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TRAGICZNOSÂCÂ I OCALENIE
W POEMACIE SÂWIAT CZESèAWA MIèOSZA

Trwoga
¹Ojcze, gdzie jestesÂ! Las ciemny, las dziki,
Od brzegu zwierzaÎt koøyszaÎ sieÎ chaszcze,
TrujaÎcym ogniem buchajaÎ storczyki,
Pod nogaÎ czajaÎ sieÎ wilcze przepasÂcie.
Gdzie jestesÂ, ojcze! Noc nie ma granicy,
OdtaÎd juzÇ zawsze ciemnosÂcÂ beÎdzie trwaøa.
Bezdomni z gøodu umraÎ podroÂzÇnicy,
Chleb nasz jest gorzki, wyschnieÎty jak skaøa.
GoraÎcy oddech straszliwego zwierza
ZblizÇa sieÎ, prosto w twarze smrodem zieje.
DokaÎd odszedøesÂ, ojcze, jak ci nie zÇal
Dzieci w te gøuche zabøaÎkanych kniejeº.
Odnalezienie
¹Tu jestem. SkaÎdzÇe ten leÎk nierozumny?
Noc zaraz minie, dzienÂ wzejdzie niedøugo.
Søyszycie: grajaÎ juzÇ pastusze surmy
I gwiazdy blednaÎ nad roÂzÇowaÎ smugaÎ.
SÂciezÇka jest prosta. JestesÂmy na skraju.
Tam w dole dzwonek w wiosce sieÎ odzywa.

447

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ANDRZEJ TYSZCZYK ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
Koguty sÂwiatøo na pøotach witajaÎ
I dymi ziemia bujna i szczeÎsÂliwa.
Tu jeszcze ciemno. Jak rzeka w powodzi
Mgøa czarne keÎpy boroÂwek otula.
Ale juzÇ w wodeÎ sÂwit na szczudøach wchodzi
I dzwoniaÎc toczy sieÎ søoneczna kulaº.1

1
Trzy elementy: bezposÂrednie saÎsiedztwo obu tekstoÂw, ujeÎcie ich w cudzysøowy oraz paralelizm nagøosowych fraz ¹Ojcze, gdzie jestesÂ!º ± ¹Tu jestemº dajaÎ
nam mocne podstawy do czytania obu tekstoÂw jako wypowiedzi sprzeÎzÇonych
formaÎ szczegoÂlnego dialogu2. Dzieci poprowadzone przez ojca na wypraweÎ do
lasu zgubiøy sieÎ. Nastaje noc, budzi sieÎ trwoga przed czyhajaÎcymi w lesie niebezpieczenÂstwami. Przywoøywanie ojca ma charakter szczegoÂlny. Nagøosowe ¹Ojcze, gdzie jestes!º i wygøosowe : ¹DokaÎd odszedøesÂ, ojcze, jak ci nie zÇal / Dzieci
w te gøuche zabøaÎkanych kniejeº øaÎczaÎ formeÎ pytania z tonem zÇalu i oskarzÇenia
(wykrzyknik). W istocie gøos dzieci nie jest formaÎ poszukiwania ojca, ktoÂry miaøby wybawicÂ dzieci z opresji, tak jak w wierszu Blake'a Chøopczyk zabøaÎkany3,
*

1
2

3

Prezentowane studium jest czeÎsÂciaÎ przygotowywanej rozprawy posÂwieÎconej tragicznosÂci.
Inne opublikowane fragmenty tej rozprawy to: TragicznosÂcÂ i dosÂwiadczenie. O nieszczeÎsÂciu
w strukturze tekstoÂw tragicznych, w: Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod red.
H. Krukowskiej i J. èawskiego, Biaøystok 2005, s. 81-98; W kreÎgu tragicznosÂci. MieÎdzy moralnym a egzystencjalnym, [w mej ksiaÎzÇce: ] Od strony wartosÂci. Studia z pogranicza teorii
literatury i estetyki, Lublin 2007, s. 127-164.
Teksty Miøosza wedøug edycji: Cz. M i ø o s z, Wiersze, KrakoÂw 1985.
W reÎkopisÂmiennej ¹ksiaÎzÇeczceº wykonanej przez Miøosza w 1943 roku cudzysøowoÂw brak
(B.B. K oÂ z k a [Czesøaw Miøosz], SÂwiat poema naiwne, Wydawnictwo Literackie, KrakoÂw 1999,
fotokopia oryginaøu), saÎ juzÇ natomiast w Ocaleniu z 1945 roku.
¹ Ojcze, tatusiu, gdzie jestesÂ ? Poczekaj!
Jak znajdeÎ sÂlady twoje?
Ojcze, tatusiu, odezwij sieÎ do mnie!
Tatusiu ja sieÎ bojeÎº
Noc staøa czarna, a ojca nie byøo;
Z bagien wilgociaÎ powiaøo;
Opary sine spowiøy dolineÎ,
A dziecko pøakaøo, pøakaøo
Przeø. J. Kozak, w: W. B l a k e, Wiersze i poematy, Warszawa 1994, s 12.
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stanowi raczej formeÎ wyrzutu i przypisania winy, w ich sÂwiadomosÂci bowiem to
on jest odpowiedzialny za sytuacjeÎ, w ktoÂrej sieÎ znalazøy. Przekonanie, zÇe ¹Noc
nie ma granicyº i zÇe ¹OdtaÎd juzÇ zawsze ciemnosÂcÂ beÎdzie trwaøaº, wyrazÇone
jeÎzykiem, ktoÂry budzi zdumienie w konteksÂcie jeÎzyka dziecieÎcego, jest sÂwiadomosÂciaÎ w najwyzÇszym stopniu tragicznaÎ4. Jest sÂwiadomosÂciaÎ porzucenia, tym
bardziej bolesnaÎ, zÇe zostaje skonfrontowana z dosÂwiadczeniem domu i zadomowienia w sÂwiecie5. Nie ma w Trwodze nadziei (¹Bezdomni z gøodu umraÎ podroÂzÇnicyº) na odnalezienie, bowiem to nie dzieci zgubiøy sieÎ w lesie, nie przestrzegajaÎc przestroÂg, lecz ojciec oddaliø sieÎ od nich, wydajaÎc je na zgubeÎ. W sÂwiadomosÂci dzieci porzucenie przez ojca juzÇ sieÎ dokonaøo. Ich gøos, gdy ujmujemy
go monologowo, jest wieÎc gøosem czystej skargi ¹wystawionego na pokazº tra4

Por. è. T i s c h n e r, Sekrety manichejskich trucizn. Miøosz wobec zøa, KrakoÂw 2001:
¹Trwoga to basÂniowo-fantastyczne wyznanie («my») zagubionych dzieci. A jednak i tu
sÂrodkowa strofa najwyrazÂniej wymyka sieÎ zdroworozsaÎdkowej interpretacji. Dlaczego bowiem mali turysÂci mieliby moÂwicÂ:
Bezdomni z gøodu umraÎ podroÂzÇnicy,
Chleb nasz jest gorzki, wyschnieÎty jak skaøa.

5

Â w dystych brzmi nazbyt hieratycznie (wersy przypominajaÎ frazy biblijne), by domniemyO
wacÂ, zÇe imitujaÎ dziecieÎcaÎ moweÎ. Czemu ponadto wspomniany chleb ma bycÂ ¹gorzki, wyschnieÎty jak skaøaº (na chwileÎ dochodzi tu do gøosu wyobrazÂnia demoniczna)? CzyzÇby «nocne
zdumienie» trwaøo tak døugo?º (s. 57).
Te waÎtpliwosÂci znikajaÎ, jesÂli pod ¹basÂniowo fantastycznym wyznaniem [...] zagubionych dzieciº dostrzezÇemy formeÎ tragicznej skargi, analogicznej do takich form jak choÂry
w Sofoklesowym Edypie czy Antygonie, psalm 22, skargi Hioba, czy Do niebios Kacenelsona.
CudzysøoÂw, w jaki ujeÎta jest Trwoga, proÂcz funkcji dialogowej, sprzeÎgajaÎcej ten utwoÂr z Odnalezieniem, mozÇe miecÂ tezÇ znaczenie odniesienia do takich wøasÂnie form literackich.
Nie zajmujeÎ sieÎ tu caøosÂciowaÎ analizaÎ poematu SÂwiat, chocÂ oczywisÂcie uwzgleÎdniam caøosÂcÂ cyklu.
WsÂroÂd wypowiedzi bardziej lub mniej wyczerpujaÎco analizujaÎcych poemat Miøosza wymienÂmy:
J. è u k a s i e w i c z, PrzestrzenÂ ¹sÂwiata naiwnegoº. O poemacie Czesøawa Miøosza ¹SÂwiatº, ¹PamieÎtnikLiterackiº1981,z.4;M.S t a l a,PozaziemiaÎUlro,¹Tekstyº1981,nr4-5;B.C h r z aÎ s t o w s k a,
Poezje Czesøawa Miøosza, Warszawa 1982, s. 105-119; L.Va l l e eÂ, What is The World? (a naive
essay), ¹Ironwoodº 1881, nr 2; L. N a t h a n, A. Q u i n n, The Poet's Work. An Introduction to
Czesøaw Miøosz, Cambridge-London 1991, s. 19-21; J. O l e j n i c z a k, Arkadia i maøe ojczyzny.
Vincenz ± Stempowski ± Wittlin ± Miøosz, KrakoÂw 1992, s. 201-205; J. B ø o nÂ s k i, Miøosz jak sÂwiat,
KrakoÂw 1998; H. Ve n d l e r, SÂwiat juzÇ doskonaøy, przeø. M. Rusinek, w: M i ø o s z, Poema naiwne.
K. Van H e u c k e l o m, SÂwiat wedøug Miøosza. Motywy kluczowe w ¹poemacie naiwnymº, ¹Kresyº
2000, nr 2-3; T i s c h n e r, dz. cyt. Z ostatnich prac podejmujaÎcych wazÇny dla twoÂrczosÂci Miøosza
kontekst zøa wymienÂmy proÂcz przywoøywanej juzÇ ksiaÎzÇki èukasza Tischnera takzÇe praceÎ Marka K.
Siwca, Los, zøo, tajemnica. Ku twoÂrczym zÂroÂdøom poezji Aleksandra Wata i Czesøawa Miøosza,
Bydgoszcz 2005, ktoÂra ma jednak teÎ usterkeÎ, zÇe jej autor, koncentrujaÎc sieÎ na interpretacji kontekstoÂw filozoficznych, zbyt swobodnie wymija dorobek badanÂ literackich nad twoÂrczosÂciaÎ obu
poetoÂw. Brak w niej takzÇe analizy samego poematu Miøosza.
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gicznego nieszczeÎsÂcia. Symboliczna pøaszczyzna wiersza, w ktoÂrej relacjeÎ mieÎdzy
dziecÂmi i ojcem odczytacÂ mozÇna jako relacjeÎ mieÎdzy ludzÂmi a Bogiem, konstytuuje wyrazÂnaÎ transcendentalnosÂcÂ takiej skargi i jej semantykeÎ tragicznego, jakby
nasyconego zdziwieniem obwinienia bez nadziei na odwroÂcenie tego, co sieÎ juzÇ
dokonaøo.
I wøasÂnie w tym miejscu ± miejscu rozbrzmiewajaÎcej skargi ± wøaÎcza sieÎ gøos
ojca: ¹Tu jestem. SkaÎdzÇe ten leÎk nierozumny?º. MozÇna powiedziecÂ, zÇe gøos ojca
rozbrzmiewajaÎcy w tym przepieÎknym wierszu chce rozwiacÂ mrocznaÎ obaweÎ
dzieci. ¹Tu jestemº znaczy: jestem z wami, jestem tuzÇ obok. Po tym metafizycznym, cudownym wreÎcz odnalezieniu sieÎ ojca nasteÎpuje wyjasÂnienie. RzeczywistosÂcÂ jest inna, nizÇ sieÎ wydawaøa: ¹SÂciezÇka jest prosta. JestesÂmy na skraju.º Deiktyczne rozgraniczenie przestrzeni: ¹Tu jeszcze ciemno. [...] Ale juzÇ w wodeÎ sÂwit na
szczudøach wchodzi / I dzwoniaÎc toczy sieÎ søoneczna kulaº, podkresÂla nietrwaøosÂcÂ i przemijalnosÂcÂ ¹nocyº i ¹trwogiº z niaÎ zwiaÎzanej. Ojciec nie neguje samego
dosÂwiadczenia, ktoÂre byøo udziaøem dzieci, wyjasÂnia jedynie jego sens i przywraca mu wøasÂciwaÎ miareÎ: po nocy nasteÎpuje sÂwit, ciemnosÂcÂ jest tylko brakiem
sÂwiatøa, a trwoga i towarzyszaÎca jej tragiczna sÂwiadomosÂcÂ saÎ ¹nierozumneº, a wieÎc
wypøywajaÎ z bøeÎdnego rozpoznania rzeczywistosÂci, bioraÎcego oÂw bøaÎd za faktyczny stan rzeczy. PrzerazÇajaÎcy sÂwiat trwogi, ktoÂry wydawaø sieÎ jedynaÎ i ostatecznaÎ postaciaÎ rzeczywistosÂci, zostaje przez ojca zdemistyfikowany i wøaÎczony
w przestrzenÂ sÂwiata uporzaÎdkowanego o wyrazÂnych wektorach sensu.
Odnalezienie w poemacie Miøosza dokonuje sieÎ w cudowny sposoÂb, przychodzi jak nieoczekiwane, niemalzÇe basÂniowe, wybawienie z najcieÎzÇszych opresji i odwroÂcenie zøego obrotu rzeczy, w czym, oczywisÂcie, mozÇna rozpoznacÂ
tytuøowaÎ ¹naiwnosÂcÂº. Poza tym trzeba zwroÂcicÂ uwageÎ na fakt, zÇe to nie dzieci
odnajdujaÎ ojca, lecz on sam powraca, nie tøumaczaÎc, co sieÎ naprawdeÎ staøo
i dlaczego dzieci zostaøy same. W przeciwienÂstwie do wierszy Blake'a brak
w dialogowym dyptyku Miøosza motywu powrotu do domu6. U Blake'a chøopczyk zostaje zwroÂcony zrozpaczonej matce, u Miøosza odnalezienie oproÂcz samego faktu odnalezienia nie wprowadza zÇadnego elementu akcji, jest raczej
6

Chøopczyk zabøaÎkany wsÂroÂd bagien pustkowia
Gdzie bøeÎdne wiodøy go ognie
Szlochaø z rozpaczy, lecz BoÂg go zobaczyø
I døonÂ mu podaø jak ojciec.
W pøaczu utuliø i powioÂdø
Tam, gdzie mateczka struchlaøa
We øzach i zÇalu, w pustkowiu moczaroÂw
Synka swojego szukaøa.
Przeø. J. Kozak, w: W. B l a k e, Wiersze i poematy, Warszawa 1994, s 12.
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kontrapunktujaÎcaÎ tragicznosÂcÂ wizjaÎ ¹Ziemi bujnej i szczeÎsÂliwejº, pozbawionaÎ jednak motywu powrotu do stanu sprzed tragicznego zdarzenia. Nie wiemy, czy
dzieci odzyskaøy zaufanie do ojca i czy uwierzyøy w jego wizjeÎ. Nie wiemy wieÎc
w istocie, w jakiej mierze gøos ojca rozwiaø tragicznaÎ sÂwiadomosÂcÂ Trwogi. Dialog
pozostawia tu otwartaÎ przestrzenÂ, ktoÂrej Miøosz nie domyka w planie tresÂci, jak
Blake W Chøopczyku znalezionym. Czy jest to przestrzenÂ nadziei, ktoÂra ma ukoicÂ
zbolaøaÎ sÂwiadomosÂcÂ dzieci? Czy przeciwstawione trwodze pieÎkno ¹ziemi bujnej
i szczeÎsÂliwejº neutralizuje tragicznaÎ skargeÎ dzieci, czy przeciwnie, skarga ta nie
przestaje rozbrzmiewacÂ i stanowi nieusuwalny kontrapunkt epifanii ojca?
2
Figuralny sens dyptyku Miøosza jest skomplikowany. Dramatyczne powiaÎzanie obu tekstoÂw sugeruje rozwoÂj od tragedii porzucenia (Trwoga) do epifanii
ocalenia (Odnalezienie), ktoÂra demistyfikuje iluzyjnosÂcÂ tragicznego przezÇycia
dzieci. Dyptyk w takim ujeÎciu jawi sieÎ jako szczegoÂlny dialog dwoÂch prawd:
prawdy tragicznej i prawdy ocalajaÎcej, w ktoÂrym druga znosi pierwszaÎ. Wydaje
sieÎ, zÇe w takim ujeÎciu wyrazÇa sieÎ tytuøowa ¹naiwnosÂcÂº poematu (Poema naiwne). Ujawnia sieÎ ona w sugestii linearnego i nasteÎpczego powiaÎzania dwoÂch
wydarzenÂ: porzucenia i odnalezienia. Porzucenie w tym porzaÎdku jest warunkiem odnalezienia, odnalezienie natomiast jest dopeønieniem i zamknieÎciem
porzucenia. Oba ¹wydarzeniaº wydajaÎ sieÎ niesamodzielne, pierwsze warunkuje
drugie, drugie dopeønia pierwsze. Miøosz po mistrzowsku wykorzystuje ten
sÂcisøy semantyczny zwiaÎzek, co najwyrazÂniej widacÂ w kompozycyjnej paraleli
nagøosowych, jakzÇe symbolicznych, fraz: ¹Ojcze, gdzie jestesÂº ± ¹Tu jestemº.
W tym miniaturowym dramacie skøadajaÎcym sieÎ z dwu kwestii zabieg taki sprawia wrazÇenie natychmiastowego rozwiaÎzania perypetii, rozwiaÎzania ± dodajmy
± budzaÎcego skojarzenia z Eurypidesowym deus ex machina.
Ale wøasÂnie dlatego, zÇe tak rozumiana ¹naiwnosÂcÂº ma podstawy w sÂwiadomym i jawnym chwycie kompozycyjnym, estetyczne wrazÇenie wzajemnego
warunkowania sieÎ i dopeøniania motywoÂw porzucenia i odnalezienia nabiera
cech kompozycji ironicznej, a w dalszej kolejnosÂci ujawnia szczegoÂlnaÎ nieodpowiedniosÂcÂ mieÎdzy planem estetycznej kompozycji a planem egzystencjalnego dosÂwiadczenia. To, co w planie kompozycji wchodzi w øatwy i wreÎcz oczywisty zwiaÎzek, w planie dosÂwiadczenia øaÎczy sieÎ w sposoÂb trudny i bynajmniej
nie oczywisty. JesÂli, jak tu zakøadamy, figuralny sens Trwogi przywoøuje dosÂwiadczenie tragicznosÂci, to do istoty tego dosÂwiadczenia nalezÇy moment zamknieÎcia na wszelkie mozÇliwosÂci ocalenia. WieÎcej, mozÇna powiedziecÂ, zÇe ¹koniecznosÂcÂº tragiczna zÇywi sieÎ kleÎskaÎ wszelkich mozÇliwosÂci nietragicznego roz-
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woju zdarzenÂ, azÇ do ostatecznej katastrofy, ktoÂra jest zarazem radykalnym zamknieÎciem caøego dosÂwiadczenia. Nie ma w takim dosÂwiadczeniu miejsca na
jakiekolwiek ¹potemº. To, co ¹potemº nalezÇy juzÇ do caøkiem innego sÂwiata
zdarzenÂ, sÂwiata, w ktoÂrym takzÇe niewykluczony jest tragiczny rozwoÂj wypadkoÂw, ale za kazÇdym razem beÎdzie to juzÇ inna tragedia, z innym, przynalezÇnym
tylko jej ukøadem zdarzenÂ. W tym sensie tragedia dzieci jest zamknieÎta i skonÂczona. ¹Bezdomni z gøodu umraÎ podroÂzÇnicyº ± to przepowiednia, ktoÂra z punktu widzenia sÂwiadomosÂci tragicznej antycypuje nieuchronny finaø i kres zdarzenia przedstawionego w Trwodze. Nie ma w utworze ani jednego motywu, ani
jednego sygnaøu, zÇe rozwoÂj zdarzenÂ mozÇe przybracÂ inny nizÇ tragiczny obroÂt.
SÂwiadomosÂcÂ podmiotu tej wypowiedzi jest w najwyzÇszym stopniu tragiczna.
Wiersz Trwoga przywoøuje tematy posiadajaÎce rozlegøaÎ siecÂ powiaÎzanÂ biblijnych, ale i powiaÎzanÂ z greckaÎ tragediaÎ, by przypomniecÂ motyw porzucenia
zawarty w historii Edypa czy ArystotelesowskaÎ hamartieÎ. JesÂli utwoÂr ten ujaÎcÂ
jako autonomiczny gøos tragicznej sÂwiadomosÂci, to porzucenie ujawnia sieÎ jako
dosÂwiadczenie fundamentalne i ostateczne, zmierzajaÎce do nieuchronnej kleÎski
(¹Bezdomni z gøodu umraÎ podroÂzÇnicyº), w ktoÂrym bezdomnosÂcÂ, gøoÂd, strach
przed potwornosÂciaÎ sÂwiata i zbøaÎdzenie symbolizujaÎ raczej trwaøy sposoÂb istnienia w lesie-sÂwiecie, nizÇ sytuacjeÎ popadania w nieszczeÎsÂcie uwikøanaÎ
w zmienne koleje losu. Jest dosÂwiadczeniem egzystencjalnym, ale jednoczesÂnie
moralnie zawinionym, wyrazÇa sieÎ w skardze, ale i w oskarzÇeniu (¹jak ci nie zÇal
dzieciº). Posiada ± mozÇna powiedziecÂ ± wszystkie cechy dosÂwiadczenia tragicznego, w ktoÂrego materii nieszczeÎsÂcie egzystencjalne øaÎczy sieÎ w niejasny sposoÂb
z przewinieniem moralnym.
Nie obawa przed tym, co mozÇe nastaÎpicÂ, lecz faktycznosÂcÂ bycia porzuconym, to, zÇe dosÂwiadczenie to staje sieÎ udziaøem dzieci niejako in actu esse,
determinuje tragicznaÎ sÂwiadomosÂcÂ sÂwiata Trwogi. SÂwiadomosÂcÂ ta nie rodzi sieÎ
z ¹niczegoº, rodzi sieÎ z utraty zaufania do ojca w obliczu tragicznego dosÂwiadczenia. Nauka zawarta w søowach ojca objawia prawdeÎ ocalajaÎcaÎ, ale jest to
prawda, ktoÂrej depozytariuszem jest ojciec, nie ma jej w sÂwiecie Trwogi, a nawet
jesÂli jest, to ponosi kleÎskeÎ, bowiem ojciec i jego prawda saÎ w tym sÂwiecie
niewidoczni, budzaÎc tragiczne domniemanie opuszczenia i wydania dzieci na
pastweÎ ¹straszliwego zwierzaº. Figura tragedii ukazuje, zÇe prawda tragiczna
czerpie swaÎ siøeÎ z kleÎski prawdy ocalajaÎcej, im mocniejsze wydajaÎ sieÎ argumenty
ocalenia, z tym wieÎkszaÎ mocaÎ obracajaÎ sieÎ przeciwko tragicznemu bohaterowi.
MoÂwiaÎc søowami Schelera, odnalezienie w sÂwiecie Trwogi musi ¹koniecznie
wydawacÂº sieÎ niemozÇliwe7. Wymaga wieÎc innego sÂwiata i innej perspektywy.
7

M. S c h e l e r, O zjawisku tragicznosÂci, tøum. R. Ingarden, KrakoÂw 1976, s. 90.
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Dlatego prawda objawiona przez ojca wydaje sieÎ wobec sÂwiata Trwogi
transcendentna, nieobecna w tym sÂwiecie stanowi drugaÎ, nie przecinajaÎcaÎ sieÎ,
lecz roÂwnolegøaÎ wizjeÎ sÂwiata, sÂwiata, w ktoÂrym ocalenie przychodzi spoza i niejako wbrew prawom sÂwiata tragedii. Owszem, mozÇe sieÎ przeciaÎcÂ ze sÂwiatem
trwogi, ale nie jako prawda, lecz wiara. Jako odbudowane zaufanie dzieci do
ojca, lecz na innym nizÇ prawda poziomie. Ale czy w dyptyku Miøosza cosÂ na taki
motyw odzyskanego zaufania wskazuje? Gøosy dzieci i ojca pozbawione saÎ
jakiegokolwiek narracyjnego komentarza. Czytelnik mozÇe jednak, a nawet powinien, uwzgleÎdnicÂ sytuacjeÎ zdarzeniowaÎ caøego cyklu, a takzÇe sugestie tytuøu.
¹Odnalezienieº sugeruje wszak, zÇe dzieci odnalazøy zagubionego ojca i zÇe sÂwiat
trwogi rozwiaø sieÎ, jak zøy sen. Wiemy jednak takzÇe i to, zÇe znaczenia podpowiadane przez prosty ukøad kompozycyjny tego cyklu mogaÎ bycÂ mylne lub
uproszczone. W sÂwiecie Trwogi nieobecny jest ojciec, w sÂwiecie Odnalezienia
nie ma dzieci. Odzyskane zaufanie dzieci do ojca staje sieÎ niewaÎtpliwie podstawaÎ przesøania caøego poematu, chocÂ nic w sÂwiecie obu utworoÂw go nie
posÂwiadcza. Nic, oproÂcz samego dialogu, w ktoÂrym tragicznemu dosÂwiadczeniu dzieci odpowiada cud odnalezienia ojca.
Jak rozumiecÂ powiaÎzanie wizji tragicznego dosÂwiadczenia i ocalajaÎcej epifanii? W jakiej relacji osobowej je umiejscowicÂ? OdpowiedzÂ na to pytanie zalezÇy
od interpretacji, jakaÎ nadamy tej ostatniej, a wieÎc epifanii ojca.
MozÇna jaÎ po pierwsze rozumiecÂ jako gøos filozoficznej maÎdrosÂci, ktoÂra ex
post roztapia tragicznaÎ skargeÎ w wiedzy o kojaÎcych wøasÂciwosÂciach czasu
i przemijaniu wszystkiego, w tym takzÇe ludzkiego cierpienia (¹Noc zaraz minie, dzienÂ wzejdzie niedøugoº). Caøy dyptyk stanowiøby wtedy figureÎ wewneÎtrznego dialogu mieÎdzy ¹wiedzaÎ tragicznaÎº a maÎdrosÂciaÎ ¹wiedzy filozoficznejº (stoicyzmem).
MozÇna, po drugie, widziecÂ w epifanii ojca symbol maÎdrosÂci transcendentalnej, ktoÂra manifestuje sieÎ nie jako maÎdrosÂcÂ kojaÎca tragiczne dosÂwiadczenie
w nauce o przemiennosÂci losu, lecz jako sÂwiatøo, ktoÂre, by tak powiedziecÂ,
rozbøyska w samym sÂrodku nocy, w samym sÂrodku rozgrywajaÎcego sieÎ in actu
esse tragicznego dosÂwiadczenia i niczym latarnia morska odkrywa drogeÎ wyjsÂcia
ze sÂwiata Trwogi.
BycÂ mozÇe w takim konteksÂcie nalezÇy odczytacÂ søowa: ¹Tu jeszcze ciemno
[...] ale juzÇ w wodeÎ sÂwit na szczudøach wchodzi i dzwoniaÎc toczy sieÎ søoneczna
kulaº. SÂwit na szczudøach i søoneczna kula zmierzajaÎce na ratunek dzieciom
byøyby jak podana przez Boga reÎka w wierszu Blake'a czy czechowiczowski
ksieÎzÇyc, ktoÂry ¹sÂwiat ku sÂwiatøu przechylaº w nieroÂwnej walce Wieniawy z ¹niedzÂwiedziami nocyº.8 ParafrazujaÎc søowa Balthasara, mozÇna powiedziecÂ, zÇe dyp8

J. C z e c h o w i c z, Wieniawa, w: Dzieøa zebrane, oprac. A. Madyda, TorunÂ 1997.
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tyk stanowiøby w takim wypadku dialog mieÎdzy dosÂwiadczeniem rozbicia sÂwiata a wiaraÎ w mozÇliwosÂcÂ odzyskania sensu caøosÂci9. Skoro rozbicie sÂwiata jest
roÂwnoznaczne z brakiem ojca, odnalezienie staje sieÎ warunkiem przywroÂcenia
sensu rozbitemu sÂwiatu. Tylko bowiem odnalezienie mozÇe odbudowacÂ wiareÎ,
izÇ ojciec naprawdeÎ nie opusÂciø dzieci. Dopiero ta wiara, nie znoszaÎc samego
nieszczeÎsÂcia, ktoÂrego dosÂwiadczyøy, otwiera mozÇliwosÂcÂ zniesienia jego tragicznosÂci. ¹Tu jestem. SkaÎdzÇe ten leÎk nierozumny?º ± powiada ojciec i w søowach
tych zawarta jest sugestia, zÇe nie tylko jest, ale zÇe jest caøy czas. Z epifanii tej
dzieci mogaÎ wysnucÂ argument wiary i jedynie wiary, zÇe byø z nimi w nieszczeÎsÂciu, chocÂ go nie widziaøy, a co za tym idzie, zÇe ich nie porzuciø. Nie wiemy, czy
to czyniaÎ. Ale, paradoksalnie, wøasÂnie w takiej sytuacji, w sytuacji odnalezienia,
z caøaÎ mocaÎ ujawnia sieÎ problem odpowiedzialnosÂci za nieszczeÎsÂcie, jakiego
dosÂwiadczyøy dzieci. Skoro bowiem ojciec nie porzuciø faktycznie dzieci, co
takiego sieÎ staøo, zÇe popadøy w sÂwiat trwogi?
3
W dyptyku Miøosza, oproÂcz motywu dzieci z silnaÎ konotacjaÎ niewinnosÂci,
wysteÎpujaÎ jeszcze dwa motywy mocno nacechowane symbolikaÎ winy: opuszczenie, porzucenie dzieci w lesie (¹DokaÎd odszedøesÂ [...] jak ci nie zÇal / Dzieci
w te gøuche zabøaÎkanych kniejeº) i samo ¹zbøaÎdzenieº w lesie. Oba saÎ wobec
siebie antytetyczne, posiadajaÎ przeciwnie skierowane wektory przyporzaÎdkowania. Opuszczenie obarcza winaÎ ojca, zbøaÎdzenie sugeruje wineÎ (¹bøaÎdº) dzieci. JednakzÇe w swej podstawowej, trocheÎ czytankowej warstwie historia zbøaÎdzenia i odnalezienia jawi sieÎ raczej jako dydaktyczne egzemplum nizÇ dramat.
Kompozycja warunkowania sieÎ i dopeøniania obu czeÎsÂci dyptyku powoduje, zÇe
symbolika winy niemalzÇe roztapia sieÎ w ¹niewinnej opowiesÂciº o wyprawie do
lasu, motywy winy wydajaÎ sieÎ maøo aktywne i jakby unieruchomione we wzorze, ktoÂrego dominujaÎcaÎ jakosÂciaÎ jest zniesienie winy. W ogoÂle nie aktywizuje
sieÎ antytetycznosÂcÂ porzucenia i zabøaÎdzenia. NiewinnosÂcÂ dzieci wydaje sieÎ caøkowicie oczywista. Wina ojca zostaje natychmiast rozwiana.
W przeciwienÂstwie jednak do utworoÂw Blake'a, w utworze Miøosza ¹naiwnaº kompozycja fabuøy, dzieÎki swej wyrazÂnej sygnalizacji ironicznej, nie mozÇe motywoÂw winy unieruchomicÂ na staøe w jednej konsolacyjnej i dydaktycznej
9

¹W zestawieniu dwoÂch søoÂw «tragedia» i «wiara» kryje sieÎ gøeÎboki sens, gdyzÇ to, co w tragedii
zostaje rozbite, zakøada wiareÎ w nienaruszonaÎ caøosÂcÂ. A skoro rozbicie jest dosÂwiadczeniem,
jest wiedzaÎ, woÂwczas owa caøosÂcÂ, ktoÂra sieÎ rozpada czy rozpadøa mozÇe bycÂ wøasÂnie tylko
przedmiotem wiary, mozÇe nawet wiary wbrew rozumowiº (H. U. von B a l t h a s a r, W pelni
wiary, przeø. J. Fenrychowa, KrakoÂw 1991, s.147 n.).
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konfiguracji, umozÇliwiajaÎc tym samym ich ruch na poziomie symbolicznym.
Ruch, ktoÂry uwidacznia przemieszczanie sieÎ winy pomieÎdzy dwoma roÂwnolegøymi wizjami sÂwiata: mieÎdzy sÂwiatem trwogi i sÂwiatem odnalezienia. Gdy sÂwiat
trwogi konstytuuje sieÎ jako tragedia bycia porzuconym, wina poprzez skargeÎ
dosieÎga ojca i jego wizjeÎ sÂwiata. Ale odnalezienie natychmiast problematyzuje teÎ
wineÎ i tym samym przemieszcza jaÎ w sÂwiat trwogi: ¹Tu jestem. SkaÎdzÇe ten leÎk
nierozumny?º ± pyta zdziwiony ojciec. A skoro jest i nie opusÂciø dzieci, co jest
zÂroÂdøem ich tragedii? ZbøaÎdzenie ± to, zÇe dzieci zabøaÎdziøy w lesie pomimo
obecnosÂci ojca? A wieÎc wina dzieci? Hamartia? Czy jednak dzieci mogaÎ bycÂ
winne? W pytaniu tym odkrywa sieÎ napieÎcie mieÎdzy dosøownym i figuralnym
znaczeniem dialogu, napieÎcie nie do usunieÎcia, bowiem kazÇda mozÇliwa konfiguracja symboliki poetyckiego obrazu musi w ostatecznosÂci zmierzycÂ sieÎ z jej
¹naiwnymº i dosøownym znaczeniem. A tu dzieci konotujaÎ jednoznacznie sens
niewinnosÂci. Dlatego wszelka symboliczna konfiguracja winy w punkcie wyjsÂcia musi sieÎ liczycÂ z niewinnosÂciaÎ. NiewinnosÂcÂ w poøaÎczeniu ze zbøaÎdzeniem
przywoøuje konotacje greckiej tragedii z jej antynomicznym sprzeÎzÇeniem winy
i niewinnosÂci w jednym dosÂwiadczeniu (wina tragiczna, hamartia) albo tezÇ
biblijnaÎ i nietragicznaÎ symbolikeÎ mitu Adama i grzechu pierworodnego. NiewinnosÂcÂ w poøaÎczeniu z opuszczeniem, szczegoÂlnie jesÂli nadacÂ mu sens wystawienia na proÂbeÎ, przywodzi skojarzenia z figuraÎ Hioba.
JesÂli poszlibysÂmy w lekturze poematu tropem konfiguracji tragicznej, to
dramat Miøoszowego SÂwiata zatrzymuje sieÎ na sÂwiecie Trwogi, w ktoÂrym niewspoÂømiernosÂcÂ pomieÎdzy zbøaÎdzeniem i cierpieniem stanowi ostateczny rys
tego sÂwiata, zamykajaÎcy skargeÎ z jej domniemaniem porzucenia w nieprzekraczalnych granicach lasu. ¹Zeus nie søyszy. Woøasz na pustkowiuº ± poucza
Ajschylosowego Prometeusza Hermes. Jedynym adresatem skargi zabøaÎkanych
dzieci staje sieÎ w takim wypadku las, a wieÎc sÂwiat, w ¹ktoÂrym cosÂ takiego jest
mozÇliweº10, jak powiada Scheler. Czym byøaby w takim razie epifania ¹odnalezieniaº? Czy podobnie jak teofanie w greckich tragediach, ktoÂre ani nie powodujaÎ, ani nie znoszaÎ tragicznosÂci sÂwiata, byøaby jedynie iluzjaÎ cudownego rozwiaÎzania tragicznej akcji? PocieszajaÎcaÎ iluzjaÎ, ¹dopisanaÎº, podobnie jak deus ex
machina w zakonÂczeniu nieudanej tragedii o Ifigenii11, nieudanej mieÎdzy innymi z tego powodu, zÇe geniusz Eurypidesa nie potrafiø uporacÂ sieÎ z przeksztaøceniem symboliki niewinnosÂci dziecka (Ifigenii) w wizjeÎ tragicznego cierpienia?
Nieoczekiwane i søabo umotywowane posÂwieÎcenie coÂrki greckiego wodza nie
jest w stanie przesøonicÂ okrutnego obrazu z Ajschylosowego Agamemnona:
podsteÎpnie zwabionej, skreÎpowanej i zakneblowanej dziewczyny, wleczonej
10
11

S c h e l e r, dz. cyt., s. 66, passim.
Chodzi rzecz jasna o IfigenieÎ w Aulidzie (Eksodos).
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za wøosy na stos ofiarny12. Zamach na niewinnosÂcÂ dziecka øamie uniwersalizm
greckiej figury winy tragicznej, odkrywajaÎc w caøej jaskrawosÂci zøo moralne
zaroÂwno w sÂwiecie ludzkich czynoÂw, jak i sÂwiecie boskich proÂb i zÇaÎdanÂ. Oksymoroniczne sprzeÎzÇenie winy i niewinnosÂci rozpada sieÎ na dwa nie majaÎce
punktu stycznego sÂwiaty: sÂwiat woli ustanawiajaÎcej przemoc i sÂwiat ofiar doznajaÎcych przemocy. Kiedy litosÂcÂ i trwoga zastaÎpione zostajaÎ przerazÇeniem
i oburzeniem wobec jawnego ¹skandalu zøaº, wtedy interweniuje bogini. Ale
jest to interwencja, ktoÂra niczego w sÂwiecie tragicznej koniecznosÂci nie jest
w stanie zmienicÂ, posiada jedynie ± by tak powiedziecÂ ± charakter konsolacyjny,
ma niesÂcÂ pocieszenie zbolaøym uczestnikom tragedii, a takzÇe chronicÂ samaÎ
boginieÎ przed nadmiarem oburzenia. Wydaje sieÎ, zÇe tak rozumiany kontekst
dyptyku Miøosza niweczy wazÇny, podkresÂlony cudzysøowem dialog, w ktoÂrym
tragiczna skarga stanowi nie jedynaÎ, lecz jednaÎ z dwoÂch roÂwnorzeÎdnych kwestii. ChocÂ z drugiej strony, kontekstu tego nie mozÇna wszak caøkowicie pominaÎcÂ.
Kontekst Hioba ratuje dialog. W dyptyku Miøosza odnajdujemy zadziwiajaÎco wiele sygnaøoÂw przywoøujaÎcych ten trop. 1. W obu tekstach wysteÎpuje
motyw ontologicznie zaakcentowanej obecnosÂci adresata skargi. Epifanii ojca
w Odnalezieniu odpowiada wieÎc teofania architekstu biblijnego. 2. W obu
utworach tragicznosÂcÂ wyrazÇa sieÎ w skardze oscylujaÎcej mieÎdzy sÂwiadomosÂciaÎ
niezawinionego nieszczeÎsÂcia a domniemaniem winy ojca lub Boga. 3. W obu
tekstach tragiczna skarga podwazÇona zostaje jako ¹nierozumnaº i ¹zaciemniajaÎcaº prawdziwy obraz rzeczywistosÂci. 4. W obu odpowiedzÂ ojca lub Boga przybiera formeÎ wizji, z ktoÂrej ma pøynaÎcÂ nauka o naturze stworzenia. 5. W obu
wreszcie nauka ta nie ma charakteru moralnego, lecz ± chciaøoby sieÎ powiedziecÂ ± estetyczny.
Ale tutaj natrafiamy juzÇ na znaczaÎcaÎ roÂzÇniceÎ. W KsieÎdze jest to obraz nieogarnionej poteÎgi boskiego stworzenia, obraz przytøaczajaÎcy i budzaÎcy grozeÎ
przez swaÎ nieludzkaÎ miareÎ, a zarazem przez swaÎ ¹estetycznosÂcÂº pozostajaÎcy
w niejasnym zwiaÎzku z etycznaÎ tresÂciaÎ Hiobowej skargi. W Odnalezieniu wyøania sieÎ obraz o zgoøa innej poetyce ± poetyce arkadyjskiej: ¹pastusze surmyº,
¹dzwonek w wiosceº, ¹koguty na pøotach witajaÎce sÂwiatøoº13, ¹czarne keÎpy
boroÂwekº to motywy ustalajaÎce ludzkaÎ miareÎ obrazu ¹ziemi bujnej i szczeÎsÂliwejº.
12

13

¹[...] choÂr sÂpiewa, jak to bøagajaÎcaÎ o litosÂcÂ dziewczyneÎ na rozkaz jej ojca søudzy chwytajaÎ i jak
kozeÎ ofiarnaÎ skøadajaÎ zwinieÎtaÎ w peplos na oøtarzu. SiøaÎ zamykajaÎ jej usta rzemieniem, by nie
rzuciøa klaÎtwy na dom. Jej barwne szaty spadajaÎ na ziemieÎ. PoniewazÇ nie mozÇe moÂwicÂ,
bøagalny wzrok wbija w oprawcoÂw, podobna do niemego obrazu.º (R. C h o d k o w s k i,
Ajschylos i jego tragedie, Lublin 1994, s. 158).
Na temat mozÇliwych znaczenÂ symbolicznych motywu koguta por. P. N o w a c z y nÂ s k i, Køopoty z kogutem. Z dziejoÂw poetyckiego obrazowania, w: t e g o zÇ, Studia z literatury XX wieku,
Lublin 2004, s. 167 nn.
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Ponadto wøaÎczony w opowiesÂcÂ o historii wyprawy do lasu obraz odnalezienia
wyøania sieÎ z wizji trwogi w sposoÂb naturalny i ¹organicznyº jako nasteÎpstwo
mijania nocy (¹Noc zaraz minie, dzienÂ wzejdzie niedøugoº). W przeciwienÂstwie
do KsieÎgi nie ma tu dysonansu mieÎdzy etycznaÎ w podstawie skargaÎ Hioba
a estetycznaÎ w obrazie odpowiedziaÎ Boga, sprawiajaÎcaÎ wrazÇenie zakøoÂcenia
spoÂjnosÂci dialogu, jaki prowadzi Hiob z przyjacioÂømi i Bogiem14. W poemacie
Miøosza to raczej Trwoga sprawia wrazÇenie zaøamania sieÎ spoÂjnego porzaÎdku
caøosÂci utworu, ale jest to zaøamanie ± mozÇna powiedziecÂ ± na poziomie spoÂjnosÂci estetycznej: przez wtargnieÎcie w sÂwiat øagodnych jakosÂci estetycznych
obrazu o jakosÂciach ostrych albo ± innymi søowy ± wtargnieÎcie tragicznosÂci
w sÂwiat arkadyjski.
Z perspektywy zabøaÎkanych w lesie dzieci wtargnieÎcie to wydaje sieÎ nieodwracalne, jak nieodwracalne wydajaÎ sieÎ nieszczeÎsÂcia Hioba. W KsieÎdze pozostanaÎ one nieodwracalne dopoÂty, dopoÂki Hiob nie ukorzy sieÎ wobec søoÂw
odpowiadajaÎcego ¹z wichruº Boga. Wiemy, zÇe Hiob w obliczu poteÎgi boskiej
wizji zamilkø, w gesÂcie pokory posypujaÎc gøoweÎ popioøem, mimo zÇe mowy
Boga nie przyniosøy odpowiedzi na dramatyczne pytania ani nie ukoiøy jego
boÂlu. Obroniwszy swaÎ niewinnosÂcÂ przed oskarzÇeniami przyjacioÂø, kaja sieÎ przed
Bogiem jako maÎzÇ sprawiedliwy i niewinny, pomimo izÇ to wøasÂnie w Nim domniemywaø wczesÂniej zÂroÂdøa swego opuszczenia. Dlaczego? W KsieÎdze nie ma
na to pytanie odpowiedzi albo trzeba by powiedziecÂ: nie ma prostej odpowiedzi. Jest fakt pokory wobec boskiej wizji i jakasÂ w domysÂle iluminacja caøosÂci
w momencie ujrzenia Boga:
Søyszeniem uszu søyszaøem o Tobie, ale teraz moje oko Ciebie ujrzaøo.
Dlatego zÇaøujeÎ i korzeÎ sieÎ, tak jak tu jestem w prochu i popiele.
(Hi 42, 5-6)15

Iluminacja, ale nie taka, ktoÂra daje zrozumienie rzeczy, lecz taka, ktoÂra jest
dosÂwiadczeniem niepojeÎtosÂci (¹Zbyt dziwne to rzeczy dla mnie, ktoÂrych nie
pojmujeÎº; Hi 42, 3). Nie znajdujaÎc usprawiedliwienia dla swego cierpienia,
w owym ¹nie pojmujeÎº Hiob dosÂwiadcza niepojeÎtosÂci samego Boga. Innymi
søowy, niepojeÎtosÂcÂ cierpienia Hioba staje sieÎ figuraÎ niepojeÎtosÂci boskiej. DosÂwiadczenie to niczego nie wyjasÂnia, ale wszystko zmienia. BoÂg powraca do
Hioba. W obliczu niepojeÎtosÂci boskiej miary Hiob odzyskuje miareÎ ludzkaÎ,
ktoÂrej wyrazem jest pokora.
14

15

KsiaÎdz JoÂzef Sadzik w komentarzu do KsieÎgi Hioba w tøumaczeniu Czesøawa Miøosza: ¹W mowach Pana nie znajdziemy zÇadnej aluzji do cierpienÂ Hioba ani do jego dyskusji z przyjacioÂømiº
(Cz. M i ø o s z, KsieÎga Hioba, Lublin 1981, s. 33, tu takzÇe sygnalizowany problem redakcji
¹moÂw Jahweº).
M i ø o s z, KsieÎga Hioba.
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Czy w poemacie Miøosza odnajdziemy analogon Hiobowej pokory? W samym dyptyku motywu takiego nie ma, chocÂ wiersz Odnalezienie juzÇ go zapowiada. Odnajdziemy go w utworze zamykajaÎcym cykl: solarnym hymnie SøonÂce.
MozÇna w tym utworze widziecÂ kontynuacjeÎ epifanii ojca i jego nauki. Ale tezÇ
jakisÂ rodzaj przesøania øaÎczaÎcego dwie antytetyczne wizje: tragicznaÎ i ocalajaÎcaÎ
w jednym, solarnym dosÂwiadczeniu. W platonÂskaÎ symbolikeÎ sÂwiata ¹niby poematuº i søonÂca, ktoÂre ¹przedstawia artysteÎº (Boga?), wpisana zostaøa nauka
o barwach, osÂlepieniu i widzeniu. W sposoÂb dla siebie charakterystyczny Miøosz
przywoøuje potoczne zjawisko porazÇenia wzroku spowodowane patrzeniem
w søonÂce. ¹SøonÂce w poøudnie jest ciemnosÂciaÎ dla sowy nie przez brak, ale przez
nadmiar sÂwiatøaº ± te søowa kardynaøa Journet zamieszcza Miøosz we wsteÎpie do
przekøadu Ksiegi Hioba. Nadmiar sÂwiatøa porazÇa widzenie. Symbolika spojrzenia w søonÂce wydaje sieÎ czytelna w odniesieniu do Trwogi: dzieci nie widzaÎ, bo
saÎ porazÇone, jak Hiob, niepojeÎtosÂciaÎ wøasnego cierpienia i opuszczenia. Wyzuty
z ludzkiej miary sÂwiat budzi przerazÇenie. Odnalezienie teÎ miareÎ przywraca. Ale
nie dzieje sieÎ to, jak w KsieÎdze Hioba, przez spoteÎgowanie ¹NiepojeÎtegoº w obrazie boskich zadanÂ, lecz odwrotnie: przez skontrastowanie niepojeÎtosÂci trwogi
miaraÎ sÂwiata ¹naiwnegoº i ¹prostegoº (¹sÂciezÇka jest prostaº), SøonÂce zasÂ miareÎ teÎ
afirmuje, jednoczesÂnie przeciwstawiajaÎc tragicznemu zasÂlepieniu widzenie
¹sÂwiata w barwnej postaciº.
WøasÂnie tu, w afirmacji ¹patrzenia w promienÂ od ziemi odbityº, mozÇemy
odnalezÂcÂ motyw pokory. Widzenie zespolone zostaje z gestem wyrazÇajaÎcym
pokoreÎ w taki sposoÂb, zÇe nie mozÇna tych dwoÂch znaczenÂ od siebie oddzielicÂ,
pokora staje sieÎ warunkiem widzenia:
Kto chce malowacÂ sÂwiat w barwnej postaci,
[...]
Niechaj przykleÎknie, twarz ku trawie schyli
I patrzy w promienÂ od ziemi odbity.

Wydaje sieÎ, zÇe nauka zawarta w SøonÂcu nie tyle rozwiaÎzuje sprzecznosÂcÂ
mieÎdzy tragicznym dosÂwiadczeniem a cudem odnalezienia, ile raczej wskazuje
drogeÎ ocalenia przed popadnieÎciem w trwaøe i ostateczne zasÂlepienie. Ocalenie
przychodzi wraz z pokoraÎ przywracajaÎcaÎ mozÇliwosÂcÂ widzenia sÂwiata. Ale znoÂw:
w podstawie obrazu pokory lezÇy gest-symbol, gest odwroÂcenia wzroku od
zÂroÂdøa sÂwiatøa. MozÇe on jednak miecÂ nie jedno, lecz dwa nacechowania symboliczne, zalezÇne od niuansoÂw ¹logikiº tego gestu Albo, jak jest wøasÂnie u Miøosza, wyrazÇony w obrazie opuszczenia wzroku i przykleÎknieÎcia ustanawia motyw pokory i symbolikeÎ afirmacji, albo, gdy realizuje sieÎ w gesÂcie ¹odwroÂcenia
sieÎ tyøem doº znaczaÎcego: zerwanie wieÎzi i bunt ± wtedy przywoøuje symbolikeÎ
negacji i rozpaczy.
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Wydaje sieÎ, zÇe w SøonÂcu symbolika negacji i rozpaczy nie zostaje w ogoÂle
przywoøana. Ale czy faktycznie? Czy nie jest podskoÂrnie obecna juzÇ w samej
podwoÂjnej konstrukcji normy widzenia, skøadajaÎcej sieÎ z czeÎsÂci negatywnej
(przestroga przed patrzeniem w søonÂce) i pozytywnej (przykleÎknieÎcie), øaÎczaÎcej
oba obrazy w jednaÎ dosÂwiadczeniowaÎ postacÂ i stanowiaÎcej podstaweÎ ¹naukiº
zawartej w utworze. Sens tej nauki ustanawia sieÎ wøasÂnie jako przestroga przed
konsekwencjaÎ patrzenia prosto w søonÂce, gestu konotujaÎcego prometejskaÎ zuchwaøosÂcÂ (hybris):
Niechaj nie patrzy nigdy prosto w søonÂce
Bo pamieÎcÂ rzecz, ktoÂre widziaø straci,
èzy tylko w oczach zostanaÎ piekaÎce.

¹èzy piekaÎceº to wszak motyw przywoøujaÎcy symbolikeÎ rozpaczy, ktoÂra,
jesÂli staje sieÎ trwaøaÎ jakosÂciaÎ widzenia sÂwiata, ustanawia nieodwracalnosÂcÂ
opuszczenia, ktoÂre staøo sieÎ udziaøem tragicznej sÂwiadomosÂci w sÂwiecie ¹Trwogiº. Spojrzenie w søonÂce niesie, innymi søowy, niebezpieczenÂstwo trwaøego porazÇenia boÂlem i cierpieniem, i jako takie ustala ono symbolikeÎ tragicznego
widzenia sÂwiata, widzenia w ¹odwroÂceniu od zÂroÂdøaº, a wieÎc w rozpaczy i zrodzonym z niej tonie oskarzÇenia, ktoÂry rozbrzmiewa w sÂwiecie Trwogi. WyrazÇa to
negatywna czeÎsÂcÂ nauki o søonÂcu. W pozytywnej czeÎsÂci natomiast zawarta jest
norma mozÇliwego ratunku przed zerwaniem i popadnieÎciem w rozpacz ± wyrazÇa to obraz w trzeciej strofie.
Fragment wypowiedzi Simone Weil przytoczony w tym samym miejscu, co
søowa kardynaøa Journet, wiele w tym obrazie wyjasÂnia:
NieszczeÎsÂcie sprawia, zÇe BoÂg staje sieÎ nieobecny na czas pewien, bardziej
nieobecny nizÇ czøowiek, ktoÂry umarø, bardziej nieobecny nizÇ sÂwiatøo w zupeønie
ciemnym lochu. Rodzaj przerazÇenia opanowuje duszeÎ. Podczas tej nieobecnosÂci nie ma nic, co mozÇna by byøo kochacÂ. Najstraszniejsze to to, zÇe jezÇeli w tym
mroku,w ktoÂrym nie ma nic do kochania, dusza przestanie kochacÂ, nieobecnosÂcÂ
Boga stanie sieÎ ostateczna. Trzeba, aby dusza dalej kochaøa wbrew wszystkiemu
albo przynajmniej chciaøa kochacÂ, chocÂby najdrobniejszaÎ swojaÎ czaÎstkaÎ. Wtedy
ktoÂregosÂ dnia BoÂg sam jej sieÎ ukazÇe i objawi pieÎknosÂcÂ sÂwiata, jak to staøo sieÎ
z Hiobem. Ale jezÇeli dusza przestanie kochacÂ, trafi juzÇ tutaj jakby w odpowiednik
piekøa.16

Afirmacja ¹patrzenia w promienÂ od ziemi odbityº wyrazÇona w gesÂcie pokory wydaje sieÎ wieÎc w poemacie Miøosza funkcjonalnie tym samym, co owa
powinnosÂcÂ ¹kochania wbrew wszystkiemuº, o ktoÂrej moÂwi Simone Weil ± je16

M i ø o s z, KsieÎga Hioba, s. 52.
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dynym mozÇliwym ratunkiem przed przeksztaøceniem tragicznego dosÂwiadczenia w trwaøe bycie opuszczonym, innymi søowy, przed przeksztaøceniem tragicznego dosÂwiadczenia w tragicznaÎ sÂwiadomosÂcÂ. Ratunkiem tym trudniejszym, im bardziej dosÂwiadczenie trwogi w swej narzucajaÎcej sieÎ ¹koniecznosÂciº
(¹faktycznosÂciº) czyni nierealnym mozÇliwosÂcÂ (¹cudownosÂcÂº) ocalenia.
Dialogowy dyptyk Miøosza jest w istocie dyskursem mieÎdzy dwiema zasadniczymi modalnosÂciami ludzkiej egzystencji: koniecznosÂciaÎ i mozÇliwosÂciaÎ.
MieÎdzy koniecznosÂciaÎ, w ktoÂrej Arystoteles ujrzaø podstawy tragedii, a mozÇliwosÂciaÎ, ktoÂra jest wiaraÎ wbrew koniecznosÂci. ¹RozumiecÂ po ludzku swojaÎ zgubeÎ, a jednak wierzycÂ w mozÇliwosÂcÂ, to jest wiara.º ± powiada Sùren Kierkegaard17. I wydaje sieÎ, zÇe Miøosz w dyskursie tym staje po stronie ¹mozÇliwosÂciº,
nie baczaÎc na ¹naiwnosÂcÂº takiej postawy18. Podobnie jak czyni to przytoczony
wøasÂnie dunÂski pisarz, rosyjski filozof Lew Szestow19, czy cytowana juzÇ Simone
Weil. W tym tezÇ poemat Miøosza roÂzÇni sieÎ od poematu Kacenelsona20, w ktoÂrym
panuje czysta, monumentalna rozpacz przenikajaÎca dwie postawy, wyrazÇone
w sposoÂb radykalny i bezkompromisowy: buntu wobec speøniajaÎcej sieÎ ¹koniecznosÂciº i oskarzÇenia ¹mozÇliwosÂciº o zdradeÎ. Rozpacz tak poteÎzÇna, zÇe spojrzenie poety w søonÂce gasi je, a sÂwiatøo bije tu jedynie z twarzy skazanych na
zagøadeÎ dzieci. BycÂ mozÇe oba poematy zrodzone pod pioÂrem dwoÂch poetoÂw
jako sÂwiadectwo tego samego czasu i miejsca ± Warszawy 1943 roku ± nalezÇy
czytacÂ tak wøasÂnie, jak czytalisÂmy dyptyk Miøosza: jak dialog dwoÂch dosÂwiadczenÂ tej samej dziejowej tragedii.
17
18

19
20

S. K i e r k e g a a r d, BojazÂnÂ i drzÇenie. Choroba na sÂmiercÂ, przeø. J. Iwaszkiewicz, Warszawa
1972, s. 178.
TezeÎ teÎ formuøujeÎ wyøaÎcznie w stosunku do Miøosza ± autora SÂwiata. Trzeba tu bowiem
uwzgleÎdnicÂ rzecz, ktoÂraÎ zauwazÇa i podkresÂla BøonÂski, mianowicie szczegoÂlny, oparty na
kontrasÂcie zwiaÎzek, jaki øaÎczy poemat SÂwiat z cyklem Gøosy biednych ludzi, powstaøym
i opublikowanym w tym samym czasie.:
¹Oba te utwory zostaøy napisane ± mozÇna chyba tak powiedziecÂ ± na dnie piekøa, ktoÂre
dosøownie ziaøo zbrodniaÎ i nieszczeÎsÂciem. Ale i tu zostaje wyrazÂnie zaznaczona dwoistosÂcÂ: sÂwiat oszalaø ± w Gøosach ± ale zachowaø jednak ± w SÂwiecie ± przyrodzony (=
dany przez Boga) porzaÎdek [...]. Gøosy saÎ skargaÎ przechylajaÎcaÎ sieÎ w rozpacz lub cynizm. SÂwiat natomiast ± wspomnieniem Arkadii czy raczej ± naturalnego porzaÎdku
rodziny ludzkiej.º ( J. B ø o nÂ s k i, Miøosz jak sÂwiat, KrakoÂw 1998, s. 95).
W tym konteksÂcie mozÇna uznacÂ ± wydaje sieÎ ± zÇe w sensie symbolicznym, chocÂ nie stylistycznym, Trwoga reprezentuje w SÂwiecie Gøosy biednych ludzi.
Por. Lwa Szestowa, O zÂroÂdøach prawd metafizycznych. SkreÎpowany Parmenides, w: t e g o zÇ,
Ateny i Jerozolima, tøum. C. WodzinÂski, KrakoÂw 1993.
Chodzi o poemat Icchaka Kacenelsona pt. Dos lid fun ojsgehargeten jidiszen foøk przetøumaczony na polski przez Jerzego Ficowskiego (PiesÂn o zamordowanym zÇydowskim narodzie),
ktoÂry analizujeÎ w innym, nie publikowanym jeszcze studium.
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