 T. Sławek: Ameryka: starszy, dzikszy obraz. Wokół książki Jeana Baudrillarda. 
„Tygodnik Powszechny” 1999, nr 11, s. 15.

6 Ibidem.
7 F. Kujawinski, T. Tabako: Tymoteusz Karpowicz. Krótki przewodnik. Przeł. T. Kunz,

T. Tabako. W: Życie w przekładzie. Przeł. M. Heydel et al. Red. H. Stephan. Wydawnictwo 

Literackie, Kraków 2001, s. 79.
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„Cykle Karpowicza komponowane po jego przyjeździe do Ameryki 

są jak tematyczne krajobrazy, z głazami, które piętrzą się na zakolach 

szerokiej rzeki”8. Przestrzenny charakter – rzekomo – „nowej, »po-

większonej« estetyki”9, przypieczętowany wynalazkiem poetyckiej
 

paralaksy10, wyrastać miałby z ducha eksperymentu, z poszukiwania 

nowości, potrzeby nieustannych myślowych przekształceń. Byłby 

zatem raczej wykoncypowany, abstrakcyjny, czysto spekulatywny. 

Jeśli więc mimo wszystko bliski estetyce przestrzennej Ameryki, to 

być może dlatego, że pomyślany jakby nie na miarę człowieka.

 
2.
W poetyckim świecie Karpowicza, jak wiadomo, „imiona prze-

strzeni są następujące: a abachit abazja abażur i wszystkie / dalsze 

sto dwadzieścia tysięcy słów naszego języka” (Przestrzenie, DZ III 

258)11. Autor Rozwiązywania przestrzeni12 obstaje przy tendencji 

estetycznej, której widocznym (ze względu na gabaryty formy), choć 

nie pierwszym artystycznym ogniwem było osławione Odwrócone 
światło: 

8 Ibidem, s. 80.
9 Ibidem, s. 86.
10 Pojęcie paralaksy (z gr. parállaksis) wskazuje na „zmianę, odchylenie”, 

oznacza przede wszystkim „pozorne przesunięcie wskazówki przyrządu mierniczego 

względem kreski podziałki, jeśli obserwator patrzy nie prostopadle do powierzchni 

podziałki”. W przypadku fotografi i jest to niezgodność obrazu, jaki widziany jest 

w celowniku, z obrazem fotografowanym. W astronomii natomiast termin ten 

odnosi się do „zmiany położenia ciała niebieskiego na sferze niebieskiej w wyniku 

zamiany układu współrzędnych astronomicznych na układ analogiczny, ale o in-

nym środku”. Cyt. za: Paralaksa [hasła]. W: Encyklopedyczny słownik techniczny. 
Red. S. Czerni. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1967, s. 392.

11 W tekście posługuję się następującymi skrótami: DZ I – T. Karpowicz: 

Dzieła zebrane. T. 1. Oprac. J. Stolarczyk. Biuro Literackie, Wrocław 2011; 

DZ II – T. Karpowicz: Dzieła zebrane. T. 2: Odwrócone światło. Oprac. 

J. Stolarczyk. Biuro Literackie, Wrocław 2012; DZ III – T. Karpowicz: Dzieła 
zebrane. T. 3: Słoje zadrzewne. Oprac. J. Stolarczyk. Biuro Literackie, Wrocław 2013;

DZ IV – T. Karpowicz: Dzieła zebrane. T. 4: Wiersze z archiwum i czasopism 1941–
2005. Oprac. J. Stolarczyk. Biuro Literackie, Wrocław 2013. W nawiasie podaję 

tytuł utworu. Cyfry arabskie przy skrótach oznaczają stronę danej publikacji. 
12 Rozwiązywanie przestrzeni to dzieło planowane przez Karpowicza od lat 

siedemdziesiątych i, jak przystało na projekt Księgi obejmującej całość ludzkiego 

doświadczenia, pisane (i nadpisywane) przez poetę do końca życia.
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Kiedy zaczynałem swoje pierwsze teksty wiedziałem, że one niczego nie 

kończą, a tylko zaczynają i że uwikłają mnie w wielką rozprawę, […] 

której stawką jest zobaczenie życia w jak największej ilości wymiarów, 

znaków, prawd. W ten sposób, z tomiku na tomik, aż do Odwróconego 
światła potęgowałem tę h o l i s t y c z n ą  w i e l o z n a c z n o ś ć13.

Przypomnijmy: znakiem rozpoznawczym krajowej twórczości Kar-

powicza była stale rozbudowująca się polisemia poetyckiego języka, 

ujmowana – za Stanisławem Barańczakiem – w terminologii mu-

zycznej; od monodycznej frazy, charakterystycznej dla początków 

drogi poetyckiej (lata czterdzieste i początek pięćdziesiątych), przez 

etap twórczości dwugłosowej (między końcem lat pięćdziesiątych 

a początkiem szóstej dekady), aż po bliską fudze polifonię znaczeń 

(po roku 1960), gdy dotychczasowa dwuznaczność języka przera-

dzała się w jego wielogłosowy „palimpsest”14. Utwory Karpowicza 

czytane były przede wszystkim jako „śledztwa wytaczane słowom 

i ich frazeologicznym ugrupowaniom”15. W narastającej wieloznacz-

ności języka widziano przejaw aberracji, „poślizgu”, odchylenia od 

wartości pożądanej – nie tyle cel usiłowań poety, co „przedmiot 

13  M. Spychalski, J. Szoda: Mówi Karpowicz. Biuro Literackie, Wrocław 2005, 
s. 67–68. Podkreślenie – M.K.

14 Zob. S. Barańczak: Tymoteusz Karpowicz albo Polifonia. W: Idem: Nieufni 
i zadufani. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1971, s. 48–68.

15 J. Sławiński: Próba porządkowania doświadczeń. W: Idem: Prace wybrane. 
T. 5: Przypadki poezji. Universitas, Kraków 2001, s. 298. Język wierszy Karpowicza 
przykuwał powszechnie uwagę, analizowały go obszerniej między innymi: 
H. Walińska: O języku „lingwistycznej” poezji Tymoteusza Karpowicza. „Nurt” 
1971, nr 3, s. 28–31; H. Spasowska: Językowe źródła metafory. Na przykładzie 
poezji Tymoteusza Karpowicza. „Litteraria. Teoria literatury, metodologia, kultura, 
humanistyka” 1973, nr 5, 45–60. Pisano też o twórczości tej jako swoistej 
„gramatyce” poezji i zarazem świata: E. Balcerzan: Składnia świata Tymoteusza 
Karpowicza. W: Idem: Oprócz głosu. Szkice krytycznoliterackie. PIW, Warszawa 1971, 
s. 101–108; A.K. Waśkiewicz: Metonimia świata (o poezji Tymoteusza Karpowicza). 
W: Idem: Rygor i marzenie (szkice o poetach trzech awangard). Wydawnictwo 
Łódzkie, Łódź 1973, s. 217–240; H. Pustkowski: Tymoteusz Karpowicz. W: Idem: 
„Gramatyka poezji”? Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1974, s. 105–129; 
A. Falkiewicz: Metafora metafor. O poezji Tymoteusza Karpowicza. „Teksty Drugie” 
1991, nr 3, s. 75–87; A. Więckowski: Antropologia słowa. „Odra” 1995, nr 13, 
s. 32–37; J. Grądziel-Wójcik: Tymoteusz Karpowicz: „Marzyciel z czwartego wymiaru”. 
W: Eadem: Poezja jako teoria poezji. Na przykładzie twórczości Witolda Wirpszy. 
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001, s. 154–175.
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ustawicznych p o d e j r z e ń”16. Niemniej jednak, na prawach pa-

radoksu, radykalna nieufność piszącego wobec znaku zaowocować 

miała wkrótce jeszcze większym (także coraz bardziej osobliwym) 

uwikłaniem w język. Intuicyjnie wyczuwał to Julian Przyboś, gdy 

odnajdywał w liryce Karpowicza porzucony przez siebie ideał 

„poezji lotu i znikliwości”17. Zdaniem autora Sponad, piszący „od-

ciążył swoją fantazję od bezwładu rzeczy, zrzucił balast, i wzniósł 

się w lot wolny”18 językowej wyobraźni, w sferę swobodnych 

aluzji wyobrażeniowych i myślowego asocjacjonizmu, którego nie 

sposób ograniczyć składnią czy interpunkcją. Dostrzegał bowiem 

Przyboś także głębsze umocowanie problemu „nieprzestankowa-

nia” w poetyce wspomnianego twórcy, pewien „rodzaj wysokiej 

»fali emocjonalnej«, co się przelewa poprzez zdania i na grzbiecie 

której nie zawsze wiadomo, gdzie by można było wbić przecinek 

lub postawić kropkę”19. 

Interesujące wydają się w tym kontekście utwory, w których 

Karpowicz dąży do zbudowania autonomicznego języka poetyc-

kiego, ujawniającego przede wszystkim właściwy istnieniu poten-

cjał; bezpośrednie, wielowymiarowe i jednocześnie dynamiczne 

związki pomiędzy bytami. Jeszcze w roku 1966 Elżbieta Wróblew-

ska, opisując procesy semantyczne typowe dla wierszy Trudnego 
lasu, wskazywała na tendencję do umieszczania kluczowych słów 

utworu w „obcych” ciągach znaczeniowych, poszerzających pojem-

ność danego słowa bądź wyrażenia na tyle radykalnie, że w efekcie 

uchwycić je można było jedynie jako schemat pojęciowy. „Parale-

lizm [odległych ciągów semantycznych – M.K.] występujący w […] 

utworach Karpowicza – pisała Wróblewska – jest paralelizmem 

16 J. Sławiński: Próba porządkowania doświadczeń…, s. 298. Zaznaczyć trzeba 

jednak, że w przywołanym artykule Sławiński wskazuje także na dwuznaczność 

strategii Karpowicza, na jego zafascynowanie „paradoksami ekonomii słowa”. 

Zob. ibidem, s. 297.
17 J. Przyboś: Liryka Karpowicza. W: Idem: Sens poetycki. T. 2. Wydawnictwo 

Literackie, Kraków 1967, s. 169.
18 Ibidem.
19 J. Przyboś: Do poetów bezprzestankowców. (List otwarty). W: Idem: Sens 

poetycki. T. 2…, s. 102.
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fi lozofi cznym, który może być przełożony tylko na język pojęć”20. 

Dowodem miałby być utwór ilustrujący istnienie drzewa:

wij spokojnie gałęzie na gniazda

aż dostaniesz ptaki z cierpliwości

ciągnij z soków korę na uszy

aż popęka w dziobach na śpiewy

całe w sękach zaciskaj skrzydła

aż ulecisz prosto z piór do pnia

(Do drzewa, DZ I 217, zob. też: DZ III 122)

Przywołany wiersz zyskuje na znaczeniu zwłaszcza dzisiaj, gdy 

odczytywany jest w świetle amerykańskiej twórczości Karpowicza, 

w szczególności zaś – przypisanej mu w Słojach zadrzewnych poetyc-

kiej paralaksy. „Paralaktyczny” komentarz, zgodnie z kompozycją 

książki tyleż przemieszczający, co i powtarzający znaczenia tekstu 

ulokowanego w bezpośrednim sąsiedztwie, opowiada o pewnym 

wzmożonym wysiłku nazewniczym – podejmowanym, by określić 

wszystko „jak trzeba / z róży wiatrów do środka” (Na lęk osiny, DZ III 

123). Dlatego bohaterka utworu – osina, którą dym zrówna w przy-

szłości z dębem – nie powinna obrażać się na obce imię, obcy „liść 

doklejony / do [swego – M.K.] […] szeptu” (Na lęk osiny, DZ III 

123). Paralaksa wskazuje na istnienie „powiększone”, pozostające 

w realnym związku z innymi bytami, które współstanowią o tej 

egzystencji21. Próbuje też puentować projekt opisu świata zasu-

gerowany we wcześniejszym tekście; projekt, którego celem jest 

20 E. Wróblewska: Dwa studia lasu: „Zielona godzina” Leśmiana i „Trudny 
las” Karpowicza. W: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki 

Humanistyczno-Społeczne”. Seria 1, z. 43. Łódź 1966, s. 88.
21 Może dlatego współczesna badaczka próbuje odczytywać wiersz Do 

drzewa jako przykład „poezji ekologicznej”. Zob. M. Dziedzic: Poetycka ekologia 
Tymoteusza Karpowicza. Na przykładzie wiersza „Do drzewa”. „Fragile” 

2010, nr 3, 23–25. Odnoszę się do jej propozycji, poszerzając przedstawioną 

tu interpretację utworu w artykule: „Bio-transfi guracje” poetyckie? Uwagi do 
Tymoteusza Karpowicza koncepcji poezji. W: Nowy autotematyzm? Metarefl eksja 
we współczesnej humanistyce. Red. A. Waligóra. Wydawnictwo Naukowe UAM, 

Poznań 2021, s. 135–148. 
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opisać istnienie drzewa nie-drzewem (gniazdem, ptasim śpiewem, 

skrzydłem), całą rodzącą się, nieograniczoną przestrzenią znaczeń 

– i mimo to powrócić „do pnia”. 

3.
Swobodna „cyrkulacja” znaczenia, jego płynny „obieg”, nie wydaje 

się niczym osobliwym dla wyobraźni zorientowanej – tak, jak wyob-

raźnia Karpowicza – matematycznie: autora wspiera tu, jak można 

przypuszczać, współczesna topologia pozwalająca badać własności 

fi gur geometrycznych i brył postrzeganych jako homeomorfi czne, tzn. 

takie, pomiędzy którymi zachować można – zachodzącą w obie strony 

– ciągłość przekształcenia22. „Usiłuję – pisze Karpowicz w liście do 

Andrzeja Falkiewicza – »awanturnictwo poznawcze topologii liczby« 

przenieść na »topologię słowa«, choć boję się zerwania w tych »prze-

strzeniach semantycznych« – »łuku semantycznego«”23. Poetyckie 

fi gury homeomorfi czne, z punktu widzenia topologii nierozróżnialne, 

mogą być, jak się zdaje, traktowane jako różne egzemplarze tej samej 

przestrzeni istnienia: poznać siebie to dokonać przekroczenia własnej 

miary, jak własności metrycznych. Karpowicz wskazuje na egzy-

stencjalne źródła swej topologii, kiedy doradza czytelnikowi Słojów 
zadrzewnych, by obszar życia zechciał traktować holistycznie:

trzeba odnaleźć w sobie możliwość rozumienia własnego życia  n i e 

j a k o  z b i o r u  o d e r w a n y c h  f o r m  b y t u, lecz jako pewną 

c i ą g ł o ś ć. Wszystko, co pojawia się na horyzoncie naszego życia, jest 

c i ą g ł e  i  s t a n o w i  f r a g m e n t  n i e u s t a n n y c h  p r o c e -

s ó w. […] Czytelnik, który chce się zatem wślizgnąć w strumień treści 

Słojów zadrzewnych, powinien przede wszystkim odnaleźć w sobie ten 

c a ł o ś c i o w y  b y t, ujrzeć siebie jako cząstkę rytmu wszechświata, 

kosmosu24. 

22 Zob. R. Courant, H. Robbins: Topologia. W: Eidem: Co to jest matematyka. 
Przeł. E. Vielrose. PWN, Warszawa 1959, s. 305–341. Wspomniany tekst Karpowicza 

oraz jego paralaksę interpretował też między innymi Władysław Włoch. Zob. 

W. Włoch: Aby lepsze wyśpiewać z nielepiej… (nad „Słojami zadrzewnymi” 
Tymoteusza Karpowicza). Firma SAS Wanda Tarnawska, Rzeszów 2015, s. 315–319. 

23  List Tymoteusza Karpowicza…, s. 70. 
24 Świat niemożliwy. Rozmowa z Tymoteuszem Karpowiczem. Oprac. S. Bereś, 
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Słusznie dowodzi zatem Adrian Gleń, że język autora Trudnego 
lasu jest przede wszystkim artystycznym protestem – „przeciwko me-

taforze systemu składającego się z odizolowanych od siebie istnień, 

zamykanych w oddzielnych znaczeniach, ścisłych granicach”25. Wi-

dziany w tym kontekście wiersz Do drzewa trzeba by odczytywać 

jako przykład tendencji, której początków można by upatrywać 

w otwierającym Znaki równania utworze Zwycięstwo, a kul-

minacji w tekstach wchodzących w skład Rozwiązywania prze-
strzeni, na czele z Ocaleniem Orfeusza, jak się wydaje, artystycznym 

manifestem. We wskazanych utworach z trudnością rozdzielić 

przychodzi poszczególne składniki świata przedstawionego; ich 

arbitralne wyliczenie, jakkolwiek możliwe, pozostawałoby w jawnej 

niezgodzie z przyjętą przez piszącego metodą całościowego opisu 

rzeczywistości, z prezentacją sytuacyjnego splotu, węzła zdarzeń, 

postaci czy miejsc: woda – ogień, wnętrze – zewnętrze, on – ona, 

zwycięstwo – klęska (zob. Zwycięstwo, DZ I 131); całun skóry – ca-

łun głosu; rytuał pogrzebowy – rytuał zmartwychwstania; śpiewak 

okrywający całunem Eurydykę – Eurydyka, która ciszą owija głos 

śpiewaka (zob. Ocalenie Orfeusza, DZ III 316). Motywy ustawione 

w porządku opcjonalnym ujawniają potencjał rzeczywistości, 

możliwość wielostronnych rozwiązań i wielość dopuszczalnych roz-

strzygnięć, pozostają też – jak się wydaje – świadectwem cenionej 

przez pisarza odwagi „natychmiastowego odwracania nawet najbar-

dziej uświęconych, spetryfi kowanych sensów”26. Zniesione zostaje 

przez poetę pojęcie środka, tradycyjnie przypisywana przestrzeni 

trójwymiarowość, naczelne opozycje: góra – dół, przód – tył, wielki 

– mały, skończony – nieskończony, zewnętrzny – wewnętrzny, 

zamknięty – otwarty. „Przestrzeń jest wszystkim – pisze Joanna 

Kisiel, przebadawszy leksykę przestrzenną Karpowiczowskiego 

P. Fiodorow, K. Perka. [Rozmowę przeprowadził S. Bereś]. Cz. 2. „Plus Minus” nr 34 

[dodatek do „Rzeczpospolitej” z 27–28 sierpnia 2005 roku], s. 11. Podkreślenie – M.K.  
25 A. Gleń: Obejmowanie rzeczy. Poszukiwanie języka całości w wierszach 

Tymoteusza Karpowicza. „Estetyka i Krytyka” 2006, nr 2, s. 134. Autor artykułu – 

podobnie jak Elżbieta Wróblewska – powołuje się na wiersz Do drzewa.
26 List Tymoteusza Karpowicza…, s. 66.
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Rozwiązywania przestrzeni – lecz najmniej tym, czym sądzimy, że 

jest”27.

Gdyby chodziło o dokonania plastyczne, można by przywołać 

w tym miejscu – jako kontekst – sztukę matematyczną Mauritsa 

Cornelisa Eschera, pomyślaną jako grafi czne „rozwiązywanie” 

przestrzeni, w ramach artystycznego parkietażu bez reszty zapeł-

nianej zwykle formami przyległymi28. W dziełach tych pojawia 

się – bliska Karpowiczowskiej polisemii – możliwość swobodnego 

uwalniania fi gur z funkcji obiektów i postrzegania ich jako tła, 

a także przekształcania dotychczasowego tła w fi gurę. Dopusz-

czenie oboczności w procesie percepcji wzrokowej usuwa zdrowo-

rozsądkową „logikę umiejscowień”29, umożliwia spotkanie zenitu 

z nadirem, góry z dołem, wnętrza z zewnętrzem, formy wklęsłej 

z wypukłą, powierzchni zstępującej z wstępującą. To, co Escher 

osiąga, uwzględniając fi gury niemożliwe, powtarzalne zmiany 

(translacje), obrót wokół osi (rotacje), przesunięcie lustrzanego odbi-

cia, pisarz rozwiązuje zwykle amfi bologią, hypallage, semantyczną 

paralaksą, grafi czną symetrią osiową. Obu artystów pociąga zaś na 

równi wielopostaciowy kształt świata – harmonia przy równoczes-

nym braku uporządkowania, powtarzalność i nieprzewidywalność, 

ograniczenia i towarzysząca im perspektywa nieskończoności. 

4.
Kłopot w tym, że – jak podpowiada znawca przestrzennej wyobraźni, 

Gaston Bachelard – najlepiej rozumiemy pojęcia, które potrafi my 

27 J. Kisiel: „Imiona przestrzeni są następujące...”. Uwagi o leksyce przestrzennej 
w poemacie Tymoteusza Karpowicza „Rozwiązywanie przestrzeni”. W: Z problemów 
współczesnego języka polskiego. Red. A. Wilkoń, J. Warchala. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, Katowice 1993, s. 126. Dokonując charakterystyki Karpowiczowskiej 
przestrzeni, korzystam z ustaleń autorki artykułu odnoszących się do fragmentów 
Rozwiązywania przestrzeni, opublikowanych w roku 1989 w warszawskiej Niezależnej 
Ofi cynie Wydawniczej. Na ich temat pisał też między innymi Marian Stala. Zob. 
M. Stala: Rozwiązywanie świata. „NaGłos” 1990, nr 2, s. 124–128. 

28 Zob. M.C. Escher: Grafi ki. Wprowadzenie i komentarz artysty. Przeł. 
E. Tomczyk. Edipresse Polska, Warszawa 2005. Opisując dalej dokonania 
plastyczne Eschera, korzystam ze wskazanej publikacji.

29 Określenie zapożyczone od Andrzeja Falkiewicza. Zob. A. Falkiewicz: 
Istnienie i metafora. Wydawnictwo A, Wrocław 1996, s. 205.
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ująć grafi cznie, wyobrazić sobie w przestrzeni, umiejscowić30. Lo-

gika wyłączonego środka nie pozwala przy tym na obecność danego 

przedmiotu jednocześnie w tym i innym miejscu, na doświadczenie 

pełnego wyzwolenia od narzuconych człowiekowi fi zycznych, a co 

za tym idzie – także mentalnych – ograniczeń. Być może dlatego 

Karpowiczowska „topologia słowa” jest przede wszystkim próbą 

uwolnienia się od miejsca („miejsca na Ziemi”31), porzucenia tego, co 

wymierne, na rzecz przestrzeni pojętej jako ruch i wolność32. „Miej-

sce to bezpieczeństwo, przestrzeń to wolność – pisze Yi-Fu Tuan 

– przywiązani jesteśmy do pierwszego i tęsknimy za drugą. […] ko-

jarząc przestrzeń z ruchem, odczuwamy miejsce jako pauzę: każde 

zatrzymanie w ruchu umożliwia przekształcenie sytuacji (położenia) 

w miejsce”33. Pod piórem Karpowicza zdaje się łączyć ze sobą to, co 

niełączliwe – mozolnemu umocowywaniu słów w strukturze tekstów 

towarzyszą oszałamiające projekty, „gonitwy lotnej wizji”34. Dla 

poety „bezprzestankowca”, pracującego nad dostępem do – być może 

– osiągalnego w języku bezmiaru, rzeczy nie mogą mieć swojego raz 

na zawsze ustalonego znaczenia, czyli miejsca35 – tuż obok aktualnie 

wyrażanego pojawia się zatem to, co potencjalne.

Pojedynczy wiersz, ale też rozbudowany poemat, oparty na po-

rządku symetrii bądź paralaksy, jawi się jako pewna – całościowo 

pojęta – plastyczna masa słowna, z której na zasadzie ciągłych 

30 Zob. G. Bachelard: Dialektyka zewnętrza i wnętrza. Przeł. J. Skoczylas. 

W: Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji. Oprac. W. Karpiński. 

Czytelnik, Warszawa 1974, s. 284–305.
31 Określenie zapożyczam od Przybosia, do którego Karpowicz nawiązuje 

w polemice poetyckiej Miejsce na Ziemi. Miejsce w istnieniu. DZ IV 562–569.
32 W wywiadzie udzielonym Mirosławowi Spychalskiemu i Jarosławowi 

Szodzie mówi Karpowicz: „przestrzeń nie jest niczym innym jak tylko ciągłym 

stawaniem się, pewną nieustanną akcją”. M. Spychalski, J. Szoda: Mówi 
Karpowicz…, s. 56. 

33 Yi-Fu Tuan: Przestrzeń i miejsce. Przeł. A. Morawińska. Wstępem opatrzył 

K. Wojciechowski. PIW, Warszawa 1987, s. 13–16.
34 B. Latawiec: Tymoteusz Karpowicz, Julian Przyboś i... W: Eadem: Zegary 

nie do zatrzymania. Literackie portrety, listy, szkice. Instytut Mikołowski, Mikołów 

2012, s. 30. 
35 Zob. S. Mutz: W granicach świata – w granicach języka. „FA-art” 1992, 

nr 1/2, s. 62.
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przesunięć, zmian, przekształceń (bez zrywania „łuków seman-

tycznych”) poeta stara się wyprowadzić „na powierzchnię” tekstu 

co rusz to inne kształty, inne historie. Inne, aczkolwiek z punktu 

widzenia „topologii słowa” nieodróżnialne; w liście do Andrzeja 

Falkiewicza Karpowicz pisał:

Pan ma swój posybilizm, ja mam swój asocjacjonizm. To są dwa  k o t ł y 

t o ż s a m o ś c i. Do granic możliwości mnożymy w sobie światy, by 

dotrzeć do Jednego (próżne nasze usiłowania, lecz nic nam innego nie po-

zostaje i trzeba samo usiłowanie myślowe uważać za akt kreacji). […] Pew-

no istnieje możliwość bycia wielobocznością, bez balastu z geometrii36.

Nieprzypadkowo chyba Orfeusz Karpowicza jak najdłużej próbuje 

nieść „niedośpiewaną” Eurydykę, zanim wyłoży ją „na całunie 

głosu” (zob. Ocalenie Orfeusza, DZ III 316)37. Porządek asocjacyjny, 

aspirujący do miana możliwie całościowego opisu rzeczywistości 

– uwzględniającego tyleż komplementarne, co i nawzajem wyklu-

czające się wątki – z konieczności sytuuje świat przedstawiony 

w sferze, zawsze „wielobocznej”, potencjalności.

Przypominają o tej zasadzie, na różne sposoby, Karpowiczow-

skie postulaty nawołujące do dowolności w działaniu: „myślcie nie-

porządnie nie pożądajcie politury” (Poranne drzwi do ogrodu, DZ I 

192); „patrz wyraźniej / choć najdowolniej” (Do brzozy wyraźnie, 
DZ I 215); „bądź luźna w pojedynkę / piesza prawdo człowieka” 

(Na perskim jarmarku, DZ II 180) „w jakimkolwiek kolorze śpiewaj / 

oszalałe białe głowy bzów” (Spoza, DZ III 344) czy wreszcie: „nie 

obrażaj się / na obcy liść doklejony / do twego szeptu” (Na lęk osiny, 

36 List Tymoteusza Karpowicza…, s. 74. Podkreślenie – M.K.
37 Karpowiczowska koncepcja tworzenia zakłada szczerość, oznaczającą 

autentyczną metamorfozę autora dzieła, szczerość, w której nie ma w zasadzie miejsca 
na mediacyjne pośrednictwo sztuki. Zob. T. Karpowicz: Najgęstsza z wszystkich 
masek. W: Idem: Eseje. T. 1. Red. J. Roszak. Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy, 
Wrocław 2019, s. 151–156. Ucieleśnienie owej szczerości w materii dzieła sytuować 
trzeba by więc może w sferze „niemożliwego”. W praktyce zatem „cielesność” 
Karpowiczowskiego tekstu, jak dowodzi Joanna Orska, stanowi jedynie „resztę 
poetyckiego działania, przekształcając się w słowny materiał ruchomej architektury 
intelektu”. J. Orska: Zaangażowany Falkiewicz i Karpowicz otwarty. W: Eadem: 
Performatywy. Składnia/retoryka, gatunki i programy poetyckiego konstruktywizmu. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, s. 248.
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DZ III 123). Można by interpretować te wezwania jako przypadki 

wykraczające poza dialektykę precyzji i aproksymacji38 – jak przeko-

nują współcześni fi lozofowie trzeba bowiem „wyrażeń nieścisłych, 

żeby wyrazić coś ściśle […]; nieścisłość nie jest wcale aproksymacją, 

przeciwnie, to dokładny fragment tego, co się tworzy”39.
 
Tylko w imię 

logiki, która – nie uchylając się przed intuicją całości – potrafi  

uwzględnić jednocześnie dynamikę aktu powstawania, można 

radzić osinie: „jeśli  n a  m o m e n t  / nazwą cię tarniną / […] / 

p o w i e d z  ż e  c i ę  p r z e j r z a n o  / p r z e z  c a ł ą  z i e l e ń 

ś w i a t a” (Na lęk osiny, DZ III 123; podkreślenie – M.K.). 

Wskazać trzeba by zatem na możliwość odczytywania Karpowi-

czowskiej „topologii słowa” także jako próby tworzenia dynamicz-

nej całości, poprzez uzyskanie wrażenia potencjalności każdego 

z elementów wprowadzonych w obręb świata przedstawionego. Nie 

bez powodu to, co prezentują Słoje zadrzewne, „jest już pośmiertne” 

(czytaj: wysłowione), a „wygląda jakby sprzed życia” (zob. Za język, 

DZ III 9). Dopóki Orfeusz wyprowadza Eurydykę z mitycznego 

podziemia, dopóty nawet to, co defi nitywnie zakończone, wydaje 

się odwracalne.

5.
Niechęć do wszystkiego, co zdeterminowane, ma w poezji Karpowi-

cza podłoże etyczne. Być może dlatego tezy, jakie wyczytać można 

z „przewodnika” Tabaki i Kujawinskiego, wydają się formułowane 

przy cichej aprobacie samego zainteresowanego, a jego głos prze-

plata się jawnie, niemalże bezpośrednio z wypowiedziami autorów:   

Czerpał radość z „niedojrzałości” Ameryki, która wydawała się przecho-

dzić ciągły proces rodzenia się na nowo, eksperymentowania – nieustannie 

młoda, wychylona w przyszłość. W Europie – zauważał – wszystko wyras-

ta z czegoś lub na czymś: architektura, muzyka, literatura. W Ameryce 

38 Pisałam o tym w książce: Antologia niemożliwa. Przypadek „Słojów 
zadrzewnych” Tymoteusza Karpowicza. Agencja Artystyczna PARA Zenon Dyrszka, 

Katowice 2011, s. 281.
39 G. Deleuze, F. Guattari: Kłącze. Przeł. B. Banasiak. „Colloquia Communia” 

1988, nr 1–3, s. 234.
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inaczej: tutaj wszystko jest młodsze, bardziej zindywidualizowane i dla-

tego oryginalniejsze, inspirujące40.

Jeśli dodać do tych spostrzeżeń uwagi zapisane w innym sfabularyzo-

wanym wspomnieniu Tabaki, to Karpowicz – zagorzały demaskator 

współczesnych mitologii, językowego i myślowego schematyzmu 

– okazuje się zaskakująco nieodporny na składniki mitu amerykań-

skiego: przestrzenność, wolność, fetysz młodości i nowego początku, 

brak skrępowania pamięcią historyczną, przekonanie o własnej

unikalności, indywidualizmie. Nie dlatego jednak, że nie dostrzega 

jednostronności myślowych konstrukcji. Jednocześnie jest także jed-

nym z głównych inicjatorów i współautorów tematycznego numeru 

„2 B. To be. The Journal of Ideas” (1995, no. 7–8), poddającego 

wielostronnej krytyce mityczne wyobrażenia na temat Ameryki. 

Z uwarunkowań emocjonalnych i etycznych – nie zaś tylko inte-

lektualnych – wyrasta, jak się wydaje, skłonność poety do założeń 

bliskich duchowi „otwartości”; skłonność, której dialektycznym 

komponentem mógłby być bodaj jedynie równie bezkompromisowy 

i jednowymiarowy stosunek pisarza do znienawidzonej Rosji41. 

Konceptualną, pomyślaną jakby nie na ludzką miarę ucieczkę 

od miejsca w języku czy „miejsca na Ziemi” zakłóca bowiem 

skutecznie to, co ludzkie; podobnie jak swobodę ruchów – dającą 

wolność – ogranicza wymierna siła ciążenia. I Karpowicz, autor 

Spoza, zdaje z tego bezpośrednio sprawę w liście do Krystyny Miło-

będzkiej: „Św. Augustyn twierdził, że tylko rzeczy, które nie są na 

swoim miejscu – są w ruchu. Czy to, że tak potrzebujemy ruchu, nie 

oznacza, że chcemy jedynie »wpaść w swój dołek«, mając »balast 

z geometrii« (Bergson)?”42.

40 F. Kujawinski, T. Tabako: Tymoteusz Karpowicz. Krótki przewodnik…, s. 86.
41  Tomasz Tabako wspomina: „W jednym z listów do mnie nie wytrzymał i ujaw-

nił dodatkowe powody swojego oddalenia od Polski. Pisał: Ale chyba najsilniej 
była tu działająca moja wręcz nienawiść do Rosji. Może dlatego, że połknęła mi ojca. 
Że naród rosyjski, tak irracjonalny, zagraża Europie, ludzkości. I że tylko Ameryka, 
potężna, może powstrzymać Rosję w tym lękowym pragnieniu połknięcia Europy”. 

T. Tabako: Horror metafi zyczny. „Odra” 2008, nr 3, s. 67.
42 T. Karpowicz, K. Miłobędzka: 29 pytań i odpowiedzi. W: T. Karpowicz, 

A. Falkiewicz, K. Miłobędzka: Dwie rozmowy…, s. 151.
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Leśmianowskie śnieżne puchy
1.
„Początek jest biały. Biała płaszczyzna, biała otchłań, biała dziura 

lęku”1 – powtarzał niestrudzenie znawca Oddechu bogów w eseju 

poświęconym problemowi inspiracji. Pochylony nad niezapisaną 

jeszcze kartką papieru, początek powiązał z białą, lękową pustką, 

pomijając przy tym charakterystykę fi zykalną, zgodnie z którą biel 

jest „samym światłem, sumą wszystkich barw pryzmatycznych”2. 

Język, co ciekawe, przytakuje naturze najjaśniejszego z kolorów, 

jakie widzi ludzkie oko: rdzeń indoeuropejski słowa biały to bhā-ti 
‘świeci’3. Dość jednak powiedzieć, że nawet Johann Wolfgang 

Goethe, autor Zur Farbenlehre, zwiedziony świadectwem swych 

zmysłów i malarską praxis, czerpiącą z długiej tradycji mieszania 

barw substancjalnych na paletach artystów, nie dawał wiary eks-

perymentom Isaaca Newtona, pozwalającym udokumentować tzw. 

refrakcję światła4. 

Jeśli zważać na sposób odbioru barwy białej, barwy wyzwalają-

cej u spoglądającego na nią określone psychosomatyczne reakcje, to 

1 J. Poethen: Helikon albo: problem inspiracji. W: Idem: Oddech bogów (eseje 
greckie). Przeł. E. Wachowiak. Oprac. i wstępem poprzedził S. Sterna-Wachowiak. 

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Poznań 2000, s. 61.
2 M. Rzepińska: Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego. 

Wydawnictwo Literackie, Kraków 1983, s. 606.
3 Zob. A. Brückner: Słownik etymologiczny języka polskiego. Wiedza 

Powszechna, Warszawa 1974, s. 25.
4 Zob. G. Evans: Historia kolorów. Tajemniczy świat barw. Przeł. W. Jeżewski. 

Bellona, Warszawa 2019, s. 10–11. Zmieszanie barw substancjalnych daje co 

najwyżej kolor szarobrązowy. Zob. ibidem, s. 11.  
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rację przyznać trzeba by Henrykowi Struvemu, autorowi pierwszej 

polskiej książki naukowej opisującej obszernie problematykę kolo-

rów5, który zapewniał, że „białe wydaje się nam zawsze niedokoń-
czonem, domagającem się wypełnienia”6. Barwa ta może zachęcać 

czy wręcz prowokować do tego, by twórczo zagospodarowywać jej 

gościnny potencjał. Estetyk – jak zapewniał Struve – „wbrew naj-

znakomitszym fi zykom świata” nie dostrzega w samej białości żad-

nych innych kolorów7, w istocie bowiem biel, jako barwa spośród 

wszystkich najjaśniejsza, „nie ma dla oka ciężaru”8. Może dlatego 

kojarzy się raczej z brakiem, nicością czy pustką, albo powietrzem, 

materią rozrzedzoną i niepewną dla wzroku, który chętniej wybiera 

to, co rzuca się w oczy – tęczowy „osad”, stworzony z tzw. barw 

chromatycznych: 

Jako barwa czysta, wolna od wszelkiej szczegółowej treści, od wszelkiego 

określonego czynnika barwnego – białość wywołuje […] wrażenie lek-
kości; ma w sobie coś eterycznego, unoszącego się ponad wszelkie inne 

barwy, które treścią swoją ciążą naszemu oku i stanowią niby materialny 

osad, pozostały z rozłożenia białego światła na swe części składowe9. 

Pełnia, swoista nadmiarowość, ukryta w „białej pustce” wy-

daje się trudna do wyobrażenia. Nieskazitelna, „czysta” biel bywa 

postrzegana raczej jako otwarty znak zapytania10. Onieśmiela 

splendorem zarezerwowanym dla rytuałów wtajemniczenia (łac. 

candidus ‘biały’), uwodzi „śnieżnym”, baśniowym urokiem, czy 

okazałym pięknem koloru ponoć ulubionego przez bogów11, wydaje 

5 Zob. M. Rzepińska: Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego…, 

s. 604.
6 H. Struve: Estetyka barw. Zasady upodobania w barwach i ich zastosowanie 

do stroju, sztuki pięknej i wychowania estetycznego. [S.n.], Warszawa 1886, s. 43.
7 Zob. ibidem, s. 29.
8 Ibidem, s. 41. W cytacie uwspółcześniono pisownię.
9 Ibidem. W cytacie uwspółcześniono pisownię.
10 Zob. D. Czaja: Gramatyka bieli. W pogoni za wielorybem. W: Idem: Gramatyka 

bieli. Antropologia doświadczeń granicznych. Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2018, 

s. 226. Biel, jak zaznacza Dariusz Czaja, była wyzwaniem myślowym także dla 

autora Uwag o kolorach, Ludwiga Wittgensteina. Zob. ibidem, s. 228–231.
11 Na temat sposobu funkcjonowania koloru białego w kulturze zob.: 

G. Evans: Biel. W: Idem: Historia kolorów…, s. 168–185; W. Kopaliński: Biały 
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się niepojęta i groźna, jak biały wieloryb Hermana Melville’a12. 

Znajdując w sztuce zastosowanie jako środek komunikowania 

uczuć lub wywoływania u odbiorcy określonego rezonansu, staje 

się najczęściej sygnałem tego, co wzniosłe i nieznane lub polem 

przyszłych możliwości. W teorii barw, inspirowanej ustaleniami 

Goethego, napisanej już u progu wieku XX, Wasilij Kandinsky cha-

rakteryzował biel, jak się wydaje, niezwykle trafnie: jako „młode 

nic”13. Nie tyle kolor, ile symbol „świata, w którym barwy przestają 

istnieć jako substancje i właściwości materialne”14. Analogonem 

przedmiotowo-obrazowym koloru białego miałby być, według 

malarza, „nieprzebyty, nie dający się zburzyć, ciągnący się w nie-

skończoność, zimny mur”15, lecz ta odstręczająca plastyczna wizja 

pozostawała w prezentowanym ujęciu w istocie sprzeczna z su-

gerowanym dźwiękowym odpowiednikiem barwy – wielką, a jed-

nak nie całkiem głuchą ciszą:

Wewnętrznie brzmi [biel – M.K.] jak brak dźwięku, co w muzyce niekiedy 

dość dobrze wyrażają pauzy, które na chwilę przerywają rozwój frazy, 

lub wydarzeń, lecz nie są ostatecznym zakończeniem akcji. To milczenie 
nie jest wszakże martwe – przeciwnie, pełne możliwości. Biel dźwięczy, jak 

cisza, która nieoczekiwanie może stać się wymowna. Jest to młode nic, 

lub dokładniej mówiąc, nicość zapowiadająca początek, narodzenie. Tak 
być może dźwięczała ziemia w okowach białej epoki lodowcowej16.   

2.
Znane jest zamiłowanie Leśmiana do koloru i jasno deklarowane 

przez poetę „ostre widzenie przedmiotów i barw” (Dialogi akade-
mickie – W niepojętej zieloności, SL 545)17, zaświadczające, że jego 

(Białość, Biel) [hasło]. W: Idem: Słownik symboli. Ofi cyna Wydawnicza Rytm, 

Warszawa 2001, s. 17–18. 
12 Zob. D. Czaja: Gramatyka bieli. W pogoni za wielorybem…, passim.
13 [W.] Kandyński: O duchowości w sztuce. Przeł. S. Fijałkowski. Wstęp M. Bill.

Państwowa Galeria Sztuki, Łódź 1996, s. 92.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Stosuję następujące skróty do oznaczenia źródeł cytatów: PZ – B. Leśmian: 

Dzieła wszystkie. T. 1: Poezje zebrane. Oprac. J. Trznadel. PIW, Warszawa 2010; 
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wrażliwość plastyczna czerpać musiała z estetyk dowartościowu-

jących chromatyczną stronę dzieła, charakterystycznych zaś dla 

epoki, z której jako pisarz wyrastał. „Wyzwolenie” koloru w ma-

larstwie europejskim, przeciwstawienie się dotychczasowej domi-

nacji rysunku, poddanego rozumowym rygorom i posiadającego 

intelektualną wagę, objęło swym zasięgiem wiele kierunków arty-

stycznych na przełomie wieków i zdawało się przebiegać równolegle 

do wzrastającej rangi tego, co w sztuce wykraczać miałoby poza 

ścisłe ramy logiki. Nasilająca się co najmniej od czasów Delacroix 

tendencja do „emancypacji”, usamodzielniania się i intensyfi kacji 

barw przybierała przy tym kształty rozmaite: od sensualizmu i in-

tuicji plastycznej impresjonistów, lubujących się w słonecznych 

plenerach i transponujących światło na kolory, po melanż optyczny 

postimpresjonistów, tworzony w sojuszu z optyką naukową; od 

secesyjnych łagodnych pasteli, subtelnego niuansowania stylistyki 

barwnej obrazów, po zuchwałą i „wrzaskliwą” kolorystykę charak-

terystyczną chociażby dla fowistów czy antyestetyzmu i kolory-

stycznej „agresji” ekspresjonizmu18. 

Leśmian odważnie sięgał po kolory, chętnie kumulował epitety 

barwne19. Kolor, apelujący do zmysłów i emocji, uaktywniał w jego 

SL – B. Leśmian: Dzieła wszystkie. T. 2: Szkice literackie. Oprac. J. Trznadel. PIW, 

Warszawa 2011; UDL – B. Leśmian: Dzieła wszystkie. T. 4: Utwory dramatyczne. 
Listy. Oprac. J. Trznadel. PIW, Warszawa 2012. W nawiasie podaję tytuł tekstu. 

Cyfry arabskie zapisane przy skrótach oznaczają stronę danej publikacji.
18 Zob. M. Rzepińska: Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego…, 

s. 481–569.
19 W tekście korzystam z ustaleń badaczy, którzy poddali szczegółowej 

analizie kolorystykę przywoływaną w poezji Leśmiana. Pisali na ten temat między 

innymi: K. Walc: Kolor w poezji Leśmiana. Zarys problematyki. W: Od Koźmiana 
do Czernika. Studia i szkice o literaturze polskiej XIX i XX wieku. Red. S. Kryński. 

Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1992, s. 155–156; U. Sokólska: Świat barw w „Łące” 
i w „Sadzie rozstajnym”. W: Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice. Red. 

T. Cieślak, B. Stelmaszczyk. Universitas, Kraków 2000, s. 395–415; A. Sobieska: 

Traf słoneczny mię stworzył – świetlisty kreacjonizm i kolorowa kontemplacja. W: 

Eadem: Twórczość Leśmiana w kręgu fi lozofi cznej myśli symbolizmu rosyjskiego. 
Universitas, Kraków 2005, s. 219–228; M. Nawrocki: Wariacje istnieniowe. O onto-
logii poetyckiej Bolesława Leśmiana. Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Tarnowie, Tarnów 2009, s. 101–113; A. Czabanowska-Wróbel: 

„Niepojętość zieloności” i „możliwość szkarłatu”. O kolorystyce Bolesława Leśmiana. 
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poezji – by tak rzec – „nielogiczne dziedziny” istnienia (zob. Prze-
miany rzeczywistości, SL 45). Stosowane przez piszącego rzeczow-

niki, określające odcienie, jak i czasowniki, wskazujące na barwną 

„dziejbę”, pozwalały niejednokrotnie usamodzielniać się „farbom”. 

Leśmian używał ich w sposób arbitralny, kreacyjny – nieco po-

dobnie jak w malarstwie postimpresjonistycznym20; za pomocą 

odcieni próbował wyrażać w sposób metaforyczny między innymi 

swoisty koloryt doznania (por. „ty – piękna i biała”, Z dziennika, 
PZ 597). Wyczulony na ruch, a więc i światło, które to pojawia 

się, to znów znika, poeta preferował przy tym – jak ustalili bada-

cze – przede wszystkim barwy „żywe” i jasne. Szczegółowa analiza 

palety kolorystycznej pisarza pozwoliła stwierdzić, że w doborze 

barw „odróżnia się zarówno od uduchowionej, powietrznej triady 

symbolistów [błękit, biel i złoto – M.K.], jak i od infernalnej, og-

nistej kolorystyki ekspresjonizmu. Jego zielenie i czerwienie wydają 

się bardziej »ziemskie« i dotykalne”21. Niemniej jednak świetliste 

złoto, co trudno przeoczyć, pojawia się w tych wierszach niemal 

dwa razy częściej niż pozostałe z dominujących odcieni. Wyraźna 

jest także dysproporcja, jeśli chodzi o częstotliwość występowania 

motywu, między bielą (95 razy) a czernią (34 razy)22. Wpisuje to 

poezję Leśmiana w porządek dokonującej się już od wieku XVIII 

W: Eadem: Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staff a i Bolesława Leśmiana. 
Universitas, Kraków 2009, s. 267–294; B. Malinowska: Żywe barwy Leśmiana. 
O metaforycznej postaciowości Leśmianowskich barw. W: Pojęcia zapisane w ję-
zyku. Red. M. Falkowska, K. Waszakowa. Wydział Polonistyki Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 92–105.      
20 Zestawiano poezję Leśmiana zarówno z impresjonizmem, jak i z post-

impresjonizmem, także jako oznakami kryzysu reprezentacji. Zob. A. Węgrzyniak:

Świat i „światłocień”. O „impresjonizmie” Bolesława Leśmiana. W: Eadem: 

Egzystencjalne i metafi zyczne. Od Leśmiana do Maja. Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego, Katowice 1999, s. 12–31; M. Delaperrière: Czy istnieje poezja 
impresjonistyczna? Od Mallarmégo do… Leśmiana. W: Eadem: Pod znakiem 
antynomii. Studia i szkice o polskiej literaturze XX wieku. Universitas, Kraków 

2006, s. 15–33; A. Czabanowska-Wróbel: „Niepojętość zieloności” i „możliwość 
szkarłatu”…, s. 271.

21 A. Czabanowska-Wróbel: „Niepojętość zieloności” i „możliwość szkarłatu”…, 

s. 269.
22 K. Walc: Kolor w poezji Leśmiana…, s. 157.
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przemiany w zakresie wrażliwości estetycznej, powiązanej z prze-

zwyciężaniem tego, co ciemne czy nawet mroczne, kolorystycznie 

„ciężkie”, poprzez widoczne rozjaśnianie i ochłodzenie palety bar-

wnej23. „Poezja Leśmiana – pisze Krystyna Walc – wiąże się silnie 

ze śmiercią, natomiast kolorystyka stosowana przez poetę składa 

się w przeważającej części z barw przynależnych życiu, co więcej, 

śmierć znajduje się nieraz w polu oddziaływania tych barw. […] na 

»planie barwnym« – zwycięża życie”24.

Intensywnie akcentowana przez Leśmiana polichromatyczność 

świata współgrała z witalistycznymi tendencjami, obecnymi w jego

poezji. Bez wątpienia bliski był poecie jednak także impresjoni-

styczny świat „rozbielony” w pełnym słońcu. Zauroczenie ma-

larstwem Moneta, jak i rozmiłowaną w kolorze białym secesją25, 

poświadczone w listach pisarza26, korespondowało chociażby z sub-

telniejszą na tle późniejszej twórczości kolorystyką pierwszego 

tomu jego wierszy. Niemałe znaczenie dla kształtu omawianej liryki 

miał również „świetlisty kreacjonizm”27, czyli wyraźna predylekcja 

autora do wydobywania twórczej roli światła. Przedstawiana przez 

Leśmiana rzeczywistość urzekała wielością form i – jednocześnie 

– zdawała się „skrzyć” od możliwości: „Czasem coś, czego nie 

ma, pod wiatr się zazłoci” (Po deszczu, PZ 394). Wytłumaczyć 

23 Zob. M. Rzepińska: Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego…, 

s. 371. Denis Diderot pisał: „Z dwóch obrazów jednakowych pod względem 

kompozycji na pewno zadowoli nas bardziej ten, który jest jaśniejszy; to różnica 

pomiędzy nocą a dniem”. Fragment pochodzącego z 1766 roku tekstu Diderota 

Essai sur la peinture, a dokładnie jego drugiego rozdziału, zatytułowanego Mes 
petites idées sur la couleur, cyt. za: ibidem, s. 394.

24 K. Walc: Kolor w poezji Leśmiana…, s. 166.
25 Zob. M. Wallis: Upodobania kolorystyczne. W: Idem: Secesja. Arkady, 

Warszawa 1974, s. 162–163. Leśmian dzieli ze sztuką secesyjną także upodobanie 

do złota oraz faktur tęczujących i opalizujących. Zob. ibidem, s. 163–164.
26 Zob. List Bolesława Leśmiana do Zenona Przesmyckiego z 1903 roku 

(UDL 312).
27 Określenie Anny Sobieskiej. Zob. A. Sobieska: Traf słoneczny mię stworzył – 

świetlisty kreacjonizm i kolorowa kontemplacja…, s. 219–228. Pisząc o kolorystyce 

w poezji Leśmiana, badaczka odwołuje się do sztuki ikony, której złote tło – jako 

widzialny znak obecności Boga – jest swoistym „prześwitem” ku niewidzialnemu 

światu. Zob. ibidem, s. 225.
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można by w ten sposób skłonność poety do „intensywnego na-

pełniania poetyckich pejzaży światłem, bądź jakimiś znamionami 

przezroczystości”28. Migotliwa gra promieni słońca czy księżyca, 

zniewalająca oko swym urokiem, była bodaj przede wszystkim za-

chętą, by wejść w porządek mitu – nasycić wzrok radością światła, 

stającego się zaczątkiem życia (luminis vitae)29.

3.
Jeśli kolor był dla Leśmiana sposobem metaforyzowania zagadki 

bytu, to zasadne wydaje się także pytanie o plamy bieli pośród 

owych tęczowych wiraży; bieli, w której spotykają się razem – 

rozbłyskujący początek i blady koniec. Gdy zawodziło bowiem 

zaufanie do solidnej i stabilnej realności materii, jakie wykazywali 

na przykład jeszcze dawni holenderscy mistrzowie malarstwa, po-

zostawała, jak dowodził Leśmian w eseju Przemiany rzeczywistości, 
jedynie wiara w tęczowe omamy, „gry świateł i cieni, barw i tonów” 

(SL 44), blednące jednak równie łatwo jak w chwili niemocy Pan 

Błyszczyński:

rzeczywistość  rozwiewa się w nic przed naszymi oczyma, które już pła-

kały nad tym, iż nie mają nic prócz źrenic wpatrzonych w sny własne.  

Jeszcze chwila – a człowiek znika nam sprzed oczu jako sen, nie wiadomo 

przez kogo wyśniony. I zamiast ciał […] ujrzymy na płótnie pejzaż, jak gdyby 

człowiek wcale nie istniał. Pejzaż, jako w y p o c z y n e k  c z ł ow i e k a  o d 

s a m e go  s i e b i e , jako „najlepsza” przystań jego znużeń i wędrówek nie-

ustannych, jako powrót do natury, gdzie go czeka cierpliwa i b e z i m i e n n a 

rzeczywistość poza nim, rzeczywistość n i e p o d o b n a  d o  n i e g o  s a -

m e g o  i kusząca go właśnie tym niepodobieństwem (Przemiany rzeczywis-
tości, SL 45; podkreślenie – M.K.). 

28 Ibidem, s. 224.
29 Por. D. Wojda: Złoty kurz. O jednej metaforze Bolesława Leśmiana. 

„Przestrzenie Teorii”, t. 25 (2016), s. 27. Przekonujące wydają się objaśnienia, 

jakie podaje Karl Kerényi, że jasność, sytuowaną przez mitologie u początku 

wszelkiego bytu, wiązać należy nie tyle z jakimś określonym, utrzymującym się 

trwale stanem, ile raczej z doświadczeniem rozbłysku – z „momentem zalśnienia”. 

Informację i cytat podaję za: S. Jasionowicz: Ku przezroczystości. W: Idem: Pustka 
we współczesnym doświadczeniu poetyckim. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Pedagogicznego, Kraków 2009, s. 106. 
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Znajdująca odzwierciedlenie w poezji, Leśmianowska koncepcja 

przemian rzeczywistości wyrastała bez wątpienia z uwrażliwienia 

na stymulowane słońcem cykle przyrodnicze, zwłaszcza zaś, jak się 

wydaje, na moment przełomowy, gdy zimowa pustka przeradzała 

się z powrotem w wiosenną euforię. Ostatnia z przywołanych tu 

pór roku, zwyciężczyni zimy – szalona, tęczowa, zapewniająca „żer 

oczom” (zob. Wspomnienie, PZ 211) – w wierszach autora Łąki po-

zostaje jednak zarówno bliskim sercu sezonem przyrodniczym, jak 

i znakiem określonego stanu ducha. A ten, niestety, bywa zmienny: 

„O, jakże prędko przeminęła wiosna, / Pozostawiając przelęknione 

życie!” (Schadzka spóźniona, PZ 229). Przyroda podsuwa wyobraźni 

mit pomagający lepiej zrozumieć rytm jednostkowego życia, a że 

w poezji Leśmiana istnienie mierzone jest przede wszystkim inten-

sywnością przeżyć, miewa też – podobne zimie – „miejsca puste”30.

Nie zmienia to faktu, że pod piórem poety bliska zimie biel staje 

się, co może warto wyraźnie zaznaczyć, barwą urody – zwłaszcza zaś 

gdy oświetla ją życiodajne słońce. Wydaje się, że kolor biały był dla 

Leśmiana odcieniem dostatecznie wyrazistym, by pomieścić jedno-

cześnie błogą radość prostych zmysłowych doznań i cichy, lecz może 

dlatego bardziej ciążący smutek trudnych życiowych doświadczeń. 

Blednie bowiem to, co istnieć nie ma siły, lecz biały – nie blady – bywa 

sen czy zgon. Może dlatego, że biała jest również „cisza” ciała i biały 

jest ból31. A ponieważ ten ostatni pozostaje jednocześnie „czymś – 

30 Podkreślić trzeba jednak, że z czasem nieuchronnego zamierania natury, 

właściwym dla przyrodniczego cyklu przemian, Leśmian kojarzony jest dość 

niechętnie – tak bardzo jego świat wydaje się przepełniony życiem, powiązany 

trwale z jego intensywną „dziejbą”. Nawet ułożony w zimowym grobie, w poe-

tyckiej wizji Kazimierza Wierzyńskiego, prezentowany jest jako ten, który 

„Śniegiem ogrzany, / w śnie uleżały” wraz z nadchodzącą wiosną przybrać 

może jeszcze odmienną postać: „Śpizimek motyla trzyma / W czterech zabitych 

deskach”. K. Wierzyński: Leśmian w zimie. W: Strofy o porach roku. Antologia. 
Wybór, opracowanie i posłowie R. Matuszewski. Iskry, Warszawa 1985, s. 536. 

Autor antologii Strofy o porach roku nie ma wątpliwości co do tego, jakie są 

rzeczywiste preferencje twórcy Łąki: „Leśmian […] to przede wszystkim poeta 

wiosny i lata”. R. Matuszewski: Posłowie. W: Strofy o porach roku…, s. 610.  
31 Zob. na przykład wiersze: Zielona godzina V, Do śpiewaka, Nieznana podróż 

Sindbada Żeglarza, Piosenka, Dżananda, ***Jak niewiele ma znaków to ubogie ciało. 

W przywołanych tu przypadkach, podobnie jak i w całej twórczości Leśmiana, 
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wokół czego zbiera się, gromadzi istnienie”32, połyskujące biele – jak 

i „śnieżące się” w poezji Leśmiana żale33 – okazują się dobrym punk-

tem wyjścia do opowieści o życiu. Bez wątpienia niesamowita i za-

razem kojąca wydaje się bowiem bliska owemu życiu ruchliwość, 

zwłaszcza, gdy pokłada się w niej bezwzględną ufność. Z nadzieją 

wybiegać można myślami daleko w przyszłość, ignorując niejako czas 

zimowego przestoju, w pełnym zaufaniu do istnienia ukrytego pod 

śniegiem, w azylu subnivium: „Odkwitną kwiaty z śniegów powicia,/ 

Gdy się odzłoci słońce na nowo!” (Jesienią, PZ 566). Niemniej jednak 

z równą mocą ekscytuje już sama utajona dynamika pozornego bez-

ruchu, dająca podstawę do trwałego, powtarzającego się oporu. Życie 

w swej substancji niezniszczalne, nieograniczone, wpisane w cy-

kle przyrodniczej odnowy, wydobywa się z zimowych okowów z mo-

cą, która niezmiennie zadziwia34. 

kluczowe wydaje się powiązanie koloru białego z barwą ciała. Zwłaszcza zaś ciała 

kobiecego. Najpiękniejsza jest więc może ta, którą „traf słoneczny / Stworzył i cia-

ła białośnieżną ciszę / Rozśpiewał” (Nieznana podróż Sindbada Żeglarza, PZ 110), 

jakkolwiek nie do pogardzenia okazuje się także upojna – choć zarazem upiorna – 

magia, jaką roztacza niesyty uczuć i pieszczot „biały szkielet Jadwiżyn…” (Jadwiga, 

PZ 359). Biały kolor, obecny w tle Leśmianowskiej śmierci, wydaje się odcieniem 

wciąż jeszcze dość intensywnego istnienia (por. „żale […] się śnieżą, / w tym 

śniegu, w tym zbielałym ku zaciszom zgonie”, Zmierzch bezpowrotny, PZ 321).  
32 J.M. Rymkiewicz: Ból [hasło]. W: Idem: Leśmian. Encyklopedia. Wydaw-

nictwo „Sic!”, Warszawa 2001, s. 28.
33 Nie przypadek to, że w jednym z utworów poety „żale świata na szczytach 

się śnieżą” (Zmierzch bezpowrotny, PZ 321). Biały śnieg, doskonale odbijający 

światło, zdaje się wykazywać, zgodnie ze swoją charakterystyką fi zykalną, także 

właściwości absorpcyjne, tyle że obok dźwięków w omawianych wierszach 

„pochłania” równocześnie nawarstwione emocje, staje się znakiem żalu i tęsknoty, 

odsyłającym ku temu, co niedostępne, a upragnione, zanikające gdzieś w oddali, 

może zaprzepaszczone („Skrzydłami się w pozgonny żal nad sobą śnieżył”, Eliasz, 

PZ 462). Bywa jednak i tak, że żal „trudno czasem […] rozbiałośnieżyć” (*** 

Nie ma ich nigdzie i w żadnej ustroni, PZ 66), „zawierusza się” w śniegu wraz ze 

śladami człowieka (zob. ***Mrok na schodach. Pustka w domu, PZ 517). 
34 W jednym z esejów Ernst Jünger pisze: „Przeskoczenie zimy należy do 

genialnych posunięć przyrody. Jest coś nieoczekiwanego, coś zagadkowego w ruchu, 

który waży się ona wykonać […]. W tym ruchu tkwi nie tylko wielka śmiałość, lecz 

także ufność. Tu wiedza zaświadcza, że słońce powróci, że nie zostawi życia na 

lodzie”.  E. Jünger: Listopad. W: Idem: Wybór esejów o słowach i drzewach. Wybrał 

i przeł. B. Baran. Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2017, s. 137.
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4.
„Nigdy nie lubiłem artystów bez pejzażu, dających tylko ideowe 

ujęcie świata” (Dialogi akademickie – W niepojętej zieloności, SL 545) 

– zwierzał się autor Łąki, stawiając na jakości zmysłowe i porządek 

wyobrażeniowy, odsyłający – jak się wydaje – w kierunku tego, co 

nie daje się w pełni zretoryzować. Wraz z modernistyczną liryką, 

po wiekach lekceważenia czwartej pory roku (nieco nudnawej dla 

pracowitego ziemianina, „gnuśnej” zimy35, a potem symbolu naro-

dowej niewoli i białych rosyjskich pustkowi czekających na polskich 

zesłańców) powracało uwrażliwienie na sensualny walor śnieżnych 

pejzaży i na dynamikę procesów przyrodniczych. Stopniowo też akt 

kontemplacji zastępowany był manifestowaniem współodczuwania 

i podejmowaną przez człowieka wespół z przyrodą pracą twórczą36.

„Śnieg – pojawia się kilkakrotnie w poezji Leśmiana jako symbol 

tego, co rozdziela, zasłania, sprawia, że przedmioty i czasy stają się – 

jak podkreślał Michał Głowiński – niedostępne”37. Zimowe zawieje 

i zamiecie, śnieżyce zasnuwające bielą przestwory, płatki śniegu 

35 Zob. J. Kochanowski: Pieśń XXV z Ksiąg wtórych [***Czego chcesz od 
nas Panie…]. W: Idem: Sobie śpiewam a Muzom… Antologia. Wyboru dokonała 

K. Żukowska. PIW, Warszawa 1975, s. 101. 
36 Zob. R. Matuszewski: Posłowie…, s. 609–620.
37 Przypis do tekstu Elegie autobiografi czne Leśmiana. Zob. M. Głowiński: 

Prace wybrane. T. 4: Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana. 

Universitas, Kraków 1998, s. 255. Na temat wierszy „zimowych” Leśmiana 

pisali między innymi: A. Lam: Obraz i dyskurs w poezji Leśmiana. W: Poetyki 
Leśmiana. Leśmian i inni. Red. E. Czaplejewicz, W. Sadowski. Wydział Polonistyki 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002, s. 47–48; A. Zawadzki: „Hojność 
śladu”. O „Śniegu” Leśmiana. „Przestrzenie Teorii”, t. 8 (2007), s. 31–41; 
R. Nycz: Trzy glosy o nowoczesności, doświadczeniu i literaturze. W: Idem: Poetyka 
doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura. Instytut Badań Literackich 

PAN. Wydawnictwo, Warszawa 2012, s. 244–260; L. Zwierzyński: Odwrócenie 
perspektywy – próba innego modelu historii literatury. Metoda wglądków. W: „Ja” 
w przestrzeniach aksjologicznych. Z problematyki podmiotowości w literaturze 
XIX–XXI wieku. Red. L. Zwierzyński, M. Wiszniowska, P. Paszek. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 96–99. Młodopolskie pejzaże zimowe, 

„wyobraźnię hibernacyjną” epoki, ale i ambiwalentne obrazy najzimniejszej 

z pór roku, omawiał szerzej Wojciech Gutowski. Zob. W. Gutowski: Pejzaże zimowe 
w poezji Młodej Polski. Tematyka i symbolika. W: Idem: Między inicjacją a nicością. 

Studia i szkice o literaturze modernizmu. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego, Bydgoszcz 2013, s. 242–262. 



LEŚMIANOWSKIE ŚNIEŻNE PUCHY 85

lgnące ochoczo do szyb, niczym białe ćmy – wszystko to idealne 

przesłony, odgradzające „ja” od „nie-ja” bądź upragnionego „ty” 

(Mroźny ranek, ***Ponad zakres śnieżycy, ponad wicher i zamieć), 

oddzielające teraźniejszość od boleśnie ulotnej przeszłości (Śnieg, 

***Mrok na schodach. Pustka w domu) czy rzeczywistość znajomą 

i bliską od świata kuszącego niepodobieństwem do tego, co znane 

(W śniegu, Bałwan ze śniegu). „Zimowa” tematyka wierszy poety 

ewokuje, jak zaznaczał Ryszard Nycz, obok wątków związanych z za-

gadnieniem nicości, „problem relacji podmiot – rzeczywistość, 

rozumianej zarówno w porządku bycia (jako rodzaj konfrontacji/

partycypacji człowieka ze światem), jak i w porządku poznania 

(tzn. wzajemnej komunikacji i poznawczej, w tym także poetyc-

kiej, dostępności obu stron – i tej, i tamtej – rzeczywistości)”38. 

Uwzględniając wszystkie te spostrzeżenia, warto może przyjrzeć się 

bliżej naturze śnieżnej przesłony. Tym bardziej, że Leśmianowski 

śnieg zadziwia obfi tością, nierzadko urokliwym nadmiarem (Park 
w śniegu, Mroźny ranek, Noc zimowa, Śnieg), tworzy swoiste „światy 

przelotne i wędrowne kraje” (W śniegu, PZ 393) i pobudza rozma-

rzoną wyobraźnię do pracy.

Materia śniegu wymyka się jasnym rozgraniczeniom, treści 

wyobrażeniowe, które ze sobą niesie, jak dowodził Gilbert Durand, 

autor Psychanalyse de la neige, są ambiwalentne: puch śnieżny 

nawiązuje jednocześnie do wszystkich elementarnych żywiołów 

i stanowi ich przekroczenie. Dotyczy to zaś zwłaszcza ziemi; „piąty 

żywioł”, żywioł śniegu, podważa zasady „twardej” materialności, 

ze swoją bielą i nieokreślonością wydaje się przeciw-ziemski39.  

Utrzymuje się zresztą pogląd, że kolor biały wyrażać miałby tęsk-

notę za przybliżeniem się do „stanu niebiańskiego”, a sam „śnieg, 

gdy już zalega na ziemi, jest poniekąd »ziemią przeminioną«”40. 

38 R. Nycz: Trzy glosy o nowoczesności, doświadczeniu i literaturze…, s. 252.
39 Zob. G. Durand: Psychanalyse de la neige. W: Idem: Champs de 

l’imaginaire. UGA Éditions, Grenoble 1996, s. 9–33. Zob. też: S. Jasionowicz: Ku 
przezroczystości…, s. 111.

40 J.E. Cirlot: Biel [hasło]. W: Idem: Słownik symboli. Przeł. I. Kania. 

Wydawnictwo Znak, Kraków 2000, s. 80.
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Z pewnością Leśmianowski śnieżny puch – podobnie jak i ulepiony 

z niego bałwan, „błędny wskaz” (Bałwan ze śniegu, PZ 340) – to ma-

teria o kłopotliwym statusie ontologicznym, z pograniczna bytu i ni-

cości. Przynależy do nieożywionego świata, pozaludzkiej, „bezimien-

nej” natury, reprezentowanej zastępczo przez określenia, odsyłające 

w stronę niewiadomego – „Co mu na imię: biel i nic…” (Bałwan ze 
śniegu, PZ 340). Jest przy tym zwykle konsekwentnie niewymowny: 

odmiennie od hałaśliwych śnieżyc istnieje w sposób bezgłośny – roz-

tacza wokół „Milczący blask i niemy czar” (Park w śniegu, PZ 564) 

bądź „ciszkiem się sroży” (W śniegu, PZ 393). W przypadku świata 

takiego jak Leśmianowski, w którym nie obowiązuje właściwie zasada 

niesprzeczności, ambiwalentny sposób funkcjonowania śniegu, jako 

kwintesencji „białego czaru” (W śniegu, PZ 393) i zarazem nicości, 

wydaje się kluczowy. Jest on jak swoista materia prima, uwidaczniająca 

w całej pełni ekscytującą urodę tego, co zarazem jest – i nie jest.

Poecie pozostaje więc gra niedopowiedzeniami, odnosząca się do 

tego, co można tylko „musnąć”, oferując w zamian metonimiczne, 

pełne lekkości – choć przecież mające swój ciężar – obrazy. Obrazy-

-przesłony odsyłające wciąż gdzie indziej, lecz jednocześnie kuszące 

swą zmysłową naturą. W porządek metonimicznych znaków, 

przesłaniających treści, których nie udaje się wprost przywołać, 

wpisuje się pozostawiony na śniegu ślad jako odcisk tego, czego nie 

ma, lecz sam – co istotne – namacalny. „Uwolniony od obecności 

i referencji, byt śladu – jak zaznaczał Andrzej Zawadzki, interpre-

tując wiersz Śnieg – to »zbytek« – […] zarazem coś zbytecznego, 

niepotrzebnego, jak i zbytkownego, stanowiącego nadmiar – w tym 

wypadku – sensu”41. Raz „hojne”, innym razem na wpół zatarte 

czy przyprószone ślady, odciśnięte w śnieżnej bieli – powracające 

jako istotny motyw „zimowych” wierszy Leśmiana – wzywają do-

kądś, gdzieś w dal, w stronę niewiadomego, w kierunku czegoś, co 

jednocześnie (niejako z zasady) nie jest do pochwycenia:

W wonnym śniegu wiją się zawrotne

Ślady sanek, zniknionych w mgieł fali –

41 A. Zawadzki: „Hojność śladu”…, s. 39–40.
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Sanki znikły, jak wichry przelotne,

Lecz ślad został – ślad ich snów zawiły!

Pół snu swego w śniegu zostawiły,

A pół drugie poniosły gdzieś dalej!...

(Mroźny ranek, PZ  616)

Poeta sięga po bliskie modernistom niedookreślenia42, by zasygna-

lizować problemy, z jakimi spotyka się samotne, wzruszone „ja”, 

główny bohater przywoływanych tu „zimowych” tekstów. Bohater, 

co ważne, zapatrzony w sny własne, wyśnione „na białym […] 

posłaniu” (Park w śniegu, PZ 564) zimy, zwykle jednak poszukujący 

dostępu do prostego szczęścia, wynikającego z bezpośredniego 

udziału w dziejącej się rzeczywistości. Wydaje się przy tym, że 

podstawowym kluczem do „zimowego” oczarowania wyobraźni, 

jej autentycznego zafascynowania śnieżną, puszystą i cichą materią, 

jest – „marzenie ku dzieciństwu”43. Marzenie odczytywane między 

innymi jako wyraz pierwotnej „sympatii do otwarcia na życie”44 

lub przejaw czułości wobec samego faktu istnienia. Czułości coraz 

trudniejszej do przywołania z biegiem lat, a dobrze jeszcze „zado-

mowionej” w dziecku45.

5.
Zima to przystanek dorosłego marzyciela pomiędzy tym, co było, 

a tym, co będzie, ujawniający także, że trzeba widzieć człowieka 

jako skromny, znikliwy dodatek do „bezimiennych” cudów świata. 

Leśmian „zapisuje” w śniegu, w materii ulotnej, dalekiej od znieru-

42 Zob. J.M. Rymkiewicz: Miejsce po czymś [hasło]. W: Idem: Leśmian…, s. 207.
43 Zob. G. Bachelard: Marzenie ku dzieciństwu. Przeł. L. Brogowski. W: Idem: 

Poetyka marzenia. Przekład, opracowanie i połowie L. Brogowski. Słowo/Obraz 

Terytoria, Gdańsk 1998, s. 113–163. Na zimowy śnieg dorosły patrzy spojrzeniem 

zachwyconego dziecka. Zwracają na ten fakt uwagę między innymi autorzy 

antologii, pomyślanej jako „duchowa” biografi a zimy. Zob. Winter. A spiritual 
biography of the season. Eds. G. Schmidt, S.M. Felch. Ill. B. Moser. Skylight Path 

Publishing, Woodstock 2003, s. 207.   
44 G. Bachelard: Marzenie ku dzieciństwu…, s. 117.   
45 O postępującej utracie „czułości dla istnienia” pisze również Ryszard 

Przybylski. Zob. R. Przybylski: Baśń zimowa. Esej o starości. Wydawnictwo „Sic!”, 

Warszawa 1998, s. 80. 
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chomienia i stabilności, opowieść o tym, jak łatwo „ślady zatracić 

do siebie” (Śnieg, PZ 257). Zapisuje tożsamościową niepewność 

„ja”, widmowość i kruchość bytu, a przy tym równie dojmującą 

emocjonalną próżnię – pustkę, rozpad więzów umocowujących 

człowieka w świecie46:

Mrok na schodach. Pustka w domu.

Nie pomoże nikt nikomu.

Ślady twoje śnieg zaprószył,

Żal się w śniegu zawieruszył.

(***Mrok na schodach. Pustka w domu, PZ 517)

Obfi ty śnieżny puch – ciężki, czasami również za sprawą odczu-

wanego przez podmiot żalu – to, paradoksalnie, doskonałe uposta-

ciowienie materii „lekkiej”, z jakiej uformowane zdaje się pełne złu-

dzeń ludzkie życie. Póki jednak pada, póki szczodrze narasta – „tu 

w kopiec, tam – w stos”, póty trwa baśń: „Śnieg ustał – i minęło

odtąd tyle lat, / Ile trzeba, by ślady zatracić do siebie” (Śnieg, PZ 

257). A że trudno całkowicie zlekceważyć regionalne zróżnicowanie 

czwartej pory roku, nawet jeśli poetycki język nie zawsze skłonny 

jest respektować prawidłowości klimatyczne, przypominają się 

– przywoływane chętnie w literaturze – rosyjskie mityczne zimy, 

nakłaniające do radosnego, zdrowego aktywizmu na śniegu i ob-

jawiające budzącą szczery zachwyt potęgę47. Leśmianowski śnieg 

46 Zob. M. Kokoszka: Leśmianowska nauka o domu. Rozważania na 
marginesie wiersza „***Mrok na schodach. Pustka w domu”. „Białostockie Studia 

Literaturoznawcze”, t. 9 (2016), s. 83–93. Warto przypomnieć, że w esejach 

Leśmiana, wyrosłych między innymi z uwrażliwienia poety na fi lozofi ę Bergsona, 

człowiek przedstawiany bywa  jako „bruzda znikliwa”, ślad pozostawiony przez 

twórczego ducha w materii (zob. Z rozmyślań o Bergsonie, SL 18). Na temat 

niesubstancjalnej antropologii Leśmiana pisał szerzej J. Zięba: O naturze człowieka. 
W: Idem: Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny. O eseistyce poety. Kraków 

2000, s. 30–40.
47 W przypadku opisu zim istotne jest regionalne zróżnicowanie tej pory 

roku. Pisze o tym Marta Zielińska, wskazując na specyfi kę zimy rosyjskiej, która 

wydaje się w jakiejś mierze bliska także Leśmianowi: „Długa, mroźna, śnieżna, 

obejmująca rozległe równinne obszary północno-wschodniej Europy po krańce 

azjatyckie i Kamczatkę. Od czasów reform Piotra I, zmierzających do westernizacji 

i sekularyzacji kraju, nastąpiło w ciągu XVIII wieku przeorientowanie rosyjskiej 



LEŚMIANOWSKIE ŚNIEŻNE PUCHY 89

przybiera formę, jak się zdaje, ekspansywną, okazuje się przy tym 

ostatecznie daleki od białej, nudnej monotonii – wielopostaciowy: 

porównywany a to do bladej piany, zalewającej przestrzeń wespół 

ze srebrzystym światłem księżyca i stubarwnym cieniem, a to błę-

kitniejący, najpewniej od nieba, i kusząco krystaliczny niczym „toń 

perłowa” (zob. Mroźny ranek, PZ  616). Inny nocą, a inny w mroźny 

słoneczny poranek. Śnieżne nawisy, ciężkie i przytłaczające, tworzą 

„ustronia puste”, w których nikt nie gości (zob. Park w śniegu, PZ 

564). Niemniej jednak zimowy świat bodaj tylko raz jawi się jako 

„zakrzepły” (zob. Noc zimowa, PZ 11), znacznie częściej bywa po 

prostu lotny, pełen ruchu śnieżnych zawiej, rozszalały w biegu, wy-

raźnie ożywiony („białe ćmy”, „siwy mech”; Noc zimowa, PZ 11). 

Przede wszystkim zaś migocze tu w śniegu i błyska na mrozie „Skrzeń 

tajemnica, / Rozłoceń mus!” (Noc zimowa, PZ 11), a przywoływany 

we wspomnieniu dziecięcy podmiot przeszłych zdarzeń, który nie 

odczuwa jeszcze bólu rozdarcia, oddzielenia od świata, sam wydaje 

się sobie tym, który radośnie jarzy się wraz z obfi tym śniegiem 

w słońcu – w prostym, błogim poczuciu bycia (zob. Śnieg, PZ 257). 

Bez wątpienia przepastne są w tej poezji śnieżne bezmiary – raz 

otchłań, innym razem topiel czy głusz. Śnieżyca, „wyjąc, powiększa 

przestworza” (***Przez śnieżycę, co wyjąc, powiększa przestworza, 

samoświadomości ze wschodniej, prawosławnej – na północną, wyrażającą 

prężną młodość cywilizacyjną w starej Europie. Zima stała się rosyjską »marką«, 

jak byśmy dziś powiedzieli, wokół której krystalizowała się nowa tożsamość 

narodowa. Znalazło to odzwierciedlenie w literaturze […]. Z zimą kojarzono 

swojskość, młodość, radość, świeżość, piękno krajobrazu, zabawy na śniegu i lo-

dzie, szybkie podróże saniami. Zimowe zwycięstwo nad Napoleonem w 1812 

jeszcze bardziej wzmocniło pozytywne konotacje związane z tą porą roku”. 

M. Zielińska: Zima i romantycy. „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego 

im. Adama Mickiewicza” 2015, nr 1, s. 70. Tradycja zimowych pejzaży pamięci, 

jaka wykształciła się za sprawą polskiej literatury romantycznej, jest biegunowo 

odmienna. Zob. K. Trybuś: Zima romantyków. O pejzażu pamięci. W: Idem: Zima 
romantyków. Szkice o literaturze i pamięci. Wydawnictwo „Poznańskie Studia 

Polonistyczne”, Poznań 2017, s. 25–28. Łatwiej na tym tle o sąd surowy: „Poetyka 

zimy jest z gruntu »negatywna«”. M. Piotrowiak: Zima i egzystencja. Romantyczne 
tropy w korpusie tekstów zimowych Jerzego Kamila Weintrauba. W: Dialogi 
z romantycznym kontekstem. Szkice o poezji polskiej. Red. J. Dembińska-Pawelec, 

A. Dziadek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 91.  
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PZ 504), a w bieli gubią się granice, więc łatwo przychodzi się za-

błąkać, nie poznawać tego, co znajome, a czasem też z nieukrywa-

nym zadowoleniem „złudzić źrenice…” (W śniegu, PZ 393). „Zima 

– zauważa Wojciech Gutowski, badacz młodopolskich pejzaży 

zimowych, pochylony nad tekstami Leśmiana – relatywizuje wizję 

»zielonej« natury, wskazuje na krainy wirtualne, niepewne, obszary 

momentalne i znikliwe, potęguje egzystencję jako przygodę”48. 

Bodaj czy nie z tego powodu „godzina zachwytów dziecięcych” 

(Przemiany rzeczywistości, SL 46), z natury swej raczej wiosenna, 

niosąca „świeżość” i pełne zdumienia oczarowanie „odmłodzo-

nym” światem – przysługuje w tej poezji i sezonowi zimowemu:

Już nie ma dawnej łąki! Nieznanej krainie

Upodobnił ją śnieg ten, co ciszkiem się sroży.

[...]

Co za światy przelotne i wędrowne kraje

Spadły razem ze śniegiem na te ścieżki strome?

I czemu tak radośnie oko nie poznaje 

Tego, co tak niedawno było mu znajome?...

(W śniegu,  PZ 393)

Znamienne, że śnieg – jako materia nęcąca – mami bohatera 

wierszy przede wszystkim tym, czego nie może on objąć aktywnoś-

cią poznawczą, „kusi [go – M.K.] niewiedzą” (Bałwan ze śniegu, PZ 

340), ujawniając elektryzujący powab tego, co bezświadome. Uwaga 

podmiotu przekierowana zostaje przy tym na samą zmysłową obec-

ność w świecie, najpełniejszą bodaj w czasach dzieciństwa, gdy śnieg 

radośnie „ślepił” oczy, łechtał nos i podbródek, bezpośrednio pod 

palcami dawał odczuć „czarów zbytek” (zob. Śnieg, PZ 257). A po-

nieważ olśniewać to tyle, co „przeszkadzać w widzeniu, w mó-

wieniu”49, rozpoznanie zastępowane jest w takich przypadkach 

podziwem, niosącym ze sobą przede wszystkim afi rmację tego, co 

48 W. Gutowski: Pejzaże zimowe w poezji Młodej Polski…, s. 245.
49 R. Barthes: Fragmenty dyskursu miłosnego. Przekład i posłowie M. Bień-

czyk. Wstęp M.P. Markowski. Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 59.
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postrzegane. Recepta na bolączki życia, przywołana w jednym z „zi-

mowych” wierszy Leśmiana, nieprzypadkowo może zatem sprowa-

dza się do „niemej” tautologii, w której „novum zawiera się bez 

reszty w datum”50: 

Trzeba teraz w śnieg uwierzyć 

I tym śniegiem się ośnieżyć –

I ocienić się tym cieniem

I pomilczeć tym milczeniem.

(***Mrok na schodach. Pustka w domu, PZ 517)

Tautologia to powstrzymanie operacji logicznych, zgoda na swoisty 

kres języka, na pozostanie niejako na powierzchni znaku, lecz za-

razem także pełne czułości, afi rmatywne podwojenie. Podwojenie 

oznaczające przemożną chęć zadomowienia, restytucji wiary w owo

ukryte, rozmarzone „ja”, osłaniane – i przesłaniane – przez milcze-

nie, cień i, oczywiście, śnieg. Śnieg, który wszelkie ślady uwydatnia, 

lecz i równie skutecznie przyprósza. Ciekawa wydaje się wyob-

rażeniowa lekkość tego, co trudne do oznajmienia. „Ja” zdaje się 

wysyłać puste sygnały, by zakomunikować swoją obecność w bez-

pośrednim doświadczeniu, które jest być może zbyt naznaczone 

własną pełnią lub – przeciwnie – wewnętrzną pustką, by pozwo-

liło się wypowiedzieć. Pozostają więc zamiast komunikowalnych 

znaków – tautologie, zamiast dających się wyartykułować emocji 

– kolory. 

50 J. Sławiński: Semantyka poetycka Leśmiana. W: Studia o Leśmianie. Red. 

M. Głowiński, J. Sławiński. PIW, Warszawa 1971, s. 109−110.



Przybosia pochwała lekkości
1.
„Trzeba być lekkim jak ptak, a nie jak piórko”1 – pisał Paul Valéry. 

Prawdziwym wyzwaniem jest unieść się ponad to, co obciążające, 

przemóc w sobie opór materii, nieodłączny jednak od życia. W pta-

ku, jak powiedziałby znawca wyobraźni materialnej, podoba się 

lekkość przezwyciężająca ciężar, bo nawet lotne (ulotne) szczęście 

powinno mieć swoją wagę2. Fakt ten sprzymierza ptaka, mieszkańca 

ziemi i przestworzy oraz piszącego: tego, który chwyta za pióro, 

by – jak chciał Italo Calvino – poszukiwać „lekkości w reakcji na 

ciężar życia”3. Przede wszystkim zaś wymknąć się inercji, która 

udziela się słowu; to znaczy: uczynić je nie pozbawionym wagi, lecz 

takim, które pozostaje w swobodnym ruchu.

Jeśli się jest poetą można też rzecz z pozoru odwrócić, jak 

Julian Przyboś powiedzieć: „Loty wyobraźni muszą być obciążone 

słowami, linie tych lotów – określone prawami gramatyki […]. 

Im lepszy poeta, tym więcej wśród tych praw znajduje swobód”4. 

Poezję, a raczej poryw wewnętrznego natchnienia, autor Zapisków 

1 Pisze Paul Valéry w Choses tues: „Il faut être léger comme l’oiseau, et non 

comme la plume”. Cytat i tłumaczenie podaję za: I. Calvino: Lekkość. W: Idem: 

Wykłady amerykańskie. Przeł. A. Wasilewska. Wydawnictwo Marabut – Ofi cyna 

Wydawnicza Volumen, Gdańsk–Warszawa 1996, s. 20.  
2 Zob. G. Bachelard: Powietrze i marzenia. Przeł. A. Tatarkiewicz. W: Idem: 

Wyobraźnia poetycka. Wybór pism. Przeł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz. Wyboru 

dokonał H. Chudak, przedmowa J. Błoński. PIW, Warszawa 1975, s. 200.
3 I. Calvino: Lekkość…, s. 30. 
4 J. Przyboś: Sprawa wyobraźni poetyckiej. W: Idem: Zapiski bez daty. PIW, 

Warszawa 1970, s. 217.
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bez daty przyrównuje wprost do „szczęścia z mocy i z lekkości”5, 

jakie odczuwa w snach o lataniu. A zatem: poczucie siły; narastania 

możliwości – to tu zdaje się tkwić przyczyna uporu, by w pisaniu 

odnajdywać zawsze źródło optymizmu, energii, która uskrzydla, 

udzielając „lekkości i pogody”6. Znana i chętnie powtarzana for-

muła Przybosia „Piękno przelotnie leczy” (Katedra jest biała, UP II 

298)7 pierwotnie akcentować miała raczej nieodparty urok lotności: 

„lotne piękno mnie leczy”8. Uskrzydlenie, lekkość to powracające 

marzenie lirycznego bohatera-pisarza: pomimo „ciężaru poematu” 

idzie on zwykle ufny, „lotny, lekki od pióra” (Ciężar poematu, UP 

I 253), chciałby być, jak ptak, poetą obłoków (zob. Obłoczność, UP 

II 70–71), dzięki ruchliwemu słowu znieść przedział pomiędzy sobą 

a światem – „ręką od pióra / skrzydlatą / wylatując za okno” (Król-
-Huta – Wisła, UP I 129), domyśla świat. 

„Składników […] otoczenia – jak zaznacza Przemysław Cza-

pliński – nie należy traktować jako zmiennych suplementów, lecz 

jako odsłonięcie suplementalności samego człowieczeństwa – za-

sadniczej pustki tkwiącej w człowieku i uzupełnianej przez to, co 

pozaludzkie”9. Z tej perspektywy ptak i wyczekujący na wiersz-

-jaskółkę poeta10 (zob. Jaskółka, UP I 224) to nieledwie „gatunki 

stowarzyszone”11, istnienia funkcjonujące w postulowanej bliskości, 

5 J. Przyboś: Niezadowolenie. W: Idem: Zapiski bez daty…, s. 414.
6 G. Bachelard: Powietrze i marzenia…, s. 203.
7 W tekście posługuję się następującymi skrótami: UP I – J. Przyboś: Pisma 

zebrane. T. 1: Utwory poetyckie. Oprac. R. Skręt. Wydawnictwo Literackie, Kraków 

1984; UP II – J. Przyboś: Pisma zebrane. T. 2: Utwory poetyckie. Oprac. R. Skręt. 

Wydawnictwo Literackie, Kraków 1994. W nawiasie podaję tytuł cytowanego 

tekstu. Cyfry arabskie zapisane przy skrótach oznaczają stronę danej publikacji.  
8 R. Skręt: Dodatek krytyczny. W: J. Przyboś: Pisma zebrane. T. 2: Utwory 

poetyckie…, s. 850.
9 P. Czapliński: Literatura i życie. Perspektywy biopoetyki. W: Teoria, literatura, 

życie. Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej. Red. A. Legeżyńska, 

R. Nycz. Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, Warszawa 2012, s. 86. 
10 Na temat Jaskółki jako autokomentarza poety do własnej metody twórczej 

pisze Bogusław Wróblewski. Zob. B. Wróblewski: „Jaskółka” Przybosia – 
autodefi nicja metody twórczej. „Akcent” 1992, nr 4, s. 73–76. 

11 Por. D. Haraway: Manifest gatunków stowarzyszonych. Przeł. J. Bednarek. 

W: Teorie wywrotowe. Antologia przekładów. Red. A. Gajewska. Wydawnictwo 

Poznańskie, Poznań 2012, s. 241–260. 
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jeśli nie – w zastępstwie („śpiew zalesił martwe drzewa, / kos je 

złączył w las: zaśpiewał / i las – stanął”, Wiosna 1942, UP I 204; 

„Nam, którzyśmy ich śmierć zamilczeli, / śpiewał słowik – z ich ciszy 

odmilkły”, Noc majowa, UP I 262; „Świt; sikorka raniuszek / z sit na-

wietrznych cedzi świst swój w moje wiersze” Na „Dzień ptaków”, UP 

I 270). „Kim jestem? Wygnańcem ptaków” – napisze jednak poeta 

w Równaniu serca (UP I 109) i odwracając perspektywę, przyzna 

pierwszeństwo w działaniu lotnym współbraciom. Każe zastanowić 

się, jak ujmie to Edward Balcerzan: „Z kim jesteśmy i przeciw komu? 

Kto nas odtrąca, a kto będzie naszym sprzymierzeńcem?”12.

Banita natury od ptaków ma się czego uczyć: „Jak ulotnię pierwsze 

słowo, jak udźwignę poemat / ja, który zamiast skrzydeł mam tylko po-

wieki…” (Grudka za grudką, bryły, UP I 205). Zainspirowany przez ma-

larzy, nieprzypadkowo przekonuje, że nowoczesna przestrzeń w sztuce 

powinna być przestrzenią ptaka, to znaczy: przestrzenią zmuszającą 

oko do lotu. Nie tyle chodzi tu o widzenie panoramiczne, ile o proces 

szybszej – chciałoby się powiedzieć: ptasiej – akomodacji oka, a więc 

o możliwość swobodnej zmiany planów, perspektyw, niespodziankę 

nagłych oddaleń i zbliżeń. Poeta-miłośnik form dynamicznych widzieć 

chciałby świat w stanie swobodnej przestrzennej ekspansji13. „Oko – pi-

sze o Pejzażu z papugą Pierre’a Bonnarda – nie ma za pierwszym planem 

oparcia na kolejno poziomo rozwijających się formach. Od razu z pierw-

szego planu nie pełza, ale leci w plan daleki głębi. Błyskawicznie spada 

w samo dno oddali, w przestrzeń, którą można by nazwać przestrzenią 

natychmiastową”14. Ideałem byłoby zresztą doświadczać oddali tyleż 

12 E. Balcerzan: Julian Przyboś. Wygnaniec ptaków. W: Idem: Pochwała poezji. 
Z pamięci, z lektury. Instytut Mikołowski, Mikołów 2013, s. 164. Istotny jest oczywiście 

kontekst wojenny: „poeta odwraca zależność: człowieka (siebie) nazywa wygnańcem 

ptaków. Problem wojny staje się zrozumiany i przeżyty jako problem przymierza 

i odtrącenia. Ależ tak, to jest problem wojny! […] Zazwyczaj jednak bierze się pod uwagę 

siły polityczne, militarne, społeczne, podczas gdy w Równaniu serca kwestia przymierza 

i odtrącenia ogarnia inne byty, rozstrzyga się między poetą, historią a naturą”. Ibidem.
13 Podążam tu za interpretacją poezji Przybosia, zaproponowaną przez 

Jerzego Kwiatkowskiego. Zob. J. Kwiatkowski: Świat poetycki Juliana Przybosia. 

PIW, Warszawa 1972, passim.
14 J. Przyboś: Przestrzeń piechura i przestrzeń ptaka. W: Idem: Linia i gwar. 

Szkice. T. 1. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1959, s. 124.



PRZYBOSIA POCHWAŁA LEKKOŚCI 95

dynamicznie, co cieleśnie, „zmysłem ruchowo-mięśniowym”, gwałtow-

niejszym biciem serca15. Ubolewa więc autor Zapisków bez daty, że osta-

tecznie „nigdy się nie dowiemy –– jak wielką i szybką jest ta przestrzeń, 

którą mierzymy odrzutowcem, a nie swoim ciałem, jak ptaki”16.

Odchodząc od młodzieńczego zanegowania przyrody, zoriento-

wania na rzeczy, maszynizmu, Przyboś coraz bardziej przeciwstawia 

się też świadomości sfragmentaryzowanej17. Nie oznacza to jeszcze, 

że porzuca przemocowy charakter spojrzenia, że rezygnuje z wizji 

będących konstrukcją oka, które pikuje – atakuje świat, podporząd-

kowując go kreacyjnym aktom woli. Obserwator-poeta konstruuje 

przyrodę w zgodzie z własnym wzruszeniem, zestraja to, co wielo-

obrazowe, w jednoczącym i rozumującym oku18. Status kreatora staje 

się jednak źródłem paradoksu: z jednej strony wymaga oddzielenia, 

zapanowania nad postrzeganym, z drugiej – miałby, w intencji poety, 

włączać tworzącego w dynamikę istnienia, nie atomizować bytu, ale 

być raczej rodzajem pomostu dla tego, co rozdzielone. Autor Zapisków 
bez daty podkreśla: „mój Apollo nie wstępuje do mojego wnętrza, 

aby z niego mówić – on jest tą szparą, szczeliną do przekroczenia 

między światem a mną. […] Dążeniem do zespolenia się”19. 

15 Zob. J. Przyboś: Instrumentalizm. W: Idem: Zapiski bez daty…, s. 198.
16 Ibidem.
17 Autor Próby Całości pisze w Zapiskach bez daty: „Przecież nic w świecie 

nie jest samo dla siebie, wszystko ze wszystkim się łączy”. J. Przyboś: Przestrzeń 
rzeźbiarska. W: Idem: Zapiski bez daty…, s. 91.

18 O roli percepcji wzrokowej w poezji Przybosia pisze obszernie między 
innymi Zdzisław Łapiński. Zob. Z. Łapiński: „Świat cały – jakże zmieścić go w źre-
nicy”. O kategoriach percepcyjnych w poezji Juliana Przybosia. W: Studia z teorii i historii 
poezji. Seria 2. Red. M. Głowiński. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, s. 279–332. Korzystam też ze spostrzeżeń Anny 
Węgrzyniak. Zob. A. Węgrzyniak: Uczennice Przybosia. W: Stulecie Przybosia. Red. 
S. Balbus, E. Balcerzan. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002, s. 177–190.  

19 J. Przyboś: Słowo i byt. W: Idem: Zapiski bez daty…, s. 178. Zob. omówienie 
wspomnianego tu paradoksu w książce: J. Tabaszewska: Epifania, konstrukt, 
wspomnienie. Strategie opisu przyrody w poezji Juliana Przybosia. W: Eadem: Jedna 
przyroda czy przyrody alternatywne? O pojmowaniu i obrazach przyrody w polskiej 
literaturze. Universitas, Kraków 2010, s. 113. Przybosia-sensualistę interesuje także 
pytanie o naturę jako źródło „ciemnych pradawności w człowieku” i bodziec dla 
sublimacji, mit poety jako człowieka pierwotnego, odkrywającego, „jakie propozycje 
wyrazu ona, natura, rzuca nam w oczy, w uszy, w nozdrza i pory skóry”. J. Przyboś: 
Słuchając mowy dziecka. W: Idem: Zapiski bez daty…, s. 70.
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2.
Przyboś to poeta doznania zmysłowego, z wyboru – zwolennik 

materializmu, lecz – jak pisała Maria Delaperrière – obdarzony 

„wrażliwością mistyka”20. Jego wyobraźnia łączy kręgi ziemskie 

i solarno-powietrzne, krąży między „miejscem na Ziemi” (zob. 

Miejsce na Ziemi. Kraków 1945) a przepaścią nieba odrzuconą w gó-

rę (zob. Notre-Dame, UP I 144). Nie bez przyczyny karty jego 

wierszy „nawiedza” też lotny duch z przeszłości, o którym nieco 

żartobliwie pisano: „Czasem przyjdzie Słowacki, / zamyśli się, od-

frunie, / nawet nie dotknie”21. W następstwie spotkania z zimorod-

kiem, „halcyjonem… ptakiem Słowackiego”, lecz także „dziwem” 

rzeczywistym (zob. Ów halcyjon, UP II 178), który zjawić miał się 

w pastuszym dzieciństwie jako wróżba życia niezwykłego22, defi -

niuje Przyboś swoją artystyczną tożsamość. Dla poety-słowiarza 

zimo-rodek to znak przezwyciężenia, łączący to, co pomyślne (zdzi-

wienie istnieniem) i w życiu nieprzyjazne (nawracający ból serca, 

„nerwica dobrowieszcza”, zob. Ów halcyjon, UP II 178). Wedle słów 

Aleksandra Nawareckiego wydaje się „remedium na smętek i ponu-

rość mgieł, które […] może pokonać”, jest „Przybosiową epifanią 

światła-prawdy-podziwu, jednym słowem: poezji”23. W konfrontacji 

20 M. Delaperrière: Metafora horyzontu, czyli o powinowactwie sztuk i feno-
menologicznym widzeniu świata w poezji Juliana Przybosia. W: Eadem: Pod znakiem 
antynomii. Studia i szkice o polskiej literaturze XX wieku. Universitas, Kraków 

2006, s. 47.
21 K.I. Gałczyński: Ballada o samotnej pompie. W: Idem: Poezje. T. 2. Czytelnik, 

Warszawa 1979, s. 20. Na temat motywu ptaka w twórczości Słowackiego pisze 

w swojej książce Dorota Kulczycka. Zob. D. Kulczycka: „Jestem jak człowiek, który 
we śnie lata…”. O symbolice ptaków w twórczości Słowackiego. Ofi cyna Wydawnicza 

Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004. Korzystam też w tekście ze 

spostrzeżeń pojawiających się w rozmowie Andrzeja Kotlińskiego i Aleksandra 

Nawareckiego. Zob. A. Kotliński, A. Nawarecki: „…Słowacki ci odpowie…” (Roz-
mowa o ptakach). W: Eidem: Dialog troisty. Colloquia o Juliuszu Słowackim. Instytut 

Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, Warszawa 2019, s. 246.
22 Odnosząc się do wiersza Ów halcyjon, poeta pisze: „Jest wiara ludowa, 

że kto widział zimorodka, temu można wróżyć życie niezwykłe”. J. Przyboś: Od 
autora. W: Idem: Poezje wybrane. Wybór i wstęp autora. Ludowa Spółdzielnia 

Wydawnicza, Warszawa 1967, s. 9.
23 A. Nawarecki: Przyboś przeciwmgielny. W: Stulecie Przybosia…, s. 312. O wier-

szu Ów halcyjon pisali też między innymi: D. Zamącińska: „Widzę naprzód 
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z zimorodkiem (niektórzy mówią też: ziemio-rodkiem, jako że rodzi 

się w ziemnych norkach24) wyłania się program poetycki pisarza: 

przezwyciężanie w sobie oporu „ciemnej”, ziemskiej materii – ist-

nienie w podziwie; zachwyt jako lek na lęki egzystencjalne i obrona 

przed natarczywością historii25. 

W tym kontekście ciekawszy wydaje się jednak nie ten pisarz 

„apoliński z ducha”26, krystalicznie racjonalny, nazbyt może opty-

mistyczny, lecz Przyboś „jasno-ciemny”, autor Zapisków bez daty 

(1970) i ostatniego, niewydanego za życia tomiku 22 wiersze, roz-

pisanego na antynomiach: „Jasno-ciemno… ciemno-jasno…” (Aj 
Pietri, UP II 285), „– jak lekko! – / – jak ciężko! –” (Wiosna 1968, 

UP II 280). Zbigniew Bieńkowski słusznie podkreślał, że ostatecznie 

raczej widzimy „dwóch Przybosiów ustawicznie zmagających się ze 

sobą: racjonalistę kreującego siebie swoją sztuką i opierający mu się, 

ale nigdy nie pokonany żywioł ludzkiej egzystencji, niepokorność 

chłopskiego mitu, ciemny instynkt istnienia”27. Poeta ten z jednej 

strony poszukuje sprzymierzeńców pośród ptasich współbraci, 

z drugiej – piszącą ręką – niejako ich przegania. W notatkach, 

jakie sporządził do ostatnich wierszy stanowiących między innymi 

ramę projektowanego tomiku, wyraźną przewagę zyskują opisy 

o wiek”? W: Studia z teorii i historii poezji…, s. 172–175; J. Paszek: „Ów halcyjon”. 
„Teksty” 1972, nr 3, s. 91–107; E. Balcerzan: Interpretacje: „Ów halcyjon”. W: 

Liryka Juliana Przybosia. WSiP, Warszawa 1989, s. 102–114; K. Nowosielski: 

Oko i cud. Pozanaoczny świat w późnej twórczości Przybosia. W: Idem: Przestrzeń 
oczekiwania. Historia, natura, sacrum we współczesnej poezji. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993, s. 137–150; A. Kwiatkowska: „Powtarzam 
je, aby doścignąć…”. O Juliuszu Słowackim. W: Eadem: „Tradycja rzecz osobista”. 

Julian Przyboś wobec dziedzictwa poezji. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 

2012, s. 209–211. 
24 Zob. M. Kruszona: Kulturalny atlas ptaków. Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

Poznań 2008, s. 93.
25 Na temat „ukrywania się w podziwie” (zob. Jesień 42, UP I 208) pisze 

szerzej Edward Balcerzan. Zob. E. Balcerzan: Przyboś metafi zyczny. W: Idem: 

Śmiech pokoleń – płacz pokoleń. Universitas, Kraków 1997, s. 55–56.  
26 A. Sandauer: Syn ognia – syn ziemi. (Julian Przyboś po raz wtóry). W: Idem: 

Prace zebrane. T. 1: Studia o literaturze współczesnej. Czytelnik, Warszawa 1985, 

s. 229.
27 Z. Bieńkowski: Rocznica. W: Idem: Ćwierć wieku intymności. Szkice o poezji 

i niepoezji. Ofi cyna Wydawnicza „Agawa”, Warszawa 1993, s. 248.
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skrzydlatej i śpiewającej fauny: nie licząc konceptualnego „ptaka 

z helikopteru”, są tu „rudzik, raszka”, ptak melancholijny, który 

„tęskliwie” „świegota”; „czyżyk żółtozielony w czarne smugi”; „piegża 

w krzewie ciernistym”; „pośmieciuszka czubatka”; gawron, co „topolę 

gniazdem z chrustu zwieńczył”; „gołąb grzywacz wysoko na jodle”, 

a nawet – „bataliony ptasie w złotoczarnych kryzach”28. Niejako na 

przekór tej długiej liście do wiersza inicjującego tom dostanie się zale-

dwie nikły cień formy uskrzydlonej – mucha: „…jakbym tylko muszki 

z zimowli / spodziewał się dźwięcznie lecącej” (Wiosna 1968, UP II 

279). Wymarzona lekkość przeciwstawiana bywa jednak ciężkości 

narzuconej przez historię i ciało, odczuwanej jako ciążący nad życiem 

objaw dusznicy, zapowiedź końca. Już lepiej byłoby bowiem iść w „roz-

dźwięk ptasi”, „nie myśleć o niczym / więcej niż o słowiczym” (Spacer 
majowy, UP II 315). Starość i to, co w niej animalne, sprzymierza się 

z dzieckiem, które towarzyszy bohaterowi wierszy i odmienia jego 

sposób percypowania: chętniej więc wsłuchuje się, dotyka, wącha, niż 

atakuje świat wzrokiem. Raczej „współwidzi” (zob. Znak dodatni, UP 

II 304). Głosami ptaków i prajęzykiem zapachów wypowiada się Na-

tura/Matka29 – w sensie metaforycznym i niemal dosłownym, jako że 

epifania przyrodnicza, na nowo przekonstruowana we wspomnieniu, 

każe powracać myślami aż do czasów dzieciństwa (zob. W głąb las 
II, UP II 302–303). Ostatecznie nie brakuje więc w tomiku motywów 

radośnie ptasich – ptak, czyli „coś dźwiękliwie barwnego” (Wiosna 
1969, UP II 289), jak kolorowe, rozedrgane powietrze, zdaje się przy-

nosić bohaterowi tych wierszy pożądaną ulgę. 

28 Przywoływany tu materiał do wierszy takich, jak Wiosna 1968,  Pierwszy 
spacer we troje, Spacer majowy, pojawia się wśród notatek poety, które znaleźć 

można w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej o sygnaturze Przyb. 349/74. Cyt. za: 

R. Skręt: Dodatek krytyczny…, s. 825–826. 
29 Warto przywołać w tym miejscu wspomnienie Bogdana Ostromęckiego, 

wskazujące na kierunek, w którym ewoluować miałaby poezja według Przybosia: 

„Siedzieliśmy na tarasie w Oborach. Przyboś, patrząc przed siebie, na gromadzące 

się, spiętrzone nad drzewami ogromne obłoki, rozsnuwał przede mną jakieś myśli 

– wizje tego przyszłego świata, w którym energia artysty niemal nie będzie już 

potrzebowała materiału – pośrednika”. B. Ostromęcki: Sztuka, która chciała stać 
się duchem. W: Wspomnienia o Julianie Przybosiu. Oprac. i wstępem poprzedził 

J. Sławiński. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1976, s. 310. 
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Bywa jednak i tak, że zamkniętemu w szpitalu, odwróconemu do 

ściany, odciętemu od światła, gra cieni zawczasu nakłada na twarz 

szyderczą pośmiertną maskę (zob. Bez wiosny, UP II 293)30, a kie-

dy indziej niepokój każe, obok świergotków drzewnych, czujnie pod-

latujących (zob. Pierwszy spacer we troje, UP II 300), przywoływać 

ptaki umiejętnie kamufl owanej grozy. W fi nalnych wersach tomiku 

pojawi się śpiew cierniowy, zdrobniałe, lecz jednak – quasi-miste-

rium („zadzierzysty śpiew cierniowy / od cierpienia do nadziei / 

czerwonymi kropelkami cieknie z dziobka piegży / i nakrapia z bo-

ku jej piersi”, Spacer majowy, UP II 316). Na szczególną uwagę zasłu-

guje jednak kruk z wiersza Wiosna 1969, przywołany tu – nie ma co 

do tego wątpliwości – jako monochromatyczny rewers zimorodka. 

„Ten kruk – pisze Przyboś w liście do Bogusława Kierca z 4 czerw-

ca 1969 roku – to nie zmyślenie: po raz pierwszy w życiu widzia-

łem tego legendarnego u nas ptaka, zjawił się w Parku Dreszera 

i ludzie tam jeździli, żeby go zobaczyć i karmić”31. Jakby wbrew 

dawnym zapewnieniom, że „Dziw się zjawia tylko raz prawdziwie” 

(Ów halcyjon, UP II 178), zniewalająca czerń ptaka zaznacza się 

przeciwbłyskiem w światłolubnym oku bohatera:  

To dziw… że się w styczniu zjawił 

i w warszawskim parku latał

kruk, potężny orzeł mrozu; rzucał na dół

lśniącą w swej żałobnej sławie

czarodziejską czarność – szczelną

(Wiosna 1969, UP II 289)

W wierszu echem pobrzmiewają dawne motywy z Owego halcyjona: 

zagrożenie bólem – przezwyciężone (?) obrazem nagle zjawionego 

„żółtodziobego czarnego kosa” (zob. Wiosna 1969, UP II 289), a także

30 W przywołanym tu wierszu czytamy: „O tę wiosnę, o wiersz o niej nie pytaj. // 

Przez całą noc śnieżyca owijała szpital, / […] / W widmie dnia odwrócony swoim 

lustrem do ściany / zobaczyłem w powidoku jej czarnym, / jak mróz zdjął mi z pół 

twarzy wczesną maskę pośmiertną, / […] / Krzywousty, czy potrafi ę / o tej wiośnie, / 

co za oknem rzeczywista, / chociaż tyle co świstunka / z krzewu na krzew, z liścia na 

liść / przenośnie, / kątem ust do kąta sali / zaświstać?” (Bez wiosny, UP II 293–294). 
31 Cyt. za: R. Skręt: Dodatek krytyczny…, s. 837.
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to samo źródłowe zdziwienie – „żyję”, zakończone dwuznacznym 

słowem „gaśnie”, które odnosi się jednak przede wszystkim do 

„światła spłomienionych” (zob. Wiosna 1969, UP II 290). Spod 

obrazów natury przezierają bowiem dramaty historii (samospalenie 

Jana Palacha, a może też reminiscencje tragicznej śmierci siostry 

poety). Nade wszystko jednak „lśniąca”, lecz zarazem „szczelna” 

czerń kruka odsyła kolorystycznie, jak się wydaje, tam gdzie ziemny 

„dół doskonale czarny świeci i migoce” (Spacer majowy, UP II 315). 

3.
Ratunek od dawna jest znany: „lotne piękno […] leczy”32. Lecz 

nazbyt może prosty, odległy od rzeczywistych obciążeń życia: „na 

najcięższy ze smutków zamiast leku – / lekkość” (Wiersz staroroczny, 

UP II 140). Lekkość bywa najpewniej tylko szczerym życzeniem, 

wciąż od nowa poszukiwanym, ulotnym stanem, lecz rodzący ją 

ruch, jego dynamika i szybkość – wydają się Przybosiowym antido-

tum, odtrutką na lęki. Jak wtedy, gdy przeczuwając śmierć Marzeny 

Skotnicówny, poeta znieczulał się wspinaczką w górach, coraz 

szybszym i szybszych krokiem: „szybciej! żeby zabić lęk i niepokój! 

Tam na szczycie świat się odsłoni normalny, rzeczywisty, tam zedrę 

zeń zasłonę mroku, zerwę z powietrza – co? ptaka? owoc swobody? 

wolność od siebie?”33.

Ucieczce – także przed samym sobą – towarzyszy pragnienie 

wydostania się poza to, co ogranicza, jakiś pierwotny klaustrofo-

biczny lęk. Stąd zresztą typowy dla tej poezji kolisty ruch widno-

kręgów, będący, jak zaznacza Delaperrière, „raczej fi gurą napięcia 

wewnętrznego, zrodzonego z antynomii między doznaniem a meta-

fi zycznym pragnieniem wyjścia poza linię horyzontu”34. Myśl o jego

przekroczeniu przekuwa się w Zapisach bez daty w marzenie o nowo-

czesnej architekturze „z powietrza i światła”, opartej na materiałach 

przejrzystych dla wzroku, otwierających budowle na przestrzał i „na 

32 R. Skręt: Dodatek krytyczny…, s. 850.
33 J. Przyboś: „Świat się rozluźnia, grunt cofa się ku dolinom…”. W: Idem: 

Zapiski bez daty…, s. 335.
34 M. Delaperrière: Metafora horyzontu…, s. 48–49. 
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przewiew”, ku „wszystkim stronom świata”35. Marzenie uspójnione 

zresztą z potrzebami tego, który tworzyć umie przede wszystkim na 

spacerze, na wolnym powietrzu, w bezpośrednim kontakcie z nieogra-

niczoną przestrzenią – potrzebuje ruchu, swobodnego kroku i szero-

kiego oddechu36. Dla bohatera jego wierszy wyjście poza linię hory-

zontu to swoista próba „umknięcia niewidocznie światu” (zob. Aj 
Pietri, UP II 285), ćwiczenie z lekkości, które wyprowadza ponoć 

szczęśliwie także poza widzialną doraźność37: 

– Twoja radość jak spłoszona kraska w wichrze 

nad doliną się unosi… 

a moja lekka, wyższa aż do nieważkości!

[…]

– Rozbij kulę przejrzystą, 

a wyjdziemy z przestrzeni

i umkniemy niewidocznie światu… 

– Zdejmij mi z głowy niebo jak sokoli kaptur!

(Aj Pietri, UP II 285)  

W liście do Jana Brzękowskiego z września 1967 roku autor 

22 wierszy zaznacza, że raz jeszcze powraca do poetyckich wizji 

z młodości38. Na ostatnich kartach Zapisków bez daty przeciwstawia 

35 Zob. J. Przyboś: O mieszkaniu. W: Idem: Zapiski bez daty…, s. 16. O modelu 
„miasta napowietrznego” w poezji Przybosia pisze ciekawie Michalina Kmiecik. 
Zob. M. Kmiecik: Oblicza miejsca. Topiczne i atopiczne wyobrażenia przestrzeni 
w poezji Juliana Przybosia. Universitas, Kraków 2013, s. 97–122.

36 Przyboś informuje czytelników „Trybuny Ludu” 7 grudnia 1969 roku: 
„Wierszy nie piszę, siedząc przy biurku, ja je tylko zapisuję ułożone pierwej na 
wolnym powietrzu. Jeśli zdrowie mi pozwoli na długie spacery, oddam za rok do 
składania nowy zbiór wierszy”. J. Przyboś: Mówią pisarze. O planach twórczych. W: 
Idem: Pisma rozproszone. Red. A. Kwiatkowska, J. Grądziel-Wójcik, J. Borowczyk. 
Konsultacje naukowe E. Balcerzan. Współpraca redakcyjna D. Lekowska. 

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, s. 858.  
37 Zob. Z. Kadłubek: Fenomenologia fruwania i śpiewu. W: Zwierzęta i ludzie. 

Red. J. Kurek, K. Maliszewski. Miejski Dom Kultury „Batory”, Chorzów 2011, s. 187. 
38 Mowa tu o liście Juliana Przybosia do Jana Brzękowskiego z 13 września 

1967 roku (Biblioteka Polska w Paryżu: Korespondencja J. Brzękowskiego; kserokopia 
w Muzeum im. Adama Mickiewicza), cytowanym przez Rościsława Skręta. Zob. 
R. Skręt: Dodatek krytyczny…, s. 824.
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dawnemu „patetycznemu”, jak mówi, doznaniu istnienia „Koniec – 

wielki, abstrakcyjnie radosny spokój”39, lecz zarazem także nowy 

sposób doświadczania świata: zamiast potęgowania siebie – roz-

dawanie, przeistaczanie, zanurzanie „w głębi, w wysokości i bez-

miarze tego, co bezświadome – a jest”40. O wspomnianych tu pró-

bach łączenia odmiennych porządków – z jednej strony antropo-

centrycznego, a z drugiej kosmocentrycznego – napisze:

Szło ku mnie od tej odczuwalnej nieskończoności – uspokojenie, cisza, 

abstrakcyjna błogość wielkiego pojednania, takiego się z nią zjednocze-

nia, że ani ja niczego nie tracę, ani tego ogromu nie muszę w akcie woli 

niejako unicestwić i uczynić  t y l k o  czy  a ż  sobą (czynnikiem mojego 

poczucia istnienia). […] Zanurzam się w świat jak w ustawiczne nieskoń-

czone znikanie […]?41.

Bohater liryczny wierszy Przybosia – choć jeszcze na kartach 

Kwiatu nieznanego marzy, że „koniec / będzie […] / aktem siły, zna-

czącej, własnej” – wie także, że „ta pewność jest wyzwaniem”, że 

to, co postrzegane jako pozaludzkie, bezświadome, uczy odwracać 

uwagę od „ja” myślącego w kategoriach posiadania, ale musi też 

podmiot „pochłonąć… i pochłonie” (Mostar, UP II 258). Bo jeśli 

coś jest, to „ustawiczne Między” (Mostar, UP II 259). Konstatuje 

więc poeta: „Słyszę tylko / poświst jaskółki w powrotnym odlocie: / 

że i świat nie-i-jest” (Mostar, UP II 259). Sceptycyzm nakazuje 

jednak się zawahać: widać w tym bowiem jakiś wybieg człowieka, 

który z ostentacją nie używa słowa „śmierć”, bo mu „jest wstrętne, 

[…] złączone u ludzi ze strachem”42. Myśl, która pobrzmiewała już 

w Nocy powrotnej – „Świat nie jest, świat się wiecznie zaczyna” (UP 

II 115) – zyskuje w ostatnich wierszach Przybosia, jak się wydaje, 

inny wydźwięk, wzbogaca się o swój rewers: pomaga przeczytać 

śmierć niemal pogodnie i bez popłochu, jako próbę zrzucenia 

„smutku własnego ciężaru” (zob. Uciecha, UP II 287). I jako marze-

39 J. Przyboś: Uspokojenie. W: Idem: Zapiski bez daty…, s. 396.
40 Ibidem.
41 Ibidem, s. 395.
42 Ibidem, s. 396.



PRZYBOSIA POCHWAŁA LEKKOŚCI 103

nie o ptaku, który w natchnionym locie (godnym także Pegaza?) 

być może coraz bardziej znika, lecz ponoć nigdy nie spada43: 

Chcę jak drzewo nad ziemię po drabinie konarów – 

zrzucić ze siebie smutek własnego ciężaru!

Chcę topolę piętami objąć, wspiąć jak ostrogą, 

niech zachyboce trzęsąc lekkim czubem ze sroką…

– A bez sroki?

 – ze sojką…? 

– A bez sojki?

 – z nikojką. 

(Uciecha, UP II 287)

43 Autor Poetyki skrzydeł zaznacza: „ptaki z marzeń nie znają śmierci. […] W śnie 

dynamicznym umierający ptak nigdy nie spada prosto z nieba, nigdy bowiem 

oniryczny lot nie kończy się upadkiem z góry na dół”. G. Bachelard: Powietrze 
i marzenia…, s. 187. Marzenie o porzuceniu „smutku własnego ciężaru”, choć 

zasygnalizowane w wierszu opowiadającym o uciesznej kolejce linowej, wydaje się 

dość dwuznaczne. Zwłaszcza gdy za Władysławem Włochem postrzegać będziemy 

przywołane w tekście drzewo jako swoiste nawiązanie do drzewa życia. Zob. 

W. Włoch: Przody boczne... (rzecz o „Wierszach dla Uty” i „Wierszach ostatnich” 
Juliana Przybosia). KMSTUDIO Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Rzeszów 2018, 

s. 164. 



Karpowicz i góry
1.
„Aby dobrze zrozumieć masę gór, trzeba marzyć o ich unoszeniu”1 

– pisał Gaston Bachelard, wykazując, że pobudzona obrazem 

górskich masywów wyobraźnia chętnie poddaje się dynamizującej 

władzy form wertykalnych, woli wznoszącej i wyobrażeniom o ist-

nieniu w polu siły. „Podniosła dekoracja przyzywa heroicznego 

aktora”2, apeluje do atletycznych mocy w człowieku. Może przy-

woływać nie tylko mitologiczne skojarzenia, przywodzące na myśl 

już to Atlasa, już to Syzyfa, herosów walki rozgrywającej się w pla-

nie wertykalnym. Wystarczy wspomnieć na wysiłek, z jakim 

w toku ewolucji ciało ludzkie wykształciło postawę pionową, 

przezwyciężając siły ciążenia, a przy tym próbując stawiać opór 

światu i zwracać się przeciwko własnemu losowi. Przygniatającemu 

dostojeństwu ostrych grani i majestatycznych wzniesień, niemal 

odczuwalnemu ciężarowi tego, co wydaje się nie tylko ogromne, 

lecz i – przynajmniej z pozoru – nieruchome, przeciwstawić trzeba 

w górach wysiłek mięśni i ożywczą dynamikę wzroku skierowanego 

w stronę szczytów, dynamikę tego samego spojrzenia, które marzy-

ciela wynosi ku niebu3. 

1 G. Bachelard: Psychologia ciężaru. Przeł. M. Ples-Bęben. W: I. Błocian, 

K. Morawska, M. Ples-Bęben: Gaston Bachelard i fi lozofi e obrazu. Psychologiczne 
i społeczno-polityczne aspekty obrazowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-

skiego, Wrocław 2018, s. 133. 
2 Ibidem, s. 130.
3 Podążam tu konsekwentnie za sugestiami Gastona Bachelarda: „Wznoszące 

siły gór oddziałują na ludzką nieświadomość. Nawet marzyciel, trwający 
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Wszystko to zaś bywa zaledwie przedsmakiem, namiastką roz-

ległego widoku, jaki być może otworzy się przed oczyma kogoś, kto 

ostatecznie stanie na wzniesieniu, tam, gdzie – jak się czasem wydaje 

– „nic już nie ciąży [...] nad szczęśliwą ziemią”4. Obserwacja świata 

dokonywana ze szczytów górskich pozwala doświadczyć bezmiaru 

przestrzeni, a przy tym jakiegoś szczególnego spokoju, przypisanego 

do tego, co rozległe. Wędrowiec, usytuowany ponad morzem mgieł, 

z pomocą wzroku wspieranego pracą wyobraźni z łatwością wybiega 

w dal i zdaje się nie znajdywać dla tej szczególnej – pozbawionej 

dotychczasowych trudów – podróży dostatecznej zapory. Jest jak bo-

hater Juliusza Słowackiego na szczycie Mont Blanc, przezwyciężający 

za sprawą rzekomego lotu na chmurze także prawo ciążenia5. Wiele 

jest bowiem, jak się wydaje, psychologicznej prawdy w spostrzeżeniu, 

że na wierzchołku góry człowiek bywa „kimś więcej”6:

Czytając relacje z pierwszych wejść na góry, spotykamy się raz po raz z sy-

tuacją, kiedy zdobywcy porównują się do, jak by powiedzieli Grecy, ka-
taskapos – patrzących w dół niebiańskich obserwatorów, niespodziewanie 

i cudownie obdarzonych możliwością spojrzenia na świat z kartografi cz-

nej perspektywy7.

nieruchomo wobec gór, podlega wertykalnemu ruchowi szczytów. W głębi swego 

bytu może zostać z impetem przeniesiony ku wierzchołkom”. G. Bachelard: 

Psychologia ciężaru…, s. 130.
4 Ibidem, s. 131.
5 Odwołuję się w tym miejscu do interpretacji Ewy Grzędy: „Końcowa scena 

aktu II rozgrywająca się na szczycie Mont Blanc – choć może śmieszyć w sferze 

obrazowej (lot na chmurze) – wydaje się […] niezwykle ważna, gdyż tak naprawdę 

jest jedynym momentem manifestacji wolności, zburzenia granic, wyzwolenia 

z ciała i ograniczeń wynikających z fi zycznego rozkładu wektorów sił. Scena na 

Mont Blanc jest zatem istotna nie tylko z tego powodu, że w oczach Konrada 

dokonuje się narodowa hierofania, której uosobieniem jest fantom Winkelrieda, 

ale dlatego, że jest to jedyny w całym dramacie moment »przebicia kryształowej 

ściany«, uwolnienia bohatera, który metaforycznie przekracza w tej scenie nie 

tylko granice przestrzenne, lecz także granice ciężaru ciała”. E. Grzęda: Poza ho-
ryzontem i poza ciałem – o dwóch wariantach transgresji w przestrzeni górskiej. 
„Góry – Literatura – Kultura”, t. 11 (2017), s. 47.    

6 Zob. J. Kolbuszewski: Posłowie. W: Strofy o górach. Antologia. Wybór, 

opracowanie i posłowie J. Kolbuszewski. Iskry, Warszawa 1981, s. 288.
7 R. Macfarlane: Góry. Stan umysłu. Przeł. J. Konieczny. Wydawnictwo 

Poznańskie, Poznań 2018, s. 187. 
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Dzięki „imperialnemu spojrzeniu”8 zdobywcy, posyłanemu światu 

ze szczytu góry, można by zagarnąć dla siebie spory obszar ziemi, 

gdyby nie fakt, że udziałem patrzącego staje się raczej wydarzenie 

odświętne – radość „niespodziewanie i cudownie obdarzonych”9, 

uroczysta chwila marzyciela; doświadczenie darowane w całej pełni 

może tylko ptakom i bogom. „W życiu wyobrażonym, tak jak w ży-

ciu realnym, przeznaczeniem siły – jak przekonywał Bachelard – jest 

podążać za daleko. W królestwie wyobraźni jest się silnym tylko 

wtedy, gdy jest się wszechmocnym”10.

2.
Jeszcze kilka wieków temu idea przyrody pozostającej poza kon-

trolą człowieka nie była czymś dostatecznie pociągającym, żeby 

masowo narażać się na nieuchronne niewygody, a tym bardziej 

ryzykować zdrowiem czy życiem, wybierając się w góry. Te ostat-

nie pierwotnie postrzegane były zresztą jako miejsca uświęcone, 

poza zasięgiem ludzkich możliwości. Strome i niebezpieczne 

szlaki, ośnieżone zbocza, ukryte wysoko w chmurach skalne 

wierzchołki, zmitologizowane w opowieściach, zaświadczały, że 

odpowiedzialność za istotną część nimbu gór ponosi – podatna 

na uroki tego, co trudno dostępne – ludzka wyobraźnia. Na 

jej karb zrzucić trzeba by także, jak się zdaje, zyskujące coraz 

większą popularność od czasów Henry’ego Davida Thoreau prze-

świadczenie, że „Najdziksze żyje najbardziej”11. Kiedy więc ima-

ginacją zurbanizowanego Zachodu zawładnęła już na dobre idea 

kontaktu z dziczą i dzikością, istotny okazał się kompensacyjny 

8 Określenie zapożyczone od Mary Louis Pratt, która zwraca uwagę między 

innymi na retorykę imperialną brytyjskich podróżników, opisujących pejzaże 

widziane ze wzniesień. Zob. M.L. Pratt: Od Jeziora Wiktorii do Sheratonu w San 
Salvador. W: Eadem: Imperialne spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja. 
Przeł. E.E. Nowakowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

2011, s. 283–285.   
9 R. Macfarlane: Góry…, s. 187.
10 G. Bachelard: Psychologia ciężaru…, s 133.
11 H.D. Thoreau: Walking. Cytat i przekład podaję za: J. Fiedorczuk: Cyborg 

w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 

2015, s. 58.  
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charakter przeżycia, które miałoby być wynagradzaniem sobie 

nudy i miałkości codziennej egzystencji, ucieczką od przytła-

czającej i nietwórczej monotonii. Ulegał podobnym tęsknotom, 

jak się wydaje, także Karpowicz (miłośnik polskich wzniesień, 

zdobywca wszystkich odznak górskich PTTK12), wybierając za 

cel długich wakacyjnych wędrówek przede wszystkim „miejsca 

jak najbardziej odludne”13 i zachęcając do podobnych wypraw 

przyjaciół:

Na urlop wybieramy się w najdzikszą partię Bieszczad, gdzie niechętnie 

zagląda, ze względu na trudności, masowy turysta. Czy nie zechcielibyście 

Państwo któregoś roku spędzić z nami w takim odludziu urlopu? Wkrótce 

i do tych zakątków dotrą asfaltowe szosy i wielkie piękno tej dzikiej przy-

rody pokala masowy obiektyw fotografi czny. Pośpieszmy się14. 

Dążenie do zapewnienia sobie „czystych” i „świeżych” doznań 

walczyło w tym przypadku o prym z potrzebą ucieczki od masowo-

ści, jaką gwarantować mogłaby przestrzeń, do której dostęp wyda-

wał się – jak sygnalizowano w liście – utrudniony. Przywołany tu 

z niechęcią „masowy obiektyw fotografi czny”15 groził infl acją 

obrazów, których przedmiot zachowywał swą wysoką wartość o ty-

le, o ile wydawał się niepowszedni, najlepiej – unikatowy. Nie sprzy-

jało temu, oczywiście, zwiększające się zainteresowanie górami właś-

nie jako obszarem mniej „skażonym” działalnością człowieka, a przy 

tym niejako uświęconym: „wędrowanie, miało przecież w PRL-u

charakter sakralny, wiązało się z wolnością drogi, swobodą włó-

częgi, przyjaźnią wędrowców, fantazją rozbudzoną w bliskości 

12 Informacje na ten temat przekazuje Jan Stolarczyk, opisuje też ostatnią 

z wypraw Karpowicza w polskie góry i nieoczekiwane spotkanie z Tadeuszem 

Różewiczem w karkonoskiej Samotni. Zob. J. Stolarczyk: Poeta w górach. „Sudety” 

2009, nr 7, s. 128–130.  
13 List Tymoteusza Karpowicza do Heinricha Kunstmanna z 7 lipca 1965 

roku, zamieszczony w książce: H. Kunstmann, T. Karpowicz: Listy 1959–1993. 

Oprac. i do druku podał M. Zybura. Ofi cyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie 

Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2011, s. 100.
14 List Tymoteusza Karpowicza do Heinricha Kunstmanna z połowy lipca 

1970 roku. Ibidem, s. 172.
15 Ibidem.
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natury”16. Naturalną odpowiedzią na cały szereg ułatwień zwią-

zanych z upowszechnianiem się sportów górskich, na zjawisko, 

które Georg Simmel nazwał niegdyś z przekąsem „industrializacją 

obcowania z naturą”17, była nostalgia za romantycznym duchem 

pionierstwa, tęsknota za czasami, gdy pełne wyzwań, ekscytujące 

wyprawy „dostarczały przyjemności jedynie osobnikom zewnętrz-

nie i wewnętrznie samodzielnym”18. Umasowienie turystyki górskiej 

i coraz liczniejsze ułatwienia w kontakcie z przyrodą skazywały 

zapalonych wędrowców i miłośników wzniesień nie tyle już na 

przywilej, ile na przymus schodzenia z coraz lepiej ubitych i prze-

tartych szlaków. 

Doświadczenie gór, sytuowane poza codziennością (zwłaszcza 

zaś codziennością miejską), wiązano przy tym dość konsekwentnie 

z jej – przynajmniej chwilowym – odrzuceniem: „w przeżywaniu gór 

nadzwyczaj istotną rolę odgrywał zawsze moment ich »inności«”19. 

Bagaż codziennych utrapień wymieniany bywał w takich przypad-

kach na wysiłek mięśni i na ekwipunek, którego fi zyczny ciężar po-

zwalał zapomnieć o dokuczliwościach znanych z nizin – odpocząć 

od brzemion społecznych. A może także od samego siebie: 

Im bardziej nie spokojna, niepewna, pełna sprzeczności jest dziś egzysten-

cja, tym namiętniej pociągają nas wy żyny — ulokowane poza naszym 

dobrem i złem, wyżyny, ku którym podnosimy oczy, już odwy kłe od 

patrzenia w górę. […] Kto raz tego zaznał, będzie do tego tęsknił jak do 

wybawienia, będzie tęsknił do tego, co jest radykalnie inne niż Ja z jego 

mętnymi rozterkami20.

Powab tej odmienności okrywali już w całej pełni oczywiście 

romantycy, przedstawiając także w sztuce postacie ostentacyjnie 

16 A. Nawarecki: „Ku górom wznoszę oczy”. O psalmach wstępujących pod 
górę. W: Góry i wędrowanie. Prace ofi arowane Profesorowi Tomaszowi Stępniowi. 
Red. J. Pacuła. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 

Bielsko-Biała 2014, s. 237.
17 G. Simmel: Wyprawa w Alpy. W: Idem: Most i drzwi. Wybór esejów. Przeł. 

M. Łukasiewicz. Ofi cyna Naukowa, Warszawa 2006, s. 3.
18 Ibidem, s. 3.
19 J. Kolbuszewski: Posłowie…, s. 288.
20 G. Simmel: Wyprawa w Alpy…, s. 7.
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odwrócone tyłem do patrzącego na obraz widza, zapatrzone we 

wzniosły spektakl natury, dla którego jednostka ludzka ze swoimi 

licznymi ograniczeniami nie mogła już być dostateczną miarą. 

Michał Pawlikowski, przeanalizowawszy ten rozdział z historii kon-

taktów ludzi z górami, pisał ciekawie o przesycie człowieka samym 

sobą i ucieczce w ożywczą górską pustkę: „C z ł o w i e k, c h o r y 

n a  c z ł o w i e c z e ń s t w o, z w r a c a ł  s i ę  d o  g ó r, j a k o 

d o  j e d y n e g o  r e z e r w a t u  w o l n e g o  o d  s i e b i e  s a -

m e g o  i  o d  w ł a s n y c h  s w y c h  ś l a d ó w”21. 

3.
Mistyczne, wzniosłe odczucie wyżyn i jakiejś obcej sprawom 

ludzkim bezczasowości utrudniać miało jednak zadanie artystom. 

Podobno „wielkie epoki pejzażu i wielkie jego szkoły stroniły 

od gór”22, uchylając się przed przykrą perspektywą kiczu lub 

obrazu sprowadzonego do roli ckliwej pamiątki. Góry – w formie 

za bogate, przesłaniające horyzont i nierzadko także niebo, raz 

wyraziste, innym razem zbyt mgliste, a przede wszystkim nazbyt 

masywne – oddziaływały zwykle na ludzi poprzez niełatwe do 

przedstawienia w sztuce wrażenie ogromu23. „Swoim milczeniem – 

pisał Simmel – przemawia tu tajemnica materii; w krajobrazie gór 

jednym spojrzeniem ogarniamy jej więcej niż w dowolnym innym 

krajobrazie”24. Rozważając fenomen Alp, niedający się ponoć opi-

sać bez reszty na gruncie estetyki, zaznaczał przy tym fi lozof, że 

masywny, ociężały surowiec dominuje w tym przypadku szczęśli-

wie nad niepokojącym chaosem kształtów, a „wzajemne napięcie 

i równowaga tych czynników dają w efekcie niepowtarzalny splot 

wzburzenia i ukojenia”25. 

21 M. Pawlikowski: Człowiek w obliczu gór. Ustęp z historii kultury. „Przegląd 

Współczesny” 1934, nr 147–149, s. 27.
22 J. Woźniakowski: Czy można dobrze malować góry? W: Idem: Góry 

niewzruszone. O różnych wyobrażeniach przyrody w dziejach nowożytnej kultury 
europejskiej. Czytelnik, Warszawa 1974, s. 11.

23 Zob. ibidem, s. 11–25. 
24 G. Simmel: Estetyka Alp. W: Idem: Most i drzwi…, s. 285.
25 Ibidem, s. 285.
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Karpowicz, podobnie zresztą jak Simmel, wyczuwał dość dobrze, 

że klucza do przedstawienia wzniesień (i to niezależnie od ich wiel-

kości) poszukiwać trzeba nie tyle na polu estetyki pejzażu, ile raczej 

na gruncie psychologii – że góry to bodaj przede wszystkim „stan 

umysłu”26. Szczególnie ciekawie prezentują się w związku z tym 

opowiadania turystyczne pisarza – Czas, kiedy rośnie góra i We-
wnętrzny 0927. Utwory napisane niejako „na boku”28, może nawet 

26 Zapożyczam określenie od cytowanego wcześniej Roberta Macfarlane’a, 

autora książki Góry. Stan umysłu.
27 Wskazane tu teksty Karpowicza, nagrodzone w konkursach „Magazynu 

Turystycznego – Światowid”, publikowane były zarówno na łamach czasopisma 

(„MT – Światowid” 1963, nr 51/52, s. 14–15, 22; „MT – Światowid” 1964, nr 

51/52, s. 7, 25–26), jak i w tomie Opowiadania turystyczne, opatrzonym wstępem 

Grażyny Woysznis-Terlikowskiej (Sport i Turystyka, Warszawa 1966). Cytaty 

podaję za publikacją książkową, używam przy tym skrótów: C – Czas, kiedy rośnie 
góra, W – Wewnętrzny 09 i opatruję je numerami stron, na których znajdują się 

przytoczone w tekście fragmenty opowiadań.

Coroczny konkurs „Magazynu Turystycznego – Światowid” na opowiadanie 

turystyczne organizowany był od roku 1963 przy współudziale Głównego 

Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. Przez pierwsze dwa lata miał charakter 

zamknięty, od roku 1965 dopuszczono zaś udział amatorów, nie zrezygnowano 

jednak z indywidualnych zaproszeń, kierowanych do wybranych twórców. 

Organizatorzy przedsięwzięcia, zgodnie z zapewnieniami, mieli dążyć do tego, 

by „wzbogacić […] pismo o wartościowe utwory literackie i zainteresować 

pisarzy tematyką turystyczną”. Pisarze i turystyka. Wyniki konkursu 
literackiego na opowiadanie turystyczne. „MT – Światowid” 1963, nr 22,

s. 11. W roku 1963 zwycięskie opowiadanie wyłoniono spośród trzydziestu 

czterech nadesłanych prac. Sąd konkursowy w składzie: Artur Międzyrzecki 

(Związek Literatów Polskich), Stanisław Ostrowski (GKKFiT), Marek 

Arczyński, Janusz Krawczyk, Tadeusz Polanowski (przedstawiciele redakcji 

czasopisma), nagrodził Tymoteusza Karpowicza (I nagroda – 10000 zł), a tak-

że Tadeusza Staicha za opowiadanie Prowadzę hutników (II nagroda – 7500 

zł) i Adama Bahdaja za nowelę Etiuda dalmatyńska (III nagroda – 5000 zł).

Zob. Pisarze i turystyka. Wyniki konkursu..., s. 11. Ten sam skład oceniający 

rozstrzygając konkurs, do którego w roku następnym przyłączyło się jeszcze 

PTTK, zdecydował powtórnie o zwycięstwie Karpowicza i wygranej Ireneusza 

Iredyńskiego (II nagroda za nowelę Biały ptak) oraz Marka Nowakowskiego 

(III nagroda za opowiadanie Nałęczów – notatki). Zwycięską pracę wyłoniono 

spośród trzydziestu jeden prac konkursowych. Zob. Pisarze i turystyka. Wyniki 
II konkursu literackiego na opowiadanie turystyczne. „MT – Światowid” 1964, 

nr 25, s. 6.       
28 Być może chodziło również o cele zarobkowe. Kulisy konkursów na 

opowiadanie turystyczne, organizowanych przez czasopismo „Światowid”, zdaje 

się odsłaniać Stanisław Czycz w podaniu do Komisji Stypendialnej Zarządu 



KARPOWICZ I GÓRY 111

„lekką ręką”, stanowiące pozornie niezobowiązujący margines 

twórczości29, sprawiły, że droga prozaika (autor Legend pomorskich 
fl irtował z muzą Kaliope tyleż nieśmiało, co sporadycznie, ogła-

szając swe utwory od roku 194630 do połowy lat sześćdziesiątych) 

zwieńczona została podwójnym sukcesem: pierwszymi nagrodami 

w zamkniętym konkursie „Magazynu Turystycznego – Światowid” 

na opowiadanie o tematyce turystycznej, uzyskiwanymi rok po 

roku – najpierw w 1963, a później w 1964. Wspominane teksty 

Karpowicza, co wydaje się znamienne, portretowały nie tyle pię-

trzące się pod stopami turystów masywy górskie, ile wzmożony 

ludzki wysiłek – silne motywacje, swoisty maksymalizm i żarliwe 

namiętności, jakie stawały się udziałem wędrowców przemierzają-

cych Bieszczady Zachodnie i Beskid Żywiecki. 

W wywiadzie, udzielonym magazynowi „Światowid” w związ-

ku z konkursem, pisarz zaznaczał, że kontakt z przyrodą górską 

nie tylko odpręża, lecz także „odradza i inspiruje”31, a potrzeby 

estetyczne, którymi w tym przypadku się kieruje, idą w parze z po-

znawczym wysiłkiem, ale i pożądanymi wyzwaniami:

Razem z żoną, która mi towarzyszy w tych wędrówkach, szukamy za-

wsze czegoś nowego i nieznanego. […] Lubimy być zdani na własne siły. 

N u d z i  m n i e  p i ę k n o, k t ó r e  n i e  m a  w  s o b i e  ż ą d ł a 

– odrobiny niebezpieczeństwa. Stwarza to stan jakiejś landrynkowatości, 

idzie się jak po słodkim lepie. P i ę k n o, jak wszystko co cenne w życiu, 

t r z e b a  s o b i e  w y w a l c z y ć32.

Głównego Związku Literatów Polskich: „piszę raz w roku (w tym roku po raz 

drugi) za 800 zł opowiadanie turystyczne na konkurs »Magazynu Turystycznego 

– Światowid« (zwracają się z tym do mnie, płacą 800 zł na udział)”. Treść pisma 

(pochodzącego najpewniej z roku 1966), które znajduje się w domowym archiwum 

pisarza, cyt. za: D. Niedziałkowska: Nieznany Czycz. „Roczniki Humanistyczne” 

2013, z. 1, s. 177. 
29 Wydawca dzieł Karpowicza, Jan Stolarczyk, widział rzecz nieco inaczej: 

„Moim zdaniem pan Tymoteusz był niespełnionym prozaikiem”. J. Stolarczyk: 

Niespełniony prozaik. „Pomosty”, t. 16 (2011), s. 54. 
30 W roku tym na łamach tygodnika „Szczecin” ukazało się opowiadanie Wuj 

Anatol. Zob. „Szczecin” 1946, nr 15/16, s. 118–119.
31 Pisarze i turyści. Spotkanie z laureatami naszego konkursu literackiego. 

[Rozmawiał T. Polanowski]. „MT – Światowid” 1963, nr 24, s. 6. 
32 Ibidem.  
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Górski krajobraz zapewniać miałby intensywność i niepowsze-

dni charakter doznań, w tym – jak się wydaje – charakterystyczną 

radość czynu; nie zawsze potrzebnie opatrywaną zresztą dodatko-

wym, zwykle też jakoś zideologizowanym uzasadnieniem. Zamiło-

wanie do wysokich wzniesień i górskiej przyrody, malowniczych 

wąwozów i rwących potoków, dobrze pasujące – jak dowodził 

Roland Barthes – do obrazu świata ukształtowanego przez miesz-

czaństwo, wiązano najczęściej z respektem dla wyzwań: podczas 

wycieczek w góry stawiano na wysiłek i zmagania. Na obowiązujący 

w tym przypadku mit gór, dający oparcie dla walecznej i wznios-

łej samotności oraz „świeżości” doświadczeń, składała się „hybry-

dyczna mieszanka naturyzmu i puryzmu”, obiecująca obok tryumfu 

woli nad oporną materią między innymi swoiste „odrodzenie w czys-

tym powietrzu”33. Przekraczanie własnych ograniczeń, przełamy-

wanie oporów, eskalowanie stopnia trudności wspinaczki i walka 

wewnętrzna – wszystko to wydawało się w przypadku doświadczeń 

turystów górskich odgrywać rolę większą niż zewnętrzna rywali-

zacja, wynikająca z porównywania swoich osiągnięć z sukcesami 

innych. Stawką przedsięwzięcia było potwierdzenie hartu ducha, 

umiejętności wytrwania w powziętych raz zamierzeniach, zarad-

ności i mocy charakteru, adekwatnych do żywionych ambicji, lecz 

przecież także – natężenie żywotnych sił czy zintensyfi kowane 

poczucie życia34.

4.
„Lubię stan nadsprawności” (C 11) – zwierzał się narrator-bohater 

opowiadania Karpowicza Czas, kiedy rośnie góra, podejmując 

jednocześnie symboliczną w swej wymowie czynność ostrzenia 

noża chlebowego, tak by zyskał w efekcie ponadprzeciętną ostrość. 

33 R. Barthes: Niebieski przewodnik. W: Idem: Mitologie. Przeł. A. Dziadek, 

wstępem opatrzył K. Kłosiński. Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, s. 157. 

Korzystam też z publikacji: J. Frykman, O. Löfgren: Człowiek i przyroda. W: Eidem: 

Narodziny człowieka kulturalnego. Studium z antropologii historycznej szwedzkiej 
klasy średniej. Przeł. G. Sokół. Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2007, s. 59.

34 Zob. G. Simmel: Wyprawa w Alpy…, s. 6–5.
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Zadawanie i odparowywanie ciosów to istotna część opowiadanej 

przez pisarza historii: wzniesienia Bieszczadów Zachodnich – takie 

jak Sasów, Wołosań czy Jaworne – stają się terenem toczącej się „na 

ostrzu noża” damsko-męskiej psychologicznej rozgrywki, której 

stawką miałoby być uznanie, a może nawet w konsekwencji roznie-

cenie (na nowo?) uczuć. 

Bohaterowie opowiadania Karpowicza, obciążeni ekwipunkiem, 

zmęczeni trudami podróży ponad siły, ścierają się ze sobą niczym 

kamienie: za nimi niemal dwadzieścia kilometrów marszu, a w per-

spektywie jeszcze bardzo długa droga. Sam narrator gotów jest 

przyznać, że „Taki marsz jest bez sensu. Taki wysiłek jest wielorako 

nieludzki. To jest marsz opętanych maniaków szukających drogi do 

siebie” (C 20). Kaczka, Jerzy (jej mąż) i opowiadający zdarzenia bo-

hater, złączeni wspólną marszrutą, podejmują trud wędrówki, pod-

czas której współczucie wobec bliskiego towarzysza walczy o lep-

sze z bezwzględnością, a nikt nie chce dać za wygraną – okazać 

słabości. Na pierwszy plan opowieści, konstruowanej przez narra-

tora-mężczyznę, wysuwa się przy tym nieustępliwość kobiety, upór 

zmaltretowanego ciała, ogromny wysiłek i zarazem swoista kokie-

teria zadziorności, gniewu i rzekomo przerośniętych ambicji. Dzieje 

się tak zapewne nieprzypadkowo, zważywszy na dość znamienne35 

powiązanie czynnika przyrodniczego i kobiecego w opowiadaniu: 

„Ta wasza miłość przyrody – powiada z przekąsem bohaterka do 

jednego ze współtowarzyszy – o tyle jest prawdziwa, że wszystko co 

napotykacie jest przyrodą. Czekającą na wasze uczucia” (C 18). Za-

nim jednak w malinowej smudze zachodzącego słońca romansowa 

gra pomiędzy kobietą a mężczyznami stanie się faktem (relacjonu-

jący zdarzenia bohater, wplątany w małżeńską rozgrywkę, wydaje 

35 Można by odwołać się w tym miejscu do ekofeminizmu. Jego przedstawiciele 

zwracają uwagę na feminizację natury i zarazem swoistą naturalizację kobiety, 

zauważają też, że logika dominacji i opresji obowiązująca w społeczeństwach 

patriarchalnych obejmuje zarówno relacje międzyludzkie, jak i ciemiężenie 

natury, z którą silnie związana miałaby być także sama kobieta jako bezpośrednie 

źródło życia. Zob. J. Fiedorczuk: Feminizm i ekologia. Podstawy sojuszu. W: Eadem: 

Cyborg w ogrodzie..., s. 144–167. 
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się zresztą swoistym alter ego Jerzego36) coś osobliwego dzieje się 

jeszcze w drodze, podczas której prawda o ludziach – jak zapewnia 

narrator – zmienia się szybciej od mijanych krajobrazów. Pełne 

uroku, zawzięte, drobne kobiece ciało, dręczone niedawno przebytą 

chorobą, przyciąga wzrok i rozbudza namiętności. Kaczka rośnie 

więc w męskich oczach (i fantazjach37) niczym góra, na próżno 

przydeptywana i poskramiana w charakterystycznym zresztą mar-

szu zdobywczym: „Góry rosną jak kamienie. […] Najczęściej, kiedy 

na nie ktoś wchodzi. Nadepnięte, prostują kark i rosną. Rosną też nie 

nadepnięte, kiedy im się chce. Jest po prostu czas, kiedy rośnie góra” 

(C 26). W latach sześćdziesiątych XX wieku, kiedy Karpowicz pisał 

swoje opowiadania, badania nad litosferą Ziemi oraz tektoniką płyt 

oceanicznych i kontynentalnych potwierdziły tezę o wypiętrzaniu 

się pasm górskich38. Podobnie jak wykreowana przez pisarza kobieta-

-góra, nieprzewidywalna w swym uporze, ożywione wzgórza Ziemi 

okazały się rezerwuarem sił nieoczywistych. Ciekawie przedstawia się 

w opowiadaniu ten ruch wznoszący, przypisany bezpośrednio właś-

nie ociężałym masywom. Towarzyszy mu uwznioślający, fantazyjny 

impet, który wynosi bohaterkę zdarzeń ku wyżynom i jednocześnie, 

jak się wydaje, pozwala wędrowcom uczestniczyć w „powietrznym 

życiu gór”, w „dynamicznej radości” samej ziemi39. 

Można odnieść wrażenie, że bohaterowie opowiadań turystycz-

nych Karpowicza, podejmujący trud wspinaczki, czasami jednak nie 

36 Zastanawiać może bowiem następująca sugestia: „Ale kto to mówi? Jerzy? 

A może to mówię ja, w innej tylko sytuacji?” (C 21).
37 Finał opowiadania jest dwuznaczny i osobliwy, to – jak się zdaje – fantazja 

o swoistym wniebowstąpieniu, apoteozie kobiety-góry: „A gdyby tak Kaczka 

umarła z wyczerpania? […] kości kogoś takiego jak Kaczka jeszcze tu nie było. 

I może nie będzie. Umarłaby na szczycie góry, która pod nią rośnie, ona to czuje, 

teraz ja to czuję. Leżałaby na jej wierzchołku, pod słońcem, mokra od porannej 

rosy, sucha od upału, w południe, już nie bojąca się świerszczy, malinowa od 

światła zachodu, wieczorem. Góra wolno podnosiłaby ją coraz wyżej, bo naprawdę 

w tej chwili wierzę, że góra rośnie; musielibyśmy już z Jerzym dobrze wytężać 

wzrok, przysłaniając oczy dłonią, aby dostrzec Kaczkę na jej szczycie, aż któregoś 

dnia małe, uparte ciało Kaczki zginęłoby nam z oczu” (C 26–27).
38 Zob. R. Macfarlane: Góry. Stan umysłu…, s. 86–88.
39 Użyte tu sformułowania zapożyczam od Gastona Bachelarda. Zob. 

G. Bachelard: Psychologia ciężaru…, s. 130, 138.
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tyle wędrują, ile uciekają – uciekają przed tym, co ich zewnętrznie 

i wewnętrznie ogranicza; poddani międzyludzkim naciskom, 

ścigani po części przez własne wyobrażenia, popędzani siłami 

ambicji, pragnień czy po prostu złości. Narrator i zarazem główny 

bohater drugiego tekstu konkursowego, Wewnętrzny 09, umyka 

w ożywczą górską pustkę, licząc na oczyszczający potencjał tej wy-

prawy, na prawdziwe odrodzenie. Ucieka w nadziei „odpoczynku 

nie zakłóconego obecnością człowieka” czy też „rzeczy przez niego 

stworzonej” (W 70) i zderza się nieuchronnie z rzeczywistością 

przepełnionych schronisk, a przede wszystkim – zatłoczonych 

szlaków. 

Uchwyt, w jakim trzyma go cywilizacja, zacieśnia się wyraź-

nie i staje się z czasem bardziej rzeczywisty od lasu, coraz ściślej 

otaczającego wędrowca. Obrazy, którym nie można się oprzeć, 

zaprzątają umysł: rozdzwonione linie telefoniczne; nieustępliwy 

głos w słuchawce, głośniejszy od pstrego dzięcioła, uderzającego 

w suchą gałąź; klamka w drzwiach wyczekująca na rękę ludzką. 

Obecność innych wyczuwalna jest nawet wtedy, gdy fizycznie 

nikogo wokół nie ma. Bohatera prześladuje zresztą do końca 

tej opowieści swoisty fantom companion, choć trudno orzec, na 

ile świadomie wykorzystał Karpowicz motyw znany chociażby 

z opowieści relacjonujących przebieg wypraw wysokogórskich40. 

Coraz trudniej, zdaje się mówić nam pisarz, zagłuszyć w so-

bie ów świat arcyludzki, zwracając się w stronę pozaludzkiej 

przyrody. Bohater jego opowiadania z najwyższym wysiłkiem 

próbuje jednak powrócić „do rzeczy samych”, powrócić dzięki 

niezwykle wyostrzonej pracy zmysłów, ich nadsprawności, 

40 Na temat doświadczeń omamowych związanych z obecnością towarzysza 

fantomowego, występujących u osób podejmujących wspinaczkę wysokogórską, 

pisze między innymi Zdzisław Jan Ryn. Zob. Z.J. Ryn: Postrzeganie obecności 
nieistniejącej osoby W: Idem: Góry, medycyna, antropologia. Kraków 2006, 

s. 450–453. Najnowsze badania w tym zakresie, przeprowadzane między innymi 

przez lozański zespół lekarzy, omawia też Bartek Dobroch. Zob. B. Dobroch: 

Ten trzeci. „Tygodnik Powszechny” 2019, nr 16, s. 110. Za zwrócenie mi uwagi 

na problem fantom companiom, opisywany w literaturze prezentującej wyprawy 

wysokogórskie, dziękuję Pani Profesor Elżbiecie Dutce.
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pozwalającej chłonąć jakoby na nowo, bez uprzedzeń, „aż do 

bólu – realność świata” (W 71) i cieszyć się samym faktem 

istnienia – stanem szczęśliwych i (przez chwilę) niczym nieob-

ciążonych, błogością obiecaną po trudach. „Ciarki przechodzą 

mi pod skórą. Z radości” (W 70) – oznajmia, by następnie 

z przekonaniem zapewnić:

To przecież jestem ja. Sam. Natura otwarła się i widzę w jej wnętrzu sa-

mego siebie. Jestem małym, białym pajączkiem. Daleko mi do człowieka. 

Muszę się przesnuć przez wiele jeszcze wyższych form, ale już jestem. 

Czarne pudło telefonu cofnęło się przed moją bielą, klamka w drzwiach 

przestała świecić. Czymś pokonałem ich, ale czym? Nie wiem. Nawet nie 

chcę wiedzieć i to jest stan szczęśliwych (W 70–71).

Bohater opowieści Wewnętrzny 09, który błądzi po zboczach 

Babiej Góry, by uciec przed natrętnym, niechcianym towarzyszem, 

z charakterystycznym uporem próbuje realizować swój cel – ze 

względu na okoliczności nieledwie nierealny. Formułuje przy tej 

okazji myśl, jak się wydaje, istotną w kontekście całej działalno-

ści twórczej Karpowicza: „Nie mogę poddać się terrorowi drugiej 

osoby, kiedy istnieją warunki na bezgraniczną wolność, nieprzy-

leganie” (W 72). Ostatecznie jednak opowiadanie turystyczne 

Karpowicza czytać można jako historię zawziętej wewnętrznej 

walki, ujawniającej ruch znoszących się wzajemnie namiętności 

i pragnień, na zmianę – dojmującego poczucia przesytu czło-

wieka człowiekiem i, jak z całą bezwzględnością pokazuje finał 

historii, nieumiejętności odcięcia się od myśli o ludzkiej wspól-

nocie, od troski o nią: „Czuję, że całą noc będę nasłuchiwał 

jego kroków lub wołania pomocy” (W 77). 

5.
Postępująca industrializacja i wzrastająca ciasnota świata, duszenie 

się „w wiecznie tej samej atmosferze ludzkiej”41, nakazuje – jak pi-

sał jeszcze w pierwszej połowie wieku XX przywoływany wcześniej 

41 M. Pawlikowski: Człowiek w obliczu gór…, s. 41.
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Pawlikowski – powracać w góry po „świeży” materiał doświadczeń, 

a tym samym umykać przed wiedzą krzepnącą w stereotyp: 

Sto pięćdziesiąt lat temu zaczął człowiek uciekać przed samym sobą w gó-

ry. […] Gdzież ucieknie dziś, jeśli ścigać go będzie wszędzie eksploatacja 

przemysłowa, tłum, kolej zębata, wycie głośników radiowych […], – jeśli 

nie zdoła się opędzić nazwiskom ludzkim, któremi chrzci się szczyty, ani 

usunąć z oczu śpiących rycerzy i innych literackich kształtów antropo-

morfi cznych […], – jeżeli wreszcie nie zapomni o wszystkich krawieckich 

skalach i miarach, mierzących jego wyczyny? […].

Bo to nie jest tak proste i łatwe dla ludzi: uciec od siebie42.

Opowiadania turystyczne Karpowicza, portretujące wysiłek 

nadmiarowy, nieledwie ponadludzki – podejmowany w imię 

niepodlegania ograniczeniom, ciążącym człowiekowi niczym ba-

gaż – oświetlają także, jak się wydaje, drogę Karpowicza-poety. 

W twórczości autora Podziemnego wniebowstąpienia, niestroniącej 

– co ważne – od paradoksów, nie brakuje Synajów ani kalwarii: 

„każdemu dziecku jest przyznane wzgórze”, jakkolwiek z czasem 

zamieniane bywa ono „w odwrotność góry – jamę ust na świat”43. 

Karpowicz to także, jak chętnie się wciąż podkreśla, „maksymalista 

poetyckiego języka”, wkładający szczególnie dużo wysiłku „w okieł-

znanie i zagospodarowanie głuchych regionów polszczyzny”44. 

Twórca ten, obwoływany „gladiatorem” słowa i opisywany jako spe-

cjalista w „podnoszeniu semantycznych ciężarów”45, jako człowiek 

42 Ibidem, s. 55.
43 T. Karpowicz: Miejsce na Ziemi. Miejsce w istnieniu. W: Idem: Dzieła 

zebrane. T. 4: Wiersze z archiwum i czasopism 1941–2005. Oprac. J. Stolarczyk. 

Biuro Literackie, Wrocław 2013, s. 564. 
44  Sformułowania zapożyczone od Krzysztofa Karaska. Zob. nota jego 

autorstwa, opublikowana na okładce Karpowiczowskiego Rozwiązywania 
przestrzeni (Niezależna Ofi cyna Wydawnicza, Warszawa 1989), fragmentu poematu 
polimorfi cznego przedrukowanego za „Archipelagiem” (1986, nr 1/2). Poetycki 
maksymalizm autora Słojów zadrzewnych, widziany na tle równie innowatorskiej 
poezji Ezry Pounda, ciekawie prezentowała nie tak dawno Karolina Górniak. Zob. 
K. Górniak: Dwudziestowieczna poezja polska w kontekście anglo-amerykańskiego 
modernizmu. „Słoje zadrzewne” Tymoteusza Karpowicza i „The Pisan Cantos” Ezry 
Pounda. Wydawnictwo KUL, Lublin 2016. 

45 Cytaty zaczerpnięte zostały z tekstu, którego autorem jest Tomasz Tabako. 

T. Tabako: Karpowicz na Kaukazie. „FA-art” 1999, nr 1, s. 62.
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pracy tytanicznej, tak na polu twórczym, jak i w życiu, zwykł po-

noć „pomagać sobie Norwidem”46:

Jeszcze tylko kilka ciężkich chmur

Nie-porozpychanych nozdrzem konia;

Jeszcze tylko kilka stromych gór,

A potem – już słońce i harmonia!...47 

Wysiłek, jak przekonująco dowodzą analizy dokonań autora Świę-
tego-pokoju, okazuje się „pojęciem analogicznym do ruchu, tyle 

że odnosi się do rzeczywistości osobowej, uwzględnia i akcentuje 

inicjatywę wewnątrzpodmiotową, informuje o ustawiczności tej 

inicjatywy”48. Kategoria ta przystaje dość ściśle do personalistycz-

nej liryki Norwida, „»wysilonego« stylu poety”49, aktywizmu oraz 

progresywizmu jako ideowego zaplecza jego wierszy, jednocześnie 

doskonale współgra z Karpowiczowskim przeświadczeniem, że 

główną stawką twórczości winien być zysk poznawczy, a także 

osobowościowy rozwój człowieka. Kto chce doświadczać „żywej” 

(to jest: dziejącej się) rzeczywistości, sam musi bowiem na nowo 

ożywiać siebie samego w przemianie. 

Chciałoby się powiedzieć, że to wyzwanie godne człowieka 

gór, który niezmiennie wspina się na wysokie szczyty, by zyskać 

„świeże”, możliwie nowe doznania. Maksymalizm poznawczy 

46 Zob. List Tymoteusza Karpowicza do Krystyny Miłobędzkiej i Andrzeja 

Falkiewicza z 27 maja 1997 roku, zamieszczony w książce: T. Karpowicz, 

A. Falkiewicz, K. Miłobędzka: Dwie rozmowy. (Oak Park / Puszczykowo / Oak 
Park). Wybór listów i ilustracji oraz wprowadzenia K. Miłobędzka. Opracowanie 

i przygotowanie materiałów do druku J. Borowiec. Biuro Literackie, Wrocław 

2011, s. 62. 
47 C.K. Norwid: Święty-pokój. W: Idem: Utwory wybrane. Wybrał i oprac. 

M. Inglot. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław–

Warszawa–Kraków 1997, s. 83. Do cytowanego utworu odwołuje się Karpowicz 

także w liście do Kunstmanna z 2 sierpnia 1977 roku, wskazując, że przywołuje 

Norwida, kiedy odczuwa „lęk przed piętrzącą się górą nadchodzących nowych 

trudów”. H. Kunstmann, T. Karpowicz: Listy 1959–1993…, s. 374–375.
48 B. Kuczera-Chachulska: „Czas siły – zupełnej”. O kategorii wysiłku w poezji 

Norwida. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 

1998, s. 15.
49 Ibidem, s. 8.
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idzie w tym przypadku w parze z próbą budowania tożsamości 

także na umiejętności decentracji i identyfi kacji ze złożonym, 

wielowymiarowym światem50. Zdobywca gór celować miałby 

w wiedzy płynącej bezpośrednio z doświadczenia, niezdetermino-

wanej uprzednimi ustaleniami, uwzględniającej „żywy” konkret, 

opatrzony zwykle pewnym niecodziennym ryzykiem poznaw-

czym51. Źródeł aktywności górskiej, która musi koncentrować się 

przede wszystkim na pokonywaniu przeciwieństw, doszukiwano 

się zapewne nieprzypadkowo w wysiłku, jakiemu patronować 

miałby Friedrich Nietzsche: „Nie chcę takiego poznania, które by 

było bezpieczne: niechaj zawsze otaczają badacza zdradliwe morze 

i bezlitosne wierchy”52.

Mniejsza jednak o samą brawurę czy fantazję, choć i te wydają 

się składowymi sytuacji nie do zbagatelizowania; w wypowiedziach 

samego Karpowicza na pierwszy plan wysuwa się, obok zamiłowa-

nia do ryzyka, szczególny szacunek dla trudnych wyzwań. „Lubię 

– zwierzał się w jednym z wywiadów pisarz – model podróży [...] 

»przy drzwiach zamkniętych« i otwartych zarazem, tylko nie w tę 

stronę, w jaką chcielibyśmy, by były rozwarte”53. Wzmożonego 

wysiłku, szczególnej „nadsprawności” wymaga twórca „sztuki 

niemożliwej” przede wszystkim od siebie54, lecz efektem ubocznym 

50 Zob. R. Kulik: Góra jako sanktuarium, Góra do zdobycia czy Myśląc jak Góra 
– krótka historia stosunku człowieka do gór. W: Człowiek wobec gór. Perspektywa 
psychologiczna, fi lozofi czna, kulturoznawcza. Red. R. Kulik, A. Skorupa. Agencja 

Word-Press, Wrocław 2010, s. 12–14.
51 Zob. M. Pacukiewicz: „Bo jest”. W: Idem: Grań kultury. Transgresje 

alpinizmu. Universitas, Kraków 2012, s. 8–41. 
52 Na Nietzschego powołują się między innymi Paul Guiton i Jacek 

Woźniakowski. Cytat i przekład podaję za: J. Woźniakowski: Góry niewzruszo-
ne…, s. 14. 

53 Żeby uniknąć szaleństwa. Na pytania Wandy Sorgente na temat dramaturgii 
i teatru odpowiada Tymoteusz Karpowicz. „Archipelag” 1985, nr 12, s. 7.

54 Potwierdzają to nie tylko liczne deklaracje samego autora. Jak dowodzi 

Elżbieta Winiecka, poezja Karpowicza jest swoistym monologiem wewnętrznym 

autarkicznego podmiotu, który podejmuje trud samoprzemiany. Zob. E. Winiecka: 

Tymoteusz Karpowicz: podmiot autarkiczny. W: Eadem: Z wnętrza dystansu. 
Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka. Wydawnictwo Naukowe UAM, 

Poznań 2012, s. 217–280. 
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jego wyborów jest także trud czytelnika55, który z mozołem wspina 

się na monstrualną górę znaków, „usypanych” przez poetę. Andrzej 

Falkiewicz słusznie chyba zwracał uwagę na zmitologizowany cha-

rakter „wygórowanej” strategii twórczej pisarza:

Prawdą jest […] to, że Karpowicz zawsze dawał za dużo, to była jego 

„strategia nadawcza”. Tego nie dawało się objąć, to zawsze sprawiało 

trudności wydawcom i czytelnikom. Nie był w stanie zrobić z tego, co 

proponował, przystępnej całości. T o  z a w s z e  b y ł  m i t: g ó r a  d o 

p o k o n a n i a56.  

Jeśli jednak wzrasta się wraz z pracą woli, to zapewne także 

stosownie do śmiałości podejmowanych wyzwań. Dla czerpiących 

siłę i radość z czynu, z ruchu, również „to, co prawdziwie uciążliwe, 

w dynamiczny sposób daje zadowolenie”57. Szczególnie ważny w przy-

padku propozycji Karpowicza wydawać może się zatem ów poryw woli 

napędzający stale strategię wytężonego wysiłku, zasilany przy tym 

konieczną dozą nadziei na osiągnięcie – mimo wciąż wzrastających 

trudów – umykającego celu. Wskazać trzeba by bowiem w tym kon-

tekście właśnie na paradoksalne „umiłowanie życia w głębi obrazów 

ciężkości”58. Może dlatego ten, który sam z coraz większym trudem 

otwiera oporne drzwi do świata, obrawszy sobie niefortunne kró-

55 Poczynając od Odwróconego światła, przemyślane i progresywne – jak 

zaznaczał Paweł Majerski – niczym rockowy concept album dzieło totalne 

Karpowicza domaga się całościowej lektury i obezwładnia czytelnika – 

obezwładnia porządkiem, który okazuje się nieledwie szaleńczy, a także ogromem 

wiedzy, jaką być może trzeba by posiąść, by sprostać czytelniczemu wyzwaniu. 

Stąd wątpliwości: „Pytajmy więc od razu: ile ciężaru wiedzy przekazuje nam 

Odwrócone światło i czy jesteśmy dziś w stanie wziąć na siebie jej »jarzmo«? 

Co można powiedzieć o granicach poetyckiego eksperymentu po Odwróconym 
świetle, by »iść dalej w głąb świata« (tym bardziej, że wielokrotnie wspomniane 

jarzmo odrzucano)?”. P. Majerski: Concept album. O „Odwróconym świetle” 
Tymoteusza Karpowicza. W: Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki 
poetyckie lat 1945–1989. Red. A. Kałuża, A. Świeściak. Universitas, Kraków 

2011, s. 271.  
56 W cieniu czarnoksiężnika. Spotkanie z Tymoteuszem Karpowiczem. W: 

J. Borowiec: Szare światło. Rozmowy z Krystyną Miłobędzką i Andrzejem 
Falkiewiczem. Biuro Literackie, Wrocław 2009, s. 132.

57 G. Bachelard: Psychologia ciężaru…, s. 139.
58  Ibidem, s. 138.
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lestwo w zawsze „nadmiarowym” słowie, w utworze przywołanym 

w Słojach zadrzewnych jako tekst bazowy dla paralaksy Non omnis 
moriar59 pozostawia oparte na antytezie przesłanie (zobowiązanie): 
„nakarmcie ptaki / które zostawiłem / za ciężkimi drzwiami”60. 

59 Przypomnieć trzeba, że poszczególne wersy wspomnianej paralaksy 

przeplatają się z życiorysem autora na czwartej stronie okładki pierwszego 

wydania Słojów zadrzewnych, które ukazało się w roku 1999 w Wydawnictwie 

Dolnośląskim.
60 T. Karpowicz: Obroty. W: Idem: Dzieła zebrane. T. 3: Słoje zadrzewne. 

Oprac. J. Stolarczyk. Biuro Literackie, Wrocław 2013, s. 242. 





W DUCHU RYZYKA





Leśmian i paradoksy 
1.
Postać fantastyczna i „nietutejsza” – we wspomnieniach o Leśmianie 

powtarza się obraz ekscentrycznego półdziwaka, który miesza sny 

z rzeczywistością i ponad szarą codzienność przedkłada poetyckie 

mrzonki1. Twórcy dwudziestolecia widzą w „skrzydlatym rejencie”2 

z Zamościa pogrobowca poprzedniej, przebrzmiałej epoki. Czesław 

Miłosz pisał po latach: 

Ważną nauką powinna być pomyłka mojego pokolenia co do Leśmiana, 

bo przesłonił go nam język młodopolski, w więc staroświecki, i nie wi-

dzieliśmy myślowej precyzji, która, jeżeli jest, nie potrzebuje obawiać się 

późniejszych zmian stylu, czyli byliśmy jak sprzedawca w sklepie konfek-

cji męskiej, który osądza dobro i zło według kroju ubrania3. 

Lista zarzutów była niemała: młodych raziła nie tylko niemodna 

już stylistyka, ale i wpisany w koncepcję poetycką regresywizm, 

związany z tym kult rzeczywistości pierwotnych, ahistoryczność 

i skrajna obojętność na nowinki cywilizacyjne, młodopolskie po-

wiązanie erotyzmu z demonizmem, a przede wszystkim baśniowość 

świata przedstawionego, interpretowana jednak dość prostodusznie 

1 Leśmiana wyjątkowo chętnie umieszczano we wspomnieniach pośród 

fantastycznych stworów, rodem z jego poezji. Informacje na ten temat zebrał 

Jarosław Marek Rymkiewicz w haśle Dziwotwór. Zob. J.M. Rymkiewicz: Leśmian. 
Encyklopedia. Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 2001, s. 83–89.

2 Określenie zapożyczone od Wacława Gralewskiego. Zob. W. Gralewski: 

Skrzydlaty rejent. W: Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie. Red. Z. Jastrzębski. 

Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966, s. 247–258.
3 C. Miłosz: Notatnik. W: Idem: Prywatne obowiązki. Instytut Literacki, Paryż 

1972, s. 175–176.
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jako sygnał ucieczki autora od problemów rzeczywistych4. Drobny, 

łysawy literat, ze staroświecko wysztorcowanym wąsem5 i równie 

jakoby przestarzałą poetyką, zdawał się – zwłaszcza przy powierz-

chownym oglądzie – hołdować modom anachronicznym, bezpo-

wrotnie złożonym już do lamusa. Aleksander Wat wspominał:

Kiedy Leśmian przyjeżdżał ze swego rejentostwa z prowincji, Tuwim 

całował go w rękę, nikt jednak Leśmiana nie traktował poważnie […]. 

Nikomu z nas nie wpadło do głowy traktować wiersze Leśmiana, czytać 

wiersze Leśmiana jako coś nowego, znajdować w nich coś nowego. Na od-

wrót. […] Czytaliśmy go jako drugi front, drugą falę „moderny”, secesji, 

umieściliśmy go w tym świecie6.

Tymoteusz Karpowicz, późny wnuk poety, autor rozprawy 

o Leśmianowskiej „poezji niemożliwej”, był już niewątpliwie bo-

gatszy od swych poprzedników o wiedzę płynącą ze szczegółowych 

badań nad twórczością autora Łąki (prowadzonych między innymi 

przez Jacka Trznadla) i – równie ważny – czasowy dystans. Toteż 

w przeciwieństwie do twórców międzywojennych wskazywał raczej 

na ujmującą „świeżość” tej poezji, na ożywczą „jednorazowość” 

Leśmianowskich propozycji. Pisał:

Wszystko jest pierworodne i bez duplikatu. Czytając wiersze Leśmiana  

n i e  m a  s i ę  w r a ż e n i a  ż m u d n e j  c i ą g ł o ś c i  i  s t a r o ś -

c i  ś w i a t a […]. „Świat, zda się, dziś nastał” – i  n i e  m a  t r a d y -

c j i.  N i e  m a  t r a d y c j i: liść, trawa, drzewo, las, łąka, czerw, ptak, 

cała ziemia7.

4 Zob. między innymi: ji [J. Iwaszkiewicz]: Pierwszy zeszyt „Czartaka”. 
„Skamander” 1922, z. 17, s. 126; J. Przyboś: Mój Leśmian; Nieprzestarzałość 
Leśmiana; Leśmian jako eseista. W: Idem: Sens poetycki. T. 1. Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1967, s. 145–160; A. Ważyk: Kwestia gustu. PIW, Warszawa 
1966, s. 153–173; A. Słonimski: Leśmian Bolesław. W: Idem: Alfabet wspomnień. 
PIW, Warszawa 1975, s. 122–125.

5 Po obejrzeniu fotografi i poety Julian Przyboś konstatował z rozczarowaniem: 
„Nie, ten wielki poeta nie wyglądał ani na poetę młodopolskiego, ani współczesnego, 
lecz na kancelistę. Wcale by mnie to nie rozczarowało […], gdyby… nie zbyt 
widoczna staroświeckość stroju i wyglądu”. J. Przyboś: Mój Leśmian…, s. 147.

6 A. Wat: Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Cz. 1. Rozmowy prowadził 
i przedmową opatrzył C. Miłosz, do druku przygotowała L. Ciołkoszowa. 
Czytelnik, Warszawa 1990, s. 45.

7 T. Karpowicz: Poezja niemożliwa. Modele Leśmianowskiej wyobraźni. 
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Dla autora Poezji niemożliwej twórczość Leśmiana była kwintesen-

cją poetyckości pojmowanej jako forma przedstawiania zjawisk in 
statu nascendi, na kształt zmiennej rzeki Heraklita. Prawdę powie-

dziawszy jednak, nad rozpoznaniem tym ciążyła także prywatna 

intencja. Badacz „dziejby”, a zarazem ponoć poeta „najmniejszego 

rozproszenia idei Leśmianowskich”8, pisząc książkę o Leśmianie, 

jak zgodnym chórem twierdzili krytycy, miał napisać jednocześnie 

rzecz o sobie: swoisty „rozrachunek Karpowicza z Karpowiczem”9 

i „krypto-dziennik z okresu pracy nad Odwróconym światłem”10. 

W przeciwieństwie do Leśmiana przyjęło się przy tym mówić o nim 

jako o pisarzu młodzieńczej, wciąż rewoltującej, awangardowej 

W: Idem: Eseje. T. 2. Red. J. Roszak, J. Stolarczyk. Wrocławskie Wydawnictwo 

Warstwy, Wrocław 2020, s. 117–118. Podkreślenie – M.K.
8 E. Balcerzan: Od Leśmiana. W: Idem: Kręgi wtajemniczenia. Czytelnik, badacz, 

tłumacz, pisarz. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982, s. 353. O podobieństwie 

„fałszywej ontologii” Leśmiana i Karpowicza, wspólnej obu poetom skłonności 

do kreowania „istnień nieistniejących”, podobnym traktowaniu człowieka jako 

elementu przyrody, przyznaniu inspirującej roli naturze, a nie ludziom – pisze 

Katarzyna Krasoń. Zob. K. Krasoń: „Fałszywa ontologia” Leśmiana w wierszach 
Karpowicza. W: Podziemne wniebowstąpienie. Szkice o twórczości Tymoteusza 
Karpowicza. Red. B. Małczyński, K. Mikurda, J. Mueller. Biuro Literackie, Wrocław 

2006, s. 308–319.   
9 E. Balcerzan: Światopoglądy wyobraźni. „Nurt” 1975, nr 12, s. 29. Zob. też: 

E. Czaplejewicz: Klucz. „Miesięcznik Literacki” 1976, nr 5, s. 136; A. Zawada: 

Leśmian Karpowicza. „Twórczość” 1976, nr 8, s. 110; M. Kurpisz: Sztuka genialnego 
zwodzenia. „Poezja” 1977, nr 9, s. 10; J. Dudek: [Rec. T. Karpowicz: Poezja 
niemożliwa. Modele Leśmianowskiej wyobraźni. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 

– Wydawnictwo, Wrocław 1975]. „Ruch Literacki” 1978, nr 3, s. 238. Krytycznie 

wypowiadał się o Karpowiczowskiej metodzie opisu wspomnianej poezji między 

innymi Jan Gondowicz. Zob. J. Gondowicz: Kto mi dał skrzydła? „Nowe Książki” 

1976, nr 13, s. 16–17. Na temat roli, jaką poezja Leśmiana odegrała w życiorysie 

naukowym i artystycznym Karpowicza, pisali później – poza przywoływaną już 

Katarzyną Krasoń – między innymi: J. Roszak: „W ogrodzie zbyt śpiewno”. Leśmian 
Karpowicza. W: Eadem: Synteza mowy Tymoteusza Karpowicza. Wydawnictwo 

Poznańskie, Poznań 2011, s. 107–121; B. Małczyński: Wstęp. W: T. Karpowicz: 

Utwory poetyckie (wybór). Wstęp i opracowanie B. Małczyński. Zakład Narodowy 

im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2014, s. CVI–CXXII. BN I 321; 

Ł. Józefowicz: Topielcy zieleni – Przyboś i Karpowicz czytają Leśmiana. „Humanistyka 

XXI wieku. Rocznik doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu 

Warszawskiego” 2013, nr 1, s. 184–193. Pozyskano: http://hum21.vdl.pl/wp-content/

uploads/2013/12/humanistyka_xxi_wieku_2013.pdf [data dostępu: 10.04.2020].
10 A. Więckowski: Kwadratowa gwiazda. „Odra” 1976, nr 1, s. 80.
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dykcji11. „Nigdy nie umiałem – pisał o siedemdziesięcioletnim auto-

rze Rozwiązywania przestrzeni Czesław Miłosz (a w podobnym tonie 

wypowiadał się także, znacznie młodszy od samego Karpowicza, 

Stanisław Barańczak) – myśleć o Tymoteuszu Karpowiczu inaczej 

niż jako o młodym poecie”12. 

2.
Co ciekawe, obaj pisarze musieli odnaleźć się jako artyści w podob-

nej sytuacji kulturowego przełomu: Leśmian na styku Młodej Polski 

i dwudziestolecia międzywojennego, a „późny” Karpowicz między 

formacją modernistyczną a postmodernistyczną. Znamienne, że 

w tych okolicznościach ich „przestarzałość” okazała się równie 

niejednoznaczna.

Autor Łąki, jak dowodził Artur Sandauer, po zaakceptowaniu 

klęski młodopolskiej estetyki świadomie zbudował swoją nowoczes-

ną poezję w oparciu o dobrze znane, nieco już zużyte komponenty. 

Krytyk literacki zauważał:

Podczas gdy Staff  przejmuje od skamandrytów coraz to nowe elementy: 

potoczność stylu, rym asonansowy, tematykę urbanistyczną, by stać się 

w końcu skamandrytą całkowitym, to Leśmian postępuje wręcz przeciw-

nie. Nie tylko że zachowuje język, wersyfi kację, tematykę Młodej Polski, 

ale nawet – niczym homeopata, który sprzyjając pozornie chorobie zmu-

sza organizm do wytworzenia antytoksyn – natęża jej cechy do granic 

samozaprzeczenia13.

Racjonalizując młodopolskie sny, między innymi poprzez dozę „po-

mniejszającego” humoru14 i zdroworozsądkowego dystansu, poeta 

11 Jego projekt pisarski zakładał, że trzeba rozwijać się skokami: zmieniać 

styl, nawet jeśli przez jakiś czas miałby okazać się gorszy. Zob. E. Balcerzan: Która 
twarz była prawdziwa? „Odra” 2005, nr 10, s. 32–33.

12 Listy Miłosza i Barańczaka, napisane z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin 

Karpowicza, przytacza Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki. Zob. E. Tkaczyszyn-Dycki: 

Siedemdziesiąte urodziny Tymoteusza Karpowicza. „Kresy” 1992, nr 11, s. 156–158.
13  A. Sandauer: Pośmiertny tryumf Młodej Polski. Rzecz o Bolesławie Leśmianie. 

W: Idem: Pisma zebrane. T. 1: Studia o literaturze współczesnej. Czytelnik. Warszawa 

1985, s. 73. 
14 Anna Węgrzyniak tak pisze o roli humoru w poezji Leśmiana: „Metafi zyce 

Leśmiana poświęcono wiele cennych rozpraw, nie doceniając »pomniejszającej« 
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Napoju cienistego uchodzić może za mistrza takiej kreacji artystycznej, 

która z jednej strony pozwala na wierność dawnym, choćby i „w nic 

rozwianym” marzeniom (owej próżni, z której – jak mówi w jed-

nym z wierszy – drwić nie trzeba)15; z drugiej – dotrzymywać kroku 

współczesności. Usytuowanie na przełomie epok daje oczywiście 

możliwość kreowania własnej estetyki w ramach konwencji opa-

trzonych wyraźnymi kwalifi katorami: nowe – przebrzmiałe. Dla-

tego wydaje się, że w kontekście opisanej przez Sandauera strategii 

twórczej Leśmiana nieco jaśniej tłumaczą się także kluczowe reguły 

poetyki samego Karpowicza.

Autor Odwróconego światła pozostaje wierny Heraklitejskiemu 

prawu przemiany każdej rzeczy w swoje przeciwieństwo16. Z owej zasady 

wywodzi się najpewniej manieryczna reguła „odwróceń”, powracająca 

pod piórem poety i jednocześnie określająca przesłankę właściwą dla 

jego sztuki: ma być nią przede wszystkim „twórcza negacja”17. A więc 

nicowanie tego, co zastane, podważanie i odwracanie porządków w na-

dziei pozbycia się obciążającego balastu tradycji – tradycji, z którą 

zmierzyć się jednakowoż trzeba, bo ostatecznie „wielcy odnowiciele 

wszystko zawdzięczali starzyźnie”18. Być może zatem o autorze Poezji 
niemożliwej można by mówić jako o poecie realizującym się w inwersji 

także na polu intertekstualnym. Należy zaznaczyć, że podstawową 

funkcji śmiechu, dzięki której Leśmianowski »bywalec niebytu« jest fi gurą absurdalną 

i śmieszną”. Zob. A. Węgrzyniak: „Znikomek”. O Leśmianowskiej redukcji metafi zyki. 
W: Miniatura i mikrologia. T. 1. Red. A. Nawarecki. Katowice 2000, s. 173.  

15 Chodzi oczywiście o fi nalny fragment Leśmianowskiej Dziewczyny: „I była 

zgroza nagłych cisz! I była próżnia w całym niebie! / A ty z tej próżni czemu drwisz, 

kiedy ta próżnia nie drwi z ciebie?”. B. Leśmian: Dziewczyna. W: Idem: Dzieła 
wszystkie. T. 1: Poezje zebrane. Oprac. J. Trznadel. PIW, Warszawa 2010, s. 330.  

16 O Heraklitejskim prawie enantiodromii wspomina pisarz między innymi 

w rozmowie z Bogusławem Kiercem. Zob. Dialog. [Rozmowa T. Karpowicza z B. Kier-

cem]. „Teatr” 1973, nr 20, s. 4. 
17 Zob. Twórcza negacja. Rozmowa o poezji. [Rozmowę przeprowadził 

R. Sawicki]. „Wieloczas” 1983, nr 1–2, s. 53, 75.   
18 T. Karpowicz: Małe cienie wielkich czarnoksiężników. Zarejestrowane w paśmie 

cyfr 797 do 7777. Biuro Literackie, Wrocław 2007, s. 6. Na temat intertekstualizmu 

jako jednego z głównych wyznaczników poetyki Karpowicza pisała już w pierwszej 

monografi i, poświęconej wspomnianemu autorowi, Katarzyna Krasoń. Zob. 

K. Krasoń: Sztuka aluzji literackiej w twórczości lirycznej Tymoteusza Karpowicza. 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001. 
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inspiracją jest w tym przypadku artykuł Erazma Kuźmy, opatrzony 

wiele mówiącym tytułem – Odwrócony Przyboś, czyli Karpowicz. 

W tekście tym badacz przedstawia różne drogi, na których uczeń 

przekształca swego mistrza: od słowa jako „narzędzia ze światła” do 

słowa-„narzędzia z ciemności”, od zasady „najmniej słów” po regułę 

ich nieskończonego mnożenia, od założenia referencjalności znaku 

w kierunku „znaku bez znaczenia” i – wreszcie – ukazuje też zamianę 

zasad tożsamości i sprzeczności na powtórzenie i różnicę. Całą pre-

zentację poprzedza zaś istotne zastrzeżenie. „Zajmuję się tutaj – pisze 

Kuźma – jedynie dziedzictwem przez odwrócenie tradycji Przybosia, 

ale równie dobrze mógłbym pisać o odwróceniu tradycji Leśmiana”19.

Odmiennie niż autor Napoju cienistego, „późny” Karpowicz w swo-

ich rozbudowanych poematach odwołuje się w pierwszej kolejno-

ści do rozwiązań nowszych – w tym przypadku: wskazujących na 

kontekst tzw. kultury wyczerpania. Podstawowymi regułami kompo-

zycyjnymi jego zbiorów stają się, jak wiadomo, zasady powtórzenia 

i odwracalności. W Odwróconym świetle systematycznie powraca 

cykl: „oryginał”, „kopia artystyczna”, „kalka logiczna” (przy czym 

„oryginał” zjawia się jako wtórny wobec „kopii”, jakby przez nią 

został wygenerowany20). W Rozwiązywaniu przestrzeni, poza stałą 

repetycją układu opartego na relacji między „kątem alfa” a „wymia-

rem pokątnym” i serią funkcji, uwagę przyciągają swoiste simulacra 
– alternatywne wersje znanych historycznych i fi kcyjnych postaci. 

W Słojach zadrzewnych króluje paralaksa, niezhierarchizowane „kłą-

cze” znaczeń, sieć znaków odsyłających zawsze do innych znaków 

i fi nalna konstatacja, że „wszyscy już byli”21. Z jawnie „pasożytniczej” 

lektury wyrasta oparty głównie na wierszach Leśmiana scenariusz 

widowiska Dziejba leśna. Rzecz o miłości i śmierci (przygotowany 

19 E. Kuźma: Odwrócony Przyboś, czyli Karpowicz. W: Przez znaki – do 
człowieka. Red. B. Sienkiewicz, przy współpracy A. Legeżyńskiej i W. Wielo-

polskiego. Wydawnictwo WiS, Poznań 1997, s. 121.
20 „Oryginał”, co warto podkreślić, wyprzedza jednak nie zwykła „kopia”, 

lecz „kopia artystyczna” – być może to właśnie sztuka, i wyłącznie sztuka, miałaby 

zyskiwać pierwszeństwo wobec rzeczywistości oryginału.
21 T. Karpowicz: Spoza. W: Idem: Dzieła zebrane. T. 3: Słoje zadrzewne. Oprac. 

J. Stolarczyk. Biuro Literackie, Wrocław 2013, s. 344. 
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z okazji międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Chicago 

w roku 1987), a także Miejsce na Ziemi. Miejsce w istnieniu, druko-

wany w polskiej prasie poetycki dialog z sądami Przybosia. Pisarz 

przetasowuje także własne utwory, by następnie umieścić je w no-

wych kontekstach i stworzyć tym samym nową kompozycję: w ten 

sposób powstaje chociażby zapowiadający Słoje zadrzewne poemat 

W drodze do Troi. „Tworzy to wszystko Nietzscheański krąg wiecznego 

powrotu – pisze Kuźma – bez tożsamości, tak jak zinterpretowany 

został przez Deleuze’a czy Derridę”22. Akcentując klęskę moderni-

stycznej wiary w ową tożsamość i niepowtarzalność, dokonywałby 

zatem Karpowicz swoistej negacji tradycji Leśmiana, czyli tego 

wszystkiego, czego wyrazem stała się – jak przypuszczano – progra-

mowa rozprawa o „poezji niemożliwej”. Z powodu tej sprzeczności 

warto może przyjrzeć się bliżej wspomnianej publikacji.

3.
Twórczość autora Łąki na kartach rozprawy Karpowicza przedsta-

wiana jest przede wszystkim jako zaciekła obrona indywidualności 

zagrożonej szarzyzną ówczesnej cywilizacji, jako akt niezgody 

na przeciętność i sprzeciw wobec społeczeństwa mrówek. Badacz 

„poezji niemożliwej” zwraca szczególną uwagę na niepowtarzal-

ność Leśmianowskich bytów – przy czym dookreślając ją, używa 

zamiennie terminu „jednorazowość”, przyklaskuje temu, co wyda-

rza się w danym kształcie i pod tym samym imieniem tylko raz: 

„Prawdziwy byt, prawdziwa kość, prawdziwe gardło, prawdziwa 

krew – są wielkie przez swoją jednorazowość. Wszystko, co da się 

powtórzyć – od kolebki jest już falsyfi katem. Prawdziwych bytów 

nie dotyczy nawet zmartwychwstanie”23. Zmartwychwstanie pod-

lega bowiem krytyce jako rzeczywistość powtórzenia, podczas gdy 

Leśmianowi – jak podkreśla autor rozprawy – zdecydowanie bliższa 

jest rzeczywistość narodzin24. Nie bez przyczyny też badacz przypisuje 

22 E. Kuźma: Odwrócony Przyboś, czyli Karpowicz..., s. 129–130. 
23 T. Karpowicz: Poezja niemożliwa..., s. 123.
24 Zob. ibidem, s. 137–138.
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poecie wiarę w „élan vital, w jej skomplikowanej i strasznej postaci 

– śmierci”25. Zniszczalność Leśmianowskich bytów jest odwrotną 

stroną ich zintensyfi kowanego, pierworodnego istnienia. Jak wia-

domo, w podobnym tonie wypowiadał się między innymi także, 

bliski Karpowiczowi, Julian Przyboś:

Poezje Leśmiana noszą w sobie ślady […] zmagania się z zatratą. Wy-

raża się ono w swoistym, rodzącym języku, Leśmianowy świat żywiołu, 

zmierzchy i jasności, trawy i zwierzęta, pół-ludzie i pół-bóstwa tęsknią 

za swoim urodzeniem. W tym jedynym świecie nie ma rzeczy, są tylko 

zapłodki rzeczy – Łąka jest swoją własną rodnią26.

Opisując świat istnień, które „nie mają tradycji”27, pochwycony 

jakoby na pierwszym ożywczym drgnieniu życia, wykreowany 

jako rzeczywistość nowa, dziejąca się, zawsze „świeża”, a zarazem 

zmienna i nieuchronnie ulotna, Karpowicz chętnie powołuje się 

oczywiście na – bliską autorowi Łąki – fi lozofi ę Bergsona, odnoszącą 

się do typowej sytuacji „trwania, drążonego pochodem ciągłego 

czasu, rozpieranego nabrzmiewaniem nowych form i pchanego rów-

noczesnym ruchem naprzód”28. Niemniej jednak trudno przeoczyć, 

że zainteresowanie badacza rzeczywistością narodzin sięga i do 

korzeni awangardowego myślenia. „Oryginalność awangardy – pi-

sze Rosalind E. Krauss – to nie tylko odrzucenie przeszłości czy jej 

negacja, ale – dosłowny początek, zaczynanie od zera”29. Co więcej, 

25 Ibidem, s. 116.
26 J. Przyboś: Poeci żywiołu. Sergiusz Jesienin i Bolesław Leśmian. W: Idem: 

Pisma rozproszone. Red. A. Kwiatkowska, J. Grądziel-Wójcik, J. Borowczyk. 

Konsultacje naukowe E. Balcerzan. Współpraca redakcyjna D. Lekowska. 

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, s. 49–50.
27 Zob. T. Karpowicz: Poezja niemożliwa…, s. 118.
28 Ibidem, s. 20.
29 R.E. Krauss: Oryginalność awangardy. Przeł. M. Sugiera. W: Postmodernizm. 

Antologia przekładów. Red. R. Nycz. Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 

1996, s. 405. Krauss powołuje się w tym miejscu na pierwszy manifest futurystów: 

„Marinetti, wyrzucony z auta pewnego wieczoru w 1909 roku do pełnego wody 

fabrycznego kanału, wyłonił się stamtąd jak z wód płodowych, by narodzić się – 

bez przodków – futurystą. Ta parabola pełnej autokreacji, rozpoczynająca pierwszy 

»Manifest futuryzmu«, doskonale pokazuje, co pod pojęciem oryginalności 

rozumiała awangarda początku naszego wieku”. Ibidem.
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jak próbuje udowodnić autor Poezji niemożliwej, Leśmian miałby 

iść o krok dalej: „Swój kreacjonizm zaczyna od ustalenia świata  

n i c z y j e g o”30. Jakby próbował pochwycić „niemożliwe”, to jest: 

pokazać zmaterializowanie autorefl eksji w jej fi zyczny kształt31.   

Wpisane w poetycką „dziejbę”, intuicyjne poszukiwanie kon-

taktu z rzeczywistością istnienia odczytuje bowiem Karpowicz 

przede wszystkim jako Leśmianowskie „ćwiczenia z myślenia 

kreacyjnego”32. Jego fascynacja poetą Łąki wiele zawdzięcza rozpo-

znaniu, że pisarz ten – z wielką subtelnością mnożąc najróżniejsze 

postacie bytu – dosłownie wszędzie znajduje miejsce dla życia. Ze 

szczególną uwagą tropi więc twórca rozprawy te obszary kreacji, 

które nie dają się łatwo wpisać w opozycyjne porządki: istnienia 

– nieistnienia. A zatem wszystko to, co dzieje się z jednej strony 

jakoby na przedprożu bytu, w wymiarze podprogowym (to jest 

ową „podróż poza kurtynę materii i jej przejawów, podróż w infra-

kształty, infrazapachy, infrakolory, infradotyki, infradźwięki”33), 

z drugiej zaś – interesuje go kreacyjna „gęstwina, co szumiała 

poza życia drogowskazem”34, obszar „za-świata” objętego poetyc-

ką penetracją – co ważne – odważnie idącą w nieznane35. Poeta 

Łąki miał zainspirować Karpowicza do odkrycia, że „właściwym 

zadaniem aktu twórczego jest przekroczenie stanu rzeczywi-

stego; co nie oznacza, że należy go opuścić i odtrącić”36. Jeśli 

zatem coś szczególnie ekscytuje autora Poezji niemożliwej, który 

zdaje się traktować wyobraźnię jako wyższą formę instynktu, to 

30 T. Karpowicz: Poezja niemożliwa…, s. 11.
31 Zob. ibidem, s. 21. Za przykład posłużyć może Ballada bezludna Leśmiana.
32 Określenie zapożyczone od Andrzeja Więckowskiego. Zob. A. Więckowski: 

Kwadratowa gwiazda…, s. 78.
33 T. Karpowicz: Poezja niemożliwa…, s. 14.
34 B. Leśmian: Pan Błyszczyński. W: Idem: Dzieła wszystkie. T. 1: Poezje 

zebrane…, s. 454. 
35 Niczym Leśmianowski Eliasz, który stwierdzał „jasnowidztwem ostatniego 

tchnienia / Możliwość innej jawy, niż jawa Istnienia!”. B. Leśmian: Eliasz. W: 

Idem: Dzieła wszystkie. T. 1: Poezje zebrane…, s. 464. 
36 Spotkanie z Tymoteuszem Karpowiczem w warszawskim PEN Clubie. [Audycja 

Polskiego Radia zarejestrowana w maju 2000 roku, prowadzenie: T. Komendant]. 

Pozyskano: www.penclub.com.pl/nagrania [data dostępu: 20.05.2014].
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nieprzewidywalność, swoista brawura i ryzyko artystycznego ge-

stu, dzięki któremu piszący porywa się na to, co niewiadome (a 

czasem – niemożliwe)37. „Prawie wszystkie wiersze Leśmiana – pisze 

Karpowicz – są apoteozą penetracji, r z u c a n i e m  s i ę, n i e m a l 

n a  o ś l e p, w  n i e z n a n e. Nie to, co znamy, lecz to, czego nie 

znamy, jest naszym zagrożeniem lub najwyższą możliwą radością 

i szczęściem”38.

„Kreacja przez napięcie”39 pomiędzy tym, co dane, a tym, co 

oczekuje dopiero na narodziny, zdawałoby się, do końca nieukie-

runkowana, jak élan vital, sprawia, że każdy nowo tworzący się 

konkret (ujmowany zresztą zgodnie z poetycką fi lozofi ą Leśmiana 

– w porządku natura naturans) jest pierworodny; to znaczy: nie tyle 

nawet oryginalny, co autentyczny. Bo też – czego Karpowicz już 

wprost nie dopowiada – poezja autora Łąki ukazuje problem indy-

widualności przede wszystkim w planie metafi zycznym. Podkreśla 

ten fakt Cezary Rowiński:

Być indywidualnością to być naczyniem, w którym kondensuje się mak-

symalna ilość sił witalnych; indywidualność to dynamizm, to czysty élan 
vital, ponieważ indywidualność to najwyższy wykwit życia, jego najpeł-

niejsza forma. Nie jest on tworem ani świadomości, ani społeczeństwa, 

lecz samej natury40.

Indywidualizm dotyczy w takim samym stopniu wszystkich Le-

śmianowskich bytów: od osobliwych bohaterów ballad poczynając, 

a kończąc na – równie „jednorazowych” – zwierzętach, kwiatach, 

37 W eseju, jak się wydaje, programowym Karpowicz pisze: „Niewykluczone 

jest, że wyobraźnia jest wyższą formą instynktu zasadzającego się nie na 

sumowaniu sytuacji, a na wyborze, nieskończonym, jej wariantów. W tym, 

co nazywamy irracjonalnym gestem człowieka, może kryć się więcej racji niż 

w nieomylnym locie strzały do celu”. Dodaje też, że w samym „zachowaniu 

się ponad możliwość jest dużo ludzkiej rozpaczy, ale jeszcze więcej radości”. 

T. Karpowicz: Sztuka niemożliwa. W: Idem: Eseje. T. 1. Red. J. Roszak. Wrocławskie 

Wydawnictwo Warstwy, Wrocław 2019, s. 30.
38 T. Karpowicz: Poezja niemożliwa…, s. 36. Podkreślenie – M.K.
39 Ibidem, s. 10.
40 C. Rowiński: Człowiek i świat w poezji Leśmiana. Studium fi lozofi cznych 

koncepcji poety. PWN, Warszawa 1982, s. 37.
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drzewach. „Wszystko – stwierdza Karpowicz – jest o s o b ą,  jeśli 

zdoła przekształcić się w czyjąś pamięć”41. Stąd wymóg „niepowta-

rzalnego”, intensywnego istnienia. Karpowiczowi chodzi nie tylko 

o niezwykle konsekwentnie przeprowadzaną w twórczości autora 

Łąki obronę „bycia tym, czym się jest”42, lecz bodaj w równym 

stopniu o władzę, jaką poetycka kreacja Leśmiana zyskuje w tym 

przypadku nad wyobraźnią czytającego. Autor Odwróconego świat-
ła – podobnie zresztą, jak i Przyboś – pozostaje pod urokiem 

Leśmianowskiego szczegółu, zwłaszcza zaś owego „zaciekle wy-

rażanego nic”43, które narzuca się odbiorcy z tak gwałtowną siłą, 

że wykreowany przez poetę świat, niczym dziewczyna w ogrodzie 

Pana Błyszczyńskiego, „poza życiem – cieleśnieje!”44. 

Badacz „dziejby” skłonny jest zresztą chyba wykroczyć poza wy-

łącznie metaforyczny sposób rozpatrywania tajemnicy „masywnej 

konkretności”45 słowa. To dlatego w pewnym momencie rozprawy 

zrównuje porządek kreacyjny i przyrodniczy, by zaznaczyć, że co-

kolwiek zaistnieje w Leśmianowskim świecie „posiada ogromną siłę 

»biologiczną«, tzn. artystyczną i poznawczą”46. W jego interpretacji 

„poezja niemożliwa” nie chce bowiem być już tylko poezją, pojawia 

się jako artefakt bytowo równy rzeczywistości, a w każdym razie 

równie poważnie traktowany… Blisko tu do intuicjonizmu rosyj-

skich symbolistów, na których zresztą powołuje się Karpowicz i do 

przekonania, że można językiem mierzyć niejako ponad słowa, za-

wrzeć w poezji „ślad pisania n a j p i e r w o t n i e j s z e g o, pisania 

p r z e d m i o t a m i”47. Jak konstatuje twórca rozprawy, „Magia 

41 T. Karpowicz: Poezja niemożliwa…, s. 123.
42 Ibidem, s. 124.
43 Zob. J. Przyboś: Leśmian po latach. W: Idem: Linia i gwar. Szkice. T. 2. 

Wydawnictwo Literackie, Kraków 1959, s. 94.
44 B. Leśmian: Pan Błyszczyński…, s. 455.
45 Określenie zapożyczone od Ostapa Ortwina. Zob. O. Ortwin: Bolesław 

Leśmian: „Łąka”. W: Idem: Żywe fikcje. Studia o prozie, poezji i krytyce. 
Oprac. J. Czachowska. Wstępem poprzedził M. Głowiński. PIW, Warszawa 

1970, s. 244. 
46 T. Karpowicz: Poezja niemożliwa…, s. 35.
47 Ibidem, s. 251. Anna Sobieska, badająca związki pomiędzy twórczością 

Leśmiana a fi lozofi czną myślą rosyjskiego symbolizmu, wskazuje na intuicję 
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Leśmiana jest […] pierwotna. […] Wynika to ze struktury jego 

osobowości bardzo bezpośredniej, emocjonalnej”48. I, dodajmy, 

ze starej (by nie rzecz: staroświeckiej) wiary w magiczną i nie-

spodziewaną moc poetyckiego słowa, które nie tyle jakoby trafi a 

bezpośrednio w rzecz, ile – jak próbuje przekonać nas autor Poezji 
niemożliwej – „rodzi się z tą rzeczą równocześnie”49.

 
4.
Niewątpliwie trudno zestawiać wnioski płynące z Karpo-

wiczowskich badań (owe postulaty „niemożliwe”: natychmiast-

owej tożsamości nazwy i przedmiotu, śladów obecności słownej 

i tego, co „jednorazowe”) z poetyką „późnych” dzieł pisarza, 

z nachalnie eksponowaną „kulturą wyczerpania”, praktyką 

powtórzeń, kopii, kalek, kłączy. Chyba że przyjmiemy, iż w tym 

przypadku Karpowicz stosuje jedyny w swoim rodzaju, para-

doksalny sposób walki – sposób, o którym wspomina między 

innymi, odczytując Leśmianowskiego Topielca. W utworze 

tym, jak podkreśla autor Poezji niemożliwej, „zieleń wyczerpuje 

i powala napastnika nie ciosami, lecz otwarciem się przed nim 

w nieskończoność”50.

badawczą Karpowicza, który nie zlekceważył – w przeciwieństwie do innych 

badaczy – Leśmianowskiej metafi zyki słowa i wziął pod uwagę także jego status 

ontologiczny. Zob. A. Sobieska: Kreacjonistyczna wyobraźnia symbolistów. W: 

Eadem: Twórczość Leśmiana w kręgu fi lozofi cznej myśli symbolizmu rosyjskiego. 

Universitas, Kraków 2005, s. 237. O „poezji niemożliwej” jako mierzeniu słowami 

ponad słowa pisał też Andrzej Więckowski. Zob. A. Więckowski: Kwadratowa 
gwiazda…, s. 79.

48 T. Karpowicz: Poezja niemożliwa…, s. 250.
49 Ibidem, s.  255. 
50 Ibidem, s. 37. Wspomina o tym paradoksalnym sposobie walki także 

Bogusław Kierc w rozmowie z Karpowiczem: „Stosuję znakomicie panu 

znany sposób walki przez otwarcie się przed przeciwnikiem i »pochłonięcie« 

go”. Dialog…, s. 5. Paradoksy pojawiają się też w tytułach rozdziałów Poezji 
niemożliwej (na przykład: Ścigający ścigani, Nadmiar nieposiadania, Oswajanie 
łagodności, Święte łajdactwo), jest wśród nich określenie – Jednorazowość 
wielokrotności, użyte do nazwania często cytowanej tu części książki, poświęconej 

Leśmianowskiej niechęci do duplikatów. Leśmian, zdaniem Karpowicza, 

„bronił indywidualności poezją złożoną z samych myślowych paradoksów”. 

T. Karpowicz: Poezja niemożliwa…, s. 124. 
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Leśmian, według cytowanego wcześniej Sandauera, porażkę 

potrafi ł przeobrazić w zwycięstwo i tworzyć olśniewające utwory 

ze składników przestarzałych – dzięki temu, że uznawał je za 

przestarzałe, że śmiało je eksponował i doprowadzał niekiedy do 

samozaprzeczenia51. Karpowicz zdaje się realizować „w odwróceniu” 

strategię Leśmiana. Powołuje do istnienia rozbudowane  poematy, 

odwołując się do tendencji nowszych, postmodernistycznych: 

eksponuje je i doprowadza rzecz do skrajności, do – podejrzanie – 

monstrualnego wyolbrzymienia. Jak się zdaje, wykorzystuje jednak 

klęskę modernistycznej wiary w tożsamość i niepowtarzalność 

dla wsparcia własnej koncepcji poezji, wywodzącej się z lektury 

„poezji niemożliwej” Leśmiana. Paradoksalnie, to właśnie sytuacja 

wyczerpania, ujawniającej się w słowach aporii (po grecku aporia 

oznacza wszak brak przejścia – gr. áporos ‘nieprzebyty’; póros 
‘przejście; ścieżka’)52, zdaje się otwierać przed pisarzem nowy 

wymiar „niemożliwego”53. 

„Staroświecka” wiara w nieograniczone możliwości sztuki 

słowa nie jest jednak pełnym równoważnikiem poglądów 

Karpowicza – jest tylko jednym z członów budowanego paradoksu. 

Autor Odwróconego światła, podobnie zresztą, jak i Leśmian,

racjonalizuje swoje sympatie oraz dążenia. Najkrócej rzecz 

ujmując: „sztuka niemożliwa” nie jest tym samym, co „sztuka 

możliwa”54. „To było wszystko tak ogromnie realne – mówi 

Karpowicz o poezji Leśmiana – i właśnie to usytuowało mnie 

[...] w przedostatecznym”55. Jeśli zatem w swoich wystąpieniach 

teoretycznych autor Rozwiązywania przestrzeni kładzie znaczny 

51 Zob. przypis 13.
52 Zob. objaśnienia do słowa aporia, zamieszone w publikacji: W. Kopaliński: 

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Świat Książki, 

Warszawa 1999, s. 43.
53 Zob. też: M. Kokoszka: Antologia niemożliwa. Przypadek „Słojów 

zadrzewnych” Tymoteusza Karpowicza. Agencja Artystyczna PARA Zenon Dyrszka, 

Katowice 2011, s. 12.
54 Pisałam o tym także w książce: Antologia niemożliwa…, s. 141–144.
55 Cytat pochodzi z przywoływanej wcześniej rozmowy Tadeusza Komendanta, 

przeprowadzonej z Karpowiczem w warszawskim PEN Clubie w maju 2000 roku.
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nacisk na interpretację „niemożliwego” jako pojęcia, które zakłada 

jednocześnie niedoskonałość wyniku, ułomność, permanentne 

niedokonanie, przedostateczność56, to dlatego, że – jak się wydaje 

– specyfi ka jego koncepcji zasadza się w jakiejś mierze właś-

nie na nieredukowalności przedrostka „nie” w owym przydomku, 

jakim obdarza sztukę. Sztukę, której towarzyszyć powinna przede 

wszystkim stała gotowość, by zmierzać odważnie, swobodnie, 

„niemal na oślep, w nieznane”57, w niewiadomą przyszłość, ku 

przeczuwanym dopiero możliwościom, a nawet ku temu, co – być 

może – niemożliwe. Jako że z działalnością artystyczną, jak głosi 

Karpowicz, nieodłącznie związane jest ryzyko, podejmowane na 

własny koszt przez twórcę dzieła58:

Poeci uwielbiani, stale czytani […] napawali mnie przerażeniem, że nie 

pozostawią mi żadnych szans na znalezienie swego własnego poletka 

poetyckiego. Zresztą nie mogłem im niczego zawdzięczać, ani ich konty-

nuować, bo byli doskonali. […] Może odebrawszy mi nadzieję kontynuacji, 
zmusili mnie oni do twórczej rozpaczy, która jest szaleńczym skokiem 

zbuntowanego pasażera za burtę wielkiego okrętu, na środku morza, by 

dopłynąć o własnych siłach do jakiejś własnej wyspy? Szansa na ocalenie 

jest znikoma. Ale szaleniec ma poczucie chwilowego tryumfu59.  

Dokonany przez Karpowicza wybór – wybór „niemożli-

wego” to, jak się zdaje, przede wszystkim obrona przed sytuacją, 

w której nie ma miejsca na to, co niespodziewane, wymykające 

się uprzednim przesłankom. Trudno jednak rozstrzygnąć, na ile 

owa wiara w niezbadaną i nieprzewidywalną moc sztuki, otwartej 

na ryzyko, interesuje Karpowicza rzeczywiście jako „stara prawda 

serca”, a na ile właśnie dlatego, że dzisiaj staje się – „niemożliwa”. 

Bo chyba sam pisarz tego nie rozdziela. Przypomnieć trzeba, że 

56 Zob. np. T. Karpowicz: Sztuka niemożliwa..., s. 29.
57 T. Karpowicz: Poezja niemożliwa…, s. 36.
58 Jedna z projektowanych przez Karpowicza publikacji miała nosić 

tytuł Sztuka jako ryzyko. Zob. T. Karpowicz: Najgęstsza z wszystkich masek 
[fragment pracy pod tytułem Sztuka jako ryzyko]. W: Idem: Małe cienie wielkich 
czarnoksiężników. Zarejestrowane w paśmie cyfr 797 do 7777. Biuro Literackie, 

Wrocław 2007, s. 28–34.
59 Twórcza negacja…, s. 75.
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fi nalny fragment Sztuki niemożliwej, artykułu sumującego poglądy 

autora, brzmiał w materii tej dość dwuznacznie: „Prawdo serca! 

Stara prawdo serca, gdzie jesteś? Czyżbyś się stała nową granicą 

niemożliwości?”60.

60 T. Karpowicz: Sztuka niemożliwa…, s. 34.



Chicagowska wiosna Przybosia
1.
„Musimy przekonać masę polonijną do Przybosia, kompletnie tu nie-

znanego. Lokalna prasa, radio, TVP są gotowe w tym pomóc”1 – pi-

sał Tymoteusz Karpowicz w liście do Bogusławy Latawiec i Edwarda 

Balcerzana 5 lipca 1991 roku, na dziewięć miesięcy przed zaplano-

waną na Uniwersytecie Illinois w Chicago konferencją poświęconą 

autorowi Miejsca na Ziemi. „Patrzą na mnie ze zdziwieniem, gdy 

wymieniam to nazwisko”2 – informował też nieco wcześniej, eks-

ponując męczące obowiązki związane z pozyskiwaniem sponsorów 

i środków pieniężnych na realizację zadania. Zamysł programowy 

wydarzenia zaplanowanego na czas wiosenny, między 8 a 12 kwietnia 

1992 roku, jaki zarysowywał się w tych okolicznościach (wiosna to 

czas odnowy, a – jak wiadomo – „Przyboś lubił wiosnę”3), oscylował 

bodaj przede wszystkim wokół akcentowanej na różne sposoby przez 

samego Karpowicza konieczności obrony tradycji „zamilczanej”4. 

1 List Tymoteusza Karpowicza z 5 lipca 1991 roku do Bogusławy Latawiec 

i Edwarda Balcerzana. Cyt. za: B. Latawiec: Tymoteusz Karpowicz, Julian Przyboś 
i... W: Eadem: Zegary nie do zatrzymania. Literackie portrety, listy, szkice. Instytut 

Mikołowski, Mikołów 2012, s. 34–35.
2 List Tymoteusza Karpowicza z 22 marca 1991 roku do Bogusławy Latawiec i Ed-

warda Balcerzana. Cyt. za: B. Latawiec: Tymoteusz Karpowicz, Julian Przyboś i..., s. 32.
3 List Tymoteusza Karpowicza z 18 stycznia 1991 roku do Bogusławy Latawiec 

i Edwarda Balcerzana. Cyt. za: B. Latawiec: Tymoteusz Karpowicz, Julian Przyboś i..., 
s. 29. Nie powiodły się pierwotne plany Karpowicza, by zorganizować konferencję 

w rocznicę dziewięćdziesiątych urodzin Przybosia, a więc już w roku 1991. „Ocaleniem 

jubileuszowej idei miała się okazać... wiosna!” – pisała Latawiec. Ibidem, s. 31.   
4 Teza Karpowicza musiała być chyba wyjątkowo sugestywna – odbiła się 

najwyrazistszym bodaj echem w sprawozdaniu z sesji pióra Mirosława Spychalskiego: 
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Idea ta sformułowana została przez organizatora zwięźle między 

innymi w listownym zaproszeniu, skierowanym do Wiesława Pawła 

Szymańskiego („Warto podjąć wspólny trud osadzenia awangardo-

wych osiągnięć poezji polskiej na gruncie amerykańskim”)5, a na-

szkicowana nieco obszerniej i doprecyzowana w tekście prezentują-

cym ofi cjalnie przyszłą sesję. Jak podkreślała Bogusława Latawiec, 

pierwsza zapowiedź wydarzenia na łamach prasy polonijnej zbiegła 

się szczęśliwie i zapewne nieprzypadkowo – zważywszy na sumien-

ność i znany wszystkim perfekcjonizm profesora chicagowskiej sla-

wistyki – z ważną w polskiej tradycji listopadową porą wspominania 

zmarłych, „ożywiania” ich we wdzięcznej pamięci. Powrót do tego, 

co minione, zaproponowany przez Karpowicza, nie wykluczał przy 

tym próby aktywnego zaangażowania owej przeszłości na rzecz 

kształtującej się właśnie – niemal naocznie – współczesności. Orga-

nizator przyszłej sesji objaśniał swe intencje:  

Przypomnienie postaci i dorobku Juliana Przybosia jest o tyle ważne, że 

obecnie daje się zauważyć pewna unifi kacja postaw estetycznych wśród 

poetów współczesnych. Powszechnie akceptowany jest model poezji kla-

sycznej (model wypowiedzi Czesława Miłosza). 

Jest to wielki model, ale nie jedyny. Przeoczenie tradycji polskiej 

awangardy mogłoby się niekorzystnie odbić na kształtowaniu różnych 

stanowisk, rożnych metod opisu świata, jednym słowem na istnieniu 

pluralizmu6. 

„dopiero organizowana w oddalonym od Polski o setki mil Chicago konferencja 
przywróciła na łamy krajowej prasy literackiej praktycznie już wymazane ze 
świadomości czytelniczej nazwisko Juliana Przybosia – i istnieje cień szansy, iż jego 
twórczość zajmie na powrót należne jej, poczesne miejsce w historii literatury”. 
M. Spychalski: Poeci do czyśćca. „Odra” 1992, nr 7/8, s. 103. Do słów Spychalskiego 
krytycznie odniósł się Stanisław Dłuski, przypominając między innymi o sesji 
naukowej, zorganizowanej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie jeszcze 
w roku 1989, licznych szkicach, esejach i kilku książkach poświęconych autorowi, 
który „za życia [...] ogłosił swoje najważniejsze utwory, w tym kilka wyborów” 
i „odchodził [...] na »tamten brzeg« świadom, iż zajmuje »poczesne miejsce w historii 

literatury«”. S. Dłuski: Korespondencja. „Odra” 1992, nr 11, s. 111.  
5 List Tymoteusza Karpowicza do Wiesława Pawła Szymańskiego z lutego 1991 

roku. Cyt. za: W.P. Szymański: Opowieści o przyjaźni. W: Idem: Ogród plewiony. 
Opowieść autobiografi czna. Księgarnia Akademicka, Kraków 2003, s. 258.

6 Informacja o konferencji wraz z artykułem Karpowicza Julian Przyboś 
– poeta totalny. 1901–1970, prezentującym bohatera przyszłej sesji, ukazała się 
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Na początku lat dziewięćdziesiątych o dodatkowej sile i atrak-

cyjności postulatów, które mówiły o potrzebie różnicowania pod-

niet estetycznych, pluralizmu – także w sferze kultury – decydował 

w sposób oczywisty kontekst polityczno-gospodarczych przemian 

w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Niemal dokładnie 

w tym samym czasie w kraju Maria Janion, poszukując remedium 

na procesy grożące trywializacją życia w świecie sterowanym 

logiką pieniądza (w tym zanikanie paradygmatu romantyczno-

-symbolicznego, wyznaczającego „narodową przestrzeń kultury”7), 

opowiadała się za „wolnym rynkiem marzeń i idei”8, który miałby 

znamionować społeczeństwo „otwarte”, dostatecznie odporne na 

dogmaty i doktryny9. Wskazywała też na pożądaną, mediującą rolę 

działalności kulturalnej, na terenie której z powodzeniem zmieścić 

mogłyby się i w przyszłości wartości najróżniejsze: uniwersalne, 

ogólnonarodowe i partykularne, a także coraz wyraźniej, niepoko-

jąco już ze sobą skonfl iktowane – tak w sferze społecznej, jak i w ob-

szarze polityki – orientacje tradycjonalistyczne i modernizacyjne: 

Nie chodzi o to, by podniecać walki między „tradycjonalistami” a „postę-

powcami”, lecz by tworzyć kulturę polską, w której jedni i drudzy czuliby 

się dobrze. To kultura właśnie winna stać się domeną kompromisu, za-

chowując przecież swój pluralizm i dążenie do odnowienia, które jest jej 

stałą właściwością10.

w „Dzienniku Związkowym – Polish Daily Zgoda” z 1–3 listopada 1991 roku. 

Fragment noty cyt. za: B. Latawiec: Tymoteusz Karpowicz, Julian Przyboś i..., 
s. 42. Artykuł Karpowicza przedrukowano w tomie: T. Karpowicz: Eseje. T. 2. Red. 

J. Roszak, J. Stolarczyk. Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy, Wrocław 2020, 

s. 311–320.
7 M. Janion: Zmierzch paradygmatu. W: Eadem: „Czy będziesz wiedział, co 

przeżyłeś”. Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 1996, s. 13. Artykuł zatytułowany 

Kres paradygmatu ukazał się w roku 1992 na łamach „Rzeczpospolitej”.
8 Określenie, zapożyczone od Marii Janion, zaczerpnięte zostało z wywiadu: 

„Najwyższym szczęściem dzieci ziemi jest jedynie osobowość”. Z prof. Marią Janion 
rozmawiają Zbigniew Benedyktowicz i Czesław Robotycki. Oprac. D. Benedyktowicz. 

„Konteksty” 1995, nr 3/4, s. 8. Rozmowa ta w wersji skróconej ukazała się również 

w cytowanej wcześniej książce.
9 Janion powołuje się w tym miejscu na Rozważania nad rewolucją w Europie 

Ralfa Dahrendorfa.
10 M. Janion: Zmierzch paradygmatu…, s. 21.



CHICAGOWSKA WIOSNA PRZYBOSIA 143

W kraju odbywało się także czynne sprawdzanie „jakości” dotych-

czasowej literatury:  przekonanie, że polityka kulturalna PRL wypaczała 

obowiązujące hierarchie pisarzy, prowadziło do rewizji, dekomunizacji 

i – jak dowcipnie komentowano jej niekiedy zadziwiające owoce – „re-

komunizacji” sztuki słowa11. Na niecały miesiąc przed zapowiadaną 

chicagowską konferencją, obiecującą próbę „lokacji” tradycji Przybosia 

na gruncie amerykańskim, krakowska „Dekada Literacka” (1–15 

marca 1992 roku) piórem Jana Prokopa ogłaszała projekt rewizyjny, 

zapowiadany jako Czyściec pisarzy: w kolejnych numerach czasopisma 

podejmowano się sprawdzać, kto spośród literatów powojennych 

trafi ć mógłby z powrotem „do nieba ustalonej chwały”12. Zaszczytne, 

jakkolwiek by na to spojrzeć, miejsce pierwszego z grona twórców 

wysyłanych w ogień próby przypadło Przybosiowi, co zawdzięczać 

musiał szczególnej pozycji, jaką jego poezja zajmowała w kraju jeszcze 

w latach sześćdziesiątych. Pisarz sam prowokował zresztą do gorących 

sporów o kształt literatury, do samookreślenia się, krystalizacji – wielu 

było więc, jak zaznaczał Janusz Sławiński, antyprzybosiowców wcho-

dzących z pełnym energii i werwy polemicznej, aktywnie obecnym 

w życiu literackim mistrzem słowa w związki, co warto tu podkreślić, 

przez negację. Przekonanie, że tradycją kluczową dla poezji tego czasu, 

„wspólnym układem historycznoliterackiego odniesienia [...] jest awan-

gardowy wzorzec poetycki, głównie w tym jego wariancie, jaki ukształ-

towała liryka Przybosia”13, stało się – mniej czy bardziej wyraźnie 

artykułowanym – tłem poszczególnych wypowiedzi zamieszczonych 

w „Dekadzie Literackiej”. Podobnie zresztą, jak i przeświadczenie, że 

stopniowy spadek zainteresowania wspomnianym dziedzictwem daje 

się zaobserwować w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

Wśród dyskutantów publikujących swe głosy na łamach ga-

zety znalazło się aż dwóch przyszłych uczestników chicagowskiej 

11 Zob. E. Balcerzan: Poezja polska XX wieku – nieoczekiwane zmiany miejsc. 

W: Idem: Śmiech pokoleń – płacz pokoleń. Universitas, Kraków 1997, s. 35–37.
12  J. Prokop: Czyściec pisarzy. Przyboś. „Dekada Literacka” 1992, nr 5, s. 1.
13  J. Sławiński: Próba porządkowania doświadczeń. W: Idem: Prace wybrane. 

T. 5: Przypadki poezji. Universitas, Kraków 2001, s. 290–291. Tekst został 

opublikowany po raz pierwszy w roku 1964.
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konferencji. Obok Rościsława Skręta, rozszyfrowującego tajniki 

Przybosiowskich wierszy w kontekście działań przedwojennej i po-

wojennej cenzury, a także autocenzury stosowanej przez samego 

pisarza, o miejscu autora W głąb las na mapie literackiej i o jego 

twórczości, prowokującej do rewizji ustaleń historycznoliterackich, 

pisał Edward Balcerzan:

„Dziś Przyboś jest w czyśćcu”, powiedziała mi Wisława Szymborska. 

Boję się czyśćcowych ogólników. Panuje groźna moda na mówienie o po-

ezji – bez odwołań do materii tekstów. [...] Twórcy w stylu Przybosia 

muszą w tej konkurencji przegrywać. Bo oprócz dzieł nie mają nic. Nic 

zastępczego. Żadnych punktów: za życiorys, za ideologię14. 

W dyskusji opublikowanej na łamach „Dekady Literackiej” 

najsurowszej ocenie w istocie nie był poddawany poeta, autor kon-

kretnych wierszy, który wymuszał na czytelniku, by ten uważnie 

słuchał języka; twórca z jednej strony przywracający wiarę w słowo, 

z drugiej – uczący do niego nieufności. Przyboś widziany przez 

pryzmat „materii tekstów”15 – zwłaszcza ten, który porzuciwszy 

dawną, programową niechęć do natury, zwracał się na powrót w jej

stronę, a przede wszystkim wędrował „w głąb istnienia”16 – nie-

jednemu dyskutantowi, opowiadającemu się za tą twórczością (czy 

nawet przeciw niej), wydał się „bogatszy od legendy”17. Główne 

ostrze krytyki skierowane było raczej w stronę zaproponowanej 

przez pisarza fi lozofi i słowa, opartej na dosyć kłopotliwym, jeśli 

uwzględnić lekcję dwudziestowiecznej historii, zaufaniu do idei 

postępu: na nieustannej rewizji własnych osiągnięć i tworzeniu roz-

wiązań jednorazowych, przebudowie języka i wyobraźni, zmianie 

14 E. Balcerzan: Bogatszy od legendy. „Dekada Literacka” 1992, nr 5, s. 1. 

Artykuł, opatrzony informacją „Poznań – Chicago 1992”, ukazał się także w wersji 

zmienionej w książce Balcerzana Śmiech pokoleń – płacz pokoleń (Universitas, 

Kraków 1997, s. 59–63). W tej samej publikacji (s. 45–58) przedrukowano 

także tekst Przyboś metafi zyczny, stanowiący pokłosie konferencji w Chicago 

(pierwodruk: „Teksty Drugie” 1992, nr 4, s. 20–34).
15 E. Balcerzan: Bogatszy od legendy…, s. 1.
16 S. Dłuski: Dlaczego poezja Przybosia mnie nie „bierze”. „Dekada Literacka” 

1992, nr 5, s. 1.  
17 Sformułowanie przejęte od Edwarda Balcerzana.



CHICAGOWSKA WIOSNA PRZYBOSIA 145

świadomości, na ciągłym unieważnianiu tego, co przeszłe, w imię 

nowego stylu i z myślą o nowym człowieku, a wreszcie i – przy-

szłym powszechnym szczęściu. „Trudno mi ukryć, iż hic et nunc 
– pisał Marian Stala – nie przemawia do mnie ani potrząsanie 

kwiatem nowości, ani tym bardziej – patos ostatecznego celu, ku 

któremu mieliby prowadzić poeci”18. Przyboś, konsekwentny op-

tymista, podążał niewątpliwie w odwrotną stronę niż cała rzesza 

ówczesnych uciekinierów z utopii, co akurat w dobie politycznego 

przełomu stanowić mogło i pewnie musiało o nieatrakcyjności jego 

propozycji. Niemniej jednak na anachroniczności tej zdawała się 

też zasadzać, jak podkreślali niektórzy dyskutanci, oryginalność 

poety. „Śmieszny ten Przyboś – pisał Włodzimierz Maciąg – ze 

swoją uzurpacją Demiurga. Ale t y l k o  u  n i e g o  wejść można 

w pewien wymiar duchowego życia, który prawie całkowicie znisz-

czyło doświadczenie naszego wieku”19.

2.
Z faktu, że Karpowicz – postulując głośno pluralizm – w wypo-

wiedzi anonsującej chicagowską konferencję ustawiał jednocześnie 

rzecz dialektycznie (tradycja polskiej awangardy w kontrze do 

modelu poezji klasycznej, reprezentowanej przez twórczość Miło-

sza), wnioskować można, że nieobca musiała mu być – pomimo 

wyjazdu za granicę jeszcze na początku lat siedemdziesiątych – teza 

Jana Błońskiego o wyznaczanych nazwiskami Przybosia i autora 

Trzech zim „biegunach poezji”, to jest: swoistych ramach, pomiędzy 

którymi miałaby się rozwijać w kraju współczesna sztuka słowa. 

Pierwotny tytuł wypowiedzi Błońskiego, Aktualność i trwałość 

(„Miesięcznik Literacki” 1974, nr 1), ujmował – jak się wydaje – 

w dużym i celnym skrócie sposób rozłożenia punktów ciężkości: 

przyszłość, która „spełnia się dziś dzięki słowu”20, w opozycji do 

18 M. Stala: Przyboś dzisiaj. „Dekada Literacka” 1992, nr 5, s. 6.
19 W. Maciąg: O Przybosiu. „Dekada Literacka” 1992, nr 5, s. 7.
20 J. Błoński: Bieguny poezji. W: Idem: Odmarsz. Wydawnictwo Literackie, 

Kraków 1978, s. 203.
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„zdolności sumowania doświadczeń ludzkich”21. Z jednej strony 

apoteoza języka, nieustające tworzenie i uczłowieczanie, estetyzacja 

życia, dokonujący się za pomocą sztuki podbój rzeczywistości, 

z drugiej – niechęć do laboratorium poezji operującej nowoczesną, 

hermetyczną „łaciną” i przekonanie, że literatura (choć zajmuje 

miejsce poczesne) jest mniej ważna od wartości, którym miałaby 

służyć:

Poezja (sztuka) nie może zagarnąć świata i usprawiedliwić go słowem. 

Przeciwnie, to słowo musi rozliczać się ze światem. Dlatego poezja jest nie 

do pomyślenia inaczej niż w wymiarze historycznym, przede wszystkim 

zaś – antropologicznym. Sztuka, rozpatrywana w sobie i dla siebie, nie 

ma wartości etycznej22. 

Sytuacja była już jednak odmienna, kiedy dziesięć lat później – a za-

tem mniej więcej w tym samym czasie, co i Karpowicz, lecz z per-

spektywy krajowej – „biegunom poezji” postanowiła przyjrzeć się 

bliżej Anna Nasiłowska: stan aktualny określała „jako zamazywanie 

napięć, bliższe chaosu”23, choć z dosyć wyraźnym wskazaniem na 

triumfującego w tym chaosie Miłosza. „Miłosz – pisała – stał się nie 

tylko Mistrzem, ale także Autorytetem. To coś innego, bo mistrzo-

stwo dotyczy raczej wymagań formalnych i poziomu, autorytet na-

tomiast obejmuje poglądy, przekonania, przeświadczenia”24. Dające 

się zaobserwować w tym kontekście przesunięcie akcentów – z pytań 

o możliwości artystyczne na pytania o etyczny wymiar tworzenia – 

mogło być, jak konstatowała autorka artykułu, jednym z powodów 

dezorientacji, rozmywania się kryteriów oceny współczesnego dzieła. 

Do głosu dochodziły wszak także w przypadku chicagowskiej 

konferencji względy pozaliterackie. Leszek Szaruga, jeden z uczest-

ników wydarzenia i autor wystąpienia na temat społecznego zaan-

gażowania bohatera sesji, zaznaczał: „Nie jest to rzeczą przypadku, 

21 Ibidem, s. 206.
22 Ibidem, s. 205.
23 A. Nasiłowska: Struktura i autorytet. Julian Przyboś i Czesław Miłosz w po-

ezji współczesnej. W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Red. A. Brodz-

ka. Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, Warszawa 1994, s. 85.
24 Ibidem, s. 91.
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że bodaj najsilniej obecnym wątkiem toczonych – nie tylko zresztą 

na sali obrad – dyskusji stał się problem uwikłania awangardy, 

a tym samym również Przybosia, w polityczne doświadczenia 

naszego stulecia”25. Najbardziej radykalny w tej kwestii Wiesław 

Paweł Szymański w referacie przybierającym formę rozliczeniowej 

prowokacji, osobistego, emocjonalnego sporu literaturoznawcy 

z przedmiotem swych studiów, sięgał wprost po argumenty ad 
personam. Pytał, „czy poeta dwudziestowieczny może wyrzec się 

»zmysłu historycznego«”26 i zdecydowanie oprotestowywał prak-

tykę „lewicowo agnostyczno-strukturalistycznego zachwycania się 

»Zwrotnicą« i jej »budowniczymi«”27. Odpierający tego rodzaju 

zarzuty Bogusław Kierc próbował z kolei odsłonić sam mechanizm 

tragicznego zaangażowania poety w latach powojennych na rzecz 

komunizmu – mechanizm tyleż osobowościowy, co artystyczny, 

polegający między innymi na „anektowaniu każdej przestrzeni na 

swoje miejsce”28. W prasie polonijnej zapowiadano protesty i zachę-

cano do bojkotu wydarzenia, czemu być może zawdzięczać należało 

– jak eufemistycznie rzecz ujmował Rościsław Skręt – „wyraźną 

ekskluzywność obrad”29. Dopytywano: „Dlaczego Przyboś?”, przy-

25 L. Szaruga: Przyboś w Chicago. „Życie Warszawy” 1992, nr 104, s. 9.
26 W.P. Szymański: Julian Przyboś – korzenie utopii. „Arka” 1992, nr 37–38, s. 97. 

Szymański opublikował swój tekst na kilka miesięcy przed konferencją, oczywiście 

wraz z informacją o jego przeznaczeniu i tym samym o zbliżającej się sesji.
27 Ibidem, s. 100. 
28 B. Kierc: Juliana Przybosia ziemia gwiezdnie pojęta. „Akcent” 1992, nr 4, s. 46. 

We wskazanym numerze „Akcentu” zaprezentowano także sprawozdanie z sesji 

pióra Bogusława Wróblewskiego (Międzynarodowa konferencja poświęcona Julianowi 
Przybosiowi w Chicago, s. 35–39), obszerny fragment jego referatu („Jaskółka” 
Przybosia – autodefi nicja metody twórczej, s. 73–76), a także wypowiedzi, które na sesję 

przygotowali György Gömöri (Zmiany w organizacji lirycznej przestrzeni Przybosia, przeł. 

B. Zadura, s. 53–62), Rościsław Skręt (Warsztat poetycki Juliana Przybosia w świetle 
autografów poety, s. 63–72) oraz Uta Przyboś (Mój ojciec, s. 40–43). Teksty Edwarda 

Balcerzana (Przyboś metafi zyczny, s. 20–34) i Marii Delaperrière (Metafora absolutu, 

s. 35–55) ukazały się na łamach „Tekstów Drugich” 1992, nr 4, a wystąpienie Leszka 

Szarugi (Juliana Przybosia miejsce na ziemi) można było przeczytać w „Ogrodzie” 1992, 

nr 1, s. 115–129. Referat Franka Kujawinskiego (Przyboś and the Second Avant-Garde) 
opublikowany został w „The Polish Review” 1993, no. 1, s. 25–39.

29 R. Skręt: Międzynarodowa sesja poświęcona Przybosiowi. „Dekada Literacka” 

1992, nr 19, s. 2.
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wołując jego krytyczne wypowiedzi na temat dokonań literackich 

emigracji i dopominano się o sympozja poświęcone poetom na 

obczyźnie – jak to określano: dorobkowi „wolnej myśli polskiej”30. 

Niepokorny, wysoce ryzykowny charakter przedsięwzięcia 

Karpowicza był chyba dla wszystkich świadków wydarzeń dosyć 

oczywisty: „P r z e k o r n i e  wybrano na bohatera sesji twórcę 

obecnie mniej »aktualnego«, zarówno przez swą odmienność od 

tak teraz popularnego modelu poezji klasycznej, jak i z powodu 

jego związku z komunizmem”31. Dlaczego zatem Przyboś? Odpo-

wiedzi mogło być co najmniej kilka. Organizator sesji w wywiadzie 

udzielonym prasie polonijnej jeszcze przed konferencją bronił autora 

Rzutu pionowego, wskazując na jego konsekwentnie lewicowe, nie-

koniecznie zaś komunistyczne sympatie i rok 1956 (na wieść o eg-

zekucji przywódców węgierskiego Października poeta wystąpił 

z partii), zwracał przy tym uwagę na wolną od możliwych awersji 

bezinteresowność swych własnych intencji: 

jeżeli w roku 
‚
68 – mam prawo o tym mówić, bo osobiście ucierpiałem 

z powodu stanowiska Przybosia – zaatakował nas w „Poezji”, że jesteśmy 

prozachodni, [...] to jednak jestem do końca przekonany, że w nic „nie 

grał”, ale po prostu wierzył, że trzeba bronić tych wartości narodowych, 

które wywodzą się z dziedzictwa rąk chłopskich32. 

Karpowicz wysuwał też argument o naukowym charakterze or-

ganizowanego wydarzenia, zwłaszcza w kontekście oskarżeń o jego 

„anty-Miłoszowy” kierunek, które – jak donosił Edward Balcerzan 

– miały przyczynić się ostatecznie do „ostentacyjnej absencji [na 

30 E. Dusza: Dlaczego Przyboś? „Gwiazda Polarna” 1992, nr 21, s. 3. Wska-

zany artykuł ukazał się pod koniec maja, a więc już po konferencji, podczas której 

ostatecznie „nie doszło do zapowiadanej w prasie polonijnej demonstracji, a protesty 

ograniczyły się – jak donosił między innymi Rościsław Skręt – do niefortunnej, 

wygłoszonej we własnym imieniu, wypowiedzi jednego z urzędników polskiego 

konsulatu, gdzie odbyła się po sesji konferencja prasowa”. R. Skręt: Międzynarodowa 
sesja poświęcona Przybosiowi..., s. 2.

31 R. Skręt: Międzynarodowa sesja poświęcona Przybosiowi..., s. 2. Podkr. – M.K.
32 Boski żart tożsamości. Z prof. Tymoteuszem Karpowiczem rozmawia Ewa 

Sułkowska-Bierezin. „Przegląd Polski” z 2 kwietnia 1992 roku. Cyt. za przedrukiem: 

„Odra” 2007, nr 11, s. 60.
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konferencji – M.K.] paru zaproszonych literackich prominentów”33. 

Zgnębiony przeciwnościami i trudami organizacji sesji, pisał poeta 

do przyjaciół z Poznania: „W żadnym z naszych listów nie ma mowy 

o »anty-Miłoszowym« charakterze imprezy. Mówimy o koniecz-

ności pluralizmu: jest to w równym stopniu »anty-Przybosiowe«, 

co i »anty-Miłoszowe«”34. Niemniej jednak świadectwo prywatnej 

korespondencji, kierowanej w tym samym czasie do niezwiązanego 

z wydarzeniami niemieckiego przyjaciela, Heinricha Kunstmanna, 

slawisty i tłumacza, zdawało się stawiać problem w jeszcze nieco 

innym świetle. „Teraz znów pochłania resztki moich sił i czasu – 

pisał Karpowicz – przygotowanie międzynarodowej konferencji 

o Przybosiu [...]. Chcę nim zamknąć wielki Trójkąt: Norwid – Le-

śmian. I właśnie Przyboś. Nie Miłosz”35. I powtórnie, zupełnie już 

czytelnie – zwłaszcza w kontekście swego nieodległego odejścia na 

emeryturę z chicagowskiej uczelni – nakreślał wyznaczone sobie 

zadania i odkrywał intencje: „Chcę pozostawić tu po sobie wyraźne 

przesłanie, że nowatorami-gigantami nowoczesnej poezji polskiej 

byli: Norwid, Leśmian i Przyboś. Nie Miłosz”36.

3.
Chodziło o projekt długofalowy. Chicagowska konferencja z roku 

1992 wpisywała się w ciąg wcześniejszych sesji naukowych, dedyko-

wanych Norwidowi (3–5 listopada 1983 roku) i Leśmianowi (14–15 

33 Tekst Balcerzana, poświęcony w całości chicagowskiej konferencji, ukazał 

się po raz pierwszy w poznańskim „Arkuszu” (1992, nr 7). Cyt. za: E. Balcerzan: 

Od Przybosia (do łososia). W: Idem: Zuchwalstwa samoświadomości. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 65.
34 List Tymoteusza Karpowicza z 10 lipca 1991 roku do Bogusławy Latawiec 

i Edwarda Balcerzana. Cyt. za: B. Latawiec: Tymoteusz Karpowicz, Julian Przyboś 
i..., s. 36.

35 List T. Karpowicza z 7 maja 1991 roku do H. Kunstmanna. Cyt. za: 

H. Kunstmann, T. Karpowicz: Listy 1959–1993. Oprac. i do druku podał 

M. Zybura. Ofi cyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 

Wrocław 2011, s. 468.
36 Ibidem, s. 470. Cytat pochodzi z listu Tymoteusza Karpowicza z 27 lipca 

1991 roku, do którego pisarz dołącza listę uczestników konferencji. Cieszy się przy 

tym, że wykaz gości „wygląda imponująco”. Ibidem.
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listopada 1987 roku), organizowana była po to, „by zamknąć Trój-

kąt Wielkich Odnowicieli Poezji Polskiej”37, a jej pomysłodawca, jak 

sugerowała Bogusława Latawiec, najpewniej „czuł się nie tylko ich 

spadkobiercą, ale i – czwartym ogniwem łańcucha”38. Co ciekawe, 

pomysł całości budowany był jednocześnie na wyraźnym sprze-

ciwie wobec idei kontynuacji, bo jak zaznaczał w wielu różnych 

wypowiedziach Karpowicz, poezja powinna rozwijać się przede 

wszystkim na drodze zerwań, zaprzeczeń – poprzez odważną nega-

cję twórczą39. Promował więc artystów oferujących innym piszącym 

styl, konwencje, których nie można przedłużyć bez narażenia się na 

demaskację40. Podczas kolejnych sesji prezentował modele poezji nie 

do naśladowania – może jedyne, które miałyby się na coś przydać 

37 List Tymoteusza Karpowicza do Anny Frajlich z 27 stycznia 1992 roku. 

Cyt. za: Pięć listów Tymoteusza Karpowicza do Anny Frajlich. Oprac. J. Roszak, 

„Przestrzenie Teorii”, t. 8 (2007), s. 308.
38 B. Latawiec: Tymoteusz Karpowicz, Julian Przyboś i..., s. 31. Stosunek 

Karpowicza do wskazanych mistrzów słowa omawiali między innymi: E. Kuź-

ma: Odwrócony Przyboś, czyli Karpowicz. W: Przez znaki – do człowieka. 

Red. B. Sienkiewicz, przy współpracy A. Legeżyńskiej i W. Wielopolskiego. 

Wydawnictwo WiS, Poznań 1997, s. 121–130; K. Krasoń: Echa poezji Przybosia 
w „Żywych wymiarach” Karpowicza. W: Stulecie Przybosia. Red. S. Balbus, E. Bal-

cerzan. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002, s. 79–92; J. Mueller: 

Biblijny wiatr wielkich słów. Norwid, Karpowicz – reaktywacja pytań. W: Eadem: 
Stratygrafi e. Biuro Literackie, Wrocław 2010, s. 165–179; J. Roszak: Modele 
rozmów. W: Eadem: Synteza mowy Tymoteusza Karpowicza. Wydawnictwo 

Poznańskie, Poznań 2011, s. 86–139; B. Małczyński: Wstęp. W: T. Karpowicz: 

Utwory poetyckie (wybór). Wstęp i opracowanie B. Małczyński. Zakład Narodowy 

im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2014, s. CVI–CXXXI. BN I 321; 

Ł. Józefowicz: Poetyckie ciała: agon Tymoteusza Karpowicza z Julianem Przybosiem. 

[Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem dr. hab. J. Potkańskiego, 

prof. UW]. Warszawa 2019. Pozyskano: https://depotuw.ceon.pl/bitstream/

handle/item/3706/3000-DR-FP-56236.pdf?sequence=2 [data dostępu: 15.11.2020].
39 Zob. przede wszystkim: Twórcza negacja. Rozmowa o poezji. [Rozmowę 

przeprowadził R. Sawicki]. „Wieloczas” 1983, nr 1/2, s. 53, 75.
40 Już w roku 1956 Karpowicz przestrzegał Stanisława Grochowiaka: 

„Wystarczy parę kropel Leśmiana w morzu własnego natchnienia, by zabarwić je na 

»leśmianowato«”. T. Karpowicz: O wyobraźni. W: Idem: Eseje. T. 1. Red. J. Roszak. 

Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy, Wrocław 2019, s. 302. A w wywiadzie 

zatytułowanym Boski żart tożsamości podkreślał: „Nikt nie może kontynuować 

Leśmiana, typu jego wyobraźni, cudów jego języka, słowotwórstwa, szalejących 

w nim »zaświatów«, »baśniowości«. Łuk poetycki Przybosia jest wykrywalny 

natychmiast”. Boski żart tożsamości…, cyt. za: „Odra” 2007, nr 11, s. 58. 
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poetom, uczące, jak „pójść za sobą”, łącząc przy tym estetykę z ety–

ką41 (Norwid), „zdziwić się zawsze pierwszym widokiem świata i za-

wsze pierwszą prawdą o człowieku, czyli prawdą o sobie, odpo-

dobnić się od innych i być tylko sobą, nikim więcej”42 (Leśmian), 

wreszcie – jak „wypatrywać (okiem zewnętrznym i wewnętrznym) 

pierworodności świata i odbudowywać ją pierworodnym słowem; 

pisać nie słowem, lecz »międzysłowiem«”43 (Przyboś). W liście 

kierowanym do Edwarda Balcerzana w związku z konferencją or-

ganizowaną na poznańskiej polonistyce w stulecie urodzin autora 

Kwiatu nieznanego, to jest w roku 2001, Karpowicz podtrzymywał 

dawne przekonania i je doprecyzowywał: „robisz (robicie) rzecz 

wielką: Powrót Przybosia: »nam, cośmy jego nieobecność zamil-

czeli«... [...] Tu nie chodzi o powrót poety, lecz epoki, która nie 

chciała żyć bez wynalazczości”44.

Jednocześnie stanowisko autora Rozwiązywania przestrzeni 
można by określić jako polemiczne w stosunku do przekonań bu-

dowanych nazbyt skrupulatnie na alternatywie podsuniętej niegdyś 

przez Jerzego Kwiatkowskiego – „wizja przeciw równaniu”45, alter-

natywie,  która niekorzystnie zaważyła na lekturze liryki Przybosia. 

„Poezja bez wyobraźni – pisał Karpowicz jeszcze w roku 1956 – 

równa się tekstowi rozkładu jazdy pociągów. [...] Wydaje mi się, 

41 Zob. T. Karpowicz: Pielgrzym i jego veritas. W: Idem: Eseje. T. 1…, s. 193. 

Na konferencji poświęconej Norwidowi, zorganizowanej w Chicago w roku 1983, 

Karpowicz wygłosił referat Pielgrzym i jego prawda. Zob. J. Japola: Międzynarodowa 
Konferencja Norwidowska w Chicago. „Znak” 1984 nr 2/3, s. 404. Poeta powrócił 

do tego tematu, wiążąc prawdę z koniecznością „pójścia za sobą” w roku 2001, 

podczas krakowskiej sesji naukowej „Cypriana Norwida – projekt cywilizacyjny”. 

Planował też napisać poświęconą Norwidowi książkę – Głos rozwiązujący.     
42 Tekst, w którym Karpowicz prezentował Leśmiana amerykańskiej Polonii, 

ukazał się na łamach „Dziennika Związkowego – Polish Daily Zgoda” z 7–8 

sierpnia 1987 roku. Cyt. za: T. Karpowicz: Leśmianowski kwiat paproci. W: Idem: 

Eseje. T. 1…, s. 225.
43 T. Karpowicz: Zmysł i sens poetycki. O Julianie Przybosiu. W: Idem: Eseje. 

T. 1…, s. 248. Tekst, opublikowany pierwotnie w kraju w poznańskim „Arkuszu” 

(1992, nr 3), jest skróconą wersją artykułu Julian Przyboś – poeta totalny.
44 List Tymoteusza Karpowicza do Edwarda Balcerzana z 23 stycznia 2001 

roku. Cyt. za: B. Latawiec: Tymoteusz Karpowicz, Julian Przyboś i..., s. 83. 
45 Zob. J. Kwiatkowski: Wizja przeciw równaniu. (Nowa walka romantyków 

z klasykami). „Życie Literackie” 1958, nr 3, s. 1, 6–8. 
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że talent to po prostu wyobraźnia”46. Poeta dostrzegał u piszących 

bezpośrednie sprzężenie pomiędzy osobowością a imaginacją, wi-

dział też w wyobraźni energię napędową twórczości, określającą su-

gestywność i siłę poznawczą kreacji, rozwijającej się w słowach i za-

razem mierzącej ponad możliwości języka. Można dzisiaj tylko przy-

puszczać, że wyrazem takiego namysłu miał być niezrealizowany 

projekt Słowo i wyobraźnia w poezji awangardy, to znaczy: powsta-

jąca jako doktorat pod kierunkiem Jana Zygmunta Jakubowskiego 

analiza obrazowego, metaforycznego i pseudonimującego wymiaru 

poezji, skoncentrowana na dorobku Peipera, Przybosia i Brzękow-

skiego47. Jej pokłosiem miała być, niestety nigdy niesfi nalizowana 

przez Karpowicza, lecz znana we fragmentach książka poświęcona 

liryce autora Na znak, rzecz opatrzona znamiennym tytułem – O nad-
wartości słowa. Jak podkreślał organizator chicagowskiej konferen-

cji, Przyboś to „Zeuksis języka”48 (podobnie zresztą, jak i Norwid czy 

Leśmian), potrafi ący nadać mowie zmysłową jakość, urealnić i ukon-

kretnić swoje liryczne obrazy, a jednocześnie sprawić, by to, co 

lingwistyczne, spotykało się z tym, co ponadsłowne. A może nawet 

i – metafi zyczne:

to wszystko, co on przeżywa – j e g o  a r c h i t e k t u r a  k o n -

k r e t n o ś c i,  t o  w s z y s t k o  g d z i e ś  s i ę  b e z u s t a n n i e 

w z n o s i  w  g ó r ę,  w  j a k i m ś  l o c i e. Zmierza ku słońcu, które 

jest kategorią ziemską. I ją opuszcza: jest coś jeszcze dalej, coś, co my 

nazywamy zjawiskiem metafi zycznym – [...] spoza obszaru fi zyki49.

Poeta rozwijającej się w słowie wyobraźni, wizji wymagających 

tyleż aktu wiary w możliwości sztuki, co i woli przekraczania 

tego, co dane, miałby posługiwać się formą „skrótu poetyckiego, 

który czasem [...] zaprzecza komunikatywnej funkcji języka, ale 

– paradoksalnie – od tego miejsca dopiero, w tej chwili, zaczyna 

46 T. Karpowicz: O wyobraźni…, s. 301.
47 Zob. podanie o stypendium na napisanie pracy doktorskiej z 21 maja 1964 

roku [adresat niewskazany w podaniu]. Archiwum Tymoteusza Karpowicza we 

Wrocławiu. 
48 Zob. Boski żart tożsamości…, s. 58.
49 Ibidem, s. 60. Podkreślenie – M.K.
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się poezja”50. Można by zatem w takich przypadkach powtórzyć 

za samym Przybosiem, charakteryzującym bliski sobie ideał „poe-

zji lotu i znikliwości”51 (i jego kontynuację, co ciekawe, właśnie 

w twórczości Karpowicza), że piszący „odciążył swoją fantazję od 

bezwładu rzeczy, zrzucił balast, i wzniósł się w lot wolny”52.

Efektem podobnego namysłu nad sztuką słowa był, jak się 

wydaje, także koncept „metafory otwartej”, który Karpowicz przy-

kładał do poezji Krystyny Miłobędzkiej, a wywodził bezpośrednio 

z liryki Przybosia (por. „Stuknij dwa razy w stół, a raz poza –”53). 

Przenośnia tego rodzaju miałaby dążyć do scalenia słownej „materii 

i jej projekcji myślowej”54, porządku tekstowego i pozatekstowego, 

uzupełnianego w istotnym zakresie przez samego czytelnika. Kata-

lektyczna – otwarta na to, co w istocie nieprzewidziane – formuła 

wspomnianej metafory zaprezentowana została przez badacza bo-

daj czy nie w odpowiedzi na krytyczny stosunek opisywanej poetki 

właśnie do Przybosia: „Za dużo wie i widzi, za mało przeczuwa”55. 

Tymczasem Karpowicz chętnie umieszczał Miłobędzką właśnie 

obok awangardowego poprzednika, we wspólnej rodzinie „poetów, 

50 Ibidem, s. 58.
51 J. Przyboś: Liryka Karpowicza. W: Idem: Sens poetycki. T. 2. Wydawnictwo 

Literackie, Kraków 1967, s. 169.
52 Ibidem.
53 J. Przyboś: Nowa róża. W: Idem: Pisma zebrane. T. 1: Utwory poetyckie. 

Oprac. R. Skręt. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984, s. 173.
54 T. Karpowicz: Metafora otwarta. O poezji Krystyny Miłobędzkiej. W: T. Kar-

powicz, A. Falkiewicz, K. Miłobędzka: Dwie rozmowy. (Oak Park / Puszczykowo / 
Oak Park). Wybór listów i ilustracji oraz wprowadzenia K. Miłobędzka. 

Opracowanie i przygotowanie materiałów do druku J. Borowiec. Biuro Literackie, 

Wrocław 2011, s. 195.
55 T. Karpowicz, K. Miłobędzka: Historia pewnej metafory. W: T. Karpowicz, 

A. Falkiewicz, K. Miłobędzka: Dwie rozmowy…, s. 135. O swoistym rozmijaniu 

się korespondujących ze sobą rozmówców (Karpowicza, Miłobędzkiej i jej męża, 

Andrzeja Falkiewicza), intelektualnych potyczkach wokół zagadnień związanych 

z „metafi zyką sztuki” oraz przyjaźni opartej na różnicach, ale też wzajemnej trosce 

i szacunku dla nieskończonych możliwości, jakie przynosi samo istnienie, pisał 

Paweł Majerski. Zob. P. Majerski: O „Dwóch rozmowach. (Oak Park / Puszczykowo / 
Oak Park)” Tymoteusza Karpowicza, Andrzeja Falkiewicza, Krystyny Miłobędzkiej. 
W: Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria 2. Red. B. Szałasta-Rogowska. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 471–479. 
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którzy wierzyli, wierzą i będą wierzyć, że bez odnowy języka nie 

da się odnowić wyobraźni poetyckiej”56. Autora Kwiatu niezna-
nego wpisywał zaś w „Trójkąt Wielkich”57, zbudowany na fi larach 

„romantycznego” dorobku Norwida i Leśmiana, na tradycji poezji 

intelektualnej, ale też braku otamowań dla poetyckich przeistoczeń 

słowa i tym samym – dla imaginacji. Dokonujące się pod piórem 

Przybosia odsunięcie tego, co gotowe, na rzecz tego, co wyłaniać 

się może zwłaszcza ze spolaryzowania, sprzecznego ruchu pojęć58, 

przykładać można by przy tym do zjawisk opisywanych przez 

Karpowicza w ramach różnych, chociaż spotykających się ze sobą 

myślowo wypowiedzi na temat Leśmianowskiej opowieści o świe-

cie, budowanej na antynomiach59, czy Norwidowskiej „walki 

»wstecznie przeczącej«”, oznaczającej konieczność odkrywania 

różnicy pomiędzy tym, co dane, a tym, co pożądane, ciągłego po-

konywania przeszkód na drodze do prawdy60. Prawdy, która musi 

sytuować się zawsze blisko życia – jako aktualna, konkretna, wie-

loaspektowa i tym samym nieuschematyzowana. Nieprzypadkowo 

zatem obu sesjom naukowym, dedykowanym Leśmianowi i Przy-

bosiowi, patronowało Towarzystwo Norwidowskie, założone z ini-

cjatywy Karpowicza przy Wydziale Języków i Literatur Słowiański 

i Bałtyckich Uniwersytetu Illinois. 

4.
„Jest to konferencja »polimorfi czna«”61 – zapraszając Annę Frajlich 

do udziału w wydarzeniu poświęconym autorowi Zapisków bez 
daty, Karpowicz sięgał po przymiotnik opisujący niezwykłą kon-

56 T. Karpowicz: Metafora otwarta…, s. 196.
57 List Tymoteusza Karpowicza do Anny Frajlich z 27 stycznia 1992 roku. 

Cyt. za: Pięć listów Tymoteusza Karpowicza do Anny Frajlich…, s. 308.
58 Zob. T. Karpowicz: Słowo u Przybosia. W: Idem: Eseje. T. 1…, s. 285.
59 Zob. T. Karpowicz: Poezja niemożliwa. Modele Leśmianowskiej wyobraźni. 

W: Idem: Eseje. T. 2. Red. J. Roszak, J. Stolarczyk. Wrocławskie Wydawnictwo 

Warstwy, Wrocław 2020, passim.
60 Zob. T. Karpowicz: Pielgrzym i jego veritas…, s. 172.
61 List Tymoteusza Karpowicza do Anny Frajlich z 27 stycznia 1992 roku. 

Cyt. za: Pięć listów Tymoteusza Karpowicza do Anny Frajlich…, s. 308.
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strukcję powstającego już wtedy, ponoć od przeszło dwudziestu lat, 

poematu Rozwiązywanie przestrzeni. Jak zaświadczano, w istocie 

była to „wielka literacka impreza”62, podczas której „organizator 

przełożył swój model poezjowania na model działania”63. 

Od początku listopada 1991 „Dziennik Związkowy” (wycho-

dzący w Chicago organ prasowy, skierowany do Polonii) anonsował 

konferencję, prezentował sylwetki i fotografi e przyszłych prelegen-

tów, w poczytnych wydaniach weekendowych drukował przygoto-

wane przez nich komentarze do wierszy Przybosia. Amerykańskiej 

publiczności zaoferowano zaś podczas sesji rozpisany na głosy refe-

rentów portret „wielokrotny” bohatera – między innymi: konstruk-

tywisty (György Gömöri), wyznawcy świeckiej religii twórczości 

(Stanisław Barańczak) i Marksa (Wiesław Paweł Szymański), skon-

frontowanego ze zbrodniami komunistycznego reżimu (Bogusław 

Kierc, Leszek Szaruga) i z Absolutem (Maria Delaperrière), poety 

metafi zycznego (Edward Balcerzan), liryka (Zdzisław Łapiński, 

Frank Kujawinski, Olga Nedeljković, Magdalena Nowotna, Hanna 

Konicka, Bogusław Wróblewski) i prozaika (Bogusława Latawiec), 

autora rękopisów (Rościsław Skręt) i ojca (Uta Przyboś). „Przyboś, 

omawiany dwujęzycznie, po polsku i po angielsku, nie stał się – jak 

zapewniał Edward Balcerzan – postacią monumentalną. Ani jedno-

litą. Z biegiem czasu (konferencyjnego) przeistaczał się w gromadę 

ludzi!”64. A oprócz wystąpień naukowych (zaplanowanych na Uni-

wersytecie Illinois) były jeszcze wydarzenia towarzyszące: wystawa 

obrazów przywiezionych do Stanów Zjednoczonych przez Utę Przy-

boś65, wieczory autorskie poetów i prozaików – uczestników sesji, 

dyskusja na tematy teoretycznoliterackie (Jerzy Kenar’s Wooden 

Galery), dwukrotna prezentacja monodramu Wzniosły upadek 
anioła, przygotowanego przez Bogusława Kierca na podstawie 

62 J. Mroczkowski: O Julianie Przybosiu w USA. Korespondencja z Chicago. 
„Nowy Świat” 1992, nr 91, s. 7.

63 B. Latawiec: Tymoteusz Karpowicz, Julian Przyboś i..., s. 31.
64 E. Balcerzan: Od Przybosia (do łososia)…, s. 66.
65 Niestety, uczestnicy konferencji podziwiać mogli tylko te obrazy, które 

przywiozła ze sobą córka Przybosia, ponieważ urząd celny miał resztę „zagubić”. 

Zob. M. Spychalski: Poeci do czyśćca..., s. 104.
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tekstów Przybosia (The Talman Theatre), wykład Karpowicza 

o koegzystencji poezji i sztuk wizualnych w wieku XX (The Art 

Institut of Chicago), konferencja prasowa oraz bankiet pożegnalny 

(Konsulat RP w Chicago). Jak zapewniano, i w tym przypadku 

imponujący efekt działań organizatora sesji „wyłaniał się podobnie, 

jak każdy jego nowy wiersz i każda następna książka – z połączenia 

elementów pozornie nie do połączenia – gonitwy lotnej wizji, czę-

sto szalonej z jedyną według niego celną, przemyślaną w każdym 

szczególe strategią formalną”66.

Czy była to twórczość artystyczna autora Rozwiązywania 
przestrzeni czy teksty naukowe67, czy wreszcie działalność organi-

zacyjna i popularyzatorska – wszędzie zdawała się obowiązywać ta 

sama zasada sprzeciwu wobec atomizacji, oddzielenia pojedynczego 

zjawiska od narzucających się wprost lub choćby tylko możliwych, 

zmiennych kontekstów. Karpowicz podejmował bodaj próbę po-

nownego zanurzenia dorobku Przybosia w „żywej” tkance kultury, 

w „strumieniu” rzeczywistości – z jednej strony w kontekście za-

planowanym z osobliwym rozmachem, lecz zarazem precyzyjnie; 

z drugiej – tworzonym także z myślą o tym, co nowe, a co może 

pojawić się w wyniku zderzenia ze sobą różnych (słownych i poza-

słownych) porządków. „Spotkania – pisał poeta jeszcze w połowie 

lat siedemdziesiątych, po obradach III Kongresu Polskich Naukow-

ców, Pisarzy i Artystów w Montrealu – są po to, by wynikały tam 

rzeczy natychmiastowe, nieprzewidziane”68. 

Konferencja chicagowska poświęcona Przybosiowi mogłaby 

być zatem jeszcze jednym dowodem dobrze przemyślanych działań 

Karpowicza, który tak do literatury, jak i do życia zdawał się pod-

chodzić w sposób uspójniony. „Jeżeli istotą ostateczną sztuki jest 

66 B. Latawiec: Tymoteusz Karpowicz, Julian Przyboś i..., s. 30.
67 O metodzie badawczej Karpowicza i jej norwidowskich źródłach pisze 

obszerniej Bartosz Małczyński. Zob. B. Małczyński: Literaturoznawstwo możliwe 
czy niemożliwe? Karpowicz czyta Leśmiana i Norwida. W: Polonistyka wobec 
wyzwań współczesności. T. 1. Red. S. Gajda, I. Jokiel. Wydawnictwo Uniwersytetu 

Opolskiego, Opole 2014, s. 459–469.
68 T. Karpowicz: By narodowe stało się ogólnoludzkie. „Ameryka” 1976, nr 

190, s. 27.
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etyczna racja bytu tej sztuki, to wspólnota życiorysu i dzieła musi 

być zachowana”69 – mówił Ewie Sułkowskiej-Bierezin w wywiadzie 

poprzedzającym bezpośrednio kwietniową konferencję, przy czym 

była to myśl formułowana przede wszystkim w odniesieniu do 

Przybosia, który – jak podkreślał organizator sesji – „sformalizował 

w języku poetyckim ogólną wiedzę o człowieku, o społeczeństwie, 

piękno przyrody zmienił w język”70, a właściwie „całe swoje życie 

przerabiał na kształt poetycki”71. Autor Rozwiązywania przestrzeni 
uzupełnił postulat artystycznego nowatorstwa (wymóg „pójścia za 

sobą”72 w imię odrębności literackiego idiomu – przy zachowaniu 

jednak właściwej życiu zmienności!) o komponent etyczny. Łączył 

tym samym w jedno, jak się wydaje, zobowiązania, jakie pisarz 

miałby mieć wobec siebie, ze zobowiązaniami sztuki wobec świata.

Organizator chicagowskiej konferencji podkreślał, że wiara 

Przybosia w sztukę słowa hartowała się w starciu z siłami historii, 

w czym widzieć trzeba by jej szczególną siłę, pozwalającą twórcy 

„(wewnątrz jego Nowej Arkadii) ocalić świat chory na władzę 

i egoizm”73. Karpowicz odnajdywał u swego dawnego kolegi i men-

tora74 wolę uspójnienia poetyki i światopoglądu, zgodną z prze-

świadczeniem, że nieustannie zmieniająca się rzeczywistość zo-

bowiązuje do szczególnej przytomności poznawczej i etycznej. Za 

sztuką Przybosia zdawała się przemawiać – jednakowa i w literatu-

rze, i w życiu – niechęć autora Kwiatu nieznanego do pasywizmu, 

69 Boski żart tożsamości…, s. 59. W wywiadzie Karpowicz zwracał uwagę 

na etyczną składową każdego rzeczywistego talentu, znajdującego oddźwięk 

społeczny, i wskazywał na katarktyczne działanie właściwe dla tego, co pretenduje 

do miana sztuki.
70 Ibidem, s. 58.  
71 Ibidem, s. 60. 
72 T. Karpowicz: Pielgrzym i jego veritas…, s. 193.
73 T. Karpowicz: Zmysł i sens poetycki…, s. 248.
74 Przyboś wyjątkowo przychylnie wypowiadał się o liryce Karpowicza, a ten 

z kolei z uwagą studiował wiersze starszego kolegi, choć jednocześnie jako poeta 

chętniej przyznawał się do spadku po Peiperze: „Nieprawdą jest, co niektórzy 

mi sugerują, że jestem postprzybosiowy, jestem w zasadzie postpeiperowiec, jeśli 

chodzi o doświadczenia techniki poetyckiej, ja dochodziłem do Przybosia poprzez 

Peipera”. Karpowicz mówi, Karpowicz czyta wiersze. „Przecinek” 2001, nr 11, s. 11.
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konsekwentnie podtrzymywana na różnych polach działalności 

i w różnych okolicznościach postawa „aktywisty, wciąż otwierają-

cego się naprzeciw życiu”75. 

5.
Jesienią roku 2001 Karpowicz przyjechał do Polski po raz ostatni, by 

na zaproszenie Instytutu Dziedzictwa Narodowego być świadkiem 

zdarzeń świetnie – trzeba przyznać – wpisujących się w konwencję 

bliskiego sobie paradoksu, „Gdy koniec życia szepce do początku”76: 

w sto osiemdziesiątą rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida 

asystował przy symbolicznym pochówku prochów romantyka w wa-

welskiej Krypcie Wieszczów Narodowych. Uczestniczył także w fes-

tiwalu naukowo-artystycznym „Norwid Bezdomny”, zorganizowa-

nym jako impreza towarzysząca świętu, lecz – jak zapewniał Artur 

Grabowski, jeden z gospodarzy wydarzenia – w jakiejś mierze 

równocześnie „specjalnie dla Karpowicza, w hołdzie późnemu 

wnukowi, prawowitemu następcy tamtego Poety”77. W prywatnych 

rozmowach, jakie gość z Chicago toczył w tym czasie z Grabow-

skim, powracano myślami także do Miłosza. „»On zamknął usta 

polszczyźnie«” – miał mówić autor Słojów zadrzewnych. I doprecy-

zowywał ponoć ten zarzut w sposób znamienny: „»uchronił poezję 

od ryzyka«”78. 

Mniejsza o rzekome animozje między pisarzami, o których 

zaświadczyć można dziś tylko z drugiej ręki79, ważniejsze wydają 

się stanowiska wobec samej poezji. W liście do Artura Między-

rzeckiego, napisanym na początku roku 1973, Miłosz zdecydo-

wanie krytycznie wypowiadał się o tych, którzy „zajadają się 

75 T. Karpowicz: Słowo u Przybosia…, s. 289.
76 C.K. Norwid: Fortepian Szopena. W: Idem: Utwory wybrane. Wybrał i oprac. 

M. Inglot. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław–War-

szawa–Kraków 1997, s. 154.
77 A. Grabowski: Poeta osobisty. W: J. Roszak: W cztery strony naraz. Portrety 

Karpowicza. Biuro Literackie, Wrocław 2010, s. 149.
78 Ibidem, s. 147.
79 Zob. M. Spychalski, J. Szoda: Mówi Karpowicz. Biuro Literackie, Wrocław 

2005, s. 16.
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lingwistycznymi i strukturalistycznymi ciastkami”80, studiując 

zupełnie nieprzystające do zgrzebnych czasów Odwrócone światło 

Karpowicza: „400 stron tomu [...] w PRL to dla mnie dziw nad 

dziwy. Bo to wejście jest absolutnie bezużyteczne i ten luksus 

w kraju, gdzie brak chleba najprostszej prawdy, ça fait rever”81. 

Niemniej jednak – jak podkreślał później, z okazji siedemdzie-

siątych urodzin twórcy wspomnianego poematu – wszystko to 

nie umniejszało „szacunku dla odwagi autora, wybierającego 

izolację raczej niż porozumienie z publicznością, dlatego tylko, 

że jego wizja inaczej nie dawała się wyrazić”82. Z kolei Karpo-

wicz, pomimo wyraźnie odmiennych preferencji estetycznych, 

planował poświęcić Miłoszowi osobną książkę – Poezja pierw-
szego imienia83 i w mowie wygłoszonej na Uniwersytecie Wroc-

ławskim najprawdopodobniej pod koniec lat siedemdziesiątych 

nazywał go wielkim współczesnym poetą84. Nieprzypadkowo 

też zapewne właśnie Miłosz, przekonany o ocalającej sile poezji, 

która w nowoczesnym świecie pozwala na artykulację treści fi lo-

zofi cznych, patronował wspólnie z Karpowiczem, mistrzem nie-

ufności (krytyki języka), propozycjom programowym Stanisława 

Barańczaka, autora Nieufnych i zadufanych oraz Etyki i poetyki. 
Łączyły Miłosza i Karpowicza między innymi przekonania na 

temat fi lozofi cznych zobowiązań poezji i jej etycznych powinno-

ści, różniły zaś sposoby, jakimi zadania te zamierzali realizować. 

Ich radykalnie odmienny stosunek do języka i prób ryzykownego 

eksperymentowania – w imię niepewnej (być może tworzącej się) 

przyszłości – wyznaczał już nie bieguny, lecz z pewnością, jak to 

80 List Czesława Miłosza do Artura Międzyrzeckiego z 26 stycznia 1973 roku. 

„Kwartalnik Artystyczny” 2007, nr 3, s. 29.
81 Ibidem.
82 Cytat z listu Miłosza przytaczam za Eugeniuszem Tkaczyszynem-Dyckim. 

Zob. E. Tkaczyszyn-Dycki: Siedemdziesiąte urodziny Tymoteusza Karpowicza. 
„Kresy” 1992, nr 11, s. 157.

83 Zob. H. Kunstmann, T. Karpowicz: Listy 1959–1993…, s. 275. Spis 

publikacji literackich i przygotowywanych przez Karpowicza tekstów krytycznych 

dołączony został do listu poety z końca grudnia 1974 roku. Ibidem, s. 273–275.
84 Zob. T. Karpowicz: Pamięć i indywidualność. W: Idem: Eseje. T. 2…, s. 435.
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zobaczył zmierzający na spotkanie z Karpowiczem w roku 2001 

Grabowski, skalę możliwości polskiej poezji: 

W samochodzie, w drodze na lotnisko, nie słuchałem radia. W szumie 

silnika i opon usłyszałem głos (nie od razu rozpoznany) Miłosza. [...] Nie 

wiem, czemu chciał mi się objawić w tamtej chwili. [...] Dopiero dużo 

później zrozumiałem, że polska poezja rozciąga się między tymi dwoma 

Litwinami. 

[...] To poczucie przeciwległości dwóch poetów, dwóch języków poe-

tyckich, dwóch sposobów pisania i bycia – tkwi we mnie do dzisiaj. Że 

co? Że wygląda to na chwyt literacki? Tak, uchwyt literatury, nic więcej. 

[...] Poeta prywatny? Osobisty, jak ojczysty język? Takie więc pierwsze 

wrażenie – dopiero dzisiaj znajduję ten wyraz – antywieszcz85.

85 A. Grabowski: Poeta osobisty…, s. 149–150.



„Amerykańskie Wilno” Karpowicza
1.
„Poezja lubi się chować w książkach, ale zdrowiej jest wyprowadzać 

ją raz [na jakiś czas – M.K.] na spacer, za książki” – pisał Marian 

Grześczak, wspominając Tymoteusza Karpowicza, który z aprobatą 

miał przyjmować osobliwy pomysł kolegi po piórze na „poemat 

ogrodowy” (CSN 158)1. Grześczak objaśniał: „Otóż uschniętych 

drzewek lub krzewów nie wykopuję, ale dosuszone zostawiam 

w ziemi i maluję na różne kolory. Niebieskie drzewo oliwne, żółty 

krzak agrestu pobudzają wyobraźnię ptaków do zadziwiającego 

śpiewu” (CSN 158). Konkurować z podobnie malowniczą wizją 

mógłby może tylko obraz, jaki miał zachować się w pamięci 

Karpowicza po wizycie w jednej z południowych prowincji Chin: 

oto niepiśmienny poeta wypowiada się z pominięciem alfabetu 

i chińskiej gramatyki, tworząc „wiersze” z patyków układanych 

na wypalonej trawie – w miejscu przygotowanym pod przyszły 

zasiew2. Na tak zarysowanym tle łatwiej może zrozumieć daleką 

1 W tekście posługuję się skrótami, które odsyłają do najczęściej cytowanych przeze 

mnie publikacji: CSN – J. Roszak: W cztery strony naraz. Portrety Karpowicza. Biuro 

Literackie, Wrocław 2010; DR – T. Karpowicz, A. Falkiewicz, K. Miłobędzka: Dwie 
rozmowy. (Oak Park / Puszczykowo / Oak Park). Wybór listów i ilustracji oraz wprowadzenia 

K. Miłobędzka. Opracowanie i przygotowanie materiałów do druku J. Borowiec. Biuro 

Literackie, Wrocław 2011; MK – M. Spychalski, J. Szoda: Mówi Karpowicz. Biuro 

Literackie, Wrocław 2005; DZ III – T. Karpowicz: Dzieła zebrane. T. 3: Słoje zadrzewne. 
Oprac. J. Stolarczyk. Biuro Literackie, Wrocław 2013; DZ IV – T. Karpowicz: Dzieła 
zebrane. T. 4: Wiersze z archiwum i czasopism 1941–2005. Oprac. J. Stolarczyk. Biuro 

Literackie, Wrocław 2013. W przypadku tekstów poetyckich w nawiasie podaję tytuł 

utworu. Cyfry arabskie zapisane przy skrótach oznaczają stronę danej publikacji.  
2  Zob. MK 65–66; CSN 158 [wspomnienia M. Grześczaka].
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od lingwistycznych zawężeń defi nicję poezji, którą miał posługiwać 

się autor Słojów zadrzewnych, i jego przywiązanie do kompono-

wania tomu poetyckiego, „pisania” kontekstem. Opowiadając się 

za „»unizmem« bycia i tworzenia” (MK 67), Karpowicz zakładał, 

że poezja – rozumiana szerzej, jako sztuka metafory – jest przede 

wszystkim rodzajem ćwiczenia egzystencjalnego3, przełamywania 

kolejnych ograniczeń, otwierania nowych dróg. I że ostatecznie 

„pisze się, wyraża się we wszystkim, w  r e l a c j a c h  wszystkiego 

ze wszystkim” (MK 66, podkreślenie – M.K.). 

Zgodnie z rozpoznaniem Stanisława Burkota, jeszcze z końca lat 

siedemdziesiątych, „pole leksykalne wyborów w poezji Karpowicza 

jest ściśle określone: to, co najbliższe poecie, co rodzime w jego ję-

zyku i wyobraźni, łączy się z krajobra zem wiejskim, z ziemią, z przy-

rodą”4. Wydaje się, że nawet pobieżne przeanalizowanie wspomnia-

nego słownika5 pomaga odsłonić to, co próbował przesłaniać pisarz, 

zapobiegliwie umykający przed petryfi kującymi rzecz dookreśleniami 

w kierunku myślowej abstrakcji, gier językowych i spekulacji logicz-

nych – ten, który deklarował: „Mój świat jest »myślany«. Uważam 

się za człowieka prawdziwego wyłącznie w tym świecie”6. 

Czytelnik Trudnego lasu, Słojów zadrzewnych, wierszy Do 
drzewa czy Na lęk osiny nie powinien, jak zapewniał Andrzej Fal-

kiewicz, ignorować tego, co wydarza się na styku życia poety i jego 

twórczości, a „co na pewno nie jest tylko kulturą, [...] co wynika 

z indywidualnej biografi i”7. Nade wszystko będzie to szczególna mi-

3 Podążam tu za sugestią Jacka Gutorowa. J. Gutorow: Przez chwilę, w zawie-
szonym śpiewie. W: Podziemne wniebowstąpienie. Szkice o twórczości Tymoteusza 
Karpowicza. Red. B. Małczyński, K. Mikurda, J. Mueller. Biuro Literackie, Wrocław 

2006, s. 62. 
4 S. Burkot: Tymoteusz Karpowicz. W: Idem: Spotkania z poezją współczesną. 

WSiP, Warszawa 1977, s. 92.
5 Mniej więcej jedna piąta tekstów zgromadzonych w autorskim wyborze, 

czyli w Słojach zadrzewnych (Wrocław 1999), zawiera w tytule odwołanie do 

przyrody ożywionej lub nieożywionej. 
6 Świat niemożliwy. Rozmowa z Tymoteuszem Karpowiczem. Oprac. S. Bereś, 

P. Fiodorow, K. Perka. [Rozmowę przeprowadził S. Bereś]. Cz. 2. „Plus Minus” nr 34 

[dodatek do „Rzeczpospolitej” z 27–28 sierpnia 2005 roku], s. 10.
7 Cytat pochodzi z posłowia „Dlaczego uparłeś się mówić ze mną tak niejasno?”, 
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łość do roślin i zainteresowanie ich wegetacją, a gdzieś w tle także 

– ukochana ziemia orna8, na której poeta, urodzony w Zielonej pod 

Wilnem, uczył się w młodości gospodarować; potem – 14 arów 

starannie uprawianego ogrodu na wrocławskich Krzykach9  i osławio-

ny ogród przydomowy w Oak Park (Dębowym Parku, na przedmieś-

ciach Chicago)10, za sprawą którego ostatecznie utrwalił się w obiegu 

popularnym obraz „jednorękiego ogrodnika”11. Ogrodnika odważ-

nie mierzącego się z własnymi ograniczeniami, z nieodwracalnym 

kalectwem, utratą dużej części lewej ręki. Frank Kujawinski chętnie 

zestawiał ogrodniczą i poetycką aktywność pisarza:

Dolina egzystencji Karpowicza – echo „niepojętej zieloności” Leśmiana 

– transponuje się zarówno w ogród w Oak Park, jak i w „nieistniejący 

ogród”, tak o nim myślę, o jego poezji. [...].

Jego miłość do słów porównałbym do miłości do roślin i zamiłowania 

do fi lozofi i. To esencjonalne, prawie pierwotne elementy jego osobowości. 

Ich wzajemne oddziaływanie uważam za niezbędne dla zrozumienia jego 

raison d’être. 

(CSN 178)

Z pewnością nie była to opinia odosobniona. „Ogród nie był 

jego hobby, to była bardzo ważna część jego życia” (MK 83) – pi-

sał niemal w pierwszym zdaniu komentarza do wywiadów, jakie 

przeprowadzono z Karpowiczem w Oak Park, Andrzej Falkiewicz, 

a Krystyna Miłobędzka z radością konstatowała: „Kolory, które na-

leżą do ogrodu, weszły w papier jego fi szek!” (MK 81). Porównania 

jakim Andrzej Falkiewicz opatrzył wydane w roku 1999 Słoje zadrzewne. Zob. DZ 

III 354.
8 Miłość tę dzielił z jednym ze swoich mistrzów, Julianem Przybosiem, który 

pisał: „Urodzony do pługa – z nadmiaru Ziemi zostałem poetą”. J. Przyboś: Ziemią 
gwiezdnie pojętą. W: Idem: Pisma zebrane. T. 1: Utwory poetyckie. Oprac. R. Skręt. 

Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984, s. 221.
9 Zob. CSN 122 [wywiad z J. Stolarczykiem].
10 Pisarz mieszkał pod adresem: Scovelle 1110. Niewiele zostało dzisiaj z daw-

nego ogrodu Karpowiczów na wykarczowanej posesji.
11 Zob. J. Sobolewska: Jednoręki ogrodnik. „Polityka” 2010, nr 33. Pozyskano: 

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/1507916,1,karpowicz

-tymoteusz.read [data dostępu: 12.11.2016]. Por. też: CSN 106 [wywiad z R. Sa-

wickim].
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takie – może nazbyt łatwo – można by mnożyć: ciężką pracę, mo-

zół „jednorękiego ogrodnika” powiązać z niebywałą pracowitością 

poety, ginące w bujnej zieleni ścieżki ogrodu zestawiać z nierzadko 

zawikłanymi tropami tego pisarstwa, bioróżnorodność i płodny 

rozwój z polimorfi cznością planowanych cykli12, a wegetację roślin 

także ze szczególnie bliską poecie tematyką powtórnych narodzin 

– wszak, zgodnie z deklaracją otwierającą Słoje zadrzewne, „to co 

opowiada jest już pośmiertne a wygląda jakby sprzed życia” (Za 
język, DZ III 9). Jak podkreślała Bogusława Latawiec, Karpowicz 

„Kochał pracę w ziemi [...], była wizualizacją wiecznej wędrówki, 

odwracaniem istnień: od narodzin do śmierci i od śmierci do 

narodzin”13. O sile, z jaką na wyobraźnię awangardowego poety 

oddziaływał mit powtarzającego się początku, świadczyć może nie 

tylko apoteoza sztuki, której twórca waży się ryzykować (odważnie 

i swobodnie odrzucać to, co zastane, by sięgać po nowe/niemoż-

liwe, wypełniając etyczny nakaz uwalniania się od ograniczeń)14, 

lecz także emocjonalna deklaracja Karpowicza z listu do Falkie-

wiczów z 25 marca 1997 roku: „Pierwsze krokusy, które właśnie 

ukazują się, wydają mi się ważniejsze niż cała sztuka świata” (DR 

55). Podobne konstatacje musiały powtarzać się częściej i przyku-

wać uwagę rozmówców pisarza, bo w wywiadzie z Joanną Roszak 

wspomina o nich również Ryszard Sawicki: „Pan Tymoteusz 

mówił, że zasadzenie jednej rośliny jest warte więcej niż tysiąc 

12 Warto odwołać się tu do spostrzeżeń Bartosza Małczyńskiego, dotyczących 

Rozwiązywania przestrzeni. Podobnie, jak i wzrastająca roślina, poemat 

polimorfi czny jest dziełem w toku, z pełnym potencjałem możliwości, „przypomina 

[...] tekstualny embrion w łonie Słojów zadrzewnych, będący raczej marzeniem 

niemożliwym do zrealizowania albo pragnieniem nie do spełnienia, albo wreszcie 

pisarskim dziecięciem nie do wydania na świat w »gotowej«, »pełnej«, »ukończonej« 

formie – aniżeli kolejną, osobną książką Tymoteusza Karpowicza”. B. Małczyński: 

Rozwiązywanie tekstów. Poetyckie polimorfi e Tymoteusza Karpowicza. Universitas, 

Kraków 2010, s. 20. 
13 B. Latawiec: Tymoteusz Karpowicz, Julian Przyboś i… W: Eadem: Zegary 

nie do zatrzymania. Literackie portrety, listy, szkice. Instytut Mikołowski, Mikołów 

2012, s. 15. 
14 Zob. T. Karpowicz: Stuka niemożliwa. W: Idem: Eseje. T. 1. Red. J. Roszak. 

Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy, Wrocław 2019, s. 11–34.
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słów. [...] W ogrodzie było jego a m e r y k a ń s k i e  W i l n o, jego 

wiersze, jego wszystko” (CSN 104, podkreślenie – M.K.).

2.
Dzieciństwo i młodość spędzone na roli, urzekające płowym fi oletem 

jesienne wrzosowiska, na które przyszły autor Odwróconego światła 

uciekał ponoć w rzadkich chwilach wolnych od pracy, i – silnie 

oddziałujące na wyobraźnię, chociaż nie zawsze przyjazne – lasy 

wileńskie15 ukształtowały przyrodniczą wrażliwość poety. Karpo-

wicz wskazywał także na koligacje rodzinne babki ze strony matki, 

Władysławy z Mankiewicz-Jundziłłów. Pod biogramem pisarza, 

przysłanym z Chicago w związku z publikacją Słojów zadrzewnych, 

znalazła się odręcznie zapisana notatka: 

Jedynym z odległych członków tej rodziny był zasłużony dla polskiego 

Oświecenia pijar-botanik-zoolog, Stanisław Bonifacy Jundziłł TT, 

1761–1847 [Opis roślin w prowincji W. Księstwa Litewskiego naturalnie 
rosnących, 1791]. Czasem żartuję, że stąd moja miłość do przyrody16. 

Stanisław Bonifacy Jundziłł, urodzony jeszcze w Wielkim Księ-

stwie Litewskim znakomity przyrodnik (znawca botaniki, zoologii 

15 O wrzosowiskach jako pierwszych miejscach „alefi cznych”, pozwalających 

snuć marzenia, wspomina poeta w rozmowie z Mirosławem Spychalskim i Jarosławem 

Szodą. Zob. MK 49. Szczególnie mroczny obraz lasów wileńskich kreśli natomiast 

w wierszu Niezrozumiały krzyk: „wilk mego dzieciństwa przy którego / ślepiach widzę 

prześwietlone wszystkie / lasy świata // żołdak zlizujący krew z bagnetu / tak straszliwie 

jasną pod brzozą / przyglądający się łapczywie / wilkowi // są przerażającymi dwoma 

knotami / mojej pierwszej lampy co rodziła / okrakiem nad śniegami wilna / zamrożone 

kawałki / światła” (DZ III 268). O autobiografi cznym charakterze tego utworu pisał 

szerzej Bartosz Małczyński. Zob. B. Małczyński: Rozwiązywanie tekstów..., s. 165–172.
16 A. Falkiewicz: „Dlaczego uparłeś się mówić ze mną tak niejasno?”. DZ III 355.

Jundziłł miał jedynie rodzeństwo przyrodnie (Szymona, Michała i Mar-

cjannę), młodszy brat (Józef) „umarł małoletni”, potem ojciec ożenił się po raz 

trzeci i Jundziłł nie wspomina już o dzieciach z tego ostatniego małżeństwa. Zob. 

Pamiętniki ks. Stanisława Jundziłła profesora uniw. wileńskiego. Wydał A.M. Kurpiel. 

Akademia Umiejętności, Kraków 1905, s. 4. Herbarze pozwalają stwierdzić, że rodzina 

Mankiewiczów pieczętowała się herbem Lubicz, tak jak niektórzy Jundziłłowie, 

herbem Stanisława Bonifacego Jundziłła był zaś Łabędź. Zob. hasła Jundził, Jundziłł 
i Mankiewicz, Mankowicz w publikacji: T. Gajl: Nowy herbarz polski. Gdański Kantor 

Wydawniczy – Wydawnictwo Latarnia, Gdańsk–Gdynia 2016, s. 519, 551.
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i mineralogii) był, podobnie jak Karpowicz, z zamiłowania fl ory-

stą17. Jako badacz znacząco wzbogacił piśmiennictwo botaniczne 

z przełomu XVIII i XIX wieku, stając się jednym z pionierów tej 

dziedziny w języku narodowym. Z Karpowiczem mógłby z pew-

nością konkurować o palmę pierwszeństwa w zakresie poszerzania 

wiedzy, zdobywania nowych wiadomości. Drogą samokształcenia, 

sumiennymi studiami w zagranicznych i krajowych ogrodach bo-

tanicznych oraz gabinetach przyrodniczych dochodził do katedry 

uniwersyteckiej, zasłynął przy tym jako znakomicie władający 

piórem, nieoceniony pamiętnikarz, historiograf Wszechnicy Wileń-

skiej. Zapisał się także w dziejach polskiej oświaty, przede wszyst-

kim jako autor ksiąg elementarnych z zakresu historii naturalnej – 

Początków botaniki (cz. 1–2, Warszawa 1804–1805) i Zoologii krótko 
zebranej (cz. 1–4, Wilno 1807), zalecanych w szkołach podległych 

Uniwersytetowi Wileńskiemu.

Jundziłł uchodził za zwolennika tego, co użyteczne: podobnie 

jak Karpowicz, zwracał uwagę nie tylko na własności, lecz i za-

stosowanie roślin (Botanika stosowana, Wilno 1799), w „Dzienniku 

Wileńskim”, którego był redaktorem i współtwórcą, publikował 

artykuły popularyzujące wiedzę przyrodniczą, między innymi z za-

kresu ogrodnictwa. To tutaj ubolewał, że „Sztuka ogrodnicza 

17 Informacje na temat Jundziłła, które podaję w tekście, czerpię z nastę-

pujących źródeł: Pamiętniki ks. Stanisława Jundziłła…; W. Sławiński: Ks. Stani-
sław Bonifacy Jundziłł, profesor Historii Naturalnej Wszechnicy Wileńskiej. 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1947; W. Sławiński: Jundziłł 
Stanisław Bonifacy h. Łabędź (1761–1847). W: Polski słownik biografi czny. T. 11. 

Kom. red. W. Konopczyński. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 

Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, s. 320–323; A. Spólnik: Opisanie roślin w pro-
wincji W.Ks.L. naturalnie rosnących według układu Linneusza przez ks. B.S. Jun-
dziłła (w dwusetlecie wydania). „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1991, nr 4, 

s. 83–88. Pozyskano: http://bazhum.muzhp.pl/media/fi les/Kwartalnik_Historii

_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1991-t36-n4/

Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1991-t36-n4-s83-88/Kwartalnik_

Historii_Nauki_i_Techniki-r1991-t36-n4-s83-88.pdf [data dostępu: 14.11.2016]; 

W. Grębecka: Stanisław Bonifacy Jundziłł (1761–1847). Komitet Historii Nauki 

i Techniki Polskiej Akademii Nauk – SZ „Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi 

Lidzkiej”, Warszawa–Lida 2003. Pozyskano: http://pawet.net/library/history/

city_district/data_people/scientists/jundzill/01/Stanis%C5%82aw_Bonifacy_

Jundzi%C5%82%C5%82.html [data dostępu: 14.11.2016].
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nie jest jeszcze dotąd, jak by należało, do zaszczytu innych nauk 

podniesiona”18 i prezentował przymioty potrzebne do tego zatrud-

nienia, stawiając w pierwszym rzędzie na samodoskonalenie:

Ogród rzetelnie piękny, to jest, sztuką do miejscowego położenia tak 

ozdobiony, iżby w nim najmniej tej sztuki widać było śladów, jest dzie-

łem wygórowanego, naukami i znajomością wielu przyjemnych kunsztów 

oświeconego gustu, żywej imaginacji, dodam jeszcze i tkliwej niekiedy 

czułości; a te przymioty, po większej części, bez długiej pracy i ciągłego 

przykładania się nabyć się nie mogą19.  

Jundziłł, pasjonat sztuki ogrodniczej, miał też udzielać lekcji 

botaniki księżnej Izabeli Czartoryskiej, przyszłej autorce Myśli 
różnych o sposobie zakładania ogrodów (Wrocław 1805)20. Był 

założycielem, jednego z pierwszych na terenie Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów, szkolnego ogrodu botanicznego w Szczuczynie 

Litewskim21, urządził z dużym powodzeniem ogród roślin lekar-

skich przy Szkole Weterynaryjnej w Wiedniu22, a przede wszystkim 

sprawnie zarządzał Ogrodem Botanicznym w Wilnie. Z powodu 

wielu wcześniejszych zaniedbań okazał się de facto jego powtórnym 

założycielem, powiększył teren zasiewu, zainstalował potrzebne 

szklarnie i pokaźnie wzbogacił ekspozycję nowymi gatunkami 

roślin z różnych stron świata23. Zapewniło to wspaniały rozkwit 

18 O przymiotach potrzebnych w sztuce ogrodniczej. Rzecz na posiedzeniu 
publicznym Uniwersytetu Imperatorskiego wileńskiego dnia 30 czerwca roku 1809, 
czytana przez profesora botaniki Ks. B. Stanisława Jundziłła. „Dziennik Wileński” 

1815, t. 1, nr 5, s. 468. W cytowanych fragmentach uwspółcześniono pisownię.
19 Ibidem, s. 475–476.
20 Zdarzyło się to w okresie, kiedy stracił środki fi nansowe i musiał sam utrzy-

mywać się za granicą.
21 Jundziłł, który w tamtejszej szkole uczył fi zyki i historii naturalnej, należał 

do grona reformatorów placówki. Z czasem stała się ona jedną z lepszych szkół 

realizujących zalecenia KEN. W ogrodzie botanicznym, który przyrodnik założył przy 

szkole, początkowo sadzono rośliny z myślą o celach dydaktycznych. W tym okresie 

badacz zaczął także tworzyć swój zielnik, w którym znalazła się roślinność miejscowa.
22 W związku z sytuacją polityczną w kraju w roku 1794 Jundziłł stracił źródło 

utrzymania, wspomniane zlecenie uratowało jego sytuację fi nansową. Mógł też 

przyjrzeć się bliżej organizacji placówki i uczestniczyć w wygłaszanych tu wykładach. 
23 Za czasów Jundziłła liczba gatunków w Ogrodzie Botanicznym w Wilnie 

miała wzrosnąć z około 400 do 6500.
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tego miejsca, przypadający między innymi na lata studiów Adama 

Mickiewicza w Wilnie24.

Przywołując poprzednika na marginesie własnego biogramu, Kar-

powicz najpewniej obierał sobie zatem za patrona wybitnego znawcę 

sztuki ogrodniczej i fl orystę. Namowy, by przeniósł się z powrotem 

z Chicago do Wrocławia, poeta miał kwitować stwierdzeniem: „»Od 

czasu, jak wygnali mnie z Wilna, jest mi zupełnie obojętne, gdzie 

mieszkam«” (cyt. za: J. Stolarczyk, CSN 123). Na Litwę, z której 

wyjeżdżał z bagażem trudnych – jeśli nie traumatycznych – doświad-

czeń25, zdawał się jednak wracać pośrednio; a może raczej: nie tyle 

wracał, ile stwarzał swoje „amerykańskie Wilno” od nowa – śladem 

Jundziłła hodując rośliny i uprawiając ziemię jak niegdyś w Dębnia-

kach pod Porubankiem. Dlatego Maria Karpowicz, żona poety, miała 

łagodzić opowieść o jego przymusowym wykorzenieniu: „Myślę, że 

Tymek, gdziekolwiek jest, jest u siebie. Z miejsca też pomaga okolicz-

nym sąsiadom uprawiać ich ogrody”26. Grządki i rabaty pojawiły się 

w Oak Park w miejscu amerykańskiego trawnika i asfaltowego par-

kingu poprzednich właścicieli gruntu, pozwalały też po gospodarsku 

wrastać w nową, nieznaną jeszcze rzeczywistość. „Sam jedną ręką 

– opowiadała Anna Frajlich – rozbił asfaltowy parking przed domem 

i założył ogród z irygacją” (CSN 35). Upomnienia od miejscowych 

urzędników w związku z brakiem porządku wokół zajmowanego 

24 Historykom literatury znany jest Jundziłł także jako prefekt seminarium 

kandydatów do stanu nauczycielskiego, czyli przełożony bursy dla studentów 

stypendystów, do której wraz z rozpoczęciem studiów uniwersyteckich trafi ł 

Adam Mickiewicz. Autor Ballad i romansów pośredniczył również w przekazaniu 

części pamiętników profesora Bibliotece Polskiej w Paryżu.
25 Nocne napady, wywózki i rzezie, dojmujący głód – poeta „dorastał w [...] 

rozpalonym tyglu plemiennych morderstw”. A. Falkiewicz: „Dlaczego uparłeś się 
mówić ze mną tak niejasno?”. DZ III 354. O tym, co działo się na Wileńszczyźnie, 

Karpowicz miał opowiadać Jerzemu Bogdanowi Kosowi i jego żonie, prosił jednak 

o dyskrecję. Zob. CSN 59–60.
26 Wypowiedź Marii Karpowicz, pochodzącą z listu skierowanego do Tomasza 

Tabaki, cyt. za: T. Tabako: Horror metafi zyczny. „Odra” 2008, nr 3, s. 67. Sąsiedzi 

mieli doceniać zamiłowania botaniczne i umiejętności pisarza. Anna Frajlich 

wspominała: „Podobno w Oak Park ksiądz czy pastor powiedział, że gdy ktoś ma 

problem z roślinami, to powinien przynieść je do Karpowicza, on je uzdrowi” 

(CSN 35).
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przez Karpowiczów budynku niespodziewanie zastąpiła nagroda za 

jedną z najlepiej utrzymanych posesji27.

3.
„Nie ogród dla ogrodu. Nie język dla języka. Ogród Karpowicza 

to te rośliny, które da się zbierać i jeść” (CSN 87) – wspominała 

Krystyna Miłobędzka, zwracając uwagę na specyfi kę działań ogrod-

nika i poety. We wrocławskim archiwum Karpowicza wśród rzeczy 

przywiezionych po śmierci pisarza z domu w Chicago zachowała się 

osobna kolekcja fotografi i przedstawiających kwiaty. Obok wspo-

mnianych wcześniej krokusów w Oak Park kwitnąć miały i cieszyć 

oko między innymi róże, magnolie, krzewy azalii, „niepospolite 

japońskie piwonie, rosnące ufnie wzdłuż chodnika” (DR 53), zdep-

tane i połamane przez miejscowych wandali i zastąpione później 

przezornie przez głóg, kłujący i kwitnący – jak mówił Karpowicz – 

„Dziko. Dla dziczy” (DR 53). Ale to nie gatunki ozdobne, ani nawet 

ukochane drzewa (brzoza, jarzębina czy sosny) stanowiły o cha-

rakterze ogrodu. Na tyłach domu w Oak Park królowały rośliny 

jadalne – „rodzące”: drzewa i krzewy owocowe28, warzywa, zioła. 

Ogrodnik miał w swojej kolekcji osobliwości: „»czarne kabaczki« 

z Vermountu” (DR 62) i żółte maliny; jagody krzewne, wielkie – „Za 

parę lat – na chłopa” i z owocami „jak śliwki”29; francuskie jeżyny 

bez kolców, ponoć szmuglowane z Normandii do Polski, a potem 

z wrocławskiego ogrodu do Ameryki30. I nawet dziko rosnące w ogro-

dzie mlecze, drobno siekane, miały chronić od chorób31. Z ogrodu 

27 Zob. MK 27. W ogrodzie poety były też akcenty polskie. Stan Borys wspominał: 

„Kiedy tłumaczył ludziom, jak do niego dojechać, mówił, że przed domem jest sosna 

i polska brzoza. Szczycił się tą polską brzozą” (CSN 20). Oprócz brzozy rosła też 

u Karpowiczów polska jarzębina, a przed gankiem – dwie dzikie róże w kolorze białym 

i czerwonym. Zob. K. Braun: Karpowicz w Dębowym Lesie. „Odra” 2005, nr 10, s. 36.
28 Rosła tam jabłoń, wiśnia, śliwa, zbierano też porzeczki, agrest czy 

brzoskwinie na kompoty zapełniające piwnicę. Listę gatunków w tym i in-

nych przypadkach odtwarzam przede wszystkim na podstawie wspomnień 

zamieszczonych w cytowanych wcześniej książkach. 
29 K. Braun: Karpowicz w Dębowym Lesie..., s. 36.
30 Zob. MK 34.
31 Zob. B. Latawiec: Tymoteusz Karpowicz, Julian Przyboś i..., s. 16.
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pochodziły pęki kwiatów dla pań z Uniwersytetu Illinois, owoce, 

nasiona i sadzonki dla sąsiadów, przyjaciół i przyjaciół tychże przy-

jaciół32. „Rokrocznie – pisał Frank Kujawinski – otrzymywałem od 

dziesięciu do czternastu różnych roślin, zwykle hodowanych z na-

sion wysuszonych poprzedniego roku. Taki rytuał” (CSN 179). 

Wśród swobodnie i bujnie rosnącej roślinności, tworzącej 

„dziwny, splątany ogród” (CSN 117) Karpowiczów wyczuwało się 

ponoć swoistą „magię poezji” (CSN 145)33. Miejsca, po których 

pisarz oprowadzał gości, miały literackie i na poły literackie na-

zwy, niektóre z nich powracały także w komentarzach Karpowicza 

do własnej twórczości. Obok „Indian Path” (MK 24) w opowieś-

ciach o ogrodzie pojawiały się między innymi „tajemnicze wrota, 

wprawdzie bez napisu Dantego »Lasciate ogni speranza...«” (MK 

24) i „chruśniak malinowy, leśmianowski” (MK 28), przez który 

tylko z trudem można było się przedrzeć („Nie jest to maliniak 

pana Błyszczyńskiego, tak do końca leśmianowski, ale jest coś w tej 

obfi tości kształtu, koloru, z poetyckiej koncepcji ogrodu u Le-

śmiana”; MK 28), dalej kompostownik zwany Olimpem, siedlisko 

ciepłolubnych kabaczków i sadzonek winorośli34, wreszcie – miejsce 

regeneracji sił życiowych i twórczych, nazywane „Alefem Ogrodo-

wym [...] od Jorge Luisa Borgesa, który określił tak najlepsze na 

świecie, najbardziej sprzyjające miejsce dla jakiejś jednostki, gdzie 

może ona zrealizować wszystkie swoje możliwości” (MK 29). 

Osobliwością ogrodu były plastikowe fi gurki sów i kotów 

ochraniające drzewa przed atakującymi je szpakami35. W domu 

poety cierpiącego na alergię nie było zwierząt, lecz na zewnątrz, 

w ogrodzie – podobnie jak w wierszach Karpowicza – królowały 

ptaki: wesołe wróble, sikorki jasnoskrzydłe i piękne szkarłatne kar-

dynały, zwabione ulubionymi ziarnami słonecznika36. Ogromnych 

32 Zob. CSN 100 [wywiad z B. Rubchakiem], CSN 140 [wspomnienia 
Z. Bukowskiej-Kasjanowej].

33 Pierwszy cytat pochodzi z wywiadu Joanny Roszak z Ewą Sułkowską-
-Bierezin, drugi – ze wspomnień Izabeli Filipiak.

34 Zob. MK 35.
35 Zob. CSN 166 [wspomnienia M. Kot]. Por. też: T. Tabako: Horror metafi zyczny..., s. 67.
36 Zob. CSN 5, MK 28, DR 54. Ptak, jak zaznacza Paweł Mackiewicz, staje 
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rozmiarów karmnik, postawiony przy ścianie domu, przylegał do 

małego okna wychodzącego z pracowni pisarza, tak że można było 

swobodnie obserwować przychodzących na posiłek gości i inter-

weniować w razie bójek37. Do architektonicznych atrakcji ogrodu 

zaliczyć trzeba by także „tańczące płoty, wysokie, obsadzone wino-

roślą i dzikim kiwi” (MK 33), „zieloną architekturę” (MK 33), 

której autorem był Karpowicz i która zapewnić mu miała izolację 

i samotność, konieczną w procesie twórczym.

Bujny, przyciągający uwagę poety przyrodniczy konkret był dla 

twórczości tej niewątpliwą konkurencją. Portret Karpowicza, człowieka 

zaaferowanego mnóstwem spraw bieżących, lecz także „nadmiarem 

rzeczywistości”38 ogrodowej, która atakuje wszystkie zmysły, kreśli we 

wspomnieniach z Dębowego Parku Kazimierz Braun: 

Te żółte pomidory są bezkwasowe. Prawie słodkie. Też żółte. Jak te żółte 

maliny. Taka struktura barw tego ogrodu. Po dwóch krańcach żółć. [...] 

A tu, w środku, są jagody, ciemnogranatowe, i poziomki, ciemnoama-

rantowe. [...] A to magnolia. Szaleństwo białych, bordowo-podpalonych 

świeczników. [...] A we wrześniu jest tu jak w perfumerii39.

Ogród jest regularnie powracającym tematem listów Karpowicza do 

przyjaciół i rodziny. Korespondencja na tematy ogrodowe wskazuje 

jednoznacznie nie tylko na zapaleńca-pasjonata, lecz i – typ zmysłowca: 

Mam cudowne izraelskie i holenderskie (bursztynowe!) pomidory i indiań-

skie „jarzyno-owocki” mające dwie nazwy: ground–cherr/y/ies (ziemne 

czereśnie) – jeżeli ktoś je uważa za owoce, i „husk–tomatos” (łupinkowe, 

się szczególnie bliski poecie „jako reprezentant wspólnoty stworzeń wolnych, 

a w każdym razie do wolności dążących, świadomych jej wartości”. Zob. 

P. Mackiewicz: W oku umarłego ptaka. Zwykłe miasta Tymoteusza Karpowicza. W: 

Nauka chodzenia. T. 1: Teksty programowe później awangardy. Red. W. Browarny, 

P. Mackiewicz, J. Orska. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

2018, s. 240. W przywołanym tu artykule badacz pisze także na temat ogrodowego 

„Alefu” Karpowicza.
37 Zob. T. Tabako: Horror metafi zyczny..., s. 67. 
38 Określenie zapożyczone od żony poety: „Jaka jest główna cecha Tymka? 

Wczoraj – taka myśl olśniła mnie nagle – przyszło mi do głowy, że to nadmiar 

rzeczywistości. Nadmiar rzeczywistości, którą on powołuje do życia i stara się przez 

to życie prowadzić” (MK 37). 
39 K. Braun: Karpowicz w Dębowym Lesie..., s. 36.
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torebkowe pomidorki) – jeśli kwalifi kuje je jako jarzynę. Rośnie prawie 

na głodnym i byle gdzie, o własnych liściach i własnym, przewrotnie 

słodkawym smaku. Konfi tury z nich pachną poprzez podłogi. 

(DR 56–58) 

W listach Karpowicz dopytuje także o ogrody przyjaciół, a to, co 

sensualne, odtwarza w wyobraźni: „Pani opis ziół i poziomek, Pani 

Krystyno, w ogrodzie Państwa [...] zmienił się w moich, ostatnio 

nieco chorujących nozdrzach, w odurzający zapach. Można nim 

wszystkie choroby wyleczyć” (DR 45). Intensywna zmysłowość, z 

ducha leśmianowska, każe pytać o rozdźwięk pomiędzy bogactwem 

chętnie opisywanych w listach konkretów, powiązanych z doraźnym, 

sensualnym doświadczeniem, a świadomym zwrotem w stronę tego, 

co pomyślane, w dużej mierze abstrakcyjne, potencjalne, charaktery-

stycznym zwłaszcza dla „późnej” poezji Karpowicza. Zaświadcza też, 

jak ryzykowne, nieledwie szaleńcze, bywają próby „wykraczania” 

poza to, co zastane, gdy stają się także swoistą rozprawą z samym 

sobą, podejmowaną w imię dość niepewnej przyszłości: 

widzę że wchodzi do ogrodu 

z pamięci uchylonej furtki

w poprzesuwanych śladach bramy

ścieżką się mija w miejscu drogi

drogą ścieżkę przerzuca przez nogi

kłębkiem w niciach ariadnę przewija

w miejscach kwiatów obrywa oczy

zamiast maku dotyka lilię

na dotkniętym zakłada pierścionek

drzewo jakieś wygrywa w zielone

a b y  o d d a ć  t o  w s z y s t k o  d o k o ł a

z a  t o  n i c  k t ó r e g o  c h c e  s z u k a ć

(Wychodzenie z pamięci, DZ III 185; podkreślenie – M.K.)

4.
Rośliny tworzyły jeden z „wałów obronnych” (MK 40), pozwala-

jących odgrodzić się od świata zewnętrznego, lecz także wyzwolić 

„pewną energię oporu, [...] energię twórczą” (MK 35)40. Poeta 

40 Andrzej Falkiewicz sugerował: „On wyłącza rzeczywistość ogrodu po to, 

by radykalnie urzeczywistnić i zobiektywizować to co ma w pokoju” (MK 83). 
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zapewniał: „Potrzebuję ogromnej, bardzo intensywnej izolacji, 

swoistej celi myślowej” (MK 71). Pomocna okazała się winorośl, 

wchodząca do okien i tworząca w nich labiryntową przesłonę, 

która nie pozwalała „doświadczać rzeczywistego oglądu zjawisk 

przyrody” (MK 71). Potem były, jak sugerował pisarz, kolejne umoc-

nienia obronne: długie półki książek i stosy fi szek, świadectw ich 

lektury, a także wyobraźnia, która próbowała przetwarzać bodźce 

płynące ze świata zewnętrznego na wartości zupełnie inne niż te, 

które przyniósł jej uprzedni kontakt z przyrodą41. Wreszcie poeta, 

unikając „otwartej przestrzeni” słowa, wikłał znaczenia utworów 

zestawianych w kolejnych kombinacjach logicznych, kontynuując, 

jak się wydaje, wcześniejszy proces obrony:  

Robię tak dlatego, że zbyt jestem związany z przyrodą, czuję się jej 

cząstką. [...] Gdybym […] odsłonił się tutaj na tę przyrodę, zrezygnował 

z wałów obronnych – przyroda by mnie wchłonęła, wyprowadziła. [...] 

T a k  o n a  s i ę  w e  m n i e  b r o n i  – dlatego muszę wymyślać te 

różne przesłony, koncepcyjnie wyjęte z konstruktywizmu pierwszych lat 

dwudziestych. Przesłony, które okazują się funkcjonalne, bo przesłaniają 

mi obszar ostrzału słownego.

(MK 40, podkreślenie – M.K.)

Być może zatem ową próbę uwolnienia się od tego, co doraźne – 

od intensywnie narzucającego się uwadze konkretu natury – odczy-

tywać trzeba także jako swoiste ćwiczenia z „odciążenia fantazji od 

bezwładu rzeczy”42 i jeszcze jedną formę Karpowiczowskiej „twór-

czej negacji”43. To jest: jako przykład negacji tego, co zastane, ale też 

przypadek dosyć szczególnego realizowania się w inwersji. „W sztu-

ce stajemy się czasem w sposób dziwny, jakby poprzez zaprzeczanie 

siebie samych”44 – mówił poeta w wywiadzie udzielonym Ryszardowi 

41 Zob. MK 41.
42 Sformułowanie zapożyczone od Juliana Przybosia. Zob. J. Przyboś: Liryka 

Karpowicza. W: Idem: Sens poetycki. T. 2. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1967, s. 169.
43 Zob. Twórcza negacja. Rozmowa o poezji. [Rozmowę przeprowadził R. Sa-

wicki]. „Wieloczas” 1983 nr 1–2, s. 53, 75.
44 Ibidem, s. 59. Byłoby to zresztą zgodne z charakterem „Tymka odwrotnego”, 

jak go nazywali Falkiewiczowie, bo w wielu kwestiach postępował „odwrotnie niż 

powinno być”. Zob. CSN 89 [wywiad z K. Miłobędzką i A. Falkiewiczem]. 
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Sawickiemu w roku 1983, potwierdzając niejako konieczność 

„prowokowania” nowego w ramach swobodnej kreacyjnej gry – nie 

tylko ze światem, lecz i z samym sobą. Byłby to także twórczy 

dialog z Jundziłłowym dziedzictwem, oznaczający swoiste „prze-

mieszczenie” ogrodniczych pasji – wciąż bliskie autorowi Słojów 
zadrzewnych pozostawało bowiem zamiłowanie do tego, co na wzór 

ogrodu podlega przemianom, obumieraniu i odrodzeniu; i co musi 

być niemal nieustannie na nowo zagospodarowywane. 

W opublikowanym na łamach poznańskiego „Arkusza” (2002, 

nr 2) poetyckim wystąpieniu Karpowicz podejmował polemikę z pro-

pozycją estetyczną, którą wysunął niegdyś jego mistrz – autor Pyta-
nia o miejsce na Ziemi. Zagadnięty przez redakcję „Nowej Kultury”, 

Przyboś zapewniał:

Nie napisałem wiersza, który by albo jak roślina nie był przywiązany 

do widzianego krajobrazu, albo który by jak roślina nie wyrósł (ale 

nagle, widocznie) z oznaczonego miejsca na Ziemi. Nawet moje wiersze 

lotnicze, liryki powietrzności i lotu, startowały z określonego horyzontu 

i zmierzały do celu wiadomego mi i widomego. Wiem już, że nie zdołał-

bym napisać wiersza, gdybym go nie potrafi ł umieścić na mojej mapie 

miejsc doznanych zmysłami. Nawet poetyckie rozprawy czy manifesty, 

w których nie ma ani fragmentu pejzażu czy wnętrza mieszkalnego, na-

wet te najbardziej oderwane od ciężaru ziemi – łączą się w mojej głowie 

z określoną stroną świata – i z porą dnia lub nocy45.

W odpowiedzi Karpowicz wydawał się zrywać z referencjalnością 

osadzoną w uprzednim zmysłowym doznaniu46 i z poezją zmie-

45 J. Przyboś: Pytanie o miejsce na Ziemi. Cyt. za: T. Karpowicz: Miejsce na 
Ziemi. Miejsce w istnieniu. DZ IV 562. 

46 Zwracają na to uwagę pierwsi czytelnicy i interpretatorzy tekstu, 

przygotowanego w związku ze stuleciem urodzin Przybosia. Zob. CSN 11–12 

[wywiad z E. Balcerzanem]; B. Latawiec: Tymoteusz Karpowicz, Julian Przyboś 
i…, s. 26. Wydaje się, że Karpowiczowski dialog z Przybosiem odczytywać 

można tak, jak czyni to Elżbieta Winiecka – jako swoisty wyraz hołdu złożonego 

poprzednikowi przez pisarza, który z rozmysłem stawia na to, co jest dopiero do 

odkrycia, i dlatego przepisuje też niejako na nowo swego mistrza: „Trudno […] 

mówić o sporze z Przybosiem. Mamy tu raczej do czynienia z konsekwentnie 

realizowanym postulatem radykalizacji awangardowej odkrywczości […]. Jeśli 

zatem Przyboś eksplorował świat zmysłowo doświadczany, Karpowicz próbuje 

znaleźć wyraz dla własnego przeżycia, które obywa się bez zmysłów, które 
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rzającą do celu zawsze wiadomego. Niemniej jednak przesuwając 

uwagę z „miejsca na Ziemi” w stronę „miejsca w istnieniu”, z tego, 

co zastane, na to, co potencjalne, zdradzał jednocześnie – jak się 

zdaje – także nieco inny wektor pragnienia: 

start do miejsca znanego nie jest poezją lecz tylko rozkładem jazdy w po-

dróży za trzy teksty. musimy zawsze kupować bilet w odwrotną stronę od 

miejsca gdzie c h c i e l i b y ś m y  dojechać. 

(Miejsce na Ziemi. Miejsce w istnieniu, DZ IV 563; podkr. – M.K.)

Innymi słowy, być może nie chodzi o to, by – pisząc – powracać 

myślami do macierzystego „miejsca na Ziemi”, lecz by aktywnie 

kreując własne, konkretne przecież „miejsce w istnieniu”, stwarzać 

je jak „amerykańskie Wilno” – od nowa. 

urzeczywistnia się w sferze czystego intelektu […]. Jest poetą, którego 

rzeczywistość to świat zapisany, traktowany jednak nie jako »tekstowy świat«, lecz 

jako autentyczny wymiar ludzkiego istnienia, w którym toczy się walka o przy-

szły kształt życia i sztuki”. E. Winiecka: „Miejsce na Ziemi. Miejsce w ist-
nieniu”, czyli Przyboś Karpowicza. W: Przyboś dzisiaj. Red. Z. Ożóg, J. Pasterski, 

M. Rabizo-Birek. Rzeszów 2017, s. 373.  





PODSUMOWANIE





1.
Lekkość i ciężar to kategorie niejednoznaczne, „okazują się poję-

ciami podatnymi na zmienność sensu i różnorodność funkcji”1. 

Jak dowodził Milan Kundera, można nawet upaść pod ciężarem 

lekkości, zwłaszcza gdy doświadcza się „kruchości” świata, przy-

padkowości zdarzeń, pustki przemijania czy braku znaczenia, 

swoistej próżni, która zawisła nad czyimś życiem. „Każda skrajność 

jest zdolna natychmiast zmienić się w swoje zaprzeczenie”2. Gdy 

tymczasem sens niewymuszonego ruchu, który bywa też probierzem 

lekkości, bierze się w jakiejś mierze z oporów, jakie trzeba pokonać: 

„całkowity brak brzemienia sprawia, że człowiek staje się lżejszy 

od powietrza, wzlatuje w górę, oddala się od ziemi, od ziemskiego 

bytowania, staje się na wpół rzeczywisty, a jego ruchy są tyleż swo-

bodne, co pozbawione znaczenia”3. Ciężar – przynależny materii 

i zarazem bliski ludzkiemu ciału – nie powinien być zlekceważony. 

„Kto nie dotknął ziemi ni razu / Ten nigdy nie może być w niebie”4.

A lekkość? Dla istnień nazbyt często jednak ociężałych, nierzadko 

znużonych i powolnych, a przy tym nieustannie konfrontujących 

1 T. Kostkiewiczowa: Lekkość w kulturze baroku i rokoka. Różne waloryzacje. 
W: Ciężar i lekkość w kulturze. Estetyka, poetyka, style myślenia. Red. B. Pawłowska-
-Jądrzyk. Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, s. 310.

2 Cytat zaczerpnięty z Księgi śmiechu i zapomnienia Milana Kundery, 
przywołany przez pisarza przy okazji refl eksji nad słowem-kluczem lekkość, podaję 
za wydaniem: M. Kundera: Sztuka powieści. Esej. Przeł. M. Bieńczyk. Czytelnik, 
Warszawa 1998, s. 117.

3 M. Kundera: Nieznośna lekkość bytu. Przeł. A. Holand. Wydawnictwo 
W.A.B., Warszawa 2014, s. 9.

4 A. Mickiewicz: Dziady, cz. II, w. 476–477. Cyt. za: A. Mickiewicz: Dzieła 
poetyckie. T. 3: Utwory dramatyczne. Oprac. S. Pigoń. Czytelnik, Warszawa 1983, s. 32.
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się z ograniczeniami własnej natury, ożywczo lekkie bywa wszystko 

to, co wydaje się – choćby tylko w niewielkim stopniu – wolne czy 

niezdeterminowane. Dlatego bodaj czy nie ciekawsze i ważniejsze od 

iluzorycznych zwykle stanów nieważkości okazują się wszelkie (na-

wet drobne) oznaki swobody lub energetyczne wzmocnienia, w tym 

sugestie dynamiczne wpisane w porządek sztuki. Sugestie pozwa-

lające rozpoznać dodatkowo uniesienia i porywy paradoksalne, 

niesłabnące umiłowanie życia, dość nieoczekiwanie powiązane 

także z obrazami ciężaru5. 

Doświadczenie rzeźbiarzy podpowiada przy tym, że za sprawą 

znacznego oporu samej materii nie każdy posąg skrzydlaty bywa 

jednocześnie posągiem uskrzydlonym. Jeśli prawdą jest, że – aby 

zasugerować lot – „utalentowany artysta na mocy swojej intuicji 

zwraca uwagę na ruch dynamizujący piętę”6, to być może zapowie-

dzi lekkości, bazowej energii dla uniesień szukać warto, zaczynając 

już od podstaw – to jest: od swobodnie wzniesionej ponad ziemię 

nogi. Przypadek perypatetyków wskazywałby zresztą, że ruch bywa 

stymulujący i dla pracy umysłu. „S i e d z i e ć  możliwie najmniej – 

zalecał, jak wiadomo, Friedrich Nietzsche – nie ufać żadnej myśli, 

która nie zrodziła się na wolnym powietrzu podczas swobodnego 

ruchu – w której nie świętują także mięśnie”7. 

Dla bohaterów tej książki istotna bywa, jak się wydaje, właśnie 

możliwość czerpania witalnej siły z intensywności ruchu: w pierw-

szym rzędzie oczywiście z przemiany znaczeń wpisanych w materię 

języka, z biegu myśli itd. Liczą się przy tym także radość czynu i nerw 

twórczy, czasem poryw uczuć, innym razem przypływ woli czy roz-

mach ryzyka, ale i oparta na mozolnym wysiłku zdolność pokony-

5 Por. G. Bachelard: Psychologia ciężaru. Przeł. M. Ples-Bęben. W: I. Błocian, 

K. Morawska, M. Ples-Bęben: Gaston Bachelard i fi lozofi e obrazu. Psychologiczne 
i społeczno-polityczne aspekty obrazowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-

skiego, Wrocław 2018, s. 138.
6 G. Bachelard: Powietrze i marzenia. Przeł. A. Tatarkiewicz. W: Idem: 

Wyobraźnia poetycka. Wybór pism. Przeł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz. Wyboru 

dokonał H. Chudak, przedmowa J. Błoński. PIW, Warszawa 1975, s. 195.
7 F. Nietzsche: Ecce homo. Jak się staje, czym się jest. Przekład i przedmowa 

B. Baran. Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1996, s. 38–39.
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wania oporów, dająca poczucie pełni życia. Liczą się dynamiczne 

wzmocnienia, impulsy motoryczne, jako że ruch, dzięki któremu zy-

skuje się poczucie przestrzeni, przyczynia się ponoć do rozładowywa-

nia psychicznych napięć, jakie stają się udziałem człowieka8. Dotyczy 

to także kwestii wolności. „Określenie »być wolnym« – jak dowodzi 

Yi-Fu Tuan – ma wiele poziomów znaczeń. Podstawą jest możliwość 

przekraczania istniejących warunków, a przekraczanie w najprostszy 

sposób przejawia się jako elementarna możliwość poruszania się”9. 

2.
Jak zapewniała niegdyś Wisława Szymborska, „w języku poezji 

[…] każde słowo się waży”10. Z tej przyczyny w bardzo wielu 

przypadkach „pisanie […] to dotkliwy (i beznadziejny) trud wyku-

wania sensów w materii języka”11, niejeden też z zapaśników słowa 

zamiast masywnej i przepięknie wyrzeźbionej muskulatury zwykł 

prezentować światu „ciężkie norwidy”12. Bohaterowie tej książki to 

poeci z całą pewnością w odbiorze „nie najlżejsi” – paradoksalnie, 

chyba także z powodu lekkości charakterystycznej dla myślenia 

niesystemowego13 i nielubiącego ograniczeń twórczego rozmachu. 

Jak wielu zresztą artystów, doświadczają pokusy swobodnej gry ze 

światem – gry, której towarzyszy zwykle swoisty akt wiary w nie-

spodziewane możliwości sztuki. 

Rozmach wspomnianych działań kreacyjnych wydaje się 

istotny ze względu na ładunek energetyczny, nie przychodzi jednak 

8 Zob. Yi-Fu Tuan: Przestrzeń i miejsce. Przeł. A. Morawińska. Wstępem 

opatrzył K. Wojciechowski. PIW, Warszawa 1987, s. 152.
9 Ibidem, s. 72.
10 W. Szymborska: Poeta i Świat. W: Eadem: Wiersze wybrane. Wybór i układ 

Autorki. Wydawnictwo a5, Kraków 2000, s. 342.
11 I. Gralewicz-Wolny: Ciężkie norwidy. Wobec teorii literatury. W: Eadem: 

Poetka i Świat. Studia i szkice o twórczości Wisławy Szymborskiej. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 41.
12  W. Szymborska: Wieczór autorski. W: Eadem: Sól. PIW, Warszawa 1962, s. 37.
13 Por. S. Kierkegaard: O pojęciu ironii z nieustającym odniesieniem do 

Sokratesa. Przeł. i posłowiem opatrzyła A. Djakowska. Wydawnictwo KR, 

Warszawa 1999, passim; zob. też: B. Pawłowska-Jądrzyk: Wprowadzenie. W: Ciężar 
i lekkość w kulturze…, s. 9. 
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darmo, czasem też bywa – trzeba przyznać – podejrzany: z całą pie-

czołowitością planowany, konstruowany czy równoznaczny z na-

rzucanym sobie „wyćwiczonym szałem”14. Intrygujące zdaje się 

wszelako już samo zabieganie (wciąż od nowa) o wszystko to, co 

miałoby ostatecznie przybliżać sztukę do wymykającego się deter-

minantom, nieprzewidywalnego życia. A w związku z tym doszuki-

wanie się źródeł siły i zarazem chyba paradoksalnego pokrzepienia 

w zmienności, niekonkluzywności, „otwartości”, wychyleniu ku 

przyszłym, przeczuwanym dopiero możliwościom15. Rację przyznać 

trzeba by przy tym Wojciechowi Gutowskiemu, który dowodził, że 

najbardziej konsekwentni i niezłomni witaliści spośród polskich poe-

tów swoją energię czerpią przede wszystkim z potencji słowa; z po-

tencji – zdawałoby się – niemal nieograniczonej i w tym sensie ja-

koś niezawodnej: „w konsekwencji ładunek energii zawartej w akcie 

twórczości poetyckiej jest adekwatną, czyli ocalającą życie, odpo-

wiedzią na wszelkie zjawiska negatywne, niszczące”16. 

Twórcą wyróżniającym się pod tym względem miałby być przede 

wszystkim Julian Przyboś, pisarz, któremu szczególnie bliskie stało 

się „pojmowanie języka poetyckiego jako uniwersum naładowa-

nego energią tożsamą z rozmachem samotworzącego się życia lub 

do niego analogiczną”17. Lecz i pozostałym bohaterom tej książki, 

jak się wydaje, nie jest obcy ów kreacyjny aktywizm słowa. Liczy 

się twórcza energia języka, ożywcza siła ruchu znaczeń, wpisany 

w próbę wyminięcia determinant – impuls życia. Wszystko to, co 

nie pozwala sprowadzić opowieści o istnieniu do jednolitego sche-

matu, obowiązującej reguły. Mówiąc w tym kontekście o lekkości, 

14 B. Leśmian: Do śpiewaka. W: Idem: Dzieła wszystkie. T. 1: Poezje zebrane. 

Oprac. J. Trznadel. PIW, Warszawa 2010, s. 277.
15 Jednym ze źródeł takiego sposobu myślenia była Ewolucja twórcza 

Henriego Bergsona, pomagająca przezwyciężyć między innymi pozytywistyczny 

determinizm. Zob. A. Czabanowska-Wróbel: Źródła i ujścia młodopolskiego 
witalizmu. W: Młodopolski witalizm – modernistyczne witalizmy. Red. A. Cza-

banowska-Wróbel, U.M. Pilch. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 2016, s. 11–12.
16 W. Gutowski: Wątpliwa hipoteza witalizmu w polskiej poezji nowoczesnej. 

W: Młodopolski witalizm – modernistyczne witalizmy…, s. 54.
17 Ibidem.
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trzeba mieć zatem na uwadze właśnie to, co próbuje wymykać się 

okrzepłym już schematom, jest atopos, nie na miejscu18, i jako zbyt 

ruchliwe – żywe – nie daje się zinstrumentalizować. Lekka wydaje 

się siła rewoltująca, także jako pochodna myśli twórczej – ruchliwej 

i niezadomowionej. 

3.
Entuzjazm dla ruchu życia, nieoderwany wszelako od dobrej znajo-

mości tego, co uciążliwe, wiąże się z poczuciem współuczestnictwa 

w biegu istnienia. Bohaterom tej książki bliskie jest dążenie do 

zespolenia z dziejącym się światem – także w akcie kreacji. Może 

dlatego Tymoteusz Karpowicz w książce, która zdaniem wielu 

krytyków portretować miała również jego własne dokonania, pre-

zentuje Bolesława Leśmiana jako autora ballad o wysiłku – wysiłku 

twórczym, któremu poza mozołem towarzyszy także konieczna 

doza brawury: odwagi, by podążać „niemal na oślep, w nieznane”19, 

zuchwałości i fantazji niezbędnych w grze va banque o przekro-

czenie kolejnego, i kolejnego, progu na drodze istnienia. „Wysiłek 

skupia się tu na porządkowaniu wektorów poszczególnych dążeń, 

aby nie doszło do unicestwienia podstawowego nakazu życia – iść 

naprzód”20. Leśmianowskie „bezbrzeżne z całych sił – istnienie”21, 

jak zapewnia autor Poezji niemożliwej, choć przybiera czasem 

postać niezrealizowanych projekcji, jest przykładem niesłabnącej 

aktywności twórczej – „nawet w środku rozpaczy”22. 

Wpisane miałoby być przy tym w sztukę, zdaniem Karpowicza, 

nieodłączne ryzyko – ryzyko podejmowane na koszt własny i w imię 

własnej prawdy, lecz obliczone tak, by przeciwstawić się jednocześnie 

18 Por. R. Barthes: Fragmenty dyskursu miłosnego. Przekład i posłowie M. Bień-

czyk. Wstęp M.P. Markowski. Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 79–81.
19 T. Karpowicz: Poezja niemożliwa. Modele Leśmianowskiej wyobraźni. 

W: Idem: Eseje. T. 2. Red. J. Roszak, J. Stolarczyk. Wrocławskie Wydawnictwo 

Warstwy, Wrocław 2020, s. 36.
20 Ibidem, s. 20.
21 B. Leśmian: Z lat dziecięcych. W: Idem: Dzieła wszystkie. T. 1: Poezje 

zebrane…, s. 386.
22 T. Karpowicz: Poezja niemożliwa…, s. 36.
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temu, co ciążące, co przytłacza i unieruchamia podmiot oraz jego 

świat w jednym określonym miejscu, w jednej znanej formule23. 

Wzmożonym wysiłkiem kreacyjnym kieruje „niezgoda na ostateczne 

zaakceptowanie tego co jest, czym jesteśmy”24, lecz obok „twórczej 

negacji”25 i jej krytycznego potencjału, trudów nieustannego od-

rzucania balastu zastanych schematów postrzegania, równie istotne 

wydają się zamierzenia związane z „prowokowaniem” nowego, 

satysfakcja, jaką czerpać można z prób wprowadzania odmiany, 

przełamywania oporów czy nawet błądzenia26; i bodaj czy nie klu-

czowa tu nadzieja27, ześrodkowana na przyszłych możliwościach, 

które – być może – otworzą się przed piszącym. 

Nie mniej ważny wydaje się również fakt, że język poetycki 

pozwala na entuzjastyczne poddanie się temu, co przekracza 

dyskursywną dociekliwość. Uaktywnia porządek wyobrażeniowy, 

pozwala też porzucić to, co zastane, na rzecz tego, co wytwarzane; 

23 Zob. T. Karpowicz: Najgęstsza z wszystkich masek [fragment pracy pod 

tytułem Sztuka jako ryzyko]. W: Idem: Małe cienie wielkich czarnoksiężników. 
Zarejestrowane w paśmie cyfr 797 do 7777. Biuro Literackie, Wrocław 2007, s. 28–34.

24 Twórcza negacja. Rozmowa o poezji. [Rozmowę przeprowadził R. Sawicki]. 

„Wieloczas” 1983, nr 1/2, s. 53.
25 Ibidem.
26 Błądzenie może być, zdaniem Karpowicza, ceną za konieczność zmiany 

poetyckiej dykcji. Bogusława Latawiec pisała: „Ostrzegał mnie parę razy, że moje 

nowe wiersze stają się tylko, choć są technicznie coraz sprawniejsze, repetytoriami 

z tego, co już osiągnęłam. Twierdził, że powinnam coś z tym generalnie zrobić, 

domagał się zmiany narzędzi artystycznych, nawet gdyby mi to miało grozić 

chwilowym obniżeniem poziomu. Za nowatorstwo zawsze – głosił – płaci się 

wysoką cenę. Jak się okazało – sam tak postąpił. A ja do dziś boję się desperackich 

skoków w wyłączność, w inność”. B. Latawiec: Tymoteusz Karpowicz, Julian 
Przyboś i... W: Eadem: Zegary nie do zatrzymania. Literackie portrety, listy, szkice. 
Instytut Mikołowski, Mikołów 2012, s. 24. 

27 Nieprzypadkowo Piotr Bogalecki doszukuje się w poezji Karpowicza 

znamion tego, co mesjanistyczne, radykalnego „otwarcia na przyszłość” i ocze-

kiwania na „przyjście innego”. Pisze: „Moi zdaniem to, co mesjanistyczne, 

organizuje głęboką strukturę tych potężnych »poematów polimorfi cznych«: 

chociaż migotliwe i nieuchwytne, jest ich nieusuwalnym elementem, siłą spajającą, 

bez której tworzące je układy, wiersze i frazy rozpaść musiałyby się w drobny 

mak”. P. Bogalecki: „Zastana nieobecność przyjścia”. To, co mesjanistyczne, w poezji 
Tymoteusza Karpowicza. W: Idem: Szczęśliwe winy teolingwizmu. Poezja polska po 
roku 1968 w perspektywie postsekularyzmu. Universitas, Kraków 2016, s. 124. 
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krążenie obrazów nie ustaje, to zaś stymuluje myśl do swobodnego 

ruchu. Wydaje się, że źródeł otuchy upatrywać trzeba w tym przy-

padku już w samej okazji do działania skoncentrowanego na poszu-

kiwaniu ożywczej „świeżości” rzeczy, do napawania się specyfi czną 

„błogością ś w i a t a  w  s t a n i e  e k s p a n s j i”28. Napędza ten 

proces zainteresowanie wielopostaciowym, zawsze zmiennym tęt-

nem życia, a w konsekwencji również tym, co potencjalne, wymyka-

jące się, może jeszcze nieznane. 

  
4.
Henri Bergson, przywoływany chętnie przez Karpowicza na kar-

tach Poezji niemożliwej, prezentującej projekt twórczy autora Łąki, 
wskazywał na specyfi kę materii i naszego sposobu myślenia o niej: 

„możemy ją brać z jakiejkolwiek strony i obracać nią jakkolwiek, 

zawsze opadnie ona w którąś z naszych ram matematycznych, 

ponieważ ma balast z geometrii”29. Niezależnie jednak od uciążli-

wości oczywistych ograniczeń, fi lozof (a za nim Karpowicz, także 

jako uważny czytelnik poezji Leśmiana) zasadniczy akcent kładzie 

właśnie na grę z koniecznością:

R o z m a c h  ż y c i a  […] polega ogółem na wymaganiu twórczości. Nie 

może on tworzyć bezwzględnie, ponieważ napotyka przed sobą materię, 

to znaczy ruch, odwrotny od swego własnego. Ale owłada tą materią, 

która jest koniecznością samą, i usiłuje w nią wprowadzić jak największą 

możliwą ilość nieokreśloności i wolności30.

Uznając nieuchronność pewnych zależności, którym podlegamy, 

wyklucza się w tym przypadku bezwolność; twórczy ruch zakłada, 

że podejmowane będą próby przeciwstawienia się niechcianej formie 

28 G. Bachelard: Powietrze i marzenia…, s. 209.
29 H. Bergson: Ewolucja twórcza. Przeł. F. Znaniecki. Wydawnictwo Zielona 

Sowa, Kraków 2004, s. 187. Na cytat ten Karpowicz powołuje się wielokrotnie, 

pierwszy raz bodaj w rozprawie na temat poezji Leśmiana. Zob. T. Karpowicz: 

Poezja niemożliwa…, s. 47.
30 H. Bergson: Ewolucja twórcza…, s. 208. Karpowicz sięga po ten fragment 

w publikacji przedstawiającej twórczość autora Łąki. Zob. T. Karpowicz: Poezja 
niemożliwa…, s. 51.
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determinującej życie. To ostatnie jest bowiem raczej, jak zapewnia 

fi lozof, „wysiłkiem dla podniesienia opadającego ciężaru. Udaje mu się 

[pędowi życiowemu – M.K.] wprawdzie tylko opóźnić jego opadanie. Ale 

przynajmniej może ono dać nam pojęcie o tym, czym było podnosze-

nie ciężaru”31. Balast pozostaje wszelako balastem. Może dlatego także 

twórcza gra z koniecznością w sztuce, jak i stawiane w związku z tym 

pytania – pytania o poszukiwanie lekkości w reakcji na to, co niepokoi 

swym bezwładem32 – nie są zupełnie wolne od prowokacji. Jak dowodzą 

bohaterowie tej książki, liczy się jednak przede wszystkim to, czy obrane 

rozwiązania stymulują wyobraźnię i pobudzają myśl do pracy. 

Ten, kto tworzy, stara się przy tym odpowiadać ruchem własnym 

na ciągle inny, zmienny kształt świata. Czasem odrzuca też statyczny 

punktu obserwacji, by zdystansować się wobec zajmowanych przez 

siebie pozycji; być może nie bez wpływu jest tu fakt, że ostatecznie – 

„Trudno zachować powagę do końca, gdzie końca nie ma, tylko same 

początki”33. Wydaje się znamienne, że na pytanie postawione w fi nale 

jednego z wywiadów: „A czego w najbliższej przyszłości nie należy od 

Pana oczekiwać?”, przyszły autor Słojów zadrzewnych odpowiada: „Że 

będę niewolniczo wierny temu wszystkiemu, co Panu powiedziałem. 

Jutro nie może być dniem dzisiejszym”34. Niewiadoma przyszłość, jako 

jeszcze niezdeterminowana, staje się pożądaną sferą możliwości. 

5.
„Trzeba być lekkim, by móc lecieć poprzez stulecia”35 – żartował 

Anatol France, optując za wypowiedzią niezbyt rozwlekłą i dobrym 

31 H. Bergson: Ewolucja twórcza..., s. 205.
32 Nawiązuję tu do sugestii, jaką w odniesieniu do sztuki, formułuje Italo Calvino. 

Zob. I. Calvino: Lekkość. W: Idem: Wykłady amerykańskie. Przeł. A. Wasilewska. 

Wydawnictwo Marabut – Ofi cyna Wydawnicza Volumen, Gdańsk–Warszawa 1996, s. 30. 
33 List Tymoteusza Karpowicza do Andrzeja Falkiewicza, pisany „po kawa-

łeczkach”: listopad – grudzień 1997 – styczeń – luty 1998. W: T. Karpowicz, A. Fal-

kiewicz, K. Miłobędzka: Dwie rozmowy. (Oak Park / Puszczykowo / Oak Park). 
Wybór listów i ilustracji oraz wprowadzenia K. Miłobędzka. Opracowanie i przy-

gotowanie materiałów do druku J. Borowiec. Biuro Literackie, Wrocław 2011, s. 71.
34 Twórcza negacja…, s. 77.
35 A. France: Dzień jutrzejszy. W: Idem: Szkice literackie. Przeł. W. Natanson. 

Wybór i wstęp M. Żurowski. Czytelnik, Warszawa 1951, s. 52.
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wychowaniem, które powstrzymywałoby piszącego przed uciążli-

wym naprzykrzaniem się światu. Lekkość – ambiwalentna i wielo-

raka: uskrzydlająca i zarazem ulotna, akcydentalna, lecz rów-

nocześnie powiązana z potrzebą ruchu (najlepiej ruchu bez 

granic), przynosząca poczucie wolności i swobody, wrażenie 

młodości i „świeżości” świata, a przecież mająca swój udział 

w ciężarze rzeczy – pozostaje nieodmiennie otwartym pyta-

niem, jako że to, co wolne i niezdeterminowane, nie przystaje 

do słownika pojęć fi nalnych. Dotyczy to także opowieści 

o poetach, którzy nieustannie przeciwstawiają nowe staremu, starają 

się wymknąć temu, co defi nitywne, raczej stronią od zakończeń. 

A jeśli dopuszczają koniec, to lekki, zgodny z ideą „otwartości” – 

zanikanie. Koniec bez wyraźnego końca…
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The praise of lightness? Leśmian – Przyboś – Karpowicz

Summary

This volume contains essays on writers who are familiar with the ambivalence 

of lightness and heaviness. These writers take up the pen to seek remedies for 

that which disturbs the world with its inertia, and above all, to escape the 

inertia that is the word’s lot. This involves a penchant for a certain kind of 

bravado or even risk, taken in order to be able to seemingly draw from the 

energizing potential of what is changeable, among other things. 

Lightness and heaviness constitute ambiguous categories. For those who 

are by nature sluggish, sometimes weary and slow, and at the same time 

constantly confronting their own limitations, everything that seems – even 

if only to a small degree – unrestrained or undetermined can be refreshingly 

light. That is why sometimes small signs of freedom, including dynamic sug-

gestions inscribed in the order of art, appear to be more interesting and more 

important than the usually illusory states of weightlessness. As the subjects of 

the study exemplify, allusions that allow us to recognize the unfl agging love of 

life are quite unexpectedly also linked with the images of weightiness. What 

counts as important is the joy of action and the creative nerve, sometimes 

the height of sensation, at other times the surge of will or the momentum of 

danger, but also the ability to overcome resistance, giving a sense of fullness 

of life. Dynamic reinforcements and motoric impulses are important, since 

movement, thanks to which we gain a sense of space, supposedly contributes 

to relieving the psychological tensions that aff ect a person.

It seems important for the subjects of this study to be able to draw vital 

force from the intensity of movement: fi rst of all, of course, from the trans-

formation of meanings inscribed in the matter of words, from the fl ow of 

thoughts, and so on. Although the artists discussed here diff er in their degree 
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of trust in language, they seek in art a way to arm themselves against what 

is undesirable – they seem to make creating poetry a kind of existential exer-

cise. The anthropological dimension of their search also appears important. 

Lightness is understood in this context after Witold Gombrowicz, who – an-

ticipating Milan Kundera’s refl ection – saw in this category a characteristic 

responsible for a kind of “artistry of our life,” a manifestation of an open 

attitude, the personifi cation of which would be, above all, someone who is 

inclined to respond with his own movement to the ever-changing movement 

of the world in their creative process. 

Lightness, familiar to the writers presented in the volume, can be under-

stood as an “invigorating” lack of humility; it refers to thinking that avoids 

permanent, calcifi ed structures that block the fl ow of meanings. At the same 

time it requires from the subject freedom and, importantly, a degree of 

distance to oneself. This, in turn, is facilitated by the protean nature of the 

artistic material, as well as the artist themselves.

The courage of the artistic gesture is essential, stimulating the imagination 

to act and the thought to move. Apart from the toil of constantly discarding 

the ballast of established patterns of perception, equally important are the 

eff orts to “provoke” a new approach, a satisfaction that can be derived from 

attempts to introduce change, to break down resistance or even to wander – 

and, perhaps, the key element here is hope, centered on future possibilities 

that might open up before the writer.

The question of lightness, posed in the context of the works of the discussed 

authors, is not entirely free from provocation. The subjects of this are certainly 

not the most thematically light of poets – paradoxically, probably also due to 

the associations between metaphorical lightness and non-systematic thinking 

that eschews the limitations of the creative momentum. In the case of their 

works, art is an area of free play, conducted by the writer both with the world, 

as well as with himself. The momentum of this “game” seems important 

because of its energetic charge, but it does not come for free, and sometimes 

it can arouse suspicion: meticulously planned, constructed, or equivalent to 

a self-imposed “trained frenzy.” What seems intriguing, though, is the very 

act of striving (again and again) for everything that would ultimately bring art 

closer to the unpredictable life – and thus, searching for sources of strength 

and, at the same time, perhaps paradoxical consolation in changeability, 

inconclusiveness, “openness,” leaning towards prospective possibilities.

The enthusiasm for the movement of life, combined with the experience of 
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the troublesome realities of life, is connected with a sense of participation in 

the fl ow of existence. The subjects of this study aspire to achieve unity with 

the world – also in the act of creation. What matters is the creative energy of 

language, the invigorating power of the movement of meanings, the impulse 

of life inscribed in the attempt to evade determinants – everything that does 

not allow the story about existence to be reduced to a uniform scheme, a bin-

ding rule. Speaking about lightness in this context, one should have in mind 

exactly what tries to elude already established boundaries, fi nds itself out of 

place, and is too mobile – alive – to become instrumentalized. Therefore, the 

revolutionary force seems light, understood fi rst and foremost as a derivative 

of the ever-moving, undomesticated creative thought.

Lightness – ambivalent and manifold: uplifting but at the same time ephe-

meral, incidental and at the same time open to the constant need for move-

ment (preferably movement without boundaries), giving the sense of freedom 

and liberty, the impression of youth and the “freshness” of the world, and yet 

having its share in the weight of things – invariably remains an open question, 

since what is free and undetermined does not fi t into the dictionary of fi nal 

notions. This is also true of the stories of poets who constantly juxtapose 

the new with the old, who try to escape the defi nitive, who tend to shy away 

from endings. And if they allow for an end at all, it is a light one, consistent 

with the idea of “openness” – fading away. Above all, however, the attempts 

to overcome what is heavy and resisting, made (with varying success) by the 

authors discussed in this volume – Bolesław Leśmian, Julian Przyboś and Ty-

moteusz Karpowicz – are an expression of openness to what is manifold and 

changeable, a kind of apologia for liberating movement from tension, which 

allows one to rise to life again and again. 

Keywords: lightness, weight, movement, Bolesław Leśmian, Julian Przyboś, 

Tymoteusz Karpowicz





Apologie de la légèreté? Leśmian – Przyboś – Karpowicz

Résumé

Le livre contient des essais consacrés aux écrivains qui connaissent 

l’ambivalence de légèreté et de lourdeur. Ces créateurs prennent la plume pour 

chercher un remède à ce qui inquiète par sa somnolence et, notamment, pour 

fuir l’inertie renfermé dans le mot. Cela implique la disposition à une certaine 

bravoure ou même au risque pris afi n de pouvoir puiser, semble-t-il, entre 

autre dans l’immense potentiel de ce qui est variable.

La légèreté et la lourdeur sont des catégories ambiguës. Pour les êtres lourds 

de nature, parfois las et lents, et qui, de plus, se confrontent sans cesse à leurs 

propres limites, tout ce qui semble libre ou indéterminé – ne fût-ce qu’à un 

faible degré –, devient une rafraichissante légèreté. C’est pourquoi les menus 

signes de liberté, y compris des suggestions dynamiques inscrites dans l’ordre 

de l’art, paraissent parfois plus intéressants et plus importants que les états 

d’apesanteur, habituellement illusoires. Comme le prouvent les héros de cette 

publication, ces suggestions permettent de reconnaître un amour inaltérable 

de la vie, lié d’une manière étonnante aux images de la pesanteur. Ce qui 

compte ici, c’est la joie d’agir et la veine créatrice, tantôt la montée du senti-

ment, tantôt la manifestation de la volonté ou l’ampleur du risque, mais aussi 

la capacité à surmonter les obstacles, qui donne le sentiment de vivre pleine-

ment. Comptent ici des renforcements dynamiques, des impulsions motrices, 

puisque le mouvement, grâce auquel nous gagnons le sentiment d’espace, 

contribue, dit-on, à relâcher des tensions psychiques vécues par l’homme au 

quotidien.

Pour les héros de cet ouvrage, c’est justement cette possibilité de puiser la 

force vitale dans l’intensité du mouvement qui semble importante : en premier 

lieu, bien sûr, puiser dans le changement de signifi cations inscrites dans la 
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substance du mot, ensuite, puiser dans le fl ot de pensées, etc. Bien que les 

créateurs présentés diff èrent par le degré de leur confi ance en la langue, pour 

une grande part, ils cherchent dans l’art des démarches pour se protéger con-

tre ce qui est indésirable – ils semblent faire un exercice existentiel sui generis 
à partir de la création poétique. La portée anthropologique de leurs recherches 

paraît aussi cruciale. La légèreté est comprise dans ce contexte en accord avec 

Witold Gombrowicz qui, en devançant la réfl exion de Milan Kundera, voyait 

dans la même catégorie analysée un trait distinctif d’un certain « goût artisti-

que de notre vie », une manifestation d’attitude d’ouverture dont l’incarnation 

serait avant tout celui qui, en créant, veut répondre au mouvement variable du 

monde par son propre mouvement.

La légèreté, qui est proche aux auteurs présentés, apparaît parfois comme 

un manque d’humilité « vivifi ant », elle renvoie à cette façon de penser qui 

évite des structures permanentes, fi gées, entravant la circulation de signifi ca-

tions. En outre, elle exige du sujet la désinvolture et la capacité à se distancier 

– ce qui est important –, aussi de soi-même. La matière artistique et le créateur 

lui-même, avec leur nature de Protée, le favorisent.

Est importante l’audace du geste artistique, poussant l’imagination à con-

cevoir et incitant la pensée à se mouvoir. Outre les diffi  cultés liées à l’action 

de rejeter sans cesse le fardeau de schémas de perception fi gés, se révèlent 

importantes aussi les démarches menant à « provoquer » le nouveau, la sati-

sfaction qu’on peut tirer des eff orts faits pour introduire le changement, pour 

briser la résistance ou même pour faire fausse route, et l’espoir, probablement 

primordial ici, focalisé sur de futures possibilités qui, peut-être, s’ouvriront 

devant l’écrivain.

La question sur la légèreté, posée dans le contexte de l’œuvre des auteurs 

présentés, n’est pas entièrement libre de provocations. Certes, les héros de cet 

étude, ce sont les poètes « les moins légers » dans la réception. Paradoxale-

ment, c’est peut-être à cause de la légèreté caractéristique pour la façon de 

penser qui remet en question le système et qui déteste les contraintes imposées 

sur l’élan créateur. Dans le cas de leurs créations, l’art devient le champ d’un 

jeu spontané, mené par l’écrivain avec le monde et avec lui-même. La portée 

de ce « jeu » semble cruciale en raison de la charge énergétique, mais elle 

ne se manifeste pas gratuitement. Parfois, il faut la reconnaître, elle est sus-

pecte : planifi ée avec grand soin, construite sur la contrainte de « fureur bien 

apprise » ou lui équivalant. Pourtant, les eff orts, eux-mêmes, faits (toujours 

de nouveau) pour obtenir tout ce qui rapprocherait défi nitivement l’art de la 
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vie imprévisible paraissent intéressants. En conséquence, il est fascinant de 

chercher la source de la force et aussi la consolation, paradoxale semble-t-elle, 

dans le changement, la non-conclusion, l’ « ouverture », l’orientation vers de 

futures possibilités à peine pressenties.

L’enthousiasme pour le mouvement de la vie, qui, toutefois, n’est pas 

séparé de la bonne connaissance de ce qui est pénible, est lié au sentiment de 

coparticipation à l’existence qui passe. Les héros de la publication semblent 

vouloir s’unir au monde – aussi pendant l’acte de création. Ce qui compte, 

c’est l’énergie créatrice de la langue, la force stimulante des changements 

de signifi cations, l’élan de la vie inscrit dans la tentative de transgresser les 

déterminants. C’est tout ce qui ne permet pas, par la suite, d’amener le récit 

sur l’existence à un schéma homogène, à une règle en vigueur. Pour parler de 

la légèreté dans ce contexte, il faut alors tenir compte juste de ce qui cherche 

à fuir les schémas déjà fi gés, de ce qui est atopos, déplacé, trop animé – vif 

–, et ne se laisse pas instrumentaliser. Légère paraît la force subversive, avant 

tout comme élément dérivé de la pensée créatrice –  pleine de vie et déracinée.

La légèreté est ambiguë et diverse : inspirante, mais en même temps 

éphémère, accidentelle et aussi ouverte sur le besoin permanent du mouvement 

(le mieux : d’un mouvement sans limites), elle donne le sentiment de liberté 

et de désinvolture, le sentiment de jeunesse et de « fraîcheur » du monde, et 

pourtant elle a sa part dans la lourdeur des choses – elle reste une question 

toujours ouverte, puisque ce qui est libre et indéterminé ne correspond pas 

au dictionnaire de concepts ultimes. Cela concerne aussi l’histoire des poètes 

qui opposent en tout temps le nouveau à l’ancien, qui tentent d’échapper à ce 

qui est défi nitif et évitent de préférence le dénouement. Et s’ils admettent 

une fi n en général, c’est seulement lorsqu’elle est légère, conforme à l’idée d’ 

« ouverture » – un eff acement. Mais les eff orts pour surmonter ce qui pèse 

et fait obstacle, entrepris par les auteurs étudiés – Bolesław Leśmian, Julian 

Przyboś et Tymoteusz Karpowicz –, et donnant les résultats diff érents, sont, 

avant tout, une forme d’ouverture sur ce qui est multiple et changeant, une 

sorte d’apologie du mouvement qui libère des tensions, qui permet toujours de 

s’éveiller à la vie de nouveau.

Mots-clés : légèreté, lourdeur, mouvement, Bolesław Leśmian, Julian Przyboś, 

Tymoteusz Karpowicz
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