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Apokryf Jarosawa Marka Rymkiewicza.
O wierszu PamiÆci B.L.
Badacze poezji Jarosâawa Marka Rymkiewicza wielokrotnie wskazywali
na intertekstualny charakter jego twórczoœci lirycznej. Podkreœlano liczne
nawiĊzania do utworów księdza Baki, Calderona, Szekspira, Naborowskiego, Morsztyna, Mickiewicza, Sâowackiego, Leœmiana, Mandelsztama
i Eliota. Tak liczna reprezentacja twórczych zapoůyczeľ wynikaâa z przyjętej i wiernie realizowanej przez Rymkiewicza teorii klasycyzmu.
W zbiorze manifestów pt. Czym jest klasycyzm Rymkiewicz przekonywaâ:
„kaůdy wiersz, kaůdy waůny wiersz jest tylko ponowieniem, tylko repetycjĊ, tylko komentarzem do tekstów zapisanych niegdyœ” (Rymkiewicz
1967, 59). Wpisana w œwiadomoœý twórczĊ Rymkiewicza zasada ponowienia i imitacji, lirycznej dialogowoœci pozwala postrzegaý jego poezję
jako zjawisko nie tylko zâoůone literacko, ale takůe przybierajĊce charakter metatekstowy.
Œwiadomie dialogiczny charakter twórczoœci Rymkiewicza od poczĊtku
skâaniaâ badaczy do prób okreœlenia zarysowujĊcych się w wierszach
relacji intertekstualnych. Po ukazaniu się drugiego tomu poety zatytuâowanego Czâowiek z gâowĊ jastrzębia Jerzy Kwiatkowski podkreœlaâ
stylizacyjne tendencje poety i skâonnoœý do pastiszu. Zabiegi te sprawiaây, jak pisaâ krytyk, ůe w utworach Rymkiewicza uwidaczniaâ się
„staromodny kostium rzucony na ramiona wspóâczesnoœci”. W latach
60. XX wieku Kwiatkowski odczytywaâ te poetyckie propozycje jako
„nowatorstwo swoiste, nowatorstwo à rebours”. Sprawiaây one, jak pisaâ,
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ůe poeta klasyk bywaâ „przez swĊ nieoryginalnoœý – oryginalny” (Kwiatkowski 1995, 279–285).
Stylizacja i pastisz, ale takůe aluzja literacka, liryczna dykcja, stylistyczna
reminiscencja staây się niemal niezbywalnymi kategoriami opisu intertekstualnych nawiĊzaľ obecnych w liryce Rymkiewicza. Jednak poezja ta
nieâatwo poddawaâa się wszelkim kategoryzacjom. Wnikliwego rozpoznania relacji międzytekstowych podjĊâ się Stanisâaw Balbus w ksiĊůce
Między stylami. W jego ocenie utwory Rymkiewicza sĊ przykâadem „niedokoľczonej stylizacji”, stylizacji, która „zatrzymuje się jak gdyby w póâ
drogi” (Balbus 1996, 363). Nasuwa się zatem pytanie, dlaczego stylizacja
nie jest zrealizowana w peâni, ale przejawia się w wierszach zaledwie poâowicznie? Jaki zamysâ artystyczny kierowaâ twórczoœciĊ Jarosâawa Marka Rymkiewicza? Byý moůe w odpowiedzi na te pytania pomocna stanie
się kategoria apokryfu. Jak się bowiem wydaje, wiele utworów autora
Thema regium powstaâo wskutek twórczego wykorzystania i rozwijania
zasady apokryfu.
Pojęcie apokryfu ma charakter poliwalentny (Szajnert 2000, 137–159).
Termin ten pochodzi od greckiego sâowa apokrýptô, oznaczajĊcego ‘ukryý,
schowaý, zakryý, zataiý’, apókryfos zatem to ‘ukryty, tajemny, schowany’,
ale takůe ‘niezrozumiaây, niepojęty’ (Borowicz 1955, XIV). W czasach
nowoůytnych terminem apokryf obejmowano księgi religijne staroůydowskie i starochrzeœcijaľskie, które nie weszây do kanonu Pisma Œwiętego
(Rubinkiewicz 2000, XIII). W szerszym znaczeniu nazwę apokryf stosuje
się do wszelkich utworów inspirowanych BibliĊ, powstajĊcych aů do czasów wspóâczesnych (Michalski 2003). Jak podkreœla Maria Adamczyk,
zamieszczone obecnie w podtytule okreœlenie apokryf „pozoruje tylko
rzekomĊ »autentycznoœý« fikcjonalnego, wcale nieukrywanego zmyœlenia” (Adamczyk 1996, 23). NajszerszĊ pojemnoœý znaczeniowĊ uzyskaâ
termin apokryf w badaniach literackich, gdzie stosowany jest, jak zaznacza Stanisâaw Balbus, „w etymologicznym znaczeniu tego sâowa” (Balbus
1996, 350). Warto przypomnieý, ůe istniaây na przykâad apokryfy wojny
trojaľskiej.
Do kategorii apokryfu odwoâywaâ się Ryszard Nycz, omawiajĊc zjawisko pastiszu. W ujęciu tego badacza pastisz, który ukazywany byâ jako
„udana re-kreacja wzorca”, tworzony byâ za pomocĊ „z a s a d y a p o k r y f u ” (Nycz 1993, 183). W literaturze zasada ta staâa się generatorem
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apokryficznych praktyk pisarskich. Dla Stanisâawa Balbusa literackie
apokryfy stanowiây jednĊ z odmian transpozycji tematycznej. Jak tâumaczyâ, nie dokonuje ona przetworzenia tematu, ale „stwarza takie pozory,
jak gdyby rozwijaâa tylko jego utajone i niedostrzegane przedtem dyspozycje” (Balbus 1996, 350). Z punktu widzenia odbiorcy utwór prezentuje
treœci nieznane czy niejasne, ale jak gdyby gdzieœ zasâyszane. Przykâadami
literackich apokryfów w ujęciu Balbusa staây się dwa wiersze Zbigniewa
Herberta: W drodze do Delf oraz Tren Fortynbrasa.
Na apokryficznĊ zasadę rozwijania i przetwarzania materiaâu literackiego zwracaâ takůe uwagę Gérard Genette. Wedâug niego apokryf ksztaâtowany jest przez relację naœladowania powaůnego, której nadaâ nazwę
forgerie, co w języku polskim zostaâo przetâumaczone jako falsyfikat (Genette 1992, 316–366). Francuskie sâowo forgerie oznacza ‘faâszerstwo’.
Pochodzi ono od czasownika forge, co znaczy ‘kuý’, forgeron to ‘kowal’.
W zmetaforyzowanym znaczeniu forge znaczy ‘ukuý coœ, wymyœliý, stworzyý, wytworzyý w sposób sztuczny’. Sâowo forgerie wykorzystywane jest
równieů w grafologii dla okreœlenia czynnoœci ustalania prawdziwoœci
tekstu, wydobywania sfaâszowanych fragmentów. Genette’owska kategoria falsyfikatu pozwala dostrzec zâoůonĊ strukturę tekstu apokryficznego
w postaci palimpsestu, w którym poszczególne warstwy tekstu kanonicznego i apokryficznego zmyœlenia nakâadajĊ się na siebie. Badanie apokryfu przypomina pracę grafologa, który oddziela tekst w jego wersji kanonicznej od sfaâszowanych fragmentów apokryficznych.
Ujęcie Stanisâawa Balbusa traktuje apokryf jako transpozycyjne rozwinięcie, zmyœlone, dopisane dopowiedzenie, ujęcie Gérarda Genette’a –
jako naœladowanie, udany falsyfikat, mistyfikację i faâszerstwo. Obaj badacze zwracajĊ uwagę na zâoůonoœý tekstu, na jego palimpsestowe nawarstwianie i przenikanie, a takůe na narracyjnĊ tendencję do rozszerzania tematycznego.
Wspomniane aspekty apokryfów wydajĊ się szczególnie istotne, bowiem, jak podkreœlajĊ badacze tych wykluczonych pism, motywem ŭródâowym powstawania narracji apokryficznych byâa chęý uzupeânienia
i dopowiedzenia zawartoœci treœciowej ksiĊg kanonicznych Pisma Œwiętego.
Ks. Marek Starowieyski zwracaâ uwagę na zjawisko, które nazywaâ „ůyciem apokryfu”. Tâumaczyâ, ůe „apokryf raz powstaây, jest w ciĊgâym
ruchu, ciĊgâej przemianie”, poddawany przeróbkom przez kopistów
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i tâumaczy ukâada się w „uzupeânienie uzupeânienia” (Starowieyski 1977,
527). Daniel-Rops podkreœlaâ ponadto, ůe pisma apokryficzne tworzyây
się, „kopiujĊc siebie nawzajem, wzbogacajĊc się o nowe szczegóây i liczne
przypisy”. Byý moůe z tego powodu œw. Hieronim mówiâ o „niezdrowych majaczeniach apokryfów”, a inni widzieli w nich „wulgarne amplifikacje” (Daniel-Rops 1955, 4). Apokryfy, ksztaâtowane jako dopowiedzenie i rozszerzenie biblijnego tekstu ksiĊg kanonicznych, dĊůyây do
œcisâej adhezji tekstualnej, mimetycznego upodobnienia do stylistycznego
prawzoru Pisma Œwiętego, stĊd w ich poetyce upatruje się zasadę naœladownictwa, imitacji i pastiszu1.
BadajĊc narracje apokryficzne, Aleksandr Naumow zwracaâ uwagę na
istotnĊ rolę fragmentarycznoœci i nieciĊgâoœci w strukturze przekazu biblijnego. NieciĊgâoœý fabularna, zdaniem badacza, wytwarzaâa „lukę”,
w którĊ, jak pisaâ, „»wciska się« apokryf, przynoszĊc wâasne dopeânienie
gwarantujĊce – zakâóconĊ jakoby w uœwięconym ŭródle – diachronicznĊ
ciĊgâoœý narracji” (Naumow 1976, 62–63). Podobnie o tekstowym pastiszu realizujĊcym zasadę apokryfu pisaâ Ryszard Nycz:
w typowych przypadkach chodzi tu o dostrzeůenie a następnie wypeânienie, wedle swej najlepszej wiedzy o reguâach danej immanentnej poetyki,
pewnej luki w istniejĊcych realizacjach paradygmatu, bĊdŭ teů jakiegoœ
koniecznego (z perspektywy ewolucji historycznoliterackiej) a brakujĊcego ogniwa, które mogâoby uczyniý kompletnym i logicznym obraz caâoœci (Nycz 1993, 183).

OdwoâujĊc się do narracyjnej teorii Umberto Eco z jego pracy Lector in
fabula, moůna by w przypadku nieciĊgâoœci fabularnej, owej „luki” w istniejĊcych paradygmatach, mówiý o „sygnaâach suspensu”, które inicjujĊ
dysjunkcje prawdopodobieľstwa i stymulujĊ rozwój fabuây (Eco 1994,
162–165). W analogiczny sposób Stanisâaw Balbus pisaâ o „sygnaâach
apokryficznych”, które tworzĊ literackie „ciĊgi dalsze” w kulturowych
transpozycjach tematycznych (Balbus 1996, 359). Obok zatem wyróůnianej przez Gérarda Genette’a transfuzji i perfuzji transtekstualnej (Genette 1992, 366), w przypadku utworów o charakterze apokryficznym moůO zjawiskach imitacji i pastiszu w staropolskich tekstach apokryficznych pisze Maria
Adamczyk. Zob. Adamczyk 1980, 72–73.
1
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na by mówiý takůe o dyfuzji tekstualnej w znaczeniu rozlania, rozprzestrzeniania tekstu.
Literacki apokryf okazuje się więc tekstem niesamodzielnym, wewnętrznie zâoůonym, palimpsestowym, wytwarzanym przez przenikanie
archetekstu i sfaâszowanego tekstu odautorskiego. Istotnym znakiem
pozostaje „luka” w paradygmacie tekstu kanonicznego, która staje się
sygnaâem suspensu, inicjuje dysjunkcje prawdopodobieľstwa i stymuluje
dyfuzję tekstualnĊ, zapeâniajĊcĊ przestrzeľ nieciĊgâoœci. Tekst apokryfu,
w przeœwiadczeniu jego autora, przynosi dopeânienie i uzupeânienie archetekstu, ale takůe zatajone i skrywane dopowiedzenie, które staje się
œladem apokryficznego faâszerstwa.
Czy zatem utwory liryczne Jarosâawa Marka Rymkiewicza moůna nazwaý poetyckimi apokryfami? Czy moůliwe jest dostrzeůenie w nich palimpsestowej zâoůonoœci, przenikania warstw kanonicznego archetekstu
i autorskiej mistyfikacji? Czy pozostajĊ widoczne sygnaây suspensu, które
odsâaniajĊ skrywanĊ „lukę” paradygmatu? Problem wart jest bliůszego
oglĊdu, poniewaů, jak się wydaje, wiele wierszy autora Mojego dzieâa poœmiertnego napisanych zostaâo wâaœnie w myœl tej zasady.
Spójrzmy na wiersz Jarosâawa Marka Rymkiewicza zatytuâowany
Pamięci B.L. Utwór ten, nie tylko za sprawĊ tytuâowych inicjaâów, ale
takůe wielu poetyckich odniesieľ, przywoâuje lirycznĊ twórczoœý Bolesâawa Leœmiana.
Peâznie ciaâo spod zieleni spod korzeni
Ale nie wie w co by mogâo się przemieniý
Peâznie ciaâo wœród pajĊków wœród jaszczurek
Nie wie po co nie wie dokĊd w dóâ czy w górę
Samo siebie czemu wlecze poprzez kâĊcza
Gdzie przez piasek w co przez glinę się przesĊcza
Nie wie ciaâo czyim ciaâem niegdyœ byâo
Powiedz ciaâo kto cię nosiâ komuœ zgniâo
Peâznie ciaâo krwawi ciaâo poœród cierni
Pâaczmy nad nim o chrzeœcijanie miâosierni
Moůe jeszcze czyimœ ciaâem chce byý ciaâo
Choý nie umie moůe jeszcze by umiaâo
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Moůe stopy chcĊ po trawie biegaý bose
Moůe pâuca chcĊ z obâoków spijaý rosę
Moůe stopy moůe pâuca choý spróchniaây
Moůe jeszcze komuœ na co by się zdaây
Moůe jeszcze pieœľ zaranna tryœnie z pleœni
Anioâowie moůe będĊ nam rówieœni
Peâznie ciaâo ale nie wie czym byý moůe
A ty kim byœ temu ciaâu mógâ byý Boůe
(Pamięci B.L., Rymkiewicz 1973, 18)2

Rymkiewicz byâ wnikliwym i wyraŭnie zafascynowanym czytelnikiem
poezji Leœmiana, a takůe badaczem jego twórczoœci3 oraz autorem ksiĊůki
zatytuâowanej Leœmian. Encyklopedia, w której omawiaâ najwaůniejsze wĊtki ůycia i pisarstwa tego modernistycznego poety (Rymkiewicz 2001).
Cytowany wiersz utkany jest z szeregu intertekstualnych nawiĊzaľ do
poetyckich utworów Leœmiana, wœród których moůna by wymieniý Marcina Swobodę4, ale takůe Przemiany czy Rozmowę. Najwaůniejszym jednak
archetekstem, niejako tekstem kanonicznym wydaje się Topielec (Leœmian
1920, 9)5. Jest to dla Rymkiewicza wiersz szczególny i staâ się przedmiotem jego wnikliwej interpretacji zamieszczonej w Studiach o Leœmianie
(Rymkiewicz 1971, 201–229). Byý moůe dâugi namysâ nad wierszem autora áĊki sprawiâ, ůe staâ się on apokryficznĊ inspiracjĊ6.
W Topielcu podejmowaâ Leœmian problem œmiertelnej metamorfozy,
Bergsonowsko ujętej wiecznej przemiany7. Dokonuje się ona, jak zauwaůyâ Marian Stala, poprzez zjednoczenie ducha wâasnego z duchem natury
Wszystkie cytaty z wiersza podaję za tym wydaniem.
3 Rymkiewicz jest autorem dwu interpretacji utworów Leœmiana – Sadu i Pana
Bâyszczyľskiego oraz Topielca. Zob. Rymkiewicz 1968, 99–126; tenůe 1971, 201–229.
4 Na nawiĊzanie w wierszu Rymkiewicza Pamięci B.L. do Marcina Swobody Leœmiana
wskazuje Marzena Woŭniak-áabieniec. Zob. Woŭniak-áabieniec 2002, 212–213.
5 Wszystkie cytaty z wiersza podaję za tym wydaniem.
6 Apokryficznych inspiracji poszukiwaâ równieů Leœmian. Caâa Dziejba leœna jest wâaœciwie
literackim apokryfem. W jednym z wywiadów tâumaczyâ Leœmian, ůe jego poemat „ma za
treœý zdarzenie ze œwiętym Makarym (wymyœliâem je na tle jego biografii)”. Zob. Leœmian
1983, 275.
7 Na temat wiersza Topielec zob. takůe Trznadel 1964, 114–117; tenůe 1999, 34–36; Opacki
1999, 163–172.
2
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(Stala 2001, 97). Problematykę tę wyraziâ poeta w lirycznej opowieœci
o wędrowcu, który „w niecierpliwej zapragnĊâ ůaâobie / Zwiedziý duchem na przeâaj zieleľ samĊ w sobie”. W encyklopedii Leœmian Jarosâaw
Marek Rymkiewicz, objaœniajĊc znaczenie wędrowca w twórczoœci autora
áĊki, zwracaâ uwagę, ůe jest to „istnienie przechodnie, wędrujĊce, istnienie tu lub tam albo zarazem tu i tam, i jeszcze gdzieœ indziej”, które nie
moůe „umiejscowiý się trwale w czymœ, co równieů byâoby trwale czymœ
trwaâym albo wyâĊcznie ůyciem, albo wyâĊcznie œmierciĊ, albo wyâĊcznie
istnieniem, albo wyâĊcznie nieistnieniem” (Rymkiewicz 2001, 394).
W Topielcu wędrowiec wiecznie przemierzajĊcy przestrzenie zapragnĊâ
„zwiedziý duchem (…) zieleľ samĊ w sobie”. Duchowe postaci, jak
podkreœlaâ Marian Stala, sĊ w twórczoœci autora Sadu rozstajnego uosobieniem pragnienia „przekroczenia wâasnej ontycznej granicy”, „wspóâ-przenikania wymiarów bytu” (Stala 2001, 94). I takĊ duchowĊ wâaœnie
wyprawę ontycznego przekroczenia podjĊâ wędrowiec z wiersza Leœmiana, zagâębiajĊc się w zieleľ natury. Rymkiewicz w interpretacji Topielca
pisaâ, ůe ukazana w utworze natura jest „duchowo-materialnĊ caâoœciĊ”,
w której „to, co materialne, jest toůsame z tym, co duchowe” (Rymkiewicz 1971, 223–225). W wierszu zarejestrowany zostaâ proces metamorficznej przemiany ducha wędrowca w „topielca zieleni”, który w koľcowym efekcie staâ się „cienisty jak bór w borze”.
W warstwie narracyjnej Topielec jest opowieœciĊ o duchowym tonięciu
w przestworzach natury, o zatracie i „roznicestwieniu” ducha, który ostatecznie, jak czytamy w wierszu, „leůy oto martwy w stu wiosen bezdeni”.
Ireneusz Opacki zwracaâ uwagę, ůe poeta przywoâuje w tym utworze
tradycję romantycznych ballad o kuszeniu czâowieka przez demoniczne
siây, zamieszkujĊce œwiat natury (Opacki 1999). WystępujĊcy w wierszu
„demon zieleni” „wabiâ”, „nęciâ”, „czarowaâ” i „kusiâ” ducha wędrowca,
kierujĊc go w „zamrocz paproci”, „bezœwit zaroœli”8 i „bezbrzask gâuW pierwszym wydaniu tomu Leœmiana áĊka w wierszu Topielec wydrukowany zostaâ
zwrot „bezœwiat zaroœli”. W kolejnym wydaniu przygotowanym w Wydawnictwie
Mortkowicza w serii „Pod znakiem Poetów” w Warszawie w 1937 roku opublikowane
zostaâo sâowo „bezœwit”, które w kontekœcie paralelnie zbudowanego wyliczenia w wersie
(„W takĊ zamrocz paproci, (…) W taki bezœwit zaroœli, w taki bezbrzask gâuchy”) wydaje się
bardziej umotywowane. Jacek Trznadel konsekwentnie w swoich wielokrotnie
przygotowywanych opracowaniach wierszy poety, takůe dla serii Biblioteki Narodowej,
podaje do druku zapis „bezœwiat” z pierwszego wydania. W Przypisach do Poezji (Leœmian
8
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chy”. Jak zauwaůaâ badacz, duchowy topielec doprowadzany byâ w ten
sposób do stanu pierwotnej jednoœci z przyrodĊ (Opacki 1999, 170).
Duch biegnĊc, a zatem doœwiadczajĊc istnienia po Bergsonowsku w samym ruchu élan vital, pogrĊůaâ się coraz bardziej w naturae naturantis,
w œwiat, jak pisaâ Opacki, „d o z n a w a n y niesâychanie intensywnie,
poznawany przez uwewnętrzniajĊce uczestnictwo w nim” (Opacki 1999,
171). Duchowe przemierzanie i zagâębianie kierowane byâo coraz bardziej w stronę cienistej mrocznoœci i wyciszenia:
A on biegâ wybrzeůami coraz innych œwiatów,
OdczâowieczajĊc duszę i oddech wœród kwiatów,
Aů zabrnĊâ w takich jagód rozdzwonione dzbany,
W takĊ zamrocz paproci, w takich cisz kurhany,
W taki bezœwit zaroœli, w taki bezbrzask gâuchy,
W takich szumów ostatnie kędyœ zawieruchy
(Topielec)

Wtopienie w wartki nurt ůycia natury prowadziâo do metamorfozy
ducha, który przemieniaâ się, „odczâowieczajĊc duszę i oddech wœród
kwiatów”. Rymkiewicz w interpretacji zwracaâ uwagę, ůe wędrowiec
ulegaâ przemianie, rezygnujĊc z suwerennoœci istnienia ludzkiego i najœciœlej âĊczyâ się z duchowo-materialnĊ caâoœciĊ istnienia (Rymkiewicz
1971, 227). W ten sposób ukazywaâ poeta pewien stan duchowego
trwania „topielca zieleni”, który wtapiaâ się, jak powiedziaâby Leœmian,
„w niepodzielnĊ jednoœý”. To duchowe trwanie, dla Jacka Trznadla
tragiczne i niosĊce zagroůenie (Trznadel 1999, 35–36), jest, jak pisaâ
Marian Stala, „jednym z wielu moůliwych trybów istnienia. Œciœlej: jest
innym sposobem istnienia niů ciaâo (bycie ciaâem, bycie cielesne)”
(Stala 2001, 95).
1965, 509) oraz Poezji zebranych (Leœmian 2010, 703) Trznadel zamieszcza komentarz
uzasadniajĊcy swój wybór. Michaâ Gâowiľski, dostrzegajĊc „pewien problem filologiczny”,
aprobuje stosowany przez Trznadla zapis sâowa „bezœwiat” i nadmienia, ůe jest on
synonimem nicoœci (Gâowiľski 1998, 112–113). Przedrukowywana wielokrotnie w ksztaâcie
sâownym z pierwszego wydania forma Topielca skâoniâa M.P. Markowskiego do
wyodrębnienia i opisania Leœmianowskiej kategorii „bezœwiata” („Bezœwiat nie jest ani
œwiatem, ani zaœwiatem, nie jest teů nicoœciĊ, lecz tym, co daje się zdefiniowaý wyâĊcznie
przez radykalnĊ negację tego, co jest”, zob. Markowski 2007, 146).
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Opowieœý o przemianie i zatracie duchowej wędrowca koľczĊ sâowa
mówiĊce, ůe „leůy oto martwy w stu wiosen bezdeni, / Cienisty jak bór
w borze”. Jednak rozpoczyna Leœmian Topielca wzmiankĊ o losach tytuâowej postaci. PoczĊtek wiersza jest następujĊcy:
W zwiewnych nurtach kostrzewy, na leœnej polanie,
Gdzie się las upodabnia âĊce niespodzianie,
LeůĊ zwâoki wędrowca, zbędne sobie zwâoki.
Przewędrowaâ œwiat caây z obâoków w obâoki,
Aů nagle w niecierpliwej zapragnĊâ ůaâobie
Zwiedziý duchem na przeâaj zieleľ samĊ w sobie.

Historia ducha zwabionego i kuszonego przez demona zieleni poprzedzona zostaâa wstępnĊ informacjĊ o ciele wędrowca: „LeůĊ zwâoki wędrowca, zbędne sobie zwâoki”. Moůna przypuszczaý, ůe wers ten ujawniâ
Rymkiewiczowi „lukę” w paradygmacie archetekstu. Wiadomo, jaki los
spotkaâ ducha, lecz zgodnie z zasadĊ apokryfu trzeba zapytaý: co staâo
się z ciaâem? Wzmianka o zbędnych zwâokach wędrowca, które leůĊ na
leœnej polanie, okazaâa się miejscem suspensu, sprowokowaâa dysjunkcję
prawdopodobieľstwa i dyfuzję transtekstualnĊ, której efektem staâ się
wiersz Rymkiewicza Pamięci B.L.
Utwór Leœmiana jest opowieœciĊ o „roznicestwianiu” i przemianie ducha, zaœ tekst Rymkiewicza – apokryficznĊ opowieœciĊ o „roznicestwianiu” i przemianie ciaâa, które „nie wie, w co by mogâo się przemieniý”.
Zwâoki wędrowca, na zasadzie analogii do dynamicznie ujętej metamorfozy ducha, w wierszu Rymkiewicza Pamięci B.L. równieů ukazane
zostaây w ruchu przemian:
Peâznie ciaâo spod zieleni spod korzeni
[...............................]
Peâznie ciaâo wœród pajĊków wœród jaszczurek
Nie wie po co nie wie dokĊd w dóâ czy w górę
Samo siebie czemu wlecze poprzez kâĊcza
Gdzie przez piasek w co przez glinę się przesĊcza
[...............................]
Peâznie ciaâo krwawi ciaâo poœród cierni
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Zwâoki, będĊce organicznĊ częœciĊ materii, staây się integralnym elementem natury usytuowanym wœród korzeni, pajĊków, jaszczurek, kâĊczy
i cierni. ParafrazujĊc sâowa Ireneusza Opackiego, moůna by powiedzieý,
ůe zmarâe ciaâo pogrĊůa się w podziemny œwiat, który doznawany jest
niesâychanie intensywnie, poznawany przez uwewnętrzniajĊce uczestnictwo w nim. Zwâoki nie znajdujĊ się w spoczynku, ale w ruchu, jak gdyby
obowiĊzywaâ je nadal ůyciowy proces wszelkiego istnienia, niczym
wieczny ruch élan vital. W wierszu podkreœlony zostaâ dynamizm
przemian, któremu podlegajĊ rozkâadajĊce się zwâoki. UmierajĊce
ciaâo ukazane zostaâo w momencie, gdy „peâznie”, „wlecze”, „przesĊcza” się i „krwawi”, próchnieje i pokrywa się pleœniĊ. W ten sposób, jak
przekonuje Rymkiewicz, odbywa się metamorfoza ciaâa.
Jednak zwâoki, podobnie jak Leœmianowy topielec zieleni, wciĊů pragnĊ
doznaľ ůycia. W wierszu Rymkiewicza na zasadzie reminiscencji pojawia
się odniesienie do sâynnej Ballady bezludnej Leœmiana. W nawiĊzaniu do
tragicznych losów „niezjawionej” dziewczyny, która daremnie pragnęâa
wcieliý się na âĊce, w utworze Pamięci B.L. wspomniane zostaây pragnienia ciaâa o powrocie do rozkoszy ůycia:
Moůe jeszcze czyimœ ciaâem chce byý ciaâo
Choý nie umie moůe jeszcze by umiaâo
Moůe stopy chcĊ po trawie biegaý bose
Moůe pâuca chcĊ z obâoków spijaý rosę

Wiersz Rymkiewicza Pamięci B.L. moůna więc odczytywaý w intertekstualnym powiĊzaniu z wieloma utworami Leœmiana, a jednak przede
wszystkim wydaje się on niejako dopeânieniem Topielca. Do dziejów zwabionego i kuszonego ducha, który przeobraziâ się w „topielca zieleni”,
dopowiedziane zostaây losy ciaâa – zbędnych zwâok wędrowca leůĊcych
na leœnej polanie. Dostrzeůona „luka” w paradygmacie tekstu kanonicznego staâa się sygnaâem suspensu i wywoâaâa dyfuzję tekstualnĊ. Jednakůe
wiersz Rymkiewicza jest nie tylko dopeânieniem, ale takůe apokryficznym
falsyfikatem, sfaâszowanym palimpsestem.
Widoczny jest wpâyw filozofii Bergsona na Topielca Leœmiana. Œwiat
pozostaje w ciĊgâym ruchu przeobraůeľ, dynamicznej zmiennoœci élan
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vital, czynnie trwa (durée) w nieustannej twórczej ewolucji, która kaůde
istnienie przeksztaâca w jego innĊ postaý. Tak uksztaâtowana przestrzeľ
pozbawiona jest obecnoœci Boga. Tymczasem w Pamięci B.L. Rymkiewicza œwiat ma wyraŭnie chrzeœcijaľskie znamiona, sĊ w nim „chrzeœcijanie
miâosierni”, „Anioâowie”, a takůe Bóg, do którego skierowane jest pytanie: „A ty kim byœ temu ciaâu mógâ byý Boůe”. Wyraŭnie zaznaczony jest
takůe, znany z ikonografii chrzeœcijaľskiej, zwiĊzek z wertykalnie uksztaâtowanym podziaâem przestrzeni: „Peâznie ciaâo (…) nie wie dokĊd w dóâ
czy w górę”.
Ciaâo wędrowca w wierszu Rymkiewicza, inaczej niů u Leœmiana, podlega sakralizacji. W Topielcu sĊ to „zbędne sobie zwâoki”, tymczasem
w Pamięci B.L., poprzez przywoâanie symboliki krwi i cierni, nadane zostaâo mu znamię ciaâa Chrystusowego:
Peâznie ciaâo krwawi ciaâo poœród cierni
Pâaczmy nad nim o chrzeœcijanie miâosierni
(Pamięci B.L.)

Warto moůe wspomnieý w kontekœcie sakralnie przedstawianego ciaâa,
ůe Rymkiewicz jest równieů autorem wiersza zatytuâowanego Wy przeto
jesteœcie ciaâem Chrystusa (1KOR 12, 27) (Rymkiewicz 1993, 47).
Œwiat Rymkiewicza odsâania się jako efekt stwórczego dziaâania Boga,
przeniknięty jest zamysâem Boga, objęty Jego niezbadanym planem.
Ciaâo będĊce czĊstkĊ tego stworzenia i planu nie moůe byý „zbędne”,
poniewaů nosi w sobie œlad boskiego dzieâa. Powstaâe z gliny teraz na
powrót „przez glinę się przesĊcza”. Rymkiewicz wydaje się tu bliski sâowom œw. Pawâa, który pisaâ: „Bo wszystko, co stworzyâ Bóg, jest dobre,
i nie naleůy odrzucaý niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem”
(I Tym, 4,4; Biblia 1980, 1286)9.
W wierszu Pamięci B.L. nieustannie powraca pytanie o moůliwoœý
przemiany i dalszego istnienia po œmierci. Podmiot mówiĊcy zastanawia
się, jaki jest dalszy los zwâok ludzkiego wędrowca: „Peâznie ciaâo (…)
Ale nie wie w co by mogâo się przemieniý”, „Nie wie po co nie wie doRefleksję na temat cytowanych sâów œw. Pawâa podejmowaâ takůe Rymkiewicz w zbiorze
swoich szkiców egzegetycznych zatytuâowanych Przez zwierciadâo. Zob. Rymkiewicz 2003, 6.
9

22

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2012 • 1

kĊd”, „Samo siebie czemu wlecze”, „w co przez glinę się przesĊcza”,
„Peâznie ciaâo ale nie wie czym byý moůe”. W szereg tych wĊtpliwoœci
wpisana jest takůe nadzieja na zmartwychwstanie, na apokatastasis, czyli
ponowne przywrócenie10. Maria Janion zwracaâa uwagę, ůe w tomie
Rymkiewicza Moje dzieâo poœmiertne „pojawiajĊ się pierwsze oznaki wiary
w apokatastasis – odrodzenie, odnowienie wszystkiego, przywrócenie
pierwotnej jednoœci u kresu dziejów” (Janion 1995, 7). StĊd obecne
w utworze pytania presuponujĊce moůliwoœý odrodzenia: „w co by mogâo się przemieniý”, „w co (…) się przesĊcza”, „czym byý moůe” oraz
modalne wypowiedzi sugerujĊce zdolnoœý do ponownego oůywienia:
Moůe jeszcze czyimœ ciaâem chce byý ciaâo
Choý nie umie moůe jeszcze by umiaâo

Odrodzone ciaâo uzyskaâoby szansę rozpoczęcia nowego, ale i niebiaľskiego, wiecznego ůycia, w którym „Anioâowie” stanĊ się „rówieœni”.
W kontekœcie wiary w apokatastasis nowego znaczenia nabiera dystych:
Moůe stopy chcĊ po trawie biegaý bose
Moůe pâuca chcĊ z obâoków spijaý rosę

Ziemska, zmysâowo doœwiadczana âĊka z Ballady bezludnej, na której
miaâa wcieliý się dziewczyna, w wierszu Pamięci B.L. przeksztaâcona zostaâa w rajskĊ przestrzeľ locus amoenus (Curtius 1997, 202–206). Tylko
wówczas ponowne oůywienie, które nie speâniâo się „niezjawionej”
dziewczynie z utworu Leœmiana, moůe, jak ukazuje to wiersz Rymkiewicza, dokonaý się w procesie apokatastasis. Odnowienie ůycia daje szansę
nie tylko na dalsze istnienie, ale przywraca takůe moůliwoœý kontynuowania twórczoœci: „Moůe jeszcze pieœľ zaranna tryœnie z pleœni”.
Przywrócona w niebiaľskim ůyciu zdolnoœý tworzenia okreœlona zostaâa mianem „pieœni zarannej”, zatem œpiewanej u zarania. Byâaby to więc
Na temat apokatastasis w twórczoœci J.M. Rymkiewicza pisaâam w ksiĊůce „Poezja jest
sztukĊ rytmu.” O œwiadomoœci rytmu w poezji polskiej dwudziestego wieku (Miâosz – Rymkiewicz –
Baraľczak). Zob. Dembiľska-Pawelec 2010, 334–336.
10
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pieœľ poczĊtku i rozpoczynajĊcego się nowego okresu11. GwiazdĊ zarannĊ nazywana bywa pojawiajĊca się przed wschodem sâoľca, a więc
u zarania dnia, planeta Wenus. W Litanii Loretaľskiej Maryja Panna peryfrastycznie okreœlona zostaâa mianem Gwiazdy zarannej. W tym kontekœcie „pieœľ zaranna” w wierszu Pamięci B.L. byâaby takůe zapowiedziĊ
twórczoœci mistycznej, doskonaâej, bez skazy. Ale sâowo „zaranna” moůe
byý takůe odczytywane jako neologizm, w którym anagramatycznie wpisane zostaâo sâowo „rana”. Zatem pieœľ „za/ranna”, rozpatrywana
w odniesieniu do skâonnej do neologizmów liryki Bolesâawa Leœmiana,
wydaje się pieœniĊ tworzonĊ juů ‘za czasem ran’ czy ‘po okresie ran’, ‘po
pozbyciu się ran’. „Pieœľ zaranna” cielesnych zwâok wędrowca byâaby
pieœniĊ ozdrowionego i oůywionego ciaâa, pieœniĊ zmartwychwstaâego
istnienia poza œwiatem cierni, krwi i cierpienia.
Niepewna nadzieja na moůliwoœý apokatastasis, na przywrócenie i odrodzenie wszelkiego ůycia, a takůe powtórne odnowienie ciaâa, prowadzi
„ja” mówiĊce do pytania o ostateczny zamiar i zamysâ Boga: „A ty kim
byœ temu ciaâu mógâ byý Boůe”.
Napisany w oparciu o zasadę apokryfu wiersz Rymkiewicza wnosi naddatek znaczenia. Antropologicznym i metafizycznym koncepcjom Leœmiana
przydana zostaâa niejako innowierczo w stosunku do jego filozofii chrzeœcijaľska wiara w zmartwychwstanie ciaâa. Jest ona dopowiedziana w miejscu
„luki” archetekstu i w sposób swoiœcie „heretycki” mistyfikuje ŭródâowy
przekaz. Dopowiedziany naddatek staje się apokryficznym œladem falsyfikatu, poszlakĊ zâoůonej struktury palimpsestu i probierzem faâszerstwa.
W geœcie apokryficznego dopeânienia i uzupeânienia kanonicznego archetekstu upatrywano niejawnie czy tajemnie uprawiany sposób kreowania wâasnej wizji œwiata. Jarosâaw Marek Rymkiewicz nie wydaje się
w tym odlegây od dawnych autorów apokryfów.
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Apocrypha by Jarosaw Marek Rymkiewicz.
On the Poem PamiÆci B.L. [In Memory of B.L.]
The article presents an interpretation of Jarosâaw Marek Rymkiewicz’s poem Pamięci B.L. [In
Memory of B.L.] that is being regarded as an example of modern apocrypha. Canonical text
that Rymkiewicz refers to in an apocrypha-like manner is Bolesâaw Leœmian’s poem Topielec.
The author of the article recalls the theoretical descriptions of the poetics of apocrypha
(Starowieyski, Rubinkiewicz, Naumow, Genette, Balbus, Nycz) and presents typical for the
apocrypha complex form of the palimpsest in the poem Pamięci B.L. [In Memory of B.L.].
Rymkiewicz’s poem turns out to be an apocryphic complement, transtextual diffusion as well
as forgery. Leœmian’s anthropological and metaphysical ideas are being completed by the
Christian belief in resurrection of the body that does not follow his philosophy based on
Bergson’s ideas. This mystification is a trace of apocryphic forgery.
Key words: apocrypha, poetry, Jarosâaw Marek Rymkiewicz, Bolesâaw Leœmian

