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1.
Pytanie: ,jak  przejść z faktyczności na wyrażalność?”, a więc pytanie o to, 

jak język może opisać albo wyrazić daną realność (rzeczywistość, świat — 
można by mnożyć te określenia), zawiera implicite zawarte założenie, iż te dwie 
sfery, język i świat, istnieją oddzielnie, niezależnie od siebie. Zadaniem poety, 
czyli szczególnie kompetentnego użytkownika języka i, być może, szczególnie 
wrażliwego „odbiorcy” rzeczywistości, byłoby znalezienie sposobu mediacji 
między tymi osobnymi sferami. Czy taka mediacja jest jednak w ogóle możliwa?

Znane są próby poetyckiej fenomenologii świata „nieludzkiego”. Te pró
by to porażki. Wallace Stevens próbował uchwycić istotę gruszki, Francis 
Ponge poddał systematycznemu badaniu kartofel, jaszczurkę, ostrygę, pają
ka — bezskutecznie. Nie umieli oddać w języku „najprostszej wersji oka” {„the 
eye’s plain version"), nie zdołali odnaleźć „jasnych, bezosobowych formuł” 
bezpośrednio dotykających realności. Przenikliwie pisał o tym M iłosz1. Ci 
artyści byli naiwni. „Najprostsza wersja oka” nie istnieje. „W patrzeniu nie ma 
bodźców, jest nastawienie” — twierdzi Ernst Gombrich w Sztuce i złudzeniu2. 
Spoglądając na świat, patrzymy zawsze w taki sposób, który już apriorycznie 
projektuje nam widziany obraz. Widzimy to, co spodziewamy się dostrzec.

W polskiej poezji nie brakuje świadectw-sprawozdań z prób słownego 
uchwycenia przedmiotu. Uzbrojona w język, szturmowała „drzwi kamienia” 
Wisława Szym borska3. Okazało się jednak, że kamień „nie ma drzwi”. 
O kamyku tak pisał Zbigniew Herbert:

równy samemu sobie 
pilnujący swych granic 
wypełniony dokładnie 
kamiennym sensem

(Kamyk*)

Jednakże „kamiennego sensu” próżno byśmy dociekali. Jest nam niedostęp
ny. Podobnie jak „istota” drewnianej kostki, którą jeśli się nawet szybko 
przepołowi, to „natychmiast jej wnętrze staje się ścianą i następuje błyska

1 Cz. M iło s z ,  Postscriptum. „Teksty Drugie” 1990, nr 5/6, s. 163.
2 E. G o m b r ic h , Sztuka i złudzenie. Tłumaczył J. Z a r a ń sk i.  Warszawa 1981, rozdz. Analiza 

widzenia malarskiego.
3 W. S z y m b o r s k a , Rozmowa z kamieniem. W: Wybór wierszy. Warszawa 1979, s. 90.
4 W: Z. H e r b e r t , Wybór poezji. Dramaty. Warszawa 1973, s. 142.
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wiczna przemiana tajemnicy w skórę” 5. Człowiekowi, poecie — dostępna jest 
tylko „skóra” zjawisk i dlatego lepiej zamknąć się na świat zewnętrzny:

słuchaj rad 
wewnętrznego oka 
nie ulegaj
szeptom pomrukom mlaskaniu
[  ]
nie wpuszczaj nikogo

(Studium przedm iotu6)

Studium przedmiotu Herberta jest w istocie pochwałą solipsystycznej wiary 
w potęgę własnej wyobraźni. I chociaż taki wniosek wyciągnięty z niewiary 
w możliwość głębokiego, istotowego opisania świata jest znacznie radykalniej
szy od tego, co proponuje Szymborska, to jednak w obu przypadkach mamy 
do czynienia z podobnym postawieniem problemu: dysponujemy językiem 
i wrażliwością (u Szymborskiej to „zamysł zmysłu udziału”, czyli wyobraźnia) 
i chcemy utrwalić w słowach obcą, wymykającą się rzeczywistość. Trzy 
niezależne elementy: podmiotowa jaźń, czujnie rejestrująca fakty (np. roz
cinanie drewnianej kostki), język i świat przedmiotów. Wprawdzie język jest 
nam bliższy niż przedmioty, ale nie jest bynajmniej tożsamy z naszą jaźnią, 
wszak pisze Szymborska: „na dowód, że byłam prawdziwie obecna, /  nie 
przedstawię niczego prócz słów” 7. A więc wiedza, jaką by wyniosła z tej 
kamiennej peregrynacji, byłaby bogatsza niż to, co mogłaby przekazać — 
słowami — innym. Gdyby było inaczej — ta podróż nie byłaby niczym 
niezwykłym, język bowiem zawiera wszystko, co już znamy.

Przekonanie, że świat i język to sfery oddzielne, i stojącą za tym 
przekonaniem nieuchronną wiarę w rzeczywistość pozawerbalną — wiarę 
w Niewyrażalne — można określić jako naiwne. Trafniej byłoby chyba powie
dzieć o takim pojmowaniu relacji języka i rzeczywistości, że jest utopijne, bo 
wyraża się w nim to, co można by nazwać metafizycznym marzeniem ludzkości. 
Łatwo byłoby posądzić autora Oho, że podziela ten utopijny pogląd: w Ob
rotach rzeczy Białoszewski zamieścił Studium klucza8, które przypomina wiersz 
Herberta o kamyku: poeta twierdzi, że klucz jest „cały sobie pestką”, a więc 
dokładnie, bez reszty wypełnia się swą istotą. Jedyne, co można stwierdzić, 
odwołując się do wzgardzonych przez Herberta zmysłów („szepty, pomruki, 
mlaskanie”), to smak klucza (przypominający smak elektryczności) i zapach 
(wody gwoździowej). Białoszewskiego nie opuszcza jednak epistemologiczny 
optymizm, po Studium klucza zamieszcza bowiem Dwa przekłady (Przekład 
z parasolki i Przekład z materaca). Możemy się domyślić, że chodzi o przekład 
z faktyczności na wyrażalność właśnie. Zauważmy: w tych wierszach przema
wiają do nas tytułowe przedmioty. Poeta czy raczej jego mówiące „ja” 
utożsamiło się z „faktami” i przemówiło „ich” językiem. Zniknął dystans

5 Z. H er b e r t , Drewniana kostka. W: jw., s. 149.
6 W: H er b e r t, W ybór poezji, s. 140.
7 S z y m b o r sk a , op. cit., s. 91.
8 Cytaty z tomów: Obroty rzeczy  (OR), Rachunek zachciankowy (RZ), M ylne wzruszenia 

(MW), Było i było (BiB) podaję wedle wyd.: M. B ia ło s z e w s k i ,  Utwory zebrane. T. 1. Warszawa 
1987. Cytaty z innych tomów tego autora pochodzą z wyd.: Odczepić się. Warszawa 1978; Oho. 
Warszawa 1985.
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między poznającą jaźnią a poznawanym obiektem. Czyżby Białoszewski 
wierzył w cud ejdetycznego wglądu? I nagle zimny prysznic. Studium klucza 
i Dwa przekłady znajdują się w części Obrotów rzeczy opatrzonej tytułem: 
Groteski. Optymizm poznawczy tych wierszy zdruzgotano odautorskim cudzy
słowem. Romans poety z konkretem to dramat jednostronnej, tragicznej (i 
tragikomicznej, bo groteskowej) — miłości. Poeta może tylko „lepić widok 
z domysłu”. Może się najwyżej domyślać — wyobraźnią — kształtu świata. 
I ten „domysł” musi mu wystarczyć.

To się nie da przepisać 
z faktyczności 
na wyrażalność

(„jak to pow iedzieć...”, w: Oho)

Czego się nie da przepisać? „Domysłu” — z definicji — nie trzeba 
przepisywać, zawsze bowiem jest już wyrażony (w głowie, w wyobraźni). O tym, 
czy coś jest poza domysłem — nie wiemy, jaki więc sens ma to zdanie 
Białoszewskiego? Wiersz, z którego zostało wyjęte, mówi o narodzie. Bardzo 
rzadki to temat dla autora Oho. N aród to nie rzecz, konkret, a więc nie — 
faktyczność. N aród to ogólne pojęcie odnoszące się do ludzkiej gromady, do 
której należy sam poeta. Używając zetlałych określeń, można by powiedzieć, że 
w tym wierszu próbuje się opisać „ducha narodu”. Okazuje się jednak, że to 
niemożliwe. Dlaczego? Bo ten „duch” to abstrakcja, której nie sposób ująć 
w jakąś jednoznaczną formułę: „zmrowiony”, „znarowiony”, „znerwiony” — 
żadne z tych określeń nie zadowala. Gdy traktuje się zbiorowość ludzką jako 
byt do opisania, trzeba ponieść klęskę. Dlatego Białoszewski raczej unika 
kategorii narodu. Z reguły postępuje inaczej : zamiast opisywać zbiorowość — 
cytuje ją, wsłuchuje się w jej język.

2.
„Jak wyjść z języka?” To zakończenie wiersza Nie umiem pisać z Rachunku 

zachciankowego wprowadza nas w sposób myślenia Białoszewskiego o relacji 
języka do rzeczywistości. Zauważmy: zamiast wdzierać się do wnętrza przed
miotu w poszukiwaniu jego istoty poeta chce wydostać się na zewnątrz własnej 
świadomości określonej przez język. Jesteśmy więźniami języka. Rzeczywi
stość dostępna naszemu doświadczeniu ma charakter werbalny. Wynika stąd 
fundamentalne dla poety rozstrzygnięcie. Prawdy o świecie trzeba szukać 
w języku, tylko opisując język, pisząc o języku — można próbować tę prawdę 
„uchwycić” i „przekazać”.

2.1.
Chcą od mojego pisania nabrania życia otoczenia 
a ja ich łapię za słowa 

po tocznie 
po tworzę

(Tłumaczenie się z twórczości, RZ)

Kim są „oni” — chcący czegoś bezczelnie od poety? To ideolodzy 
socrealizmu — odpowie skrupulatny historyk literatury, ale taka odpowiedź 
nie może nas zadowolić. W tym krótkim wierszu widoczny jest opór stawiany

5 — Pamiętnik Literacki 1995, z. 4



nie tylko literackim politrukom tamtego czasu, ale w ogóle wszystkim, 
którzy oddzielają język od rzeczywistości, którzy wierzą w autonomiczność 
obu sfer i — w imię własnej wiary — ośmielają się żądać od artysty 
swoiście pojętego „realizmu”. Realizmu, który miałby polegać na jakimś 
zbliżeniu języka do rzeczywistości. Ten postulat nie odpowiada poezji Biało
szewskiego. Ufundowany jest na odmiennym rozumieniu poetyckiego języka, 
takim, z którego Białoszewski zrezygnował. On też chce być realistą i w od
czuciu większości komentatorów jego poezji — jest nim przecież. Stanisław 
Barańczak w jednym miejscu wyszydził naiwność tych, którzy tego nie 
dostrzegają9, w innym zaś opatrzył poetę mianem „wielkiego i odkrywczego 
realisty” 10. A ile pisało się o weryzmie, spostrzegawczości, zmyśle obserwacji 
itd. u Białoszewskiego. Jednak szafując wyświechtanym hasłem realizmu 
trzeba pamiętać, że do twórcy Oho odnosi się ono w specyficznym sensie. 
Zwierciadło Białoszewskiego przechadza się po gościńcu mowy, a nie goś
cińcu tout court. Bycie „rewelatorem rzeczywistości” znaczy dla tego poety 
dokładnie tyle samo, co bycie „rewelatorem języka” — i jest tak już od 
Obrotów rzeczy, które stanowią poetycki dowód na poznawczą nieprzeni- 
kalność przedmiotów i werbalny charakter ludzkiego doświadczenia. Czy 
pod „sałatką połamanej składni i zwyrodniałej gramatyki” skrywa się „treś
ciwy befsztyk obiektywnej rzeczywistości”? 11 Jeśli tak, to dlatego, że ta 
obiektywność czy raczej intersubiektywność — zapośredniczona została 
w języku.

Przy takim — językowym — rozumieniu „obiektywnej rzeczywisto
ści” realizm przestaje być literacką utopią (zwłaszcza w poezji) i staje się 
postulatem możliwym do spełnienia. Poezja Białoszewskiego próbuje tego 
dowieść w sposób radykalny i dotychczas nie znany polskiej litera
turze.

2.1.1.
Wrogiem bezpośredniego odwzorowania „faktyczności” jest konwencja. 

Z tego przekonania wyrósł romantyczny bunt przeciw sztywnemu systemowi 
konwencji epoki klasycznej. Bunt zresztą nie tylko romantyczny. Każdy, kto 
chce pokazać swą sztuką, „jak jest naprawdę” — w pierwszym odruchu 
„rozbija tworzydła”, niszczy ustalony sposób przekazywania pewnych treści. 
Konwencja gatunkowa czy normująca decorum wypowiedzi jest — wydawało
by się — barierą, która oddziela poznającą jaźń od „prawdy żywej” o świecie. 
Ten sposób myślenia znalazł swą najczystszą krystalizację w programach 
wszelkiej awangardy. I jeśli ma sens mówienie o Białoszewskim jako twórcy 
awangardowym, to przede wszystkim ze względu na jego nieprzejednany 
stosunek do konwencji. I tu paradoks: obiektem jego nieustającego ataku były 
konwencje zrodzone w epoce, która pierwsza dała sygnał do buntu — miano
wicie w epoce romantyzmu. Tak się przecież złożyło, że właśnie romantyzm

6 6  MATEUSZ WERNER

9 S. B a r a ń c z a k , Język poetycki Mirona Białoszewskiego. Wrocław 1974, s. 122, 130.
10 S. B a r a ń c z a k , Rzeczywistość Białoszewskiego. W zbiorze: Pisanie Białoszewskiego. 

Warszawa 1993, s. 9. Zob. także S. B a r a ń c z a k , Pożegnanie z Białoszewskim. W: Przed i po. 
Londyn 1988, s. 105.

11 B a r a ń c z a k , Rzeczywistość Białoszewskiego, s. 9.



zawładnął wyobraźnią i „pisaniem [écriture12] ” polskiej poezji aż do czasów 
najnowszych.

Stanisław Barańczak znakomicie przeanalizował grę Białoszewskiego z ro
mantyczną tradycją i nie ma potrzeby się nad tym dłużej zatrzymywać. Dość 
powiedzieć, iż oprócz humorystycznego traktowania tradycyjnych elementów 
języka poetyckiego, jak rym, rytm, metafora, które trudno przypisać wyłącznie 
romantycznemu dziedzictwu — Białoszewski pisał także swoiste satyry na 
pewną całość wyobrażeń związanych z poezją, a mających rodowód właśnie 
romantyczny. Chodzi oczywiście o żartobliwe traktowanie przez Białoszew
skiego etosu wieszcza i jego powinności wobec narodu, etc., roli natchnienia 
w procesie twórczym, heroizacji bohaterów poetyckich, ale także wykpiwanie 
ustalonych norm gatunkowych, czego kanonicznym przykładem jest Ballada 
od rymu. Te rzeczy są dobrze znane. Czy jednak Białoszewskiego możemy 
włączyć w nurt literatury próbującej realizować utopię twórczości zupełnie 
oryginalnej, a więc wolnej od jakichkolwiek konwencji? Pytanie o sposób 
traktowania swoistości językowej poezji Białoszewskiego łączy się tu z pyta
niem o sens, sens w ogóle — takiej literatury. Autor Oho był artystą, który 
najwięcej chyba spośród polskich poetów zebrał zarzutów o „niezrozumial- 
stwo”. I nic dziwnego: literatura na wskroś „oryginalna” to szyfr, do którego 
nie ma gotowego klucza — trzeba go za każdym razem konstruować od nowa. 
Zacięcie bronili Białoszewskiego strukturaliści, w wirtuozerskich interpreta
cjach pokazując, że nieprawda, że klucz jednak jest — trzeba mieć tylko pewną 
kompetencję lekturową, by go znaleźć. Z drugiej strony jednak pojawiły się 
głosy, i to krytyków przychylnych poecie — mówiące, iż jego wiersze są właśnie 
zbyt oczywiste w swej rebusowej formie. Wystarczy — pisał Aldon Bruzda — 
„pracowicie dopisywać końcówki, zmieniać przypadki, liczby, formy, lik
widować imiesłowy, kończyć zdania, dodawać zaimki, przyimki itp.”, by 
„wreszcie dobić się do treści. Niestety — do treści zupełnie jednoznacznej. 
»Niestety« — bo okazuje się, że ta forma nie kryje za sobą jakiejś poetyc- 
ko-aintelektualnej wieloznaczności, jest tylko cierpliwie powykrzywiana” 13. 
Stanisław Barańczak próbował jednak udowadniać, iż mimo zupełnie czytelnej 
„nadorganizacji tekstu” wiersze Białoszewskiego zachowują migotliwą wielo
znaczność14. Natomiast Anna Sobolewska postawiła niedawno zupełnie nową 
tezę, godzącą jednak jawnie w koncepcje „wyjaśniające” czy „deszyfrujące” 
Białoszewskiego, twierdząc, iż jego poezja stanowi szyfrowy zapis przeżycia 
wewnętrznego, które — z definicji — jest jednostkowe i niepowtarzalne15. Jak 
to więc jest z tą antykonwencjonalnością, oryginalnością i „niezrozumial- 
stwem” poezji Białoszewskiego?
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12 Termin R. B a r t h e s ’a (Zero stopień stylu. Tłumaczył W. K a r p iń s k i.  W: Antologia 
współczesnej krytyki literackiej we Francji. Opracował W. K a r p iń s k i.  Warszawa 1974, s. 307). 
Barthes dokonuje rozróżnienia na „styl” i „pisanie [écriture]'’. Styl jest osobisty i niepowtarzalny, 
„pisanie” stanowi wspólne dobro piszących.

13 A. B ru z d a , Rzeczy dodawane do słów. „Kierunki” 1959, nr 17.
14 B a r a ń c z a k , Język poetycki Mirona Białoszewskiego, s. 119.
15 A. S o b o le w s k a ,  M istyka dnia powszedniego. Warszawa 1992, s. 60: „Amorficzność, 

bylejakość języka okazuje się więc szyfrem doświadczeń wewnętrznych. [ . . . ]  W ostatnich wierszach 
[ . . .]  nie ma już prób przekładu treści wewnętrznych na język dyskursywny, a materię liryczną 
wiersza tworzą często same »konteksty« — odbicia, obrzeża czy odległe skutki przeżycia”.
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Potrzebna jest tutaj dygresja. Tkwiąca w człowieku tajemnicza potrzeba 
doskonałego odwzorowania faktyczności, potrzeba, która napędza rozwój 
technik audiowizualnych i towarzyszy marzeniom o dziele sztuki perfekcyjnie 
przywołującym realność — widoczna jest w każdej niemal dziedzinie aktywno
ści artystycznej. W muzyce przejawia się w „utworach” Johna Cage’a, 
zmuszającego publiczność do słuchania ciszy, a raczej szumu sali koncertowej, 
w sztukach plastycznych zaś spowodowała powstanie zjawisk określanych 
wspólnym mianem „ready made”, a polegających na umieszczaniu w muzeal
nym „kontekście” przedmiotów codziennego (czasem niecodziennego) użytku. 
Podobnie jak filmy Andy W arhola ukazujące śpiącego człowieka czy fronton 
Empire State Building — wszystkie te przedsięwzięcia mają wspólny rodowód. 
Ożywia je pomysł „przekazu artystycznego”, w którym to, co przedstawiane, 
pozbawione byłoby jakichkolwiek twórczych deformacji, a więc pomysł 
stworzenia utworu radykalnie pozbawionego odautorskich intencji nazywa
nych „tezą” czy „przesłaniem” dzieła. Są to przykłady najlepiej ukazujące 
niechęć awangard artystycznych do konwencji, a więc tego, co sprawia, że już 
na samym początku odbioru dzieła kompetentny słuchacz lub oglądacz może 
powiedzieć, czy utwór jest melodramatyczny, komediowy, ponury, kiedy 
powstał, etc. Natomiast dzieło „niekonwencjonalne” jest „niezrozumiałe”, jest 
tajemnicą. Czy jednak zupełnie poważnie można powiedzieć o pisuarze 
zawieszonym w muzeum, że jest „niekonwencjonalny” ? Jednorazowy akt 
twórczy — zawieszenie owego pisuaru, staje się natychmiast „aktem założyciel
skim” pewnego — zgoda, przez chwilę nowego — „kierunku w sztuce”. 
Powstało określenie „ready made” — powstała konwencja, którą można 
kopiować.

Jeśli uznamy lingwistyczną definicję poezji za słuszną16, a zatem jeśli 
stwierdzimy, że wiersz to szczególny sposób wypowiedzi, specyficzny akt 
komunikacji — będziemy mogli łatwo znaleźć odpowiednik poetyckiego 
„ready made”. Byłby to po prostu magnetofonowy zapis jakiejś wypowiedzi. 
Można by to nazwać foniczną instalacją.

POCIĄG  
ao auło aureolę 
miał jeden pan w pociągu

Co to jest? Tak można by sobie wyobrazić transkrypcję zapisu magneto
fonowego jakiejś wypowiedzi. Jest to jednocześnie utwór poetycki. Napisał go

16 Zob. interesujące rozróżnienie M. C. B e a r d s le y a  (O pojęciu literatury. Przełożyła 
G. C e n d r o w sk a . „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 2, s. 287) na lingwistyczną i estetyczną koncepcję 
literatury. Drogą pojmowania dzieła literackiego jako wypowiedzi językowej kroczyło wielu 
badaczy, jednak rozmaicie odpowiadali na pytanie, czym różni się wypowiedź literacka od 
wypowiedzi „pragmatycznej”, „naturalnej”, „potocznej”, „normalnej” itd. R. I n g a r d e n  
(O poznawaniu dzieła literackiego. W: Studia z estetyki. T. 1. Warszawa 1966, s. 112) widział tę 
różnicę w wysuwaniu się na pierwszy plan w dziele literackim przedmiotów intencjonalnych. 
R. J a k o b s o n  (Poetyka w świetle językoznawstwa) widział kryterium wyróżnienia wypowiedzi lite
rackiej w dominacji funkcji poetyckiej. R. O h m a n  (Akty mowy a definicja literatury. Przełożyli 
B. K o w a lik  i W. К raj к a. „Pamiętnik Literacki 1980, z. 2, s. 249; Literatura jako akt. Przeło
żyli B. K o w a lik  i W. К raj к a. Jw.) za konstytutywną cechę wypowiedzi literackiej uznał utratę 
mocy illokucyjnej słów i wyrażeń w niej użytych. Natomiast B e a r d s le y  (op. cit.) dostrzegał tę 
cechę w nadmiernym bogactwie znaczeniowym wypowiedzi literackiej.
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M iron Białoszewski i umieścił w cyklu Wiersze jąkały. Skąd wiem, że to jest 
„utwór poetycki”? Bo ten zapis znalazł się w tomie Oho, a jego autorem jest 
człowiek, o którym mówią, że „jest poetą”. Dokładnie tak samo można by 
odpowiedzieć na pytanie, skąd wiem, iż wspomniany pisuar „jest przedmiotem 
artystycznym” (rzeźbą? instalacją?). Bo znajduje się w muzeum, etc. Informuje 
nas o tym k o n t e k s t .  Oczywiście Pociąg to utwór wyjątkowy, wyznaczający 
w dorobku Białoszewskiego biegun konwencjonalnej przezroczystości17. Wy
daje się jednak, że ów biegun nadawał tej poezji ogólny kierunek rozwoju.

Czy dzieło artystyczne przedstawiające rzeczywistość (w poezji rzeczywis
tość językową), bez twórczej deformacji — jest jeszcze dziełem sztuki? Pytanie 
ogólne, ale nie retoryczne. O artyście mówi się: twórca, zatem jego dzieło jest 
o tyle dziełem sztuki, o ile powstało dzięki sile kreacji — a więc o ile artysta 
wnosi przezeń coś własnego i osobnego w dotychczasowy ogląd świata. 
Rzeczywistość przedstawiana powinna zmienić się pod wpływem filtru wy
obraźni, przez który przepływa jej obraz. Gdy nie widać „zmiany” — odbiorca 
dzieła nie ma informacji o rodzaju aktu twórczego, nie może więc zinter
pretować dzieła. Sens dzieła jest niewidoczny (można zatem przypuszczać, że 
w ogóle go nie ma), podobnie jak przezroczysty staje się sam artysta — 
tajemnicze widmo podstawiające lustra albo mikrofony. Ów „sens” nie musi 
być od razu dyskursem, a więc „tezą”, której tak bardzo bała się awangarda. 
„Sens” można zrozumieć jako indywidualność, niepowtarzalność sposobu 
patrzenia, który proponuje nam artysta. Przekonanie o konstytutywnej roli tak 
pojętego „sensu” w kreacji artystycznej jest dziś — być może — anachroniz
mem, ale nie bardzo potrafiłbym z niego zrezygnować.

„O formę już się nie martwię, treść ważniejsza” — mówił Białoszewski 
w jednym z wywiadów18. Zdanie to chętnie przytacza się omawiając swoisty 
antyestetyzm twórcy Oho. Słowa te zawierają jednak jeszcze coś: tęsknotę za 
bezpośrednim odwzorowaniem i niechęć do twórczej deformacji, która — jeśli 
polega na technicznym „chwycie” — zastyga zazwyczaj w kliszach konwencji.

Czy jednak prawdziwy byłby obraz Białoszewskiego chodzącego z mag
netofonem i nagrywającego potoczny, mówiony język? Czy istotnie mówi się 
d o k ł a d n i e  t a k  jak w jego wierszach? Słusznie pisał Janusz Sławiński: 
„poezja Białoszewskiego nie jest zapisem naturalnego bezładu słów i zdań, lecz 
bezładem f o r m o w a n y m  przez celowe usiłowanie poetyckie” 19. Poeta „koń- 
cówkuje z niepisaniowości”, czyli — jak twierdził Aldon Bruzda — „cierpliwie 
wykrzywia” pisaną polszczyznę. Ta błędna mowa czasem jest kalką, cytatem 
(jak w wierszu Pociąg choćby), częściej jednak bywa ekstraktem, kwintesencją 
wypreparowaną z materiału oryginalnego albo przynajmniej prawdopodob
nego. Nie wiadomo, czy ktoś rzeczywiście powiedział „zgnij kolano”, ale na 
pewno mógł tak powiedzieć. Kondensacja cech języka mówionego i potocz
nego w wierszach Białoszewskiego sprawia, że są one do tego stopnia typowe,

17 O awangardowych inspiracjach w twórczości Białoszewskiego (Duchamp, Cage, dadaizm, 
futuryzm) pisze ciekawie R. N y c z  w pracy Szare eminencje zachwytu  (w zbiorze: Pisanie 
Białoszewskiego, s. 180).

18 Szacunek dla każdego drobiazgu. Z  Mironem Białoszewskim rozmawia Zbigniew Taranienko. 
„Argumenty” 1971, nr 36.

19 J. S ła w iń s k i ,  Próba porządkowania doświadczeń. W: T eksty i teksty. Warszawa 1990, 
s. 89.
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iż nagle stają się niezwykłe, nadzwyczajne. W efekcie przeciwnik konwencji, 
które są „niefunkcjonalne”, a więc oddzielają nas od „treści” — sam tworzy 
język elitarny, wysublimowany i z daleka już rozpoznawalny.

Pozostaje jeszcze kwestia niepowtarzalności poezji Białoszewskiego. Po
wszechnie znany jest „zarzut” przeciwników sztuki awangardowej, że „małpa 
albo dziecko też by tak potrafiło”. Białoszewskiego częstokroć próbowano 
ośmieszyć publikując parodie rzekomo naśladujące jego manierę pisarską20. 
Z usiłowań tych szydził Barańczak dowodząc pracowicie, jak oryginalne 
i niepowtarzalne jest pisarstwo autora Obrotów rzeczy21. Atoli nie zauważył 
Barańczak sprzeczności, w jaką się uwikłał. Wspaniale rozpoznając elementy 
gry językowej prowadzonej przez poetę na wszystkich piętrach konstrukcji 
gramatycznej tekstu — od fonologii do składni — i znakomicie ukazując 
wszystkie zabiegi uwidaczniające funkcję poetycką tych wierszy, udowodnił 
tym samym, że można powtórnie (wielokrotnie) zastosować ów repertuar 
chwytów do innego materiału leksykalnego. Więcej: poprzez analogię można 
tworzyć nowe rodzaje chwytów i „zupełnie nową”, oryginalną poezję. Barań
czak wpadł w sidła własnej metody: katologując chwyty dał gotową matrycę 
tej poezji — ustalił kanon wewnętrznych konwencji rządzących jej swoistą 
logiką. Dzięki temu, dodając jeszcze typowy sztafaż tematyczny Białoszew
skiego (Otwock, Chamowo, szpital etc.) — można w nieskończoność kopiować 
mistrza, nie zważając na zapewnienia, że to poezja niepowtarzalna i jedyna. 
Oczywiście, mógłby ktoś rzec, iż samo zastosowanie chwytów poetyckich nie 
czyni jeszcze z jakiejś wypowiedzi — poezji. Słusznie. Barańczak jednak nie 
mógłby tak powiedzieć — dla niego wyznacznikiem poetyckości tekstu jest 
nasilenie funkcji poetyckiej, a więc nadorganizacja językowa (inaczej mówiąc: 
nastawienie komunikatu na komunikat). Przy takim rozumieniu poetyckości 
każda wypowiedź, w której da się wskazać nadmiar organizacji językowej 
w stosunku do funkcji komunikacyjnej, informacyjnej tekstu, może być uznana 
bez przeszkód za wypowiedź poetycką. Obrońca oryginalności poezji Biało
szewskiego mógłby na to odpowiedzieć, że liczy się jeszcze „jakość” za
stosowanych elementów gry językowej. Tak np. repertuar środków poetyckich 
Swena Czachorowskiego przypomina pod wieloma względami twórczość 
Białoszewskiego, ale ,jest gorszy”. Dlaczego? Bo, powiedzmy, język poezji 
Czachorowskiego nie jest tak „zdyscyplinowany”, jest mniej konsekwentny, itd.

Niestety, taka argumentacja nasuwa poważne wątpliwości. Przy nakreś
lonym tu z grubsza, strukturalistycznym rozumieniu poetyckości istnieją 
poważne przeszkody w wartościowaniu, ocenie Jakości” zastosowanych zabie
gów poetyckich. Może się to wydać paradoksem, gdyż w przeciwieństwie do 
zwolenników np. „lirycznej” koncepcji poetyckości — strukturaliści dys
ponowali jej empirycznie dostępnymi wykładnikami. Jednak, jak pisał Jakob
son: „dla dzisiejszego poety, jak dla starego Karamazowa, »nie ma brzydkich 
kobiet«” 22, a Barańczak dodaje: w dziedzinie tak tematu, jak języka” 23.

20 Zob. np. „Polityka” 1957, nr 21 (zamieszczono tu niby-wiersz pt. Słuchać uchem 
prostokątnym).

21 B a r a ń c z a k , Język poetycki Mirona Białoszewskiego, s. 155.
22 Cyt. za: jw., s. 7.
23 Ibidem, s. 7.
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Obydwaj mając na myśli poetę dzisiejszego mówią oczywiście o poecie 
awangardowym, tj. twórcy uznającym istnienie postępu w dziedzinie sztuki. 
Taki poeta uważa, podobnie jak badacz strukturalista, że kanony estetyczne 
są „zmienne historycznie”, a więc nie ma sensu głoszenie dziś jakiejkolwiek 
poetyki normatywnej. Nie można więc z tych pozycji głosić np. wyższości 
Białoszewskiego nad Czachorowskim (lub odwrotnie), bo nie ma stałego 
systemu kryteriów, do którego można by się odwołać. Stwierdzenie, że np. 
język Białoszewskiego jest bardziej zdyscyplinowany i przez to „lepszy” 
(„ciekawszy”, „bogatszy” etc.) od języka Czachorowskiego — zakłada im
plicite, że „zdyscyplinowanie” jest jakąś wartością, a takiego założenia nie 
można sensownie bronić bez jasno określonego systemu kryteriów nor
mującego oceny.

2.1.1.1.
Białoszewski dziwi się rzeczom i językowi. Ta filozoficzna postawa sprawia, 

że nic dla niego nie jest apriorycznie pewne i jednoznaczne. Nie ma ustalonego 
na zawsze porządku, hierarchii. Dotychczas obowiązujące reguły okazują się 
płynne. Wszystko jest możliwe, dopóki nie „sprawdzi się sobą”. Przenikliwie 
napisał o poetyckiej epistemologii „zwrotniczan” Janusz Sławiński, że „poznać 
poetycko rzecz — to znaczy przede wszystkim zaprzeczyć jej »naturalnem u« 
położeniu wśród innych rzeczy” 24. Tak samo Białoszewski. „Naturalne” 
funkcje rzeczy i „naturalne” (a więc uznane przez większość za „normalne” 
i oczywiste) „prawa” kształtujące obraz kulturowych przyzwyczajeń i rytuałów 
relatywizują się pod jego spojrzeniem (etnografa-strukturalisty) do kruchej 
umowy sporządzonej na mocy przypadku.

Magiel gra Bacha, dyluwium jest peryferyjne, durszlak świeci w monstrancji jasności,
materac iskrzy Bonnardem [ .. .] ,  zwyczajne — wulgarne nieraz — szczegóły codzienności
łączą się u Białoszewskiego z kulturową metaforą, perfidnie nieraz wyrafinowaną [ .. .]

— pisał kiedyś Jan Błoński25. Ta kulturowa metafora jest w istocie antykul- 
turowa czy raczej kontrkulturowa. Zasada profanacji sacrum i sakralizacji 
profanum — rządząca większością wierszy Białoszewskiego — jest myślowym 
dynamitem podłożonym pod hierarchiczną budowlę kultury. Walka z konwen
cją wydaje się konsekwencją myślenia przeciwkulturowego, antyhierarchicz- 
nego, anarchicznego po prostu (Barańczak zwał to sceptycyzmem, Sandauer 
antydogmatyzmem 26).

Kultura dla Białoszewskiego to obiekt do demaskacji. Twórca Oho wpisuje 
się tu w mit demitologizacji, który można by także nazwać mitem autentyczno
ści. Piewca „szarych eminencji zachwytu” — zgrzebnej codzienności i prymity
wu, w którym rzekomo więcej jest bezpośrednio odczuwalnej prawdy niż 
w rzeczywistości udrapowanej w kulturowy koturn, zapośredniczonej przez 
„wysoki” język — sam tworzy ściśle wyspecjalizowany idiom: elitarny i pełen 
scholastycznego wyrafinowania.

24 J. S ła w iń s k i ,  Koncepcja języka  poetyckiego awangardy krakowskiej. Wrocław 1965, s. 128.
25 J. B ło ń s k i ,  Zmiana warty. Warszawa 1961, s. 51.
26 A. S a n d a u e r , Ewolucja polskiej poezji 1945 — 1968. W: Zebrane pisma krytyczne. T. 1. 

Warszawa 1981, s. 331.
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2.2.
język — kurtyzana
w sztucznych perłach zębów  

(Jak by się tu wyjęzyczyć, RZ)

Mogłoby się wydawać, że ta obelżywa definicja najlepiej obrazuje stosunek 
Białoszewskiego do języka — szyderczy i nieufny. „Poeta to taki słowiarz, 
który słowu nie ufa, który atakuje zastane zrosty językowe, rozcina je 
i organizuje nowe związki słów” — pisał kiedyś Julian Przyboś mając na myśli 
twórcę Rachunku zachciankowego21. Janusz Sławiński twierdził, że Białoszew
ski „obnaża kalekość ukrytą w sposobach mówienia uznanych za przykłady 
sprawności językowej, kompromituje rzekomą dyscyplinę tych wzorcowych 
komunikatów słownych” i że „przedmiotem parodystycznych procederów 
Białoszewskiego nie są jakieś określone metody werbalizacji, ale system 
językowy jako całość” 28. „Atakuje”, „parodiuje”, „obnaża”, „kompromituje” — 
oto co Białoszewski — wedle cytowanych autorów — czyni z systemem 
językowym. Barańczak posunął się nawet do stwierdzenia, iż Białoszewski 
walczy z „totalitaryzmem myślowym” 29 narzucanym przez opresywny sy
stem — jak by rzekł Przyboś — „zastanych zrostów językowych”. Edward 
Balcerzan wskazywał z kolei na estetyczne pobudki buntu „słowiarzy”, 
z Białoszewskim na czele, przeciw językowi: „z pewnego punktu widzenia 
»słowiarstwo« stanowiło odmianę »turpizmu« — ujawniało nie brzydotę 
rzeczy, lecz brzydotę mowy” 30. Białoszewski stojący na czele legionu słowiarzy 
(poetów lingwistycznych) opancerzonych w nieufność, uzbrojonych w ironię 
i zapamiętałych w boju z bestią systemu językowego — oto pejzaż wyłaniający 
się z przytoczonych cytatów. W większości tradycyjnych interpretacji twórczo
ści Białoszewskiego, które umieszczają go w nurcie „poezji lingwistycznej”, 
akcentuje się jego „krytyczne” nastawienie do języka. Powstaje zatem pytanie, 
czy rzeczywiście można autora Oho włączyć do kręgu twórców literackiej 
„Sprachkritik”.

Możliwości określenia tradycji „krytyki języka” jest kilka. Grzegorz Sinko 
w swej świetnej rozprawie o kryzysie języka w dramacie współczesnym31 
przedstawił panoramę postaw myślowych owocujących dziełami literackimi 
i teoriami lingwistycznymi, których wspólnym nerwem jest krytyczny namysł 
nad związkiem reguł rządzących systemem językowym z praktyką komunikacji 
społecznej, istotą myślenia człowieka — słowem, namysł nad zależnością 
między kształtem struktury językowej a życiem ludzkim. Głównymi bohatera
mi pracy Sinki są Lewis Carroll, Fritz M authner (twórca pojęcia „Sprach- 
kritik”), Alfred Korzybski, Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Peter Handke, 
Edward Bond i Franz Kroetz. Z tej plejady osobowości tylko Eugène’owi 
Ionesco został przyznany tytuł „niszczyciela języka”. Co do pozostałych, Sinko 
nie ma wątpliwości: ich zarzuty wobec języka wynikają w dużej części

27 J. P r z y b o ś ,  Słowo przedrzeźnione. „Przegląd Kulturalny” 1959, nr 7.
28 S ła w iń s k i ,  Próba porządkowania doświadczeń, s. 89.
29 S. B a r a ń c z a k , Nieufni i zadufani. Wrocław 1971, s. 71.
30 E. B a lc e r z a n , Poezja polska w latach 1939 — 1965. Cz. 2. Warszawa 1988, s. 80.
31 G. S in k o , K ryzys języka  w dramacie współczesnym. Rzeczywistość czy złudzenie? Wroc

ław 1977.
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z poglądów przestarzałych i dawno już zakwestionowanych przez nowoczesne 
językoznawstwo (reprezentowane w tej pracy głównie przez P. F. Strawsona, 
H. P. Grice’a, szkołę oksfordzką J. L. Austina i kontynuatora teorii aktów 
mowy — J. R. Searla, oraz szkołę generatywistów N. Chomsky’ego i „późnego” 
L. Wittgensteina z jego koncepcją znaczenia słów relatywizującego się w zależ
ności od ich użycia), a także z faktu, iż poprzez krytykę języka dokonuje się 
w gruncie rzeczy krytyki społeczeństw i kultur. Konwencjonalność symboli 
językowych — w czasach Carrolla czy M authnera — mogła być powodem do 
obaw, że w języku tkwią moce dowolnego przekształcania rzeczywistości 
i „władzy nad ludźmi”. Z braku wiedzy o głębokich strukturach języka 
(odkrytych dopiero przez semantyków generatywnych) wynikały oskarżenia
0 nielogiczność języka naturalnego. Z kolei pojawienie się „języka ujemnych 
praktyk społecznych” (czyli nowomowy) sprowokowało przeniesienie krytyki 
owych praktyk na sam język. Modne, zwłaszcza w latach największej popular
ności filozofii egzystencjalnej, sformułowania o „kryzysie języka” spowodowa
nym rzekomo utratą sensu uprawomocniającego reguły rządzące jego uży
ciem — Sinko kwalifikuje jako „banalne frazesy” nie znajdujące potwierdzenia 
w najnowszych osiągnięciach nauki.

Gdy porównać wyzwiska, jakimi obrzucał język naturalny w swych 
filipikach Fritz M authner, z „definicją” przytoczoną tu na s. 72 — mogłoby 
się wydawać, iż Białoszewski ze swą twórczością doskonale wpisuje się 
w tradycję „Sprachkritik”. Niechęć do hipostaz, traktowanie struktur syntak- 
tycznych, frazeologizmów, metafor itd. jako struktur logicznych, z czego 
wynikają paradoksy i nonsensy — zabieg ulubiony i spopularyzowany przez 
C arrolla32 (w Polsce najwcześniej stosowany chyba przez Bolesława Leśmia
na) — wszystko to zbliża Białoszewskiego do wyróżnionego przez Sinkę nurtu 
literackiej „krytyki języka”. Możliwa jest także inna parantela. Od czasów 
Hölderlinowskiej (potem także Rimbaudowskiej) pochwały milczenia i Słow
nika komunałów Flauberta narastało w świadomości europejskiej poczucie 
dewaluacji języka. Posługując się terminologią Austina można by powiedzieć, 
iż zaczęto wątpić w siłę perlokucyjną słów. Bergsonowskiej proweniencji 
protest futurystów przeciw składni („słowa na wolności”) i dadaistyczny bunt 
wobec „logiki” języka były próbami wytworzenia „nowej jakości”, prze
zwyciężenia poczucia nieadekwatności systemu językowego minionej belle 
époque w zmieniającej się gwałtownie rzeczywistości społecznej i myślowej. 
Druga wojna światowa zdruzgotała i te marzenia. Doświadczene totalitaryz
mu, który „ukradł” Niemcom język — jak twierdził Günther Grass — lub 
wytworzył nowomowę, spowodowało szczególne uwrażliwienie na kwestię 
samej możliwości mówienia. „Kto ma teraz coś do powiedzenia, niech wystąpi
1 milczy” — to zdanie Karla Krausa dobrze oddaje stan świadomości artystów

32 Jako przykłady takich zabiegów u Carrolla podaje S in k o  (op. cit., s. 64) słynne 
„portmanteau-words", czyli np. wyraz „gallumphing" utworzony poprzez kontaminację słów  
„gallop” i „triumph”, a także „wprowadzenie symboli arbitralnych, pozbawionych całkowicie 
elementów »znaczonych«, a znaczących dzięki strukturze kontekstu”, np. taki niby-wiersz: „Było 
smaszno, a jaszmije smakowijne /  Swidrokrętnie na zegwniku wężały”. Carroll stosował także 
zabieg literalnego tłumaczenia frazeologizmów. Podobne chwyty można znaleźć u Białoszew
skiego.



po zbrodniach XX-wiecznych totalitaryzmów. W literaturze polskiej najjas
krawszym przykładem takiej świadomości „bezbronności” języka wobec tego, co 
się wydarzyło, jest język twórczości Tadeusza Różewicza. Być może również — 
Mirona Białoszewskiego.

2.2.1.
„Pomóż wspomóż dopomóż wyjątku czuły / odeprzeć tłumne armie 

reguły”. Ten wykrzyknik Edwarda Stachury (z Kropki nad ypsylonem) mógłby 
być również hasłem Białoszewskiego — poety, który podszywając się pod 
dziecięco naiwną świadomość, konsekwentnie interpretował system języka „od 
strony tych tkwiących w nim możliwości, które są antysystemowe, peryferyjne, 
wstydliwie zatajone” 33. Białoszewski ujawniał szczeliny systemu, w sposób 
wyjątkowy stosując się do jego reguł. To oczywiste, niepodobna zaprzeczyć. 
Cóż to jednak oznacza? Odpowiedź na to pytanie nie musi być jednoznaczna. 
Wynajdywanie pozornych nielogiczności systemu językowego — pozornych, 
gdyż nawet słowo przez poetę „s-po-tworzone”, przedrzeźnione zachowuje swą 
wartość komunikacyjną — nie dowodzi jeszcze jego potępienia. U Białoszew
skiego nie ma nic z postawy Korzybskiego postulującego (za Russelem) 
stworzenie języka idealnie sformalizowanego, który swą algebraiczną konsek
wencją uwolniłby nas od amfibolii, ekwiwokacji i tym podobnych utrapień. 
Przeciwnie. Autor Oho cieszy się „niedoskonałością” języka. Traktuje ją jak 
naturalne bogactwo zapładniające jego twórczą wyobraźnię. Jeśli język przez 
swą „giętkość” (przeciwstawną systemowej „sztywności”) wydaje się kurtyzaną, 
to poeta chętnie i z satysfakcją korzysta z jej usług. Można by sądzić, że ironia 
Białoszewskiego wymierzona jest raczej w tych, którzy chcieliby dowieść 
„cnotliwości” języka, a więc jego klarownej regularności i logiczności. Roz
wichrzenie, bełkotliwość (ale wciąż komunikatywna!) języka potocznego i mó
wionego nie odstręcza poety, przeciwnie — czuje się w tym języku zadomowio
ny, zakorzeniony, jest on jego żywiołem.

Dochodzimy do paradoksalnego wniosku. Białoszewski okazuje się poetą 
zaufania do języka34. To, że jego wiersze są przykładami mowy obnażonej, 
interpretującej możliwość własnego mówienia, a więc autotelicznej — nie 
doprowadza bynajmniej do „rozkładu” użytego w nich języka. Co najwyżej — 
do rozkładu konwencjonalnego pojęcia poetyckości. Tak jak w twórczości 
Samuela Becketta dochodzi do rozkładu tradycyjnej formy narracji (po
chłonięcie récit przez discours)25. Fakt, iż Balcerzan i Barańczak tak upor
czywie udowadniali buntowniczy, „nieufny” stosunek Białoszewskiego do 
języka, jest o tyle zrozumiały, że obydwaj sami — jako poeci — zaliczali się do 
grona „nieufnych słowiarzy”, których krytyczne nastawienie do języka pod
szyte było (podobnie jak u Bonda czy Kroetza opisanych przez Sinkę) 
niezgodą na system społeczny, który za sprawą swej totalizującej istoty 
kształtował wzorce komunikacji językowej36. Białoszewskiemu obca była taka

33 S ła w iń s k i ,  Próba porządkowania doświadczeń, s. 89.
34 O „przesłaniu wiarygodności języka” Białoszewskiego ciekawie pisze T. K o m e n d a n t  

w artykule Trywialne pytania o prozę („Tygodnik Literacki” 1990, nr 1, s. 5).
35 Zob. S in k o , op. cit., s. 90.
36 Zob. J. S ła w iń s k i ,  Rzut oka na ewolucję poezji polskiej w latach 1956 — 1980. W: Teksty  

i teksty, s. 119.
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postawa. Nie angażował się w krytyczny rozbiór tricków nowomowy. Gdy 
„badał” jakiś idiom udzielając głosu jego „rzecznikowi” — zachowywał 
powściągliwość w wartościowaniu. Takie wiersze jak pretensjonale z Mylnych 
wzruszeń należą u Białoszewskiego do rzadkości.

PRETENSJONALE  
z torbą między blokami 
do mnie (z pół chałką pół ćwiartką masła) 
ma informatensję
— gdzie tu biuro blokowe? — 
za
— jest tu biuro meldunkowe — 
moją jej odpowiedzialność
i podprowadzencję
— ее to biuro rejonowe 

podprowadzał mię tu mąż 
ale zapomniałam —

ma mi wypominale 
i do moich poczuć się
— może to biuro nie to —
ma do mnie z góry przypuszczencję
— na pewno nieczynne — 
moje poczucie się obwinna 
i mimo mych
— może b y ... nnne —
pewna mojego się od niej nieodczepieństwa 
torbą mię pominna 
za sobą pętelctwa

Jest to satyra na pewien „fason mowy”. Rzeczywiście poeta się naśmiewa — 
widać intencję drwiny, dobrotliwej zresztą. Jednak w ogromnej większości 
utworów Białoszewskiego nie ma takiej intencji, choćby pokraczność zacyto
wanych okruchów cudzej mowy była monstrualna. Białoszewski nie krytykuje, 
raczej dziwi się. Co oznacza prawdziwie krytyczne nastawienie, pokazuje 
w pełni dopiero znakomity wiersz Barańczaka Określona epoka:

Żyjemy w określonej epoce (odchrząknięcie) i z tego 
trzeba sobie, nieprawda, zdać z całą jasnością.
Sprawę. Żyjemy w (bulgot 
z karąflci) określonej, nieprawda, 
epoce, w epoce
ciągłych wysiłków na rzecz, w
epoce narastających i zaostrzających się i
tak dalej (siorbnięcie), nieprawda. Konfliktów.
Żyjemy w określonej e (brzęk odstawianej
szklanki) росе i ja bym tu podkreślił,
nieprawda, że na tej podstawie zostaną
nakreślone perspektywy, wykreślane będą
zdania, które nie podkreślają dostatecznie, oraz
przekreślone zostaną, nieprawda, rachuby
(odkaszlnięcie), tych, którzy. Kto ma pytania? Nie widzę.
Skoro nie widzę, widzę, że będę wyrazicielem, 
wyrażając na zakończenie przeświadczenie, że 
żyjemy w określonej epoce, taka 
jest prawda, nieprawda, 
i innej prawdy nie m a37.

37 W tomie: S. B a r a ń c z a k , 159 wierszy. Kraków 1990, s. 59.
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Zjadliwa spostrzegawczość tego wiersza powoduje, że satyra graniczy tu 
prawie z okrucieństwem. Szyderstwo wymierzone jest jednak nie w język, lecz 
w prymitywizm włodarzy PRL-u (niektóre ze zbitek słownych da się bezpo
średnio odnieść do żargonu konkretnych osób, np. zwrot: „i ja  bym tu 
podkreślił” był charakterystyczny dla Edwarda Gierka). Przykładów takiego 
wykorzystania środków stylistycznych pozwalających zgromadzić typowe 
cechy danego idiomu, najczęściej po to, by go skompromitować, jest bardzo 
wiele, zwłaszcza w poezji Nowej Fali, której pokoleniowym doświadczeniem 
w sferze języka było — opisane przez Michała Głowińskiego — „marcowe 
gadanie” 38. Wpływu doświadczeń „szkoły lingwistycznej” na twórczość poe
tów Nowej Fali nie sposób przecenić, jednakże ciekawe byłoby zbadanie 
znaczenia, jakie mógł dla tej poezji mieć przykład Janusza Szpotańskiego, 
bodaj pierwszego mistrza parodii nowomowy. Rola Szpotańskiego w for
mowaniu się poetyckiej dykcji „pokolenia 68” jest, jak sądzę, znaczna i zupełnie 
zapoznana.

Czy słowiarz może ufać językowi? Barańczak twierdzi, że tak, i podaje 
przykłady: Julian Przyboś i Zbigniew Bieńkowski39. „Słowiarz ufny” pod 
piórem Barańczaka to prawie obelga. Przyboś zasłużył sobie na takie trak
towanie, bo gdzieś od Mylnych wzruszeń przestały mu się podobać wiersze 
Białoszewskiego. Ale czy i sam autor Oho nie zasługuje na to miano? Pojęcie 
dystansu do języka przy założeniu werbalnego charakteru procesu myślowe
go — jest absurdem. Jednakże nie sposób zaprzeczyć możliwości wyróżniania 
określonych — tak to nazwijmy — „subkodów” językowych czy idiolektów 
(jak robi to np. Barańczak w Określonej epoce), co zakłada postawę umoż
liwiającą ogarnięcie całości pewnego fragmentu systemu językowego, a więc 
istniejącą z zewnątrz. To „zewnątrz” nie oznacza poziomu metarefleksji 
sytuującej się poza całym systemem. Tutaj dochodzi do opisu — w którym 
interpretacja zawarta jest explicite (Barańczak) lub dyskretnie zakamuflowana 
(Białoszewski) — pewnego subkodu z „punktu słyszenia” innego. Oba subkody 
istnieją jednak w ramach tego samego systemu.

Różnica między Barańczakiem a Białoszewskim polega na tym, iż pierwszy 
wie, która gwiazda jest „głupsza”, a drugi nie — i otwarcie się do tego 
przyznaje (w wierszu O obrotach rzeczy, OR). Dlatego mówienie o „nieufno
ści” w jego przypadku wydaje się nieuprawnione. Białoszewski nie lansuje 
własnego, „jedynie słusznego” subkodu; nie rozprawia się też szyderczo 
z pozostałymi. Raczej wypróbowuje po kolei wszystkie. Chce sprawdzić so
bą — jak się czuje mówiąc językiem pretensjonalnej pindulki, jąkały, a nawet 
krowy, która też jakoś pewnie coś mówi (np. w wierszu Bodła z tomu Było 
i było). Słowo „nieufność” wolałbym zamienić na „zdziwienie”. Zdziwienie — że 
tak też można. Trzeba by jeszcze zapytać: po co poecie taka m askarada? 
Odpowiedź na to pytanie znów uwyraźni bliskość twórczości Białoszewskiego 
i postulatów awangardy, która sztuce stawiała za cel przeciwstawienie się 
automatyzacji naszego stosunku do świata w ogóle, a w szczególności poezji 
nakazywała odautomatyzowanie zszarzałych w codziennym użyciu słów. Nie

38 M. G ło w iń s k i,  Marcowe gadanie: komentarze do slow 1966 —1971. Warszawa 1991.
39 B a r a ń c z a k , Nieufni i zadufani, s. 46.
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ustanne zdziwienie językiem i namawianie do zdziwienia innych — oto cel 
w życiu poety.

2.3.
Poeta [ . . .]  pragnie uczynić idee, które w nas wzbudził, tak żywymi, żeby nam się 

zdawało, iż natychmiast odbieramy prawdziwie zmysłowe wrażenia przedmiotów, i żebyśmy 
w momencie takiej ułudy przestali uświadamiać sobie środki, którymi się poeta posługuje, to 
znaczy słowa

— to zdanie Gottholda Ephraima Lessinga40 zawiera co najmniej trzy 
twierdzenia ukazujące przepaść, jaka dzieli tradycję „ut pictura poesis” od 
kanonu nowoczesnych przekonań o literaturze, ukształtowanych pod wpły
wem teorii rosyjskich formalistów, strukturalistów praskich i ich kontynuato
rów. Poezja rozumiana dziś jako „fikcja” 41 nie „ożywia” ani tym bardziej nie 
przekazuje żadnych idei, nie „odmalowuje” przedmiotów i nie próbuje zacierać 
środków, jakimi się posługuje. Przeciwnie: cała uwaga poety nowoczesnego, 
tzn. lingwistycznego (tak awangarda łączy się ze strukturalizmem) skupia się na 
tym, by słowa uwidocznić, wyodrębnić („wskrzesić”, jak pisał W iktor Szkłow- 
ski), zautonomizować. Tematem wierszy stają się słowa — ich kształt foniczny, 
morfologiczny, zatarty w potocznym użyciu, ma być odkryty na nowo. 
Zapomniana etymologia słowa, zleksykalizowane połączenia frazeologiczne — 
to wszystko poeta słowiarz ma wziąć na warsztat i w twórczym akcie odsłonić. 
Zdaniem prażan, słowo poetyckie winno być pozbawione wyobrażeń. Do 
podobnego ideału próbował się zbliżyć Wielemir Chlebnikow, a w Polsce — 
naśladujący go w Słopiewniach Julian Tuwim.

Wydaje się, że Białoszewski również należy do tej nowoczesnej tradycji. 
„Nadwołkowyjska noc” ma „liczbę pojedynczą”. A więc tytuł wiersza Nadwoł- 
kowyjskiej nocy liczba pojedyncza dotyczy nie „faktyczności”, ale „wyrażalno- 
ści”. Ta „noc” nie jest nom inatem 42, tylko wyrażeniem, znakiem językowym — 
zgodnie z twierdzeniem Romana Jakobsona, że „kwiatów poezji nie ma 
w żadnym bukiecie”43. Wiersz ów jest kalamburem, w którym znaczenia — 
pojawiające się w miarę przybywania kolejnych słownych „zderzeń” — mają 
funkcję wtórną wobec samej gry elementami znaczącymi, signifiants. W ze
stawieniu z postulatami Lessinga taki wiersz wydaje się zupełnie postawiony na 
głowie. I tak się zresztą zaczyna: „Ucho wilka wyło do wiatru”. Ktoś 
zaskoczony takim dziwactwem musi jednak skapitulować wobec szczerości 
tytułu całego tomu, w którym ten wiersz jest umieszczony: Rachunek zachcian- 
kowy. Poeta może wszystko. Zachciało mu się tak i tak będzie. Cały ten obraz:

40 Zob. G. E. L e s s in g , Laokoon, czyli o granicach malarstwa i poezji. Opracowała 
J. M a u r in -B ia ło s to c k a .  Przełożył H. Z y m o n -D ę b ic k i.  Wrocław 1962, s. 70.

41 Zob. np. B. H e r r n s t e in - S m it h ,  Poezja jako fikcja. Przełożyła B. K o w a lik . „Pamiętnik 
Literacki” 1983, z. 3, s. 321.

42 Wyrazu „nominat” używam zgodnie z dominującą w filozofii języka terminologią 
angielską, opartą na pracach R. Carnapa. Zob. G. F re g e , Sens i nominat. (Oryg. niem.: Über Sinn 
und Bedeutung; ang.: Meaning and Necessity). W antologii: Logika i język . Studia z semantyki 
logicznej. Wybrał, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył J. P e lc . Warszawa 1967, s. 225.

43 Cyt. za: D. D a n e k , Obrona prozy. W: O polemice literackiej w powieści. Warszawa 1972, 
s. 59.



78 MATEUSZ WERNER

Huśtały się lisy 
Między górami 
szło 
szkło
niebieskiej góry 
w gwiazd żółć

— utworzony jest dla gry słów „szło” — „szkło”44. Ich bliskość fonetyczna, 
a zarazem zupełna odmienność znaczeniowa i etymologiczna spodobały się 
poecie. Dlatego góra staje się „niebieska”, jakby była ze szkła, a krajobrazowi 
udziela się ruch („Huśtały się lisy / między górami”) stanowiący motywację dla 
wprowadzenia wyrazu „szkło”. Na pytanie, czy ten pejzaż jest papierowy, czy 
rzeczywisty, odpowiada zakończenie wiersza: ów ruch krajobrazu zmierza

do W ołkowyi 
do do 
i na

rzecza
dna
zastałej
odmiany:
włk
włka.

Poezja gramatyki? Z pewnością tak. Fakt, iż podobieństwo foniczne dwu 
odległych znaczeniowo wyrazów może stać się pretekstem do skonstruowania 
metaforycznego kontekstu uwiarygodniającego ich wspólne pole semantyczne, 
świadczy o czymś, co chętnie nazwałbym reifikacją znaku słownego. Słowa 
przestają odsyłać do znaczenia, same stają się znaczeniem, i to ustalanym 
arbitralnie przez poetę. W takiej sytuacji ilość możliwych połączeń znakowych, 
asocjacji dowolnie kształtowanych znaczeń — jest nieograniczona. O języku 
takiej poezji nie wystarczy powiedzieć, że jest „giętki” czy „niezwykle plastycz
ny”, trzeba by tu innego, nieco staroświeckiego określenia: ten język jest 
„oderwany od rzeczywistości”. Istnieje sam dla siebie. I choć można bronić tej 
poezji wskazując choćby na to, iż powstała bełkotliwość (scil.: niezrozumiałość) 
nie wynika z jakiejś dadaistycznej pochwały amorficzności językowej czy 
surrealistycznego „écriture automatique”, ale jest świadomą konstrukcją, to 
jednak trzeba przyznać, iż główną motywację owej konstrukcji stanowi naga 
wola, inaczej: „zachcianka” poety. Obruszał się na to niegdyś Jerzy Ficowski 
wskazując, iż każde połączenie słowne można jakoś uzasadnić. Zdanie: 
„pieniądz to dozorca” — ma oczywiście sens, gdyż „pieniądz to grunt, grunt to 
ziemia, ziemia to matka, matka to anioł, anioł to stróż, stróż to dozorca, ergo: 
pieniądz to dozorca”45. Ten przykład jest, rzecz jasna, prostacką karykaturą 
pewnego postępowania — procedury poetyckie Białoszewskiego cechowało 
daleko większe wyrafinowanie — jednak sama zasada wydaje się dość 
podobna. Nazwałbym ją zasadą kalamburu, w którym lekceważenie dla 
przypisywanego znakowi sensu przybiera postać ostentacyjną.

Gdy pojmuje się literaturę, jak Jurij Łotman, jako system znakowy wtórnie

44 Jest to bardzo trafne spostrzeżenie B a r a ń c z a k a  (Język poetycki Mirona Białoszewskiego, 
s. 144).

45 J. F ic o w s k i ,  Trafunek zaściankowy. „Nowa Kultura” 1959, nr 10.
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nadbudowany nad system języka naturalnego — takie kalamburowe propozy
cje nie mogą w żadnym wypadku razić. Przeciwnie, są one ziszczeniem 
postulatu zawartego w takim rozumieniu literatury: znaki słowne nie odsyłają 
odbiorcy bezpośrednio do swego sensu „zakotwiczonego” w nominatach, lecz 
do innych znaków systemu języka naturalnego, z którymi tworzą „iskrzące” 
opozycje. Taka literatura jest manifestacyjną rezygnacją z „faktyczności” na 
rzecz „wyrażalności”, aktem radykalnej redukcji — zamknięcia się w obrębie 
samego języka. Gry językowe, napięcia między znakami — oto właściwy 
przedmiot tak pojętej literatury. Jan Błoński w recenzji Mylnych wzruszeń 
oskarżał Białoszewskiego o odejście od cielesności rzeczy, zmysłowości kon
kretów, pisząc: „teraz to są już tylko językowe gry i żarty, i paradoksy 
słowa”46. Doprawdy, zdumiewająca niekonsekwencja krytyka! Mylne wzrusze
nia są przecież logicznym następstwem rozstrzygnięć artystycznych widocznych 
już w Obrotach rzeczy i Rachunku zachciankowym — ta poezja mówi 
o rzeczywistości, ale rzeczywistości językowej.

3.
Spór Kratylosa i Hermogenesa47 o to, czy słowa posiadają metafizyczne 

„zakotwiczenie”, a więc czy ich znaczeniu odpowiada jakaś idealna, transcen
dentna wobec ludzkiej świadomości rzeczywistość, czy też przeciwnie, znacze
nie słów jest wynikiem wyłącznie kulturowej umowy, zmiennej historycznie — 
słowem: spór o istotę referencjalności języka — wydaje się już dziś rozstrzyg
nięty. Współcześni językoznawcy są zgodni, że relacja znaku językowego do 
obiektu, który desygnuje, ma charakter konwencjonalny, umowny48. Ugrun
towanie się tego przekonania „odczarowało” język, odbierając mu funkcje 
magiczne, tj. odmawiając słowom wpływu na świat rzeczy; z drugiej zaś strony, 
przekonanie to zrodziło pokusę, by wobec względnej referencjalności języka — 
manipulować znaczeniem słów zgodnie z dowolnym interesem danej ideologii, 
doktryny społecznej etc. Proces rozkładu toczący więzi spajające język z rze
czami nie zatrzymał się jednak na destrukcji tej metafizycznej relacji. Po
stępował nadal, teraz już w łonie samego znaku językowego. Plan wyrażania 
okazał się względny w stosunku do planu treści w zależności od sposobu użycia 
danego znaku. Użycie zaś jest zawsze subiektywne, jednostkowe i niepo
wtarzalne. Słowa uwolniły się zatem od rzeczy i od własnych znaczeń. Pojęcie 
prawdy w sensie arystotelesowskim, tj. „adaequatio rei et intellectus” — zostało 
na dobre wyparte przez definicję pragmatyczną: prawdą jest to, co w danym 
momencie jest mi wygodne za prawdę uważać49. Twórczość M irona Biało
szewskiego wydaje się znakomitym przykładem artystycznego wyrazu nowo

46 J. B ło ń s k i,  Liryka Białoszewskiego. W: „Życie Literackie” 1961, nr 39.
47 Zob. P la to n ,  Kratylos. Tłumaczył W. S te fa ń s k i.  Wrocław 1990.
48 Zob. J. L y o n s , Wstęp do językoznawstwa. Tłumaczył K. B o g a c k i. Warszawa 1975, s. 67.
49 Za niszczyciela klasycznej koncepcji prawdy uważa się N ie t z s c h e g o  (zob. np. 

J. D e r r id a , Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych. Przełożyła M. A d a m c z y k .  
„Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2) — jednak teorię pragmatycznego rozumienia prawdy stworzyli 
filozofowie amerykańscy: William James, John Dewey i Charles Peirce. Tak definiował prawdę 
Ja m es: „Mówimy, że dane sposoby myślenia są prawdziwe w tej mierze, w jakiej ułatwiają nam 
nasze działania umysłowe czy fizyczne oraz przynoszą zewnętrzną siłę i wewnętrzny spokój” (cyt. 
za: B. C h w e d e ń c z u k , Spór o naturę prawdy. Warszawa 1983, s. 154—155).
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czesnej świadomości zerwania, jakie nastąpiło między słowem a rzeczą i między 
znaczącym a znaczonym.

3.1.
Debiut poetycki Białoszewskiego miał być pierwotnie zatytułowany Słowa 

dodawane do rzeczy. Taki też tytuł nadał swej recenzji Obrotów rzeczy Jan Józef 
Lipski50, który znalazł w tej poezji przejrzyste świadectwo postawy nominalis- 
tycznej, a nawet rei stycznej : język Białoszewskiego pozbawiony jest hipostaz. 
Rzeczy bez słów mogą się obejść. I tak — są. Rzeczom „nie ubywa”, jak  poeta 
napisał później w Obierzynach. Natomiast słów bez rzeczy, a więc słów jako 
bytów istniejących „ponad potrzebę” — nie ma. Słowa potrzebują rzeczy. 
A słów potrzebuje poeta. Interpretacja Lipskiego była krytykowana za to, że 
traktuje poezję zbyt sztywno i dosłownie jako niedyskursywny, ale jednoznacz
ny „wyraz” konkretnej „postawy światopoglądowej”. Sądzę jednak, że w tej 
próbie krytycznej zawarta jest bardzo głęboka intuicja. Dla Białoszewskiego 
słowo to nie „powiedziana rzecz”, ale tylko nazwa; jej kształt graficzny czy 
foniczny nie odzwierciedla rzeczy, jest formą przyjętą konwencjonalnie. Ktoś, 
kto myśli inaczej — jest dla poety ś mi e s z n y :

myśleli prawie: kredens istnieje
poprzez powiedzenie, 

wystarczy zaskrzeczeć ustami - 
śmieją się drzw i...

(Swoboda tajemna, OR)

Białoszewski stoi po stronie „śmiejących się drzwi” — dla niego rozziew 
między przedmiotem a nazwą jest faktem. Żaden język „nie najadł się całym 
smakiem Mlecznej Kropli przedmiotu” (O obrotach rzeczy). Odkrycie tego 
faktu przynosi poecie upajające poczucie wolności. Widać je w słownym 
baraszkowaniu, któremu z rozkoszą się oddaje. Co to jest „szaranagajama”? 
Znaczenie tego słowa nie zawiera się w prostej sumie znaczeń wyrazów 
składowych: „szara, „naga”, „jama”. Jego znaczenie konstytuuje się w obrębie 
tylko tego jednego wiersza, jest efemerydą istniejącą na papierze, wyeman
cypowaną od rzeczy i znaczącą tylko w o b e c  niepowtarzalnego układu słów — 
wykreowanego przez poetę. Słusznie zauważył Lipski w swej recenzji Rachunku 
zachciankowego51, że poezja Białoszewskiego, mając do wyboru podejmowanie 
heroicznych prób przedarcia się przez zjawiskową sferę rzeczywistości do 
jakiejś „Ding an sich” albo poprzestanie na minimalistycznym notowaniu 
doświadczania zjawisk wewnętrznie, wybrała tę drugą możliwość. „To z moich 
piersi wyrastają / schody rzeczywistości” — pisał poeta już w Obrotach rzeczy 
(w wierszu Moje Jakuby znużenia). Skoro między słowem a rzeczą jest przepaść 
i skoro słowa określające naszą świadomość są dziełem umowy między ludźmi, 
to umawiając się sam ze sobą na mocy „osobowości zachciankowej” — staję się 
panem rzeczywistości. Ode mnie zależy wszystko.

Aldon Bruzda zatytułował swoją recenzję Rachunku zachciankowego trochę

50 J. J. L ip sk i, Słowa dodawane do rzeczy. „Życie Literackie” 1956, nr 27.
51 L ip s k i, Rozdział drugi. „Twórczość” 1959, nr 7, s. 105—108.
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inaczej niż Lipski: Rzeczy dodawane do słów. Napisał w niej: „Tendencją 
Białoszewskiego jest oderwanie słów od ich konkretnych znaczeń po to, by 
treścią wierszy, ich akcją i konfliktem było to wszystko, co się rozgrywa 
wewnątrz samych konstrukcji gramatycznych” 52. Zauważmy: nie ma tu mowy
0 „rzeczy” (scil.: nominacie), ale o „znaczeniu”. Rozbrat słowa z rzeczą dokonał 
się wcześniej, teraz przyszła kolej na znaczenie — pod piórem poety usamo
dzielnia się kształt foniczny i graficzny słowa, który tworzy nowe znaczenia. 
Jak widać, Bruzda wierzył jeszcze w możliwość przypisania każdemu słowu — 
„konkretnego znaczenia”. Białoszewski mógłby mu odpowiedzieć: „krzyczymy 
małpim językiem, / naszym starym narzeczem, /  o rzeczach najnowszych” 
(Świadectwo snu, OR). Rzeczą najnowszą byłaby, oczywiście, jego poezja, 
małpim językiem — język Bruzdy.

Jeszcze jeden tekst podejmujący problem szczególnego rozdziału między 
rzeczami a słowami — tekst Błońskiego Słowa dodawane do rzeczy53 — także 
należy do „starego narzecza”. Błoński chwali Białoszewskiego za „dialog 
z rzeczami”, nie widząc, że te rzeczy to słowa i to słowa nie będące własnością 
wszystkich posługujących się tym samym, co poeta, językiem, ale zrodzone
1 mieszkające „w jego piersi”.

3.1.1.
„Odpowiednie dać rzeczy słowo” — ten imperatyw mógł zostać sfor

mułowany tylko przez jakiegoś wiernego ucznia Kratylosa. Zastanówmy się, co 
znaczy to zdanie. Owocowi pewnej konkretnej rośliny przyporządkowano 
słowo „czosnek”. Czy słowo to jest „odpowiednie”? Niewątpliwie tak, jeśli 
chodzi o jednoznaczność relacji: słowo —rzecz. Jeśli jednak założymy, że 
istnieje „czosnkowatość”, jakaś istota czosnku, to, być może, znajdzie się ktoś, 
kto uzna słowo „czosnek” za „nieodpowiednie”, czyli źle wyrażające ową 
tajemniczą istotę. W cytowanym zdaniu Norwida nie chodzi o zwyczajne 
użycie słowa, ale poetycki akt desygnacji, który zbliżyć ma jego odbiorcę do 
„istoty rzeczy”. Narzędziem, które poecie umożliwia dokonanie owego aktu, 
jest metafora. W wierszu Garwolin — miastko wieczne (OR) Białoszewski szydzi 
z metafory (właściwie: z porównania): „czosnek jak perła ... — dlaczego? 
czosnek jak czosnek”. Prawdopodobnie nie ma dwu identycznych główek 
czosnku i dlatego nie można by wobec nich zastosować zasady tożsamości. 
Z powodzeniem natomiast da się to uczynić ze słowami: słowo „czosnek” jest 
dokładnie takie samo jak „inne” słowo „czosnek”. Dlatego stwierdzenie: 
„czosnek jak czosnek” ma sens. Zdanie: „czosnek jak perła” nie ma sensu, bo 
każdy przecież widzi, że „czosnek” i „perła” — te dwie nazwy — nie mają ze 
sobą nic wspólnego. Metafora to połączenie słów, które nie mają ze sobą nic — 
albo niewiele — wspólnego.

Słynne „milczenie tyfoidalne” Peipera54 dowodzi jednak, że nie ma słów, 
dla połączenia których nie można by znaleźć sensownego uzasadnienia. Filo

52 Zob. przypis 13.
53 W tomie: B ło ń s k i,  Zmiana warty.
54 „Milczenie tyfoidalne” to przykład metafory zupełnie nonsensownej, podany przez 

K. I r z y k o w s k ie g o  (Walka o treść. Studia z literackiej teorii poznania. Warszawa 1929,

6 — Pamiętnik Literacki 1995, z. 4
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zofowie spod znaku empiryzmu logicznego uważają, że metafora jest czymś 
zbędnym w języku55, gdyż wprowadza doń wieloznaczność, której dałoby się 
uniknąć. Nie wierzą oni bowiem w pozajęzykowe „coś”, „irreductibile quid”, 
które ujawnia się dzięki metaforze. Spór o to, czy metaforę można zdyskur- 
sywizować, czy nie, wydaje się nierozstrzygalny. Jedno wydawałoby się tylko 
pewne: wszyscy poeci powinni zgodnie twierdzić, że zdanie: „człowiek jest 
trzciną myślącą” — ma sens w tym właśnie jedynym, metaforycznym kształcie, 
którego nie da się rozłożyć na elementy znaczeniowo prostsze. A jednak nie. 
Białoszewski jest poetą, który walczy z metaforą. Nie wierzy w to pozajęzyko
we „coś”, które odsłania się w zespoleniu słów. Człowiek jak trzcina? Ależ to 
śmieszne. Człowiek jak człowiek! Czosnek jak czosnek! Ta rezygnacja z meta
fory na rzecz tautologii jest manifestem niewiary w możliwość odnalezienia 
przez poetę metafizycznej więzi łączącej przedmiot i słowo. Jest więc od
rzuceniem tradycji poetyckiej, wedle której poeta natchniony „furor divinus”, 
boskim szałem, odkrywa swą poezją transcendencję — Logos. Metafora 
Białoszewskiego — bo i on z niej czasem korzysta — nie odsyła do 
Nienazwanego, jest międzysłowną grą, którą można rozszyfrować jak rebus. 
Nawet więcej: jest manifestem niewiary w istnienie metafizycznego porządku 
ujawniającego się poprzez mowę. Dla Białoszewskiego rzecz nie ma swej 
„istoty” — jest „tylko” taka, jak to widać czy czuć w zmysłowym doświad
czeniu. Czosnek jak czosnek. Ten poetycki fenomenalizm wiąże się ściśle 
z nominalizmem, o którym tyle pisał Lipski. Jeżeli za rzeczami nie skrywa się 
ideał, to tym bardziej nie ma powodu, by wierzyć w istnienie powszechni- 
ków — idei „bez rzeczy”.

Czymże tedy mogłaby być „odpowiedniość” poetyckiego słowa dla M irona 
Białoszewskiego? Wydaje się, że z jego punktu widzenia jedyną rzeczywistością 
warunkującą adekwatność słowa jest językowy mikrokosmos danego utworu. 
Słowo okazuje się „odpowiednio” dobrane wówczas, gdy optymalnie realizuje 
konkretną funkcję wyznaczaną każdorazowo przez konceptualne ramy wier
sza. Konfrontacja formalnej struktury utworu z pojedynczym słowem albo daje 
pożądany efekt, albo nie. Do poety należy decyzja. To on jest ostatecznym 
prawodawcą „odpowiedniości” słów — od niego zależy ich dobór i konfigura
cja, która stanowi o wyrazistości przekazu. Białoszewski rezygnujący z metafo
ry w imię — jak twierdził — „funkcjonalności” 56 okazuje się awangardowym 
poetą-rzemieślnikiem, traktującym słowa instrumentalnie, w pełni świadomym 
wszelkich własności „tworzywa” i konsekwencji jego zastosowania. Połączenia 
słów nie kryją w sobie tajemnicy, raczej „grają” zaprogramowanym sensem. 
Fakt, iż te słowne układy są swoiście jedyne, tj. nieprzekładalne na język 
zwykłego dyskursu (twórczość Białoszewskiego tradycyjnie umieszcza się 
w nurcie „bilingwistycznym” 57 — i słusznie), należy rozumieć wyłącznie

s. 58). T. P e ip e r  (Komizm, dowcip, metafora. W: Tędy. Warszawa 1930, s. 370) zakwestionował 
wartościowanie Irzykowskiego ukazując sytuację, w której metafora ta nie tylko miałaby sens, ale 
i „niezwykłą siłę”.

55 Pięknie i pouczająco pisał o tym M. P r z e łę c k i  w pracy O metaforze w filozofii (w zbiorze: 
Moralność i społeczeństwo. Księga jubileuszowa dla Marii Ossowskiej. Warszawa 1969, s. 9 n.).

56 Zob. przypis 18.
57 W ten sposób B a lc e r z a n  (op. cit., s. 119) określa tradycję poezji pojmowanej jako ,język  

w języku”.
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w kategoriach optymalności przekazu z punktu widzenia zamierzonego efektu 
artystycznego, a więc takiej kondensacji znaczeniowych gier międzysłownych, 
która na poziomie normalnej mowy nie byłaby możliwa.

Nie interesują nas hipotetyczne poglądy Białoszewskiego na temat Platona 
czy wiersza Norwida. Interesuje nas model postawy twórczej i — szerzej — 
postawy myślowej, jaka wyłania się spoza tak, a nie inaczej napisanych wierszy. 
Zadaniem naszym jest znalezienie formuły najlepiej wyrażającej istotę tej 
postawy, która — jak staraliśmy się to pokazać — wynika przede wszystkim ze 
stosunku poety do kluczowej relacji: słowo —rzecz. Ani propozycja Lipskiego 
(nominalizm przeciwstawiony idealizmowi), ani Barańczaka (ironiczna nieuf
ność przeciwstawiona zadufanej harmonijności), ani także zbanalizowane 
ujęcia przeciwstawiające awangardowość tradycjonalizmowi — żadna z tych 
formuł nie wydaje się szczególnie przydatna do opisu interesującego nas 
problemu. Nie znaczy to jednak, że taka formuła w ogóle nie istnieje.

Richard Rorty w swej książce Contingency, Irony and Solidarity58 za
proponował interesujące rozróżnienie dotyczące dwu charakterystycznych dla 
współczesności sposobów myślenia o języku. Ironistka i metafizyk — te dwa 
typy świadomości są uniwersalne, a konflikt między nimi znakomicie obrazuje 
sytuację wyboru, przed jakim staje każdy myślący dzisiaj człowiek. Ironistką 
nazywa Rorty osobę, która spełnia następujące warunki:

1) „posiada radykalne i trwałe wątpliwości co do słownika ostatecznego, 
którego [ironistka] właśnie używa, ponieważ bywała już pod wrażeniem 
innych słowników, słowników przyjętych za ostateczne przez ludzi lub w książ
kach, na jakie się natknęła” 59;

2) „zdaje sobie sprawę, że argument wyrażony w jej obecnym słowniku nie 
może ani potwierdzić, ani rozwiać tych wątpliwości” 60;

3) „o ile filozofuje na temat własnej sytuacji, to nie uważa, że jej słownik 
jest bliższy rzeczywistości niż inne, że powiązany jest z jakąś siłą, a nie zaś 
jedynie z nią samą” 61.

Metafizykiem wedle Rorty’ego jest natomiast każdy, kto „traktuje dosłow
nie pytanie: »Czym jest właściwa natura (np. sprawiedliwości, nauki, wiedzy, 
bycia, wiary, moralności, filozofii)?«” Metafizyk zakłada, „że obecność jakiegoś 
terminu w jego własnym słowniku ostatecznym czyni pewnym fakt, że odnosi 
się on do czegoś, co posiada prawdziwą istotę” — słowem wierzy, iż „istnieje

58 Jej fragment ukazał się w wersji polskiej pt. Prywatna ironia i nadzieja liberałów. 
Tłumaczyła E. N o w o tk a .  „Twórczość” 1993, nr 12. Zob. też A. C h m ie le w s k i ,  Kontyngentyzm. 
„Prace Filozoficzne” LXXI (1992). Praca Chmielewskiego, będąca entuzjastyczną pochwałą 
postawy „ironistycznej” (którą określa się tu mianem „kontyngentyzmu” — od kontyngentnego, 
czyli przypadkowego charakteru języka), stanowi pożyteczny wykład poglądów Rorty’ego, 
Davidsona, Kripkego i innych współczesnych „ironistów”.

59 R o r ty , op. cit., s. 59. „Słownik ostateczny” to dla Rorty’ego „zestaw słów, którego ludzie 
używają, aby usprawiedliwić swoje działania, przekonania i swoje życie, [ . . . ]  jest on »ostateczny«  
w tym sensie, że w przypadku, gdy wysunie się wątpliwości co do wartości tych słów, osoba ich 
używająca nie może uniknąć popadnięcia w błędne koło, [ . . . ]  słowa te wyznaczają granice, 
w których można odwołać się do języka; poza nimi znajdzie się tylko bezradna bierność lub 
przemoc”. Rorty podaje przykłady elementów jakiegoś słownika ostatecznego: „prawdziwy”, 
„piękny”, „Chrystus”, „Anglia”, „standardy profesjonalne”, „postępowy” etc.

60 Ibidem, s. 60.
61 Ibidem.
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jedyna stała rzeczywistość za wieloma tymczasowymi pozorami”. Metafizyk 
i ironistka przypominają kapłana i błazna z eseju Leszka Kołakowskiego62, ale 
analiza Rorty’ego wydaje się dla nas bardziej przydatna, ponieważ kładzie 
nacisk na językowy charakter tego konfliktu postaw, podczas gdy Kołakow
skiego interesował jego wymiar ideologiczny.

„Odpowiednie” słowo to dla ironistki słowo użyte zgodnie z regułami danej 
gry językowej (w sensie takim, jaki nadał temu pojęciu Wittgenstein), stanowią
cej osnowę dla mnogości „słowników ostatecznych” i jednocześnie koherentne 
ze znaczeniowym paradygmatem „słownika”, w obrębie którego się znajduje. 
„Tolerancja” hippisa nie będzie „tolerancją” faszysty, o ile w ogóle „tolerancję” 
w „słowniku ostatecznym” faszysty znajdziemy. Dla Białoszewskiego, którego 
utwory można by uznać za wzorowe manifesty „ironizmu”, każdy wiersz jest 
miejscem, w którym wypróbowuje się kolejne reguły językowej gry i rozmaite 
zestawy „słowników ostatecznych”. Białoszewski użycza głosu niezliczonym 
„słownikom”, przyglądając się, ,jak  to działa” — z dystansu, przez szybę swej 
„ironistycznej” metaświadomości63. „Ironizm” Białoszewskiego to nie tylko 
jego antydogmatyzm, sceptycyzm poznawczy czy anarchiczna kontrkulturo- 
wość. To przede wszystkim przekonanie, iż za słowami nie stoi transcendentna 
wobec nich Jedyna prawda”, a więc nie mogą dać nam one niewzruszonego 
oparcia i pewności. Jednocześnie jednak to także przekonanie, iż nie mamy 
niczego poza słowami — istniejemy w języku. Język zdesakralizowany, 
pozbawiony „centrum” 64, a zatem taki, który — wobec chwiejności porząd
kujących go norm — można dowolnie formować, przekształcać, język dosko
nale plastyczny, w którym wszystko jest możliwe — stanowi, paradoksalnie, 
jedyną rzeczywistość, z jaką obcuje nasz umysł, jedyną podporę naszej jaźni. 
Zadaniem poety „ironicznego” jest przypominanie o „nagości” języka, o tym, 
że odsyła on nas tylko do siebie samego. Poeta „ironiczny” jest — jak pisze 
Rorty o krytykach literackich — „bywały”, to znaczy zna wiele słowników 
i pokazuje swoją twórczością, jak można się wśród nich poruszać. Ta 
metaświadomość czyni go mniej bezbronnym wobec języka, pozwala mu 
w y b i e r a ć .  Jednakże ramy tego wyboru są już nakreślone.

Wiersze z tomu Odczepić się powstały w momencie, gdy poeta musiał się 
przenieść z ukochanego przez siebie Śródmieścia na nową część Saskiej Kępy, 
czyli tzw. Chamowo. Te dwa miejsca i przeprowadzka mają znaczenie 
symboliczne. Warszawa lewobrzeżna była dla Białoszewskiego swoistym orbis 
terrarum, miejscem jego mentalnego zakorzenienia. Chamowo to obszar poza 
myślowym i emocjonalnym „polis”, pustynia — „ubi leones”. Przy prze
prowadzce trzeba było poecie „odczepić się”, wyrwać duchowe korzenie z gleby 
„śródmiejskiej” tradycji, myślenia o miejscach, ludziach, wydarzeniach — ca
łym bogactwie nagromadzonym przez lata i owocującym twórczością. Trzeba 
było „odczepić się”, żeby móc dalej normalnie żyć. I tak się stało: liczne 
utwory o „mrówkowcu” i zamieszkującej go faunie, stworzona całkiem od

62 L. K o ła k o w s k i ,  Kaplan i błazen. W: Pochwala niekonsekwencji. T. 2. Warszawa 1989.
63 M. G ło w iń s k i  (zob. jego pracę: Mimesis językow a  w wypowiedzi literackiej. „Pamiętnik 

Literacki” 1980, z. 4, s. 59) mógłby powiedzieć, że Białoszewski nie używa języka, ale „przedstawia 
jego użycia”.

64 O „decentralizacji” języka pisze m.in. D e r r id a  (op. cit.).
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nowa mitologia nowoczesnego osiedla — świadczą o tym, że pustynia została 
oswojona i zagospodarowana. Dlaczego o tym piszę? Bo „odczepienie się” ma 
także inny wymiar. Cała twórczość Białoszewskiego jest, w pewnym sensie, 
poezją „odczepiania się”. Od czego? Od „zaczepienia” słów w rzeczywistości 
transcendentnej wobec ludzkiego doświadczenia, od „metafizyki”. Na tym 
polega „m’ironiczna” postawa pisarza. Pytanie tylko, czy na pustyni nowej 
sytuacji językowej może wyrosnąć poezja — tak jak w mrówkowcu Chamowa 
„wyrosła” nowa egzystencja pisarza? Bez przesądzania o tym przypomnijmy, 
jak kończył się jeden z „m’ironicznych” wierszy:

fruwaj
z moich ust 
apokalipso!

(Czerwony ichtiolog, RZ)

3.1.1.1.
Aldon Bruzda w swej recenzji Rachunku zachciankowego65 sformułował 

tezę, która w jego mniemaniu stanowiła poważny zarzut wobec poezji 
Białoszewskiego i która — jak sądzę — wśród badaczy-strukturalistów 
musiała budzić powszechną wesołość. Otóż Bruzda napisał, iż w wierszach 
z Rachunku zachciankowego „forma staje się treścią i na odwrót”, bo „rzeczywi
stość przemyka tu jako pretekst, jako forma”. Strukturalistom taka krytyka 
mogła się wydawać „przestarzała” czy „tradycyjna”, jako że Bruzda wyraźnie 
oddziela „treść” od „formy”, negując oczywiste dla „nowoczesnego” literaturo
znawcy zniesienie tej opozycji. Nieuczciwością myślową byłoby jednak zlek
ceważenie intuicji Bruzdy jako „naiwnych” czy „nieaktualnych”, zważywszy 
choćby na fakt, iż dokonane przez strukturalistów rozróżnienie komponentu 
znaczeniowego i formalnego w znaku językowym (signifiant, signifié) było 
w istocie przeniesieniem opozycji forma —treść na inną płaszczyznę. Dla 
Bruzdy „formą” jest język, natomiast „myśl”, „przesłanie”, które poeta chce 
„wyrazić” — to „treść”, która istnieje niezależnie od języka. Nerwem tego 
rozumowania, niepotrzebnie uwikłanego w wieloznaczną terminologię, jest 
myśl, że gdy „treścią” wierszy czyni się słowną manipulację, wówczas język 
poetycki ulega odkonkretnieniu, staje się nadmiernie pojęciowy (pisaliśmy już 
o „nadwołkowyjskiej nocy”, która nie jest nocą, ale „pojęciem nocy”, kategorią 
gramatyczną). Także traktowanie słów przedmiotowo (omawialiśmy przykład 
wyrazu „szaranagajama”), co jest konsekwencją uznania mowy za jedyną 
rzeczywistość dostępną poecie — ma sens tylko wówczas, gdy służy komiz
mowi66, nie stanowi natomiast samoistnej wartości poetyckiej. A i ten komizm 
nazywa Bruzda „wątpliwej jakości humorem abstrakcyjnym”.

Wkraczamy tu na grząski grunt osobistych preferencji i poetyki normatyw
nej. Nie sposób jednak odmówić Bruździe trafności spostrzeżenia, 
że język Białoszewskiego, będący „źródłem rzeczywistości poetyckiej”, jest 
abstraktem, strukturą oderwaną, „odczepioną” — nie tylko od konkretu, 
rzeczy, ale i od przyporządkowanych słowom znaczeń. Język poetycki Biało

65 Zob. .przypis 13.
66 Tak samo uważał J. P r z y b o ś  (Jeszcze o Białoszewskim komentowanym przez W itolda  

Wirpszę, czyli: nie dajmy się zwariować! „Poezja” 1966, nr 6, s. 97).
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szewskiego — abstraktem? W świetle prac Barańczaka takie stwierdzenie 
wydaje się herezją. A jednak, choć brzmi to paradoksalnie — ów piewca 
codzienności, zwyczajności, ten cierpliwy opisywacz najdrobniejszych „szcze
gólików” ludzkiej egzystencji, „krzątactwa” i przedmiotów z nim związa
nych — ten „wielki i odkrywczy realista” traktuje rzeczywistość, jakby była 
fikcją literacką, projektem języka.

Znaczenie nie istnieje przed językiem, to język tworzy je, w miarę jak posuwa się naprzód, 
a zatem znaczenie w języku nie odnosi się do żadnej rzeczywistości bądź prawdy zewnętrznej 
wobec języka, lecz do owej „rzeczywistości” sztucznej, wytworzonej przez język. Tak jak 
i stwierdzenia w literaturze, wszystkie nasze sformułowania słowne wyprowadzają swe 
znaczenia z systemów konwencji, a przeto mogą być odnoszone jedynie do tych system ów67.

Te zdania Geralda Graffa, będące streszczeniem poglądów modnych 
ideologów amerykańskiej awangardy, znakomicie charakteryzują językową 
autoteliczność poezji Białoszewskiego. Przedmiotem tej poezji, jej „treścią” 
i tematem są przecież słowa, słowa — zgodnie z postulatami strukturalistów — 
pozbawione wyobrażeń. Kaleki język jego wierszy jest — jak połamane krze
sło — abstrakcją rzeczywistości. Abstrakcją jak krzesło namacalną i konkret
ną, bo bezpośrednio „dotykającą” naszej jaźni. Wygląda to nielogicznie 
i paradoksalnie, a jednak na takiej właśnie podstawie zrodziła się twórczość 
jednego z najwyżej cenionych polskich artystów.

Jakie wnioski może dla siebie wyciągnąć poeta ze stwierdzenia, iż język 
kreuje fikcyjną rzeczywistość i tylko do niej się odnosi? Jaką postawę twórczą 
może przyjąć poeta, który ma świadomość, że jego poezja niczego o świecie nie 
orzeka, że język, z którego lepi swe wiersze, jest ogromnym rezerwuarem 
znaków, których znaczenie jest fikcyjne, abstrakcyjne? Myślę, że istnieją dwa 
charakterystyczne rysy postawy artystycznej implikowanej takim rozumieniem 
języka.

Po pierwsze: pisanie jako zabawa. Pisząc w języku, który odnosi się do 
rzeczywistości fikcyjnej, językowej — traktujemy cały „świat” jako niewyczer- 
pywalny zestaw gotowych znaków posiadających swą kulturową „biografię”. 
Nie ma przedmiotów — są znaki, które nie posiadają „czystych” znaczeń, 
ale — jak pisał Barthes — zostały skradzione przez m it68. Twórczość poetycka 
to poszukiwanie takich połączeń znakowych, które czytelnik o „tradycyjnych” 
przyzwyczajeniach kulturowych odebrałby jako zaskakujące, dziwne, niezwykłe 
albo śmieszne. „Najważniejszy jest montaż” — powiedział Białoszewski w jed
nym z wywiadów69. Uczony semiotyk-filmoznawca, Jurij Łotman, z radością 
przy klasnąłby poecie: każda twórczość operująca znakiem (nieważne, czy to 
kadr filmowy, czy słowo) polega, jego zdaniem, na montażu, czyli zestawianiu 
gotowych — „danych” przez kulturę — elementów70. Ta semiotyczna żongler- 
ka jest zabawą, słownym baraszkowaniem (strukturaliści wolą słowo „gra”).

67 G. G raff, Jak nie należy mówić o fikcji. Przełożyła G. C e n d r o w sk a . „Pamiętnik 
Literacki” 1983, z. 3.

68 R. B a r th e s , M it dzisiaj. Tłumaczył J. B ło ń s k i.  W: M it i znak. Wybór i wstęp 
J. B ło ń s k ie g o .  Warszawa 1970, s. 51 n.

69 Zob. przypis 18.
70 J. Ł o tm a n , Semiotyka filmu. Tłumaczyli J. F a r y n o  i T. M ic z k a . Warszawa 1983, 

rozdz. Montaż.
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Łyżka — monstrancja, kołdra — Karmel, szafa — Aida: pod piórem Biało
szewskiego, jakby pansemiotycznego Midasa, wszystko zmienia się w kulturo
we skojarzenie. Poeta ma pomysły. A ponieważ jest niezwykle sprawny 
pisarsko, to każdy z tych pomysłów obudowany zostaje koronkowo misterną 
siateczką skojarzeniowych kontrapunktów (nie zwiedzie nas pozorna niechluj- 
ność wierszy Białoszewskiego, ta niechlujność jest przecież wykoncypowana 
i misterna). Powstaje montażowe cacko. Po co? Żeby było ciekawiej, śmiesz
niej, inaczej. Czy to wystarczy? Dla autora Oho i rzeszy jego wielbicieli — wy
starczy. Bo czego można żądać więcej, skoro słowa tak daleko są od rzeczy, 
skoro znaki znaczą fikcyjnym znaczeniem?

Po drugie: „zamknięcie okna na odpowiedzialność”. Odpowiedzialność ma 
tutaj dwojakie znaczenie. Odpowiedzialność to „kontaktowość” z Innym, 
skłonność do „odpowiedzi” 71. Leibniz pisał, że „monady nie mają okien”. 
Otworzenie okna na odpowiedzialność byłoby złamaniem monadycznego 
solipsyzmu i nawiązaniem dialogu. Niestety. Nie ma dwu takich samych 
słowników ostatecznych. Doświadczenie wewnętrzne jest nieprzekładalne na 
intersubiektywny dyskurs. Jak pisał Białoszewski: „nie obda się wszystkich 
sobą” 72, bo „jest się sobie jednym” 73. Język, którym mówimy — mówi tylko 
o nas. Fikcyjny świat, który tworzy — jest tylko naszym światem. W tej 
sytuacji jedyna postawa, jaką można przyjąć, to postawa „wycofania się”, 
obrona „swojości” i prywatności. Także rezygnacja z ról „interpersonalnych”, 
których najczystszą realizacją dla pisarza jest rola „wieszcza” — mentora 
zbiorowości:

— wieszcz co?
— a bo ja wiem

(iotworzyć okno na odpowiedzialność, MW)

Poeta mówi tylko za siebie i o sobie. Wszystko, co tworzy, jest konstruk
cją (poesis), bo każdy wybór elementów językowych do poetyckiego m on
tażu — nawet jeśli wiersz ma wiernie odwzorowywać językową rzeczywistość 
(mimesis) — dokonywany jest subiektywnie. Ostatecznym arbitrem tego 
wyboru jest zawsze wola i świadomość artysty, który tworzy w całkowitej 
wolności od jakiejkolwiek misji czy obowiązków wobec świata. Jedynym 
źródłem imperatywów artystycznych jest dla poety jego własna „osobowość 
zachciankowa”. Jednym słowem: poeta widzi tylko tyle, ile chce zobaczyć. 
Oznacza to „zamknięcie okna na odpowiedzialność” w zwykłym, potocznym 
rozumieniu słowa „odpowiedzialność”. Każda próba artystycznego „opisania 
świata” jest aktem udziału w zbiorowej odpowiedzialności. Sztuka pojęta jako 
zabawa i ekspresja „wnętrza” artysty nie może brać na siebie takiego ciężaru.

Dotykamy tu problemu, który do tej pory nie został przez interpretatorów 
twórczości Białoszewskiego właściwie dostrzeżony. Pamiętnik z Powstania 
Warszawskiego jest jednym z najcenniejszych świadectw historycznych, jakie

71 Moja interpretacja opiera się na tym, iż sam autor wyróżnił dwa człony słowa: 
od-powiedzialność; wprawdzie nie przy pomocy łącznika, ale poprzez wytłuszczenie w druku 
przedrostka „od” (otworzyć okno na odpowiedzialność, MW).

72 W wierszu polka z sobą (MW).
73 W wierszu „być sobie jednym ...” (MW).
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powstały w XX-wiecznej literaturze polskiej. N ikt chyba dzisiaj nie podjąłby się 
polemiki z takim twierdzeniem. Publikacja Pamiętnika wzbudziła jednak wiele 
oporów, zwłaszcza wśród naocznych świadków tamtych wydarzeń. Ukazanie 
jednej z największych tragedii narodowych z „żabiej” perspektywy „szarego 
człowieka” i jego najbardziej przyziemnych problemów niektórzy uznali za 
szarganie świętości, demitologizację historycznych symboli i odzieranie naro
dowej martyrologii z szat heroizmu. Inni właśnie z tych względów zachwy
cali się Pamiętnikiem. W toczącym się wokół Pamiętnika sporze (z którego 
Białoszewski wyszedł obronną ręką) trzeciorzędną rolę odgrywało pytanie, 
poniekąd filozoficznej natury, na ile i w jaki sposób można traktować dzieło 
literackie jako świadectwo historyczne, dokument epoki, „zapis rzeczywisto
ści”. To, j a k  Białoszewski utrwalił swoje wspomnienia, nie było żadną 
prowokacją czy niewczesnym wybrykiem z jego strony, ale w zupełnie 
oczywisty sposób wynikało z całej dotychczasowej drogi artystycznej poety. 
Powtórzmy: poeta widzi tylko tyle, ile chce zobaczyć. Konflikt wokół tego 
właśnie zdania wybuchł dopiero wówczas, gdy takie rozumienie swobody 
artystycznej zostało „zastosowane” do budzącego powszechne emocje faktu 
historycznego. Przeciwnicy Pamiętnika nie kwestionowali jego wiarygodności. 
Ich główny zarzut dotyczył dotkliwego b r a k u  pewnych sfer w opisie po
wstania (bohaterstwa, heroizmu — które t a k ż e  były), a więc niekompletności 
tej relacji. Problem w tym, że Białoszewski a priori rezygnował z pretensji do 
jakiejkolwiek kompletności: książka, którą napisał, mówi o j e g o  Powstaniu, 
tak jak o n  je widział. I na tym polegała myślowa porażka przeciwników 
Pamiętnika — ich argumenty trafiały w próżnię.

Traktując literaturę jako świadectwo trzeba być ostrożnym. W poezji 
Białoszewskiego, o której mówi się, że jest niewyczerpanym źródłem wiedzy 
o codziennych sposobach bycia człowieka, że z fotograficzną dokładnością 
potrafi zatrzymać ulotne fragmenty ludzkiej egzystencji — w tej właśnie poezji 
jest wiele białych plam, miejsc, których poeta po prostu nie chciał widzieć. Nie 
można mu, oczywiście, czynić z tego zarzutu, ale trzeba o tym pamiętać — 
zwłaszcza mówiąc o „realizmie” Białoszewskiego. Jedną z takich białych plam, 
„rzeczywistością nie przedstawioną” przez twórczość Białoszewskiego, jest 
polityka.

Trudno było znaleźć w kręgu mych przyjaciół i znajomych drugiego aż tak pozbawionego  
wszelkich zainteresowań politycznych człowieka. Nie zajmował się tym zupełnie, ignorował tę 
sferę rzeczywistości w sposób aż absurdalny i nie chciał nic na te tematy wiedzieć.

— tak pisał o Białoszewskim Jan Józef Lipski74. Te zdania potwierdzają, że 
w przypadku Białoszewskiego nie ma rozdźwięku między Biografią a Dziełem. 
Trudno bowiem wskazać w literaturze Polski powojennej twórczość, która 
w równym stopniu omijałaby realność polityczną PRL-u, co właśnie poezja 
Białoszewskiego. Takie hipostazy jak „ustrój społeczny”, „naród”, „sytuacja 
historyczna”, „polityka” — nie należały do jego „słownika ostatecznego”. Były 
zbyt ogólne? Nie dotyczyły go bezpośrednio? Lipski sugeruje, że 
poeta brzydził się „tymi sprawami”, bo dla niego „najważniejsza była sztuka”. 
Czy Białoszewski, ten artysta, którego źródłem aktywności twórczej była

74 J. J. L ip sk i, Miron widziany przeze mnie. W: Tunika Nessosa. Warszawa 1992.
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nieustająca potrzeba sakralizacji profanum i profanacji sacrum — czy on miał 
prawo brzydzić się czymkolwiek?

Pisaliśmy już o zasadniczej różnicy między poetami lingwistycznymi Nowej 
Fali a ich słowiarskim patronem. Dla nich język nie był abstraktem, estetyczną 
strukturą służącą do zabawy. Ich sprzeciw wobec pewnego sposobu użycia 
języka był de facto buntem wobec rzeczywistości politycznej. „Nieufność” — 
przypisywana Białoszewskiemu — zawierała się w świadomości „ironistycz- 
nej”, a więc w poglądzie, iż „słowników ostatecznych” jest wiele i za żadnym nie 
stoi metafizycznie usankcjonowana ,jedyna prawda”. Ta zupełnie apolityczna 
„nieufność” Białoszewskiego została jednak zinterpretowana przez rozpolity
kowane „pokolenie 68” jako pogląd godzący we wszelki, a zatem w polityczny 
także — dogmatyzm i „totalitaryzm myślowy”. Tym dziwnym sposobem autor 
wierszy o Wołominie, Otwocku, Garwolinie i Warszawie — miejscowościach 
położonych poza historią i geopolityką, w których mieszkają nie Polacy, nie 
komuniści albo antykomuniści, ale Stefa, Tadej, Lu., Le., ...śka, Baśka 
i anonimowy tłum — ten poeta okazał się nagle sojusznikiem w walce 
z reżimem. Dopiero w wiele lat później Adam Zagajewski, jeden z autorów 
Świata nie przedstawionego, książki oskarżającej polską poezję o eskapizm 
i brak politycznego zaangażowania — odkrył to, o czym Miron Białoszewski 
był przekonany już w czasach stalinowskich: walka z wrogiem paradoksalnie 
uzależnia nas od wroga, odbiera nam wolność75. A wolność Białoszewski cenił 
bardzo wysoko.

Tylko raz Historia wkroczyła do poezji M irona Białoszewskiego — 
w grudniu 1981 roku. Srodze myliłby się jednak ten, kto by sądził, że 
Białoszewski przywdzieje na tę okazję płaszcz Konrada. Kabaret Kici Koci 
pokazuje stan wojenny jako groteskową farsę, jako „zabawę w wojnę”. Histo
ria dla Białoszewskiego to nie zbiór realnych faktów, ale przebieranka — 
w kostiumy historycznych ról, rekwizyty historycznych gestów, gadżety słów. 
Historia to dla Białoszewskiego znakomity pretekst do zabawy — to rupieciar
nia tysięcy symboli, mitów, w których każdy „ironistyczny” poeta zanurzy się 
z rozkoszą, by je demitologizować, odsłaniać ich historyczność, a więc 
zmienność, nie — jedyność. Białoszewskiego wszystko śmieszy: strajki, po
chody, aresztowania, zomowcy, rocznice — „cały ten zgiełk” jest w jego poezji 
tylko motywem, tematem, pretekstem dla skojarzeniowych krotochwili, w sam 
raz nadających się do kabaretu. Nie można mieć o to do poety pretensji (choć 
mógłby ktoś powiedzieć, że w tym „kabarecie” lała się prawdziwa krew). 
Białoszewski nie uważa się za kronikarza. On uprawia „twórczość słowną” : 
słowa, z których buduje swe wiersze, są oddzielone od rzeczy i — wedle 
najlepszych Jakobsonowskich wzorów — pozbawione wyobrażeń. Poeta nie 
odpowiada p r z e d  ś w i a t e m  za słowo. Poeta odpowiada tylko przed słowami.

Nie każcie mi już niczym więcej być!
Nareszcie spokój

(Wywiad, w: Oho)

Tak kończy się Kabaret Kici Koci. Czyżby jednak poeta czuł „presję 
społeczną”, żeby założyć płaszcz Konrada i jak np. Jarosław Marek Rym

75 A. Z a g a je w s k i:  Jak wyjść z domu niewoli. W: Solidarność i samotność. 1986 (Oficyna 
Wydawnicza „Margines”); Co mam do zarzucenia tzw. Nowej Fali. Jw.
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kiewicz — napisać Ulicę Mandelsztamal Nie bardzo w to wierzę. Tak wielu 
pokochało Białoszewskiego właśnie za jego „prywatność” i niechęć do jakiej
kolwiek „roli interpersonalnej”, że ta kartka „wysuwająca się chytrze” z kiesze
ni MISTRZA M IRONA wygląda na kokieterię.

Znane pytania Białoszewskiego:
Czy ja muszę wciąż być Polakiem?
Czy ja muszę wciąż być człowiekiem?

i odpowiedź:
jestem tylko ssakiem 

(Klapa, w: Oho)

— nie zostały wypowiedziane akurat dlatego, że poeta był wówczas w szpitalu 
i walczył o życie. Te pytania towarzyszyły Białoszewskiemu zawsze:

Ma się być świadectwem  
epoki
siebie nie? chyba też 
ostatecznie jest się samemu 
człowiekiem też

(„Ma się być świadectwem...'” BiB)

Widzimy tu swoistą gradację „prywatności” : najpierw poeta uciekał od 
„Polaka” albo „świadectwa epoki” i chciał być „człowiekiem”. Potem, w szpita
lu okazało się, że i „człowiek” jest pojęciem zbyt ogólnym. Białoszewski 
przedefmiował zatem radykalnie swoją „prywatność” — tym razem jako czystą 
biologię.

Mogłoby się wydawać, że Białoszewski pisząc w szpitalu o bólu, chorobie, 
śmierci i nicości, zmieni ton, przestanie dowcipkować, zapomni o skojarzeniach 
i słownych gierkach — że pojawi się w jego wierszach po raz pierwszy patos, bo 
śmierć, która się do niego zbliża, nie jest wizerunkiem śmierci, średniowiecz
nym sztychem czy XVIII-wieczną grawiurą, ale śmiercią prawdziwą, bo 
przychodzącą właśnie po niego. A jednak, choć trudno byłoby powiedzieć 
o szpitalu Białoszewskiego, że jest kabaretem — te wiersze próbują jeśli nie 
rozśmieszyć, to chociaż oszukać nieuchronność przeznaczenia. Pod bacznym 
okiem obserwatora, który znalazł się tutaj jakby przypadkowo i chwilowo, 
majestat instytucji będącej przedsionkiem do wieczności zaczyna się nad
werężać. Przybywa „szczególików”, które ujawniają wstydliwą prawdę o tym 
systemie: i on ma swoje szczeliny. Sterylna biel szpitalna okazuje się wcale nie 
taka sterylna, funkcjonariusze systemu, czyli personel medyczny, to ludzie — ze 
swymi śmiesznostkami, przyzwyczajeniami i słabościami. Polubić można nawet 
ohydną rurkę, którą robi się siusiu — po pewnym czasie stała się integralną 
częścią organizmu. Do wszystkiego można się przyzwyczaić — „wszędzie 
wszystko / zwszystkojednieje” (Piosenka Kici Koci do stanu wojennego, w: Oho). 
Wszędzie można się zadomowić. Nawet w prosektorium:

dren, suspensorium  
zmiana opatrunku 
po dwóch na leżankach 
bez krępunku

jak w prosektorium
(„dren, suspensorium ...”, w: Oho)
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Rym: opatrunku — krępunku, groteskowo i niespodzianie kontrastujący 
z dwoma urzędowo oschłymi wersami, które otwierają wiersz, i rym okalający 
utwór: suspensorium — prosektorium, to typowe dla Białoszewskiego igraszki 
wersyfikacyjne wprowadzające komiczny „efekt obcości” do utworów pozornie 
poważnych. Poetę śmieszy i zarazem przeraża urzędowy chłód nazw medycz
nych: dren, suspensorium, prosektorium. Powagę tych słów „równoważy” 
kolokwialnym wyrażeniem „bez krępunku”, a poprzez „rymowe” zestawienie 
wyrazów podobnie brzmiących i równie egzotycznych słowotwórczo: suspen
sorium — prosektorium, uzyskuje ich bezpieczne odrealnienie, zamianę w fo
niczny dziwoląg. To wszystko żarty. Żarty ze śmierci. Nawet porównanie 
chorych, leżących „po dwóch na leżankach”, z trupami w prosektorium (bo 
trupy również się nie wstydzą i leżą „bez krępunku”) — też jest żartem. Taki 
humor określa się mianem „czarnego” albo „wisielczego”. Spełnia on funkcję 
obronną: żartując z czegoś mamy poczucie przewagi, wyższości, wydaje nam 
się, że „panujemy nad sytuacją”. „Sytuacja ma rację” — pisał Białoszewski 
i w tym zawierało się „ironistyczne” przekonanie o przypadkowej strukturze 
rzeczywistości, o braku jakiejkolwiek „wyższej” konieczności. Z tego przekona
nia czerpał swą wiarę w egzystencjalną wolność człowieka. Śmierć jest dla 
„ironistki” przerażającym skandalem, bo kruszy wizję świata pozbawionego 
konieczności. Dlatego poeta próbuje śmierć oswoić albo ośmieszyć. Niestety. 
Żartować można ze szpitala, bo tam jeszcze są ludzie. Wobec śmierci żart jest 
bezsilny. Nie sposób „sprawdzić sobą” śmierci, nie można jej się przyjrzeć 
i zdać z tego relacji. Gdy śmierć przychodzi — kończy się pisanie (stąd, być 
może, nadzieja, że jeśli nie przestanie się pisać, to ona nie przyjdzie?). Poeta 
żartując ze śmierci, drocząc się z nią i figlując — skazany jest na porażkę. Tak 
jak „goryl” z wiersza Bolesława Leśmiana, artysty, który choć buntował się 
przeciw śmierci — czynił to z pokorą:

GORYL

Spoza drzew gęstwy goryl kosmaty 
Śmieszliwym ślepiem wyzierał w światy

Małpował orła, gdy ranny strzałą 
Wlecze po ziemi nic warte ciało.

I lwa małpował, kiedy w barłogu 
Kłem spłoszonemu zagraża Bogu.

I drwiąc przedrzeźniał wieczności minę,
Kiedy z błękitu schodzi w dolinę.

Aż śmierć, wtulona w szary przyodziew,
Stanęła przed nim, że zbladł nad spodziew!

Chciał ją zmałpować, ale nie umiał —
Chciał coś zrozumieć — i nie zrozumiał.

I padł jej do nóg nie wiedząc, czemu,
I — niewiedzący — skomlał po psiemu.

A ona cicho niby mogiła
Pierś mu przydeptać stopą raczyła.

Niezmałpowana, nieprzedrzeźniona,
Patrzyła w niego, jak rzężąc kona76.

76 B. L e śm ia n , Poezje zebrane. Warszawa 1957, s. 401.


