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Joanna Dembińska-Pawelec

O ewolucji podmiotu w wierszach 
Leszka Aleksandra Moczulskiego

W 1962 roku Leszek A. Moczulski, wraz z Beatą Szymańską, Mieczy
sławem Czumą i Wincentym Faberem, został lauratem ogólnopolskiego 
konkursu poetyckiego. Wydawnictwo Literackie w Krakowie uhonorowało 
tę grupkę studentów publikacją zbiorowego tomiku zatytułowanego Próba 
porównania1. W ten sposób dokonał się debiut późniejszego przedstawiciela 
Pokolenia 68. Pierwszy, skromny wybór wierszy zawiera kreację świata 
wynikającą z doświadczeń wzrastającego w krajobrazie Suwalszczyzny 
podmiotu, przekazuje jego intuicyjne spojrzenie na najważniejsze aspekty 
ludzkiej egzystencji. Elementem konstruującym światopogląd jest tu pojęcie 
Natury — stworzycielki życia i praw rytmu biologicznego. W perspektywie 
makrokosmosu wszechświata człowiek jawi się jako jedna z cząstek przy
rody, podobnie jak drzewo, kwiaty czy płazy: „tutaj nic nie istnieje / oprócz 
ruchu cząstek ziemi” — mówi podmiot wiersza Ruch cząstek (PP, 12). 
Kondycja psychiczna i społeczna jednostki zdeterminowana jest obowią
zującym sposobem organizacji życia, który — jak dostrzega to podmiot 
— opiera się na alienacji. Odnosi się to do wszystkich przedstawicieli 
flory i fauny:

1 W szkicu tym stosuję następujące skróty tytułów książek poetyckich Leszka A. M o- 
c z u l s k i e g o :  PP (Próba porównania. Kraków 1962), NSW (Nawracanie stracha na wróble. 
Kraków 1971), NI (Narzędzia i instrumenty. Kraków 1978), O (Oddech. Kraków 1979), GP (Glosy 
powrotu. Wiersze stare i nowe. Kraków 1981), P (Powitania. Kraków 1983). Już po napisaniu 
przeze mnie niniejszego szkicu ukazał się kolejny zbiór L. A. Moczulskiego pt. Odwitania 
z Suwalszczyzną, wydany przez Suwalskie Towarzystwo Kultury w 1989 roku. Jest on w głównej 
mierze wyborem tekstów z dotychczasowego dorobku.



[...] nie widzę nikogo
jeszcze przede mną przebiegła tędy jaszczurka sama 
więc samotna 
i wyrosło drzewo jedno 
więc jedyne

(PP. 13)

Śmierć zatraca swój wymiar indywidualny, stając się faktem wpisanym 
w strukturę ruchu wszechświata, gdzie wszystko jest konsekwentne i współ
zależne. W świadomości podmiotu lirycznego wytwarza się przekonanie 
o absolutnej podległości. Podejmowane przezeń próby zmiany swej aktualnej 
sytuacji kończą się niepowodzeniem. Pozostaje jedynie akceptacja samotniczej 
formy egzystencji. Jednocześnie uzyskuje on wiarę w stałość, celowość i nie
podważalność wszelkich zjawisk Natury. W konsekwencji przyjęcia takiego 
światopoglądu podmiot całkowicie usuwa z pola swoich zainteresowań bieg 
wydarzeń społecznych i politycznych. Dominuje czas indywidualny, natomiast 
istniejący równolegle do niego czas historyczny — jak widzi to zjawisko 
Pinder2 — jest niezauważalny, istnieje, ale nie ma wpływu na kształt 
świadomości jednostki.

Schyłek lat sześćdziesiątych, charakteryzujący się nabrzmiewaniem coraz to 
nowych konfliktów zarówno w Polsce, jak i na świecie, sprowokował Leszka 
A. Moczulskiego do dokonania pewnych przewartościowań, istotnej zmiany 
pisarskich opcji. Dawna wiara, iż to Natura jest siłą, która w sposób po
nadczasowy porządkuje ludzkie życie, upadła. Na jej miejscu pojawiło się 
przekonanie o totalnym uwikłaniu człowieka w historię i politykę. Taki sposób 
myślenia, właściwy całej młodej generacji, narzucały wydarzenia życia pub
licznego. Wytworzyły się, nazwane przez Schellera, „czasy zbiorowe”, kiedy 
„to, co indywidualne, stało się znamieniem zbiorowym”3. Faktem krys
talizującym światopogląd szerokich mas młodzieży były doświadczenia wynie
sione z wydarzeń marcowych 1968 roku. W sytuacji rozpowszechniania przez 
środki masowego przekazu kłamliwej wersji wypadków na Uniwersytecie 
Warszawskim i sterowania poglądami społeczeństwa, dojrzewająca generacja 
wzięła na swoje barki niezwykle ważne zadanie. Jego istotę najlepiej uchwycił 
Adam Zagajewski w słynnym, traktowanym niemal jako manifest pokolenia 
wierszu Prawda:

wyjdź z tego kokonu rozgarnij te błony 
zaczerpnij najgłębsze warstwy powietrza 
i powoli pamiętając o regułach składni 
powiedz prawdę do tego służysz4

2 K. W yk a:  Pokolenia literackie. Kraków 1977, s. 63.
3 Ibidem, s. 63.
4 A. Z a g a j e w s k i :  Komunikat. Kraków 1972.



Kazimierz Wyka w pracy poświęconej pokoleniom literackim zaznacza, że 
.jeżeli warunki obiektywne postawią przed młodymi trudne zadania, wówczas 
to poczucie, wzmagając niechęć i ressentiment wobec poprzedników, staje się 
najsilniejszą więźbą w rozproszonym, nie znającym siebie zbiorowisku mło
dych”5. Dla wielu oczywistością stała się potrzeba tworzenia literatury, 
o której Tadeusz Komendant pisze, że „chce naprawiać błędy prasy, mówić 
artystycznym językiem to, o czym — wobec cenzuralnych zakazów — w spo
sób dyskursywny na łamach gazet mówić nie sposób”6.

Zatem powinnością młodego poety jest dawanie świadectwa prawdzie, 
przekazywanie wiedzy o otaczającej rzeczywistości z perspektywy nowo 
uzyskanej świadomości. Założenia te nie są czymś wyjątkowym w historii 
polskiej literatury XX wieku. Tak ukształtowane zadania postulowała i re
alizowała twórczość, za którą Edward Balcerzan dojrzał „strategię Świad
ka”7. Posługiwali się nią poeci wojenni pragnący jak najwierniej opisać 
swe przeżycia. Strategia ta wydaje się również określać miejsce podmiotu 
w liryce Leszka A. Moczulskiego z przełomu lat sześćdziesiątych i siedem
dziesiątych.

W tomiku Nawracanie stracha na wróble kreacja świata przedstawionego 
przybiera kształty wszechogarniającego chaosu. Najlepiej oddaje to wiersz 
Równowaga, który zawiera obraz totalnej niestabilności życia. Przewiduje się 
w nim możliwość przeprowadzenia pewnych zmian, zaistnienia procesu 
„wymiany” (rzeczy, zasad, wartości), która objęłaby wiele sfer ludzkiej 
aktywności — etykę, religię, prawo, filozofię. Nie ma jednakże jakiegoś 
ustalonego porządku przemian, ani też kryteriów, które by ów proces 
ukierunkowywały. Wszystko może dokonać się za sprawą zwykłego przypadku 
czy chwilowej koniunktury. Może być i tak, że nic nie ulegnie zmianie. Stąd 
dominuje poczucie niepewności i niestabilności świata.

W kolejnym zbiorze interesującego nas autora (Narzędzia i instrumenty) 
znajduje się wiersz, który możemy odczytać jako nawiązanie do wyżej 
wspomnianego. Powrót do równowagi jest utworem przedstawiającym świat już 
po przemianie, którą podmiot dostrzega w nieustannym przenikaniu się sfer 
realności i mistyfikacji, prawdy i fałszu. Współczesną rzeczywistość obrazuje 
wers przedostatni, będący zapowiedzią życia „na obrotowej scenie wirującego 
placu”, a więc na obszarze wiecznego współistnienia realności (plac) i mis
tyfikacji (scena). Proces permanentnej przemiany doprowadza do sytuacji, 
w której człowiek nie potrafi już odróżnić prawdy od kłamstawa, dobra od zła. 
Zagubiony i bezbronny musi toczyć „nadal życie Jonasza” (NI, 10).

5 K. Wyka:  Pokolenia literackie..., s. 100.
4 T. K o m e n d a n t :  Plaster. W: idem: Zostaje kamyczka. Warszawa 1987, s. 116.
7 E. B a l c e r z a n :  Poezja polska w latach 1939—1965. Cz. 1: Strategie liryczne. Warszawa 

1984.



Teraźniejszość przedstawiona została jako czas upadku wartości. Stanisław 
Barańczak analizując ten problem na przykładzie twórczości poetów Pokole
nia 68, notuje, iż „wszelkie dogmaty, mitologie, autorytety, które tradycyjnie 
rządziły światem [...] współcześnie dotknięte zostały postępującym kryzysem 
zaufania”. Nie ma w tej poezji „żadnej transcendencji, żadnego autorytetu, na 
którym można by się spokojnie i pewnie oprzeć. Wszystko jest podejrzane. We 
wszystkim kryje się potencjał fałszu.”8 Podobnie w liryce czasów wojny, 
w której Balcerzan wyodrębnił „strategię Świadka”. Przypomnijmy chociażby 
twórczość Tadeusza Różewicza. Krytycy mówili w tym wypadku o konflikcie 
ideału z rzeczywistością. Problem ten, w poezji Leszka A. Moczulskiego 
uzyskuje swą wyrazistość poprzez umieszczenie go w kontekście Biblii, 
symbolizującej świat wartości ponadczasowych. W wierszu Widokówka (NSW, 
33) dochodzi do konfrontacji świata tych wartości z rzeczywistością XX wieku 
— biblijne postaci zostały osadzone we współczesności. Oglądamy świat, 
w którym wydarzenia ewangeliczne jak gdyby się nie zrealizowały. Chrystus 
wprawdzie przyszedł na ziemię, miał być sądzony, lecz nikt nie podjął decyzji, 
która umożliwiłaby realizację planu Bożego. M atka Boska nie wypełniła 
poleceń Zwiastowania, św. Piotr nie uwierzył Chrystusowi i nie stał się jego 
uczniem itd. Wydaje się, że świat ten został dotknięty atrofią, poczuciem 
wszechogarniającej apatii i odrętwienia. Jedynie Józef próbował się buntować. 
Szybko jednak obezwładniony został przez wymiar sprawiedliwości szerzący 
policyjny terror. Na tak ukształtowanym gruncie świetnie rozwinęła się kariera 
przedstawicieli aparatu władzy. Postać Piłata uosabia tu ludzi o słabym 
charakterze, nieprawych i nikczemnych funkcjonariuszy. W obojętnych i zde
moralizowanych mieszkańcach miasteczka czyn Judasza nie wzbudza żadnych 
emocji. Za cenę tzw. świętego spokoju popadają oni w stan zniewolenia, 
zgadzając się na ustępstwa wobec obezwładniającej ich siły.

Wiersz ma charakter palimpsestu. Istniejący w tle wizerunek ideału 
biblijnego uwypukla rysy współczesności — świata sprostytuowanego, chore
go, ubezwłasnowolnionego, niezdolnego do ustanowienia hierarchii wartości. 
Dokonana w ten sposób ocena wbudowana jest w kreację świata przed
stawionego. Nie docieka się tu przyczyn opisywanego stanu, nie wskazuje 
winnych (co zresztą zarzucano tej poezji9). Obraz poetycki jest odwzorowa
niem zjawisk codzienności. Ujawnia charakterystyczne dla strategii świadka 
dążenie do „komunikowania własnych racji, ostatecznie skrystalizowanych, 
które trzeba uświadomić innym, żeby oskarżyć zło”10.

W poezji Moczulskiego z lat siedemdziesiątych, oprócz posłużenia się 
„strategią Świadka”, odnajdujemy również nawiązania do pewnych chwytów

8 S. B a r a ń c z a k :  Etyka i poetyka. Paryż 1979, s. 171.
9 Por. np. idem :  Mówienie do ściany. W: idem:  Etyka i poetyka..., s. 204.

10 E. B a l c e r z a n :  Poezja polska..., s. 88.



poetyki socrealistycznej. Są one znamienne dla „strategii Agitatora”. O ile 
jednak liryczne zeznania uczestników wojny stanowią dla autora Narzędzi 
i instrumentów tradycję pozytywną, to konfrontacja z literaturą początku lat 
pięćdziesiątych ma charakter polemiczny. Służy demaskacji wykreowanej przez 
socrealizm rzeczywistści. Moglibyśmy wskazać wiele przykładów nawiązań,
0 których mowa. Skupmy jednak uwagę na dwu, wywodzących się z tradycji 
tyrtejskiej. Poezja socrealistyczna często sięgała do tematu wojny, która 
toczyła się, jak pamiętamy, na polach uprawnych, placach budowy i odcinkach 
świadomości społecznej. Drugim tematem był „wróg”. Zmieniono jednak, jak 
zaznacza Balcerzan, jego znaczenie substancjalne na funkcjonalne. Nieprzyja
ciel utracił swą naturalną, uformowaną przez siły wyższe właściwość, a stał się 
rolą uzależnioną od konfiguracji politycznej11. Pojawił się wróg klasowy. Oto 
jak problem ten podejmuje Moczulski w wierszu Z  teki siedmioletniego mistrza 
(NSW, 7). Zarysowane w nim zostały dwa obszary egzystencji: dziecięctwa
1 dorosłości, które rozpoznaje dojrzewający bohater. Dostrzegany przez niego 
świat uwikłany jest w permanentną wojnę. W strefie niedojrzałości pojęcie 
wroga ma charakter baśniowy, mityczny (substancjalny). W świecie dorosłych 
słowo „wróg” się nie pojawia. Bohater mówi m.in.:

Ale odkąd dorośli wmieszali się do zabawy 
trzeba naprawdę wykluwać ludziom oczy.

Wchodząc w skład społeczności dorosłych bohater liryczny musi przyjąć 
narzuconą mu rolę wroga. Świat dorosłych jest tak skonstruowany, żeby każdy 
czuł się nieprzyjacielem wśród nieprzyjaciół.

Polemiczny stosunek do wytworów poezji agitacyjnej ukazuje, że życie 
nie jest radosnym budowaniem świetlanej przyszłości socjalistycznego pań
stwa. Rzeczywistość obdarzona jest potężną siłą destrukcyjną, w perspek
tywie której egzystencję człowieka trzeba opisywać w kategoriach wojennych. 
Podmiot liryczny Moczulskiego — dramatycznie rozdarty, toczy wieczną 
walkę pomiędzy pragnieniem niezależności a koniecznością akceptacji norm 
społecznych. Unaocznia to m.in. fragment wiersza Glos (NI, 20):

Boję się siebie, że jestem mały, że łatwo klękam i przytakuję, 
że boję się wciąż o wiele za mało niż się ode mnie oczekuje.

Przezwyciężenie owej schizofreniczności życia, jak przekonuje nas autor 
wewnętrzny tomu Narzędzia i instrumenty, wiąże się z przyjęciem postawy 
byronicznej. Życie musi być traktowane jako nieustanna walka z wrogim 
światem o zachowanie godności człowieczeństwa. Wymaga to niezwykłej siły

11 Ibidem, s. 166.



i nieugiętej woli. Nie można ulegać kompromisom, bo każdy z nich powiększa 
tylko wewnętrzne rozdarcie. Walka z powszechnie przyjętymi normami za
chowania społecznego jest walką samotną.

Pragnienie osobistej wolności i równoczesna świadomość jej niedostęp
ności zburzyły ostatecznie poczucie bezpieczeństwa i stabilności egzystencji. 
Doprowadziło to do rozszczepienia osobowości. Wiersze zawarte w tomie 
Oddech są świadectwem poszukiwania przez podmiot liryczny alternatywnych, 
przywracających niezależność form egzystencji. Pojawiają się utwory wprowa
dzające czytelnika w krąg szpitalnictwa. Dykcja zostaje wyciszona. Poezja 
Moczulskiego zbliża się w swym charakterze do twórczości Mirona Białoszew
skiego, Stanisława Grochowiaka i Andrzeja Bursy. W wierszach z Oddechu 
ujawnia się „strategia Pacjenta”. Mamy do czynienia z liryką, która „po
szukuje środków wzmacniających w wyobraźni czytelnika metaforę ś w i a t a  
jako olbrzymiej l e c z n i c y ”12. Podmiot liryczny — pacjent, wypowiada się 
w imieniu ludzi wyalienowanych w wielkim świecie-szpitalu. Michel Foucault 
podkreśla magiczną sankcję odosobnienia ciążącą na tej grupie społecznej13. 
Wynikła ona z wtłoczenia umysłowo chorych do opustoszałych leprozoriów. 
W ten sposób wyobcowanie trędowatych zostało odziedziczone przez następ
ców. Stanowią oni zatem enklawę zamkniętą i wykluczoną ze społeczeństwa. 
W wierszach Leszka A. Moczulskiego następuje znamienne odwrócenie 
sytuacji. Otaczający świat jest miejscem przebywania ludzi psychicznie cho
rych, zaś napiętnowane odosobnieniem lecznice stają się azylem dla normal
nych. Dla tych, którzy nie godzą się z zasadami rządzącymi światem. Podmiot 
wiersza Dzisiaj włożyłem wasze ubranie... powrót ze szpitala do domu komen
tuje w następujący sposób:

Stan maniakalny: wierzyć do końca
przyjąć szaleństwo nie mrużąc oczu

(O. 18)

Ponowne wejście w społeczeństwo jest w istocie skazaniem się na życie 
nienormalne. Jak zatem uchronić się przed zgubnym wpływem otoczenia? 
Balcerzan analizując „strategię Pacjenta” zaznacza, że konieczne jest „od
nalezienie n i e w i n n o ś c i .  A niewinnością jest n a t u r a . ”14 Ponieważ okaza
ło się, że świadomość nie stanowi odzwierciedlenia, któremu można by zaufać 
(bo dokonuje wypaczeń), następuje odwrót ku obszarom materii. Ciało traktu
je się metaforycznie jako „asylum” prywatności i niezależności. Staje się war
tością wobec cywilizacji i kultury. Jednak świat zbudowany na kłamstwie

12 Ibidem, s. 205.
13 M. F o u c a u l t :  Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu. Warszawa 1987.
14 E. B a l c e r z a n :  Poezja polska..., s. 203.



i mistyfikacji cechuje ekspansywność. Dąży on do totalnej dominacji nad 
człowiekiem. „Zaczyna od napaści na p s y c h e  — wywodzi Balcerzan — prze
mienia świadomość w bezwolny przedmiot, a kończy na okupowaniu ciała.”15 
Opanowanie terenów somatycznych stanowi dla podmiotu początek praw
dziwej tragedii. Skoro obowiązujące w świecie normy okazują się złudzeniem, 
a świadomość odtwarzając je, doprowadza do rozbicia psychicznego człowie
ka, jedyne poznanie, któremu można zaufać, odbywa się za sprawą ciała 
i zmysłów. Ale i gdy one zostaną zdobyte, podmiot traci umiejętność 
rozeznania się w świecie, zdezorientowany nie jest w stanie odróżnić prawdy od 
fałszu. Zniewolony człowiek bezwolnie przekształca pobierane z otoczenia 
informacje, sycąc nimi świadomość. Sam dla siebie staje się wówczas in
strumentem deformacji. W jednym z wierszy podmiot mówiący zastanawia się:

Jak zaklinały nasze oczy ten świat, 
że nam tak pociemniał.

(O, 6)

Wpływ świata fałszu na postrzeganie rzeczywistości przyczynia się do 
nienaturalnych zniekształceń jej obrazu. Dlatego też postawę człowieka 
powinny cechować: nieufność i krytycyzm. Wyzwolenie może dokonać się 
jedynie na drodze oczyszczenia. W wierszach Moczulskiego wymagana terapia 
przedstawiona jest następująco:

o czystości wód 
o czystości poranku 
dotknij nas [...] 
przeniknij nas 
do serca

(N I, 62)

a fala bezkresnych mórz i oceanów 
w każde zamknięte serce niech wejdzie

(O, 20)

Pojawiająca się tu woda oraz poranek niosą ze sobą bogate znaczenia 
mityczne. Mircea Eliade zaznacza, że gdy „w jakimkolwiek zespole religijnym 
napotykamy wody, zachowują one swe nieodmienne funkcje: dezintegrują, 
niweczą kształty, obmywają grzechy [...]. Zanurzenie symbolizuje regres do 
tego, co przedkształtne, powtórne włączenie się w niezróżnicowaną modalność 
przedistnienia. Wynurzenie się powtarza kosmogoniczny akt objawienia się 
kształtów; zanurzenie jest równoznaczne z rozprężeniem form.”16 Poranek

15 Ibidem, s. 201.
16 M. E l i a d e :  Sacrum. Mit. Historia. Wybór esejów. Warszawa 1970, s. 142—143 
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zwiastuje zwycięstwo nad ciemnościami, czyli złem, niemocą i nierozumem. 
Jest początkiem, wiarą i nadzieją. W perspektywie tych treści wiersze Moczul
skiego zdają się mówić, że możliwość odzyskania utraconych wartości musi 
zostać poprzedzona dezintegracją kształtów świata Polityki i Historii — ich 
zniweczeniem, oczyszczeniem oraz przydaniem właściwości odradzających 
nowym formom istnienia.

W jednym z najznakomitszych wierszy Moczulskiego pt. Na szarość 
naszych nocy zbiorowy podmiot liryczny wyraża prośbę do Bóstwa (?), 
Opatrzności (?), Losu (?) o pomoc w przeistoczeniu egzystencji:

na twarze bez wyrazu 
na nasze oddalenie 
na naszą nieobecność 
i rozmów obojętność 
listek, iskierkę, cień 
jak kotwicę, 
wbij w nasze serca

(NI, 6)

Warunek ocalenia tkwi, jak się wydaje, w dostąpieniu nadziei, którą 
objawiają znaki. Listek — zdaniem Eliadego — zapowiada nadchodzącą 
odnowę życia, iskierka zaś, podobnie jak promień, zwiastuje nadejście prawdy, 
która rozproszy ciemości17.

Przebywając w obszarze „szpitala psychiatrycznego dla normalnych”, 
podmiot liryczny pragnie odnaleźć spokój, czas na regenerację i oczyszczenie 
świadomości. Próbuje osiągnąć to za pomocą środków farmakologicznych:

Ellenium wstaw się za nami, 
zastrzyki, wstawcie się za nami [...]
Z rąk roztrzęsionych, miotanych, rozgorączkowanych, 
ellenium, zrób nam zwykłe ręce

(O, 20)

W innym jednak miejscu wyznaje: „Cudzym swym patrzę szeroko wzro
kiem” (O, 18). Odsłania to przed czytelnikiem cały tragizm położenia, w jakim 
znajduje się podmiot — świadomy doraźności działania lekarstw, a więc także 
złudności ratunku. Zdaje sobie sprawę, że toczące się w ten sposób życie jest 
nieprawdziwe, rozgrywające się w pewnych krótkich odcinkach czasu wy
znaczanych działaniem lekarstw. Szukanie ocalenia wśród środków farmakolo
gicznych ujawnia absolutną bezradność i beznadziejność sytuacji podmiotu. 
„Partnerem prawdziwym — pisze Balcerzan — okazuje się sama natura.”18

17 Ibidem, s. 157— 158.
18 E. B a l c e r z a n :  Poezja polska..., s. 203.



Drogę zgodną z tym twierdzeniem wybrał podmiot wierszy Leszka 
A. Moczulskiego:

A kiedy dopłyniemy odłożymy nasze piżamy szpitalne na bok 
I zamykanie drzwi i poruszanie krzesłem da się porównać 
do muzyki [...]
I zrozumiemy piękno jakie się staje
gdy stoimy przed sobą odważnie twarzą w twarz

(O, 25)

Powrót do stanu równowagi psychicznej mógł być zagwarantowany tylko 
i wyłącznie w sytuacji zwycięstwa nad sobą samym. Jest on także uwarun
kowany, co symbolicznie konotuje wprowadzona tu sfera muzyki, odnalezie
niem w sobie możliwości harmonijnego współegzystowania w świecie zdarzeń 
ludzkich. Pojawia się konieczność wydobycia z siebie siły, która podobnie jak 
muzyczna fraza umożliwiałaby oderwanie się od teraźniejszości i kreację świata 
lepszego, pełniejszego, będącego projekcją marzeń i indywidualnych potrzeb. 
Jego budowę podmiot liryczny rozpoczął od przywracania znaczenia pod
stawowym wartościom, takim jak: dom, rodzina, przyjaźń. Uwidacznia to 
kierunek ewolucji poezji Leszka A. Moczulskiego, który Bronisław Maj 
określił jako „drogę powrotu” do źródeł, aksjomatów, autorytetów19, czyli 
tego wszystkiego, co Jacek Salij w swych szkicach nazywa Dziedzictwem20. Ma 
on na myśli wartości, po które przyszedł syn marnotrawny, a które istnieją 
w trwaniu ponadczasowym, nie podlegają przemijaniu. Symbolicznie przed
stawia to wiersz Odzyskajmy jasność w słowach... (GP):

Nawet w dramatycznej chwili 
ciemność słów niech nie kaleczy 
jasność która daje życie 
nam w rozmowy niech zaświeci

Nasze życie opierać się musi na ciągłym zdobywaniu obszarów cnót 
symbolizowanych ,jasnością”, a więc: prawdy, sprawiedliwości, miłości, wol
ności, etc., przy jednoczesnym wyeliminowaniu tych, którym przydana jest 
cecha „ciemności”. Dążenie człowieka do wartości pozytywnych oraz stałe 
przezwyciężanie zła stanowi o jego człowieczeństwie, o jego trwaniu przemijal- 
nym wśród aksjomatów trwałych i niezmiennych.

Zniewolony podmiot z Narzędzi i instrumentów w tomie Oddech bez
skutecznie próbował znaleźć ocalenie w ucieczce. Jednakże jedyną drogą 
okazała się odważna konfrontacja świata Polityki i Historii z własną, prze

19 B. M aj: „Tyle powitań w dłoni". O poezji L. A. Moczulskiego. „Znak” 1984, z. 2/3, s. 312.
20 J. S a l i j  OP:Jak przezwyciężyć współczesny manicheizm. „W Drodze” 1987,z. l , s .  17—22.



myślaną wizją. Świadectwem tego aktu są wiersze z Powitań. Przedstawienie 
własnych racji, ułożenie ich w całościowy, spójny system jest środkiem 
uzdrawiającym podmiot. Przekazywane przezeń prawdy stanowią jednocześnie 
pomoc dla wielu szukających wsparcia, zagubionych, bez wiary. Twórczość 
liryczna ma nieść z sobą moc słowa biblijnego, nauczać poprzez wiarę wartości 
niezaprzeczalnych i niepodważalnych. Wielokrotnie też wypowiedzi z Powitań 
przybierają postać twierdzenia:

Prawo jest to...
(P, 44)

Prawda pojawia się instynktownie 
jako nieosiągalne piękno

(P. 6)

Wiersze przynoszą projekcję wizji świata, Jak i powinien być”. Tak 
ukierunkowane działanie twórcze, niosące wiarę i nadzieję dla zniechęconych 
i zrezygnowanych, pocieszenie dla zrozpaczonych, słowa prawdy dla zagubio
nych i zniewolonych, jest strategią liryczną, którą moglibyśmy nazwać „strate
gią Uzdrowiciela”. Pacjent kierował swoją wypowiedź do odbiorcy, u którego 
szukał pomocy. Uzdrowiciel zwraca się do odbiorcy, ponieważ siła jego 
przekonań ma moc ocalającą.

Taką rolę odgrywa poezja Czesława Miłosza (zwłaszcza wzorcowym 
przykładem wydaje się poemat Świat). Z poetów starszego pokolenia „strategię 
Uzdrowiciela” odnaleźć możemy także w wierszach Mieczysława Jastruna. 
W jej ramach mieszczą się fragmenty twórczości Anny Kamieńskiej i Anny 
Świrszczyńskiej, Julii Hartwig i księdza Jana Twardowskiego. Strategia ta 
pozwala lepiej zrozumieć najnowsze wiersze Ryszarda Krynickiego, Leszka 
A. Moczulskiego, Jerzego Czarnoty i nieco młodszych: Bronisława Maja i Jana 
Polkowskiego.

Spróbujmy określić najogólniejsze rysy świata kreowanego z perspektywy 
„strategii Uzdrowiciela”. W tomie Powitania wśród bardzo wielu krótkich, 
sentencjonalnych, epifanicznych utworów uwagę przyciąga dość długi, o nieco 
odmiennej od pozostałych poetyce, wiersz Stanąłem nad jeziorem w bramie 
poranku (P, 14). Na pierwszy rzut oka wydaje się on impresjonistycznym 
opisem pejzażu widzianego o świcie nad brzegiem jeziora. Nie jest to jednakże 
wyłącznie poetyckie odzwierciedlenie krajobrazu. Opis służy zobrazowaniu 
filozoficznej wizji świata w sposób, jaki dostrzega to zjawisko podmiot 
liryczny. Wiersz rejestruje proces współoddziaływania Natury i człowieka.

Niewygasła gwiazda wody
rzucała swój jasny cień i przemywała oczy
z niewiarogodnego świata



— mówi podmiot. Ten symboliczny akt, o którym wielokrotnie już wspomina
liśmy, to oczyszczenie dezintegrujące dawne kształty. Nieprzypadkowo też 
wszystko odbywa się „w bramie poranku”, czyli w momencie metaforycznego 
przejścia zapoczątkowującego nowy etap w życiu. Jednocześnie też następuje 
proces przenikania przyrody w sferę indywidualnego poczucia własnego „ja” 
podmiotu mówiącego: „Ptak jak przyjaciel stał nad wodą i w sercu”, „Oko 
jeziora zmrużonej wody patrzyło przeze mnie w głąb dnia”. Powoli też 
podmiot utożsamia się z elementami świata Natury:

Smugą stałem nad jeziorem i z każdą falą wyrzucaną na brzeg
byłem bliżej, stawałem się tylko jedną z rzeczy wielu —
jak listek niesiony prądem,
jak kręgi na rozstępującej się wodzie
Jak melodia wędrująca wysokich sosen na piaskach.

Podmiot liryczny zdaje się głosić potrzebę nowego spojrzenia na miejsce 
człowieka w strukturze wszechświata — spojrzenia rezygnującego z mniemania
0 jego uprzywilejowanej pozycji w hierarchii bytów. Tylko dzięki takiej optyce 
można doznać harmonii świata, spokoju.

Po długim okresie rozstania do wierszy Leszka A. Moczulskiego wkracza 
ponownie ożywiony świat Natury, tak jak miało to miejsce w debiutanckim 
zbiorze Próba porównania. Różnica wydaje się jednak zasadnicza. O ile 
w młodzieńczych wierszach człowiek wpisywany jest w świat Natury jako 
jedna z cząstek przyrody, o tyle Powitania zawierają dojrzałą koncepcję (owoc 
doświadczeń) traktowania świata jako niepodzielnej całości, bez rozróżnienia 
na świat Natury i Polityki. Dopiero wspólnie tworzą one pełnię wartości 
ponadczasowych: świat Universum. U podłoża jego pojmowania przez pod
miot leży przekonanie, że wszystko, co nas otacza, wypływa ze źródła dobra
1 piękna. Ludzkie działanie w swej naturze jest także pozytywne:

Człowiek jest nieobliczalny w swoim dążeniu 
do dobra

(P. 48)

Drugie założenie świata Universum to prawda. Istnieje ona, naturalnie, 
w istocie każdej rzeczy. Wartością powszechnie daną jest również sprawied
liwość. Tworzone przez człowieka prawa muszą odwzorowywać pewien 
przedustawny porządek:

Żądać możesz tylko prawa szanującego prawdę i sprawiedliwość —  
reszta to prośba, wiatr i kanlyczka ponad wodami.

(P, 85)



Jedynie tak stworzone prawo stanie się gwarantem ludzkich wyborów, 
sprawiedliwej oceny wszelkich poczynań.

Istotą ludzkiego życia jest praca rozumiana jako jednostkowy wkład 
w zbiorowe dzieło tworzenia. Niektóre myśli o etosie pracy, co zaznacza poeta, 
zaczerpnięte zostały na użytek cyklu wierszy z rozważań Józefa Tischnera 
o Etyce solidarności. Poszczególne, indywidualne wytwory, postawy czy 
zachowania ludzkie składają się na pewną całość kulturową, która sumując 
przez wieki doświadczenia, oddziałuje na współczesność:

Dawaliście świadectwo 
dniom —  lukiem nad wami 
rozpiętym aż do mnie [...]
Zalśniliście, minęliście [...]
Stoję przed tą ciszą, 
która waszą mową, 
i uczę się słów uczciwych.

(P, 110)

Pojawiające się w wierszach łuki i mosty w sposób symboliczny obrazują 
związek przeszłości z teraźniejszością, połączenie w jednorodny strumień 
ludzkich dokonań. Układają się owe dokonania w jedną całość, ujmowaną 
metaforycznie jako katedra wznosząca się, by sięgnąć najwyższych ideałów. 
Należy również pamiętać, że każda podejmowana praca musi w swym zamyśle 
mieć na uwadze dobro drugiego człowieka:

Dołóż trudu 
a ktoś otworzy oczu 

(O, 96)

Pomijaliśmy dotychczas źródło wyrastającej z przekonania o istnieniu 
przedustawnego porządku wszechrzeczy, kreacji świata. Jest nim wiara chrze
ścijańska oraz stworzone przez nią: etyka i kultura. Rozważmy na zakończenie 
problem takiego sposobu egzystencji człowieka, który czyniłby go odpornym 
na oddziaływanie świata Polityki i Historii, pozwalał na osiągnięcie stanu 
harmonii świata Universum. Podmiot wypowiedzi próbuje przekonać odbiorcę, 
że działania człowieka nabierają sensu wyłącznie wtedy, gdy wyrastają 
z elemćntarnych doświadczeń życia ziemskiego — z tych, które kryją w sobie 
ślad Boskiego aktu stworzenia, odnoszą się do problemów ludzkich i podyk
towane są potrzebami drugiego człowieka. Harmonii ducha nie przynosi 
kontemplacja zasad świata Bożego, bo te są niepoznawalne do końca, ale 
działanie dla i poprzez drugiego człowieka. Wówczas następuje poznanie 
dobra i sprawiedliwości.



Przedstawione tu omówienie twórczości Leszka A. Moczulskiego miało 
na celu ukazanie jej ewolucji, widocznej w zmianach stosunku podmiotu 
lirycznego do otaczającej rzeczywistości. Odwołując się do ustaleń Kazi
mierza Wyki, dotyczących problematyki pokoleń literackich, zwróciliśmy 
uwagę na fakt dwustopniowego dojrzewania Moczulskiego jako twórcy. 
Początkowo dominował w jego poezji czas wieku indywidualnego, czego 
dowodem są wiersze z Próby porównania. Drugim etapem kształtowania 
świadomości były wydarzenia przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdzie
siątych, kiedy przewagę uzyskał czas historyczny. Zgodnie z założeniem 
Wyki w okresie młodzieńczym „powstaje w jednostce zasób doznań naj
żywszych, będących w przyszłości miernikiem przeżyć dalszych i wskazówką 
postępowania jednostki. W ten sposób — dowodzi krytyk — rola tej naj
żywszej współpracy wieku człowieka i czasu historycznego jest wymierzona 
w przyszłość i w przyszłości dopiero daje się poznać naprawdę.”21 Doj
rzałość twórcza, której obrazem są wiersze z tomu Powitania zawiera 
w sobie elementy obu etapów młodzieńczego dojrzewania. Z jednej strony 
uzewnętrzniła się potrzeba ładu, uporządkowania, harmonii i stabilności. 
Z drugiej zaś — wciąż żywe pozostaje emocjonalne zaangażowanie w sprawy 
publiczne.

21 K. Wyka:  Pokolenia literackie..., s. 61.

Joanna Dembińska-Pawelec

On the evolution of the subject 
in the verse of Leszek Aleksander Moczulski

S u m m a r y

The author o f this article traces the changes taking place in Moczulski’s poetry in the context 
of other works from the generation o f ’68. Moczulski made his debut already in 1962 poetry 
expressing the inherence o f human existence in Nature. During the nineteen seventies, however, 
this poet associated himself with the „collective time”. There appeared the involvement in history 
and politics, accompanied by the choice of the „witness strategy”. Wrestling with the social norms 
led to a personality crisis and as a consequence of this crisis the subject appears in an isolated 
position, taking over the „patient strategy”. Then began in his poetry a return to basic values 
(home, family friendship), to sources, axioms, authorities. The subject present the projection o f the 
world „as it should be”. For this new stance is proposed here the name of „healer strategy”, 
examples o f which may be sought, apart from Moczulski, in the poetry o f Czeslaw Milosz, 
Mieczysław Jastrun, Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig and in the works of 
younger authors o f the generation of ’68.



Joanna Dembińska-Pawelec

Die Evolution des Subjektes 
in Gedichte von Leszek Aleksander Moczulski

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Autorin beobachtet die Wendlungen in einer Subjekt-Konzeption der Gedichte von 
Moczulski in Verbindung mit Erfolgen der Generation ’68. Moczulski debuetierte schon im 1962 
mit Gedichten, die den Eintrag der Menschenegzistenz in Natur sichtbar machten. In siebzigsten 
Jahren schreibt sich der Subjekt der Moczulskis Dichtung in die Kollektivzeit ein. Es zeigt sich eine 
Verwicklung in Geschichte und in Politik, deren die Wahl der „Strategie des Zeuges” begleitet.

Der Kampf gegen Gesellschaflnormen fuehrt in Persoenlichkeitskrise, darum der Subjekt zeigt 
sich in Isolation, nimmt die „Strategie des Patientes” an. Es faengt sich eine Wiederherstellung des 
Hauptwertes (Heim, Familie, Freundschaft), der Quellen, der nicht beweisbaren Grundsaetze, 
Autoritaeten. Der Subjekt vorstellt, wie die Welt „sein Sollte”. Die neue Stellung heisst man 
„Strategie des Heilers”, die man auch im Schaffen von u.a. Czesław Miłosz, Mieczysław Jastrun, 
Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig und jüngeren Autoren der Generation ’68, 
finden kann.
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