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MIROSŁAWA OŁDAKOWSKA-KUFLOWA*

PIĘKNO I SENS. ŚWIADOMOŚĆ POETYCKA TWÓRCÓW XX WIEKU1

Czym jest poezja, która nie ocala
Narodów ani ludzi?
Wspólnictwem urzędowych kłamstw,
Piosenką pijaków, którym za chwilę ktoś poderżnie gardła,
Czytanką z panieńskiego pokoju.

Czesław Miłosz, Przedmowa z tomu Ocalenie, 19452

I to pytanie, od którego bolą 
Wargi:
Powiedz, czy tę rzeczywistość 
Może ocalić poezja?

Roman Brandstaetter, Rachunek kamieni z tomu Pieśń o moim Chrystusie, 19603

Poezja ma moc ocalającą, sztuka ma moc ocalającą? Czy poeci nie są zarozu-
miałymi uzurpatorami?

Jaka jest funkcja sztuki, jaka jest rola poezji, oto pytanie, które rodzi się 
w każdym, kto zajmuje się poezją; zwłaszcza dotyczy ono jej twórców, jeśli mają 
oni zachować wiarę w sens posługiwania się „mową wiązaną”. Każdy artysta 
słowa, godny tego miana, w sposób mniej lub bardziej dosłowny stara się dać 
odpowiedź na to pytanie. W swoim wystąpieniu chciałabym przedstawić kilka 
charakterystycznych dla XX wieku stanowisk, nie tylko dlatego, że jest to wiek, 
z którego wszyscy się wywodzimy, zatem winniśmy obejmować myślą i porząd-
kować doświadczenia, jakie w niedawnej przeszłości nas kształtowały. Był to 

* Dr hab. MIROSŁAWA OŁDAKOWSKA-KUFLOWA, prof. KUL – historyk literatury, kierownik Katedry 
Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II.

1 Tekst jest pełną wersją wykładu inauguracyjnego, który w wersji skrótowej został wygło-
szony w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniu 21.10.2007 r.

2 Cz. M i ł o s z, Przedmowa, w: tenże, Wiersze, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985, t. 1, 
s. 151.

3 R. B r a n d s t a e t t e r, Rachunek kamieni, w: tenże, Pieśń o moim Chrystusie, Instytut Wy-
dawniczy Pax, Warszawa 1976, s. 20.
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wiek burzliwych wydarzeń historycznych w wymiarze krajowym i globalnym, 
ale także wiek rozkwitu polskiej poezji. 

W okresie Młodej Polski, zatem u progu XX wieku, po raz pierwszy poja-
wia się idea tworzenia dla samej sztuki. Artyzm miał sam siebie uzasadniać, jak 
uważali przedstawiciele kierunku zwanego parnasizmem, operującego hasłem 
„sztuka dla sztuki”. Prąd ten, jak się wydaje, był szczytowym osiągnięciem nurtu 
obecnego w kulturze od czasów Kanta. Filozof ów otworzył drogę do nobilitacji 
piękna4, do przyznania mu większego znaczenia, niż tylko towarzyszenie innym 
wartościom i zdobienie ich. Parnasizm zrodził się wcześniej we Francji i był zja-
wiskiem absolutnie nowym w Polsce, gdzie służba idei narodowej i społecznej 
była tak bardzo obecna, a jej nasilenie obserwuje się w XIX wieku, u którego 
schyłku parnasizm pojawił się w naszym kraju.

Chociaż kierunek ten bardzo szybko został przytłumiony, gdyż już po rewolu-
cji 1905–1907 górę biorą opinie zwolenników zaangażowania literatury w sprawy 
społeczne i patriotyczne, parnasizm oddziaływał jeszcze przez całe dwudziestole-
cie międzywojenne. Widoczne jest to na przykład w dążeniu skamandrytów do od-
rzucenia wszelkich obowiązków, zwłaszcza patriotycznych i społecznych, oczywi-
ście w początkowej fazie ich twórczości. Grupa ta, powszechnie uważana – zresztą 
dość schematycznie i nie do końca słusznie – za pierwszą, tzn. najwcześniej po-
wstałą w dwudziestoleciu, nie posiadała teoretycznie sformułowanego programu, 
co tłumaczy się przede wszystkim niechęcią tych poetów do podejmowania innych 
niż czysto poetyckie zadań. W zamian projektowali oni twórczość wysokiej arty-
stycznej próby. Inną sprawą oczywiście jest to, że program poetycki Skamandra ex 
post został sformułowany przez krytyków literackich i historyków literatury. 

Autonomię sztuki podkreślali zarówno futuryści, jak i awangarda krakow-
ska. Zwłaszcza u futurystów rosyjskich istotne było uwalnianie słów od przy-
musu przedstawiania; fascynowała ich szczególnie fonetyczna warstwa języka. 
O ile polscy futuryści w dwudziestoleciu byli ciekawym zjawiskiem zasadniczo 
w płaszczyźnie wydarzeń życia artystycznego (do ich doświadczeń nawiążą do-
piero poeci pod koniec XX wieku), o tyle awangarda krakowska wywarła ogrom-
ny wpływ na dalsze dzieje naszej literatury – od dwudziestolecia po dzień dzi-
siejszy. W programie tej grupy znalazło się miejsce dla projektu oddziaływania 
na współczesność, ale przede wszystkim formułowali oni założenia estetyczne 
swojej poezji, rozumiejąc, iż służebność sztuki wyraża się właśnie poprzez sam 
jej byt, który jest światem autonomicznym. „Obraz (jak każde dzieło sztuki) jest 
sam dla siebie rzeczywistością. Jest własną rzeczywistością, znajdującą się obok 
rzeczywistości realnej [...]” – stwierdzali5.

4 E. B i e ń k o w s k a, W poszukiwaniu królestwa człowieka. Utopia sztuki od Kanta do To-
masza Manna, Czytelnik, Warszawa 1981.

5 M. B i e l s k i (T. P e i p e r), Ferdynand Leger, „Zwrotnica” (1922), nr 1 (podaję za: W.P. 
S z y m a ń s k i, Moje dwudziestolecie 1918–1939, Wydawnictwo Arkana, Kraków 1998, s. 53). 
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Znamienna jest swoista naprzemienność idei czystego artyzmu oraz upomi-
nania się o ideowość poezji. Naprzemienność owa nie zawsze znajduje proste 
przełożenie na linearną wizję czasu. W tych samych bowiem okresach funk-
cjonowały różne wzorce. Gdy np. skamandryci odżegnują się od wszelkiej słu-
żebności literatury, ekspresjoniści poznańskiego „Zdroju” są głosem wołającym 
o ideowość, a Irzykowski prowadzi swoją „walkę o treść”. Naprzemienność za-
tem przeradza się w dychotomię, w której raz jeden, raz drugi postulat staje się 
dominujący. Czasem obydwa można zaobserwować nie tylko w tym samym nur-
cie twórczości, ale nawet u tego samego artysty.

Witkacy obmyśla swoją teorię czystej formy w teatrze, a celem jego zabiegów 
jest takie oddziaływanie, by przez przeżycie z gruntu estetyczne – zaskakują-
ce, wręcz szokujące zestawienie beztreściowych, formalnych elementów dzieła, 
bez dążenia do ukształtowania jakiejś anegdoty czy wyrażania założonego sensu 
– wywołać to, co nazywał przeżyciem metafizycznym: doznanie jedności bytu 
w jego wielości. Czysta forma, to co jest grą artystyczną, co ma być pozalogicz-
ną kombinacją estetycznych składników dzieła, podporządkowana jest w grun-
cie rzeczy nadrzędnej, pozakompozycyjnej i poza- czy lepiej ponadartystycznej 
idei. Chodzi tu o założenia estetyczne, nie o dramatopisarską praktykę Stanisła-
wa Ignacego Witkiewicza, o teoretyczny projekt, którego sam nie był w stanie 
zrealizować. Albowiem wbrew założeniom nie uniknął pewnej logiki rozwoju 
zdarzeń w dramatach. Stawały się one wołaniem ostrzegającym przed katastrofą 
rewolucyjnego przewrotu. 

Okres wojny w naturalny sposób staje się czasem dominacji ideowości nad 
estetyką, co widoczne jest i w twórczości najmłodszego pokolenia, i w utwo-
rach tych, którzy – jak skamandryci – przed laty odżegnywali się od służebności 
poezji. Po wojnie, inaczej niż po roku 1918, poeci nie domagają się artystycznej 
autonomii. Z jednej strony zbyt świeża jest pamięć tragedii, co domaga się prze-
myślenia na nowo systemu wartości moralnych i kulturowych, czego przykładem 
jest poezja Tadeusza Różewicza. Omawiając jego twórczość Janusz Sławiński, 
wskazuje na postawę podmiotu lirycznego względem moralnego porządku jako 
na zasadę swoistej estetyki tego poety6. Z drugiej strony dość szybko po wojnie 
zaczynają się naciski władzy na twórców, by opowiadali się ideowo po stronie 
nowej rzeczywistości.

Historia dychotomii dążeń ku artyzmowi albo ideowości ukazuje wówczas 
swoje przewrotne oblicze. W socrealizmie w schematyczną formę, na przykład 
powieści produkcyjnej, stężało to, co miało być wyrazem najwyższego porywu 
ideowości i powodować użycie zupełnie nowych środków artystycznego wyrazu. 
Natomiast po roku 1956 dokonuje się pozorne odrzucenie myślenia ideowego na 
rzecz artyzmu. Przedmiotem zainteresowań staje się często sam proces tworzenia, 

6 J. S ł a w i ń s k i, Próba porządkowania doświadczeń, w: tenże, Teksty i teksty, Wydawnic-
two PEN, Warszawa 1990, s. 85.
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dzieła sztuki, mitologiczne sceny i historie, także same operacje językowe itp., 
co – paradoksalnie – jest subtelnym, nie zawsze rozumianym przez pierwszych 
czytelników i krytyków, manifestem ideowym. Nie od razu rozumiano np. przy-
powieściowy charakter wielu wierszy Zbigniewa Herberta o tematyce mitologicz-
nej. Tymczasem kiedy Herbert w swym pierwszym tomie wierszy zamieszcza 
wiersz Fragment wazy greckiej, Miron Białoszewski Fioletowy gotyk, kiedy po 
romansie z socrealizmem Szymborska pisze utwory Atlantyda lub też Obmyślam 
świat, następuje wielki w swoim znaczeniu powrót krajowej poezji do tradycji 
i kultury, od której próbowano ją, na szczęście bezskutecznie, odseparować. 

Dokonuje się to w nurcie poetyki awangardowej, która taki nacisk kładła na 
program estetyczny7. Ale też, podobnie jak awangardzie krakowskiej, z której 
nurt ten się wywodzi, tak poetom przełomu 1956 roku ich następcy zarzucają 
brak ideowości. O odwrócenie się od problematyki moralnej oskarżali swych po-
przedników poeci tzw. drugiej awangardy, wchodzący w życie literackie na prze-
łomie pierwszego i drugiego dziesięciolecia XX wieku, przy czym moralność, 
o którą się dopominają oznacza dla nich w dużej mierze problematykę społecz-
ną8. Ucieczkę od rzeczywistości, niechęć do opisania pełnego problemów świata 
zarzucali swoim poprzednikom twórcy pokolenia 68, czyli tzw. pokolenia Nowej 
Fali, zanim sami doznali zniewolenia wszechobecną w PRL-u cenzurą i zanim 
zrozumieli strategię wymykania się jej, jaką stosowali starsi poeci9.

Znamienne, że po drugiej wojnie światowej nie powtórzyło się już w kra-
ju zjawisko tworzenia zasadniczej opozycji względem uznanej już literatury 
w oparciu o spójny, teoretycznie sformułowany program poświęcony przede 
wszystkim estetycznemu kształtowi poezji10, choć pojawiały się nowe zjawiska 
estetyczne, jak np. turpizm u Stanisława Grochowiaka, który jednakże swój styl 

7 J. Sławiński dobitnie wykazuje, że punktem odniesienia dla poetów po roku 1956 było 
dwudziestolecie międzywojenne, a awangardowe poetyki dwudziestolecia traktowane były jako 
standardy tego, co współczesne. Wszystkie też liczące się w tamtym czasie nurty poetyckie kry-
stalizowały się w krytycznym odniesieniu do J. Przybosia, czerpiąc jednakże z doświadczeń jego 
poetyki oraz teorii literatury. J. S ł a w i ń s k i, Rzut oka na ewolucję poezji polskiej w latach 1956–
1980, w: tenże, Teksty i teksty, s. 102-103.

8 Wiesław Paweł Szymański w awangardowej metaforze dopatruje się bliskości młodopol-
skiemu symbolowi, zaś drugą awangardę traktuje jako neosymbolizm wyrosły z przeciwstawie-
nia się własnej epoce i z wiary, że złemu światu rzeczywistości można i należy przeciwstawić 
światło poezji. W.P. S z y m a ń s k i, Moje dwudziestolecie 1918–1939, Wydawnictwo Arkana, 
Kraków 1998.

9 Świadectwem zrozumienia jest chociażby studium Stanisława Barańczaka zatytułowane 
Uciekinier z utopii, poświęcone poezji Zbigniewa Herberta. S. B a r a ń c z a k, Uciekinier z utopii, 
Polonia, Londyn 1984.

10 Taki program starali się stworzyć twórcy skupieni od 1959 roku wokół wychodzącego 
w Londynie czasopisma „Kontynenty – Nowy Merkuriusz”, stający w opozycji do kultywujących 
dawne tradycje poetów emigracyjnych starszego pokolenia. Oczywiście, możliwość ich oddziały-
wania, zwłaszcza na zjawiska zachodzące w kraju, była niewielka.
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uprawiania poezji wolał określać słowem „mizerabilizm”, podkreślając w ten 
sposób, że u źródeł jego praktyki stoi postawa ideowa. Podobnie nacisk na okre-
ślenie się wobec zastanej rzeczywistości kładą poeci pokolenia Nowej Fali – Ba-
rańczak, Kornhauser, Zagajewski, a przecież ich sprzeciw wobec oficjalnego 
języka, wobec nowomowy, prowadzi do ciekawych zjawisk estetycznych, opisa-
nych już przez krytyków i historyków literatury.

Nawet kiedy członkowie grupy Kontekst (Włodzimierz Paźniewski, Stani-
sław Piskor, Tadeusz Sławek i Andrzej Szuba) w 1977 roku wydali książkę Spór 
o poezję11, w której na przekór Nowej Fali domagali się pogłębienia programu 
artystycznego w oparciu o doświadczenia awangardy oraz myśl zachodnią, nie 
wzbudziła ona odzewu, gdyż była zupełnie nie na czasie12. Epoka była politycz-
na, jak to określiła Szymborska, a Nowej Fali cenzura już zamknęła usta. Nikt 
też z poetów Kontekstu nie zyskał takiego rozgłosu, by jego wołanie o program 
estetyczny nabrał szerszego znaczenia. 

Opisując poezję krajową lat 1956–1980, Janusz Sławiński za najcenniejsze 
uznał nie któreś z ciekawych zjawisk estetycznych dających się wyinterpretować 
z poetyckich utworów, ale wciąż ponawiane w poezji próby przekraczania granic 
wyznaczonych mowie poetyckiej przez ówczesne władze, posługujące się narzę-
dziem cenzury oraz systemem kar i nagród. Poezja zatem pragnęła powrócić do 
funkcji ideowych rozumianych przedawangardowo, tych, których wyrzekała się 
u progu nowoczesności13. Co dziwniejsze, opozycja wobec ideowego podejścia 
do twórczości poetyckiej, rodząca się w latach osiemdziesiątych, przeciwstawia-
jąca sprawom społecznym i zagadnieniom ogólnym prywatność oraz indywi-
dualizm, także nie występowała z nowym programem estetycznym, jakkolwiek 
często przekraczała tradycyjne granice wyznaczane poezji, w tym kanony este-
tyczne. Wiersz Marcina Świetlickiego Do Jana Polkowskiego stał się sztandaro-
wym przykładem odrzucenia sposobu myślenia starszych pokoleń poetów. Był 
to znowu bunt w imię zarzuconej, jak uważali młodsi, tematyki i problematyki. 
Poetyka, aczkolwiek odmienna, pozostawała w ramach tego samego nurtu poezji 
awangardowej14. 

Na tym tle chciałabym krótko przedstawić dwa stanowiska poetów sytuują-
cych się poza grupami, jakkolwiek wczesna twórczość jednego z nich była zwią-
zana z działalnością Żagarów. Chodzi oczywiście o Miłosza, który z racji swego 
startu wśród poetów drugiej awangardy może być widziany a priori jako jeden 

11 Spór o poezję, red. S. Piskor, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977.
12 A. N a s i ł o w s k a, Literatura okresu przejściowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2006, s. 117-119.
13 S ł a w i ń s k i, Rzut oka na ewolucję poezji polskiej w latach 1956–1980, w: tenże, Teksty 

i teksty, s. 113-114.
14 Istnieją od tej reguły wyjątki. Manifestujący przywiązanie do tradycji katolickiej Wojciech 

Wencel wraca często do wiersza rytmicznego, opartego na tradycyjnych systemach wersyfikacyj-
nych oraz rymach. Aluzjami do tego typu systemów posługuje się również Krzysztof Koehler.
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z tych, dla których sprawy estetyki pełnią funkcję służebną wobec wyrażanego  
sensu. Poeta pozostał przy tym mniemaniu, tworząc Traktat poetycki, w którym 
jednocześnie sprzeciwiał się ironii, jako podstawowej metodzie oporu względem 
sytuacji zniewolenia po II wojnie światowej: 

Z przyprawą żartu, błazeństwa, satyry,
Jeszcze się umie podobać poezja.
[...]
Ale te walki, gdzie stawką jest życie
Toczy się w prozie. Nie zawsze tak było15.

Także pod koniec swego życia, kiedy tłumaczy się z podjęcia w trzecim swo-
im poetyckim „traktacie” tematyki teologicznej, wskazuje, iż jedyną metodą na 
wyjście z impasu dekadencji, w jaką popadł język poezji XX wieku, jest powrót 
do stawiania w niej kwestii zasadniczych, do których zalicza problematykę teolo-
giczną i pojęcie prawdy. Apeluje: 

Oby do naszej mowy wróciła rzeczywistość.
To znaczy sens, niemożliwy bez absolutnego punktu odniesienia16.

W ten sposób poeta dystansuje się od rozstrzygania kwestii estetycznych. 
Zresztą jego dążenie do znalezienia „formy bardziej pojemnej”, było zawsze pró-
bą przekroczenia granic, jakie temu, co pragnął wyrazić, stawiał język i konwen-
cje poetyckie.

Innym poetą, którego opinię należy tu przywołać, jest Karol Wojtyła – Jan 
Paweł II. W dwóch utworach wyraził On jasno swoje stanowisko wobec sztuki. 
Jednym jest dramat Brat naszego Boga17 poświęcony Adamowi Chmielowskie-
mu – św. bratu Albertowi, drugim Tryptyk rzymski18. W pierwszym pomiędzy 
osobami dramatu toczy się dyskusja o roli i sensie sztuki. Prezentowane są różne 
stanowiska, od przekonania, że twórczość ma być wyrazem przemian dokonują-
cych się we wnętrzu artysty, poprzez podkreślanie społecznych wyzwań i odpo-
wiedzialności, aż do teorii tajemnego uczestnictwa w strumieniu piękności, który 
przez artystę tylko przepływa, a za jego pomocą kontakt z rzeczywistością trans-
cendentną staje się możliwy dla innych, co jednakże musi być okupione pewną 

15 Cz. M i ł o s z, Traktat poetycki, w: tenże, Wiersze, t. 2, s. 7.
16 Tenże, Traktat teologiczny, w: tenże, Druga przestrzeń, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, 

s. 63.
17 K. W o j t y ł a, Brat naszego Boga, w: K. Wojtyła – Jan Paweł II, Poezje, dramaty, szkice, 

Tryptyk rzymski, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004, s. 314-392.
18 J a n  P a w e ł  I I, Tryptyk rzymski, w: K. Wojtyła – Jan Paweł II, Poezje, dramaty, szkice. 

Tryptyk rzymski, s. 509-523.
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ofiarą ze strony twórcy. Chociaż dyskusja została usytuowana w okresie Młodej 
Polski i biorą w niej udział artyści tego czasu, stanowisko parnasistów nie zostało 
uwzględnione. Ostatecznie główny bohater, Adam Chmielowski, porzuca malar-
stwo dla innej sztuki – staje się tworzywem, w którym Bóg-Miłość kształtuje swe 
podobieństwo, swój obraz. 

Dramat powstał w latach (1945–1950) w czasie, gdy dla jego Autora żywa 
jeszcze była kwestia porzucenia teatru i gry aktorskiej z powodu wyboru powo-
łania kapłańskiego. Jednakże Karol Wojtyła swoim życiem nie odwzorowywał 
dokładnie drogi św. brata Alberta, nie porzucił sztuki całkowicie, pozostał artystą 
słowa, nawet kiedy został papieżem. W napisanym pod koniec Jego pontyfikatu 
Tryptyku rzymskim przedstawiona jest jeszcze jedna koncepcja sztuki i artysty. Mi-
chał Anioł, autor fresków w Kaplicy Sykstyńskiej zostaje nazwany „widzącym” 
– na wzór „Pierwszego Widzącego” – Boga – który, według Księgi Rodzaju (Rdz 
1, 1-31)19, widział, iż to, co stworzył, było dobre. Artysta jest „widzącym” także 
na wzór starotestamentowych proroków, określanych tym mianem. Kontemplując 
treść Księgi Rodzaju na progu Sykstyny, podmiot wypowiedzi tego wiersza przy-
zywa „widzących” wszech czasów – tych, którzy mają udział w Boskim oglądzie 
rzeczywistości – i niewątpliwie w ich szeregu stawia artystów spełniających ten 
postulat. Udział w Boskim widzeniu rzeczywistości, którą Stwórca zobaczył jako 
dobrą, oto powołanie artysty mającego innych prowadzić ku temu samemu widze-
niu. Ową myśl Jan Paweł II szerzej rozwinął w swoim liście do artystów, gdzie 
podkreślił, że piękno jest poniekąd widzialnością dobra, tak jak dobro jest metafi-
zycznym warunkiem piękna20. W jej perspektywie, a nie ze względu na estetyczne 
wartości same w sobie, możliwe jest mówienie o ocalającej roli, jaką ma pełnić 
poezja, o co wołali cytowani na wstępie autorzy. 

Dla większości poetów XX wieku, w tym dla największych autorytetów, pod-
stawowym problemem nie jest zatem pytanie, jak mówić, by słowa stały się poe-
zją, ale co mówić, by poezja była sztuką godną swego miana, a to jest niemożliwe 
do skodyfikowania przez podręczniki i programy poetyki. Znacznie łatwiej wska-
zywać kierunek dążeń, niż stawiać bardziej konkretne cele. Zadanie określania 
kierunku działań poetyckich bywa podejmowane w pracach literaturoznawczych. 
Przed kilku laty np. słuchaliśmy w auli KUL-u wykładu inauguracyjnego prof. 
Stefana Sawickiego o poezji jako sztuce ewokacji21, czyli sztuce uobecniania: po-
staci, przedmiotów, zdarzeń, ale także podmiotu nadawczego, zarówno obecnego 

19 Posługuję się tzw. Biblią tysiąclecia: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w prze-
kładzie z języków oryginalnych. Opracował ją zespół biblistów polskich z inicjatywy benedykty-
nów tynieckich (Pallotinum, Poznań 2003).

20 J a n  P a w e ł  I I, List ojca świętego Jana Pawła II do artystów, Drukarnia Watykańska, 
Watykan 1999.

21 S. S a w i c k i, Czym jest poezja?, w: tenże, Wartość – sacrum – Norwid. Studia i szkice 
aksjologicznoliterackie, RW KUL, Lublin 1994, s. 7-17.
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w tekście, jak i jego autora, ponadto odbiorcy tekstu, a nawet ewokowania kodu 
językowego lub przywoływania tekstu przez niego samego.

Rozczarowany do strukturalnych badań kładących nacisk na autoteliczną, 
czyli artystyczną funkcję poezji, Jerzy Kaczorowski stwierdza, iż istotą sztu-
ki jest manifestowanie racjonalnego uporządkowania świata i reprezentowanie 
nierozłączności prawdy, dobra i piękna w wysiłku twórczym, będącym uzupeł-
nieniem Boskiego planu stwórczego. Tym samym jest ona manifestacją sacrum 
w świecie22.

Można też wskazać wywodzące się z filozoficznej refleksji nad językiem 
badania obecności niewyrażalnego w utworach literackich. Jako przykład niech 
posłużą refleksje Ryszarda Nycza o literaturze będącej tropem rzeczywistości, 
która w sposób epifanijny uobecnia się w poezji23. 

Jednakże programy czy teorie zbyt precyzyjnie i sztywno określające, co 
ma być przedmiotem zainteresowania literatury, bardzo łatwo wyradzają się 
w eksplikacje ideologii, jak było w przypadku socrealizmu. Także współczesne 
literackie teorie, sztywno określające tematyczny przedmiot badań, w dodatku 
precyzujące, z jakiego punktu widzenia ma on być rozpatrywany, narażają się 
na niebezpieczeństwo ideologizacji. Grozi to na przykład badaniom feministycz-
nym, postkolonialnym czy nurtowi cultural criticism.

Literatura bowiem, nawet najprecyzyjniej poddana teoretycznej refleksji, po-
zostaje sztuką, dziełem geniuszu przekraczającego skodyfikowane reguły i wy-
znaczniki. Jej zaistnienie nie jest możliwe bez tego, co określa się mianem iskry 
Bożej, i wszelkie teoretyczne rozważania są wtórne – zarówno względem samego 
dzieła, jak i aktu jego poznawania. Świadomy tego był Jan Paweł II, gdy niejako 
na tle fresków Kaplicy Sykstyńskiej wypowiadał słowa kierowane również do ar-
tystów, mobilizując ich do odkrywania w historii jej chrześcijańskiego wymiaru 
i sensu:

Przecież ten, który stwarzał, „widział” – widział, że „było dobre”.
„Widział”, a więc Księga czekała na owoc „widzenia”.
O ty, człowieku, który także widzisz, przyjdź – 
Przyzywam was wszystkich „widzących” wszech czasów.
[...]
Odkąd Słowo stało się ciałem, widzenie wciąż czeka.

Jan Paweł II, Tryptyk rzymski24

22 J. K a c z o r o w s k i, Literatura jako tekst Boga. Wizja literatury w pismach Léona Bloy, 
Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2004, s. 279-293.

23 R. N y c z, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze 
polskiej, Uniwersitas, Kraków 2001.

24 J a n  P a w e ł  I I, Tryptyk rzymski, w: K. Wojtyła – Jan Paweł II, Poezje, dramaty, szkice. 
Tryptyk rzymski, s. 512.
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BEAUTY AND SENSE. THE AWARENESS OF POETIC COMPOSERS IN THE XX CENTURY

S u m m a r y

The report is built based on differentiating the aspect of aesthetic and ideology of poetry, allow-
ing itself to be interpreted in the practices or in direct replies of twentieth century composers.  Raising 
artism above all other values in the trend called parnasianizm at the turn of the XIX and XX centuries 
is the high achievement of the trend present in culture from the time of Kant, who opened the way to 
nobilitizing beauty.

In the twenty years between the wars, the poetic awareness of many authors is characterized by 
a high valuing of aesthetic beauty, sometimes completely separate from a sense of literal expression.  
But yet at this same time answers appear which accent the ideological function of poetry.  In response 
to the conditions of the war period and later situation of slavery, in the awareness of poets the most 
important matter becomes the sense of poetry, whose most important vocation appears to be the func-
tion of rescuing values.

It is also consciously accented when, in expressing the different reality of man in the XX century, 
poets take advantage of a completely new aesthetical assumption.  The authors of the last decades of 
the century, rebelling against the ideological activity of literature, come out with a new program also 
in the name of the sense of poetry, and not new aesthetical assumptions.  As proponents of the view 
that poetry has in itself rescuing strength, Czesław Miłosz and Karol Wojtyła – John Paul II were 
presented.


