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WSTEÎP
Edward Stachura jeszcze przed sÂmierciaÎ zyskaø sobie
wsÂroÂd czytelnikoÂw ogromnaÎ popularnosÂcÂ. Opowiadania z weÎdrujaÎcym bohaterem cieszyøy sieÎ szczegoÂlnaÎ poczytnosÂciaÎ
wsÂroÂd møodych odbiorcoÂw. CzeÎsto utoźsamiali sieÎ oni z pierwszoosobowym bohaterem-narratorem, w ktoÂrego przygodach
doszukiwali sieÎ zwiaÎzkoÂw z biografiaÎ autora. Proza ta byøa
tak sugestywna, źe niejednokrotnie czytelnicy (w tym takźe
krytycy literatury) stawiali znak roÂwnosÂci pomieÎdzy bohaterem i autorem, zapominajaÎc o tym, źe majaÎ do czynienia z literaturaÎ. Szybko znaleziono formuøeÎ ± ¹źycio-pisanieº. Miaøa ona
oddawacÂ charakter tej twoÂrczosÂci. Henryk Bereza, autor tego
okresÂlenia, twierdziø, iź nie ma szczeliny pomieÎdzy źyciem
i dzieøem Stachury. Obie sfery, w jego pojeÎciu, miaøy stanowicÂ
nierozerwalnaÎ jednosÂcÂ. Opinia ta na døugie lata zaciaÎźyøa na
recepcji utworoÂw pisarza i jedynie nieliczni badacze dostrzegali nieporozumienie w sprowadzaniu literackiej aktywnosÂci
Stachury do poziomu zwykøego kopiowania rzeczywistosÂci.
Graźyna Borkowska, komentujaÎc stanowisko Henryka Berezy, napisaøa: ¹JesÂli zatem wymysÂlone przez Henryka BerezeÎ
«źyciopisanie»1 byøo trafnaÎ formuøaÎ interpretacyjnaÎ, to wszystkie istotne cechy osobowosÂci Stachury powinny uzewneÎtrznicÂ
sieÎ w jego ksiaÎźkach. Na przykøad owa dobrze udokumentowana realiami PRL-u mania przesÂladowcza. Powinna bycÂ, ale
jej nie maº2.
1

W niniejszej rozprawie formuøeÎ teÎ zapisujeÎ jako wyraźenie z dywizem,
inaczej niź w niektoÂrych fragmentach zaczerpnieÎtych z tekstoÂw krytycznych.
2
Borkowska w cytowanym fragmencie odnosi sieÎ takźe do uwag Andrzeja
Falkiewicza (Stachura I, ¹Tekstyº 1981, nr 1, s. 85-105), ktoÂry, jak pisze
autorka tekstu: ¹Zauwaźyø ze zdziwieniem, źe Stachura «ksiaÎźkowy» roÂźni
sieÎ od Stachury «prawdziwego». Wøasnemu zdziwieniu jednak nie uwierzyøº.
Zob. G. Borkowska, Edward Stachura: Nie wszystko jest poezjaÎ, [w:] Sporne
postaci polskiej literatury wspoÂøczesnej. NasteÎpne pokolenie, red. A. Brodzka,
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Krzysztof Rutkowski, ktoÂrego badania nad twoÂrczosÂciaÎ
Stachury saÎ bardzo rozlegøe i wnikliwe, podobnie jak Bereza,
pisaø o braku szczeliny pomieÎdzy sÂwiatem a søowem w dziele
Stachury: ¹Nie ma wøasÂciwie szczeliny mieÎdzy sÂwiatem a søowem o nim; rzecz w tym, aby dobracÂ wøasÂciwe søowo do tego, co
sieÎ ze mnaÎ dzieje, gdy ideÎ, patrzeÎ dookoøa siebie, paleÎ papierosa, pijeÎ piwo, rozmawiam z PoteÎgowaÎ i tak dalej. To søowo jest
sÂwiatem, a sÂwiat jest søowem: tajemniczym, wielkim, nierozpoznanymº3.
KomentujaÎc stanowisko Rutkowskiego, ktoÂremu na pewnym etapie jego prac bliskie byøy spostrzeźenia Berezy, Borkowska napisaøa: ¹Wbrew opinii Rutkowskiego, szczelina mieÎdzy źyciem a søowem istniaøa. Stachura wyczuwaø wyrazÂnie jej
zøowroÂźbnaÎ obecnosÂcÂ. LeÎkaø sieÎ jej, byøa dla niego otchøaniaÎº4.
DoceniajaÎc wkøad Henryka Berezy i Krzysztofa Rutkowskiego do badanÂ nad twoÂrczosÂciaÎ Stachury, trudno jednak
nie zgodzicÂ sieÎ z polemikaÎ Borkowskiej. Zaprezentowane poniźej analizy dowiodaÎ, iź stawianie znaku roÂwnosÂci pomieÎdzy
źyciem i twoÂrczosÂciaÎ autora Caøej jaskrawosÂci jest duźym
uproszczeniem. Stanowisko takie krzywdzi StachureÎ jako pisarza i spøyca kreacyjny charakter jego dziaøanÂ w sferze literatury.
Z silnym nurtem zwolennikoÂw prawdy o ¹źycio-pisaniuº
Stachury zmagaø sieÎ Waldemar Szyngwelski w ksiaÎźce SobowtoÂr w labiryncie. Proza artystyczna Edwarda Stachury5.
Uczony podaø w waÎtpliwosÂcÂ rozpowszechnionaÎ wsÂroÂd badaczy
twoÂrczosÂci Stachury tezeÎ, iź autor ¹byø niewolnikiem wøasnego źyciaº. PrzeprowadzajaÎc analizeÎ prozy Stachury, poprzedzonaÎ wnikliwaÎ analizaÎ biografii, dostrzegø liczne i nieprzypadkowe mistyfikacje. WielosÂcÂ punktoÂw stycznych pomieÎdzy biografiaÎ i twoÂrczosÂciaÎ tego pisarza tøumaczona jest starannie
opracowanaÎ strategiaÎ pisarskaÎ. Szyngwelski sformuøowaø
w omawianej pozycji ¹koncepcjeÎ sobowtoÂrowaÎº, ktoÂra stanowicÂ ma ¹element idei konstrukcji zwierciadlanej, dotyczaÎcej
L. Burska, Warszawa 1995, s. 115-116. Zobacz takźe: E. Szary, Zøuda realna,
¹Poezjaº 1969, nr 11, s. 91-93.
3
K. Rutkowski, Poeta jak nikt, [w:] tenźe, Ani byøo, ani jest, Warszawa
1984, s. 141.
4
G. Borkowska, dz. cyt., s. 119.
5
W. Szyngwelski, SobowtoÂr w labiryncie. Proza artystyczna Edwarda
Stachury, Warszawa 2003, s. 8-9.
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zaroÂwno tekstu, przestrzeni, søowa, jak i czasuº. Wnioski te
poprzedzone zostaøy uwagami dotyczaÎcymi bohateroÂw Stachury, ktoÂrzy tworzaÎ szereg ¹blizÂniaczo podobnych osobowosÂci, poniewaź saÎ artystycznaÎ transpozycjaÎ tego samego modeluº. Obserwacje te bliskie saÎ stanowisku prezentowanemu
w niniejszej rozprawie, ale jedynie do pewnego punktu. Dalej
drogi badawcze sieÎ rozchodzaÎ. Waldemar Szyngwelski, przyjmujaÎc tezeÎ o transponowaniu jednego modelu, uznaø roÂwnorzeÎdnosÂcÂ wszystkich wymienionych postaci (staÎd tytuøowy
¹sobowtoÂrº). W niniejszej rozprawie zwracam uwageÎ na wykreowanaÎ postacÂ ¹GøoÂwnego Narratoraº, ktoÂry ± moźna powiedziecÂ ± dysponuje gøosami poszczegoÂlnych bohateroÂw-narratoroÂw. Jest to dostrzegalne dopiero przy caøosÂciowym
ujeÎciu tekstoÂw Stachury (wøaÎcznie z notatnikami i listami).
Szyngwelski w swojej pracy zadeklarowaø badania ograniczone do prozy. Notatniki i listy w jego badaniach nie zaistniaøy
na roÂwnych prawach z tekstami prozatorskimi, byøy jedynie
barwnym kontekstem.
KsiaÎźka Szyngwelskiego przynosi wiele ciekawych obserwacji. NiepokojaÎce saÎ jednak te fragmenty pracy, w ktoÂrych
autor pozbawiø cytowane frazy kontekstu. RetuszujaÎc je,
¹przystosowaøº je do swojej teorii. Szyngwelski, ilustrujaÎc stany psychiczne bohatera prozy, przywoøaø kontekst piosenek:
¹DoznajaÎcy frustracji bohater-narrator formuøuje pragnienia
w postaci pytanÂ: «kiedy znowu ruszaÎ dla mnie dni?», «kiedy na
nowo sieÎ narodzeÎ?»º6. O ile pierwsza fraza w oryginalnym teksÂcie jest pytaniem, to druga zostaøa przerobiona na pytanie ze
zdania oznajmujaÎcego (do ktoÂrego dostawiono pytajnik). Przywoøanie wieÎkszej caøosÂci ujawnia skøadniowaÎ funkcjeÎ wykorzystanego przez badacza fragmentu:
Bøogo bardzo søawiø beÎdeÎ ten dzienÂ,
Kiedy na nowo sieÎ narodzeÎ,
Nawet gdy to beÎdzie sÂmierci mej dzienÂ.
Moźe jednak narodzeÎ sieÎ wczesÂniej7

Sytuacje podobne do opisanej powyźej nie saÎ w ksiaÎźce
Szyngwelskiego dominujaÎce, podwaźajaÎ jednak zaufanie czy-

6
7

Tamźe, s. 92.
E. Stachura, Bøogo bardzo søawiø beÎdeÎ ten dzienÂ, [w:] PP, t. 1, s. 229.
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telnika do naukowej rzetelnosÂci badacza8. Mimo wszystko pozycja ta wnosi istotny wkøad do badanÂ nad twoÂrczosÂciaÎ Edwarda Stachury i godna jest uwagi.
Dotychczas ukazaøy sieÎ jedynie trzy ksiaÎźki w caøosÂci posÂwieÎcone dorobkowi autora SieÎ9. Podobnie jak opisane powyźej studium Szyngwelskiego, w ksiaÎźce Mirosøawa WoÂjcika
Czøowiek-Nikt10 odnajdujemy analizeÎ prozatorskiej twoÂrczosÂci
Stachury. Praca ta jest powaźnym i gruntownym studium dorobku autora Siekierezady, przynoszaÎcym ciekawaÎ perspektyweÎ badawczaÎ ± odniesienie do buddyzmu zen. Autor, chcaÎc
udowodnicÂ prawdziwosÂcÂ postawionej tezy, przeprowadza czytelnika przez gaÎszcz mieÎdzytekstowych powiaÎzanÂ ± od wczesnych opowiadanÂ po ostatnie utwory Stachury. Jego wypowiedzi ilustrowane saÎ licznymi i zgrabnie dobranymi cytatami,
ktoÂre majaÎ uwiarygodnicÂ kierunek badanÂ. CaøosÂcÂ jest tak sugestywna, źe czytelnik pozwala na to, by tekst go uwodziø.
Kaźda kolejna lektura budzi jednak nowe waÎtpliwosÂci. Najpowaźniejsza z nich dotyczy zachwianej konstrukcji pracy, ktoÂrej
wieÎkszaÎ czeÎsÂcÂ zajmujaÎ analizy utworoÂw z wczesnego etapu
twoÂrczosÂci, gdzie aluzji do buddyzmu zen nie ma. Wskazuje
na to sam autor, piszaÎc, iź rok wydania tomu SieÎ moźna uznacÂ
za cezureÎ11. Od tego roku wiele w pisarstwie Stachury sieÎ
zmieniøo. Badania w podjeÎtej przez WoÂjcika perspektywie byøyby bardziej uzasadnione, gdyby poddaø on analizie jedynie te
utwory, ktoÂre sieÎ ukazaøy po wydaniu SieÎ.
Edward Stachura w trakcie wielu podroÂźy w kraju i za granicaÎ zawieraø liczne, trwaøe i mniej trwaøe znajomosÂci. Wiele
osoÂb powoøywaøo sieÎ na dobraÎ z nim znajomosÂcÂ lub wreÎcz przyjazÂnÂ. Po sÂmierci owocowaøo to licznymi publikacjami wspo8

Waldemar Szyngwelski jest autorem kalendarium źycia i twoÂrczosÂci
Stachury (Sted. Kalendarium zÇycia i twoÂrczosÂci Edwarda Stachury, Warszawa 2002). KsiaÎźka przynosi wiele ciekawego i nowego materiaøu biograficznego
opartego na maøo znanych dokumentach i wypowiedziach znajomych Stachury. ZnoÂw jednak waÎtpliwosÂci budzi metoda.
9
Do tresÂci zawartych w niewielkiej publikacji Andrzeja Falkiewicza pt.
Nie-ja Edwarda Stachury (Wrocøaw 1995) odnoszeÎ sieÎ przy okazji rozwaźanÂ
dotyczaÎcych projektu ¹Czystej opowiesÂciº, zob. rozdziaø trzeci niniejszej ksiaÎźki. Pomijam tu monografieÎ Mariana Buchowskiego (Stachura. Biografia i legenda, Opole 1992), ktoÂra skupia sieÎ na aspektach biograficznych. TwoÂrczosÂcÂ
Stachury jest w niej jedynie kontekstem.
10
M. WoÂjcik, Czøowiek-Nikt. Prozatorska twoÂrczosÂcÂ Edwarda Stachury
w konteksÂcie buddyzmu zen, Kielce 1998.
11
Tamźe. s. 235.
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mnieniowymi12, w tym takźe osoÂb, ktoÂre znaøy pisarza bardzo
søabo. Jedynie nieliczni zbliźyli sieÎ niego. Poznali radosÂci, duchowe rozterki i cierpienia pisarza, ktoÂre w konÂcu pchneÎøy go
ku przedwczesnej sÂmierci. Obecnie obserwujemy wzrastajaÎce
zainteresowanie osobaÎ i twoÂrczosÂciaÎ Edwarda Stachury. NiepokojaÎcy jest fakt, iź badaczy i czytelnikoÂw ponownie bardziej
interesuje legenda aniźeli pozostawione przez pisarza søowo.
Nie moźna jednak lekcewaźycÂ tego, co zostaøo o omawianej
twoÂrczosÂci napisane. W rozwaźaniach nad spusÂciznaÎ Stachury najwieÎcej uwagi posÂwieÎcono utworom prozatorskim, tomy
poezji doczekaøy sieÎ niewielu recenzji i jeszcze mniejszej liczby
analiz naukowych. Notatniki zasÂ i listy pisarza nie byøy dotaÎd
przedmiotem gruntownych badanÂ.
W niniejszej ksiaÎźce formuøujeÎ tezeÎ o totalnosÂci pisarstwa
Stachury, przejawiajaÎcej sieÎ na wszystkich pøaszczyznach jego
artystycznych realizacji. Moim celem byøo znalezienie przekonujaÎcych argumentoÂw, ktoÂre umoźliwiøyby podtrzymanie
twierdzenia, źe odpowiednim kontekstem dla zrozumienia
wielu procesoÂw zachodzaÎcych w tym pisarstwie (w oczach krytyki niezrozumiaøych lub nawet kontrowersyjnych) jest przede
wszystkim kompleksowe ujeÎcie tej twoÂrczosÂci. Waźne jest takźe dostrzeźenie dziaøanÂ pisarza, ktoÂre zmierzaøy do stworzenia
z wielu tekstoÂw spoÂjnej caøosÂci. Poniźej przeprowadzeÎ analizy
majaÎce ukazacÂ mechanizmy spajajaÎce utwory Stachury. Ponadto przedstawieÎ autorskie dziaøania, ktoÂre zmierzaøy do
utrzymania zbudowanej spoÂjnosÂci. PoøaÎczenia pomieÎdzy roÂźnymi polami literackiej aktywnosÂci Stachury zapewniaøy mieÎdzy innymi czynnosÂci, ktoÂre swojaÎ formaÎ i zasieÎgiem przypominajaÎ staroźytne praktyki ± askeÂsis. TaÎ drogaÎ chciaøem podjaÎcÂ proÂbeÎ odnalezienia formuøy dla caøosÂci literackiego
dorobku autora Siekierezady.
Stachura, budujaÎc caøosÂcÂ, wprzeÎgaø w ten proces roÂźne
techniki. Modelowaø tekst w formacje, ktoÂre w literaturze
12

Dyskusji nad biografiaÎ posÂwieÎcono najwieÎcej uwagi na øamach prasy.
Por. J. Anderman, Edward Stachura, ¹Tygodnik Kulturalnyº nr 31, s. 9;
M.Z. Bordowicz, M. GrzesÂczak, Sted, ¹Poezjaº 1979, nr 10, s. 92-98; M. Kucharska, Ty co zbozÇe powalasz zÂraøe..., ¹Tygodnik Kulturalnyº 1982, nr 21, s. 12, 15;
M. Pilot, Stachura ± szkic do portretu z pamieÎci, ¹Scenaº 1992, nr 1-2, s. 8-9;
´
J. Zernicki, Bruno i Sted, ¹Poezjaº 1981, nr 9, s. 29-35; M. Derecki, Lubelskie
lata Edwarda Stachury, ¹Kamena'' 1986 nr 22, s. 1, 6; M. ZielinÂski, Edward
Stachura, ¹Kultura'' 1979 nr 31, s. 3; M. Kucharska, Kamera gotowa!, ¹Poezja''
´
1981 nr 8, s. 87-91; Z. Zbikowski, Stos, ¹Radarº 1983, nr 44, s. 2-3.
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przedmiotu nazwano ¹autobiograficznymi cyklami narracyjnymiº, wspomagane przez zespoÂø sobowtoÂrowych bohateroÂw-narratoroÂw (poøaÎczonych m.in. typem organizacji jeÎzyka), nad
ktoÂrych dziaøaniami czuwaøa wykreowana postacÂ ¹GøoÂwnego
Narratoraº. Jego totalne kompetencje rozszerzone zostaøy na
listy i notatniki, stanowiaÎce integralne elementy literackiej
spusÂcizny Edwarda Stachury. Tego typu spostrzeźenia moźliwe saÎ jedynie w perspektywie, ktoÂraÎ daje caøosÂciowe ujeÎcie
spusÂcizny Stachury.
Søowo ¹totalnyº odnoszeÎ takźe do podejmowanych przez
pisarza utopijnych projektoÂw. Jednym z takich przedsieÎwzieÎcÂ
byøa proÂba opisania caøosÂci rzeczywistosÂci przy jednoczesnej
proÂbie wyjsÂcia poza literatureÎ (mam tu na mysÂli niezrealizowany koncept ¹Czystej opowiesÂciº). MysÂl o totalnosÂci, wszystkosÂci, caøosÂci stale towarzyszyøa Stachurze.
Wojciech Kruszewski, poszukujaÎc sacrum w poetyckim
dziele RoÂźewicza, napisaø: ¹W tytule pracy uźyøem terminu
«dzieøo poetyckie». OdnoszeÎ go do caøosÂci dorobku poetyckiego
RoÂźewicza. Posøuźyøem sieÎ tym okresÂleniem nie jako synonimem dla søowa «poezja», ale jako kategoriaÎ interpretujaÎcaÎ swoistaÎ wøasÂciwosÂcÂ tej twoÂrczosÂci. Dzieøo nie znaczy: kolekcja autonomicznych utworoÂw, ktoÂre wyszøy spod pioÂra jednego autora; dzieøo to nie jest po prostu spusÂcizna literacka, prosta
suma indywidualnych dokonanÂ. Uźycie kategorii dzieøowosÂci
sugeruje bowiem zwiaÎzek sÂcisÂlejszy niź wyøaÎcznie taki, dla ktoÂrego gwarancjaÎ koherencji jest pozatekstowa, autorska sygnatura [...]. Problem dzieøowosÂci jest bowiem przede wszystkim
problemem jednosÂci, spoÂjnosÂciº13.
Powyźsze spostrzeźenia bliskie saÎ temu, co moźna powiedziecÂ o caøosÂciowym wymiarze utworoÂw Stachury, z taÎ roÂźnicaÎ,
źe w przypadku tego ostatniego w obreÎbie jego zainteresowanÂ
mieszczaÎ sieÎ wszystkie przejawy literackiej aktywnosÂci. Dopiero taka perspektywa pozwala na sformuøowanie tezy o kompleksowym charakterze lub moźe lepiej wøasÂnie ¹dzieøowosÂciº
omawianego pisarstwa.
Jeszcze chyba za wczesÂnie, by moÂwicÂ o potrzebie edycji
krytycznej dzieø Stachury. Od sÂmierci pisarza upøyneÎøo ponad
20 lat i wciaÎź odnajdywane saÎ nowe, nieznane dotaÎd teksty:
opowiadania, wiersze, listy. Prawdopodobnie beÎdzie ich coraz
13

W. Kruszewski, Deus desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza RoÂzÇewicza, Lublin 2005, s. 8.
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wieÎcej. Nie staøoby to jednak w sprzecznosÂci z proÂbaÎ przygotowania rzetelnej naukowej edycji dzieø zebranych pisarza.
W niniejszej pracy korzystaøem przede wszystkim z najpopularniejszej (chocÂ niedoskonaøej), wydanej w 1982 roku przez
wydawnictwo Czytelnik, pieÎciotomowej edycji pism zebranych
(tzw. wydanie dźinsowe), a w przypadku tekstoÂw, ktoÂre nie
zostaøy w tym wydaniu ujeÎte lub zawieraøy bøeÎdy ± z pierwodrukoÂw lub reÎkopisoÂw. Z roÂźnych przyczyn, np. z powodu dokonania przez autora w utworach waźnych zmian lub uwiarygodniajaÎc postawione tezy (byøo tak podczas ustalania daty
powstania pierwszych zapiskoÂw w notatnikach Stachury), korzystaøem z tomikoÂw wydanych w roÂźnym czasie. W trakcie
prowadzenia badanÂ odnalazøem rozproszone (niepublikowane
dotaÎd) dokumenty dotyczaÎce źycia i twoÂrczosÂci poety oraz jego
korespondencjeÎ i utwory poetyckie. DzieÎki temu moźliwe byøo
zbudowanie obszernego materiaøu ilustrujaÎcego podjeÎte badania.
Waźnym elementem wspomagajaÎcym dokumentacjeÎ byøy
takźe rozmowy z źyjaÎcymi znajomymi i przyjacioÂømi Stachury,
czøonkami rodziny oraz przyjacioÂømi pisarza. Listy i notatniki
(po zmodernizowaniu interpunkcji zgodnie z obowiaÎzujaÎcymi
zasadami) najczeÎsÂciej przytaczane saÎ na podstawie reÎkopisoÂw.
Korespondencja i notatniki ± obejmujaÎce niemal caøy okres
literackiej aktywnosÂci pisarza ± byøy waźnymi elementami wypowiedzi i sÂwiadkami jego intelektualnego rozwoju. Materiaøy
te jednak jak dotaÎd nie zostaøy badawczo wykorzystane (inaczej niź np. proza), dlatego teź w niniejszej rozprawie wiele
miejsca posÂwieÎcono metodologicznym aspektom zwiaÎzanym
z badaniami nad epistolografiaÎ i formami diarystycznymi. Miaøo to stanowicÂ metodologiczne zaplecze, na ktoÂrym opieraøy sieÎ
analizy szczegoÂøowe pism Stachury.
Powyźej wspomniano, iź studia nad twoÂrczosÂciaÎ Stachury
najczeÎsÂciej ograniczone byøy do jednego rodzaju literackiego.
Do wyjaÎtkoÂw naleźaÎ badacze, ktoÂrzy dostrzegli sygnaøy wysyøane przez autora dotyczaÎce jego ¹wizji caøosÂciº. Juź tytuøy
ksiaÎźek Stachury, nierzadko zawierajaÎce w sobie wyrazy ¹duźoº, ¹wszystkoº, ¹caøosÂcÂº, podpowiadajaÎ odpowiedni kierunek
badanÂ. Utkana przez pisarza geÎsta siecÂ powiaÎzanÂ intertekstualnych roÂwnieź uszøa uwadze krytykoÂw, bardzo czeÎsto postrzegajaÎcych autora Siekierezady jako prostaczka, piewceÎ
natury, ktoÂry wypowiada sieÎ jeÎzykiem pozostawiajaÎcym wiele
do źyczenia. Perspektywa caøosÂciowego ujeÎcia spusÂcizny Sta-
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chury nie doczekaøa sieÎ dotaÎd realizacji. W niniejszej rozprawie
podjaÎøem proÂbeÎ zapeønienia pustych obszaroÂw w refleksji nad
omawianaÎ twoÂrczosÂciaÎ.
Pierwszy rozdziaø ksiaÎźki opisuje nieporozumienia, jakie
wyksztaøciøy sieÎ na linii Stachura±krytycy i trwaøy nieprzerwanie do konÂca źycia pisarza. Stachura nie ceniø ¹czytelnikoÂw
z urzeÎduº i jawnie deklarowaø swojaÎ sympatieÎ do ¹zwykøychº
odbiorcoÂw. Ta czeÎsÂcÂ przybliźa StachurowaÎ wizjeÎ caøosÂci i sygnalizuje sposoby jej realizacji. Zwracam tu takźe uwageÎ na to,
iź pisarz miaø sÂwiadomosÂcÂ tego, źe podjeÎta przezenÂ mysÂl korzeniami sieÎga romantyzmu. W zwiaÎzku z tym, źe badania nad
notatnikami i listami autora stanowiaÎ zupeøne novum w krytycznej recepcji jego twoÂrczosÂci, szczegoÂøowe analizy poprzedzono metododologiczno-genologicznym przedpolem. Dociekania te zawierajaÎ sieÎ w rozdziaøach: drugim i trzecim. W ostatnim, czwartym rozdziale wykorzystujeÎ obserwacje poczynione
w dwu poprzednich czeÎsÂciach i ukazujeÎ mechanizmy wykorzystane do stworzenia rozlegøej i spoÂjnej sieci powiaÎzanÂ mieÎdzytekstowych. Sygnalizowana w pierwszym rozdziale caøosÂcÂ
budowana jest przez StachureÎ na podstawie tekstoÂw zaroÂwno
autobiograficznych, jak i nieautobiograficznych. WzieÎcie pod
uwageÎ obu obszaroÂw literackiej aktywnosÂci daje gwarancjeÎ
spoÂjnosÂci i pozwala uniknaÎcÂ peÎknieÎcia w zaøoźonej tezie o totalnosÂci jego pisarstwa.
DzieÎkujeÎ Profesorowi JoÂzefowi Fertowi za cierpliwosÂcÂ, wyrozumiaøosÂcÂ i badawczaÎ inspiracjeÎ. KsiaÎźka ta wiele zawdzieÎcza krytycznej lekturze recenzentoÂw: dzieÎkujeÎ Prof. dr hab.
Maøgorzacie èukaszuk-Piekarze i Prof. dr. hab. Tadeuszowi
Køakowi. Søowa podzieÎkowania naleźaÎ sieÎ takźe Koleźankom
i Kolegom z seminarium doktoranckiego prowadzonego przez
Prof. JoÂzefa Ferta.

ROZDZIAè PIERWSZY

UTOPIA CAèOSÂCI
Naduźyciem byøoby twierdzenie, iź mysÂl o ¹caøosÂciº towarzyszyøa Stachurze od poczaÎtku jego literackiej drogi. Taka
intencja twoÂrcza dojrzewaøa w pisarzu stopniowo. SposoÂb,
w jaki Stachura realizowaø swoje literackie pomysøy, staø sieÎ
przyczynaÎ wielu nieporozumienÂ i kontrowersji. Wiele z nich do
dzisÂ nie doczekaøo sieÎ wyjasÂnienia, a dotyczaÎ one sprawy dla
pisarza chyba najwaźniejszej ± takiego rozumienia nadawanego komunikatu, ktoÂre byøoby mu bliskie. AnalizujaÎc recepcjeÎ
utworoÂw Stachury, moźna by dojsÂcÂ do przekonania, iź forma,
jakaÎ wybraø, zdecydowanie zdominowaøa tresÂcÂ. Dzieøo jego
bøyskawicznie zostaøo ¹rozszyfrowaneº jako literatura autobiograficzna, nasycona kultem przyrody, z ¹naiwnym roÂwniachaÎº
jako przewodnikiem. Kiedy staøo sieÎ jasne, źe taki sposoÂb rozumienia utworoÂw Stachury staje sieÎ coraz powszechniejszy,
postanowiø on publicznie zaprotestowacÂ i wyostrzycÂ swojaÎ intencjeÎ.
W 1969 roku opublikowaø powiesÂcÂ Caøa jaskrawosÂcÂ, z ktoÂraÎ wiaÎzaø duźe nadzieje. W odpowiedzi na ankieteÎ tygodnika
¹Za i przeciwº, zawierajaÎcaÎ pytanie: ¹Jaki beÎdziesz, roku nowy?º, Stachura odpowiedziaø: ¹Czekam z niecierpliwosÂciaÎ na
ukazanie sieÎ mojej ksiaÎźki pt. Caøa jaskrawosÂcÂ, zøoźonej w Wydawnictwie «Czytelnik», z ktoÂrym od czasu debiutu øaÎczy mnie
serdeczna wieÎzÂº1.
Stachura zdawaø sobie spraweÎ z tego, iź beÎdzie to jego najwaźniejsza ksiaÎźka, ktoÂra moźe przyniesÂcÂ nowy, wreszcie
zgodny z jego wyobraźeniem, odbioÂr tej twoÂrczosÂci. Mimo źe
nadzieje okazaøy sieÎ pøonne, Stachura nie wyrzekø sieÎ swego
programu ¹twoÂrczosÂci totalnejº.

1

E. Stachura, (Ankieta), ¹Za i przeciwº 1969, nr 1, s. 10.
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I. ZMAGANIA

Z KRYTYKAÎ

PoczaÎwszy od debiutu Stachury, oceny odnoszaÎce sieÎ do
jego twoÂrczosÂci byøy wyrazÂnie podzielone. Z jednej strony podkresÂlano wyjaÎtkowosÂcÂ i niezwykøosÂcÂ twoÂrczosÂci, z drugiej ±
zwracano uwageÎ jedynie na braki i potknieÎcia autora, ktoÂre
miaøy wskazywacÂ na to, iź nie jest to literatura najwyźszych
lotoÂw. Jednakźe zaroÂwno zwolennicy, jak i przeciwnicy tego
pisarstwa nie byli w stanie wytøumaczycÂ sedna artystycznej
propozycji. Ograniczali sieÎ jedynie do wyliczenÂ duchowych pokrewienÂstw i literackich poprzednikoÂw. Nierzadko praktykom
recenzenckim towarzyszyøo przekonanie o znacznej wyźszosÂci
intelektualnej krytykoÂw nad obiektem krytyki. Przeciwnicy tej
twoÂrczosÂci, chocÂ nie dostrzegali jej zalet, mimo wszystko zauwaźali, źe Stachura swoim pisaniem trafiø na podatny grunt,
źe speøniø oczekiwania okresÂlonej publicznosÂci literackiej.
Krzysztof MaciaÎg, recenzujaÎc drugaÎ ksiaÎźkeÎ pisarza, DuzÇo
ognia, ktoÂra ukazaøa sieÎ w rok po debiucie2, zauwaźyø, źe
w obydwu ksiaÎźkach ± pomimo podziaøoÂw gatunkowych ± odnalezÂcÂ moźna ten sam ¹nurtº autentycznego przeźycia lirycznego. Komentator zwroÂciø takźe uwageÎ na to, iź Stachura wierzy w magiczne wartosÂci i walory søowa, ktoÂrego funkcja staje
sieÎ ¹quasi-mitycznaº3. W tym samym roku Jacek èukasiewicz
pisaø, iź debiutancki tom Stachury to jeden z najciekawszych
debiutoÂw powojennych: ¹KsiaÎźka jest oryginalna, wøasna, juź
przed wydaniem znalazøa nasÂladowcoÂw. NiektoÂre jej rozdziaøy
byøy drukowane w pismach literackich i wielu poczaÎtkujaÎcych
prozaikoÂw zaczeÎøo pisacÂ podobnie. [...] KsiaÎźka Stachury ma
jednak swoistaÎ frazeÎ trudnaÎ do rzeczywistego podrobieniaº4.
Naleźy jednak podkresÂlicÂ, iź poczaÎtki recepcji krytycznoliterackiej nie byøy dla Stachury pomysÂlne. Recenzje pierwszych ksiaÎźek zwracaøy uwageÎ na niepowtarzalnosÂcÂ, nowosÂcÂ
artystycznych propozycji, lecz jednoczesÂnie wskazywaøy na
czynniki hamujaÎce rozwoÂj tego talentu. Jacek Trznadel zarzu2
3

s. 6.

4

Stachura debiutowaø tomem opowiadanÂ Jeden dzienÂ (Warszawa 1962).
K. MaciaÎg, Emocjonalizm umityczniony, ¹WspoÂøczesnosÂcÂº 1963, nr 17,

J. èukasiewicz, Dobry dzikus, ¹Odraº 1963, nr 5, s. 73-75. Przedruk:
Ponad gøowami starszych braci, [w:] tenźe, Zagøoba w piekle, Warszawa 1965,
s. 154-159.
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ciø Stachurze jeÎzykowaÎ maniereÎ, ktoÂra odtaÎd przez døugie lata
nazywana byøa ¹murzynÂskaÎ skøadniaÎ Stachuryº5: ¹OtoÂź pewni
poeci najnowsi, obracajaÎcy wokoøo cieÎźki kamienÂ problematyki «nowatorstwa jeÎzykowego», przypominajaÎ mi po trosze mit
dzikusa powiesÂci podroÂźniczej i møodzieźowej na przeøomie
ubiegøego i naszego wieku. JakiesÂ takie W pustyni i w puszczy.
Chodzi mi o mit jeÎzyka oczywisÂcie. Ten mit polegaø na tym, źe
tacy na przykøad Kali i Mea uźywajaÎ ± gdy chodzi o czasowniki
± jedynie bezokolicznikoÂw («Kali zrobicÂ, widziecÂ, pøakacÂ...») ±
upraszczajaÎc tym sposobem maksymalnie skøadnieÎ niezrozumiaøego i zbyt trudnego dla nich jeÎzyka. To, co tam wynikaøo
z nieudolnosÂci, ma w naszej poezji wyniknaÎcÂ z przerafinowania, z takiej znajomosÂci jeÎzyka, od ktoÂrej wychodzaÎc ± jako źe
nie moźe juź bycÂ lepszej ± z powrotem puszczamy sieÎ na wody
wykosÂlawienÂ, aby nadacÂ wierszowi sÂwieźosÂcÂ, egzotycznosÂcÂ
brzmienÂº6. Trznadel zakonÂczyø swojaÎ recenzjeÎ zdaniem, w ktoÂrym wieÎcej jest ironii niź mysÂli o innej krytycznej optyce: ¹Tyle ±
na marginesie tomiku, o ktoÂrym, jak saÎdzeÎ, moźna pisacÂ takźe
z innego punktu widzeniaº7.
JesÂli do powyźszej doøaÎczymy informacjeÎ o tym, iź wielu
krytykoÂw niesÂwiadomie ¹poddaøo sieÎº jeÎzykowi Stachury, to
sieÎ okaźe, iź artystyczna propozycja Stachury miaøa znacznie
wieÎkszy zasieÎg, niź mogøoby sieÎ wydawacÂ. Niemal wszyscy recenzenci tomoÂw Stachury starali sieÎ odpowiedziecÂ na pytanie
dotyczaÎce odmiennosÂci tego pisania. Zamiast bezposÂredniej
odpowiedzi odnajdujemy poroÂwnania z wieloma roÂźnorodnymi
zjawiskami, zaroÂwno literackimi, jak i pozaliterackimi. Badacze wskazywali na pokrewienÂstwa mieÎdzy StachuraÎ a pisarzami z wielu roÂźnych epok. Odwoøania te ± paradoksalnie ± miaøy
peønicÂ funkcjeÎ dwojakaÎ. Z jednej strony przywoøywane autorytety miaøy zasÂwiadczacÂ o wysokim poziomie artystycznym utworoÂw Stachury, z drugiej zasÂ miaøy udowodnicÂ ich wtoÂrnosÂcÂ
i niesamodzielnosÂcÂ. Nierzadko te same odwoøania speøniaøy
roÂźne funkcje u roÂźnych krytykoÂw. SpoglaÎdajaÎc pod kaÎtem
historii literatury ± oproÂcz odniesienÂ do Homera, najbardziej
odlegøe obszary kultury, przywoøywane przy okazji pisania
o Stachurze, dotyczaÎ Biblii, BasÂni z tysiaÎca i jednej nocy oraz
5
Do zarzutoÂw dotyczaÎcych jeÎzyka Stachura odnosiø sieÎ na stronach swoich ksiaÎźek. BeÎdzie o tym mowa w dalszej czeÎsÂci ksiaÎźki.
6
J. Trznadel, Na marginesie, ¹TwoÂrczosÂcÂº 1963, nr 9, s. 64.
7
Tamźe, s. 65.
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mysÂlicieli Dalekiego Wschodu. NajwieÎkszaÎ jednak popularnosÂciaÎ wsÂroÂd krytykoÂw poroÂwnujaÎcych i zestawiajaÎcych twoÂrczosÂcÂ i osobeÎ Stachury z innymi cieszyø sieÎ sÂw. Franciszek
z Asyźu. Mit Stachury jako ¹sÂw. Franciszka w dźinsachº zapoczaÎtkowaø i rozpowszechniø Hamilton, ktoÂry na øamach ¹Kulturyº opublikowaø tekst SÂwieÎty Franciszek w dzÇinsach8. W tytule zasygnalizowany zostaø zwiaÎzek kultury ¹wysokiejº z masowaÎ, wyznaczajaÎcy, wedøug Hamiltona, ¹pojemnosÂcÂº artystycznaÎ omawianej twoÂrczosÂci. PrzenikajaÎ sieÎ tu bowiem dwa
roÂźne paradygmaty kulturowe, co wyroÂźniaøo sieÎ od pozostaøych propozycji artystycznych w tym czasie. Na takim tle odmiennosÂcÂ twoÂrczosÂci Stachury zostaøa przez krytykeÎ zauwaźona, ale ± poza samym wskazaniem zjawiska ± nie potrafili oni
wytøumaczycÂ sensu tej propozycji9. Perypetie krytykoÂw z twoÂrczosÂciaÎ Stachury, w ktoÂrej przenikanie sieÎ dwu paradygmatoÂw
kulturowych ± ¹wysokiegoº i nieoficjalnego, tzw. stylu blue
8
J. Z. Søojewski (Hamilton), SÂwieÎty Franciszek w dzÇinsach, ¹Kulturaº
1966, nr 32, s. 12. Do problemu øaÎczenia kultury ¹wysokiejº z kulturaÎ masowaÎ nawiaÎzaø takźe Bohdan Zadura w teksÂcie RodziewiczoÂwna w dzÇinsach,
¹TwoÂrczosÂcÂº 1972, nr 11, s. 108-109. Z tego typu opiniami polemizowaø
m.in. Krzysztof Karasek: ¹Kult sprowadzajaÎcy teÎ dramatycznaÎ i zøoźonaÎ postacÂ do roli sÂpiewajaÎcego przygøupa, ktoÂrego jedynaÎ ambicjaÎ byøo leczenie «ran
serca», lanie miodu na obolaøe dusze nastolatkoÂw, widzenie Stachury jako
«Miss Lonelyheart» baÎdzÂ jako «czøowieka boźego», sÂwieÎtego naiwniachy, chodzaÎcego bosaÎ stopaÎ po «okrutnej ziemi», ktoÂrego raniaÎ nawet ostrza traw, jest
bardzo wygodne, ale caøkowicie niezgodne z prawdaÎº. K. Karasek, Trud istnienia, [w:] tenźe, Poezja i jej sobowtoÂr, Warszawa 1986, s. 84. Przy tej okazji
wypada dopowiedziecÂ, iź pojawiaøy sieÎ teksty ukazujaÎce religijne aspekty poezji Stachury, m.in.: B. ChrzaÎstowska, Sakralizacja sÂwiata , [w:] Niebo otwarte, PoznanÂ 1992, s. 167-171. Zobacz takźe: J. Sikora, Czy Edward Stachura
byø ¹sÂw. Franciszkiem w dzÇinsachº?, ¹Akcentº 2004, nr 1, s. 102-110.
9
Zob. K. Rutkowski, PodroÂzÇ do zÂroÂdeø straconego czasu, ¹Literaturaº
1976, nr 28, s. 3. T. Nyczek, piszaÎc o Siekierezadzie (RadosÂcÂ pisania, ¹MiesieÎcznik Literackiº 1972, nr 7, s. 126-128), zauwaźyø, źe tytuø powiesÂci nawiaÎzuje do Iliady. W teksÂcie Krzysztofa MeÎtraka Moja przygoda ze StachuraÎ
(¹WspoÂøczesnosÂcÂº1966, nr 16, s. 10) trafiamy na nazwiska Cezarego Jellenty,
´
Ortegi y Gasseta i Witkacego; Zbigniew Zabicki, piszaÎc o Jednym dniu (Stachury podroÂzÇ sentymentalna, ¹Nowe KsiaÎźkiº 1963, nr 8, s. 416-418), powoøuje sieÎ na autorytet Sterne'a, Becketta, Kraszewskiego oraz Gombrowicza.
PowiaÎzanÂ z dzieøem Dostojewskiego doszukiwaø sieÎ Maciej Szybist (UsÂmiech´
nieÎty Dostojewski, ¹Zycie Literackieº 1970, nr 6, s. 6). Dalekie od doskonaøosÂci
saÎ dowody na paralele w twoÂrczosÂci Stachury i WierzynÂskiego, na jakie wskazywaø Aleksander Nawarecki (WierzynÂskiego i Stachury wiersze o przemianie. Projekt interpretacji ¹Pochwaøy ziemi i prochuº, [w:] Skamander, t. 5, Studia o twoÂrczosÂci Kazimierza WierzynÂskiego, red. I. Opacki, Katowice 1986,
s. 159-167.
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jeans ± znalazøo interesujaÎcy, oryginalny artystycznie wyraz,
stanowiaÎ ¹sÂwiadectwo zmaganÂ mieÎdzy wyobraźeniem sÂwiata
jako wielkiej biblioteki i rzeczywistosÂciaÎ, ktoÂra teÎ iluzje niszczyº10.
Krzysztof GaÎsiorowski niemal wprost zarzuciø Stachurze
¹poźyczanieº do pisanych przez niego piosenek fraz z Rilkego
czy Borgesa. Stachura polemizowaø z krytykaÎ i wielokrotnie
wyraźaø duźe waÎtpliwosÂci co do trafnosÂci jej ocen. Niejednokrotnie twoÂrczosÂcÂ Stachury wiaÎzano z literaturaÎ iberoamerykanÂskaÎ ± nie bez przyczyny. Miaø on okazjeÎ z pierwszej reÎki
zapoznacÂ sieÎ z wybitnymi dokonaniami literatury hiszpanÂskiego kreÎgu jeÎzykowego. Poznaø ± zanim polski czytelnik moÂgø tego
dokonacÂ ± twoÂrczosÂcÂ wielu poetoÂw i prozaikoÂw. Wypada nadmienicÂ, iź Stachura nie tylko czytaø teÎ literatureÎ, lecz takźe
tøumaczyø. Przeøoźyø wiersze Borgesa11 i opowiadania Onettiego12. WsÂroÂd reÎkopisoÂw poety znajdujaÎ sieÎ takźe niepublikowane przekøady: opowiadania Cortazara (z tomu Ostatnia runda)
oraz MaÂrqueza (Sto lat samotnosÂci)13. Stachura, polecajaÎc wydawnictwu do przetøumaczenia ksiaÎźkeÎ tego ostatniego ± nie
zapomniaø ¹napomknaÎcÂº o krytykach ± tak oto napisaø:
O literackich modelach MaÂrqueza moÂwiaÎ krytycy, źe saÎ nimi:
Joyce, Virginia Woolf i William Faulkner. Ale i to, jak prawie
wszystko u krytykoÂw, szyte jest grubaÎ niciaÎ. Jest pisarz, wieÎc naleźy mu wynalezÂcÂ drzewo genealogiczne. A poniewaź pisarz jest
znakomity, wieÎc odpowiednio, i gaøeÎzie czy lepiej konary genealogiczne drzewa winny bycÂ znakomite. WieÎc: Joyce, Virginia Woolf,
William Faulkner. Tak, jakby nie moźna byøo zwyczajnie stwierdzicÂ, źe Gabriel Garcia MaÂrquez jest po prostu jedyny w swoim
rodzaju. Jak jedynymi saÎ: Joyce, Woolf, Faulkner czy Onetti, Lezama Lima, LautreÂamont, Leopold Buczkowski, by wymienicÂ kilku
ze sporej liczby jedynych14.

Jak zauwaźyø Waldemar Szyngwelski ± Stachura ¹wywyźszaº odbiorceÎ skromnego, inteligentnego i nieufnego. Czytel10

K. Rutkowski, PodroÂzÇ, s. 3.
J.L. Borges, Antologia osobista, przeø. E. Stachura, A. Sobol-Jurczykowski, Z. ChaÎdzynÂska, KrakoÂw 1974.
12
J.C. Onetti, Historia kawalera z roÂzÇaÎ i cieÎzÇarnej dziewicy z Liliputu,
przeø. R. Kalicki, E. Stachura, Warszawa 1977.
13
ReÎkopisy znajdujaÎ sieÎ w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
w Warszawie, nr inw. 2556.
14
E. Stachura, reÎkopis, Muz. Lit., inw. 2551.
11
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nik-znawca jest odbiorcaÎ niepoźaÎdanym. Tym wszystkim, ktoÂrzy przywdziewajaÎ maski krytykoÂw, Stachura zarzuca kabotynizm, maøostkowosÂcÂ i niedostatecznaÎ wiedzeÎ o tym, czym jest
prawdziwa sztuka i źycie. Krytyk, wedøug niego, jest zøosÂliwym,
nieudolnym, niespeønionym pisarzem, ktoÂry cierpi z powodu
neÎkajaÎcych go kompleksoÂw15. Stachurze nie byøo øatwo przyjmowacÂ søowa krytyki, a jego irytacja najprawdopodobniej miaøa zÂroÂdøo w tym, źe omawiajaÎcy jego twoÂrczosÂcÂ nie zauwaźali
coraz precyzyjniej tkanej sieci wiaÎźaÎcej jego utwory.
PodejmujaÎc proÂbeÎ ustalenia cezury w recepcji krytycznoliterackiej, naleźaøoby chyba wskazacÂ na rok 1969, kiedy to
ukazaøa sieÎ Caøa jaskrawosÂcÂ16, pierwsza powiesÂcÂ Stachury.
WczesÂniejszy okres charakteryzuje sieÎ zageÎszczeniem ocen negatywnych odnoszaÎcych sieÎ do dotychczasowego dorobku autora, wyraźonych przez tych krytykoÂw, ¹ktoÂrzy w literaturze
poszukujaÎ przede wszystkim sÂwiata idei oraz ogoÂlnoludzkich
wartosÂci moralnychº17. Zmiana w odbiorze ksiaÎźek Stachury
nie przyszøa, rzecz jasna, nagle. RoÂwnieź komentatorzy tej
twoÂrczosÂci stopniowo zaczynali dostrzegacÂ inne jej wymiary.
Duźa w tym zasøuga samego Stachury, ktoÂry oproÂcz polemizowania i narzekania na brak zrozumienia, staraø sieÎ wyostrzycÂ
tezy swojej artystycznej propozycji. Na pewien przeøom w pisaniu po Caøej jaskrawosÂci zwroÂcili uwageÎ takźe niektoÂrzy recen´
zenci. Andrzej Zurowski na øamach ¹WspoÂøczesnosÂciº odnotowaø: ¹[...] By stacÂ sieÎ moÂgø [Stachura ± przyp. D.P.] postaciaÎ na
trwale znaczaÎcaÎ ± musiaø nadejsÂcÂ jego etap trzeci meÎskiej syntezy. I nadszedø. To wydana w roku 1969 powiesÂcÂ Caøa jaskrawosÂcÂ. Jedno z pierwszych zdanÂ ksiaÎźki brzmi: «Nie widacÂ konÂca wielkiej wody, kiedy sieÎ stoi na jej brzegu» (s. 5). Caøa jaskrawosÂcÂ jest oto wøasÂnie «konÂcem wielkiej wody» docierania
15
W. Szyngwelski, SobowtoÂr w labiryncie. Proza artystyczna Edwarda
Stachury, Warszawa 2003, s. 207. Podobne refleksje pojawiaøy sieÎ jeszcze za
źycia Stachury. Marta Kubasik w recenzji SieÎ pisaøa o czytelnikach ¹szlachetnie naiwnychº: ¹[...] Ci wøasÂnie powinni wyniesÂcÂ z ksiaÎźki najwieÎcej: caøaÎ jej
wspaniaøaÎ filozofieÎ, zrozumienie tego, źe literatura, w ogoÂle sztuka, jest przejawem źycia ± tylko i aź, i źe musi powstawacÂ w sÂcisøym z nim zwiaÎzku, i co
najwaźniejsze ± z naturalnej koniecznosÂci. Kiedy natomiast wynika z innych
pobudek (np. z przywiaÎzania artysty do wøasnej artystycznej kondycji uznawanej czy premiowanej przez ogoÂø), mija sieÎ z celem, dusi sieÎ we wøasnym
literackim sosieº. M. Kubasik, SieÎ jest nikt, ¹Nurtº 1978, nr 7, s. 26-27.
16
E. Stachura, Caøa jaskrawosÂcÂ, Warszawa 1969.
17
Zob. M. Strzyźewski, Stachura i krytycy-mitotwoÂrcy, ¹Faktyº 1987, nr
40, s. 9.
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pisarza do stylu. Stylu wypowiedzi i ± stylu mysÂlenia. Stachura
jest w tej chwili na drugim brzegu. Jest pisarzem, ktoÂry moźe
budzicÂ aprobateÎ i sprzeciwy, ale bez wzgleÎdu na oceneÎ ± jest.
Liczy sieÎ. Reprezentuje konkretnaÎ oryginalnaÎ formuøeÎ pisarskaÎº18.
Jak zauwaźyø autor cytowanego artykuøu, owa ¹oryginalna
formuøa pisarskaº nie wszystkim przypadøa do gustu, nie to
jednak byøo najwieÎkszaÎ bolaÎczkaÎ Stachury. Nie moÂgø sieÎ on
pogodzicÂ z tym, iź jego literacki komunikat nie zostaø odebrany
wøasÂciwie. Pretensje pisarza nie byøy chyba do konÂca uzasadnione. W Caøej jaskrawosÂci czytamy:
RozprucÂ sztywny koønierz koszuli, moÂwieÎ. WyciaÎgnaÎcÂ trocheÎ szyjeÎ,
moÂwieÎ. A nie klepacÂ uparcie o prostocie tego sÂwiata, o prozie poetycznej, romantycznej wøoÂczeÎdze, filozofii noÂg, zwrocie do natury
i tak dalej19.

KierujaÎc w stroneÎ krytykoÂw te søowa, Stachura zapomniaø
chyba, iź w ksiaÎźkach, ktoÂre dotaÎd wydaø, jego mysÂl programowa nie byøa jeszcze wyrazÂnie skonstruowana. Dwa tomy
opowiadanÂ20 pisarza cieszyøy sieÎ duźaÎ popularnosÂciaÎ (czego
nie moźna powiedziecÂ o poematach21). Nieporozumienie w duźej mierze przypisacÂ moźna specyfice publikowanych tekstoÂw.
Bohater opowiadanÂ miaø wiele cech stycznych z autorem, dlatego byø cheÎtnie (i chyba nazbyt pospiesznie) z nim utoźsamiany22. Wielu krytykoÂw nie miaøo oporoÂw przed gøoszeniem for´
A. Zurowski, Koniec wielkiej wody, ¹WspoÂøczesnosÂcÂº 1970, nr 3, s. 3.
E. Stachura, Caøa jaskrawosÂcÂ, s. 116.
20
E. Stachura, Jeden dzienÂ, Warszawa 1962; FalujaÎc na wietrze, Warszawa 1966.
21
DuzÇo ognia, Warszawa 1963; PrzysteÎpujeÎ do ciebie, Warszawa 1968; Po
ogrodzie niech hula szaranÂcza, PoznanÂ 1968.
22
Zob. M. Buchowski, Stachura. Biografia i legenda, Opole 1992, s. 318.
Autor broniø sieÎ przed identyfikowaniem jednego z drugim, wyraźajaÎc przesÂwiadczenie, iź rzeczywisÂcie źycie pisarza staje sieÎ w duźej mierze funkcjaÎ jego
twoÂrczosÂci pisarskiej i chocÂ wskutek tego jest w jakimsÂ sensie ¹skaleczoneº, to
jednak zachowuje swojaÎ wartosÂcÂ autonomicznaÎ. JednoczesÂnie Stachura potwierdziø tezeÎ, iź źycie pisarza najpeøniej realizuje sieÎ w pisarstwie. Warto
zwroÂcicÂ uwagaÎ na fakt, iź autor Caøej jaskrawosÂci niejednokrotnie na kartach
swoich utworoÂw przestrzega nas przed zbyt pospiesznym identyfikowaniem go
z narratorem czy bohaterem. W Caøej jaskrawosÂci czytamy: ¹To ja moÂwieÎ ±
Edmund Szeruckiº. Wyznanie to stwarza dystans pomieÎdzy pisarzem a kreowanym alter ego. Podobnie w Siekierezadzie: ¹Nie ma po prostu siø, ten, ktoÂry
to tutaj wyznajeº. Zob. J. WaczkoÂw, ...ten, ktoÂry to tutaj wyznaje, ¹Radarº
1971, nr 2, s. 10. Znana jest inna wypowiedzÂ Stachury odnoszaÎca sieÎ do
18
19

23
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muøy nierozerwalnosÂci źycia i pisania. MieÎdzy StachuraÎ i bohaterem jego ksiaÎźek stawiano znak roÂwnosÂci, jednoczesÂnie
sugerujaÎc, iź autor poza pisaniem nie istnieje. Tak zrodziøa
sieÎ formuøa: ¹źycio-pisanieº. Jako pierwszy mysÂl takaÎ sformuøowaø Henryk Bereza na spotkaniu ZwiaÎzku LiteratoÂw, ktoÂre
posÂwieÎcone byøo twoÂrczosÂci Stachury. Konstatacja ta nie przypadøa do gustu samemu Stachurze, ktoÂry zareagowaø zdaniem: ¹No, chyba trocheÎ Pan przesadziø. Ja jednak źyjeÎ, i to
przede wszystkimº23.
omawianego problemu ¹źycio-pisaniaº. Na spotkaniu w ZwiaÎzku LiteratoÂw
w grudniu 1970 roku Stachura zostaø zapytany przez osobeÎ z sali: ¹ProszeÎ
Pana, to znaczy pan tak weÎdruje, a potem pan to opisuje, tak?º. Stachura
odpowiedziaø: ¹No, wie Pan, to jest bardzo niedelikatne pytanie. Bo co prawda
sÂwieÎtej pamieÎci pan Zawieyski powiedziaø, źe jest wøasnosÂciaÎ narodu, ale ja ±
nie. To, co piszeÎ ± tak. Ale moje źycie to jest moje źycie, proszeÎ Panaº. Zob.
M. Buchowski, dz. cyt., s. 320.
23
Opisywane spotkanie autorskie i sprzeciw Stachury wobec stawiania
znaku roÂwnosÂci mieÎdzy jego źyciem a twoÂrczosÂciaÎ zanotowaø Krzysztof MeÎtrak
w swoim dzienniku: ¹2 grudnia. WieczoÂr Stachury w ZLP. Henio Bereza we
wsteÎpie: Stachura jest skazany na źycio-pisanie, nie źyje poza pisaniem. Sam
Stachura zawsze milczaÎcy cosÂ odmrukiwaø sali, m.in.: «Trudno źyjaÎc w otoczeniu powietrza, nie dostrzegacÂ powietrza» ± na pytanie o zwiaÎzek z naturaÎ.
´
«Zycie jest skaleczone przez to, źe wszystko jest funkcjaÎ pisania» ± poza tym
rzekø, źe cheÎtnie nie podpisywaøby swoich ksiaÎźek. KsiaÎźki pisze sieÎ po to, źe
bez nich byøby jakisÂ... brakº. Zob. K. MeÎtrak, Dziennik 1969-1979, Warszawa
1997, s. 43. Do powyźszych kwestii odnoszono sieÎ takźe na spotkaniach
posÂwieÎconych twoÂrczosÂci Stachury. Jedno z nich odbyøo sieÎ w dniach 24 grudnia 1983 roku w Toruniu. W spotkaniu braø udziaø Janusz KuklinÂski,
ktoÂry polemizowaø z Januszem Kryszakiem, powoøujaÎcym sieÎ na termin Henryka Berezy ¹źycio-pisanieº: ¹[...] chciaøbym jeszcze wroÂcicÂ do tego, co powiedziaø pan na poczaÎtku swojej wypowiedzi, a mianowicie, źe krytyk literacki
staje w køopotliwej sytuacji, kiedy ma przed sobaÎ taki fenomen niejakiej toźsamosÂci pisania i źycia. Przeciwko temu terminowi «źyciopisanie» [sic!], uźytemu zresztaÎ po raz pierwszy publicznie przez pana Henryka BerezeÎ, w obecnosÂci Edwarda Stachury, drugiego grudnia 1970 roku, sam Edward Stachura
gwaøtownie zaprotestowaø. Pan Bereza uźyø wtedy jeszcze zdania, źe «tak jakby
poza pisaniem Edward Stachura nie istnieje». Powiedziaø wtedy Edek: «No,
chyba trocheÎ pan przesadziø. Ja jednak źyjeÎ, i to przede wszystkim». Ale ja
chciaøem moÂwicÂ o tej toźsamosÂci i køopotach, jakie majaÎ z niaÎ krytycy literaccy. Czy nie prosÂciej ten køopot nazwacÂ uczciwosÂciaÎ tego pisarza? No bo przecieź jesÂli sieÎ proÂbuje posteÎpowacÂ tak, jak sieÎ mysÂli, jesÂli sieÎ pisze tak, jak sieÎ
mysÂli, jesÂli z prawej mysÂli wynika prawe pisanie, a potem z tego wynika prawe
źycie, to jest to prosta uczciwosÂcÂ i bardzo smutno jest, i przykro, i tragicznie
jest, źe źyjemy w sÂwiecie, w ktoÂrym uczciwosÂcÂ jest ewenementem i køopotliwaÎ
sytuacjaÎº. Cyt. za: M. Buchowski, dz. cyt., s. 318. Janusz KuklinÂski poruszyø
takźe spraweÎ, ktoÂra dla Stachury byøa niezmiernie istotna i na ktoÂraÎ niejednokrotnie zwracaø uwageÎ czytelnika. Chodzi o wcielanie pewnych idei w swoje
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Tøo wydarzenÂ w opowiadaniach byøo na tyle silne, iź to ono
przede wszystkim przyciaÎgaøo atencjeÎ zaroÂwno czytelnika ¹z ulicyº, jak i tego wytrawniejszego. Lektura Caøej jaskrawosÂci
dowodzi, iź Stachura wyciaÎgnaÎø odpowiednie wnioski z krytycznej lekcji24. ZwroÂciø na to uwageÎ w cytowanym juź artykule
´
Andrzej Zurowski: ¹Owo «rozpieÎcie koszuli» i swobodne wychylenie gøowy w otaczajaÎcaÎ rzeczywistosÂcÂ i fantazje ± to mysÂlowy
refren, ktoÂry znajaÎ juź pierwsze opowiadania Stachury. Ale tu,
w Caøej jaskrawosÂci, to roÂwnieź i polemika, uprzedzenie krytycznej analizy powiesÂci. Proza poetycka, romantyczna wøoÂczeÎga i powroÂt do natury ± to epitety, ktoÂrymi napreÎdce opatrzono pierwsze utwory pisarza. [...] Wszystkie te na pozoÂr trafne okresÂlenia wczesnego pisarstwa Stachury oddawaøy
wszakźe jedynie naskoÂrek istotnej wewneÎtrznej akcji mysÂlowej. I wøasÂnie teraz, po raz pierwszy w peøni i wyrazisÂcie sformuøowaøa sieÎ ona w Caøej jaskrawosÂci. Pøaszczyzna zdarzenÂ
fabularnych zawsze stanowiøa u Stachury cosÂ na ksztaøt ramowego szkieletu. Liczyøa sieÎ o tyle, o ile mogøa søuźycÂ eksplozji
skojarzenÂ, fantazji ± tych elementoÂw fabuøy wewneÎtrznej, ktoÂre
pozwalajaÎ swobodnie przetwarzacÂ sÂwiat w subiektywny model
oglaÎdajaÎcego go twoÂrcy, ktoÂre umoźliwiajaÎ kreacjeÎ. Fabuøa,
punkt wyjsÂcia zepchnieÎty do roli drugoplanowej, funkcjonuje
tu jako inspiracjaº25.
Mimo protestoÂw Stachury i nadziei, źe zdoøa to nieporozumienie wyjasÂnicÂ, ¹atrakcyjneº okresÂlenie ± ¹źycio-pisanieº ±
przedostaøo sieÎ do tekstoÂw krytyczno-literackich i w nich zadomowiøo, a za ich posÂrednictwem w sÂwiadomosÂci czytelnikoÂw: ¹To wszystko znaczy tylko tyle, źe Stachura jest pisarzem
urodzonym, na dobre lub zøe pisarstwo skazanym, skazanym
na wszelkie ryzyko swojego źycio-pisania, skazanym na piekøo
i niebo swojego szczeÎsÂcio-nieszczeÎsÂcia, swojego istnienia dla
søoÂw, ktoÂrych prawda liczy sieÎ jakźe czeÎsto tak samo jak faøsz,
ktoÂrych prawdy od faøszu nie potrafimy juź jakźe czeÎsto wcale
źycie. Istotne jest zaprzestanie dociekania, czy ksiaÎźkowe fabuøy majaÎ potwierdzenie w rzeczywistosÂci, chodzi o przesunieÎcie sÂrodka cieÎźkosÂci z źycia
pisarza, autora tekstu, na źycie czytelnika. Janusz KuklinÂski na wspomnianym spotkaniu tak o tym moÂwiø: ¹I mysÂleÎ, źe nasza czytelnicza ciekawosÂcÂ jest
uøomnosÂciaÎ ludzkaÎ, ale moźe bysÂmy na trocheÎ z niej zrezygnowali i popatrzyli,
co ten czøowiek nam napisaø. I proÂbowali korzystacÂ z jego ksiaÎźek poprzez
nasze «źyciem-czytanie»º. Zob. tamźe, s. 320.
24
Chodzi o recepcjeÎ do ok. 1969 roku.
´
25
A. Zurowski, dz. cyt., s. 3. PodkresÂlenie zgodne ze zÂroÂdøem.

25

26

UTOPIA CAèOSÂCI

´
odroÂźnicÂ. Zycio-pisanie Stachury jest dramatem czystym, dramatem nieustannym i na caøe źycie, dramatem bez rozwiaÎzaniaº26.
Twierdzenie, iź literatura Stachury sprowadza sieÎ do hasøa
± ¹źyø tak jak pisaø, pisaø tak jak źyøº ± jest jednak pewnym
naduźyciem. Slogan ten redukuje wysiøek twoÂrczy do minimum i sugeruje, iź przeźycia autora pokrywajaÎ sieÎ z przeźyciami bohatera. Nie ulega waÎtpliwosÂci, źe w przypadku Stachurowego pisania przeźycia autora byøy jedynie punktem wyjsÂcia, a nie celem, poczaÎtkiem i konÂcem jednoczesÂnie. Wielu
krytykoÂw jakby zapomniaøo, źe majaÎ do czynienia z literaturaÎ
i źe ¹jaº jest projekcjaÎ. Niewykluczone, źe ma ono wiele cech
wspoÂlnych z piszaÎcym, w źadnym razie jednak nie naleźy stawiacÂ mieÎdzy nimi znaku roÂwnosÂci. WypowiedzÂ w pierwszej
osobie powinna wzbudzacÂ raczej czujnosÂcÂ niź zaufanie, chocÂ
jej zamierzeniem jest to drugie. Sprzeciw wobec powyźszej formuøy, ktoÂra miaøaby charakteryzowacÂ twoÂrczosÂcÂ Stachury,
wiaÎźe sieÎ takźe z tym, iź køadzie ona akcent na biografieÎ i biografizowanie. CzeÎsto zadawano sobie pytanie: czy dany opis
miaø potwierdzenie w rzeczywistosÂci, czy Stachura byø w danym miesÂcie, nad danaÎ rzekaÎ? Tymczasem w projekcie Stachury nie chodziøo o zgodnosÂcÂ fabuø z rzeczywistosÂciaÎ, o przelanie na papier swoich podroÂźy itd., ale o to, by swoim źyciem
zasÂwiadczacÂ, uwiarygodniacÂ gøoszone idee. Taka postawa zbliźa go do idei romantycznych27.
Po roku 1969 zaobserwowacÂ moźna sukcesywnaÎ popraweÎ
sytuacji w recepcji utworoÂw Stachury. PiszaÎcy wciaÎź akcento26
H. Bereza, ZwiaÎzki naturalne, Warszawa 1978, s. 312. Zobacz takźe
tegoź autora: Walka, [w:] tenźe, Taki ukøad, Warszawa 1981, s. 328-334.
OkresÂlenie ¹źycio-pisanieº tak silnie przylgneÎøo do twoÂrczosÂci Stachury, iź po
dzisÂ dzienÂ przywoøujaÎ je w swoich opracowaniach liczaÎcy sieÎ w polskiej krytyce
literackiej badacze. Zob. T. Drewnowski, ProÂba scalenia, Warszawa 1997, s.
184. Patrz takźe: J. Brach-Czaina, Etos nowej sztuki, Warszawa 1984, s. 102.
Pojawiøy sieÎ teź gøosy podwaźajaÎce zasadnosÂcÂ takiej formuøy. Ziemowit Fedecki
w szkicu Moda na StachureÎ napisaø: ¹PoÂzÂniej pojawiø sieÎ takźe nieprzecieÎtnie
posÂledni termin «źyciopisanie», oddajaÎcy rzekomo istoteÎ dzieøa Stachury i jego
przygody egzystencjalnej. Moźna go rozciaÎgnaÎcÂ na ogromny obszar poezji
i prozy sÂwiatowej ± z Eugeniuszem Onieginem Puszkina i opowiadaniami Høaski wøaÎcznie ± jest tak przepastnie ogoÂlnikowy, źe wspominam o nim jedynie z obowiaÎzku dziennikarskiegoº. Zob.: Z. Fedecki, Moda na StachureÎ, [w:]
Kaskaderzy literatury, red. E. Kolbus, søowo wsteÎpne J.Z. Brudnicki, posø.
J. Marx, èoÂdzÂ 1986, s. 271.
27
Zob.: SpoÂzÂniony romantyk, w niniejszym rozdziale.
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wali ¹innosÂcÂº tej literatury, objawiajaÎcaÎ sieÎ przede wszystkim
w oryginalnej konstrukcji bohatera (niemal nagminnie utoźsamianego z autorem) wyposaźonego w pieÎkne atrybuty charakteru: wiernosÂcÂ gøoszonej postawie, solidaryzowanie sieÎ
z ludzÂmi ubogimi, godziwosÂcÂ28. Zwracano roÂwnieź uwageÎ na
sÂwieźosÂcÂ artystycznych propozycji29. Nie ulega waÎtpliwosÂci, iź
recepcjeÎ twoÂrczosÂci Stachury w omawianym okresie w duźym
stopniu determinowaø wzrastajaÎcy kult weÎdrownego barda
i wøoÂczeÎgi.
PosÂroÂd tekstoÂw emanujaÎcych uwielbieniem dla Stachury
odnalezÂcÂ moźna takźe i takie, w ktoÂrych dostrzega sieÎ rzeczywiste zainteresowanie twoÂrczosÂciaÎ pisarza, a mniej narastajaÎcaÎ legendaÎ30. ZabierajaÎc gøos w dyskusji nad utworami Stachury, Ziemowit Fedecki pisaø: ¹MysÂleÎ, źe pewna czeÎsÂcÂ odpowiedzialnosÂci za dzisiejsze losy Stachury, wyniesionego na
pseudo-wyźyny mody i skazanego, w moim przekonaniu, na
zwykøe mody koleje, spada na naszaÎ krytykeÎ. Kiedy wertuje sieÎ
stare roczniki pism literackich, aź dziw bierze, jak maøo uwagi
zwroÂcili krytycy na caøkowitaÎ autonomieÎ tego talentu, jego arcyniezaleźnosÂcÂ od szkoÂø poetyckich. [...] W przypadku Stachury indolencja krytyki byøa źenujaÎca. W Polsce zjawiø sieÎ pisarz
nowy, na wskrosÂ samodzielny, zdolny zafrapowacÂ szerokie
kreÎgi czytelnikoÂw i wybrednych smakoszoÂw, jednakźe nikt
nie zajaÎø sieÎ bliźej komponentami wraźliwosÂci poety [...]. Wysiøki krytyki skoncentrowaøy sieÎ na poszukiwaniu etykietki, na
przypisaniu Stachurze «wartosÂci dodatkowej», pozwalajaÎcej na
sklasyfikowanie go i zaszufladkowanie. Tak powstaø pierwszy
przysteÎpny wizerunek Stachury ± poety møodzieźowego, zbun-

28

NiektoÂrzy wysuwali tezy stosunkowo odwaźne. Piotr Bratkowski pisaø:
¹StachureÎ nazywano kiedysÂ sÂwieÎtym Franciszkiem w dźinsach, tymczasem ±
jesÂli poroÂwnacÂ go z jakaÎsÂ postaciaÎ religijnaÎ ± byøby on najbliźszy [...] Chrystusowi przewracajaÎcemu stoøy w sÂwiaÎtyni, prorokowi nie tylko gøoszaÎcemu
miøosierdzie, lecz roÂwnieź burzaÎcemu bezlitosÂnie staraÎ religieÎº. P. Bratkowski, Zanim zaczniemy go czytacÂ, ¹Tygodnik Kulturalnyº 1982, nr 21, s. 12.
29
¹[...] Stachura wszedø przecieź do literatury sÂwieźosÂciaÎ, spontanicznosÂciaÎ w stopniu najwyźszym, w stopniu terrorystycznymº. Zob. zet, ZÇywioø,
¹TwoÂrczosÂcÂº 1976, nr 3, s. 162.
30
Mam tu na mysÂli przede wszystkim artykuøy: W. Augustyn, Caøa jaskrawosÂcÂ zÇycia i sÂmierci, ¹TwoÂrczosÂcÂº 1972, nr 10, s. 84-89; B. Cheøstowski,
O prozie Edwarda Stachury, ¹MiesieÎcznik Literackiº 1974, nr 5, s. 69-76;
Z. Dumowski, Dlaczego nie reformator, dlaczego sielankopisarz?, ¹Nurtº
1979, nr 1, s. 23.
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towanego i skøoÂconego ze sÂwiatem, ale jednoczesÂnie øagodnego
i peønego miøosÂci do blizÂnichº31.
W edycji dzieø zebranych Stachury znalazøa sieÎ jego wypowiedzÂ, ktoÂraÎ moźemy potraktowacÂ jako stanowisko pisarza
dotyczaÎce braku komunikacji mieÎdzy jego twoÂrczosÂciaÎ a krytykami. Podczas jednego ze spotkanÂ, na ktoÂrych dyskutowano
o poezji, powiedziaø:
W gøeÎbi skromnej duszy mysÂleÎ nieskromnie, źe tyle wiem o poezji,
źe byøby z tego peøen woÂr. Ale zawsze, kiedy mam wypowiedziecÂ to,
co wiem, jakby mnie zatykaøo. Nie wiem, co moÂwicÂ i jak moÂwicÂ,
jakimi søowami.
Przez jakisÂ czas podziw moÂj nawet wzbudzali ci, co tak swobodnie, øadnie ± zgrabnie rozprawiajaÎ o poezji w mowie i pisÂmie.
Potem podziw ten przestaø bycÂ podziwem. Potem to, co przestaøo
bycÂ podziwem, staøo sieÎ powaÎtpiewaniem. Ale co o poezji powiedziecÂ i jak tu moÂwicÂ, kiedy czøowiek boi sieÎ. Nie tego, źe uznajaÎ go
za wariata, bo to by byøo wprost normalne, ale tego, źe uznajaÎ za
pozera, mitomana, komedianta, gracza, ze szczerosÂci sieÎ nasÂmiejaÎ,
o skromnosÂci powiedzaÎ, źe wyrafinowanie lub minoderia, beÎdaÎ
strzykacÂ dowcipnaÎ sÂlinaÎ panowie i damy krytyczne.
Ikra i mieÎso brzany saÎ w okresie tarøa trujaÎce. I tych, o ktoÂrych
tu na razie mowa, tarøo trwa bez konÂca: dyskusje døugie, niby to
namieÎtne, niby to źarliwe, spory wieczne o to samo lub o nic, lub
o to, co zawsze pozostanie sporne, trajlowanie, migdalenie, wrodzone popisy nabytej erudycji, kluby, szkoøy, szkoÂøki, teorie, systemy, metody, wielkie søowa, gromkie nazywanie praÎdem tego, co
jest zaledwie minimalnym jakimsÂ ruchem wiatru po meÎtnej kaøuźy; co dwa, trzy lata nowe pokolenie, nowe generacje, nowe zmiany
warty. Umiem czytacÂ i nie jestem chøodnym estetaÎ. Kiedy przeczytam cosÂ prawdziwego, wiersz jakisÂ pieÎkny, juź bym leciaø caøowacÂ
po reÎkach tego, ktoÂry to napisaø; juź bym byø u niego trzy dni niewolnikiem. Bo wiem, ile go to musiaøo kosztowacÂ. Umiem czytacÂ
i nie jestem majowy. I kiedy widzeÎ, ile tego czarnego druku zwala
sieÎ bezczelnie na biaøy papier, to mnie sieÎ zdaje, źe cosÂ tu sieÎ naduźywa zdobywczaÎ wolnosÂcÂ søowa. SaÎ ludzie, ktoÂrzy «zajmujaÎ sieÎ»
literaturaÎ, saÎ drudzy, ktoÂrzy proÂbujaÎ cosÂ zrobicÂ. O nic mi tutaj
innego nie chodzi, tylko o to, ile to kosztuje jednych, a ile to kosztuje drugich. Drugich to kosztuje sporo [...]32.

31
32

Z. Fedecki, dz. cyt., s. 270.
E. Stachura, WartosÂcÂ poezji, [w:] PP, t. 5, s. 289-290.
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Brak porozumienia pomieÎdzy StachuraÎ a krytykami trwaø
niemal przez caøaÎ jego literackaÎ drogeÎ. Wydanie powiesÂci Caøa
jaskrawosÂcÂ byøo przeøomem o tyle, źe tresÂci w niej zawarte
doprecyzowaøy artystycznaÎ propozycjeÎ Stachury, ktoÂra w poprzednich ksiaÎźkach byøa jeszcze tak niejasna i wieloznaczna,
iź najczeÎsÂciej bøeÎdnie odbierana, inaczej, niź by to sobie wyobraźaø autor. Kolejne ksiaÎźki Stachury dopowiadaøy i uwyrazÂniaøy zaøoźonaÎ wczesÂniej programowosÂcÂ, ktoÂra stawaøa sieÎ coraz wyrazÂniejsza takźe dla komentujaÎcych jego twoÂrczosÂcÂ.

II. ¹ZAMACHY

NA WSZYSTKOSÂCÂº

Zmaganie sieÎ z caøosÂciowym ujeÎciem sÂwiata towarzyszyøo
Stachurze wøasÂciwie przez caøaÎ jego literackaÎ drogeÎ. Zmaganie
byøo determinowane przekonaniem, iź nie da sieÎ zrozumiecÂ
sÂwiata bez chocÂby proÂby ogarnieÎcia caøosÂci33. Jednym z przejawoÂw totalnych daÎźenÂ Stachury byø, sygnalizowany powyźej,
¹zamach na wszystkosÂcÂº. Nie jest to zwiaÎzane li tylko z proÂbaÎ
ogarnieÎcia caøej rzeczywistosÂci i uchronienia jej przed przemijaniem. Dziaøania te rozciaÎgajaÎ sieÎ takźe na rozwiaÎzania w obszarze jeÎzyka, konstrukcji bohateroÂw (i zwiaÎzkoÂw mieÎdzy nimi). Søuźyøo to walce z konwencjami oraz proÂbie przetestowania ¹pojemnosÂciº literatury34, proÂbie powieÎkszenia tej pojemnosÂci. Stachura ¹testowaøº elastycznosÂcÂ literatury na roÂźnych polach (jeÎzykowym, gatunkowym). ProÂbowaø odszukacÂ graniceÎ literatury, nie po to, by sieÎ na niej zatrzymacÂ, ale
po to, by jaÎ przekroczycÂ. Chciaø ogarnaÎcÂ rzeczywistosÂcÂ caøosÂciowo35.
33
InteresujaÎce w tym konteksÂcie saÎ rozwaźania Tomasza Burka, ktoÂry
konstatowaø, iź literatura wspoÂøczesna skazana jest na fragmentaryzm. Zob.
T. Burek, Bruliony wielkich tematoÂw, ¹TwoÂrczosÂcÂº nr 3, 1970, s. 99-103.
Zobacz takźe: T. Tomaszewska, Idea ¹wielkiej powiesÂciº, [w:] taź, MieÎdzy ideaÎ
a rzeczywistosÂciaÎ. Andrzeja Kijowskiego wizja literatury, Warszawa 2002,
s. 214-223.
34
Wacøaw Tkaczuk pisaø: ¹Stachura daÎźy do maksymalnej adekwatnosÂci
i jesÂli postawiø pytanie: «ile moźe czøowiek?» ± to nie po to, by uchylacÂ sieÎ przed
pytaniem: «ile zdoøa uniesÂcÂ literatura?»º. Co jasne ± co skryte w mroku, ¹WieÎzÂº
1967, nr 2, s. 131.
35
Czesøaw Miøosz wskazywaø na moralnaÎ dwuznacznosÂcÂ wynikajaÎcaÎ
z takich proÂb: ¹Ziemia, na ktoÂraÎ poeta patrzyø w swoim locie, wzywa krzykiem
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PodjeÎte przez pisarza poszukiwania formuøy dla swojego
pisarstwa doprowadziøy go do utopijnego projektu wyjsÂcia poza literatureÎ, chocÂ ± jak sieÎ okazaøo ± przez literatureÎ. Powstaø
projekt ¹Czystej opowiesÂciº. Konstrukcja ksiaÎźki Fabula rasa
miaøa bycÂ gwarantem jednoczesnosÂci zdarzenÂ. Zadanie polegaøo na przeøamaniu opisu linearnego, ktoÂry przez wiele lat
kroÂlowaø w literaturze36. TakaÎ utopijnaÎ proÂbeÎ Stachura podjaÎø
i przegraø. Poszukiwanie sposobu odbicia caøosÂci otaczajaÎcej
rzeczywistosÂci wiaÎzaøo sieÎ z podjeÎciem dziaøanÂ, ktoÂre zmierzaøy
do odnalezienia odpowiedniej formy. WypowiedzÂ, ktoÂra w peøni
zaspokoiøaby potrzebeÎ oddania jednoczesnosÂci chwili, moźemy nazwacÂ wypowiedziaÎ zupeønaÎ. Takiej wøasÂnie wypowiedzi,
w swych maksymalistycznych zamiarach, poszukiwaø Stachura. Przy tym wszystkim dostrzegamy jego bliskie zwiaÎzki z mysÂlaÎ romantycznaÎ: krytyka rozumu, pojmowanie søowa, ktoÂre
powinno bycÂ ¹czynu testamentemº, aź do kranÂcowego rozmycia sieÎ w SieÎ37. Miaøo ono umoźliwicÂ ¹totalne (z)rozumienieº,
ogarnieÎcie wszystkiego:
zaiste z otchøani i nie pozwala sieÎ oglaÎdacÂ z wysoka. Powstaje niepodzielna
sprzecznosÂcÂ, realna, nie dajaÎca spokoju w dzienÂ i w nocy, jakkolwiek jaÎ nazwiemy, sprzecznosÂciaÎ pomieÎdzy bytem i dziaøaniem czy sprzecznosÂciaÎ pomieÎdzy sztukaÎ i solidarnosÂciaÎ ludzi. RzeczywistosÂcÂ domaga sieÎ, źeby jaÎ zamknaÎcÂ
w søowach, ale jest nie do zniesienia i jeźeli dotykamy jej, jeźeli jest tuź, nie
wydobywa sieÎ z ust poety nawet skarga Hioba, wszelka sztuka okazuje sieÎ
niczym w poroÂwnaniu z czynem. Natomiast ogarnaÎcÂ rzeczywistosÂcÂ tak, źeby
zachowacÂ jaÎ w caøym jej odwiecznym powikøaniu zøa i dobra, rozpaczy i nadziei,
moźna tylko dzieÎki dystansowi, tylko wznoszaÎc sieÎ nad niaÎ ± ale to z kolei
wydaje sieÎ moralnaÎ zdradaÎº. C. Miøosz, ZaczynajaÎc od moich ulic, Wrocøaw
1990, s. 378. Zob. A. Fiut, Moment wieczny. O poezji Czesøawa Miøosza,
Warszawa 1993, s. 14.
36
ProÂby ominieÎcia linearnej percepcji tekstu byøy oczywisÂcie podejmowane. ProÂbeÎ zroÂwnania wagi elementoÂw fonetycznych z graficznymi podjaÎø Joyce
w powiesÂci Finnegans Wake. Zob. F. Fordham, PowiesÂci jako podziemne sÂwiaty: ¹Finnegans Wakeº Jamesa Joyce' a, ¹Infinite Jestº Davida Fostera
Wallace'a, ¹Podziemiaº Dona DeLillo i ¹House of Leavesº Marka Z. Danielewskiego, [w:] Od Joyce'a do liberatury, red. K. Bazarnik, KrakoÂw 2002, s. 139168.
37
W ten projekt wtopione byøo m.in. zadanie samopoznania. Krzysztof
Rutkowski pisaø: ¹[...] wyrazÂnie widacÂ, w jaki sposoÂb zostaøa urzeczywistniona
walka tego poety o przezwycieÎźenie ja, w jaki sposoÂb nastaÎpiøo przezwycieÎźenie
uzurpacji autora do wøasnosÂci søowa, tworzywa literackiego, do wyøaÎcznosÂci
materiaøu, ktoÂrym pozornie tylko dysponuje. SieÎ nie jest ja. Droga Edwarda
Stachury do samopoznania-milczenia wiodøa przez literatureÎ, ktoÂrej zadanie
zostaøo jednoczesÂnie sprecyzowane: prawdziwa literatura rozpoczyna sieÎ tam,
gdzie literatury juź nie maº. K. Rutkowski, Koniec literatury i zadanie milcze-
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SieÎ za daleko szukaøo tej krysztaøowej kuli, co chowa odpowiedzi na
dwa, trzy pytania. Na jedno pytanie na wszystkie pytania. [...] i oto
przyszøo to inne, wszystko przyszøo, wszystko wszystko, bo zrobiøo
sieÎ dla tego miejsce, i to przyszøo i zmiesÂciøo sieÎ wszystko, dokøadnie
sieÎ zmiesÂciøo, wszystko sieÎ zmiesÂciøo, wszystko wszystko [...]38.

PrzyglaÎdajaÎc sieÎ tytuøom utworoÂw Stachury, dostrzeźemy
sygnaøy opisanych powyźej utopijnych zamiaroÂw. WieÎkszosÂcÂ
ksiaÎźek ma w tytule søowo ¹wszystkoº lub jego synonimy: DuzÇo
ognia39, Caøa jaskrawosÂcÂ, Wszystko jest poezja, SieÎ, Fabula
rasa40. ZbieźnosÂcÂ nie jest przypadkowa, sygnalizuje ona
wspomnianaÎ programowosÂcÂ i uprawnia do podjeÎcia proÂby
przyjrzenia sieÎ ksiaÎźkom Stachury jako wypowiedziom w tej
samej sprawie. Tytuø dzieøa w pewien sposoÂb je okresÂla, wskazuje temat, a ponadto nierzadko miesÂci w sobie informacjeÎ
genologicznaÎ41. Krytyka jednak nie dostrzegøa tej wewneÎtrznej
spoÂjnosÂci od razu. Dopiero po ukazaniu sieÎ Caøej jaskrawosÂci,
nia, ¹Literaturaº 1978, nr 31, s. 4. ¹MysÂli Stachury bioraÎ sieÎ z bezposÂredniego
styku czøowieka z otaczajaÎcaÎ go rzeczywistosÂciaÎ i z wøasnym losem, z bezposÂrednich zmaganÂ toczonych o zrozumienie samego siebie, tego, czym sieÎ jest
i po co sieÎ źyje, dla jakich wartosÂci warto źycÂ, czym jest i czym moźe bycÂ dla nas
otaczajaÎcy sÂwiatº. W. Augustyn, Caøa jaskrawosÂcÂ zÇycia i sÂmierci, s. 84.
38
E. Stachura, SieÎ, [w:] PP, t. 2, s. 420. W opowiadaniach aluzje do ¹idei
caøosÂciº dostrzegalne saÎ takźe w dialogach bohateroÂw: ¹± To o co poszøo?/ ±
Jak by ci powiedziecÂ. O wszystko i o nicº. E. Stachura, Wesele, [w:] PP, t. 2,
s. 272.
39
To druga ksiaÎźka Stachury, w ktoÂrej koncepcja caøosÂci jest juź sygnalizowana, ale nie jest jeszcze wyrazÂna. Stachura nigdy nie wydaø tomiku osobnych wierszy, zawsze byøy to poematy. Wiersze zestawione w pewnym ustalonym porzaÎdku. MoÂwienie w odniesieniu do nich o ¹idei caøosÂciº nie jest zatem
bezzasadne.
40
DoøaÎczam do tego zestawu takźe SieÎ oraz Fabula rasa. Te utwory jedynie posÂrednio tytuøami nawiaÎzujaÎ do przedstawionej tezy. Ich wymowa jednak
jest tak silnie zwiaÎzana z koncepcjaÎ ¹wszystkosÂciº, iź nie moźna ich pominaÎcÂ.
W SieÎ bohater daÎźy do wyzbycia sieÎ osobowosÂci i rozmycia sieÎ we ¹wszystkosÂciº. Fabula rasa miaøa bycÂ utworem, ktoÂry jak czysta tablica pomiesÂci caøaÎ
otaczajaÎcaÎ rzeczywistosÂcÂ. Fabula rasa ± od ¹tabula rasaº ± czysta tablica.
Tablica, na ktoÂrej jeszcze nic nie ma, ale moźe bycÂ wszystko. Powinno bycÂ
wszystko. W zamysÂle Stachury ksiaÎźka ta miaøa powstacÂ przy wspoÂøpracy
czytelnikoÂw, ktoÂrzy zapisujaÎc puste miejsca, pozostawione specjalnie dla
nich, dopomogliby w uchwyceniu biegu źycia, caøosÂci wøasÂnie. Razem mieli
dokonacÂ tego, czego pisarz w pojedynkeÎ zrobicÂ nie zdoøaø.
41
Zob. R. Nycz, Sylwy wspoÂøczesne, KrakoÂw 1996, s. 35, s. 34; D. Danek,
O tytule utworu literackiego, ¹PamieÎtnik Literackiº 1972, z. 4, s. 143-174;
A. Matuszewska, Tytuøy powiesÂciowe, ¹Ruch Literackiº 1977, z. 2, 138-146.
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a poÂzÂniej Wszystko jest poezja, pojawiaøo sieÎ coraz wieÎcej gøosoÂw sygnalizujaÎcych pewnaÎ programowosÂcÂ w pisarstwie autora Siekierezady.
Maciej Szybist w artykule UsÂmiechnieÎty Dostojewski wyraziø takaÎ oto mysÂl: ¹Stachura gøosi caøkiem konkretnaÎ i sformuøowanaÎ filozofieÎ. Nie jest ona co prawda okresÂlona w szczegoÂøach i nie jest wyraźona w jeÎzyku naukowym, ale posiada
wszystkie cechy systemu filozoficznego. DaÎźy mianowicie do
objeÎcia caøosÂci, do zunifikowania w jednej formule caøosÂci znanego kosmosu, jest proÂbaÎ umiejscowienia czøowieka w tym
sÂwiecie i nakresÂlenia jego stosunkoÂw z innymi ludzÂmi, daÎźy
wreszcie do wytyczenia zasad posteÎpowania w sÂwiecie, dajaÎc
zarys programu posteÎpowania, ktoÂry jest zaroÂwno postulatem
moralnym, jak i proÂbaÎ opisu sytuacji ludzkiejº42.
WydawacÂ by sieÎ mogøo, iź Szybist z wyciaÎganiem wnioskoÂw
posuwa sieÎ zbyt daleko, jednakźe, w znacznym stopniu,
wspoÂøgrajaÎ one z dociekaniami innych badaczy. Zauwaźono,
iź w pisaniu Stachury wszystko jest waźne, wszystko jest
¹søynneº, dlatego naleźy to utrwalicÂ w søowie. Tadeusz Nyczek
pisaø: ¹To zamiar ogromny. Prawie, nawet na pewno ± niewykonalny. Ale na tym polega literatura, tu saÎ jej tajemnice, pola
odkrycÂ: uchwycicÂ chocÂ teÎ odrobineÎ, uøomek, ktoÂry beÎdzie caøym kosmosem. A jesÂli i to przekroczy pisarskie siøy, trzeba
przynajmniej zanotowacÂ owe «totalitarne» zamiaryº43.
Andrzej Drawicz, nawiaÎzujaÎc do Caøej jaskrawosÂci, konstatowaø: ¹Nie z programowaÎ bezmysÂlnosÂciaÎ, ale z pewnym
programem mamy zatem do czynienia. Mniejsza o to, czy gøeÎbokim, czy przemysÂlanym, a nie tylko odczutym, czy sprawdzajaÎcym sieÎ na døuźszaÎ meteÎ i w sytuacjach bardziej skomplikowanych. Nie wszystko musi bycÂ jasne od razuº44.
Zdzisøaw Dumowski wskazywaø, iź waźnaÎ roleÎ w zmaganiach z ogarnieÎciem otaczajaÎcej rzeczywistosÂci odgrywa jeÎzyk
pisarza: ¹Wøadza Stachury nad jeÎzykiem stwarza iluzjeÎ wøadzy
nad sÂwiatem realnym. Wøadzy tej uźycza on i czytelnikowiº45.
Kolejne ksiaÎźki przynosiøy nowe wypowiedzi, ktoÂre coraz czeÎsÂciej i wyrazÂniej opisywaøy (takźe coraz wyrazÂniejszaÎ) propozycjeÎ artystycznaÎ Stachury: ¹[...] otwarty na wszystko, gotoÂw do
42
43
44
45

M. Szybist, dz. cyt., s. 6.
T. Nyczek, RadosÂcÂ pisania, s. 127.
A. Drawicz, Szukanie peøni, ¹Sztandar Møodychº 1970, nr 57, s. 4.
Z. Dumowski, Dlaczego nie reformator, s. 23.
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ogarnieÎcia «wszystkiego» z dziecieÎcaÎ øatwosÂciaÎ i bezposÂredniosÂciaÎ? Wszystko jest poezja ± powtarza uparcie Stachura. Nie ma
zjawisk, nie ma ludzi, nie ma mysÂli, ktoÂrych nie umiaøbym
przeźycÂ po swojemu, zachwycicÂ sieÎ nimi, ktoÂrych nie umiaøbym wtopicÂ w moje poetyckie universum. Jest to wieÎc proÂba
zawøadnieÎcia caøosÂciaÎ, niezwykøa proÂba literackiej «integracji»º46.
PodejmujaÎc sieÎ przesÂledzenia recepcji utworoÂw Stachury,
dostrzeźemy, niezbyt chyba szczeÎsÂliwaÎ dla autora, prawidøowosÂcÂ: im bardziej beÎdziemy sieÎ zbliźacÂ do ostatnich lat źycia
Stachury, tym wieÎcej odnajdziemy gøosoÂw podejmujaÎcych
proÂbeÎ moźe nie tyle objeÎcia caøosÂci twoÂrczosÂci autora, ile
wskazania drogi, kierunku lektury tej caøosÂci. BycÂ moźe, najistotniejszaÎ uwagaÎ byøa ta, ktoÂra podejmowaøa refleksjeÎ nad
twoÂrczosÂciaÎ Stachury jako caøosÂciaÎ; jeszcze mglistaÎ, trudnaÎ
do jednoznacznego okresÂlenia, ale zarysowujaÎcaÎ sieÎ z coraz
wieÎkszaÎ wyrazistosÂciaÎ.
ProÂbeÎ ogarnieÎcia caøego dzieøa Stachury podjaÎø Krzysztof
Rutkowski, ktoÂry towarzyszyø mu przez niemal caøaÎ jego literackaÎ drogeÎ. Trzy lata przed sÂmierciaÎ autora Caøej jaskrawosÂci
zwracaø uwageÎ na to, iź wszystko, co o nim napisano, jest tylko
´
do pewnego stopnia søuszne. Zeby trafniej konstruowacÂ saÎdy,
trzeba nabracÂ dystansu oraz spojrzecÂ na caøe zjawisko. Jak
zauwaźyø, sam Stachura uznawaø za istotne takie spojrzenie
na roÂźnorodne zjawiska, ktoÂre moźna by nazwacÂ ¹proÂbaÎ caøosÂciº. Byøaby ona przede wszystkim rewizjaÎ standardowego rozumienia rzeczywistosÂci, ktoÂraÎ nie jest po prostu to, co na
zewnaÎtrz: pola, lasy, ludzie. RzeczywistosÂciaÎ jest dopiero uintensywnione i przywoøane odczucie wszystkich przedmiotoÂw
i zjawisk, ktoÂre istniaøy w roÂźnych czasach i roÂźnych miejscach, wszystkiego, co byøo, jest i beÎdzie. CaøosÂciowe odczucie
sÂwiata, jego wzmocniony, nasilony i przywoøany obraz byøby
bliźszy rzeczywistosÂci. PatrzaÎc na ¹czeÎsÂcÂº, mysÂlimy o ¹caøosÂciº,
widzaÎc jaÎ, nie zapominamy o ¹czeÎsÂciº, o czaÎstce, kaźdym momencie źycia. To wøasÂnie bycie jest dla Stachury najwaźniejsze, a nie byt, nie przedmiot, ale bycie, ktoÂre determinuje pojawienie sieÎ tego, co moźna by nazwacÂ codziennosÂciaÎ. W caøym
trudzie Stachury nie chodzi o poznanie przez refleksjeÎ, ale
o takie poznanie, ktoÂre jest wynikiem roÂwnoczesnego wspoÂødziaøania zmysøoÂw, intuicji, caøego ciaøa i umysøu. Tylko po46

W. MaciaÎg, NiewinnosÂcÂ poezji, ¹Nowe KsiaÎźkiº 1975, nr 2, s. 61.
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znanie bezposÂrednie przywraca utracony kontakt z tym, co
jest wokoøo47.
Podejmowane przez StachureÎ proÂby objeÎcia caøosÂci rzeczywistosÂci determinowaøy formeÎ jego dzieøa. Zygmunt Trziszka,
piszaÎc o zmaganiach Stachury ¹z samym sobaÎº, zauwaźyø, iź
¹Stachura nieustannie pisaø jednaÎ i teÎ samaÎ ksiaÎźkeÎ, ktoÂra byøa
dzieøem otwartymº48. Jedynie nieliczni komentatorzy otwarcie
wyraźali swojaÎ bezradnosÂcÂ w starciu z pismami Stachury. Mirosøaw Strzyźewski pisaø: ¹Nie ulega waÎtpliwosÂci, źe na obszarze pogranicza literatury zaobserwowalisÂmy w ostatnich latach
(w chwili obecnej zaroÂwno krytycy, jak i czytelnicy jakby nieco
ochøoneÎli) zjawisko o rzadko spotykanych rozmiarach, ktoÂremu na imieÎ byøo ± EDWARD STACHURA. PiszeÎ: na obszarze
pogranicza literatury, albowiem, paradoksalnie, literackie
dzieøo Stachury, mimo pozoroÂw zainteresowania, bynajmniej
nie zostaøo jeszcze naleźycie zinterpretowane, opisane, wøaÎczone w kanon najnowszych osiaÎgnieÎcÂ sztuki søowa, a to, co najczeÎsÂciej znajduje sieÎ w centrum zainteresowanÂ piszaÎcych o autorze Siekierezady, moźna nazwacÂ kreacjaÎ literackiej legendy
bezkrytycznie gloryfikujaÎcej dzieøo i źycie pisarzaº49.
Badacze podejmujaÎcy sieÎ recenzowania ksiaÎźek Stachury
nie mieli øatwego zadania. Nawet teksty, ktoÂrych autorzy proÂbowali dokonacÂ obiektywnego osaÎdu, nie przyniosøy klarownych i wyczerpujaÎcych wnioskoÂw, moźemy jednak dostrzec
niepewne propozycje, sugestie kierunku odczytywania tej
twoÂrczosÂci. Chodzi o uwidocznienie programowego u Stachury
¹zamachu na wszystkosÂcÂº. Tadeusz Nyczek juź po sÂmierci Stachury pisaø: ¹Wydawaøo sieÎ: źyje, by pisacÂ. Ale tak woÂwczas
rzeczywisÂcie byøo. Specyfika jego poezji i prozy polegaøa mieÎdzy
innymi na tym, źe jak rzadko ktoÂry pisarz umiaø Stachura
przetworzycÂ w literatureÎ baÎdzÂ co; kaźdy fragment egzystencji
byø godny zapisu. Nim programowo uczyniø to Biaøoszewski
(w prozie), pierwszy Stachura pisaø donosy rzeczywistosÂciº50.
47

K. Rutkowski, ProÂba caøosÂci i poezja sÂwiata, ¹Literaturaº 1976, nr 19,
´
s. 12. Janusz Zernicki pisaø o: ¹[...] zaskakujaÎco konsekwentnym systemie,
ktoÂry tworzyø [Stachura ± przyp. D.P.], komponowaø kolejnymi swymi utworamiº. Takie chmury, chocÂ rano, ¹Integracjeº 1980, nr 8, s. 65.
48
Z. Trziszka, Edwarda Stachury zmagania z samym sobaÎ, ¹MiesieÎcznik
Literackiº 1983, nr 7, s. 37.
49
M. Strzyźewski, Stachura i krytycy-mitotwoÂrcy, s. 9.
50
T. Nyczek, ZÇyciodajny, sÂmiercionosÂny, ¹MiesieÎcznik Literackiº 1980,
nr 1, s. 59. Nie beÎdzie chyba naduźyciem stwierdzenie, źe Biaøoszewski roz-
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Tak jak w cytowanym artykule, roÂwnieź w wielu innych
dostrzeźone zjawisko pozostawiono bez szczegoÂøowych analiz.
Dzieøo Stachury nie doczekaøo sieÎ szczegoÂøowej analizy caøosÂci,
ktoÂra pozwoliøaby potwierdzicÂ lub zakwestionowacÂ tezeÎ o spoÂjnosÂci i wzajemnym przenikaniu sieÎ (w wielu sferach) niemal
wszystkich ksiaÎźek tego autora. To z kolei miaøoby dowodzicÂ, iź
Stachura realizowaø zaøoźony wczesÂniej program artystyczny ±
twoÂrczosÂci totalnej. Stachura niemal przez caøy okres literackiej aktywnosÂci staraø sieÎ zwroÂcicÂ uwageÎ krytyki na zasadnicze, najistotniejsze aspekty swojej twoÂrczosÂci. Chyba bez popadania w skrajnosÂci moźna powiedziecÂ, źe mu sieÎ to nie udaøo. DobraÎ ilustracjaÎ jego sytuacji moźe bycÂ fragment listu
Norwida do Joanny KuczynÂskiej:
[...] przez caøe źycie moje źadnego nie widziaøem przy mnie ± źadnego nie widziaøem ufajaÎcego [...]. SAM JESTEM i SAM BYèEM.
Potem, potem, potem przyjdaÎ do mnie i powiedzaÎ: «Ach!... doprawdy ± ach!... to jednakźe ty miaøesÂ søusznosÂcÂ [...]»51.
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MiecÂ wyobrazÂnieÎ ±
to znaczy widziecÂ sÂwiat w jego peøni...52

Tytuøowe okresÂlenie ± totalny ± odnosi sieÎ do wielu aspektoÂw pisania Stachury53. MieÎdzy innymi wiaÎźe sieÎ z poszukiwaniami ¹wypowiedzi zupeønejº54, proÂbaÎ zawøadnieÎcia caøosÂciaÎ
poczaÎø ¹romans z rzeczywistosÂciaÎº juź od Teatru osobnego (z tomu Obroty
rzeczy, 1956 r.). W zwiaÎzku z tym naleźaøoby go uznacÂ za prekursora idei
¹ogarnieÎcia wszystkosÂciº.
51
C. Norwid, List do Joanny KuczynÂskiej (Paryź, 12 listopada 1867 r.),
[w:] tenźe, Pisma wszystkie, t. 9, zebraø, tekst ustaliø, wsteÎpem i uwagami
krytycznymi opatrzyø Juliusz W. Gomulicki, Warszawa 1971, s. 324.
52
M. Eliade, Sacrum. Mit. Historia, tøum. A. Tatarkiewicz, Warszawa
1970.
53
OkresÂlenie ¹totalnaº pojawiaøo sieÎ w tekstach dotyczaÎcych Stachury,
nie byøo jednak precyzowane, a co za tym idzie, pozostawiaøo szerokie spektrum interpretacji. Leszek Bugajski napisaø: ¹Stachura uprawiaø twoÂrczosÂcÂ
totalnaÎ z niespotykanaÎ w naszej literaturze intensywnosÂciaÎ i pasjaÎº. L. Bugajski, Stachura, [w:] tenźe, Pozy, prozy, Warszawa 1986, s. 262.
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rzeczywistosÂci, uchwycenia za pomocaÎ literatury jednoczesnosÂci zdarzenÂ, zatrzymania uciekajaÎcej chwili55. Poszukiwania zakrojone na takaÎ skaleÎ wiaÎzaøy sieÎ z eksperymentami
w sferze jeÎzyka (co byøo przyczynaÎ wielu nieporozumienÂ w obszarze recepcji). Stachura, walczaÎc z konwencjami jeÎzykowymi
i gatunkowymi, staraø sieÎ zbadacÂ ¹wypornosÂcÂ literaturyº, jednoczesÂnie poszerzajaÎc jej granice. Jego ¹zamach na wszystkosÂcÂº wiaÎzaø sieÎ ze zmianaÎ pojmowania czasu. TerazÂniejszosÂcÂ,
ktoÂra staøa sieÎ funkcjaÎ przeszøosÂci i przyszøosÂci, zmusza do
caøosÂciowego oglaÎdu wszystkich przejawoÂw tego, co jest. Pojawia sieÎ pragnienie wniknieÎcia we wszystko, co jest, byøo i beÎdzie, cheÎcÂ bycia zawsze i wszeÎdzie jednoczesÂnie, sprowadzenia
czeÎsÂci do caøosÂci56, by oddacÂ najwierniej kaźdy przejaw komunikujaÎcego cosÂ bytu. Stachura pragnie wtopicÂ sieÎ caøosÂciaÎ siebie we wszystko:
Z Tucholi do GrudziaÎdza trocheÎ szedøem, wieÎcej jechaøem. Patrzyøem na boki, patrzyøem przed siebie (nie patrzyøem za siebie), patrzyøem lekko w goÂreÎ i byøo niewymownie. Nie: mi niewymownie, ale
niewymownie bez mi, to znaczy z mi, ale to mi nie wysuwaøo sieÎ nic
a nic przed nie mi: Byøo niewymownie. Niewymownie wzajemnie.
Byøo dziwnie, ale dziwnie, dziwnie. Byøo prawdziwie normalnie.
Cudne manowce, zjawa realna, peøna wzajemnosÂcÂ ± to wszystko
co rozmaicie nazywam, a jest jednym i tym samym, to wszystko
wieÎc byøo bardzo tym jednym. Nad wyraz. MysÂlaøem o tym, czy to ja
powodujeÎ, źe tak jest, czy teź tak jest bez mojego powodowania. Ja
sieÎ po prostu z tym wszystkim zbiegøem. To wszystko i ja, czyli
wszechsÂwiat bez jednego punktu i ja ± punkt ± zbiegøo sieÎ nam.
Chciaøo mi sieÎ pøakacÂ z jakiegosÂ szczeÎsÂcia i miaøem wraźenie, źe
zrobiøo sieÎ duźo wieÎcej miejsca wokoÂø. Nie byøo wyjaÎtkoÂw. Wszystko
byøo bezwyjaÎtkowo jednym. A gdyby miaø sieÎ w jakisÂ sposoÂb wyøo54

Termin Krzysztofa Rutkowskiego.
Autor ProÂb ± Michel de Montaigne ± pisaø: ¹Prawdziwa literatura beÎdzie
zawsze proÂbaÎ proÂb uchwycenia mijajaÎcego czasu ± rodzenia sieÎ, upadku,
regeneracji wartosÂci, wartosÂci niekiedy zaprzeczajaÎcych sobie ± jak to ma
miejsce w kaźdym ludzkim dosÂwiadczeniuº. Cyt. za: R. ChodzÂko, MieÎdzy wyznaniem a tekstem, ¹MiesieÎcznik Literackiº 1983, nr 7, s. 40.
56
K. Rutkowski, Przeciw (w) literaturze. Esej o poezji czynnej Mirona
Biaøoszewskiego i Edwarda Stachury, Bydgoszcz 1987, s. 215. Niezwykøe
podobienÂstwo w sposobie konstruowania czasu dostrzegamy w powiesÂci
Joyce'a Finnegans Wake. Zenon Fajfer, omawiajaÎc ten problem, napisaø, iź
Joyce ¹stopiø wszystkie czasy i miejsca, wszystkie wydarzenia i jeÎzyki [...]º.
Z. Fajfer, Liberatura (aneks do søownika terminoÂw literackich), ¹Dekada Literackaº 1999, nr 5-6, s. 8.
55
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nicÂ wyjaÎtek, to wszystko staøoby sieÎ natychmiast wyjaÎtkiem. Tak
byøo. Idealne warunki do nowego poczaÎtku, do nowej wiecznosÂci.
Peøna gotowosÂcÂ. Tak byøo, źe wystarczaøoby zrobicÂ ten wøasÂciwy
ruch, a wszystko w teÎ stroneÎ by ruszyøo, by sieÎ potoczyøo. Caøa
kawalkada. Tak byøo. I to wøasÂnie oceniøem jako wyjaÎtkowo normalne57.

Stachura nie byø jedynym, ktoÂry podjaÎø sieÎ proÂby spisania,
odzwierciedlenia ¹wszystkiegoº: ¹«SpiszeÎ wszystko», powiadajaÎ
zgodnie Buczkowski i Biaøoszewski, «chceÎ wszystko zatrzymacÂ». «Wszystko», czytamy u RoÂźewicza [...] ± bo wszystko jest
warte utrwalenia odsøaniajaÎcego literacki walor «kaźdego drobiazgu»º58. W jednym z brulionoÂw JoÂzefa Czechowicza odnajdujemy taki oto, korespondujaÎcy z powyźszymi zamiarami,
zapis: ¹NotowacÂ bieg mysÂli od stacji do stacji i wieÎcej, to, co
jest pomieÎdzy stacjamiº59.
Podobne zamiary miesÂciøy sieÎ takźe w artystycznym dziele
Brunona Schulza. Rzecz byøa niejednokrotnie podnoszona
w badaniach nad jego twoÂrczosÂciaÎ, najszerzej jednak w sposoÂb
uporzaÎdkowany pisaø o tym Wøadysøaw Panas: ¹Szczupøa ilosÂciowo twoÂrczosÂcÂ literacka Brunona Schulza miesÂci w sobie
Â w niezwykøy projekt
wizjeÎ universum ± zaiste ± ogromnego. O
streszcza sieÎ i zamyka, bodajźe najsÂcisÂlej, aczkolwiek nadmiernie ogoÂlnikowo, w søowie «wszystko». WyrazicÂ ± wszystko,
ostatecznie ± wszystko. WyrazicÂ lub chociaźby tylko ewokowacÂ
wszystko ± taka jest najogoÂlniejsza, caøkowita i zarazem maksymalna intencja znaczeniowa, nadrzeÎdny postulat i zadanie
sztuki Schulza. OdsøonicÂ teÎ wielkaÎ, nieograniczonaÎ i wprost
absolutnaÎ perspektyweÎ w rzeczywistosÂci maøej, ograniczonej
i wreÎcz fragmentarycznej, odsøonicÂ poprzez opowiadanie o postaciach i zdarzeniach zwykøych, niepozornych i nawet trywialnych, odsøonicÂ poprzez opis rzeczy i zjawisk drobnych, banalnych i niewaźnych ± taka jest podstawowa dyrektywa «filozoficzna» i «metodologiczna», jakaÎ kieruje sieÎ w swojej praktyce
twoÂrczej autor SklepoÂw cynamonowychº60.
57
E. Stachura, Wszystko jest poezja. OpowiesÂcÂ-rzeka, Warszawa 1975,
s. 195-196. Fragment cytowany takźe przez K. Rutkowskiego.
58
R. Nycz, Sylwy wspoÂøczesne, KrakoÂw 1996, s. 44.
59
Zob. J. Czechowicz, Brulion 1930-1931, Muz. Lit., inw. 238.
60
W. Panas, KsieÎga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza,
Lublin 1997, s. 7-8. Powyźej cytowane uwagi Wøadysøawa Panasa warto wzbogacicÂ fragmentem wypowiedzi samego Schulza, ktoÂra odnosi sieÎ do problemu
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AnalizujaÎc utwory Stachury caøosÂciowo, zauwaźymy wewneÎtrzne podobienÂstwa. PojawiajaÎ sieÎ tam eksperymenty jeÎzykowe, gatunkowe, ktoÂre organizuje zamiar ogarnieÎcia caøosÂci.
PoøaÎczenia i zwiaÎzki, proÂby spajania wewnaÎtrztekstowe i mieÎdzytekstowe rozciaÎgajaÎ sieÎ na caøe dzieøo Stachury. Na kartach
jego ksiaÎźek ± spajajaÎca je ± osoba moÂwiaÎca wyrazÂnie stawia
sobie za cel caøosÂciowe poznanie oraz odkrycie moźliwosÂci autentycznego, intensywniejszego bycia w kaźdej chwili istnienia. Takie daÎźenia nie pozostajaÎ bez wpøywu na wyobraźenie
czasu i przestrzeni. Konwencjonalne dosÂwiadczenie czasu jest
nasteÎpstwem ¹terazº, przemijajaÎcych i nadchodzaÎcych jednoczesÂnie. Z takiego punktu widzenia, chociaź poszczegoÂlne ¹terazº nasteÎpujaÎ po sobie, zawsze mamy do czynienia z jakimsÂ
¹terazº, ktoÂre wyznacza to, co byøo przedtem, i to, co beÎdzie
potem, a zatem przeszøosÂcÂ i przyszøosÂcÂ odsunieÎte od terazÂniejszosÂci61. W tym znaczeniu czas jawi sieÎ jako obce, zewneÎtrzne wobec czøowieka zjawisko, niezaleźne od niego. Podmiot
w ksiaÎźkach Stachury chce przeźywacÂ wszystko jednoczesÂnie,
ukazacÂ to, co wydarzyøo sieÎ w tym samym miejscu w roÂźnym
czasie62:
Od niedalekich kartoflisk na starorzeczu snuø sieÎ swaÎd palonych
øeÎtoÂw. Po wodzie rozgøosÂnie niosøy sieÎ krzyki blaszkodziobych. Inne
dochodziøy nas søuchy. Dalsze. I jeszcze dalsze. Staroźytne. CieÎźki
oddech wojownika biegnaÎcego z nowinaÎ z Maratonu do Aten. Jeszcze dalsze. Prehistoryczne. ChrzeÎst źwiru pod sunaÎcym czoøem
lodowca. I jeszcze dalsze. Szum ten przy narodzinach planety. [...]
WieÎc to søyszelisÂmy w ogoÂle. CaøaÎ neÎdzeÎ i caøaÎ wielkosÂcÂ63.
ogarnieÎcia ¹caøosÂciº: ¹KuszaÎ mnie obecnie coraz bardziej niewyraźalne tematy.
Paradoks, napieÎcie mieÎdzy ich niewyraźalnosÂciaÎ i nikøosÂciaÎ a uniwersalnaÎ
pretensjaÎ, aspiracjaÎ reprezentowania wszystkiego ± jest najsilniejszaÎ podnietaÎ twoÂrczaÎº. B. Schulz, ZapowiedzÂ, ¹WiadomosÂci Literackieº 1939, nr 17. Cyt.
za: W. Panas, dz. cyt., s. 10.
61
K. Rutkowski, Przeciw (w) literaturze, s. 211.
62
Tym zamiarom roÂwnoczesÂnie towarzyszaÎ waÎtpliwosÂci co do moźliwosÂci
poznania: ¹Ale czy to wszystko, co jest do zrozumienia ± czy to jest wszystko?
Nie wydaje sieÎ, o cudne manowce, nie wydaje mi sieÎ. To wszystko, co jest do
zrozumienia, to jest bycÂ moźe zaledwie drobiazg w tym wszystkim, co sieÎ
okresÂla søowem «rzeczywistosÂcÂ», a jeszcze to søowo, i juź od døuźszego czasu
staje sieÎ dla mnie coraz bardziej niejasne i przede wszystkim ciasne, o wiele za
ciasne, coraz mniej obejmujaÎce, i trzeba mi przestacÂ uźywacÂ tego søowa [...]º.
E. Stachura, SioÂdma jedynka, [w:] Wszystko jest poezja, Warszawa 1982,
s. 262.
63
E. Stachura, Caøa jaskrawosÂcÂ, Warszawa 1974, s. 53-54.
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Wychwycenie zjawisk, ktoÂre miaøy miejsce w roÂźnym czasie, ale w tym samym miejscu, to nie wszystko. Chodzi takźe
o ujeÎcie wszystkich wydarzenÂ, ktoÂre ¹dziejaÎ sieÎº w roÂźnych
miejscach, ale dokøadnie w tym samym czasie64. Tego brakuje
do peøni:
W tym samym czasie, co dziaøo sieÎ gdzie indziej? Kto źyø, kto umieraø, kto ni jedno, ni drugie, ni trzecie? Kto sÂmiaø sieÎ, kto pøakaø nad
kimsÂ, kto pøakaø nad sobaÎ. Kto jadø, kto byø gøodny? Kto sobie wyobraźaø i co sobie wyobraźaø i jak sobie wyobraźaø? Kto piø, kto duźo
piø, kto zapijaø sieÎ do chybnej. Kto modliø sieÎ do kogo, jakimi søowami, czy moÂgøby pomodlicÂ sieÎ za nas? Kto tanÂczyø, kto nie tanÂczyø,
ilu z kulaÎ u nogi? Kto liczyø pieniaÎdze, kto waźyø swoÂj los? Kto sobie
przypomniaø, kto chciaø zapomniecÂ, kto nie moÂgø zapomniecÂ? Kto
moÂwiø, kto szczebiotaø, kto milczaø straszliwie?65

Nie beÎdzie chyba zbyt sÂmiaøa teza, iź PrzybosÂ wywarø niemaøy wpøyw na caøaÎ grupeÎ møodych poetoÂw66, z ktoÂrymi Stachura przez pewien czas byø zwiaÎzany. Andrzej K. WasÂkiewicz
w ksiaÎźce Modele i formuøa pisaø o stosunku owej grupy poetyckiej do tradycji: ¹JednaÎ z cech [...] antyorientacyjnej opo64

Na kartach Kosmosu Gombrowicz skarźyø sieÎ: ¹[...] nic nigdy nie moźe
zostacÂ naprawdeÎ wyraźone, oddane w swoim stawaniu sieÎ anonimowym, nikt
nigdy nie zdoøa oddacÂ beøkotu rodzaÎcej sieÎ chwiliº. Zob. W. Gombrowicz,
Kosmos, [w:] tenźe, Dzieøa, t. 5, red. J. BøonÂski, KrakoÂw 1988, s. 24.
65
E. Stachura, Caøa jaskrawosÂcÂ, s. 31.
66
Mam tu na mysÂli OrientacjeÎ PoetyckaÎ Hybrydy. Poeci, wsÂroÂd ktoÂrych
´
byli m.in. Stachura i Zernicki, posøali Przybosiowi do oceny nowo zaøoźone
´
pisemko ¹Helikonº. Oto fragment listu autora SÂrub do Janusza Zernickiego:
¹List Pana byø miøy i ± wsÂroÂd wielu listoÂw dostawanych od poczaÎtkujaÎcych
poetoÂw ± ten swoim tonem źarliwej szczerosÂci zacheÎcaø mnie do lektury
wierszy. [...] Radziøbym Panu ± zamiast posÂwieÎcacÂ czas i energieÎ na wydawanie pisma bez przyszøosÂci ± staracÂ sieÎ publikowacÂ w istniejaÎcych juź
tygodnikach literackich. ProszeÎ po pewnym czasie przysøacÂ mi kilka wierszy ± beÎdeÎ sieÎ staraø uøatwicÂ panu debiut w pismach warszawskichº. (List
opatrzony dataÎ 22 XII 1956 znajduje sieÎ w Bibliotece Narodowej w Warszawie, nr akc. 11667). ZastanawiajaÎce jest to, dlaczego Stachura ukrywaø
przed znajomymi fakt, iź spotyka sieÎ i koresponduje z Przybosiem. ZagadkowosÂci sprawie dodaøo wyznanie nieźyjaÎcego juź przyjaciela Stachury,
´
Janusza Zernickiego, ktoÂry stwierdziø, źe nie wiedziaø nic o znajomosÂci
Stachury z Przybosiem (informacja na podstawie rozmowy autora pracy
´
z Januszem Zernickim z 30 stycznia 2000 roku). PodobnaÎ informacjeÎ przekazaø profesor Janusz SøawinÂski, ktoÂry wyznaø, iź obu poetoÂw znaø osobisÂcie, lecz wydawaøo mu sieÎ, źe ¹źyjaÎ w niestycznych wzajem sÂwiatachº. Informacja na podstawie listu Janusza SøawinÂskiego do Dariusza Pachockiego z 13 listopada 2002 r.
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zycji byøo przywoøanie opozycji: klasycyzm ± romantyzm, przy
czym «klasycystyczna» byøa oczywisÂcie Orientacja, «romantyczne» zasÂ wysteÎpujaÎce przeciw jej programowi grupy. [...]
Z tej perspektywy analogia Awangarda ± Orientacja uzyskaøa
swoje dodatkowe uzasadnienieº67.
Dzieøo Juliana Przybosia miaøo niemaøy wpøyw na twoÂrczosÂcÂ Stachury, niejako zakøoÂcajaÎc jego romantyczne skøonnosÂci68. Stanisøaw BaranÂczak twierdziø, iź: ¹WybierajaÎc tradycjeÎ, do ktoÂrej czuje sieÎ przypisany, poeta wybiera zarazem tradycjeÎ, od ktoÂrej pragnie sieÎ odciaÎcÂ: saÎ to dwie nierozdzielne
strony jednego aktu wyboruº69. U Stachury widacÂ przeplatanie sieÎ wpøywoÂw awangardowych i romantycznych. Trudno nie
zauwaźycÂ korespondencji pomieÎdzy StachuraÎ i Przybosiem
m.in. w kwestii ¹wszystkosÂciº i w sposobie ujmowania czasu.
Bliski Stachurze jest takźe postulat Awangardy o doskonaleniu warsztatu70. Pisarze sieÎ znali, korespondowali, czasem
widywali. Autor SÂrub wspominaø: ¹[Druga poøowa wrzesÂnia
1960] DzisÂ zastaøem w Kawiarni Literackiej Edwarda StachureÎ, przypadø zaraz. JakisÂ odsÂwieźony, spokojny, lepiej ubrany.
Bardzo mnie to ucieszyøo. Z tego podopiecznego beÎdeÎ jednak
miaø pociecheÎ poetyckaÎ. Juźby teraz nie podpisaø sieÎ tak, jak
w pierwszym lisÂcie do mnie przed dwoma laty: sÂ.p. Stachura.
Wielkie zdrowie fizyczne pozwoli temu cyganowi i wøoÂczeÎdze
przezwycieÎźycÂ wszelkie tzw. przeciwnosÂci losu, bezdomnosÂcÂ
i biedeÎ, a nawet wøasny ± silny ± instynkt samozniszczycielski.
67
A. K. WasÂkiewicz, Modele i formuøa. Szkice o møodej poezji lat szesÂcÂdziesiaÎtych, Wrocøaw±Warszawa±KrakoÂw±GdanÂsk 1978, s. 48-50.
68
¹Stosunek awangardy do romantyzmu okresÂliø Peiper skroÂtowo w Zapiskach o prawach poezji. [...] RoÂźnice widziaø [...] w tym, źe romantycy odwoøywali sieÎ do przeźycÂ aktualnych w ich epoce, a dzisÂ przewaźnie juź przezwycieÎźonych; źe stworzyli wokoÂø swojej twoÂrczosÂci legendeÎ, ktoÂrej awangarda nie
ma powodu podtrzymywacÂ; i wreszcie, źe rozumieli przez prawdeÎ uczucÂ wprowadzanie do poezji przeźycÂ juź wczesÂniej obecnych, ale hamowanych i zatajanych, podczas gdy awangarda zmierza do ujeÎcia «natury uczucÂ, prawdy ich
skøadu i przebiegu»º. Dla Przybosia natomiast ¹Samo znaczenie søowa «romantyzm» wydawaøo sieÎ [...] jednaÎ z abstrakcji tak ogoÂlnych, źe wreÎcz zatracajaÎcych swoÂj konkretny sensº. Zob. A. Lam, Awangarda polska wobec romantyzmu, [w:] Tradycja i nowatorstwo w literaturze søowianÂskiej XX wieku,
Warszawa 1976, s. 352, 356. WieÎcej o zwiaÎzkach Stachury z romantyzmem
w dalszej czeÎsÂci pracy.
69
S. BaranÂczak, Nieufni i zadufani. Romantyzm i klasycyzm w møodej
poezji lat szesÂcÂdziesiaÎtych, Warszawa±Wrocøaw±KrakoÂw±GdanÂsk 1971, s. 41.
70
Zob. tamźe, s. 156.
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BeÎdzie z niego pisarz. W sÂrodku ± gdy sieÎ do niego serdecznie
odniesÂcÂ ± jest bardzo czuøy i wdzieÎczny. Pisze coraz lepiej, a ma
o tym, co pisze, najlepsze mniemanie. To dobrze, w jego wieku
bardzo potrzebne.
PamieÎtam jak kiedysÂ w kawiarni przeczytaø w mojej obecnosÂci w sÂwieźo wyszøym «PrzeglaÎdzie Kulturalnym» moÂj
wiersz Kartka znad Adriatyku71. Byø bardzo poruszony, wargi mu sieÎ nie chciaøy dopasowacÂ, jaÎkaø sieÎ: «To... to... lepsze
niź moje! A wie Pan, źe ja sieÎ uwaźam za najwieÎkszego poeteÎ
sÂwiata»º72.
Jak zauwaźyø Krzysztof Rutkowski ± zwiaÎzek mieÎdzy twoÂrczosÂciaÎ Przybosia i Stachury moźna nazwacÂ ¹zwiaÎzkiem kontynuacjiº. Stachura poszedø drogaÎ wyznaczonaÎ przez autora
Na znak nie tylko w przenosÂni, lecz takźe dosøownie73. Zdaniem Przybosia poezja umoźliwia odsøonieÎcie Wszystkiego74,
doznanie caøosÂci bytu: ¹PrzejaÎø mnie oÂw dreszcz porozumienia
z rosÂnieÎciem i kwitnieniem, ktoÂry we wczesnej møodosÂci wprawiaø mnie w spazm miøosny, owa źaÎdza wdarcia sieÎ w rdzenÂ
drzewa, wsÂciekøe pragnienie przelania krwi i sekrecji gruczoøoÂw w korzenie traw, owa nieustajaÎca chucÂ, cheÎcÂ wniknieÎcia
we Wszystko. Z tej niezaspokojonej nigdy źaÎdzy pisaøem wiersze. [...] A dzisÂ ± po tylu latach posÂwieÎconych søowom uziemnionym, søowom, w ktoÂre wrosøy doznania wszystkich zmysøoÂw, tak źe nabraøy miaÎźszosÂci rzeczy dotykalnych ± dzisÂ søucham søowika, ktoÂrego rozsadza jak eksplozja sÂpiew, waÎcham
czeremcheÎ, gøaskam i źujeÎ gorzkie listki brzozoÂwek ± i nie odczuwam wsÂciekøej źaÎdzy, ktoÂraÎ tylko poezja mogøa ukoicÂ. Jestem szczeÎsÂliwy, poezja zeszøa z kartek ksiaÎźki na ziemieÎ. MogeÎ
jej nie pisacÂ, lecz widziecÂ jaÎ, søuchacÂ, waÎchacÂ i dotykacÂ dosÂwiadczajaÎc pogody tej wiosny. MogeÎ jaÎ czucÂ nie marzaÎc poźaÎ71

8, s. 7.

Wspomniany wiersz ukazaø sieÎ w ¹PrzeglaÎdzie Kulturalnymº 1960, nr

72
J. PrzybosÂ, Zapiski bez daty, z reÎkopisoÂw wybraø RosÂcisøaw SkreÎt,
¹Regionyº 1989, nr 1, s. 126.
73
K. Rutkowski, Pozaliteracka koncepcja poezji. Granice poezji jako literatury, ¹PrzeglaÎd Humanistycznyº 1977, nr 9, s. 128.
74
Jerzy Kwiatkowski, analizujaÎc zjawisko ¹zamachoÂw na WszystkosÂcÂº
w poezji, pisaø: ¹W odniesieniu do niektoÂrych tekstoÂw roleÎ teÎ moźna traktowacÂ
bardzo szeroko i ± nieco powierzchownie. «Zamachy na WszystkosÂcÂ», «proÂbeÎ
CaøosÂci» rozumiaøoby sieÎ wtedy jako maksymalistyczny program poetycki
opisania, opowiedzenia wszystkiegoº. SÂwiat poetycki Juliana Przybosia, Warszawa 1972, s. 200.
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dliwie, nie piszaÎc, lecz tylko ± beÎdaÎc. Wystarczy mi bycÂ. BycÂ
znaczy: pozwolicÂ sieÎ okresÂlicÂ przez sÂwiat?º75.
Zadaniem sztuki, literatury zatem nie jest oddawanie stanoÂw, uczucÂ czy fragmentoÂw rzeczywistosÂci, ale daÎźenie do caøosÂciowego poznania i doznania sÂwiata oraz uczestnictwa
w nim w sposoÂb poetycki. IdaÎc tym tropem, dochodzimy do
mysÂli, iź poezja przestaje bycÂ tylko pisaniem wierszy, ale staje
sieÎ sposobem bycia, pragnieniem przekraczania siebie i swojej
sztuki. Blisko staÎd do mysÂli, iź maksymalna kondensacja
wierszy Przybosia, ocierajaÎcych sieÎ o granice milczenia, jest
stopniowo usÂwiadamianym sobie odkryciem prawdziwej poezji, ktoÂra znajduje sieÎ nie w søowach utworu artystycznego, ale
poza nim ± w sÂwiecie powoøywanym do istnienia przez poeteÎ
w procesie przeźywania. W poezji-wierszu, chocÂby byøa najbardziej naøadowana znaczeniami ± miesÂci sieÎ pustka. Peønia poezji jest tylko w poezji sÂwiata76.
ProÂba dosÂwiadczenia sÂwiata w caøej rozciaÎgøosÂci i wielowymiarowosÂci wyklucza pogodzenie sieÎ z tym, iź cosÂ przemineÎøo,
oraz z tym, iź jakiesÂ ¹terazº jeszcze nie nadeszøo. Potrzeba bycia
zawsze i wszeÎdzie jest warunkiem narodzin ¹wypowiedzi zupeønejº. TerazÂniejszosÂcÂ istnieje wtedy jako uobecnienie przeszøosÂci i przyszøosÂci ± jako pochodna. PrzeszøosÂcÂ, terazÂniejszosÂcÂ i przyszøosÂcÂ przestajaÎ bycÂ skøadowymi liniowego czasu,

75

J. PrzybosÂ, Pierwszy søowik, [w:] tenźe, Utwory poetyckie, Warszawa
1975, s. 553-554. Zob. K. Rutkowski, Pozaliteracka koncepcja, s. 127. Istotne
w tym konteksÂcie jest takźe, iź Kwiatkowski pisaø o powiaÎzaniach ProÂby caøosÂci z romantyzmem: ¹norwidowskie od-poczeÎcieº. Na powiaÎzania Przybosiowej ¹wizji caøosÂciº z romantyzmem wskazywaø Ryszard Matuszewski, piszaÎc, iź
wizja caøosÂci ponawia sieÎ w tej poezji na ksztaøt magicznego zakleÎcia ¹z przywoøaniem monumentalizujacego jaÎ w sposoÂb niezawodny Norwida [...] («a juź
daleka WszystkosÂcÂ nadciaÎga ogromnie w pyle, w gromie Norwida...»). NieskonÂczone zamachy na wszytkosÂcÂ, [w:] tenźe, DosÂwiadczenia i mity, Warszawa
1964, s. 378. Takźe Stachura jest niewaÎtpliwie spadkobiercaÎ romantycznych
idei. Jednakźe najwaźniejszaÎ chyba zbieźnosÂciaÎ mieÎdzy propozycjami obu
poetoÂw i romantykami jest daÎźnosÂcÂ do tego, by ¹oźywicÂ søowoº. Ryszard Matuszewski w cytowanej powyźej ksiaÎźce pisze, iź PrzybosÂ podejmuje dialog
z odbiorcaÎ, ktoÂry ma ¹«prawo [...] źaÎdacÂ, aźeby pisanie byøo robieniem tego,
co sieÎ pisze». Chodzi w nim wieÎc o swoistaÎ odpowiedzialnosÂcÂ spoøecznaÎ za
wøasny program poetycki. Zob. tamźe.
76
Zob. K. Rutkowski, Pozaliteracka koncepcja, s. 127-128. UjeÎcie takie
moźe spowodowacÂ pojawienie sieÎ problemu, czy ¹poezja sÂwiataº jest obiektywnaÎ jego wøasnosÂciaÎ ± do ktoÂrej dotrzecÂ moźe poeta (i kaźdy wraźliwy czøowiek) ±
czy raczej jest wytworem subiektywnych stanoÂw duszy poety.
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ale stajaÎ sieÎ nieprzerywalnaÎ jednosÂciaÎ, trwaniem. Stachura teÎ
jednosÂcÂ czasoÂw nazwaø czasem ¹infinitusº:
Albo jesÂli byø Izydor Ducasse, ten sam, juź w pierwszej swojej piesÂni
Maldorora wyznaø: ¹Ni mnie, ni czterem øapo-pøetwom foki, mieszkanki oceanu lodowatego, nie udaøo sieÎ rozwikøacÂ zagadki źyciaº,
wieÎc, jesÂli on byø, to czy to znaczy, źe go juź nie ma? On byø, jest
i beÎdzie. Albo nieznany źoønierz. Albo inni [...] wszyscy, wszyscy,
ktoÂrzy byli. Przestaøo im bicÂ serce, ale oni saÎ. Bo byli. BycÂ, do nich
sieÎ stosuje. Zapomniaø ten albo ci, ktoÂrzy wymysÂlili czasy proste
i zøoźone: praesens, imperfectum, perfectum, plusquamperfectum, futurum I, futurum II i inne czasy zøoźone, zapomnieli oni,
ktoÂrzy byli, wieÎc saÎ i beÎdaÎ, zapomnieli o jednym czasie wieczystym,
infinitus. KtoÂry odmienia sieÎ tak: ja bycÂ, ty bycÂ, on bycÂ, wy bycÂ, oni
bycÂ77.

Powyźsze ujeÎcie czasu nie sugeruje jego odwracalnosÂci,
lecz jedynie moźliwosÂcÂ uobecniania, ktoÂre pozwala na spoteÎgowanie obecnosÂci w sÂwiecie. To z kolei domaga sieÎ takiego
typu wypowiedzi, ktoÂra podoøaøaby zadaniu tego uobecnienia78.
Z podobnych daÎźenÂ zrodziøy sieÎ tendencje awangardowe
w powiesÂci wspoÂøczesnej. Przykøadem moźe tu bycÂ Alain
Robbe-Grillet, ktoÂry zadanie prozy widziaø w daÎźeniu do
uchwycenia ciaÎgle na nowo konstytuujaÎcego sieÎ ¹terazº, do
utrwalenia tego, jak owo ¹terazº wymyka sieÎ przedstawieniu,
jak sieÎ nieustannie zamazuje79. W tym miejscu warto wskazacÂ
na zadanie, jakie postawiø sobie Biaøoszewski. DaÎźyø on mianowicie do ¹zanurzeniaº czytelnika wewnaÎtrz dziejaÎcej sieÎ rzeczywistosÂci, stajaÎcej sieÎ jednoczesÂnie na wielu pøaszczyznach.
OsiaÎgnieÎcie takiego efektu wymaga sprawnego zakøoÂcania
funkcjonujaÎcych mechanizmoÂw jeÎzykowych. JednaÎ z gøoÂw77

Caøa jaskrawosÂcÂ, s. 19-20.
W filozofii wspoÂøczesnej problem czasu byø jednym z waźniejszych zagadnienÂ. Husserl, Brentano i Heidegger przeøamali dotychczasowe, zdroworozsaÎdkowe pojmowanie czasu. Staøo sieÎ to kamieniem weÎgielnym problematyki tak zwanej ontologii fundamentalnej. Badanie problematyki czasu przez
Heideggera wiaÎzaøo sieÎ z refleksjaÎ nad formami sÂwiadomosÂciowego dosÂwiadczania czasu przez podmiot. Wyniki tych obserwacji saÎ w wielu momentach
zbieźne z literackimi dociekaniami Stachury. Zob. K. Rutkowski, Przeciw (w)
literaturze, s. 213.
79
Zob. A. Robbe-Grillet, Natura, humanizm, tragedia, przekø. J. BøonÂski,
´
¹Zycie Literackieº 1959, nr 10; G. Grochowski, Tekstowe hybrydy, Wrocøaw
2000, s. 46.
78
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nych przeszkoÂd staje sieÎ tu wøasnosÂcÂ jeÎzyka, o ktoÂrej pisaø
Wøodzimierz Bolecki: ¹[...] dyskretnosÂcÂ (nieciaÎgøosÂcÂ) znakoÂw
jeÎzykowych wobec ciaÎgøosÂci rzeczywistosÂci, ktoÂraÎ znaki opisujaÎ, reprezentujaÎ, wyraźajaÎ. KonsekwencjaÎ dyskretnosÂci jeÎzyka
jest niemoźnosÂcÂ wyraźenia przez jeÎzyk kategorii roÂwnoczesnosÂci. [...] W jeÎzyku roÂwnoczesnosÂcÂ zdarzenÂ zostaje przeøoźona
na liniowaÎ reprezentacjeÎ søownaÎ. JeÎzyk nie tylko segmentuje
rzeczywistosÂcÂ, ale i dokonuje selekcji oraz hierarchizacji jej
poszczegoÂlnych elementoÂw. [...] «jeÎzyk køamie wzrokowi» (søuchowi, dotykowi)º80.
PokrewienÂstwa mieÎdzy koncepcjami twoÂrczymi Przybosia
dostrzegalne saÎ takźe w kwestii rozumienia czasu i przestrzeni.
JednosÂcÂ czasoÂw Przybosia i czas ¹infinitusº Stachury saÎ podstawowaÎ zasadaÎ czasoprzestrzeni, ktoÂra warunkuje poczucie
ciaÎgøej koniecznosÂci przeźywania sÂwiata jako caøosÂci. Objawienie sieÎ caøej jaskrawosÂci u Stachury bliskie jest przeźyciu caøosÂci, a zarazem przeciwstawienia wobec sÂwiata, u Przybosia:
[...] WstajeÎ ± odbiegli mnie na zawsze wszyscy. Nikogo u weÎgøa,
a do drzwi i køadki pod drzwiami, spojrzaøem
± daleko. Spojrzaøem za dom ± dalej, dalej. I nagle!
Rozwarøem oczy, krzyknaÎøem, widzeÎ:
wszeÎdzie ± na przestrzaø, wszeÎdzie ± najdalej:
z otwierajaÎcego poczaÎtku ciaÎg nie konÂczaÎcych
sieÎ poczaÎtkoÂw ±
wielkie wznoszaÎce sieÎ Wszystko ±
urywa sieÎ.
Ja w dole, a ono, podczernione deÎbem u szczytu, czerwone i źoÂøte,
nad kamiennym waÎwozem w grozie ±
nade mnaÎ.
Czarno-sÂwiatøe, wydeÎte jak odwroÂcony
najwieÎkszy DoÂø ±
nade mnaÎ.
OdreÎbny, sam wobec tego i przeciw temu ±
JA81
80

W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu mieÎdzywojennym.
Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, KrakoÂw
1996, s. 199. Zob. G. Grochowski, dz. cyt., s. 46.
81
J. PrzybosÂ, Znak przedsøowny, [w:] Utwory poetyckie, Warszawa 1975,
s. 465-466. JoÂzef Duk we wsteÎpnym szkicu do wyboru wierszy Przybosia
pisaø: ¹nasteÎpny tom poetycki Przybosia pt. ProÂba caøosÂci, wydany w marcu
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U Stachury czytamy:
Popatrzyøem poÂøkolem. Tak jakosÂ na roÂwni z roÂwnym. I... zobaczyøem jaskrawosÂcÂ. Zobaczyøem jaskrawie wszystko. CaøosÂcÂ. CaøaÎ jaskrawosÂcÂ. Tak, teraz dobrze. Zobaczyøem caøaÎ jaskrawosÂcÂ. Zobaczyøem caøaÎ jaskrawosÂcÂ tego, źe to nie chodzi ni o sÂmiercÂ, ni o źycie, ni
o sens i bezsens, ni o istoteÎ i istnienie, ni o przyczyneÎ i skutek, ni
o materieÎ i ducha, ni o serce i rozum, ni o dobro i zøo, ni o sÂwiatøosÂcÂ
i ciemnosÂci, i tak dalej, i tak dalej, ale o cosÂ zupeønie innego. Chodzi
o to wszystko razem wzieÎte i podane na tacy82.

DosÂwiadczenie caøosÂci u Przybosia przeplata sieÎ z wyobcowaniem. U obu poetoÂw jednak wyrazÂnie widoczna jest cheÎcÂ
wykraczajaÎca poza potrzebeÎ opisania caøosÂci. Ujawnia sieÎ tu
pragnienie wniknieÎcia w caøosÂcÂ bytu, cheÎcÂ oswojenia Wszystkiego. W obydwu artystycznych propozycjach sÂwiat, traktowany jako caøosÂcÂ, musi stacÂ sieÎ sÂwiatem czøowieka jako przeźywajaÎcej jednostki, ktoÂra dzieÎki swojej pracy, beÎdaÎcej jednoczesÂnie swego rodzaju twoÂrczosÂciaÎ, odnajdzie drogeÎ do samorealizacji. Z takiego punktu widzenia obydwie propozycje
± ¹proÂba caøosÂciº Przybosia i ¹caøa jaskrawosÂcÂº Stachury ± wyraźajaÎ to samo pragnienie zmiany dotychczasowego uczestnictwa w sÂwiecie. KonsekwencjaÎ tego jest zmiana nastawienia
wobec rzeczywistosÂci, takźe rzeczywistosÂci literackiej: ¹Koniec
sztuki, czyli nie-źycia, poczeÎcie sztuki-źycia, źycia peøniejszego
o wszystkaÎ sÂwietnosÂcÂ urzeczywistnianej w nim tylko (a nie
poza nim) wyobrazÂni twoÂrczej? Kaźda najprostsza czynnosÂcÂ
byøaby doznawana za kaźdym razem jak pierwsze dosÂwiadczenie sÂwiata, tak jak w dziecinÂstwie, kiedy ono jeszcze sieÎ do
niczego raz na zawsze nie przyzwyczaiøo? PieÎkno-rzecz, pieÎkno-wszystko, pieÎkno-cokolwiek byøoby ciaÎgle nowe, rodziøoby
sieÎ i umieraøo z kaźdym spojrzeniem na sÂwiat, z kaźdym ru1961 r. w Warszawie i opracowany graficznie przez źoneÎ poety DanuteÎ Kula-PrzybosÂ, przywykøo sieÎ traktowacÂ jako przeøomowy w twoÂrczosÂci Przybosia.
Tytuø tego zbioru tøumaczy sieÎ jako podjeÎta przezenÂ proÂba zespolenia sieÎ ±
poprzez poezjeÎ ± z caøosÂciaÎ Bytu. [...] W dramatyczny sposoÂb zarysowuje sieÎ
tutaj dialektyka staøosÂci i zmiany, wszystkiego i niczego, a nawet bunt przeciwko nieustannej zmiennosÂci. Ostatni wers utworu brzmi: «moÂwieÎ wszystko»,
co oznacza z jednej strony peønieÎ i doskonaøosÂcÂ poetyckiej wypowiedzi, z drugiej zasÂ ogarnieÎcie poezjaÎ wszystkiego, co istnieje. Moźna teź tu moÂwicÂ o toźsamosÂci chwilowego, ekstatycznego poczucia jednosÂci bytu i odczuwania
wiecznosÂciº. J. Duk, Wysokie powoøanie czyli o liryce Juliana Przybosia, [w:]
J. PrzybosÂ, Rozbøysk znaczenÂ. WyboÂr poezji, èoÂdzÂ 1986, s. 37-38.
82
E. Stachura, Caøa jaskrawosÂcÂ, [w:] PP, t. 3, s. 92.
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chem sÂwiat ksztaøtujaÎcym: ze spojrzeniem nieoswojonym, burzaÎcym przyzwyczajenia, chwytajaÎcym tysiaÎce sprzecznych
siø, spojrzeniem ± nie konÂczaÎcym sieÎ rozruchem natury? ZnikneÎøaby sprzecznosÂcÂ mieÎdzy pracaÎ a twoÂrczosÂciaÎ, źycie byøoby
sztukaÎ?º83.
Søowo opisujaÎce sÂwiat zawsze beÎdzie wyraźacÂ nieograniczonosÂcÂ jedynie przez chwileÎ i nie moźe zastaÎpicÂ bezposÂredniego
obcowania z rzeczywistosÂciaÎ. Zapisany tekst wprowadza element obcosÂci mieÎdzy przeźywajaÎcego i przeźywane, ogranicza
bezposÂredniosÂcÂ doznanÂ. Jedynym prawdziwym kontaktem ze
sÂwiatem jest kontakt zmysøowy, cielesny. Taka teÎsknota za
kontaktem ze Wszystkim wymaga w konsekwencji zrezygnowania z pisania i odnalezienia poezji w sposobie bycia podmiotu w sÂwiecie. PrzybosÂ nie zerwaø z pisaniem wierszy, chocÂ jego
ostatnie utwory ujawniajaÎ rozluzÂnienie kompozycji, zwrot
w stroneÎ gadaniny-mowy sÂwiata, wskazujaÎcej na nienormatywny źywioø jeÎzykowy84.
Projekt, do ktoÂrego zmierzaø PrzybosÂ, staraø sieÎ urzeczywistnicÂ Stachura. We Wszystko jest poezja czytamy:
I to wøasÂnie, teÎ dziwnaÎ radosÂcÂ w nieszczeÎsÂciu, zawdzieÎczaøem poezji. Nie mam źadnych waÎtpliwosÂci. [...] To, źe byøem bardzo smutny, bardzo zmartwiony nieszczeÎsÂciem, lecz jakby wreÎcz przeciwnie
± radosÂciaÎ dziwnaÎ przepeøniony, spokojem wielkim, siøaÎ ducha, ale
i teź siøaÎ obolaøego ciaøa ± zawdzieÎczaøem poezji. Nie poezji pisanej,
wierszowi napisanemu (czy pomysÂlanemu do napisania), lecz poezji daleko pozatekstowej. Poezji tej, o ktoÂrej moÂwieÎ, źe jest sposobem źycia, sposobem bycia, takiego bycia, ktoÂre jest sposobem nie-bycia, to znaczy nie-tego-bycia. [...] ZawdzieÎczaøem poezji, o ktoÂrej
powiem, źe jest wyobrazÂniaÎ wyobraźonaÎ, zjawaÎ jak najbardziej
realnaÎ, dotykalnaÎ, namacalnaÎ; o ktoÂrej powiem, źe jest poezjaÎ nie
teoretycznaÎ juź, ale wreszcie praktycznaÎ; poezjaÎ za ktoÂrej sprawaÎ
samotnosÂcÂ przestaje bycÂ panicznym strachem przed samotnosÂciaÎ,
bo gdziekolwiek sieÎ obroÂceÎ, wszeÎdzie jest peøno poezji.
Ja to istnienie, to zaistnienie PEèNO JEST POEZJI, GDZIEÂ CEÎ przewidywaøem juź od døuźszego czasu85.
KOLWIEK SIEÎ OBRO
83
J. PrzybosÂ, Znak przedsøowny, [w:] tenźe, Rozbøysk znaczenÂ, s. 465466. Zob. K. Rutkowski, Pozaliteracka koncepcja, s. 130.
84
Zob. K. Rutkowski, Pozaliteracka koncepcja, s. 131.
85
E. Stachura, Wszystko jest poezja, Warszawa 1975, s. 45-46. W swojej
ksiaÎźce Barbara Czochralska przywoøuje jeden z wieczoroÂw autorskich Stachury (wieczoÂr miaø miejsce w Detroit), na ktoÂrym przed wykonaniem piosenki
Nie rozdziobiaÎ nas kruki wyjasÂniaø okolicznosÂci powstania tekstu. WypowiedzÂ
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GøoÂwnaÎ cechaÎ pozaliterackiej koncepcji literatury jest poszukiwanie poezji kryjaÎcej sieÎ bezposÂrednio w sÂwiecie. Coraz
wieÎcej piszaÎcych zdaje sobie spraweÎ z istnienia innego niź dotychczasowy sposobu traktowania twoÂrczosÂci. InteresujaÎca na
tym tle jest wypowiedzÂ Tadeusza RoÂźewicza, ktoÂry w rozmowie
z TeresaÎ KrzemienÂ, powiedziaø:
T.K.: Co sprawia Panu ± dzisiaj ± roÂwnowaźnaÎ i poroÂwnywalnaÎ
z pisaniem wierszy satysfakcjeÎ? Jeźeli jest cosÂ takiego...
T.R.: CosÂ, co ma... ± hm, wie Pani, zaczaÎøem pisacÂ taki wiersz, ktoÂry
moźe naprowadzi PaniaÎ na sÂlad, bo ja tego Pani nie mogeÎ powiedziecÂ ± ale ten nienapisany wiersz zaczyna sieÎ tak: (dokøadnie nie
pamieÎtam źadnego swojego wiersza w caøosÂci) ideÎ do parku, ktoÂry
jest wierszem ± potem to przekresÂliøem i napisaøem: siedzeÎ w parku,
ale nie siedzeÎ w parku tylko siedzeÎ w wierszu, a potem... bo to byø
moÂj spacer zimowy ± źe jechaøem tramwajem, ale nie tramwajem
tylko wierszem ± tramwajem jechaøem do parku, ktoÂry nie jest
parkiem tylko wierszem i w tym parku byøy czarne drzewa, ktoÂrych
konary byøy pokryte warstwaÎ biaøego sÂniegu, na tych grubszych
siedziaøy czarne wrony, ale i to drzewo, i sÂnieg, i wrony to byø
wiersz, byøo søonÂce i usiadøem na zielonej øawce otworzyøem tygodnik jakisÂ ± spoøeczno-literacki czy kulturalno-spoøeczny, nie wiem,
jak sieÎ to teraz nazywa i na czym to polega ± no i zaczaÎøem czytacÂ te
drukowane wiersze i wyrzuciøem pismo do kosza... ± Nie skonÂczyøem swojego wiersza, ale jego napisanie byøo mi juź niepotrzebne,
niekonieczne. [...] I to nie jest tak, źe tylko park-wiersz, nastroÂj-wiersz, takźe przedmioty, søowa, uczucie. Osoby?... Moźe jest to
jakiesÂ otwarcie, do ktoÂrego daÎźeÎ, moźe to jedna z droÂg...86

Powyźsza wypowiedzÂ Tadeusza RoÂźewicza pozwala przypuszczacÂ, źe opisane zjawisko nie jest jednorazowe i byøo bliskie wieÎkszej liczbie twoÂrcoÂw. Na pewno koresponduje ono
z postawaÎ i søowem pisanym Stachury:

podsumowaø takimi oto søowami: ¹Byøo to, zanim wpadøem na to, źe poezja to
sposoÂb byciaº. Zob. B. Czochralska, WrazÇliwosÂcÂ materii, Warszawa 1998,
s. 15. Na søowa korespondujaÎce z powyźszymi trafiamy w jednym z listoÂw
Kafki: ¹moźliwe, źe istnieje jakasÂ inna twoÂrczosÂcÂ, ale ja wiem tylko tyle: pamieÎtam, kiedy strach nie daje mi zasnaÎcÂ, wiem tylko to. [...] Pisanie zachowuje
mnie, ale czy nie lepiej powiedziecÂ, źe zachowuje ono ten oto sposoÂb byciaº.
F. Kafka, List do Maksa Broda z 5 VII 1922. Cyt. za: W. Toporov, O jednosÂci
poety i tekstu, przeø. J. Faryno, ¹PamieÎtnik Literackiº 1960, z. 4, s. 283-284.
86
Tramwajem-wierszem do parku-wiersza. Rozmowa Teresy KrzemienÂ
z Tadeuszem RoÂzÇewiczem, ¹Kulturaº 1977, nr 17.
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PoÂø dnia raÎbaøem drzewo na podwoÂrzu domostwa dwu dzielnych
kobiet pomieÎdzy Obornikami SÂlaÎskimi (SÂlicznymi, jak moÂwiaÎ niektoÂrzy) a TrzebnicaÎ. Byø to pieÎkny wiersz, ta wielka kupa poraÎbanego drzewa. OgienÂ tego wiersza wiele razy zaludni źywym, ciepøym
blaskiem døugie jesienne chøodne wieczory i kroÂtkie marcowe poranki87.

Tomasz Burek, komentujaÎc twoÂrczosÂcÂ RoÂźewicza i dostrzegajaÎc w niej zamiary przeøamania konwencji literackich, co
nieobce byøo roÂwnieź Stachurze, pisaø: ¹Tak juź daleko bowiem
zaszøy sprawy, źe rangi wspoÂøczesnej klasyki literackiej dosteÎpujaÎ tylko te dzieøa, ktoÂrych intencjaÎ jest protest przeciw literaturze i daÎźenie do nie-literatury, tylko te utwory, ktoÂre speøniajaÎ sprzecznaÎ w sobie zasadeÎ niedopeønienia i urzeczywistnienia sieÎ w konwencji jako antyformy; wspoÂøczesnymi klasykami saÎ tylko ci pisarze, ktoÂrzy ± piszaÎc, moÂwiaÎc, opowiadajaÎc ± wyraźajaÎ nie duchowe wyzwolenie bynajmniej, nie sÂwiadomosÂcÂ pojednanych przeciwienÂstw, nie toźsamosÂcÂ pisarstwa
z samym sobaÎ, ale cosÂ zupeønie roÂźnego: døawiaÎce poczucie
nie-identycznosÂci, owo napieÎcie i rozdarcie powstajaÎce w samym procesie pisania, moÂwienia, posøugiwania sieÎ skaźonymi
søowami, pokruszonymi symbolami, zdegradowanymi do poziomu klisz i stereotypoÂw pojeÎciami wspoÂøczesnego jeÎzyka, owo
udreÎczenie niemoźliwaÎ literaturaÎº88.
87

E. Stachura, Wszystko jest poezja, s. 26. Na temat poszukiwanÂ literatury pozatekstowej Stachura wypowiadaø sieÎ na kartach swoich ksiaÎźek. WyjasÂniajaÎc swojaÎ teorieÎ, przywoøuje staroźytnych filozofoÂw, fakt ten beÎdzie miaø
znaczenie dla dalszych rozwaźanÂ: ¹Poezji tej, o ktoÂrej moÂwieÎ, źe jest sposobem
źycia, sposobem bycia, takiego bycia, ktoÂre jest sposobem nie-bycia, to znaczy
nie-takiego-bycia. (AtomisÂci greccy: Parmenides, Anaksagoras, Empedokles,
Leukippos ± nazywali proÂźnieÎ nie po prostu «niebytem», lecz «nie tym-bytem»)º.
Tamźe, s. 46. Na pewne punkty styczne pomieÎdzy pismami Stachury i klasycznosÂciaÎ wskazywaø Wacøaw Tkaczuk: ¹Wbrew pozorom, nie ma w FalujaÎc na
wietrze udawania, źe narratorowi obce saÎ kategorie ogoÂlniejszej moralnosÂci,
nie kryguje sieÎ on roÂwnieź na prostaczka; naiwnosÂci jest w nim tyle, ile wymaga
godnosÂcÂ i poczucie pokory. Przyczynia sieÎ to do osiaÎgnieÎcia klasycznej jasnosÂci,
jak chocÂby w okresÂleniu, czym jest sen: przyjmujaÎc «pomocnicze» bieguny
źycia i sÂmierci, narrator odpowiada pytajaÎcemu: Nie wiem. Ale chyba cosÂ trzeciego. JakisÂ trzeci stan. Nie zdziwiøbym sieÎ spotkawszy takaÎ kwestieÎ w pismach,
powiedzmy, Seneki i w tym podwoÂjnym znaczeniu moÂwieÎ o klasycznosÂciº. Co
jasne ± co skryte w mroku, s. 132.
88
T. Burek, Nieczyste formy RoÂzÇewicza, [w:] tenźe, ZÇadnych marzenÂ,
Warszawa 1989, s. 144.
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Przyjmowanie sÂcisøego zwiaÎzku mieÎdzy twoÂrczosÂciaÎ i źyciem
prowadzi w konsekwencji do odmiennego sposobu funkcjonowania w sÂwiecie. Juź od pierwszych opowiadanÂ do Stachury
przylgneÎøy okresÂlenia, ktoÂre miaøy charakteryzowacÂ teÎ twoÂrczosÂcÂ: ¹sÂw. Franciszek w dźinsachº, ¹RodziewiczoÂwna w dźinsachº, ¹wøoÂczeÎga z gitaraÎº itp. OkresÂlenia te odnosiøy sieÎ jednak
jedynie do czeÎsÂci artystycznych dziaøanÂ poety, ale w zwiaÎzku
z tym, iź byøy bardzo wyraziste i øatwo przyswajalne ± przysøoniøy reszteÎ, tj. to, co byøo w samej twoÂrczosÂci. Niemniej droga
u Stachury stanowi waźny wyznacznik egzystowania w sÂwiecie, a samo weÎdrowanie staøo sieÎ realizacjaÎ poezji, jej urzeczywistnieniem, poruszeniem, oźywieniem. Przemieszczanie sieÎ
byøo jednoczesÂnie sposobem poznawania coraz to nowych
miejsc, zjawisk, sposobem przybliźenia sieÎ do ¹Wszystkiegoº.
Oczywiste zatem sieÎ staje, iź odniesienia do weÎdrowania ± nie
tyle potrzeby, ile koniecznosÂci bycia w drodze ± odnajdujemy
zaroÂwno w wierszach, opowiadaniach, powiesÂciach, jak w listach i notatnikach Stachury. W poemacie PrzysteÎpujeÎ do ciebie czytamy:
trzeci miesiaÎc jak na pensji zagosÂciøem
ale juź ubliźajaÎ mi sÂciany tego domu
co zrobieÎ powiem gdy przyjdzie czas
ubliźajaÎ mi sÂciany tego domu
teÎtno sieÎ moje tu wciaÎź obija
i niewoleje mi dzikuska krew
co powiem zrobieÎ bo przyszedø czas
obaleÎ sÂciany tego domu ± jak pøatki
obaleÎ je na cztery wiatry
i tam podaÎźeÎ89
89
E. Stachura, [PrzysteÎpujeÎ do ciebie ± z roÂźaÎ nie rozkwitøaÎ...], [w:] PrzysteÎpujeÎ do ciebie, Warszawa 1968, s. 24. Teksty poetyckie Stachury nigdy nie
zdobyøy uznania krytyki. Zarzucano im kosÂlawosÂcÂ jeÎzyka, dziwnaÎ poetykeÎ,
brak komunikatywnosÂci. Istotnie, wiersze Stachury sprawiajaÎ wraźenie, jakby nie zostaøy dokonÂczone, jakby autor niespodziewanie przerwaø praceÎ i juź
nie powroÂciø. Maøo prawdopodobne jest to, iź sÂwiadomie graø formaÎ fragmentu,
jakaÎ zasygnalizowaø Norwid w jednym z listoÂw: ¹[...] mogeÎ nawet nie dokonÂczycÂ
listu tego [...]º. C. Norwid, Pisma wszystkie, t. 10, s. 88. U Stachury nie widacÂ
tego, iź dziaøanie to byøo rozmysÂlne. BioraÎc jednak pod uwageÎ fakt, iź poezja ta
wkomponowuje sieÎ w pewnaÎ caøosÂcÂ i w niej czynnie uczestniczy, moźemy
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Przebywanie w zamknieÎciu, niemoźnosÂcÂ przemieszczania
sieÎ saÎ nienaturalne, budzaÎ sprzeciw. Wszystko wraca do normy, kiedy jest sieÎ ¹w drodzeº:
Wyspaøem sieÎ, co to jest za wielkie szczeÎsÂcie. DziesieÎcÂ godzin prawie spaøem [...]. Tak ideÎ w podnieceniu, bo wesoøy jestem, wesoøy
jestem nad wyraz, caøy jestem napeøniony wesoøosÂciaÎ. Wielkim
szczeÎsÂciem. A ile siø mi przybyøo przez to spanie døugie dziesieÎcio´
godzinne: dziesieÎcÂ siø.[...] Zebym tak spaø co dzienÂ [...] to moÂgøbym
przez caøy dzienÂ wiele pieÎknych czynoÂw wykazacÂ. MoÂgøbym tak
chodzicÂ i promieniowacÂ [...]90.

KorespondujaÎce fragmenty odszukacÂ moźna takźe w notatkach Stachury. Zanotowaø wizjeÎ osoby siedzaÎcej w zamknieÎciu
i jej raÎk wydøuźajaÎcych sieÎ dopoÂty, dopoÂki, aź sÂciany ulegøy
zniszczeniu, co pozwoliøo na wydostanie sieÎ z puøapki91. Wydostanie sieÎ na sÂwiat, komunikowanie sieÎ, zjednoczenie sieÎ
z nim jest potrzebne po to, by nie dopusÂcicÂ do zatracenia sÂcisøego zwiaÎzku pomieÎdzy czøowiekiem i sÂwiatem. Chodzi o przeøamanie poglaÎdu, wedle ktoÂrego skonÂczone dzieøo literackie,
utrwalone na papierze, jest jedynym wartosÂciowym aktem
ekspresji poetyckiej, artystycznej. Literatura, ktoÂra ma bycÂ
søowem o sÂwiecie, a nie ¹søowem sÂwiataº, poezja, ktoÂra jest
statycznym, zakonÂczonym aktem ekspresji, a nie poezjaÎ ± sposobem bycia i dziaøaniem ± zapomina o jednosÂci czøowieka
i przyrody, wyrzeka sieÎ caøosÂciowej proÂby zrozumienia przytomnosÂci czøowieka wobec sÂwiata i przytomnosÂci sÂwiata wobec
czøowieka92.

IV. SPOÂZÂNIONY

ROMANTYK

PoczynajaÎc od notatnikoÂw, poprzez listy, a konÂczaÎc na poezji i prozie Stachury ± na wszystkich polach literackiej aktywnabracÂ dystansu, dzieÎki ktoÂremu øatwiej dostrzegalne saÎ wewneÎtrzne powiaÎzania w dziele pisarza. DzieÎki sÂwiadomosÂci istnienia tego typu poøaÎczenÂ jasne
sieÎ staje, iź forma poezji podporzaÎdkowana byøa artystycznemu projektowi
caøej twoÂrczosÂci. SÂwiadomosÂcÂ tej caøosÂci uruchamia jej komunikatywnosÂcÂ.
90
E. Stachura, Miecz Damoklesa, [w:] PP, t. 2, s. 102.
91
E. Stachura, LuzÂne notatki, t. 3, Muz. Lit., inw. 2551.
92
K. Rutkowski, Pozaliteracka koncepcja, s. 134.
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nosÂci pisarza widoczne saÎ nawiaÎzania do romantyzmu. Trafiamy tam na fragmenty z dzieø romantycznych klasykoÂw (najczeÎsÂciej Norwida), aluzje w tekstach oraz polemiki. Jednakźe
zwiaÎzki dzieøa Stachury z romantyzmem na tym sieÎ nie konÂczaÎ
i saÎ o wiele gøeÎbiej zakorzenione. Najwaźniejszymi koligacjami
byøy te, w sferze idei, ktoÂre odbijaøy sieÎ echem nie tylko w cytatach czy polemikach, ale przede wszystkim w podejmowanych
proÂbach realizacji, nierzadko utopijnych, przedsieÎwzieÎcÂ.
Jednym z zaøoźenÂ artystycznej koncepcji Stachury byøa
proÂba przekraczania granic:
[...] Andrzej MoszynÂski, ktoÂry moÂwi, źe jego zdaniem fizyka sieÎ jeszcze nie zaczeÎøa, moÂwi teź, źe fizykeÎ moźna rozumiecÂ, nie przeprowadzajaÎc ani jednego dosÂwiadczenia. Ja sobie mysÂleÎ [...] źe poezja,
bycÂ moźe albo bardzo bycÂ moźe, teź sieÎ jeszcze nie zaczeÎøa, źe na
pewno moźna jaÎ rozumiecÂ, nie przeprowadzajaÎc źadnego dosÂwiadczenia, na przykøad nie piszaÎc ani jednego wiersza (zakøadajaÎc, źe
pisanie wiersza jest jakimsÂ przeprowadzeniem dosÂwiadczenia w domenie poezji)93.

Zatem:
OdejdzÂmy od literatury i wroÂcÂmy do nie-literatury, czyli czegosÂ
o wiele bardziej realnego i prawdziwego dla kogosÂ, kto w nie-literaturze swoje istnienie: widzi, søyszy, czuje, dotyka, smakuje, cierpi,
raduje, mysÂli i tak dalej. Natomiast dla kogosÂ innego literatura
moźe bycÂ czymsÂ bardziej realnym i prawdziwym od nie-literatury,
absolutnie nie moÂwieÎ, źe nie; sÂwiat jest bogaty we formy, a i w tresÂcÂ
niebiedny, jak moÂwi Edmund Szerucki. Ale tu nie mamy do czynienia z tym drugim przypadkiem. Narrator tej opowiesÂci bytuje w nie-literaturze i czasem to swoje bytowanie w nie-literaturze proÂbuje
opisywacÂ, lecz ten opis ma w jego, autora, mniemaniu bardzo maøo
wspoÂlnego z literaturaÎ. O tyle, o ile. O tyle, o ile literatura zostaje
dopuszczona do nie-literatury jako co? Jako jedna z tysiaÎcliczebnych form nie-literatury oczywisÂcie. Dla kogosÂ innego natomiast
ten opis moźe miecÂ cosÂ wspoÂlnego z literaturaÎ, nie moÂwieÎ, źe nie94.

W innym miejscu czytamy:
± Czym saÎ søowa?
± Søowa saÎ wøasÂnie opisem.
93
94

E. Stachura, Wszystko jest poezja, s. 86.
Tamźe, s. 160-161.
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± I opis nie jest tym, co opisuje?
± Nigdy nie jest.
± A gdyby, zaøoÂźmy, byø taki opis, ktoÂry by doskonale wiernie
opisywaø rzecz opisywanaÎ?
± To nie byøby opis.
± Aha, no tak. To byøaby wtedy rzecz opisywana.
± To byøaby rzecz opisywana. To byøby fakt. Czyli nic wspoÂlnego
z opisem. [...] Opis pozostaje zawsze opisem95.

Wedøug Stachury za pomocaÎ znanych technik pisarskich
i gatunkoÂw literackich moźna przedstawicÂ jedynie fragment
rzeczywistosÂci i jej roÂźnorodnosÂci. Dlatego podejmowaø on
proÂby odnalezienia takich sÂrodkoÂw wyrazu, ktoÂre peøniej oddawaøyby pisarskie zamysøy. Miaø on sÂwiadomosÂcÂ tego, źe nawet kiedy w utworze literackim stykamy sieÎ ze skomplikowanaÎ sytuacjaÎ czasoprzestrzennaÎ, niczego to nie zmienia, a wieÎc
czas ¹infinitusº i taki sÂwiat, jaki wyobraźaø sobie Stachura,
nie zdoøa bycÂ wyraźony96 w peøni, czyli w ¹caøej jaskrawosÂciº97. Ta peøna, caøkowita wypowiedzÂ, ¹wypowiedzÂ zupeønaº,
nie moźe zostacÂ zilustrowana jakimsÂ jednym tytuøem, poniewaź wszystkie ksiaÎźki Stachury w pewnym stopniu owaÎ ideeÎ
wcielaøy w źycie.
CheÎcÂ ogarnieÎcia caøosÂci, totalnosÂcÂ zamiaroÂw, determinowaøa roÂźnorodnosÂcÂ form przekazu w ujmowaniu problemu.
RoÂźnorodne co do swojego charakteru, w rzeczywistosÂci byøy
tym samym: przypadkiem powszechnego dyskursu, objawieniem uniwersum w zwykøym søowie, w tych ¹chwilach, kiedy
widacÂ wszystkoº98. W odniesieniu do problemu ujmowania
caøosÂci (w literaturze wspoÂøczesnej) trudno znalezÂcÂ lepszaÎ ilustracjeÎ niź fragment z RoÂźewicza, ktoÂry miaø sÂwiadomosÂcÂ, iź
zawsze odchodzi sieÎ z fragmentem:
95

E. Stachura, Fabula rasa (rzecz o egoizmie), Olsztyn 1985, s. 75.
¹Kto to wszystko spotrafiøby JEDNOCZESÂNIE powiedziecÂ, ten moÂgøby
oznajmicÂ, ze moÂwi prawdziwe peøne zdanie o wiecznosÂci [...]º. E. Stachura,
Ocean, [w:] Wszystko jest poezja, s. 246.
97
SytuacjeÎ, kiedy peøniejszy, lepszy obraz sÂwiata moźliwy jest jedynie
dzieÎki iluminacji, przywoøuje w swoim teksÂcie Toporov. Jako przykøad przywoøywany jest tekst Boskiej komedii: ¹WieÎc ja mu na to: «Czøek jestem takowy /
´
Ze gdy tchnie miøosÂcÂ, sÂpiewam i w tej mierze, / Jak mi dyktuje, wypowiadam
søowy»º. Poeta pisze jak gdyby pod dyktando, z trudem nadaÎźajaÎc z notowaniem tego, co mu sieÎ objawia. Zob. W.N. Toporov, O jednosÂci poety i tekstu,
s. 270.
98
A. Rudnicki, Niebieskie kartki. Kupiec øoÂdzki, Warszawa 1963, s. 82.
96
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ja martwy
tak bardzo zajeÎty
piszeÎ ciaÎgle
chocÂ wiem źe odchodzi sieÎ
zawsze
z fragmentem
z fragmentem caøosÂci
caøosÂci
czego
czy jestem larwaÎ nowego99

Charakter powyźszej idei doskonale opisuje jedno z opowiadanÂ Borgesa, ktoÂrego Stachura dobrze znaø i tøumaczyø100:
¹Jeden jedyny raz w źyciu miaøem okazjeÎ przeczytania pieÎtnastu tysieÎcy aleksandrynoÂw «Polyolbionu», tej topograficznej
epopei, w ktoÂrej Michael Drayton zarejestrowaø fauneÎ, floreÎ,
hydrografieÎ, orografieÎ oraz zaroÂwno militarnaÎ, jak i monastycznaÎ historieÎ Anglii. Jestem przekonany, źe dzieøo to, powaźne,
jakkolwiek ograniczone, jest mniej nudne od rozwlekøego i podobnego do niego przedsieÎwzieÎcia Carlosa Argentino. Ten powziaÎø bowiem zamiar zwersyfikowania caøej planety. Juź
w 1941 roku zaøatwiø sieÎ z pewnaÎ liczbaÎ hektaroÂw stanu
Queensland, z przeszøo kilometrem rzeki Ob, z gazociaÎgiem
na poÂønoc od Veracruz, z gøoÂwnymi domami handlowymi parafii Concepcion, z posiadøosÂciaÎ Mariany Cambaceres de Alvear przy ulicy 11 WrzesÂnia na Belgrano i z øazÂniaÎ tureckaÎ
nieopodal znanego akwarium w Brinhtonº101.
Zamysø Carlosa Argentino z cytowanego opowiadania jest
wøasÂnie proÂbaÎ wypowiedzi caøkowitej, ktoÂrej fundamentem
jest opis. JednostajnosÂcÂ czasu modeluje jego charakter, ktoÂry
jest linearny, podporzaÎdkowany istocie jeÎzyka. Zamiar opisania wszystkiego znosi wszelkie podziaøy ze wzgleÎdu na waźnosÂcÂ. Waźne staje sieÎ wszystko, nawet najdrobniejsza rzecz
lub zjawisko. StaÎd na kartach ksiaÎźek Stachury pojawiajaÎ
99

T. RoÂźewicz, NiepokoÂj. WyboÂr wierszy, Warszawa 1995, s. 415.
BycÂ moźe, naduźyciem byøoby tu moÂwienie o kalkach mysÂlowych.
Wpøyw Borgesa na krystalizowanie sieÎ literackiej postawy Stachury jest jednak na tyle wyrazÂny, źe warto o tym wspomniecÂ. Zob. J.L. Borges, Antologia
osobista, tøum. E. Stachura, A. Sobol-Jurczykowski, Z. ChaÎdzynÂska, KrakoÂw
1974.
101
J.L. Borges, Alef, [w:] tenźe, Alef, tøum. Z. ChaÎdzynÂska, M. Potok-Nycz, Warszawa 2003, s. 167.
100
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sieÎ niejednokrotnie døugie, czeÎsto ganione przez krytykoÂw, wyliczenia:
Caøy park niepospolitych, ozdobnych drzew. Caøa plejada: alianty,
boźodrzewy, źywotnik olbrzymi, platany, czarna olsza, miøorzaÎb
japonÂski, klony srebrzyste, troÂjigliczne, robinie, wierzby biaøe,
brzozy omszone, sosna, sosna limba, czerwone kasztanowce, oliwnik waÎskolistny i tak dalej. Na tabliczkach pod drzewami widniaøy
øacinÂskie ich nazwy: alianthus aetissima, thuja gigantea, platanus
acefifolia, alnus glutinosa, salisburia adiantifolia, acer saccharinum, gleditschia triacanthos, robinia pseudacacia, salix alba, betula pubescens, pinus cembra, aeskulus rubicunda, alaeagnus
angustifolia et caetera102.

Ta pedanteria w opisywaniu rzeczywistosÂci jest rezultatem
poszukiwanÂ ¹wypowiedzi caøkowitejº. WypowiedzÂ ta miaøa
sÂcisÂle sprecyzowane zadanie ± zrelacjonowacÂ czasoprzestrzennaÎ jednosÂcÂ sÂwiata, ktoÂra w tej wersji jawi sieÎ jako rozbudowany
katalog. Dlatego teź sÂlady takich dziaøanÂ odnajdujemy w ksiaÎźkach Stachury, ale takźe, a moźe przede wszystkim, w jego
notatnikach. W nich to znajdujemy rozkøady jazdy pociaÎgoÂw
i autobusoÂw; karty danÂ z baroÂw; ogøoszenia z muroÂw, prasy;
zasøyszane na ulicy rozmowy. CzeÎsÂcÂ zgromadzonego materiaøu
trafiaøo na karty ksiaÎźek, aby zdacÂ relacjeÎ ze sÂwiata:
Wszystko, co napisaøem ± przepisaøem z przestworzy. Ja tylko
przeniosøem to wszystko stamtaÎd i naniosøem tu, na biaøe przestworza papierowych kartek, karteluszkoÂw, sÂwistkoÂw i strzeÎpkoÂw
[...]. Ta opowiesÂcÂ mogøaby liczycÂ sobie (Tobie oczywisÂcie, Tobie) nie
trzysta, lecz na przykøad trzy tysiaÎce stron i jeszcze miaøbym cosÂ do
powiedzenia, duźo do powiedzenia, do przepisania z przestrzeni
wkoøo, w kraÎg [...]; do przeøoźenia tego z jednego jeÎzyka, doskonaøego moźe, ale zaszyfrowanego, trudno czytelnego (bo obojeÎtnego) ±
na drugi jeÎzyk, uøomny, kaleki, ale chyba øatwiej czytelny (bo nieobojeÎtny)103.

Stanisøaw BaranÂczak, zwracajaÎc uwageÎ na podobne zjawisko w prozie Buczkowskiego, napisaø cosÂ, co mogøoby odnosicÂ
102

E. Stachura, Caøa jaskrawosÂcÂ, s. 8. CiaÎgi wyliczenÂ byøy jednaÎ z droÂg
prowadzaÎcych do odnalezienia formy ogarniajaÎcej ¹caøosÂcÂº. Nie przerodziøo sieÎ
to w maniereÎ ¹wszystkoizmuº.
103
E. Stachura, Rzeka, [w:] Wszystko jest poezja, Warszawa 1975, s. 276.
Por. K. Rutkowski, Przeciw, s. 220-222.
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sieÎ do pisarstwa Stachury: ¹Wszystkie te typy przekazu, kaźdy w wyznaczonym sobie zakresie, proÂbujaÎ zrealizowacÂ ideaø
peøni, starajaÎ sieÎ dla pewnych celoÂw dydaktycznych opisacÂ
pedantycznie i do konÂca ktoÂrysÂ z wycinkoÂw rzeczywistosÂci poprzez caøkowite wyczerpujaÎce wyliczenie jego skøadnikoÂwº104.
W pisemnych wypowiedziach autora Siekierezady zauwaźalny jest takźe inny typ ¹wypowiedzi caøkowitejº ± iluminacyjny:
Popatrzyøem poÂøkolem. Tak jakosÂ na roÂwni z roÂwnymi. I... zobaczyøem jaskrawosÂcÂ. Zobaczyøem jaskrawie wszystko. CaøosÂcÂ. CaøaÎ jaskrawosÂcÂ105.

W cytowanym juź opowiadaniu Borgesa Alef czytamy:
¹W tym bezmiernej wielkosÂci momencie ujrzaøem miliony zdarzenÂ przecudownych i straszliwych; nic jednak nie zdumiaøo
mnie tak, jak to, źe wszystkie one zajmowaøy to samo miejsce
ani nie nakøadajaÎc sieÎ na siebie, ani nie beÎdaÎc przezroczyste.
Wszystko, co ujrzaøy moje oczy, byøo roÂwnoczesne ± to, co opiszeÎ, beÎdzie sukcesywne, bo takaÎ ma natureÎ jeÎzyk. Mimo to cosÂ
niecosÂ udaøo mi sieÎ uchwycicÂº106.
Czym zatem jest owo jaskrawe postrzeganie caøosÂci? Chodzi przede wszystkim o sÂwiadomosÂcÂ niemoźnosÂci zbudowania
takiej zmaterializowanej w postaci graficznej wypowiedzi, ktoÂra w peøni oddaøaby odczuwanaÎ czasoprzestrzennaÎ jednieÎ
sÂwiata. Okazuje sieÎ, źe ¹wypowiedzÂ caøkowitaº w postaci lite104

S. BaranÂczak, ¹Kilka tysieÎcy zdanÂº i to, co z nich wynika, ¹Nurtº 1971,
nr 4, s. 59.
105
E. Stachura, Caøa jaskrawosÂcÂ, [w:] PP, t. 3, s. 92.
106
J.L. Borges, Alef, s. 177-178. Jan Marx, ktoÂrego ulubionym pisarzem
Stachura na pewno nie byø, komentujaÎc Borgesowskie wycieczki Stachury,
pisaø: ¹WidacÂ tu starannie ukrywanaÎ pogardeÎ dla rozumu. A zwaźywszy, źe oÂw
sceptycyzm, co do roli rozumu w pisaniu poezji, zaczerpnaÎø Stachura od
Baudelaire'a, sprawa wydaje sieÎ przesaÎdzona. No tak, tylko źe Baudelaire
jednak rozumu uźywaø, dzieÎki czemu staø sieÎ najwieÎkszym poetaÎ Francji
w ubiegøym stuleciu i zestawia sieÎ go nawet z Dantem. Natomiast Stachura
rozumem zrazu posøugiwaø sieÎ niecheÎtnie, a potem rozum mu sieÎ pomieszaø.
Oto dramat zdolnego poety. Prawda, źe Borges jest kostyczny i wiersze jego to
galerie mumii, ale zwolniony z rygoroÂw intelektu źywioøowy sensualizm Stachury stworzyø w poezji galerieÎ straganowych sÂwiecideøek. A mam tu na mysÂli
nie tylko bezwartosÂciowe literacko piosenki, ale takźe tak zwane wiersze wysokie Stachuryº. Zob. J. Marx, Tramp i trubadur, [w:] tenźe, Legendarni
i tragiczni, Warszawa 2000, s. 427.
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rackiej nie jest moźliwa107, a powyźsze opisy, ktoÂre saÎ niczym
wieÎcej niź opisami wøasÂnie, zdajaÎc spraweÎ z dosÂwiadczenia,
ujawniajaÎ bezradnosÂcÂ technik literackich. W tej sytuacji zadaniem wypowiedzi literackiej (w postaci graficznej) jest dawanie
sÂwiadectwa o wypowiedzi innego rodzaju ± takiej, ktoÂra byøaby
zespolona z czynem. ZauwaźajaÎc to zjawisko, Jerzy JarzeÎbski
pisaø: ¹Stachura takźe odźegnuje sieÎ od fabuø i literackosÂci na
rzecz «przemiany przeźycia w źycie», tzn. pisarstwu przyznaje
funkcjeÎ swojego rodzaju pasa transmisyjnego, ktoÂry pozwala
ukrytej w sÂwiecie poezji zamanifestowacÂ swaÎ obecnosÂcÂ. [...]
W tych warunkach utwoÂr przestaje bycÂ sam w sobie propozycjaÎ øadu (zdarzenÂ i wartosÂci), staje sieÎ natomiast zadaniem dla
autora i czytelnika [...]º108.
W literackiej koncepcji Edwarda Stachury odbija sieÎ echem
gøosÂna w romantyzmie gloryfikacja dziaøania, czynu. Romantyczne korzenie tych dziaøanÂ polegajaÎ na nieprzerwanym doskonaleniu wøasnej osobowosÂci, na niemoźliwej do zrealizowania wierze w caøosÂciowe poznanie i na aktywnym uczestnictwie
w źyciu. Wszystko to bliskie jest mysÂli romantycznej, w ktoÂrej
odnajdujemy radykalny program ksztaøtowania twoÂrczej osobowosÂci.
Trudno tu moÂwicÂ o kontynuacji jakiejsÂ jednej filozofii, gdyź
¹z wieloznacznosÂci tradycji romantycznej wynika koniecznosÂcÂ
ujeÎcia jej jako szeregu opozycji, uchwycenia jej dialogicznego
i dramatycznego charakteruº109. Moźna jednak wskazacÂ na
wyznaczniki tej tradycji, ktoÂre odbiøy sieÎ echem w twoÂrczosÂci
Stachury: ¹postulat romantycznego indywidualizmu: kreacja
bohatera romantycznego; centralny konflikt romantyczny:
jednostka ± sÂwiat; sposoÂb rozumienia twoÂrczosÂci, roli artysty
i sztuki jako «otwartej», wieloznaczeniowej, niczym nie skreÎpowanej, odzwierciedlajaÎcej autentyczne ja twoÂrcyº110.
107

¹CaøaÎ jaskrawosÂcÂ moźna zobaczycÂ caøym ciaøem i caøym tym, co nie
jest ciaøem. CaøaÎ jaskrawosÂcÂ moźna zobaczycÂ caøaÎ jaskrawosÂciaÎ. Z tego wynika
jaskrawie, źe kiedy moÂwieÎ «zobaczycÂ», to jest to niedokøadne. Caøej jaskrawosÂci
sieÎ nie widzi, ale i søyszy, czuje, dotyka, smakuje, oddycha, sÂni, jawi, nawet
rozumie. I tak dalej i tak dalej. To wszystko z osobna i jednoczesÂnieº.
E. Stachura, Caøa jaskrawosÂcÂ, s. 227-228.
108
J. JarzeÎbski, PowiesÂcÂ jako autokreacja, KrakoÂw 1984, s. 357-358.
109
D. Patkaniowska, Romantyzm w literaturze polskiej XX wieku, [w:]
Søownik literatury XX wieku, red. A. Brodzka, M. Puchalska i in., Wrocøaw±
Warszawa±KrakoÂw 1992, s. 957.
110
Tamźe, s. 958.

Â ZÂNIONY ROMANTYK
SPO

We fragmencie poematu PrzysteÎpujeÎ do ciebie Stachura
pisaø:
[...] mnie juź nic nie speÎta
nie skruszy, nie stratuje
nie spopieli, nie spotrafi
bo dokazaøem wyczynoÂw przecieź, o Kamilu [...]111

W tekstach komentujaÎcych twoÂrczosÂcÂ Stachury trafiam na
takie, ktoÂre wskazujaÎ na zwiaÎzki z twoÂrczosÂciaÎ Norwida: ¹jest
to odwoøanie do norwidowskiego pojmowania czynu jako zwiaÎzanego z etykaÎ, czynu twoÂrczego [...]º. I dalej: ¹Bliska Norwidowi wydaje sieÎ u Stachury heroiczna øaÎcznosÂcÂ artysty i dzieøa
sztuki, bliskie przesÂwiadczenie o piesÂni jako pracy i jako ofiary: «cosÂ takiego jak u ujsÂcia rzeki nurt powabny cosÂ takiego jak
rozlewnie krew pøynaÎca z rany»º112.
W MysÂli romantycznej Bohdan Urbankowski pisaø: ¹Mimo
[...] surowosÂci romantyzm nie jest chøodnym stoicyzmem, ani
teź oderwanaÎ od źycia teoriaÎ. DzieÎki sile przenikajaÎcych go
uczucÂ romantyzm jest mysÂlaÎ angaźujaÎcaÎ do czynu; jest filozofiaÎ twoÂrczosÂci nastawionej na praktykeÎ i na przyszøosÂcÂ [...]º113.
W tym miejscu warto przypomniecÂ cytowane juź søowa autora Siekierezady, ktoÂre wskazujaÎ na potrzebeÎ dziaøania:
SaÎ ludzie, ktoÂrzy «zajmujaÎ sieÎ» literaturaÎ, saÎ drudzy, ktoÂrzy proÂbujaÎ cosÂ zrobicÂ. O nic mi tutaj innego nie chodzi, tylko o to, ile to
kosztuje jednych, a ile to kosztuje drugich. Drugich to kosztuje
sporo [...]114.

Norwid nawiaÎzuje do PlatonÂskiej triady PieÎkna, Dobra
i Prawdy. PieÎkno winno bycÂ powiaÎzane z dobrem, ktoÂre nazywa
¹ksztaøtem miøosÂciº, oraz z pracaÎ. Sztuka powinna bycÂ wieÎc
uźyteczna, powinna øaÎczycÂ idee z materialnaÎ praktykaÎ, duchowosÂcÂ z fizycznym trudem. Dzieøo sztuki powinno determinowacÂ czyn. Za ilustracjeÎ niech posøuźy fragment poematu:

111

E. Stachura, PrzysteÎpujeÎ do ciebie, s. 42.
[Brak inf. o autorze], O liryce E. Stachury, ¹Integracjeº 1980, nr 8,
s. 70-71.
113
B. Urbankowski, MysÂl romantyczna, Warszawa 1979, s. 227. Zob.
takźe: tenźe, Absurd ± ironia ± czyn, Warszawa 1981.
114
E. Stachura, WartosÂcÂ poezji, [w:] PP, t. 5, s. 289-290.
112
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Bo nie jest sÂwiatøo, by pod korcem staøo,
Ani soÂl ziemi do przypraw kuchennych,
Bo pieÎkno na to jest, by zachwycaøo
Do pracy ± praca, by sieÎ zmartwychwstaøo.
*
I staÎd najwieÎkszym prosty lud poetaÎ,
Co nuci z døonÂmi ziemiaÎ braÎzowemi,
A wieszcz periodem piesÂni i profetaÎ,
OdlatujaÎcym z piesÂniami od ziemi.
I staÎd najwieÎkszym prosty lud muzykiem,
Lecz muzyk jego pøomiennym jeÎzykiem.
I staÎd najlepszym Cezar historykiem,
KtoÂry dyktowaø z konia ± nie przy biurze ±
I Michaø-Anioø, co kuø sam w marmurze...115

W 1842 roku Adam Mickiewicz w lisÂcie do Aleksandra
ChodzÂki pisaø: ¹Zdaje sieÎ, źe BoÂg chce czego innego po tobie.
Czego chce, sam musisz odgadywacÂ! PrzejaÎcÂ sieÎ aź do dna
ducha taÎ mysÂlaÎ, źe my nie przyszlisÂmy dawny dom cicho zamieszkiwacÂ, bo po coÂź byøoby tøuc sieÎ po sÂwiecie i mieÎdzy ludzi
tyle niepokoju robicÂ, tyle im biedy robicÂ? Po co poezja! Czyź to
nasza poezja ma bycÂ w ksiaÎźkach, a w nas ma zostacÂ proza,
mamyź jak posaÎgi Memnona gøos wydawacÂ o wschodzie, nie
wiedziecÂ dlaczego, kiedysÂmy martwi i nieruchomi? Mamyź obmalowacÂ źycie dzieøami pieÎknymi zewnaÎtrz, a wewnaÎtrz bycÂ
grobami peønymi kosÂci sproÂchniaøych? Czas, bracie, robicÂ poezjaÎ! Tylko tym zwycieÎźymy wszystkich poetoÂw, a o ile zrobim,
o tyle tylko zdoøamy zasÂpiewacÂº116.
Leszek Szaruga, opisujaÎc ¹waźniejsze waÎtki dyskusji literackich 1939-1989º, zwracaø uwageÎ na to, iź poeci wysteÎpujaÎcy z programami nierzadko nawiaÎzywali ¹do koncepcji romantycznych z ich dialektykaÎ søowa i czynuº117. Dalej powoøuje sieÎ
na Zagajewskiego, ktoÂry pisaø: ¹MoÂwienie wprost jest czynem
romantycznym, romantycznej proweniencji jest teź maksymalistyczne rozumienie literaturyº118.
115

C. Norwid, Promethidion. Bogumiø, [w: ] tenźe, Pisma wszystkie,
s. 439-440.
116
A. Mickiewicz, List do A. ChodzÂki z 8 lutego 1842 roku, [w:] tenźe,
Dzieøa, t. XV, oprac. S. PigonÂ, Warszawa 1955, s. 410-411.
117
L. Szaruga, Literatura i zÇycie. WazÇniejsze waÎtki dyskusji literackich
1939-1989, Lublin 2001, s. 116.
118
J. Kornhauser, A. Zagajewski, SÂwiat nie przedstawiony, KrakoÂw
1974, s. 150. Zob. L. Szaruga, dz. cyt., s. 116.
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Stachurze bliskie byøo takie pojmowanie tradycji romantycznej. W jego przekonaniu dziaøanie to jeden z warunkoÂw
¹bycia poetaÎº. Narrator we Wszystko jest poezja wypowiada
znamienne søowa:
BycÂ poetaÎ to tak sieÎ zachowywacÂ, źeby to nie pozostawiaøo źadnych
waÎtpliwosÂci, źe sieÎ jest poetaÎ. [...] 1. Nie uchylacÂ sieÎ od udziaøu
w sztafecie. Nie uchylacÂ sieÎ w tym biegu rozstawnym, w tym, co
Grecy nazywali, o ile sieÎ nie myleÎ, lampadedrionaÎ, czyli biegiem
z pøonaÎcaÎ pochodniaÎ przekazywanaÎ z raÎk do raÎk przez jednego
biegacza drugiemu biegaczowi i tak dalej [...]. To znaczy pamieÎtacÂ
o tych, ktoÂrzy sztafeteÎ tworzyli, ktoÂrzy swoÂj odcinek, nie szczeÎdzaÎc
siø, przebiegli. To znaczy zaprzeÎgacÂ sieÎ do dyszla i ciaÎgnaÎcÂ te wozy.
CiaÎgnaÎcÂ te wszystkie trudy zaczeÎte i nieskonÂczone, bo moźe niekonÂczaÎce sieÎ saÎ. [...] WieÎc jak moÂwiø møodzieniec pewien, poseÎpny
i porywczy, Artur Rimbaud: ¹PrzyjdaÎ inni straszliwsi pracownicy;
zacznaÎ od horyzontoÂw, gdzie tamten straciø siøyº119.

Stachura nie uchylaø sieÎ od udziaøu w sztafecie. Miaø peønaÎ
sÂwiadomosÂcÂ, źe kontynuuje romantyczne idee. Romantyczny
model artysty zakøadaø jednosÂcÂ źycia i sztuki. Jeden z pierwszych niemieckich romantykoÂw, Wilhelm Wackenroder, snuø
takie rozwaźanie w Charakterystyce sposobu zÇycia dawnych
niemieckich artystoÂw: ¹W minionych czasach byø zwyczaj traktowania źycia jako rzemiosøa lub pieÎknego zawodu, ktoÂry wykonywali wszyscy ludzie. [...] Kaźdy moment miaø dla nich
znaczenie...º120.
Postawa Stachury jest bardzo zbliźona do powyźej opisanej, przy czym nie chodzi tu jedynie o ¹pieÎkny zawoÂdº, lecz
takźe o ¹codzienne sÂwieÎtowanieº, mowa tu o poezji:

119
E. Stachura, Rzeka, [w:] Wszystko jest poezja, s. 271-272. Takźe
w listach Stachury trafiamy na fragmenty odwoøujaÎce sieÎ do potrzeby kontynuacji idei podjeÎtych przez wielkich poprzednikoÂw. W jednym z listoÂw do poety
i malarza Mieczysøawa Czychowskiego czytamy: ¹walczycÂ beÎdziemy o prawdziwaÎ poezjeÎ nie sztandarowaÎ, sloganowaÎ, socrealistycznaÎ, ale o poezjeÎ, ktoÂrej
dziecÂmi byli Norwid, Czechowicz i Jesienin. Naszym zadaniem winno bycÂ
prowadzenie dalej ich chwalebnego i pieÎknego dzieøaº. List z 10 listopada
1957 roku. Na podstawie reÎkopisu: BG PAN, nr akc. 1432/84. JesÂli nie zaznaczono inaczej, pozostaøe listy do tego adresata cytowane beÎdaÎ na podstawie tego samego zÂroÂdøa.
120
Cyt. za: J. Pieszczachowicz, Edward Stachura ± øagodny buntownik,
¹TwoÂrczosÂcÂº 1994, nr 12, s. 56.
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[...] daleko pozatekstowej. Poezji, tej, o ktoÂrej moÂwieÎ, źe jest sposobem źycia, sposobem bycia [...], o ktoÂrej powiem, źe jest wyobrazÂniaÎ
wyobraźonaÎ, zjawaÎ jak najbardziej realnaÎ, dotykalnaÎ, namacalnaÎ;
o ktoÂrej powiem, źe jest poezjaÎ nie teoretycznaÎ juź, ale wreszcie
praktycznaÎ121.

TowarzyszaÎca Stachurze postawa, ktoÂra miaøa za zadanie
zbliźycÂ literatureÎ i źycie, bardzo czeÎsto przez komentatoroÂw
rozumiana byøa opacznie. Formuøa ¹źycio-pisanieº, ktoÂra na
døugie lata miaøa przylgnaÎcÂ do tej twoÂrczosÂci, jak juź wyźej
wspomniano, nie oddawaøa istoty artystycznej propozycji.
Nie chodziøo w niej przecieź o kalkowanie rzeczywistosÂci, ale
o akt twoÂrczy, kreacjeÎ ± dlatego sam Stachura buntowaø sieÎ
przeciw takiemu schematycznemu i zbyt pospiesznemu sprowadzaniu jego roli do ¹kopisty rzeczywistosÂciº122.
W utworach autora Siekierezady widoczne saÎ, chocÂ przetworzone, nawiaÎzania do romantycznej krytyki rozumu:
± Czy w ksiaÎźkach jest maÎdrosÂcÂ?
± W ksiaÎźkach nie ma maÎdrosÂci. Bo jeźeli jest, to ten, kto sam
nie jest maÎdry, nigdy jej nie dojrzy. BeÎdzie jaÎ miecÂ przed samymi
oczami, na samych oczach, lecz nie w oczach i dlatego jej nie zobaczy. BeÎdzie po niej sÂlizgacÂ sieÎ jak na øyźwach po lodzie. BeÎdaÎ podobacÂ mu sieÎ przeroÂźne figury stylistyczne, metafory, poroÂwnania
i temu podobne, ale nie beÎdzie wiedziecÂ, o czym jest tekst. BeÎdzie
121

E. Stachura, Upadek z drzewa, poezja wzajemnosÂci, bycÂ w ruchu,
Wisøa-Wisøa, [w:] Wszystko jest poezja, s. 45. Artystyczna koncepcja Stachury odnoszaÎca sieÎ do søowa, ktoÂre nie moźe bycÂ bierne, byøa zestawiana z poetyckaÎ praktykaÎ Biaøoszewskiego (K. Rutkowski, Przeciw). Moje stanowisko
bliźsze jest temu, jakie prezentuje Piotr Michaøowski, polemizujaÎc z tresÂciaÎ
wspomnianej ksiaÎźki: ¹OtoÂź «poezja czynna» Biaøoszewskiego w praktyce sprowadzaøa sieÎ do kontemplacji sÂwiata i zanurzenia w codziennosÂci. Koncepcja
Stachury wymagaøa ofiary dla osiaÎgnieÎcia poezji toźsamej z prawdaÎ i czynem.
Autor DonosoÂw rzeczywistosÂci przerabiaø codziennosÂcÂ na literatureÎ, a Stachura daÎźyø do transgresji, ktoÂrej zasadnicza trudnosÂcÂ nie polega wyøaÎcznie
na nieprzekøadalnosÂci sÂwiata na søowoº. Michaøowski zwraca takźe uwageÎ na
to, źe Biaøoszewskiemu chodziøo przede wszystkim o zerwanie z konwencjaÎ dla
stworzenia wøasnej poetyki ¹mieszczaÎcej sieÎ jeszcze w pojemnych granicach
literaturyº. NieprzekøadalnosÂcÂ ¹źywej mowyº staøa sieÎ dla Biaøoszewskiego
tematem poezji. Stachura natomiast wysteÎpowaø przeciw literaturze, jako
tandetnej atrapie źycia oraz ¹przeciw martwemu zapisowi nieskonÂczonego
bogactwa sÂwiataº. P. Michaøowski, ZÂroÂdøa i ujsÂcia ¹poezji czynnejº, ¹Nowe
KsiaÎźkiº 1988, nr 5, s. 55.
122
Zob. Zmagania z krytykaÎ, w niniejszym rozdziale.
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analizowacÂ, interpretowacÂ, komentowacÂ, filozofowacÂ, teologizowacÂ, egzegezowacÂ, ale te wszystkie poczynania oczywisÂcie nie beÎdaÎ
odczytaniem maÎdrosÂci.
W ksiaÎźkach nie ma maÎdrosÂci. Bo jeźeli jest, to tylko dla kogosÂ,
kto sam jest maÎdry i dlatego beÎdzie w stanie teÎ maÎdrosÂcÂ odczytacÂ.
Ale maÎdry po co miaøby szukacÂ w ksiaÎźkach potwierdzenia swojej
maÎdrosÂci? Co by znaczyøo, źe jednak nie jest maÎdry. MaÎdry nie
czyta ksiaÎźek123.

PozostajaÎc w kreÎgu mysÂli romantycznej, warto w tym miejscu przypomniecÂ søowa Andrzeja TowianÂskiego, ktoÂry nazywaø
siebie ¹czøowiekiem niepisÂmiennymº, to jest ¹nieksiaÎźkowymº,
przedkøadajaÎc prawdy źywe nad wszelkaÎ maÎdrosÂcÂ ksiaÎźkowaÎ.
Dla TowianÂskiego wszelki skodyfikowany system mysÂlenia
i wiedzy byø kolejnaÎ zasøonaÎ ukrywajaÎcaÎ sÂwiatøo ¹prawdy źywejº. Ponadto wiedza zdobyta z ksiaÎźek nie jest wiedzaÎ praktykowanaÎ, poniewaź prawdziwa wiedza uruchamia caøy organizm czøowieka (oproÂcz rozumu takźe zmysøy i caøe ciaøo). Ma
ona speønienie w dziaøaniu, w procesie źycia. KonsekwencjaÎ
odrzucenia wiedzy rozumowej jest odrzucenie ksiaÎg. Czøowiek
ksiaÎźkowy nie moźe ani napotkacÂ, ani odkrycÂ prawdy, poniewaź uruchamia jedynie søuch i wzrok. Czøowiek źywy, rozumiejaÎcy, nie musi bycÂ wyksztaøcony124. ¹SpoÂøka duchowaº TowianÂskiego i Mickiewicza byøa faktem, przesadna jednak byøaby
wiara, iź to TowianÂski nakazaø wieszczowi milczenie. Bezsprzecznie jednak, jako ¹czøowiek źywyº, wyraźaø pogardeÎ dla
søowa pisanego. Podobnie dla Mickiewicza, od pewnego momentu, wytwory literackie byøy jedynie søowami, ksiaÎźkami,
ktoÂre w istotny sposoÂb niczego nie zmieniajaÎ. PrawdziwaÎ literaturaÎ jest tylko søowo-czyn, søowo majaÎce wpøyw na źycie125.
Mickiewicz byø przekonany, iź sztuka źycia jest o wiele trudniejsza od dziaøalnosÂci literackiej. Ilustruje to chocÂby fragment ze
ZdanÂ i uwag, ktoÂry do dzisÂ funkcjonuje jako zøota mysÂl:
W søowach tylko cheÎcÂ widzim, w dziaøaniu poteÎgeÎ,
TrudnieÂj dzienÂ dobrze przeźycÂ, niź napisacÂ ksieÎgeÎ126
123

E. Stachura, Fabula rasa, s. 74.
Zob. K. Rutkowski, Projekt Stachury i cienÂ TowianÂskiego, ¹Nowy Wyrazº 1981, nr 1, s. 81.
125
Zob. A. Witkowska, Mickiewicz. Søowo i czyn, Warszawa 1983, s. 234.
126
A. Mickiewicz, Zdania i uwagi z dzieø Jakuba Bema, Anioøa SÂlaÎzaka
(Angelus Silesius) i SeÎ-Martena (w. 19-20), [w:] tenźe, Dzieøa, t. 1, cz. 3, Wier124
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Podczas ilustrowania teorii søowa-czynu konieczne jest
zastrzeźenie: dla TowianÂskiego projekt czynnego søowa byø
rozpieÎty mieÎdzy dwoma sprzecznymi biegunami: bezczynnosÂciaÎ i nakazem doskonalenia wewneÎtrznego, dla Mickiewicza zasÂ jednym z biegunoÂw byøoby objawienie, a drugim realistyczne, zdroworozsaÎdkowe dziaøanie127. W projekcie Stachury chodziøo o takie oddziaøywanie na czytelnika, ktoÂre
w konsekwencji doprowadzi do przeøamania biernosÂci. Nie
chodziøo o literatureÎ pieÎknaÎ, lecz skutecznaÎ. Tomasz Burek
dostrzegaø w tej literaturze: ¹InteresownosÂcÂ ducha, nieusteÎpliwy pøomienny fanatyzm wiedzy moralnej, huraganowy
gøoÂd prawdy, ktoÂra wypala w søowach prawie wszystko, co
jest w nich zbeÎdne, odrzuca z literatury psychologieÎ, intrygeÎ,
wszelkaÎ maøostkowosÂcÂ i kombinatorykeÎ, aby u konÂca procesu redukcji moÂc odbudowacÂ i zatrzymacÂ kilka niewzruszonych wartosÂciº128.
Koncepcja ¹czynnego søowaº i krytyka rozumu to nie jedyne
pøaszczyzny porozumienia pomieÎdzy artystycznym projektem
Stachury i romantycznymi ideami. Krzysztof Rutkowski pisaø,
iź jednaÎ z charakterystycznych cech romantycznej utopii antropocentrycznej byøa walka z wøasnym ¹jaº, proÂba dezintegracji wøasnej toźsamosÂci. Echo tej utopii u Stachury jest bardzo
wyrazÂne, a moźna by je nazwacÂ ¹rozmyciem (w) sieÎº129. PozostajaÎc jeszcze w kreÎgu idei TowianÂskiego i dziaøanÂ Mickiewicza,
wypada powiedziecÂ, iź w tym wydaniu przekroczenie ¹jaº wiaÎzaøo sieÎ z odseparowaniem jednostki od sÂwiata. Jest tu teź
nakaz samodoskonalenia wewneÎtrznego, ktoÂre wymagaøo wyrzeczenia sieÎ interesownosÂci i nastawienia na zaspokajanie
wøasnych potrzeb. TowianÂski pisaø: ¹Trzeba [...] wyzucÂ sieÎ ze
wszystkiego, co swoje, wyproÂźnicÂ sieÎ, wyjsÂcÂ ze sÂwiata, z siebieº130. Najwaźniejszym celem, do jakiego takie dziaøanie miasze 1829-1855, oprac. C. Zgorzelski, Wrocøaw±Warszawa±KrakoÂw±GdanÂsk±
èoÂdzÂ 1981, s. 26.
127
Zob. K. Rutkowski, Projekt Stachury, s. 82. W notatnikach Stachury
odnalezÂcÂ moźna sÂlady lektury pism Mickiewicza. Zob. zapis z 20 sierpnia 1973
r., Notatnik, t. 9, Muz. Lit., inw. 2551.
128
T. Burek, Mgøa i pierwsze przebøyski jasnosÂci, ¹TwoÂrczosÂcÂº 1966,
nr 11, s. 124.
129
Problem pozostawaø w obszarze zainteresowanÂ filozofii niemieckiej,
przede wszystkim Fichtego, SchlegloÂw i Goethego. Zob. K. Rutkowski, Ani
byøo, ani jest, Warszawa 1984, s. 191.
130
A. Sikora, Posøannicy søowa. Hoene-WronÂski, TowianÂski, Mickiewicz,
Warszawa 1967, s. 194. Zob. takźe: I. Bittner, Odkrywanie wøasnego ¹jaº, [w:]
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øo doprowadzicÂ, byøa gotowosÂcÂ do czynu i otwarcie na wiedzeÎ
prawdziwaÎ, ktoÂra zostaøaby dopiero teraz zauwaźona i przyjeÎta. ¹Ach ± wzdychaø Mickiewicz ± ileź to w nas tych zasøon. Ileź
to øupin musimy z siebie zedrzecÂº131.
U Stachury zasÂ czytamy:
± Czy ja mogeÎ rozumiecÂ?
± TysÂ jest swoim Ja. Ty nie moźesz rozumiecÂ.
± Kto moźe rozumiecÂ?
± Nikt rozumie.
± Nikt nie moźe zrozumiecÂ?
± Nikt rozumie. Czøowiek-nikt rozumie.
[...]
± Kim jest czøowiek-nikt?
± Czøowiek-nikt nie jest kimsÂ. Ja jest kimsÂ. Ja jest zmuszone
bycÂ kimsÂ. TysÂ jest swoim Ja. Ty jestesÂ kimsÂ. TysÂ jest zmuszony
bycÂ kimsÂ.
[...]
± Ale czøowiek-nikt to czøowiek-ktoÂry-rozumie, czøowiek-ktoÂry-jest-stanem twoÂrczym, czøowiek-czyn, czøowiek-trzy, czøowiek-tu, czøowiek-teraz, czøowiek-fakt, czøowiek-kwiat, czøowiek-ptak, czøowiek-søonÂce, czøowiek-in-flagranti, czøowiek-radosÂcÂ,
czøowiek-zadosÂcÂ, czøowiek-ktoÂry-nie-potrzebuje-nic132.

Stachura do takich przekonanÂ nie doszedø od razu. Sygnaøy, zapowiedzi drogi prowadzaÎcej ku zatraceniu osobowosÂci
pojawiajaÎ sieÎ zaroÂwno w powiesÂciach, jak i w opowiadaniach.
Przeøomowym momentem jest ukazanie sieÎ tomu SieÎ, w ktoÂrym
czytamy:
To nie ja. Ja to jad. Ja to waÎź. Ja to rak. [...] Umarø rak. Umarø rak
na raka. Ja umarøo. Poøoźyøo sobie kres. Koniec biografii. Koniec
bibliografii. Koniec biobibliografii [...] Nie ma ja. SieÎ jest. SieÎ jest
stanem. [...] Ja umarøo na ja. Nie ma ja. SieÎ jest. SieÎ jest sieÎ. SieÎ jest
duch. SieÎ jest nikt133.

To tu rodzi sieÎ czøowiek-nikt, na ktoÂrego sÂlad trafiamy poÂzÂniej w Fabula rasa, gdzie autor dokonaø ¹«rozdwojenia» jazÂni
tenźe, Romantyczne ¹jaº. Studium romantycznego indywidualizmu, Warszawa
1984, s. 97-109.
131
A. Sikora, Posøannicy søowa, cyt. za: K. Rutkowski, Ani byøo, s. 192.
132
E. Stachura, Fabula rasa, s. 18-21.
133
E. Stachura, SieÎ, [w:] SieÎ, Warszawa 1977, s. 197-198.
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bohatera-narratora na czøowieka-Ja i czøowieka-nikt, wolnego
od jarzma jakiejkolwiek personyº134.
Dla autora Fabula rasa przekroczenie ¹jaº poprzez przejsÂcie w stan ¹sieÎº staje sieÎ takźe sposobem na paradoksalne
odczucie spoøecznosÂci poprzez odizolowanie. Ten paradoks
nie byø obcy Mickiewiczowi:
Ja
Gdyby szatan na chwileÎ moÂgø wynijsÂcÂ sam z siebie,
To by w teÂj sameÂj chwili juź ujrzaø sieÎ w niebie135.
Ja
Muzyk zmieÎsza orkiestreÎ najlepieÂj dobranaÎ,
JesÂli grajaÎc stara sieÎ źeby go søyszano136.

Dla Mickiewicza daÎźenie do samotnosÂci staøo sieÎ poczaÎtkowym etapem wcielenia w źycie projektu, ktoÂrego najwaźniejszym czynnikiem byøo dziaøanie. Poezja posÂwiadczana wøasnym źyciem i wpøywanie na rzeczywistosÂcÂ poprzez przemianeÎ
sposobu źycia byøo substytutem dziaøalnosÂci militarnej137.
Herman Hesse, ktoÂrego ksiaÎźkeÎ Wilk stepowy Stachura
nosiø w chlebaku138, pisaø w Demianie, iź źycie kaźdego czøo´
wieka jest drogaÎ do samego sobie. Zaden czøowiek nie byø nigdy
w peøni samym sobaÎ, mimo to jednak kaźdy ku temu podaÎźa139.
Dziaøanie takie nie byøo Stachurze obce. Postulowaø on samoobserwacjeÎ. Uwaźaø, iź przyczynaÎ cierpienÂ jest rozdarcie
sÂwiata na Ja i nie-Ja140, co oddziela jednostkeÎ od otaczajaÎcego
sÂwiata, caøosÂci, ktoÂraÎ moźna dostrzec jedynie dzieÎki degradacji
i dezintegracji Ja141, owego Ja, ktoÂre wczesÂniej przysøaniaøo
ogrom sÂwiata i uniemoźliwiaøo peønaÎ jego percepcjeÎ. Uwolnie134
W. Szyngwelski, SieÎ jest nikt. Problem nie tylko gramatyczny, ¹Toposº
2002, nr 3, s. 78.
135
A. Mickiewicz, Zdania i uwagi z dzieø, s. 28.
136
Tamźe, s. 32.
137
Zob. K. Rutkowski, Projekt Stachury, s. 83-84.
138
O uwaźnej lekturze ksiaÎźek Hessego mogaÎ sÂwiadczycÂ takźe notatnikowe zapiski.
139
H. Hesse, Demian, przeø. M. Kurecka, Warszawa 2001, s. 71-72.
140
W notatniku Stachury pod dataÎ 19 wrzesÂnia 1974 r. czytamy: ¹Gdybyź moÂgø czøowiek wewneÎtrzny i czøowiek zewneÎtrzny ± stanowicÂ jedno. Sokratesº. Stachura, Notatnik, t. 12, Muz. Lit., inw. 2551.
141
Na temat dezintegracji Ja w twoÂrczosÂci Stachury i nawiaÎzanÂ do tradycji w zwiaÎzku z pojeÎciem ¹samosÂwiadomosÂciº (Budda, Freud, Sokrates, Jung,
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nie sieÎ od Ja jednoczesÂnie uwalnia od cierpienia i pozwala na
zrozumienie siebie, poznanie siebie. Tu, niczym Mickiewiczowski Konrad, umiera czøowiek-ja, a rodzi sieÎ czøowiek-nikt. PodobienÂstwo istnieje oczywisÂcie jedynie w zwiaÎzku z aktem
przemiany, punkt dojsÂcia jest dokøadnie przeciwny. W jednym
´
z listoÂw do Bogusøawa Zurakowskiego czytamy:
Obserwuj siebie, swoje ¹jaº czysto, bez poteÎpiania, bez usprawiedliwiania, bo jeźeli beÎdziesz usprawiedliwiacÂ lub poteÎpiacÂ, to Twoje
¹jaº beÎdzie to robicÂ, nikt inny, i w ten sposoÂb beÎdzie sieÎ manifestowacÂ. Musisz zrobicÂ miejsce, źeby przyszøo to nieznane. To nieznane nie moźe przyjsÂcÂ do tego, co jest znane. Musisz wyrzucicÂ
z siebie wszystko. Negacja totalna wszystkiego [...]. Zawsze ¹jaº
chce. Czøowiek-nikt nie chce nic. Nawet tego nie chce. Bo nie chciecÂ
nic, chciecÂ nie chciecÂ nic. Czøowiek-ktoÂry-rozumie, rozumie, źe
chciecÂ i nie-chciecÂ ± to to samo. WieÎc ani chce, ani nie chce. Ten
´
problem dla niego nie istnieje. Zaden problem. Pytaj mnie, jesÂli sieÎ
zaciukasz, ale najlepiej stwierdzÂ fakt, źe sieÎ zaciukaøesÂ i zapytaj
siebie dlaczego. Pewnie dlatego, źe czegosÂ chciaøesÂ, źe chciaøesÂ zrozumiecÂ. Nie chciej zrozumiecÂ, bo nie zrozumiesz. Obserwuj ¹jaº.
BaÎdzÂ zdroÂw. IdeÎ spacÂ. IdeÎ umrzecÂ142.

W Traktacie o Wilku stepowym czytamy: ¹Czøowiek nie jest
wszak jakimsÂ mocnym i trwaøym ksztaøtem... jest raczej proÂbaÎ
i stanem przejsÂciowym, jest niczym innym, jak waÎskim, niebezpiecznym mostem mieÎdzy naturaÎ a duchemº143.
CheÎcÂ maksymalnego rozszerzenia ¹jaº, takiego, ktoÂre byøoby gwarantem wtopienia sieÎ we ¹wszystkosÂcÂº, zrodziøo stan
¹sieÎº. Wedøug Stachury stan ten to przebudzenie, otwarcie
sieÎ na sÂwiat i jednoczesne przezwycieÎźenie przemijania, czasu
± z czym pisarz od dawna sieÎ zmagaø. Ponadto ¹sieÎº jest wyrazÂnym nawiaÎzaniem do filozofii Martina Heideggera, ktoÂry
utoźsamiaø w niej ¹sieÎº z egzystencjaÎ caøowicie pozbawionaÎ autentyzmu, z bytowaniem zautomatyzowanym, ktoÂrego znakiem rozpoznawczym jest bezruch oraz rutyna. U Stachury
Krishnamurti, Rogers) zob. J. Brach-Czaina, Jednostka a mozÇliwosÂcÂ innej
postaci istnienia. ¹Inny stanº Stachury, [w:] taź, Etos nowej sztuki, s. 101-134.
142
Zob. List z 11 marca 1977 r. Na podstawie autografu przechowywanego w zbiorach autora pracy. JesÂli nie zaznaczono inaczej, wszystkie cytaty
´
listoÂw do Bogusøawa Zurakowskiego pochodzaÎ z tego zÂroÂdøa.
143
H. Hesse, Traktat o Wilku stepowym, [w:] tenźe, Wilk stepowy, przekø.
G. Mycielska, PoznanÂ 1984, s. 45-71.
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dzieÎki ¹sieÎº ± to znaczy dezintegracji ¹jaº ± moźliwe jest ¹zlanie
ze sÂwiatemº w jednosÂcÂ144.
Twierdzenie, iź Stachura jedynie dublowaø artystyczne pomysøy romantykoÂw, byøoby z gruntu faøszywe. Autor Caøej jaskrawosÂci sÂwiadomie staraø sieÎ odbudowacÂ tradycjeÎ mysÂlenia
o sztuce, ktoÂra zostaøa niemal zapomniana. Wiele wskazuje na
to, iź w swoim zamiarze nie pozostawaø odosobniony. Pod koniec XX wieku reaktywowaø sieÎ sposoÂb mysÂlenia, ktoÂrego romantyczne korzenie byøy bardzo wyrazÂne. Przyczyn takiego
stanu rzeczy moźna sieÎ doszukiwacÂ w zøoźonosÂci polskiego
romantyzmu, w jego wielowymiarowosÂci oraz wewneÎtrznych
sprzecznosÂciach. Stachura zdawaø sobie spraweÎ z tego, źe pomieÎdzy nim i jego romantycznymi poprzednikami wysteÎpowaø
silny zwiaÎzek. ZapragnaÎø przekroczycÂ graniceÎ istniejaÎcych
norm literackosÂci, co w znacznym stopniu byøo zwiaÎzane z daÎźeniem do zminimalizowania pogøeÎbiajaÎcego sieÎ rozdzÂwieÎku
pomieÎdzy wypowiadanym søowem a dziaøaniem, ktoÂre nierzadko stoi z nim w sprzecznosÂci. Idealizm zamierzenÂ Stachury
przypomina idealizm romantykoÂw145. RoÂźnego typu dziaøania
czaÎstkowe podporzaÎdkowane byøy daÎźeniom do skonstruowania caøosÂci. Analogie saÎ tak silne, źe poniźsze søowa o caøosÂci
w mysÂli Mickiewicza mogøyby, przynajmniej w jakiejsÂ mierze,
odnosicÂ sieÎ do zamysøoÂw Stachury: ¹[...] Mickiewicz buduje
swaÎ wielkaÎ caøosÂcÂ. Buduje jaÎ ze zmiennaÎ konsekwencjaÎ w sensie trafnosÂci przedsieÎwzieÎcÂ autorskich i dojrzaøosÂci pisarskich
speønienÂ, ale czyni to z rozwagaÎ i w zgodnosÂci z programem
literackim, nad ktoÂrym wciaÎź intensywnie pracuje. Zaøoźenie
mysÂlowe budowania polega na celebrowaniu wielkiej organicznej caøosÂci, kosmicznej jednosÂci; na eksodusie duchowo przebudowanej jednostki z «martwego sÂwiata» egoizmu i indyferentnego praktycyzmu, pozornych wieÎzi, trujaÎcych autorytetoÂw i faøszywych reputacji, obøudnych uczucÂ, minimalistycznej a zuchwaøej filozofii; rudymentarnego symbolizmu, źywej jazÂni, wielkich ideiº146.
144
Zob. M. Januszkiewicz, Edward Stachura: od buntu do mistyki, [w:]
tenźe, Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku, PoznanÂ
1998, s. 200.
145
Zob. K. Rutkowski, Ani byøo, s. 84.
146
B. Dopart, Cykl Mickiewiczowski a romantyczna wielka forma poetycka, [w:] Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice o polskim cyklu poetyckim,
red. B. Kuczera-Chachulska, Warszawa 2004, s. 196-197.
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Jednym z przejawoÂw Stachurowego projektu byøo m.in.
zmierzenie sieÎ ze søowem. Literackie realizacje zamysøoÂw nierzadko byøy zÂroÂdøem wielu nieporozumienÂ. Krytycy, omawiajaÎc
jego twoÂrczosÂcÂ, posøugiwali sieÎ formuøaÎ ¹źycio-pisanieº, pod
ktoÂraÎ rozumieli jednosÂcÂ dziaøanÂ literackich z biograficznymi.
Jedynie nieliczni badacze postawili sÂrodek cieÎźkosÂci w innym
miejscu. Twierdzili, iź w artystycznej propozycji Stachury istotna jest nie tyle zgodnosÂcÂ tekstu z biografiaÎ, ile zgodnosÂcÂ
tekstu z ideaÎ, źyciowaÎ postawaÎ. Stachura realizacjeÎ swojego
projektu zaczaÎø stosunkowo wczesÂnie i konsekwentnie jaÎ prowadziø. W swych maksymalistycznych i niekonwencjonalnych
pomysøach, ktoÂre nie byøy jedynie pozami czy jednorazowymi
happeningami, daÎźyø do odnalezienia takich sÂrodkoÂw wyrazu,
ktoÂre przekraczajaÎc same siebie, nie byøyby przeszkodaÎ (posÂrednikiem?) pomieÎdzy czytelnikiem sÂwiata a sÂwiatem. Projekt
Stachury angaźowaø caøaÎ jego twoÂrczosÂcÂ, wøaÎczajaÎc bruliony
i listy.
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LISTY
Od sÂmierci Edwarda Stachury mineÎøo juź niemal trzydziesÂci lat. Przez ten czas na jego temat na øamach prasy pojawiøo
sieÎ wiele artykuøoÂw. W swoich pracach badacze najczeÎsÂciej
skupiali sieÎ na omawianiu problemoÂw zwiaÎzanych z prozaÎ pisarza. Mimo iź poezja dotaÎd pozostaje w cieniu prozy i piosenek, ktoÂre to w duźej mierze przysporzyøy autorowi popularnosÂci, to jednak byøa przedmiotem zainteresowania krytyki juź
za źycia Stachury.
WyjaÎtkiem saÎ badania posÂwieÎcone listom autora Siekierezady. OgraniczajaÎ sieÎ one do prac powstajaÎcych w osÂrodkach
uniwersyteckich. W wieÎkszosÂci saÎ to proÂby edycji listoÂw, w ktoÂrych ± z przyczyn oczywistych ± akcent køadzie sieÎ na dziaøania
tekstologiczne i edytorskie. Do minimum zredukowane saÎ
wszelkie dociekania historycznoliterackie baÎdzÂ genologiczne.
Zanim w niniejszym rozdziale podjeÎte zostanaÎ kroki analityczne ± oparte na listach Stachury ± poprzedzi je proÂba ukazania problemoÂw, z jakimi zmagajaÎ sieÎ badacze epistolografii
(w szczegoÂlnosÂci wspoÂøczesnej). TwoÂrczosÂcÂ prozatorska i poetycka Stachury beÎdzie kontekstem niniejszych dociekanÂ.

I. METODOLOGICZNE

PROBLEMY BADANÂ

NAD EPISTOLOGRAFIAÎ

Do dzisÂ trwa dyskusja dotyczaÎca statusu genologicznego
listu i metod jego badania. ¹Wszak list to zjawisko o charakterze efemerycznym, a przecieź jak źaden inny twoÂr literatury
sprzeÎgnieÎte nieodwoøalnie z pismem, z tekstem. Epopeja nie
napisana, epopeja skandowana tylko ustami rapsodoÂw jest
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epopejaÎ; list nie napisany nie jest listemº1 ± pisaøa Stefania
SkwarczynÂska w swojej Teorii listu, wskazujaÎc na sÂcisøe zwiaÎzki listu z tekstem. Spostrzeźenie to wskazuje na dwie, na pozoÂr
podaÎźajaÎce w przeciwne strony, drogi refleksji: z jednej strony
genologicznaÎ, a z drugiej ± metodologicznaÎ. W istocie jednak
jest mieÎdzy nimi bardzo silny zwiaÎzek, albowiem narzeÎdzia
badawcze saÎ statusem genologicznym badanego obiektu. List
na ogoÂø byø przedmiotem zainteresowania badaczy wøasÂnie ze
wzgleÎdu na swaÎ specyficznaÎ, gatunkowaÎ niejednorodnosÂcÂ. Dociekania teoretyczne determinowaøa potrzeba opisania cech
charakterystycznych listu, by ostatecznie wyznaczycÂ jego
miejsce wsÂroÂd innych gatunkoÂw. Zwykle sprowadzaøo sieÎ to
do rozwaźanÂ, ktoÂre zamknaÎcÂ moźna w formule: ¹dokument
czy literaturaº. Niemaøy wpøyw na ksztaøt listu ma odbiorca.
Implikuje on wewneÎtrznaÎ konwersacyjnosÂcÂ, ktoÂra ma zÂroÂdøo
w zapotrzebowaniu partneroÂw na bezposÂredniaÎ rozmoweÎ2. Potrzeba ta z jednej strony wprowadza elementy kolokwialne,
a z drugiej jest podstawaÎ do powstania dialogu intymnego3.
Poniźsza propozycja odnosiøaby sieÎ w mniejszym stopniu
do badania listu jako pojedynczej i zamknieÎtej caøostki4, a raczej wskazywaøaby jego miejsce w wieÎkszym zbiorze, grupie
listoÂw, ktoÂra takźe tworzy nowaÎ jakosÂcÂ. Ta z kolei zmienia sieÎ
w zaleźnosÂci od czytelnika, ktoÂrym kolejno moźe bycÂ: adresat,
osoba roÂźna od adresata, edytor, ktoÂrego efektem pracy jest
edycja listoÂw, trafiajaÎca nasteÎpnie do odbiorcy ¹bezinteresownegoº, czyli zwykøego czytelnika. SzczegoÂlne miejsce w niniejszej rozprawie zajmaÎ rozwaźania dotyczaÎce wpøywu listoÂw na
1

S. SkwarczynÂska, Teoria listu, LwoÂw 1937, s. 2.
¹List dosÂwiadczany jest czeÎsto ± i przez piszaÎcego, i przez czytajaÎcego ±
jako pewnego rodzaju substytut osobistej rozmowy: «rozmowa na odlegøosÂcÂ»
czy «rozmowa z nieobecnym»º. J. Lalewicz, Komunikacja jeÎzykowa i literatura,
Wrocøaw 1975, s. 87.
3
Zob. A. Kaøkowska, Wprowadzenie w problemy jeÎzykowej spoÂjnosÂci
listu, ¹Polonicaº 1978, nr 4, s. 56. Stanowisko autorki jest zbieźne z wypowiedziami badaczy sprzed wieku: ¹Przez list wøasÂciwy rozumiemy znoszenie sieÎ,
czyli korespondencjaÎ osoÂb, to jest: o czem one, w osobistem widzeniu sieÎ
miaøyby z sobaÎ do moÂwienia, o tem samem nieobecne i oddalone, wzajemnie
sieÎ przez listy uwiadamiajaÎ; søowem list jest rozmowaÎ nie przytomnychº.
I.P. Legatowicz, Rozprawa o listach, ¹Tygodnik WilenÂskiº 1817, nr 78-79,
s. 385-386.
4
¹Jako przedmiot genologii literackiej jest rodzajem autonomicznym,
tworzaÎcym caøosÂcÂ kompletnaÎ (tresÂciowo) i zamknieÎtaÎ (formalnie)º. Zob.
A. Kaøkowska, Struktura skøadniowa listu, Wrocøaw 1982, s. 5.
2
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inne obszary pisarskich realizacji (w tym przypadku beÎdaÎ to
bruliony i opowiadania Edwarda Stachury). NiektoÂre z powyźszych zagadnienÂ byøy osobno podejmowane w badaniach literackich, raczej na zasadzie wskazywania zjawisk, ktoÂrym warto by posÂwieÎcicÂ wieÎcej uwagi.
Listy, a w mniejszym stopniu bruliony, beÎdaÎ peøniøy funkcjeÎ probierza zjawiska, ktoÂre wysteÎpuje w caøej twoÂrczosÂci Stachury. Uruchomienie kontekstu brulionoÂw i opowiadanÂ lub
powiesÂci jest konieczne, bez tego bowiem nie udaøoby sieÎ wykazacÂ totalnosÂci w literacko-artystycznym przedsieÎwzieÎciu
autora Siekierezady.
WsÂroÂd badaczy, ktoÂrzy w swoich pracach podejmowali
problemy zwiaÎzane z epistolografiaÎ, warto wspomniecÂ przynajmniej o kilku. Ich metodologiczne stanowiska saÎ rzetelnymi
propozycjami badawczymi, ktoÂre wzajemnie sieÎ dopeøniajaÎc,
tworzaÎ odpowiedni punkt wyjsÂcia i jednoczesÂnie zaplecze dla
dalszych rozwaźanÂ, ktoÂre beÎdaÎ podejmowane w niniejszej dysertacji.
SpoÂjnaÎ propozycjeÎ metodologicznych punktoÂw widzenia
przedstawiø Kazimierz Cysewski5. Zauwaźa on, iź badania listoÂw mogaÎ sieÎ realizowacÂ w trzech, zazwyczaj powiaÎzanych ze
sobaÎ aspektach: dokumentacyjno-zÂroÂdøowym, teoretycznym
i opisowo-historycznym.
Aspekt dokumentacyjno-zÂroÂdøowy wiaÎźe sieÎ z podejsÂciem
do listu jako podstawy rozstrzygnieÎcÂ dotyczaÎcych roÂźnych
sfer rzeczywistosÂci. W tym przypadku koncentrujemy sieÎ
gøoÂwnie na:
1) poszukiwaniu podstaw do stwierdzenÂ biograficzno-psychologicznych i socjologiczno-literackich oraz ich dokumentacji;
2) dostarczania komentarza do twoÂrczosÂci uznanej za literackaÎ, uøatwiajaÎcego jej zrozumienie i wyjasÂnienie;
3) docieraniu do wpisanej w teksty listoÂw sÂwiadomosÂci artystycznej i ideowej epoki;

5

Zob. K. Cysewski, Teoretyczne i metodologiczne problemy badanÂ nad
epistolografiaÎ, ¹PamieÎtnik Literackiº 1997, z. 1, s. 95-110; tenźe, Epistolografia jako literatura na przykøadzie listoÂw Zygmunta KrasinÂskiego, ¹Prace Polonistyczneº 1994, seria 49, s. 113-155; tenźe, Uwagi o listach C. Norwida,
¹Studia Norwidianaº 1985-86, nr 3-4, s. 131-152.
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4) rekonstruowaniu reguø komunikacji spoøecznej, ktoÂrych przejawem, majaÎcym swojaÎ historycznie zmiennaÎ retorykeÎ, saÎ listy6.
Aspekt teoretyczny badanÂ nad listami polegaøby na:
1) poszukiwaniu statusu komunikacyjnego listu i zbioru
korespondencji;
2) okresÂlaniu zroÂźnicowania gatunkowego epistolografii;
3) rozpatrywaniu zagadnienia formuøowanego czy to jako
literackosÂcÂ w listach, czy to wartosÂci literackie korespondencji, czy wreszcie ± epistolografia jako literatura, list jako dzieøo
literackie;
4) poszukiwaniu adekwatnych do specyfiki gatunkowej
listu i korespondencji metod badania i opisu konkretnego materiaøu epistolarnego7.
Aspekt opisowo-historyczny Cysewski wiaÎźe z badaniem
konkretnego materiaøu epistolarnego, za ktoÂry uwaźa pojedyncze listy, roÂźne zespoøy korespondencji, korespondencjeÎ
okresÂlonych autoroÂw. W kreÎgu zainteresowanÂ badawczych,
ze wzgleÎdu na powyźszy aspekt, znalazøaby sieÎ sÂwiadomosÂcÂ
epistolarna w rozwoju historycznym. SÂcisÂle moÂwiaÎc, chodziøoby tu o zwroÂcenie uwagi na tematykeÎ, poetykeÎ, nadawczo-odbiorcze reguøy porozumiewania sieÎ, konwencje epistolarne,
oddziaøywanie listoÂw na literatureÎ i funkcje, jakie miaøyby
speøniacÂ listy.
NaleźytaÎ uwageÎ autor posÂwieÎca roÂwnieź problematyce tekstologiczno-edytorskiej, ktoÂrej znaczenie w odniesieniu do
omawianej problematyki jest szczegoÂlnie duźe. Jak bowiem
zauwaźa Cysewski: nie chodzi jedynie o udosteÎpnienie materiaøu epistolarnego od strony jego wartosÂci zÂroÂdøowej lub literackiej. NiewystarczajaÎce saÎ teź ustalenia edytorskie (autor,
adresat, ksztaøt tekstu) i komentarz majaÎcy pokonacÂ bariereÎ
komunikacyjnaÎ, ktoÂra pojawia sieÎ w sytuacji, gdy mamy do
czynienia z listem jako sposobem porozumiewania sieÎ indywidualnego nadawcy i indywidualnego odbiorcy, zwøaszcza gdy
mamy na wzgleÎdzie zmieniajaÎcy sieÎ kontekst kulturowy. Mimo
źe list realizuje przede wszystkim reguøy komunikacyjne istniejaÎce w danej przestrzeni i danym czasie, to jednak na porozumienie wpøywacÂ mogaÎ takźe normy o charakterze mniej
powszechnym lub wprost indywidualnym, jak roÂwnieź wiedza,
6
7

K. Cysewski, Teoretyczne i metodologiczne problemy, s. 95.
Tamźe.
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do ktoÂrej wypowiedzÂ sieÎ odwoøuje i ktoÂraÎ wøaÎcza niejako w swoÂj
tekst. W przypadku listu wiedza ta niejednokrotnie jest efektem dosÂwiadczenia jednostkowego i jej dostarczenie stanowi
roÂwnie waźne zadanie edytora, jak wyjasÂnienie indywidualnych reguø porozumienia8. Powyźsze uwagi uzupeønicÂ naleźy
dopowiedzeniem: chodzi o podkresÂlenie statusu epistolografii
jako przede wszystkim tworu tekstowego, jeÎzykowego, ktoÂry
jako taki znajduje sieÎ w orbicie zainteresowanÂ badawczych
literaturoznawcy ¹w celu zrozumienia i opisania estetycznych,
egzystencjalnych i aksjologicznych wymiaroÂw czøowieczenÂstwa, jakie w listach sieÎ ujawniajaÎº9.
Epistolografia jest zjawiskiem roÂźnorodnym gatunkowo.
Ulega historycznym przemianom. Badacze literatury zajmowali sieÎ zazwyczaj listami pisarzy, traktujaÎc je jako dokument
uzupeøniajaÎcy biografieÎ lub komentarz do twoÂrczosÂci. Listy,
jako samoistne dzieøo, najczeÎsÂciej stawaøy sieÎ przedmiotem
zainteresowania historykoÂw literatury przede wszystkim w wypadku autoroÂw, ktoÂrych listy wyroÂźniaøy sieÎ ¹objeÎtosÂciaÎ i estetykaÎº. Lektura i interpretacja korespondencji jako zÂroÂdøa historycznego, jako dokumentu i komentarza do twoÂrczosÂci, ma
w polskiej nauce o literaturze najbogatszaÎ tradycjeÎ10.
Jak zauwaźa Maøgorzata CzerminÂska: list, pojmowany jako autonomiczny rodzaj w obreÎbie literatury stosowanej, ma
swojaÎ bogataÎ, sieÎgajaÎcaÎ antyku tradycjeÎ. WyodreÎbniøy sieÎ na
tym polu roÂźne warianty oraz swoista poetyka normatywna,
zamknieÎta w listownikach lub ¹sekretarzachº, zawierajaÎcych
ogoÂlne przepisy i wzory listoÂw na roÂźne okazje. Znamienne jest
to, iź owe listowniki znikajaÎ w poøowie XIX wieku, co ma niewaÎtpliwy zwiaÎzek z romantycznym pojmowaniem listu jako
bardziej osobistej, intymnej wypowiedzi, koncepcjaÎ listu-wyznania i zaøamaniem sieÎ poetyki klasycznej.
List, jak zauwaźa CzerminÂska, moźe bycÂ podreÎcznym magazynem informacji o autorze, sÂrodowisku lub epoce. WiadomosÂci o stylu epistolografa byøyby tu ograniczone do minimum. Ponadto autorka widzi moźliwosÂcÂ uszanowania autono8

Tamźe, s. 96.
Tamźe, s. 100.
10
Zob. M. CzerminÂska, PomieÎdzy listem a powiesÂciaÎ, [w:] taź, Autobiograficzny troÂjkaÎt, KrakoÂw 2000, s. 252-271. Podobne ujeÎcie zagadnienia przynosi
monografia S. SkwarczynÂskiej, opublikowana w 1937 roku, w ktoÂrej list nazwany jest ¹autonomicznym rodzajem literackimº i zaliczony do tzw. literatury
stosowanej. Zob. S. SkwarczynÂska, Teoria listu.
9
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mii gatunkowej wypowiedzi listownej, co jednak pociaÎgneÎøoby
za sobaÎ koniecznosÂcÂ wyøaÎczenia jej z tzw. literatury czystej.
Wreszcie moźna dojsÂcÂ do wniosku, źe ciekawsza od sÂcisøego
wytyczania granic pomieÎdzy tekstem uźytkowym a literaturaÎ
czystaÎ jest obserwacja punktoÂw stycznych. Badaczka podkresÂla, iź kaźde powaźne studium posÂwieÎcone osiemnastowiecznej powiesÂci epistolarnej musiaøo podjaÎcÂ kwestieÎ zwiaÎzku pomieÎdzy listem a literaturaÎ. Kwestia ta jednak wymaga
ponownego podjeÎcia co najmniej z dwu wzgleÎdoÂw. Po pierwsze,
moźliwe jest dzisiaj zupeønie nowe metodologicznie potraktowanie listu w konteksÂcie twoÂrczosÂci poetyckiej, powiesÂciowej
czy dramaturgicznej badanego pisarza. Po drugie, literatura
wspoÂøczesna, wyciaÎgnaÎwszy najdalej idaÎce wnioski z romantycznego rozluzÂnienia podziaøoÂw gatunkowych, przyzwyczaiøa
nas do dzieø hybrydycznych oraz usankcjonowaøa wtargnieÎcie
do literatury źywioøu form potocznych lub ± z innej strony ±
form wøasÂciwych wypowiedzi naukowej, beÎdaÎcych przecieź domenaÎ najdosøowniej pojeÎtej uźytkowosÂci. MoÂwiaÎc o takiej moźliwosÂci metodologicznej, ktoÂra pozwala uchylicÂ søuźebne, dokumentarne potraktowanie listu i uczynicÂ go tekstem roÂwnorzeÎdnym z wypowiedziaÎ tradycyjnie uznanaÎ za literackaÎ,
badaczka ma na mysÂli francuskaÎ krytykeÎ tematycznaÎ. W mysÂl
jej zaøoźenÂ, wszystko, cokolwiek wyszøo spod pioÂra pisarza,
øaÎcznie z najdrobniejszaÎ notatkaÎ na marginesie czytanej przezenÂ ksiaÎźki, jest czaÎstkaÎ niepodzielnej caøosÂci jego dzieøa, moźe
odsøaniacÂ jakisÂ aspekt ukrytego tematu, organizujaÎcego i nadajaÎcego sens tej twoÂrczosÂci. RozroÂźnienia gatunkowe saÎ caøkowicie zewneÎtrzne i powierzchowne wobec autentycznego,
swoistego porzaÎdku, do ktoÂrego interpretator musi dotrzecÂ
w akcie utoźsamiajaÎcego rozumienia. Ta perspektywa metodologiczna moźe bycÂ wykorzystana jedynie przy zaøoźeniu, źe
przedmiotem badania jest twoÂrczosÂcÂ jednego pisarza ± bez
wzgleÎdu na epokeÎ, w ktoÂrej źyø11.
To, co badaczka uwaźa za najwaźniejsze i najciekawsze we
wzajemnych oddziaøywaniach epistolografii i literatury, dzieje
sieÎ na terenie pomieÎdzy listem a powiesÂciaÎ. Obszar ten moźna
podzielicÂ na dwa rozlegøe pola. Pierwsze nazywa polem oddziaøywania listu na powiesÂcÂ i tu moźemy obserwowacÂ analogie
i roÂźnice pomieÎdzy blokiem korespondencji a powiesÂciaÎ epistolarnaÎ, przede wszystkim osiemnastowiecznaÎ. W obreÎbie dru11

M. CzerminÂska, dz. cyt., s. 254.
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giego pola dostrzeźemy silniejszy kierunek dziaøania odwrotnego: wpøyw powiesÂci na list. Chodzi o lektureÎ blokoÂw autentycznych listoÂw z perspektywy dosÂwiadczenÂ czytelnika powiesÂci, i to niekoniecznie epistolarnej. OczywisÂcie w obreÎbie kaźdego z tych poÂl wysteÎpuje roÂwnieź oddziaøywanie w kierunku
odwrotnym: konwencje powiesÂci epistolarnej wywarøy ogromny wpøyw na sposoby listowania uprawiane przez rzeczywistych korespondentoÂw w zupeønie niefikcyjnym sÂwiecie, a w drugim z wyroÂźnionych poÂl ± zainteresowanie dla autentycznych
listoÂw, przede wszystkim listoÂw intymnych, listoÂw-wyznanÂ,
zbiega sieÎ z psychologizacjaÎ, z hasøem zwrotu do wneÎtrza, gøoszonym przez powiesÂcÂ od wielu lat. Przy tym na polu pierwszym (wpøyw listu na powiesÂcÂ epistolarnaÎ) beÎdziemy mieli do
czynienia raczej z zaleźnosÂciaÎ widzianaÎ od strony szeroko pojeÎtej genezy, od strony zamiaru autora, ktoÂry nadaje fikcyjnym
wypowiedziom literackim ksztaøt i pozoÂr autentycznych listoÂw
lub wøasnaÎ korespondencjeÎ sÂwiadomie stylizuje na powiesÂcÂ
epistolarnaÎ. Na polu drugim (wpøyw konwencji powiesÂciowych
na odczytywanie listu) analogia zostaje przeprowadzona od
strony odbioru, a nie genezy, tj. przez odbiorceÎ odczytujaÎcego
opublikowany zbioÂr korespondencji w sposoÂb, do ktoÂrego
przywykø jako czytelnik powiesÂci.
Uznanie dla autonomicznych wartosÂci literackich listu
mogøo sieÎ najøatwiej ujawnicÂ w badaniach nad korespondencjaÎ, ktoÂra swoimi walorami ¹przyciaÎgaøaº badaczy. W polskich
badaniach widacÂ to najwyrazÂniej w studiach nad listami KrasinÂskiego12. Znany wydawca tych listoÂw, Zbigniew Sudolski,
przypomina, źe pierwszego wyøomu w tradycyjnej postawie,
ustalonej przez dziewieÎtnastowiecznych wydawcoÂw i komentatoroÂw tej korespondencji, dokonaø Kleiner, piszaÎc w 1913 r., źe
listy KrasinÂskiego saÎ ¹nie tylko zbiorem materiaøoÂw biograficzno-psychologicznych, nie tylko komentarzem do dzieø i źycia,
lecz [...] samoistnaÎ dziedzinaÎ twoÂrczosÂciº13.
List, jako nosÂnik potencjalnych cech nowej struktury literackiej, nie moźe ulegacÂ procesom transformacyjnym. Mam tu
na mysÂli te cechy, ktoÂre gwarantujaÎ jego toźsamosÂcÂ. Nie mniej
´
Por. M. Janion, Zygmunt KrasinÂski debiut i dojrzaøosÂcÂ. Warszawa
1962, zwøaszcza s. 152 i n.; taź, Tryptyk epistolograficzny, [w:] taź, Romantyzm. Studia o ideach i stylu. Warszawa 1969, oraz Z. Sudolski, Korespondencja Zygmunta KrasinÂskiego. Studium monograficzne. Warszawa 1968.
13
Z. Sudolski, Korespondencja Zygmunta KrasinÂskiego, s. 11.
12
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istotne saÎ takźe wøasÂciwosÂci funkcjonalne, ktoÂre list zyskuje
niejako wtoÂrnie w ramach nowej struktury (dzieøa literackiego), poniewaź dopiero ona ujawnia ¹potencjeÎº tworzaÎcych jaÎ
elementoÂw14.
Opracowaniem dotyczaÎcym epistolografii, do ktoÂrego ± mimo upøywu lat ± niezmiennie warto sieÎgacÂ, pozostaje Teoria
listu15 Stefanii SkwarczynÂskiej. Badaczka dostrzega istotnaÎ
kwestieÎ, jakaÎ jest pozycja listu w korespondencji. Jest to szczegoÂlna okolicznosÂcÂ, gdyź nie moźna listu pojmowacÂ jako fragmentu wieÎkszej caøosÂci, jest bowiem przecieź samoistnaÎ caøosÂciaÎ, skonÂczonym w sobie ¹aktemº. Jego zwiaÎzek ze zdarzeniami źyciowymi jest bezposÂredni i swobodny: odzwierciedla je
i stwarza, pozostajaÎc staÎd w konsekwentnym zwiaÎzku z listami
chronologicznie saÎsiadujaÎcymi.
SkwarczynÂska zauwaźa, iź dwojaki charakter listu: jego
samoistnosÂcÂ i jego zwiaÎzek z caøosÂciaÎ korespondencji, sprawia,
źe muszaÎ zaistniecÂ dwie metodyczne drogi przy jego badaniu.
List pozbawiony kontekstu korespondencyjnego ma prawo
bycÂ badany jako samodzielna caøosÂcÂ, ktoÂraÎ byø w chwili powstania, i to zaroÂwno w zamiarach autora, jak i w odczuciu
odbiorcy. RoÂwnoczesÂnie jednak powinien bycÂ badany w perspektywie caøej korespondencji, by moÂgø bycÂ uratowany ± niezmiernie waźny dla listu ± sÂlad odcisÂnieÎtej rzeczywistosÂci.
Warto w tym miejscu zaznaczycÂ, iź listy Edwarda Stachury
nie byøy dotaÎd przedmiotem refleksji krytykoÂw literatury. PrzechodzaÎc do zagadnienÂ, ktoÂre pretendujaÎ do miana uzupeønienia, dopeønienia obrazu, jaki powstaø dzieÎki zaprezentowaniu
powyźszych stanowisk badawczych, chciaøbym przedstawicÂ
problemy, jakie pojawiajaÎ sieÎ ze wzgleÎdu na zmieniajaÎcego
sieÎ odbiorceÎ, zwracajaÎc jednoczesÂnie uwageÎ na trudnaÎ i odpowiedzialnaÎ roleÎ edytora w procesie ksztaøtowania nowej caøosÂci, ktoÂraÎ jest edycja listoÂw. Dorobek Stachury i jego zaøoźenia
artystyczne saÎ odpowiednim materiaøem do podjeÎcia proÂby
ukazania, jak korespondencja funkcjonuje w caøosÂci twoÂrczosÂci i teÎ caøosÂcÂ wspoÂøorganizuje. OpracowujaÎcy ± przy okazji
ogøaszania blokoÂw listoÂw ± zamieszczali swoje spostrzeźenia,
przy czym miaøy one najczeÎsÂciej charakter czysto techniczny
lub wspomnieniowy16. Poniźsze uwagi majaÎ wprowadzicÂ czy-

14
15

R. Sulima, Dokument i literatura, Warszawa 1980, s. 21.
S. SkwarczynÂska, Teoria listu, LwoÂw 1937.
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telnika w problematykeÎ zwiaÎzanaÎ z badaniem brulionoÂw i listoÂw. DaÎźaÎc do ukazania totalnosÂci i jej przejawoÂw w twoÂrczosÂci
Stachury, chciaøbym zaprezentowacÂ korzysÂci, jakie niesie ze
sobaÎ badanie brulionoÂw i listoÂw w konteksÂcie caøej twoÂrczosÂci,
oraz przeøamacÂ impas w zainteresowaniu badaczy tymi obszarami literackiej dziaøalnosÂci autora Siekierezady.

II. EPISTOLOGRAFICZNE

SÂWIATY

W odniesieniu do epistolografii naleźy zastosowacÂ rozroÂźnienie, ktoÂre beÎdzie przydatne w dalszych dociekaniach. Terminy: ¹nadawcaº i ¹odbiorcaº saÎ nieprecyzyjne i niewystarczajaÎce, a przynajmniej wymagajaÎ odpowiedniego komentarza.
Droga, jakaÎ przechodzi list po wyjsÂciu od nadawcy, domaga
sieÎ dodatkowych terminoÂw i usÂcisÂlenÂ. To, w jakim stopniu jego
odbioÂr beÎdzie zgodny z zamierzeniami nadawcy, jest zaleźne
m.in. od tego, w jakim stopniu nadawca ¹wkomponowaøº tego
konkretnego odbiorceÎ w tresÂcÂ listu. Obrazy sÂwiata wyøaniajaÎce
sieÎ z tego samego listu, pakietu listoÂw, mogaÎ bycÂ roÂźne: intencja nadawcy i rzeczywisty odbioÂr mogaÎ biec roÂwnolegle, nigdy
sieÎ nie przecinajaÎc. Moźe to wynikacÂ z roÂźnych powodoÂw. Aluzje zawarte w lisÂcie, ktoÂre nadawca uznaø za oczywiste, dla odbiorcy z jakichsÂ wzgleÎdoÂw mogaÎ bycÂ nieczytelne lub ± co gorsza
± przyjeÎte opacznie. BeÎdzie to z kolei miaøo wpøyw na komunikacjeÎ lub wreÎcz spowoduje jej brak. Sprawy, do ktoÂrych odwoøuje sieÎ list, mogaÎ bycÂ roÂwnieź zupeønie nieznane lub zapomniane (jesÂli odnosiøy sieÎ do poprzednich listoÂw). W zaleźnosÂci
od stopnia nasilenia okolicznosÂci dezorganizujaÎcych komunikacjeÎ mieÎdzy autorem listu i adresatem wyøaniajaÎce sieÎ wizje
sÂwiatoÂw beÎdaÎ zbieźne lub skrajnie oddalone.
´
Por. Listy Edwarda Stachury do Janusza ZÇernickiego, oprac. J. Zernicki, ¹Poezjaº 1981, nr 1, s. 46-51; C.M. Szczepaniak, ¹Cholernie bolaÎ mnie pieÎty
od tego mysÂleniaº, ¹Akcentº 1999, nr 1, s. 43-49; DwadziesÂcia listoÂw Edwarda
Stachury do Wincentego RoÂzÇanÂskiego, oprac. A.K. WasÂkiewicz, ¹Integracjeº
1987, nr 21, s. 59-61; Listy Stachury do Kluczkowic i Lublina, oprac.
M. Derecki, ¹Akcentº 1988, nr 1, s. 190-200; TrzynasÂcie listoÂw Edwarda
´
Stachury do Bogusøawa ZÇurakowskiego, oprac. B. Zurakowski, ¹Poezjaº
1981, nr 1, s. 46-51; Listy Edwarda Stachury do Juliana Przybosia, oprac.
F. Ziejka, ¹Regionyº 1989, nr 1, s. 70-75.
16
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Nie naleźaÎ do rzadkosÂci sytuacje, kiedy adresat listu przyjmuje na siebie dodatkowaÎ roleÎ ± edytora17. W takich okolicznosÂciach nie powinno bycÂ mowy o rozdzÂwieÎku mieÎdzy odbiorem adresata i edytora, to oczywiste. W zwiaÎzku z tym wizja
caøosÂci, jakaÎ adresat-edytor18 proponuje odbiorcy19, moźe bycÂ
skaźona percepcjaÎ tego pierwszego, kiedy byø jeszcze w roli
adresata20. Ten szczegoÂlny przypadek adresata-edytora godny
jest uwagi. Jego odbioÂr, a poÂzÂniej wizja caøosÂci nierzadko roÂźne
saÎ od odbioru i wizji caøosÂci kaźdego innego edytora, co wreszcie ma niebagatelny wpøyw na to, jak ukierunkowana zostanie
percepcja ¹odbiorcy ostatniegoº, tj. czytelnika edycji.
To, z czym w ostatecznosÂci styka sieÎ czytelnik, cechuje
swoista dramatycznosÂcÂ i akcja, poprzez karty listoÂw konstruuje sieÎ rodzaj odreÎbnej, nowej rzeczywistosÂci. Stwarza to podatny grunt dla emocjonalnego zaangaźowania i doznanÂ estetycznych: ¹Toteź korespondencja, pøynaÎca wzdøuź wzajemnego
stosunku korespondentoÂw, zwøaszcza stosunku zaciesÂniajaÎcego sieÎ lub rozluzÂniajaÎcego, towarzyszaÎca zdarzeniom źyciowym, w ktoÂrych gøoÂwnie przez swoÂj bliski stosunek bioraÎ
udziaø, daje czytelnikowi poczucie caøosÂci i teÎ caøosÂcÂ daje mu
estetycznie przeźycÂº21.
CaøosÂcÂ, ktoÂraÎ czytelnik, dzieÎki akcji i bohaterom, ¹estetycznie przeźywaº, zbliźa sieÎ do literatury22. Pierwszy czytel17
W przypadku listoÂw Stachury, o ktoÂrych poniźej, sytuacje takie miaøy
miejsce wielokrotnie.
18
Jerzy Ziomek rozpatruje sytuacjeÎ, kiedy to mieÎdzy nadawcaÎ a adresatem moźe pojawicÂ sieÎ jeszcze jedna osoba ± ¹wykonawcaº. np. ksiaÎdz odczytujaÎcy list pasterski w kosÂciele. Projekt wykonawczy w dziele literackim
a problemy genologiczne, [w:] Problemy odbioru i odbiorcy, red. T. Bujnicki,
J. SøawinÂski, Wrocøaw 1977, s. 86.
19
Mam tu na mysÂli czytelnika opublikowanych listoÂw.
20
Niemaøy wpøyw na to, jak skonstruowana beÎdzie caøosÂcÂ przygotowana
przez adresata-edytora, ma fakt, iź do rzadkosÂci naleźaÎ takie sytuacje,
w ktoÂrych dysponuje on odpowiedniaÎ wiedzaÎ i umiejeÎtnosÂciami, by blok listoÂw profesjonalnie opracowacÂ. W zwiaÎzku z tym drugi czøon okresÂlenia ¹adresat-edytorº funkcjonuje raczej na zasadzie informacji o dziaøaniu i nie niesie ze
sobaÎ wartosÂciowania.
21
S. SkwarczynÂska, dz. cyt., s. 350.
22
Chciaøbym w tym miejscu zaznaczycÂ, iź ujmujeÎ w badawczy nawias
rozwaźania dotyczaÎce wyznacznikoÂw literackosÂci listu. Z punktu widzenia
niniejszej pracy nie jest istotne zajmowanie stanowiska we wciaÎź trwajaÎcym
sporze o status genologiczny listu. Zastrzeźenie to pojawia sieÎ ze wzgleÎdu na
stycznosÂcÂ poniźej prezentowanych propozycji z zagadnieniami literackosÂci.
Zob. S. DaÎbrowski, Zagadnienie okresÂlenÂ i wyznacznikoÂw literackosÂci. ProÂba

EPISTOLOGRAFICZNE SÂWIATY

nik-adresat nie moÂgø przeźywacÂ korespondencji jako caøosÂci,
lecz ± list po lisÂcie ± zmieniaø sieÎ raz w adresata, raz w nadawceÎ. ¹Zestawienie obok siebie list za listem, w ciaÎgøaÎ serieÎ
korespondencyjnaÎ tego, co w rzeczywistosÂci jest rozdzielone
upøywem czasu i tym czasem naprawdeÎ przesiaÎknieÎte, stwarza skroÂt rzeczywistosÂci, skroÂt taki, jakim operuje sztuka.
W skroÂcie tym zbliźajaÎ sieÎ ku sobie w odczuciu, czy przeźyciu
autora nieraz oddalone momenty akcjiº23. O ile wieÎc pojedynczy list jest sÂcisÂle zwiaÎzany z źyciem i jest fragmentem tego
źycia, to listy zebrane w caøosÂcÂ nacechowane saÎ literacko.
Kazimierz Cysewski zwracaø uwageÎ na to, źe zbiory listoÂw
tworzaÎ nowaÎ caøosÂcÂ, ksztaøtujaÎcaÎ nowe sensy, ktoÂre nie saÎ
prostaÎ sumaÎ sensoÂw poszczegoÂlnych listoÂw. Ta nowa semantyczna caøosÂcÂ raczej nie miesÂciøa sieÎ w interesach realnego
autora, dochodzaÎ tu bowiem decyzje drugiego nadawcy (edytora) oraz ksztaøtujaÎ sieÎ nowe zwiaÎzki ze sÂwiatem zewneÎtrznym. ZbioÂr listoÂw moźe bycÂ traktowany jako ± posøuźmy sieÎ
tym terminem z braku lepszego ± powiesÂcÂ; pojedyncze listy
pozostajaÎ w jakichsÂ zwiaÎzkach z odcinkami źycia, odnoszaÎ
sieÎ do roÂźnych jego aspektoÂw, z kolei suma listoÂw oddaje
pewien ciaÎg źycia, ¹uzupeønianyº odbiorczaÎ wiedzaÎ o rzeczywistosÂci oraz literackimi jej odzwierciedleniami. PowiesÂcÂ zawsze najbardziej ¹wciaÎgaøaº źycie w swoje ramy i niejako zacieraøa granice pomieÎdzy tekstami literackimi i nieliterackimi,
dokonywaøa transformacji tekstoÂw funkcjonujaÎcych w rzeczywistosÂci pozaliterackiej (rozmowa, list, wywoÂd itp.), umieszczajaÎc je w konteksÂcie fikcji i czyniaÎc je literacko funkcjonalnymi bez formalnej, ¹doliterackiejº kosmetyki. W rezultacie fikcjonalna z zaøoźenia powiesÂcÂ epistolarna i zbioÂr rzeczywistych listoÂw sporzaÎdzony przez edytora spotkacÂ sieÎ mogaÎ na jednej pøaszczyzÂnie, wola odbiorcy zasÂ uczynicÂ moźe
z takiego zbioru dzieøo czytane analogicznie do tworoÂw z zaøoźenia fikcjonalnych i literackich24.
Zanim jednak zbioÂr listoÂw trafi do raÎk przyszøego czytelnika, staje sieÎ materiaøem, nad ktoÂrym pracuje edytor. To on
decyduje o kompozycji i zaopatruje je w komentarz, jak pisaø
ujeÎcia, ¹Ruch Literackiº 1974, z. 6, s. 26-31; H. Markiewicz, Wyznaczniki
literatury, [w:] tenźe, GøoÂwne problemy wiedzy o literaturze, KrakoÂw 1966,
s. 50-64; J. Lalewicz, Semantyczne wyznaczniki literatury, [w:] Problemy odbioru i odbiorcy, red. T. Bujnicki, J. SøawinÂski, Wrocøaw 1977, s. 9-22.
23
S. SkwarczynÂska, dz. cyt., s. 350.
24
K. Cysewski, Epistolografia jako literatura, s. 144-146.
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Trzynadlowski: ¹komponuje z nich caøosÂcÂ jako organizmº25.
Kazimierz Cysewski nazywa edytora ¹drugim autoremº26. NiewaÎtpliwie dzieÎki niemu powstaje nowa caøosÂcÂ27, chocÂ sam termin nie wydaje sieÎ fortunny. Trafniej problem ujaÎø Janusz
Maciejewski, ktoÂry søusznie zauwaźyø, źe edytor zajmuje wobec autora listoÂw pozycjeÎ søuźebnaÎ28. To, źe decyduje o ukøadzie korespondencji, dba o to, by byøy zrozumiaøe dla czytelnika, przybliźa go do roli reźysera pracujaÎcego w materiale, jaki
stanowiaÎ listy. Nie moźe tu bycÂ mowy o dowolnosÂci i caøkowitej swobodzie. Edytor powinien respektowacÂ zwiaÎzki, w jakie
wchodzaÎ ze sobaÎ poszczegoÂlne listy, oraz nie ignorowacÂ okolicznosÂci, ktoÂre wynikajaÎ np. z osobistego charakteru korespondencji. Zwaźywszy na powyźsze, moźna postawicÂ pytanie:
jak powinien sieÎ zachowacÂ badacz stykajaÎcy sieÎ z niezwykle
delikatnymi sprawami poruszanymi w listach?
OdnoszaÎc sieÎ do tego problemu, SkwarczynÂska zajmuje
dosycÂ jasne stanowisko: ¹Z punktu widzenia dokumentu list
wydrukowany w skroÂtach jest tylko poøowicznie grzechem,
o ile, oczywisÂcie, wydawca w przypisach zaznaczyø ksztaøt
i wielkosÂcÂ skroÂtoÂw, natomiast z punktu widzenia dzieøa sztuki
jest grzechem nie do darowania. Niweczy moźliwosÂcÂ oceny estetycznej. Kaźdy osaÎd wydawcy o nim musi bycÂ ograniczony
zastrzeźeniami, ograniczony nieznajomosÂciaÎ peønego tekstu,
musi bycÂ oparty na koniunkcjachº29.
Kwestia ta urasta do rangi osobnego i waźnego problemu,
szczegoÂlnie w odniesieniu do listoÂw pisarzy wspoÂøczesnych.
Poruszane w nich zagadnienia jeszcze nie przebrzmiaøy, a osoby, ktoÂrych nazwiska zostaøy w lisÂcie wymienione, źyjaÎ. Edytor
staje przed dylematem: czy pozostawicÂ fragment, ktoÂry odnosi
sieÎ do osoÂb jeszcze źyjaÎcych i ktoÂrego skomentowanie mogøoby
naruszycÂ ich dobra osobiste? Powyźszy przypadek moźe bycÂ
pretekstem do rozwaźanÂ dotyczaÎcych metodologicznych roz25

J. Trzynadlowski, Maøe formy literackie, Wrocøaw 1977, s. 91.
K. Cysewski, Epistolografia jako literatura, s. 115.
27
W staroźytnosÂci znana byøa sztuka komponowania zbioroÂw listowych.
SøyneÎli z niej m.in.: Piliniusz Møodszy, Kasjodor czy Sydoniusz. Listy Cycerona
do Atticusa Seneka rozumiaø jako caøosÂcÂ i caøosÂcÂ z nich komponowaø. Zob.
S. SkwarczynÂska, dz. cyt., s. 351.
28
WczesÂniej Juliusz Kleiner dziaøania edytoroÂw ujaÎø w formuøeÎ: ¹Søudzy
wielkosÂciº. Zob. J. Maciejewski, List jako forma literacka, [w:] Sztuka pisania,
red. J. Sztachelska, E. DaÎbrowicz, Biaøystok 2000, s. 216-217.
29
S. SkwarczynÂska, dz. cyt., s. 319.
26
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wiaÎzanÂ, ktoÂre muszaÎ uwzgleÎdniacÂ zroÂźnicowane okolicznosÂci.
CzeÎsto chodzi o rozstrzygnieÎcia natury moralnej. PojawiajaÎ sieÎ
pytania, ktoÂre jednoczesÂnie stajaÎ sieÎ problemami edytorskimi.
Gdzie konÂczy sieÎ badawcza rzetelnosÂcÂ, a zaczyna uleganie cheÎci zaspokojenia ciekawosÂci czytelnika30? Czy, w pewnych sÂcisÂle okresÂlonych sytuacjach, edytor jest uprawniony do pozbawienia tekstu kontrowersyjnych fragmentoÂw? Rzecz jasna, nie
jest to problem nowy. Listy Zygmunta KrasinÂskiego opracowane przez Ignacego Janickiego w znacznym stopniu zostaøy
poddane zabiegom ¹retuszujaÎcymº. Staøo sieÎ to za sprawaÎ zaroÂwno samego edytora, jak i interwencji rodziny KrasinÂskich31. 4 pazÂdziernika 1880 roku, w lisÂcie do Izabeli Zbigniewskiej, Kraszewski odpowiadaø na jej waÎtpliwosÂci co do pu´
blikowania listoÂw Narcyzy Zmichowskiej: ¹[...] trudno stanowczo orzec, co obowiaÎzkiem, co naduźyciem, a co konieczne. Ja sam jestem w poøoźeniu tym z pozostaøosÂciaÎ po
sÂp. Zygm. KrasinÂskim, ktoÂra ma bycÂ wydanaÎ, ale czeÎsÂciowo.
Zasadniczo niepodobna rozstrzygnaÎcÂ pytania i musi ono zawsze poddanem bycÂ poczuciu tego, co wøasÂciwe i potrzebne.
[...] Jestem tego przekonania, źe gdyby nie wzglaÎd na źywych,
naleźaøoby pozostaøosÂcÂ zmarøych ogøaszacÂ caøaÎ, nie waźaÎc sieÎ
obcinacÂ, bo obcinanie zmienia charakter i rzecz przeistacza.
Lecz źywi majaÎ teź prawo, aby ich spokoÂj poszanowano [...].
StaÎd pøynie, źe co w czas ogøoszone byøoby blask rzuciøo na
zmarøego, poÂzÂniej rzuca mroki i cienie [...]. PozostawicÂ wieÎc
potrzeba sumieniu i przekonaniom kaźdego, jak ma postaÎpicÂ,
z tym jednak, źe lepiej cosÂ zrobicÂ albo czeÎsÂciowo lub niezbyt
trafnie, niź nie zrobicÂ wcale nicº32.
Naleźaøoby postawicÂ w tym miejscu kilka pytanÂ: czy
ewentualna publikacja przyniesie wieÎcej poźytku, czy szkody? Czy ktokolwiek moźe czucÂ sieÎ uprawniony do wydawania
listoÂw wspoÂøczesnych (sobie) pisarzy? I nie tyle chodziøoby
o warsztat, ile o rozstrzygnieÎcia dotyczaÎce etyki zawodowej.
WaÎtpliwosÂci tego typu saÎ uzasadnione, gdyź zwykle dotyczaÎ
listoÂw, w ktoÂrych wymieniane saÎ osoby jeszcze źyjaÎce (bywa,
źe wøaÎcznie z adresatem), a poruszane sprawy (czasem bar30

Julian Klaczko widziaø w publikowaniu korespondencji prostaÎ ¹lokajskaÎº ciekawosÂcÂ wzgleÎdem wielkiego czøowieka. Zob. S. SkwarczynÂska, dz. cyt.,
s. 318.
31
Zob. Z. Sudolski, Korespondencja Zygmunta KrasinÂskiego, s. 100.
32
Cyt. za: tamźe, s. 100-101.
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dzo delikatnej natury) jeszcze nie wybrzmiaøy do konÂca.
Trudno tu o jednoznaczne rozstrzygnieÎcia, gdyź zawsze otwarta pozostaje kwestia arbitralnosÂci saÎdoÂw. W przypadku
wspominanych listoÂw KrasinÂskiego, dzieÎki szczeÎsÂliwie zachowanym autografom, moźliwa byøa konfrontacja. Jak zauwaźa
Sudolski, najwieÎkszych cieÎcÂ dokonywano w tych listach,
w ktoÂrych poeta oceniaø krytycznie i niekiedy bardzo zøosÂliwie
ludzi swojej epoki. Komentowaø ich dziaøania i cechy charakteru. Dla zilustrowania dziaøanÂ cenzorskich przywoøajmy taki
oto fragment z listu (23 sierpnia 1834 r.) Zygmunta KrasinÂskiego do Konstantego GaszynÂskiego: ¹Mickiewicz oźeniø sieÎ
´
´
z ZydoÂwkaÎ SzymanowskaÎ. Teraz o Syonie cosÂ napiszeÎ. Ze te
´
33
Zydy muszaÎ w Polsce wszystko zagarnaÎcÂ pod siebieº . Tego
rodzaju fragmenty byøy z korespondencji KrasinÂskiego usuwane34. ¹Brak tych opinii i saÎdoÂw niesøychanie zuboźa korespondencjeÎ, odbierajaÎc jej znaczenie zÂroÂdøa do poznania ludzi
epoki, a jednoczesÂnie pozbawiajaÎc nas cennych rysoÂw do
charakterystyki samego KrasinÂskiegoº ± pisaø Sudolski w cytowanej juź monografii35.
Sygnalizowane przez Sudolskiego konsekwencje nie saÎ jedyne, gdyź taka ingerencja w materieÎ listu dodatkowo radykalnie przekierowuje czytelniczy odbioÂr korespondencji na inne
33

Cyt. za: tamźe, s. 102.
Inne fragmenty, ktoÂre zostaøy usunieÎte z listoÂw KrasinÂskiego: o Henryku KrasinÂskim ± ¹najwieÎkszym wariacie, ktoÂry kiedy zwariuje, to sieÎ beÎdzie
miaø za Napoleona lub lorda Byronaº; o Antonim Edwardzie OdynÂcu ± ¹juźci ja
gøupszego czøowieka jako poeteÎ nie znam od OdynÂcaº; o Zenonie Brzozowskim:
¹Søowacki jest w Egipcie, przybrawszy sobie za towarzysza weÎdroÂwki najwieÎkszego gøupca pod søonÂcem i ksieÎźycem, jakiegosÂ UkrainÂca zøotem nadzianego
i gøupstwem, a nazywajaÎcego sieÎ przed Bogiem Zenon, przed ludzÂmi zasÂ Brzozowskimº; o Zamoyskich: ¹Ojciec stary pierdoøa, ale grzeczny bardzo. Matka
taka peøna wdzieÎku, źe o niej nie sposoÂb powiedziecÂ: «stara». Syn teÎgi i przyjemny chøopiec. Panna sÂliczna ± zdaje im sieÎ, źe mnie zøapiaÎ za meÎźaº;
o Potockich: ¹ten roÂd metysoÂw, cnotliwych i wolnych, przekleÎty ten roÂd mnie
sÂciga poczaÎwszy od Aleksandra, ktoÂrego jeÎzyk plotkarski nic nie utrzyma,
a gdzie nie ma co utrzymacÂ, musi wynalezÂcÂ, by staøo sieÎ zadosÂcÂ wiecznym
furorom impotencji, przeciwko tym, co nie saÎ pozbawieni zmysøoÂw, idaÎc dalej
przez KisielowaÎ wietrzniceÎ, jakiej drugiej BoÂg nie stworzyø, babeÎ tøustaÎ, cieÎźkaÎ,
a ruchawaÎ, z wiszaÎcymi pyski, z fajkaÎ w zeÎbach faøszywych, ktoÂra co posøyszy
od Aleksandra, rozgøasza po sÂwiecie, ornamenta wøasne swoje przydajaÎc,
przechodzaÎc przez BranickaÎ, babeÎ powaźnaÎ, ale nieznosÂnaÎ, dotykajaÎc Mieczysøawa, najogromniejszego z gaøganoÂw, a konÂczaÎc na Oldze Greczynceº. Cyt. za:
Z. Sudolski, dz. cyt., s. 126-127.
35
Tamźe, s. 101.
34
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tory36. Nie daje moźliwosÂci zbudowania indywidualnego sÂwiata na podstawie samodzielnej lektury ± kroÂtko moÂwiaÎc, ogranicza i wypacza recepcjeÎ, kaźaÎc jej maksymalnie sieÎ zbliźycÂ do
wizji edytora. Z tego typu, nieuzasadnionaÎ chyba, ingerencjaÎ
edytora stykamy sieÎ w przypadku listoÂw Bolesøawa LesÂmiana
do Dory Lebenthal. Trzy ocalaøe listy, w opracowaniu Jacka
Trznadla, zostaøy ogøoszone w tomie Utwory rozproszone37.
Nietrudno sieÎ domysÂlicÂ zÂroÂdøa takiej decyzji. Zapewne byø to
fakt, iź usunieÎte fragmenty majaÎ charakter erotyczny, by nie
powiedziecÂ ± obsceniczny38. Cenzorskie dziaøania, o ktoÂrych
mowa powyźej, pozbawiøy czytelnikoÂw moźliwosÂci dostrzeźenia, źe plastyczna, poetycko-erotyczna wyobrazÂnia autora èaÎki miaøa swoje refleksy roÂwnieź w epistolografii. Trudno powiedziecÂ, czy w pozostaøych listach, tych, ktoÂre nie ocalaøy, podobnych fragmentoÂw byøo wieÎcej. BioraÎc pod uwageÎ to, iź na
trzy ocalaøe listy, dwa zawierajaÎ takie fragmenty, moźemy
przypuszczacÂ, źe byøo ich wieÎcej. JesÂli tak ± stanowiøyby istotny element konstrukcyjny, byøyby jednym z gwarantoÂw spoÂjnosÂci listu39 oraz barwnaÎ ilustracjaÎ LesÂmianowskich erotykoÂw. Powyźsze motywy ± pomijajaÎc konwencje wydawnicze ±
powinny warunkowacÂ takie dziaøania edytoroÂw, ktoÂre nie pomijaøyby praw czytelnika do indywidualnych saÎdoÂw i przemysÂlenÂ o caøosÂci spusÂcizny pisarza.
Sytuacja jest mniej skomplikowana i nie powinna nastreÎczacÂ edytorowi rozterek, kiedy autor zostawia informacje
o tym, jak potomni powinni posteÎpowacÂ z jego spusÂciznaÎ. Autor, mysÂlaÎc o przyszøym czytelniku ± nietoźsamym z adresatem
± konstruuje list tak, iź nie grzeÎzÂnie on w idiolekcie zrozumiaøym jedynie dla pary korespondentoÂw. Pojawia sieÎ tu potrzeba
uwzgleÎdnienia czytelnika zbiorowego. Kiedy gøos woli autor36
Znakomitym przykøadem, jak praca edytora moźe wpøynaÎcÂ na koloryt
listoÂw, saÎ wydane w ¹PrzeglaÎdzie Polskimº (1912) Listy Zygmunta KrasinÂskiego
do Delfiny Potockiej oraz opracowanie tego samego pakietu w ¹Tygodniku
Ilustrowanymº: Nieznane listy. Korespondencja KrasinÂskiego do Delfiny Potockiej. SkwarczynÂska, zauwaźywszy rozbieźnosÂci w opracowaniach, pisaøa: ¹Ton
tam powaźny, beznamieÎtny, teÎsknota, czuøosÂcÂ, niemal pruderia w wyrazach
poźegnania. Wydana przez ZioÂøkowskiego Korespondencja Zygmunta KrasinÂskiego do Delfiny Potockiej daje zupeønie inny obraz ich stosunku i inne walory
estetyczneº. Dz. cyt., s. 317.
37
B. LesÂmian, Utwory rozproszone, oprac. J. Trznadel, Warszawa 1962.
38
Kontrowersyjne fragmenty zostaøy przytoczone przez Piotra èopuszanÂskiego (LesÂmian, Wrocøaw 2000, s. 149-150).
39
Zob. A. Kaøkowska, Struktura skøadniowa listu, s. 51-75.
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skiej nie zostanie usøyszany lub zostaje sÂwiadomie zignorowany, dochodzi do nieporozumienÂ.
Andrzej Werner, omawiajaÎc listy Brzozowskiego, konstatowaø: ¹Nie ma sÂladu konwencji sztuki epistolarnej, owej podwoÂjnej sÂwiadomosÂci, charakterystycznej nie tylko dla korespondencji romantykoÂw, ale na przykøad w listach Tomasza
Manna: to beÎdzie czytaø nie tylko i nie przede wszystkim bezposÂredni adresat, nie on jest najwaźniejszyº40. Brzozowski
jednak nie tylko chciaø opublikowacÂ swoje listy, wieÎc musiaø
je pisacÂ, przynajmniej jakisÂ czas, ze sÂwiadomosÂciaÎ ich publicznego przeznaczenia, ale teź okresÂliø zasady, ktoÂrych powinien
przestrzegacÂ edytor: ¹JesÂli kiedysÂ dziennik ten lub inne, ktoÂre
jeszcze napisacÂ i zostawicÂ mogeÎ, zaroÂwno jak i moje listy, beÎdaÎ
drukowane ± a pragneÎ, aby byøy ± zastrzegam, źe nie wolno
nikomu czynicÂ dowolnych skroÂtoÂw, opuszczenÂ itp.º41.
W sytuacji, kiedy autor uwzgleÎdniø przyszøych czytelnikoÂw,
a do tego pozostawiø dla przyszøego edytora instrukcjeÎ ± posteÎpowanie tego ostatniego powinno bycÂ wyjaÎtkowo rozwaźne.
Przede wszystkim jednak sygnaøy woli autorskiej powinny
bycÂ zauwaźone i wzieÎte pod uwageÎ42. Editiones castigatae saÎ
efektem proÂby ujawnienia czytelnikowi tekstu przeznaczonego
jedynie dla adresata, np. w zwiaÎzku z zawartaÎ w nim informacjaÎ, ktoÂrej wyjawienie ktoÂrej wiaÎzaøoby sieÎ z naruszeniem
czyichsÂ doÂbr osobistych. Przypadek powyźszy zaistniaø, kiedy
´
Bogusøaw Zurakowski ogøaszaø skierowane do siebie listy Edwarda Stachury43. Autor Siekierezady w znanych listach44 nie
40

A. Werner, Brzozowski w sÂwietle listoÂw, ¹Politykaº 1970, nr 48, s. 6.
S. Brzozowski, Listy, oprac. M. Soroka, t. 2, KrakoÂw 1970, s. 586. Cyt.
za: M. CzerminÂska, dz. cyt., s. 263.
42
W przeszøosÂci miaøy miejsce przypadki ¹rzucania sieÎº na listy po niedawno zmarøym pisarzu. (Zob. Z. Herbert, Listy do muzy. Prawdziwa historia
nieskonÂczonej miøosÂci. Listy dotaÎd nie publikowane, red. M. Marchlewska,
Gdynia 2000. Herbert bardzo wyrazÂnie, wøasÂnie w publikowanych listach,
wyraziø swojaÎ woleÎ: ¹Spal listy i wiersze, i wszelkie sÂladyº ± pisaø do ukochanej, ktoÂra rok po jego sÂmierci podaøa listy do druku. Zob. tamźe, s. 5. List
z 15 stycznia 1951 roku). Takie zachowanie podajaÎcego listy do druku budzi
co najmniej niesmak, a uźyte przy tym argumenty, usprawiedliwienia, niezaleźnie od tego, jakie saÎ, nie mogaÎ bycÂ wiarygodne. Zupeønie naturalne beÎdzie
budzaÎce sieÎ w czytelniku odczucie, iź listy ogøaszano, majaÎc na uwadze niezbyt czytelne i czyste przesøanki.
43
TrzynasÂcie listoÂw Edwarda Stachury do Bogusøawa ZÇurakowskiego,
s. 46-51. UsunieÎte fragmenty komentowaøy nielojalne zachowanie sieÎ znajomego Stachury wobec niego.
44
Chodzi o listy ogøaszane na øamach prasy.
41
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wypowiedziaø sieÎ na temat ich ewentualnej publikacji, ale na
komentarz taki moźna natraficÂ na stronach Oto:
Nie przez palenie listoÂw czøowiek staje sieÎ czystszy, z bagiennej
przepasÂci pamieÎci wychodzi, z martwoty Czasu wydostaje sieÎ na
cudne manowce dziewiczosÂci. Przez poznanie siebie czøowiek staje
sieÎ czystszy. [...] WieÎc dlaczego ten ogienÂ, a w nim setki listoÂw pokresÂlonych tyloma søowami i takimi søowami, źe samolubnosÂcÂ
adresata tych søoÂw mogøaby do twardej sÂmierci pøawicÂ sieÎ w nich
z chorobliwaÎ, brudnaÎ rozkoszaÎ; dlaczego wieÎc to ¹caøopalenieº, to
ognisko niezaleźnie od wszystkiego przepieÎknie pøonaÎce [...]? Dlatego, źeby pewna setka ludzi-Ja, o ktoÂrych naleźy zawsze najpierw
powiedziecÂ: nieszczeÎsÂliwi, a z kolei dopiero moźna powiedziecÂ: hieny cmentarne ± nie ekshumowaøa tego (z groboÂw szuflad, kuferkoÂw, kartonoÂw, teczek i temu podobne) dla prywatnej czy publiczno-prywatnej nekrofilii45.

To radykalne stanowisko w odniesieniu do publikowania
listoÂw pozostaje w sprzecznosÂci z innymi wypowiedziami Stachury na ten temat46.
WaÎtpliwosÂci wciaÎź beÎdaÎ towarzyszyøy edytorowi. JesÂli jednak zdecyduje sieÎ na ogøoszenie listoÂw, bardzo waźne jest wybranie odpowiedniego momentu. CosÂ, co uznane zostaøo powyźej za kwestieÎ istotnaÎ i køopotliwaÎ zarazem, tj. pamieÎcÂ o wymienionych w listach, a źyjaÎcych osobach, jest (powinna bycÂ)
jednoczesÂnie motorem napeÎdzajaÎcym badawczaÎ rzetelnosÂcÂ.
DzieÎki tym osobom moźliwe jest odtworzenie dialogu korespondencyjnego. Listy wydawane zbyt wiele lat po sÂmierci pisarza, pozbawione moźliwosÂci zestawienia ich ze wspomnieniami odpowiednich osoÂb ± blednaÎ wraz z atramentem, a przecieź
mogaÎ sieÎ stacÂ elementem doskonale wpisujaÎcym sieÎ w obszar
badawczych dociekanÂ zwiaÎzanych z twoÂrczosÂciaÎ konkretnego
pisarza. Nie mam tu na mysÂli drugorzeÎdnej roli zaplecza, do
ktoÂrego odwoøujemy sieÎ jedynie w przypadku biograficznych
waÎtpliwosÂci. Nie ma motywoÂw, z powodu ktoÂrych moźna by
odmoÂwicÂ listom funkcjonowania jako komponentu caøosÂci,
ktoÂraÎ jest dorobek literacki pisarza. W udosteÎpnianiu czytel45

E. Stachura, Oto, [w:] PP, t. 5, s. 214-215.
Mam tu na mysÂli rozmoweÎ Edwarda Stachury z źonaÎ jego przyjaciela
Mieczysøawa Czychowskiego ± HalinaÎ Jerzak. Wspomina ona, iź zapytaøa
StachureÎ o to, co powinna zrobicÂ z jego listami ± odpowiedziaø, iź najlepiej
umiesÂcicÂ w jakimsÂ muzeum lub bibliotece. Informacja na podstawie rozmowy
telefonicznej Dariusza Pachockiego z HalinaÎ Jerzak z 5 maja 2004 r.
46
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nikowi tej caøosÂci nieøatwe zadanie stoi przed edytorami. PrzyjmujaÎc je na siebie, odpowiadajaÎ oni przed autorem. Waźna jest
tu sÂwiadomosÂcÂ zadania, ktoÂrym jest uprzysteÎpnienie czytelnikowi epistolograficznego dialogu. Priorytetem w tym dziaøaniu
powinna bycÂ potrzeba utrzymania kontaktu mieÎdzy nadawcaÎ
(autorem listu) a odbiorcaÎ (czytelnikiem). PrzeszkodaÎ w tej komunikacji nie powinien bycÂ edytor i jego wizja epistolograficznej caøosÂci.
WspoÂøczesnej epistolografii nie jest obca mysÂl wyraźona
w staroźytnosÂci przez Demetriosa: ¹czøowiek, piszaÎc list, rysuje
niejako wizerunek wøasnej duszyº47. SkøonnosÂcÂ do eksponowania osobowosÂci piszaÎcego, jako jednego z waźniejszych elementoÂw skøadowych listu, spotkaøa sieÎ z uznaniem szczegoÂlnie
w romantyzmie. W ten wøasÂnie sposoÂb list towarzyski poszerzyø znacznie zakres swych tresÂci, a w ksztaøtowaniu jego charakteru coraz wieÎkszaÎ roleÎ zaczaÎø odgrywacÂ odbiorca. W okresie, o ktoÂrym mowa, nastaÎpiøo jeszcze jedno znaczaÎce zjawisko: list wyzwoliø sieÎ spod jarzma norm i funkcji czysto utylitarnych i sformuøowana zostaøa woÂwczas teoria listu-wyznania. Miaøa ona nieocenione znaczenie dla rozwoju epistolografii nowoźytnej. Fakt ten nie jest oczywisÂcie roÂwnoznaczny
z tym, iź wszyscy piszaÎcy listy automatycznie zaczeÎli tworzycÂ
literatureÎ. ¹Poniewaź list nowoźytny [...] naleźy do gatunku, na
ktoÂrym osobowosÂcÂ piszaÎcego wyciska swe wyrazÂne pieÎtno, dlatego teź wielcy pisarze niemal z reguøy tworzaÎ wielkaÎ epistolografieÎ. JesÂli tak nie jest, list staje sieÎ przynajmniej waźnym
dokumentem moÂwiaÎcym o autorze i jego epoceº48.
W listach Edwarda Stachury trudno byøoby doszukacÂ sieÎ
wypowiedzi na temat epistolografii. Inaczej niź np. u Norwida ±
nie znajdziemy tu informacji, ktoÂre zasÂwiadczaøyby o dobrej
orientacji w tradycji tego gatunku49. Dopiero na kartach prozy
47
Cyt. za: Z. Sudolski, Listy Norwida wobec tradycji epistolarnej, ¹Studia
Norwidianaº 1985-1986, nr 3-4, s. 117.
48
Z. Sudolski, Polski list romantyczny, KrakoÂw 1997, s. 19.
49
Norwid w jednym z listoÂw przywoøuje nazwiska Juliusza Cezara i Pliniusza Møodszego, wskazujaÎc na antyczne zÂroÂdøa gatunku. W 1873 roku pisaø
do Michaliny z DziekonÂskich Zaleskiej: ¹Cezarowi to Juliuszowi przyznawamy
listoÂw wynalazek, lubo moźe i strasznego czegosÂ doszukacÂ sieÎ w tej mierze
potrafilibysÂmy. Nie przeto «boski» Juliusz pozostanie wynalazcaÎ tej formy
pisarskiej, tak jak oprawianie ksiaÎźek, do dzisÂ we sÂwietne urosøe rzemiosøo,
wynalazø on. [...] Zdaje sieÎ mnie lub przynajmniej ja listowego stylu doskonal-
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Stachury trafiamy na søowa, ktoÂre bezposÂrednio odnoszaÎ sieÎ
do pisania listoÂw:
1. PisacÂ listy (wieÎc jednak nie obejdzie sieÎ bez pisania). Niekoniecznie pisacÂ teksty zwane wierszami lub teź szumnie, o wiele nazbyt
szumnie zwane poezjaÎ, ale koniecznie pisacÂ teksty zwane listami.
[...] Czy moźna jednoczesÂnie ¹bycÂº i ¹nie bycÂº? Tak jakby. Jeźeli ja
gdziesÂ z kimsÂ jestem i potem wyjeźdźam, to ta osoba, czy te osoby,
z ktoÂrymi byøem, nie majaÎ wøasÂciwie źadnego dowodu na to, źe ja
´
gdziesÂ tam dalej jestem. Zadnym ze znanych podstawowych zmysøoÂw nie jestem dla nich uchwytny, czy, moÂwiaÎc jeÎzykiem filozoficznym, postrzegalny. Moźna by powiedziecÂ, źe majaÎ raczej dowoÂd na
to, źe nie jestem. I odwrotnie. Te osoby, czy ta osoba, z ktoÂraÎ sieÎ
rozstaøem ± ja nie mam źadnego dowodu na to, źe ona dalej jest.
OczywisÂcie mnie normalnie nawet nie przychodzi do gøowy, źe ta
osoba nie jest, mysÂleÎ o niej, czasami widzeÎ jaÎ w snach, ale źadnego
tak zwanego realnego dowodu nie mam na to, źe ona jest. I oto
przychodzi list. I oto tak: mam dowoÂd na to, źe ta osoba nie jest,
bo jej nie widzeÎ, nie søyszeÎ, nie dotykam jej reÎki czy wøosoÂw ± i jednoczesÂnie mam dowoÂd na to, źe ta osoba jest: od niej list.
Dlatego pisz listy, Przyjacielu, pisz listy, PrzyjacioÂøko, źebym ± nie
majaÎc dowodu na to, źe jestesÂ, a majaÎc raczej dowoÂd na to, źe nie
jestesÂ ± miaø jednoczesÂnie dowoÂd na to, źe jestesÂ. W ten sposoÂb
Twoje istnienie, Twoja obecnosÂcÂ nabiera dla mnie cech wieczystych
[...]. I odwrotnie: moje istnienie, moja obecnosÂcÂ nabiera dla Ciebie
cech wieczystych, wtedy kiedy ja piszeÎ do Ciebie list50.

Tekst, z ktoÂrego pochodzi cytowany fragment, moÂwi o powinnosÂciach poety i zwykøego sÂmiertelnika. JednaÎ z nich ma
bycÂ pisanie listoÂw. Pada tu bardzo waźne stwierdzenie, deklaracja. Pisanie listoÂw przedøoźone zostaje nad pisanie wierszy,
poezji. List ma bycÂ gwarantem istnienia osoÂb, ktoÂre sieÎ rozstaøy, i substytutem ich ¹fizycznej obecnosÂciº51. Jest oczekiwany,
szego nie znam nad oÂw Piliniusa Møodszego, zwøaszcza kiedy nic nie robiø
i przechadzaø sieÎ w bukszpanowym cieniu willi swojej ±º. C. Norwid, Pisma
wybrane, t. 5, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1980, s. 684-685. PodkresÂlenie zgodne ze zÂroÂdøem.
50
E. Stachura, Rzeka, [w:] Wszystko jest poezja, Warszawa 1975, s. 274-275.
51
¹I tak, w nieustannym beÎdaÎc ruchu, przyjeźdźajaÎc i odjeźdźajaÎc, pojawiajaÎc sieÎ i znikajaÎc, topiaÎc sieÎ i znoÂw wynurzajaÎc lub piszaÎc listy, wtedy
kiedy tak sieÎ ukøadajaÎ koleje losu, źe nie moźna samemu sieÎ pojawicÂ pod
postaciaÎ źywego listu, tak to zatem źyjaÎc, zwyczajnie źycie przeźywacÂ moźna
w wymiarach ostatecznych, wieczystychº. Tamźe, s. 275.
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poźaÎdany, cenny ± poniewaź uobecnia osobeÎ korespondenta,
jednoczesÂnie nadajaÎc mu rys trwaøosÂci. Jest wieÎc list posÂrednikiem i sposobem ukazywania sieÎ innym. Proces uobecnienia
piszaÎcego temu, do kogo list jest kierowany, nie polega jedynie
na informowaniu o wydarzeniach dnia powszedniego czy rozterkach duszy, ale takźe na obecnosÂci w sensie dosøownym,
fizycznym: ¹DzieÎkujeÎ Ci, źe czeÎsto piszesz do mnie. Albowiem
tym jednym sposobem, jaki jest dla ciebie moźliwy, stajesz
przede mnaÎ. Zawsze kiedy odbieram twoÂj list, natychmiast
czujeÎ, źe jestesÂmy razem. JesÂli miøe saÎ nam wizerunki nieobecnych przyjacioÂø [...], to o ileź przyjemniejsze saÎ listy, ktoÂre przynoszaÎ ze sobaÎ prawdziwe znaki poczynione przez mego przyjaciela, prawdziwe jego pismo? Czego doznanie jest bowiem
najmilsze, gdy mamy przyjaciela przed oczami, tego dostarcza
roÂwnieź jego reÎka, jak gdyby odcisÂnieÎta w lisÂcieº52.
W mysÂli Seneki ± podobnie u Stachury ± wymienione saÎ
dwa waźne ¹skøadnikiº uobecnienia sieÎ korespondentoÂw. Chodzi o nosÂnik tresÂci duchowych, ¹odbicie reÎkiº nadawcy (pismo),
oraz o przestrzenÂ, ktoÂra to umoźliwia (papier). To wøasÂnie pismo staje sieÎ øaÎcznikiem mieÎdzy korespondentami, obustronnym lustrem, ¹dlatego, źe list naleźy pojmowacÂ zaroÂwno jako
spojrzenie zwroÂcone ku adresatowi (pismo sprawia, źe czuje
sieÎ on oglaÎdany), jak teź sposoÂb wystawienia sieÎ na jego spojrzenie poprzez to, co moÂwi mu sieÎ o sobieº53.
SproÂbujmy przyjrzecÂ sieÎ bliźej korespondencji Stachury
i wyøowicÂ jej cechy charakterystyczne. Obserwacje tu poczynione ograniczajaÎ sieÎ do listoÂw, ktoÂrych adresatami byli pisarze. Pomocna beÎdzie tu takźe analiza podmiotu, ¹ja epistolarnegoº. Dociekania pomogaÎ stwierdzicÂ, czy mamy w przypadku
tych listoÂw do czynienia z epistolarnaÎ strategiaÎ. WyrazÂnej epistolarnej strategii dopatrzyø sieÎ Kazimierz Cysewski w listach
Norwida i KrasinÂskiego ± odpowiednio: ¹na przedmiotº i ¹na
kontaktº. Jego wnioski zaopatrzone saÎ w komentarz, ktoÂry
zastrzega, iź strategia ¹na przedmiotº nie jest utoźsamiana ze
søuźebnosÂciaÎ wszystkich zabiegoÂw wobec funkcji informacyjnej, owym ¹przedmiotemº, tak jak strategia ¹na kontaktº nie
52

Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, przeø. W. Kornatowski, Warszawa 1998, s. 157. Zob. M. Foucault, SzalenÂstwo i literatura, wybraø i opracowaø
T. Komendant, tøum. B. Banasik, T. Komendant i in., Warszawa 1999, s. 314.
Na temat toposu uobecnienia patrz: J. DomanÂski, Tekst jako uobecnienie,
Warszawa 1991.
53
M. Foucault, dz. cyt., s. 314.
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musi bycÂ powiaÎzana z lingwistycznie wyczuwalnaÎ przewagaÎ
funkcji fatycznej.
Najbardziej zauwaźalne cechy strategii ¹na kontaktº to:
1) niewielkie i czysto powierzchniowe uzaleźnienie charakteru listoÂw od osoby adresata;
2) ksztaøt listoÂw zaleźy przede wszystkim od przedmiotu
wypowiedzi i zadanÂ, ktoÂrym jest podporzaÎdkowany;
3) stosunek do adresata uwarunkowany jest gøoÂwnie jego
stosunkiem do Norwidowskiej aksjologii i zagadnienia w jej
perspektywie rozpatrywanego;
4) uzyskanie akceptacji dla siebie to u Norwida uzyskanie
akceptacji dla wartosÂci i postaw (ktoÂrych jest idealnym reprezentantem ± jako taki wprost lub implicite sieÎ przedstawia);
5) daÎźenie do maksymalnie obiektywnego, uniezaleźnionego ujeÎcia przedmiotu wypowiedzi (staÎd np. pisanie w ten
sam sposoÂb, nawet tymi samymi søowy, do roÂźnych adresatoÂw;
uznanie adekwatnosÂci wyrazu do intencji powoduje, źe nie ma
potrzeby staracÂ sieÎ o zmianeÎ);
6) powtarzalnosÂcÂ tematoÂw, sposoboÂw ujeÎcia czy interpretacji w listach do roÂźnych osoÂb (co wynika z zaøoźenia, źe winny
one interesowacÂ adresata, chocÂby go nie interesowaøy, i źe majaÎ obiektywny charakter, ktoÂrego nie naleźy znieksztaøcacÂ z jego powodu)54.
Inne cechy charakteryzujaÎ listy KrasinÂskiego. Dostrzeźona
w nich strategia ¹na kontaktº, oproÂcz uzaleźnienia charakteru
listu od osoby adresata, odznacza sieÎ tym, iź:
1) ¹bardziej lub mniej jaskrawe «uniewaźnienie» prawdziwosÂci (nie faøszowanie, lecz wøasÂnie «uniewaźnienie» [...] powoduje, źe ujeÎcie czy interpretacja «przedmiotu» nie saÎ czymsÂ
wzgleÎdnie staøym, jak u Norwida, lecz zmieniajaÎ sieÎ w zaleźnosÂci od adresata i potrzeb;
2) pozytywna w zasadzie waloryzacja adresata [...] nie wyklucza krytycyzmu, jest to jednak krytycyzm nie zrywajaÎcy
wieÎzoÂw pomieÎdzy obu respondentami; nie poteÎpia totalnie,
do konÂca, søuźycÂ ma nawet pogøeÎbieniu zwiaÎzku; roÂwnoczesÂnie pozytywna waloryzacja adresata nie zawsze znajduje potwierdzenie w listach od kogosÂ innego, gdy u Norwida istnieje
tendencja do zgodnosÂci w tym zakresie;
54

K. Cysewski, Problem autokreacji w listach Zygmunta KrasinÂskiego, [w:] Sztuka pisania. O polskim lisÂcie XIX-wiecznym, red. E. DaÎbrowicz,
J. Sztachelska, Biaøystok 2000, s. 82-83.
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3) odmienny w poszczegoÂlnych blokach epistolarnych obraz autora (w efekcie oddziaøywania adresata, eksponowania
okresÂlonego aspektu osobowosÂci autorskiej, potrzeb dotyczaÎcych nawiaÎzania czy utrzymania kontaktu i «dopasowania»
obu respondentoÂw, funkcjonalnego «dopasowania» wszystkich
elementoÂw listu czy danej korespondencji);
4) autokreacja obecna w listach KrasinÂskiego jest w pewnym sensie autokreacjaÎ «przypodobania sieÎ» (okresÂlenie to nie
ma tu negatywnie zabarwionych asocjacji, raczej søuźy realizacji jakichsÂ istotnych wartosÂci ± nie tylko wiaÎźaÎc sieÎ ze zdobyciem sympatii);
5) strategia «na kontakt», w roÂźnych blokach roÂźnorako
realizowana, staje sieÎ podstawowym elementem dziaøanÂ,
wspoÂøtworzaÎc realizacjeÎ zadanÂ innych; uzyskanie kontaktu
emocjonalno-duchowego i aksjologicznego, uzyskanie akceptacji adresata stajaÎ sieÎ celem, ale i sÂrodkiem (jest rzeczaÎ zdumiewajaÎcaÎ owa wielokierunkowosÂcÂ dziaøanÂ zmierzajaÎcych do
uzyskania kontaktu w zroÂźnicowanej psychologicznie siatce
respondentoÂw, bogactwo i adekwatnosÂcÂ sposoboÂw temu søuźaÎcych)º55.
PojeÎcie ¹strategia epistolarnaº zwiaÎzane jest z proÂbaÎ ogoÂlnego ujeÎcia jakiegosÂ zespoøu korespondencji i wskazania na jej
podstawowe cechy jednostkowe. Chodziøoby wieÎc tu o sui generis zÂroÂdøo okresÂlajaÎce rodzaj i natureÎ decyzji autorskich. Naturalne wydawaøoby sieÎ przypuszczenie, iź wspomniana strategia powstaje przy udziale sÂwiadomosÂci celu. W przypadku
korespondencji nie jest to takie oczywiste i pewne cele miesÂciøyby sieÎ raczej poza sÂwiadomosÂciaÎ epistolografa. Samo zjawisko wynika z cech osobowosÂci piszaÎcego i jego relacji ze sÂwiatem zewneÎtrznym56.
Zestawianie pism autora Siekierezady z pismami autoroÂw
romantycznych nie jest dziaøem przypadku. O tym, źe mysÂlenie Stachury byøo gøeÎboko zakorzenione w romantyzmie,
sÂwiadczaÎ nawiaÎzania do utworoÂw z tej epoki, ktoÂre odnajdujemy na przestrzeni caøej jego twoÂrczosÂci. Zjawisko to zauwaźalne jest takźe w listach. SzczegoÂlnie silne saÎ aluzje do twoÂrczosÂci Norwida. W odniesieniu do listoÂw bliska Stachurze byøa
¹romantyczna daÎźnosÂcÂ do zroÂwnania literatury i źyciaº57. Ze
55
56
57

Tamźe, s. 83.
Zob. K. Cysewski, Teoretyczne i metodologiczne problemy, s. 110.
K. Cysewski, Problem autokreacji, s. 78.
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zjawiskiem takim stykamy sieÎ w listach Zygmunta KrasinÂskie´
go, gdzie ¹Zycie wøasne jest przeźywane jako sztuka, w zgodzie
z jej wzorami, komunikowanie zasÂ tego źycia «podciaÎga» je do
wymogoÂw literatury epoki. WyrastajaÎc z przeźywanego (literacko) dosÂwiadczenia, listy zbliźajaÎ sieÎ do literatury, pozostajaÎc jednoczesÂnie bliskie źyciuº58. Dlatego zestawianie problemoÂw badawczych, ktoÂrych dostarcza twoÂrczosÂcÂ wymienionych
poetoÂw, mimo iź dzielaÎ ich pokolenia, wydaje sieÎ usprawiedliwione, a analiza listoÂw Stachury moźe dzieÎki temu wzbogacicÂ
sieÎ o nowe elementy.
IstotnaÎ kwestiaÎ, wartaÎ podjeÎcia podczas badanÂ nad relacjami komunikacyjnymi w korespondencji, saÎ zagadnienia
zwiaÎzane z toźsamosÂciaÎ nadawcy. Trzeba zdawacÂ sobie spraweÎ
z niejednoznacznosÂci relacji pomieÎdzy ¹jaº epistolarnym i autorem. Rzeczywisty autor, piszaÎc list, uźywa ¹jaº, ktoÂre traktuje jako swoje ¹jaº i z ktoÂrym powiaÎzane saÎ zabiegi majaÎce stworzycÂ jego poźaÎdany obraz. Jednakźe z punktu widzenia tekstu
(jako formy literackiej) bezspornie mamy tu do czynienia z kategoriaÎ podmiotu epistolarnego. Ma on, rzecz jasna, wiele
punktoÂw stycznych z autorem, podobienÂstw, ktoÂre sÂwiadomie
na niego wskazujaÎ. Autokreacja wpøywa na zagadnienia zwiaÎzane z komunikacjaÎ59. CzeÎsto stykamy sieÎ z sytuacjami, w ktoÂrych autor stara sieÎ przekonacÂ czytelnika, źe moÂwi tu nie on,
lecz ktosÂ inny ± jakisÂ ¹onº.
Stachura realizowaø projekt, ktoÂrego konstrukcja moźe øatwo zwiesÂcÂ czytelnika na manowce autobiografizmu60. Maøgorzta CzerminÂskia pisaøa, iź ¹z postawaÎ autobiograficznaÎ mamy do czynienia woÂwczas, kiedy stworzone zostajaÎ wyrazÂne
punkty styczne, zarysowujaÎ sieÎ wyrazÂne relacje pomieÎdzy podmiotem wypowiedzi z podmiotem owego spoøecznego tekstu
biografii, funkcjonujaÎcego jako schematyczne minimum wiedzy o rzeczywistym autorzeº61. CaøosÂcÂ nie dzieje sieÎ jednak bez
58
Tamźe. Sygnalizowaøa to teź Maria Janion: ¹Raz jeszcze w korespondencji KrasinÂskiego potwierdza sieÎ romantyczna tendencja do negowania
przedziaøu mieÎdzy wøasnym źyciem a literaturaÎ, wszystko poddane zostaje
tej samej zasadzie ksztaøtotwoÂrczej stwarzajaÎcej caøosÂcÂ, w ktoÂrej dzisÂ z podziwem odnajdujemy jednosÂcÂ «ducha czasu»º. Tryptyk epistolograficzny, s. 222.
59
Zob. K. Cysewski, Epistolografia jako literatura, s. 147.
60
Na temat autokreacji u Stachury zob. J. JarzeÎbski, Kariera autentyku,
[w:] tenźe, PowiesÂcÂ jako autokreacja, KrakoÂw 1984, s. 337-364.
61
M. CzerminÂska, Postawa autobiograficzna, [w:] taź, Autobiografia i powiesÂcÂ, czyli pisarz i jego postacie, GdanÂska 1987, s. 16.
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udziaøu twoÂrcy: ¹oÂw schemat wiadomosÂci o źyciu autora, funkcjonujaÎcy we wspoÂøczesnej mu sÂwiadomosÂci spoøecznej,
w znacznym stopniu wspoÂøtworzony jest i kontrolowany przez
samego pisarzaº62. Zestawienie wynikajaÎcej z ksiaÎźek Stachury wiedzy o jego bohaterze z wiedzaÎ o samym autorze moźe
skøonicÂ czytelnika do odczytywania utworoÂw przez pryzmat
biografii. Poddawszy sieÎ nurtowi takiego odczytywania, trudno
sieÎ poÂzÂniej z jego mocy wyzwolicÂ. TrudnosÂcÂ ta zwiaÎzana jest
z pokrewienÂstwem wysteÎpujaÎcych zjawisk. Autobiografizm,
zaroÂwno jawny, jak ukryty, byøby tu jednak zupeønie odreÎbnym problemem, do tego problemem nie najwaźniejszym.
Chodzi o dwie roÂźne techniki pisarstwa. Zofia Naøkowska w recenzji powiesÂci Gabrieli Zapolskiej pisaøa: ¹Pierwotny motyw
twoÂrczy powstaje poza niaÎ. Wskutek tego znajduje sieÎ ona caøkowicie na zewnaÎtrz tego, co opisujeº63. Takiemu sposobowi
pisania Naøkowska przeciwstawia innaÎ metodeÎ: ¹TwoÂrca, ktoÂry
punkt wyjsÂcia swojej twoÂrczosÂci znajduje wewnaÎtrz siebie, to
znaczy w odreÎbnosÂci swojego stosunku do zagadnienÂ sÂwiata,
da tej odreÎbnosÂci w swym dziele wyraz immanentny. Jego filozoficzny, estetyczny i spoøeczny poglaÎd na źycie wyrazi sieÎ
zawsze przez wyboÂr z caøoksztaøtu źyciowych zagadnienÂ tej
specjalnej ich sfery, ktoÂra rodzajowi jego temperamentu artystycznego zapewnia najbujniejszy rozkwit [...]. Pisarza tego typu zawsze moźna w jego utworze odnalezÂcÂ. [...] Jego osobista,
ludzka w dziele obecnosÂcÂ zapewnia najgøeÎbszaÎ wewneÎtrznaÎ
prawdeÎ stworzonej przezenÂ rzeczywistosÂciº64. Powyźsze refleksje Naøkowskiej dotyczaÎce jej wøasnego pisania moźna odniesÂcÂ
do koncepcji twoÂrczej Stachury. W obu przypadkach stykamy
sieÎ z technikaÎ nadajaÎcaÎ twoÂrczosÂci cecheÎ, ktoÂraÎ jest pisanie
nieustannie tak samo i tego samego tekstu. Fakt zasÂ, iź czytel62
Tamźe, s. 15. Na takie stanowisko CzerminÂskiej zwroÂciø uwageÎ Jerzy
Smulski. Zob. tenźe, Autobiografizm jako postawa, ¹PamieÎtnik Literackiº
1988, z. 4, s. 86. Badacze w swoich tekstach powoøujaÎ sieÎ na kanonicznaÎ
praceÎ w tej materii: Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny, ¹Tekstyº 1975, nr 5.
Artykuø znalazø sieÎ poÂzÂniej w zbiorze tegoź autora: Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, przekøad W. Grajewski, S. Jaworski, A. Labuda,
R. Lubas-BartoszynÂska, KrakoÂw 2001, s. 21-52.
63
Cyt. za: M. Marszaøek, ¹ZÇycie i papierº. Autobiograficzny projekt Zofii
Naøkowskiej: Dzienniki 1899-1954, KrakoÂw 2004, s. 186.
64
Z. Naøkowska, Widzenie bliskie i dalekie, Warszawa 1957, s. 159. Zob.
M. Marszaøek, dz. cyt., s. 186. Zob. takźe: A. Foltyniak, MieÎdzy ¹pisacÂ NaøkowskaÎº a Naøkowskiej ¹czytaniem siebieº: narracyjna tozÇsamosÂcÂ podmiotu
w ¹Dziennikachº, KrakoÂw 2004.
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nik moźe dopatrzycÂ sieÎ pewnych zbieźnosÂci mieÎdzy źyciem bohateroÂw a osobaÎ autora, powinien przede wszystkim uwraźliwicÂ go na literackosÂcÂ przekazu. Powinien wzbudzicÂ czujnosÂcÂ,
nie zaufanie, poniewaź: ¹PiszaÎc nie «do wierzenia podajemy»,
tylko «do wspoÂlnego rozwaźenia»º65.
Przedmiotem dalszych rozwaźanÂ uczynieÎ, wiaÎźaÎce sieÎ z powyźszymi rozwaźaniami, kategorieÎ dialogu oraz specyficznaÎ
(u Stachury) sytuacjeÎ komunikacyjnaÎ i powiaÎzania mieÎdzy nadawcaÎ a odbiorcaÎ.

III. MONOLOG,

CZYLI DIALOG CZèOWIEKA Z ¹NIKIMº66

W budowie jeÎzykowej listu natrafiamy na charakterystyczny konflikt, wynikajaÎcy ze zderzenia sytuacji, w jakiej list powstaje, z celem, ktoÂremu søuźy. Kaźdy list, oproÂcz inicjalnego,
zamknieÎty formalnie, jest ogniwem, replikaÎ w bloku listoÂw.
PoøaÎczone saÎ one ze sobaÎ na poziomie spoÂjnosÂci zewneÎtrznej
± odwoøujaÎcej sieÎ do nowej rzeczywistosÂci pozatekstowej w wyniku spotkania, ktoÂre wzbogaca o nowe tresÂci. Mamy tu do
czynienia z dialogowosÂciaÎ naturalnaÎ67, wynikajaÎcaÎ z zaøoźenÂ
korespondencji68. Natomiast wewneÎtrzna konwersacyjnosÂcÂ
65

Z. Naøkowska, dz. cyt., s. 67. Cyt. za: M. Marszaøek, dz. cyt., s. 188.
Stachura odkryø pojeÎcie ¹czøowieka-niktº, ktoÂry ± jego zdaniem ± jest do
odkrycia w kaźdym z nas. Trzeba tylko przestacÂ weÎdrowacÂ (takźe dosøownie)
koleinami wiodaÎcymi ku ludzkiej sÂcianie pøaczu, a wejrzecÂ w siebie, poddacÂ
wøasne istnienie wnikliwej obserwacji, bez z goÂry przyjeÎtych tez, hipotez
i oczekiwanÂ. Stachury czøowiek-Ja i czøowiek-nikt stanowiaÎ nierozerwalnaÎ
jednosÂcÂ. Jak zauwaźyø Marian Buchowski, czeÎsÂcÂ krytyki doszukaøa sieÎ w tym
odkryciu przejawoÂw depersonalizacji i mysÂlenia przesyconego mistycyzmem.
Stachura sam takaÎ sÂcieźkeÎ interpretacyjnaÎ podpowiadaø. Oto fragment PogodzicÂ sieÎ ze sÂwiatem: ¹Wtedy sieÎ napisaøo Fabula rasa (rzecz o egoizmie) oraz
drugi tekst pod tytuøem Oto. MoÂwieÎ: sieÎ napisaøo, a nie: napisaøem, bo to tak,
jakbym nie ja to napisaø, ale ktosÂ inny. Ten ktosÂ inny nazwaø siebie czøowiekiem-nikt. Ja nim byøem i zarazem nim nie byøem. Nie mogeÎ tego inaczej
powiedziecÂº. Cyt. za: M. Buchowski, Stachura. Biografia i legenda, Opole
1993, s. 157. Na temat mistycyzmu u Stachury i nawiaÎzanÂ do filozofii wschodu zob. M. WoÂjcik, Czøowiek-Nikt. Prozatorska twoÂrczosÂcÂ Edwarda Stachury
w konteksÂcie buddyzmu zen, Kielce 1998.
67
Warunki zaistnienia dialogu opisaø i zanalizowaø Jan MukarÏowsky
w rozprawie Dwa studia o dialogu, tøum. J. Mayen, [w:] tenźe, WsÂroÂd znakoÂw
i struktur, oprac. J. SøawinÂski, Warszawa 1970.
66

93

94

LISTY

poszczegoÂlnych jednostek ma zÂroÂdøo w zapotrzebowaniu partneroÂw na kontakt, rozmoweÎ. Prowadzi to do uaktywnienia
w przekazie elementoÂw kolokwialnych oraz inicjuje powstanie
dialogu imitowanego69. Michaø GøowinÂski dopatruje sieÎ tu takźe cech formy literackiej, ktoÂraÎ formuøuje jako ¹monolog wypowiedzianyº70. Gwarantem jego istnienia jest kategoria odbiorcy. MieÎdzy nim a nadawcaÎ tworzy sieÎ napieÎcie wynikajaÎce
z tego, iź: ¹MoÂwiaÎcy znajduje sieÎ pod nieustannym wpøywem
swojego milczaÎcego søuchacza, oÂw søuchacz zasÂ istnieje o tyle
tylko, o ile jego obecnosÂcÂ odbija sieÎ na wypowiedzi monologisty. Jest drugim aktorem, ktoÂrego czytelnicy poznajaÎ posÂrednio
Â w nieustanny kontakt motywuje wøasÂnie uźycie mono[...]. O
logu jako zasadniczej formy narracji wszystkich znajdujaÎcych
sieÎ w jego obreÎbie sÂrodkoÂw jeÎzykowychº71. Monolog wypowiedziany peøni wieÎc funkcjeÎ dialogu, a to dzieÎki aktywnemu, chocÂ
istniejaÎcemu poza sferaÎ werbalizacji, wspoÂøudziaøowi odbiorcy72. WøasÂciwosÂcÂ ta øaÎczy go z listem, monologiem napisanym,
istniejaÎcym ze wzgleÎdu na adresata.
W przypadku listoÂw, ktoÂrych autorem jest pisarz, wøasÂciwie nie istniejaÎ takie, ktoÂre miaøyby charakter czysto informacyjny. Zabarwienie literackie, mniej lub bardziej wyrazÂne, moźe bycÂ efektem przepuszczania søoÂw przez filtr sÂwiadomosÂci
przyszøego czytelnika. Moźe to teź bycÂ ± i jest tak w przypadku
Stachury ± warunkowane pewnaÎ (zamierzonaÎ lub nie) homogenicznosÂciaÎ stylu, ktoÂra obejmuje swym zasieÎgiem wszystkie
obszary literackiej aktywnosÂci. Jak wspomniano powyźej, list
istnieje ze wzgleÎdu na adresata. To wøasÂnie jego obecnosÂcÂ determinuje fakt powstania i do pewnego stopnia ± co zostanie
68
Porozumiewanie sieÎ dwu stron w lisÂcie juź teoretykom antycznym pozwoliøo widziecÂ tu pokrewienÂstwo z dialogiem. Artemon, staroźytny wydawca
listoÂw Arystotelesa z II w. p.n.e, miaø powiedziecÂ, iź list jest niczym innym jak ±
poøowaÎ dialogu. Zob.: J. Schnayder, Dokumantarne znaczenia listu jako wizerunku duszy ludzkiej, [w:] Antologia listu antycznego, Wrocøaw 1959, s. VI.
69
Zob. A. Kaøkowska, Struktura skøadniowa listu, s. 14.
70
M. GøowinÂski, Narracja jako monolog wypowiedziany [w:] tenźe, Gry
powiesÂciowe, Warszawa 1972, s. 108-121.
71
Tamźe, s. 115.
72
Robert Humprey tego typu monolog nazywa soliloquium, ktoÂre ¹roÂźni
sieÎ od monologu wewneÎtrznego pod tym przede wszystkim wzgleÎdem, źe chociaź moÂwione solo, jednak przedstawiane jest w oparciu o zaøoźenie, źe istnieje
formalne i bezposÂrednie audytorium. To z kolei nadaje mu swoisty charakter
roÂźniaÎcy je od monologu wewneÎtrznegoº. R. Humprey, StrumienÂ sÂwiadomosÂci
± techniki, ¹PamieÎtnik Literackiº 1970, z. 4, s. 264.
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dalej ukazane ± wpøywa na tresÂcÂ. Moźna tu jednak moÂwicÂ o co
najmniej dwu sytuacjach komunikacyjnych: nadawca ± czytelnik historyczny (adresat); nadawca ± czytelnik zaøoźony. Bywa i tak, źe nadawca ¹ponad gøowaÎº czytelnika historycznego
¹posyøaº informacjeÎ do kogosÂ innego. Jeden z listoÂw Edwarda
Stachury do Andrzeja BabinÂskiego konÂczy sieÎ nasteÎpujaÎcymi
søowami: ¹SÂciskam CieÎ mocno i cieszeÎ sieÎ, źe sieÎ trzymasz. Pisz
wolno, nie spiesz sieÎ i przysyøaj. Masz czas. Niedøugo wszystko
to uøoźymy i zaniesiemy do jakiegosÂ wydawnictwa. Ty moźesz
wydacÂ tylko jednaÎ ksiaÎźkeÎ, ale ona musi bycÂ jedyna. Sam to
zresztaÎ, lepiej niź kiedykolwiek, rozumiesz. Pisz. N a B a b i l o n i d o m n i e . D o c h o d z aÎ l i s t y [podkr. moje ±
D.P.]º73. W rozszyfrowaniu tej aluzji pomocny beÎdzie wiersz
Norwida, do ktoÂrego twoÂrczosÂci Stachura, na kartach swoich
ksiaÎźek, niejednokrotnie sieÎ odwoøywaø. Zacznijmy od cytatu:
PiszeÎ ± ot! czasem... piszeÎ NA BABYLON
DO JERUZALEM! ± i dochodzaÎ listy ±
To zasÂ mi mniejsza, czy bywam omylon
Albo nie?... piszeÎ pamieÎtnik artysty,
Ogryzmolony i w siebie pochylon ±
ObøeÎdny!... aleź ± wielce rzeczywisty!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

Jak pisaø JoÂzef Fert: ¹Obok licznego grona ludzi, znajaÎcych
Norwida ze spotkanÂ towarzyskich, tak samo waźnaÎ grupeÎ stanowiaÎ ci, z ktoÂrymi poeta utrzymywaø wieÎzi korespondencyjneº75. Pisarz nastawiony byø na dialog z czytelnikiem, a listy
byøy dlanÂ sÂrodkiem, ktoÂry miaø go ochronicÂ przed zniknieÎciem
z źycia kulturalnego76. Czy zatem Stachura, odwoøujaÎc sieÎ do
tej mysÂli Norwida, podpowiada przyjacielowi otwarcie sieÎ na
dialog? Pisanie ze sÂwiadomosÂciaÎ obecnosÂci przyszøego czytelnika ± ¹wnukaº, ktoÂry:
73

List z 11 sierpnia 1970 roku. Na podstawie autografu. BUW akc. 4208.
JesÂli nie zaznaczono inaczej pozostaøe listy do tego adresata cytowane beÎdaÎ
w oparciu i to samo zÂroÂdøo.
74
C. Norwid, VADE-MECUM, [w:] tenźe, Vade-mecum, oprac. J. Fert,
Wrocøaw 2004, s. 13.
75
J. Fert, PiszeÎ na Babilon, [w:] tenźe, Norwid ± poeta dialogu, Wrocøaw
1982, s. 37.
76
To oczywisÂcie jedna z funkcji listu. Por. uwagi J. Ferta, tamźe, s. 43 i n.;
Z. Sudolski, Listy Norwida, s. 123.
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Tak znoÂw odczyta on, co ty dzisÂ czytasz,
Ale on spomni mnie bo mnie nie beÎdzie!77

To jedno z moźliwych rozwiaÎzanÂ. Pisanie ¹na Babilonº odnosiøoby sieÎ do wierszy BabinÂskiego, ktoÂre powinny bycÂ, przynajmniej wedøug Stachury, wyjaÎtkowe, jedyne w swoim rodzaju. Taka dbaøosÂcÂ zapewni im przetrwanie i uwageÎ ¹poÂzÂnego
wnukaº. Natomiast formuøa: ¹I do mnieº odnosiøaby sieÎ do samych listoÂw, ktoÂre BabinÂski miaøby wysyøacÂ do Stachury, zacheÎcajaÎcego nadawceÎ søowami: ¹DochodzaÎ listyº. Taka lekcja
jest prawdopodobna, ale moźna StachureÎ podejrzewacÂ roÂwnieź o to, źe adresat i jego sytuacja staøy sieÎ przyczynaÎ (pretekstem) wypowiedzi, ktoÂra jedynie pozornie jest dialogiem. W rzeczywistosÂci jest to gøosÂne formuøowanie poglaÎdoÂw i postaw.
JesÂli nie adresat, to kto miaøby bycÂ odbiorcaÎ tych søoÂw? MoźliwosÂci saÎ dwie. Moźe to bycÂ sytuacja z gruntu teatralna, w ktoÂrej autor moÂwi niejako ponad gøowaÎ aktoroÂw wprost do publicznosÂci. Mamy tu jednak rozmoweÎ, dialog mieÎdzy aktorami.
Bliźsza rozpatrywanemu przypadkowi jest sytuacja monologowa determinowana ¹rekwizytemº. Nadawcy listu i jego sytuacji
nie moźna jednak zestawicÂ np. z bohaterem Hrabala moÂwiaÎcym do kota Cassiusa lub z Hamletem moÂwiaÎcym do czaszki ±
cechuje je odpowiednio: potencjalnosÂcÂ dialogu z bezposÂrednim
adresatem i jej brak. PodobienÂstwo natomiast jest w tym, źe
w chwili artykuøowania wypowiadajaÎcy jest pozostawiony sam
sobie, skazany na monolog. Przez to jednak, źe wypowiedzÂ
skierowana jest do odbiorcy niejako ¹ponadº: kotem, czaszkaÎ,
adresatem listu, wypowiadajaÎcy zakøada obecnosÂcÂ innego jeszcze uczestnika, ktoÂry warunkuje teÎ wypowiedzÂ i jednoczesÂnie
jest jej celem. Na scenie pozostaje tylko on i czytelnik.
BabinÂski, w czasie, kiedy powstawaø cytowany list, byø jeszcze przed debiutem ksiaÎźkowym, Stachura zasÂ miaø na swoim koncie juź kilka publikacji, zatem relacje, w jakich pozostawali korespondenci, byøy jasne i nie byøy one partnerskie
(przynajmniej jesÂli idzie o literatureÎ). Jeden z korespondentoÂw
miaø juź ugruntowanaÎ pozycjeÎ w literaturze, kiedy drugi byø na
77

C. Norwid, dz. cyt., s. 153. Por. u Stachury: ¹Kiedy umreÎ, w co nie
wierzeÎ, wieÎc kiedy umreÎ, nie ja beÎdeÎ muskaø źycie, ale źycie musÂnie mnie,
kiedy ktosÂ źywy o mnie pomysÂli. Moźe Ty, ktoÂry w tej chwili nienarodzony
jeszcze, ty, ktoÂry w tej chwili juź narodzony, pomysÂlaøesÂ o mnie w tej chwili,
kiedy mnie juź nie maº. Caøa jaskrawosÂcÂ, [w:] PP, t. 3, s. 93.
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poczaÎtku tej drogi. Poza tym nie bez znaczenia pozostaje fakt,
źe sam Stachura wyraźaø zwaÎtpienie co do lekturowego wyksztaøcenia korespondenta78. Wzmacnia to tezeÎ, iź aluzja Stachury mogøa nie zakøadacÂ BabinÂskiego jako odbiorcy. Dodatkowym argumentem moźe bycÂ to, iź w listach do tego wøasÂnie
adresata stosunkowo rzadko spotykamy aluzje literackie79.
Postulat zatem: ¹Pisz na Babilonº, byø realizowany juź w trakcie
pisania. Powyźsze przesøanki implikujaÎ odczucie, iź moźemy te
søowa traktowacÂ jako monolog. WykøadniaÎ ¹Pisz na Babilonº
byøyby søowa: piszeÎ na Babilon, piszeÎ ze sÂwiadomosÂciaÎ przyszøego czytelnika. AluzjeÎ, obecnie czytelnaÎ tylko dla mnie, ponad gøowaÎ adresata listu ¹wysyøamº do przyszøego odbiorcy-czytelnika. OproÂcz porady, ktoÂra wpisana jest w to sformuøowanie, by tworzycÂ w sposoÂb niepowtarzalny, jedyny w swoim
rodzaju, niezaleźnie od czasowych uwarunkowanÂ, wyczuwa
sieÎ dopowiedzenie ± ¹tak, jak ja to robieÎº. Wyczuwalna jest tu
stara konwencja: mistrz±uczenÂ. Moźna takźe dopatrywacÂ sieÎ
jednego z licznych sygnaøoÂw narcyzmu80 pojawiajaÎcego sieÎ na
kartach pism Stachury81.
PozostajaÎc w obszarze, jaki wyznaczajaÎ kategorie: dialog
i monolog, warto zwroÂcicÂ uwageÎ na pewnaÎ osobliwosÂcÂ. WsÂroÂd
listoÂw Stachury odnajdujemy takie, w ktoÂrych stworzona jest
dosycÂ nietypowa sytuacja komunikacyjna. Chodzi o poczteÎ,
ktoÂraÎ Stachura wysyøaø na wøasny adres. Krzysztof Rutkowski,
ktoÂry redagowaø piaÎty tom Poezji i prozy, w nocie redakcyjnej
pisaø: ¹Edward Stachura nie rozstawaø sieÎ przez wiele lat z brulionami, w ktoÂrych notowaø wszystko, co uznawaø za godne
notowania [...]. Zachowaøo sieÎ kilkanasÂcie takich brulionoÂw.
Nazwaøem je zeszytami podroÂźnymi. [...] W zeszytach podroÂźnych znajdujaÎ sieÎ urywki i pomysøy utworoÂw nie napisanych,

78

¹To tyle na razie. I wezÂ sieÎ trocheÎ za czytanie. JestesÂ strasznie niedouczonyº. List E. Stachury do A. BabinÂskiego z 2 grudnia 1972 r.
79
Zupeønie roÂźna od powyźszej sytuacja rysuje sieÎ w odniesieniu do
listoÂw adresowanych do innych korespondentoÂw Stachury: Przybosia, Iwaszkiewicza, Czychowskiego.
80
Michaø GøowinÂski, piszaÎc o kierunkach interpretacyjnych mitu o Narcyzie, wskazuje na trzy roÂźne drogi: Narcyz ± przykøad konsekwencji zakochania we wøasnym obliczu; narcyz ± bohater tragiczny; narcyz ± pieÎkny lekkoduch, ktoÂry nie potrafi dostrzec nic poza sobaÎ. Zob. M. GøowinÂski, Narcyz i jego
odbicia, [w:] tenźe, Mity przebrane, KrakoÂw 1990.
81
WieÎcej uwagi posÂwieÎceÎ temu zjawisku w dalszej czeÎsÂci pracy.
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uwagi, komentarze, powiedzonka [...] pocztoÂwki wysyøane do
siebie i podpisywane: Michaø KaÎtnyº82.
To jedyna wzmianka o tym, źe do licznego grona korespondentoÂw autora Siekierezady naleźaø takźe on sam. DzisÂ trudno
powiedziecÂ, czy takich kartek (listoÂw) byøo wieÎcej. WieÎkszosÂcÂ
kierowanych do siebie listoÂw Stachura najprawdopodobniej
zniszczyø83. Jedna z interesujaÎcych nas pocztoÂwek zostaøa wysøana z Sarpsborg, podczas kroÂtkiego postoju w porcie84. We
Wszystko jest poezja czytamy:
JakisÂ tam poczaÎtek prawie-zagøady nastaÎpiø po poÂønocy. Na wodach Skagerraku. Sztorm. [...] Niesamowite byøo patrzecÂ, jak zasøona odsuwa sieÎ od koi, powoli, centymetr po centymetrze. I bezszelestnie. Ta bezszelestnosÂcÂ byøa duźo straszliwsza niź caøa litania
przeroÂźnych dzÂwieÎkoÂw85.

I dalej:
È stlandzie nad najRano bylisÂmy w Sarpsborg, maøym porcie w O
wieÎkszaÎ rzekaÎ Norwegii GlommaÎ. [...] PoÂøtora dnia stalisÂmy
w Sarpsborg. èadowano na statek nowy towar, wyøadowawszy
zenÂ przedtem źelastwo, ktoÂre podczas sztormu przesuneÎøo sieÎ w øadowni i to byøo przyczynaÎ wiadomych skutkoÂw86.

82
Kartka wysøana z Francji zostaøa przez Krzysztofa Rutkowskiego
wpleciona do wyboru notatek z zeszytoÂw podroÂźnych zatytuøowanego: MiøosÂcÂ czyli zÇycie, sÂmiercÂ i zmartwychwstanie Michaøa KaÎtnego zasÂpiewana, wypøakana i w niebo wzieÎta przez edwarda stachureÎ, [w:] PP, t. 5,
s. 467-468.
83
¹Niejaki Edward Stachura, ktoÂry sam siebie zanegowaø. KtoÂry spaliø
setki listoÂw i setki swoich fotografii, i wyrzuciø notesy z adresami [...]º. Tamźe, s. 440-441. Potwierdza to roÂwnieź znajoma Stachury, Danuta Pawøowska.
Niechybnie z tego wøasÂnie powodu edytorom ogøaszajaÎcym listy Stachury, jak
dotaÎd, nie udaøo sieÎ zbudowacÂ dwugøosu. Istnieje jednak duźe prawdopodobienÂstwo, źe Stachura zniszczyø tylko te listy, ktoÂrych byø adresatem, nie
czyniø tego jednak z listami, ktoÂrych sam byø autorem, niezaleźnie od tego,
do kogo byøy kierowane. Jak wynika ze wspomnienÂ źyjaÎcych adresatoÂw: Wøodzimierza Antkowiaka, IstvaÂna KovaÂcsa, Danuty Pawøowskiej, Bogusøawa
´
Zurakowskiego, Stachura nie prosiø ich ± jak to w przeszøosÂci czynili czasem
inni pisarze (chodzi o cytowany list Herberta: ¹Spal wszystkie listy i wiersze
mojeº) ± o zniszczenie ani o zwrot przesøanych listoÂw.
84
Stachura wracaø z miesieÎcznego (drugiego) pobytu w Norwegii. RelacjeÎ
z tej podroÂźy odnajdujemy na kartach Wszystko jest poezja.
85
E. Stachura, Wszystko jest poezja, Warszawa 1975, s. 122-123.
86
Tamźe, s. 125-126.
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Po uporzaÎdkowaniu zawartosÂci øadowni rejs moźna byøo
kontynuowacÂ. SztormowaÎ przygodeÎ skwitowaø Stachura trawestacjaÎ søoÂw Norwida, do ktoÂrego nieraz odwoøywaø sieÎ na
´
kartach swoich ksiaÎźek: ¹DosycÂ. ZyjeÎ. Bo opisujeÎ. Lecz wyniosøem z tego poÂø sercaº87. Jeszcze tego samego roku Stachura
wyjechaø do Szwajcarii odebracÂ trzy tysiaÎce frankoÂw szwajcarskich nagrody ¹za twoÂrczosÂcÂ powiesÂciopisarskaÎº, przyznanaÎ
przez FundacjeÎ KosÂcielskich. Ze Szwajcarii postanowiø wyruszycÂ do Francji ± miejsca swych urodzin88. To staÎd wøasÂnie
zostaøa wysøana druga z omawianych kartek. ChodzaÎc po drogach Delfinatu, staraø sieÎ wyøowicÂ z pamieÎci zatarte przez czas
obrazy. Jak podroÂź do kraju dziecinÂstwa wpøyneÎøa na samopoczucie nadawcy? ¹Kochany Stedzie [...] nawiewam staÎd
czym preÎdzej, bo dziwny smutek i pustka niewymowna. Nie
przyjeźdźaj tu. Niedøugo sieÎ zobaczymy i, ech, Santa Polonia
i wy, cudne manowceº ± pisaø na kartce wysøanej na wøasny
adres. Dwa dni poÂzÂniej sporzaÎdziø obszernaÎ listeÎ osoÂb, z ktoÂrymi postanowiø zerwacÂ kontakty89. Podczas powrotnej drogi do
Polski, przy przekraczaniu granicy w Zgorzelcu, UrzaÎd Celny
87

Tamźe, s. 125. Jest to aluzja do sformuøowania Norwida z wiersza pt.
Nerwy:
Lecz uniosøem poÂø serca ± nie wieÎcej ±
WesoøosÂci?... ± zalewo sÂlad!
PominaÎøem tøum, jak targ bydleÎcy;
Obmierzø mi sÂwiat (w. 9-12)
(C.Norwid, Vade-mecum, s. 150).
88
Reveil, Pont-de-CheÂruy, Charvieu to miejscowosÂci, ktoÂre Stachura,
przy roÂźnych okazjach, wymieniaø jako miejsce urodzenia. Marian Buchowski w monografii posÂwieÎconej Stachurze wyjasÂnia: ¹Jedno nie ulega waÎtpliwosÂci: zaroÂwno w skroÂconym odpisie aktu urodzenia, jak i we wszystkich
podstawowych dokumentach (np. w dowodzie osobistym), jako miejsce urodzenia pisarza figuruje Charvieuº. Stachura. Biografia i legenda, Opole 1992,
s. 11.
89
Lista sporzaÎdzona w dzienniku podroÂźnym 20 wrzesÂnia 1973 (Pont-de-CheÂruy). MLit., inw. 2551, t. 10. ListeÎ opublikowano w cytowanej juź monografii Buchowskiego. Tam, gdzie autor uznaø za stosowne, nazwiska zastaÎpiø
kolejnymi literami alfabetu. Tamźe, s. 95-96. Z Pont-de-CheÂruy Stachura
przez Lyon pojechaø do Paryźa. W konsulacie francuskim w Genewie wpisaø
do formularza wizowego: cel podroÂźy do Francji (Pau i Cherleville) ± sprawdzenie szczegoÂøoÂw topograficznych w zwiaÎzku z przygotowywaniem doktoratu
z Lautreamonta i Rimbauda. ¹BujnaÎøem w tym punkcie. Nie mam nic przeciwko doktorom, doktoratom i doktorantom, ale co do mnie, to źebym sieÎ miaø
zabracÂ za pisanie doktoratu, musiaøoby nastaÎpicÂ jakiesÂ døuźsze zacÂmienie
søonÂca, bo wtedy bycÂ moźe nie miaøbym nic lepszego do roboty [...]º. Wszystko
jest poezja, s. 181-182.
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zarekwirowaø mu m.in.: trzy tomy DziennikoÂw Witolda Gombrowicza, Czesøawa Miøosza Miasto bez imienia oraz Prywatne
obowiaÎzki, osiem egzemplarzy zbiorku wierszy Jana BrzeÎkowskiego Odyseje i powiesÂcÂ tegoź autora Dwudziestu czterech
kochankoÂw Perdity Loost oraz dziesieÎcÂ numeroÂw londynÂskich
¹WiadomosÂciº90.
Obydwie kartki sprowadzicÂ moźna do wspoÂlnego mianownika ± Michaø KaÎtny91. To, obok Edmunda Szeruckiego i Janka
Pradery, kolejne alter ego autora Oto. Pierwszy raz Michaø KaÎtny przemoÂwiø w Siekierezadzie. PareÎ dialogowaÎ wspoÂøtworzy tam wraz z Jankiem PraderaÎ. Na kartach dzieø Stachury
(w jego brulionach) raz tylko spotykamy aluzjeÎ do tego dialogu:
¹Raz jeden w KtosÂ, kiedysÂ, gdziesÂ i w Fabula rasa Michaø KaÎtny
moÂwi do siebie: ± Trzymaj sieÎ, Stedº92.
Stefania SkwarczynÂska, w cytowanej juź Teorii listu, pisaøa,
iź jednym z typoÂw rodzajowych, ktoÂre ¹kuszaÎ sieÎº o formeÎ listu,
jest monolog. Wtedy to ¹wypowiedzeniu swojego «ja», jego tresÂci czy to na pøaszczyzÂnie zdarzenÂ rzeczywistych, przeszøych lub
terazÂniejszych, czy na pøaszczyzÂnie zdarzenÂ urojonych, marzenÂ, towarzyszy pragnienie bezwzgleÎdnej szczerosÂci. Dlatego
teź odosobnienie, samotnosÂcÂ, pozostawanie zupeønie sam na
sam ze sobaÎ, jest najczeÎsÂciej zwiaÎzane z takim zaøoźeniem tresÂciowym. Soliloquia, rozwaźania, medytacje, wreszcie dziennik
i pamieÎtnik zdajaÎ sieÎ powstawacÂ tylko ku satysfakcji piszaÎcego, w niecheÎci, w oddaleniu sieÎ od drugich. Tymczasem pokrewienÂstwo zaøoźenÂ monologicznych z formami dialogicznymi
nie jest psychologicznie nieumotywowane. RozmysÂlanie rozgrywa sieÎ w duszy czøowieka nieraz na punktach sprzeciwu
90
Informacja na podstawie listu Stachury do UrzeÎdu Celnego w Zgorzelcu
z 24 pazÂdziernika 1973 roku. BUW rkps. nr akc. 4208. Por. M. Buchowski,
dz. cyt. s. 98.
91
Ciekawe spostrzeźenia na temat problemu toźsamosÂci wcielenÂ gøoÂwnego bohatera Stachurowej prozy moźemy odnalezÂcÂ w ksiaÎźce Mirosøawa
WoÂjcika: Czøowiek-Nikt.
92
E. Stachura, MiøosÂcÂ, czyli zÇycie, [w:] PP, t. 5, s. 390. ZarysowujaÎcy sieÎ
tu problem toźsamosÂci wiaÎźe sieÎ z ryzykiem poddania sieÎ silnej presji psychologicznego rozpatrywania problemoÂw zwiaÎzanych z kategoriami nadawcy
i odbiorcy. SzczegoÂlnie okolicznosÂci zwiaÎzane z przeobraźeniami podmiotu
moÂwiaÎcego usprawiedliwiaøyby ten model komentarza. Rozwaźania na ten
temat, chocÂ znalazøy miejsce w niniejszej rozprawie, nie peøniaÎ tu funkcji
klucza interpretacyjnego. Sygnalizowanie ich ma jedynie na celu zwroÂcenie
uwagi na rodzaj drogi badawczej, ktoÂra ze wzgleÎdu na charakterystykeÎ pracy
nie beÎdzie tu szerzej podejmowana.

MONOLOG, CZYLI DIALOG CZèOWIEKA Z ¹NIKIMº

´
ze samym sobaÎ. Zywioøy duchowe w czøowieku walczaÎ ze sobaÎ.
Autorowi wolno przedstawicÂ albo sam rezultat tych walk wewneÎtrznych i wtedy forma monologiczna jest najprostsza, albo
ich przebieg najøatwiejszy do ujeÎcia w formie dialogu. TeÎdy
przebiega droga zbliźenia do listu, ktoÂry w pewnej mierze operuje tym samym źywioøem, co dialog. Na skrzyźowaniu droÂg
dialogu i monologu leźy listº93.
Wspominane przez SkwarczynÂskaÎ sposoby realizacji zmaganÂ z wøasnym umysøem znajdujaÎ potwierdzenie takźe w pisarstwie Stachury. ZasieÎg soliloquium nie ogranicza sieÎ tu jednak
jedynie do listoÂw i dziennikoÂw, ale sieÎga dalej, wchodzaÎc na
pole innych gatunkoÂw literackich uprawianych przez StachureÎ. PostacÂ Michaøa KaÎtnego, ktoÂrego nazwiskiem podpisywane
byøy pocztoÂwki wysøane na adres Stachury, jako wspoÂøtwoÂrca
dialogu, pojawia sieÎ takźe w brulionach:
± A ty po co jestesÂ? Ja ± powiedziaø Michaø KaÎtny ± ja jestem mieÎdzy
innymi po to, źebysÂ sieÎ we mnie przejrzaø, zobaczyø to, czym nie
jestesÂ i chyba juź nigdy nie beÎdziesz. Michaø KaÎtny staø: przyglaÎdaø
sieÎ czemusÂ, czego nigdy przedtem nie widziaø, chocÂ widziaø juź to
i tamto. Byøa to jego wøasna gøowa wiszaÎca w powietrzu, jakisÂ metr
nad ziemiaÎ, sama tylko gøowa94.

BycÂ moźe, zbyt pospiesznie uźyøem powyźej søowa ¹dialogº,
poniewaź takźe i w monologu mogaÎ bracÂ udziaø dwie osoby.
I nie musi bycÂ on przez moÂwiaÎcego w jakisÂ szczegoÂlny sposoÂb
¹adresowanyº, a jesÂli nawet jest ± zabarwia to monolog dialogicznie95. Kaźda wypowiedzÂ pisemna przewiduje co najmniej
dwa podmioty, mieÎdzy ktoÂrymi znak graficzny posÂredniczy:
podmiot, od ktoÂrego znak wychodzi (piszaÎcy), i podmiot, do
ktoÂrego sieÎ ten znak zwraca (czytelnik). W przypadku monologu jeden z tych podmiotoÂw jest trwale czynny, a drugi ± trwale
bierny. PojeÎcie podmiotu nie musi bycÂ roÂwnoznaczne z pojeÎciem ¹konkretny psychofizyczny osobnikº. W praktyce jeÎzykowej nie jest novum zjawisko ¹rozmawiania ze sobaÎº, w ktoÂrym
ktosÂ zwraca sieÎ z wypowiedziaÎ jeÎzykowaÎ pomysÂlanaÎ lub wypowiedzianaÎ do samego siebie. W takim przypadku jeden psychofizyczny osobnik jest podczas rozmawiania z samym sobaÎ
93

S. SkwarczynÂska, dz. cyt., s. 344.
Zapis z 31 grudnia 1974 roku, Notatnik, t. 13, Muz. Lit., inw. 2551.
95
Zob. J. MukarÏovsky, Dialog a monolog, [w:] tenźe, WsÂroÂd znakoÂw
i struktur, s. 191.
94
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nosicielem obu podmiotoÂw (czynnego i biernego) potrzebnych
do wypowiedzi jeÎzykowej96.
WyboÂr monologu jako techniki narracyjnej zwiaÎzany jest
z sytuacjaÎ, w jakiej znajduje sieÎ autor. Przekazanie gøosu bohaterowi nabiera znamion ekspresji97, koncentrowanie uwagi
czytelnika tylko na nim sygnalizuje napieÎcie pomieÎdzy sÂwiatem doznanÂ podmiotu moÂwiaÎcego a sÂwiatem zewneÎtrznym.
Taki stan moźe bycÂ sygnaøem osamotnienia98. Stachura nie
pierwszy raz uciekaøby sieÎ do tego rodzaju konstrukcji. Na
podobnej zasadzie opiera sieÎ osÂ powiesÂci Caøa jaskrawosÂcÂ,
gdzie postacÂ Witka (alter ego pisarza) staøa sieÎ elementem budowy konwersacji, w ktoÂrej uczestniczy takźe Edmund Szerucki. W rzeczywistosÂci jednak moÂwi tu tylko jedna osoba:
± ZaciaÎgniemy karawan na brzeg waÎwozu i oblejemy go naftaÎ,
rozumiesz? NafteÎ przyniesiemy ze sobaÎ. MysÂleÎ, źe ze dwa litry wystarczaÎ. WieÎc oblejemy go naftaÎ, podpalimy i pusÂcimy go z goÂrki.
Rozumiesz?
± Teraz rozumiem ± powiedziaø Witek.
StanaÎø, odwroÂciø ode mnie oczy i popatrzyø w dal.
± To beÎdzie øadny widok ± zauwaźyø Witek.
± To beÎdzie, jak moÂwi jedna pani, widok przepieÎknosÂciowy ±
zauwaźyøem ja.
± I bardzo symboliczny ± dodaøem99.

Witek jest tu zwierciadøem, w ktoÂrym mogaÎ ¹przejrzecÂ sieÎº
poglaÎdy i postawy bohatera. PostacÂ moÂwiaÎca ¹wydobywa siebieº ze søoÂw partnera. Budowanie porozumienia mieÎdzy postaciami sobowtoÂrowymi jest przykøadem monologu wewneÎtrznego, staje sieÎ ¹dialogizacjaÎ samowiedzyº100. Jak wspominaø
96

Zob. tamźe, s. 203.
¹Mechanizm mysÂlenia ludzkiego realizowany jest w dwoÂch przeciwstawnych ogniwach: w kodzie przedmiotoobrazowym (mowa wewneÎtrzna)
´
oraz w kodzie aparatu mowy (mowa ekspresywna)º. N.I. Zynkin, O kodowych
pieriechodach wo wnutriennoj rieczi, ¹Woprosy jazykoznanijaº 1964, nr 6,
s. 36. Cyt. za: E. GrodzinÂski, Mowa wewneÎtrzna, 1976, s. 29.
98
Zob. S. Nowak, Monolog jako sÂwiatopoglaÎd, KrakoÂw 2001, s. 66.
99
E. Stachura, Caøa jaskrawosÂcÂ, [w:] PP, t. 3, Warszawa 1982, s. 117.
PierwowzoÂr ksiaÎźkowego Witka ± Wincenty RoÂźanÂski ± twierdzi, źe scena
z karawanem w caøosÂci zostaøa przez StachureÎ wymysÂlona, podobnie jak
wieÎkszosÂcÂ ich przygoÂd.
100
M. Bachtin, Monologowe søowo bohatera i søowo narracji w døuzÇszych
nowelach Dostojewskiego, [w:] Problemy poetyki Dostojewskiego, s. 335. Zob.
W. Szyngwelski, SobowtoÂr w labiryncie, Warszawa 2003, s. 301.
97

NARCYZ PRZED LUSTREM LITER

w przeprowadzonym z nim wywiadzie RoÂźanÂski o Caøej jaskrawosÂci: ¹Jestem w niej alter ego Stachury, tym prymitywnym
alter ego, jego korzeniem, a on jest wyrafinowanym penetratorem «dalszych rejonoÂw»º101. W obydwu przypadkach sÂrodkiem
cieÎźkosÂci pozostaje nadawca102. Obserwujemy tu szczegoÂlny rodzaj monologizacji, ktoÂry ¹powstaje wtedy, kiedy jednomysÂlnosÂcÂ rozmoÂwcoÂw dochodzi do tego stopnia, źe znika zupeønie wielosÂcÂ kontekstoÂw potrzebna dla dialogu; w takim wypadku dialog jako caøosÂcÂ zmienia sieÎ w monolog wygøaszany
czeÎsÂciamiº103.
Ponownie odwoøujaÎc sieÎ do brulionoÂw Stachury, moźna zacytowacÂ fragment, ktoÂry konstrukcjaÎ monologu z cechami dialogicznosÂci komentuje inny monolog: ¹[...] w dialogu z edwardem stachuraÎ czøowiek-nikt doszedø do prawdy, ktoÂra nie poddaje sieÎ dalszym podziaøom. TaÎ oczywistosÂciaÎ staøo sieÎ
dosÂwiadczenie cielesnosÂci, materii, «SieÎ». Nie podlega ona podziaøom, ale jednoczesÂnie gwarantuje intersubiektywnosÂcÂ.
W taki sposoÂb wartosÂcÂ søowa poetyckiego znajduje swe speønienie, dokonuje sieÎ jego materializacja w sugestywnym milczeniuº104.
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Musisz tak wiecznosÂcÂ sobaÎ zachwycicÂ,
´
Zeby nie mogøa sieÎ bez ciebie obejsÂcÂ105.

¹Jestem chyba stracony. Gdybym tylko moÂgø dokonÂczycÂ
ostatni wiersz. Nie! Nikt nie wie wieÎcej ode mnie o poezji!º ±
pisaø Stachura w jednym z listoÂw do Juliana Przybosia106 ±
101

s. 21.

102

P. KeÎpinÂski, A. Sikorski, KtoÂzÇ to opisze, ktoÂzÇ to uciszy, PoznanÂ 1997,

PodobnaÎ konstrukcjeÎ nadawcy odnajdujemy w dziennikach Naøkowskiej. Pisze ona o swoim alter ego: ¹osoba majaÎca søusznosÂcÂº. Zob. M. Marszaøek, ¹ZÇycie i papierº, s. 137.
103
J. MukarÏovsky, Dialog a monolog, s. 219.
104
Zob. K. Rutkowski, Przeciw (w) literaturze. Esej o ¹poezji czynnejº
Mirona Biaøoszewskiego i Edwarda Stachury, Bydgoszcz 1987, s. 207.
105
Zapis z sierpnia 1974 r. Stachura, Notatnik, t. 12, Muz. Lit., inw 2551.
106
TrocheÎ wøoÂczeÎgi i trocheÎ pisania. Listy Edwarda Stachury do Juliana
Przybosia, oprac. D. Pachocki, ¹Akcentº 2001, s. 200-211.
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wypowiadajaÎc wprost søowa, ktoÂre w innych miejscach maskowane saÎ aluzjaÎ. JednoczesÂnie bardzo precyzyjnie budowana
jest hierarchia partneroÂw dialogu Stachury. Na konÂcu listy
(pod wzgleÎdem wagi) jest niewaÎtpliwie adresat. Jak sieÎ okazuje, idealnym rozmoÂwcaÎ dla Stachury jest on sam!
W innym lisÂcie do Przybosia (z 9 grudnia 1958 r.) Stachura
pisaø: ¹[...] źe jestem zupeønie niewinny, źe wszystko jest bardzo, bardzo smutne, źe bardzo, bardzo kocham siebie, coÂź
mogeÎ Panu napisacÂ?! Oto dwa ostatnie wiersze. SaÎ niewaÎtpliwym strzeÎpem mojej duszyº107.
Tego typu odbicie w lisÂcie stanu psychicznego piszaÎcego,
jakie w powyźej cytowanym fragmencie obserwujemy, bliskie
jest pisaniu, o jakim moÂwi teoria listu-wyznania. Nie moźe jednak tu bycÂ mowy o zupeønej toźsamosÂci. Listy Stachury nie
realizujaÎ do konÂca wyznacznikoÂw tej teorii. Przede wszystkim
dlatego, źe uwaga piszaÎcego najczeÎsÂciej rozkøada sieÎ niemal
roÂwnomiernie mieÎdzy wøasnaÎ osobeÎ i adresata. I jedynie w pewnych fragmentach postulat listu-wyznania jest realizowany,
najczeÎsÂciej tam, gdzie narcyzm autora Siekierezady odbija raz
wøasÂciwosÂci intelektualne, a innym razem uczucia. Wtedy wøasÂnie, tak jak w przypadku omawianej konstrukcji epistolograficznej, celem jest ¹pøynaÎce z lubowania sieÎ sobaÎ wypowiedzenie
sieÎ przed sobaÎ, bardziej nawet, niź przelanie tego wypowiadania
na drugaÎ osobeÎº108. Realizacja tego postulatu rozciaÎga sieÎ na
przestrzeni caøego listu. Przypisywanie wszystkim listom Stachury formuøy tego typu byøoby duźym uproszczeniem, a jednoczesÂnie naleźy zauwaźycÂ, iź pojawiajaÎce sieÎ w tych listach cechy
listu-wyznania saÎ tak czeÎste i wyrazÂne, iź uprawniajaÎ do przyjrzenia sieÎ im pod kaÎtem narcyzmu. Dostrzeźenie tej cechy jego
pisarstwa, ktoÂra nie respektuje barier genologicznych, pozwala
m.in. skutecznie przeanalizowacÂ proces transformacji ¹jaº. Mimo jego dezintegracji i wielopostaciowosÂci, tj. rozczøonkowania
na jednostki sobowtoÂrowe, moźliwe staje sieÎ wychwycenie wysteÎpujaÎcych mieÎdzy nimi sÂcisøych paranteli.
To wøasÂnie ¹jaº jest gøoÂwnym bohaterem pisarskiego dosÂwiadczenia Stachury. Jej zasadniczaÎ cecheÎ stanowi wyroÂźniona toźsamosÂcÂ, integralnosÂcÂ bytu przeciwstawionego
wszystkiemu, co nie jest czeÎsÂciaÎ ¹jaº109. PieÎtno opowiesÂci
107
108
109

List podpisany jest ¹SÂp. Stedº. Zob. tamźe, s. 206.
S. SkwarczynÂska, Teoria listu, s. 32.
Zob. M. WoÂjcik, dz. cyt., s. 21.
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o Narcyzie odcisÂnieÎte jest na przestrzeni caøej twoÂrczosÂci autora Oto: ¹Utwory tego pisarza, jesÂli potraktujemy je jako logicznie powiaÎzany ciaÎg, stanowiaÎ przykøad obszernej relacji
o czøowieku pograÎźonym w miøosnej teÎsknocie do samego siebie, pragnieniu poøaÎczenia z wizerunkiem w jednosÂcÂ. SaÎ opowiesÂciaÎ o poszukiwaniu ideaøu, przemijaniu, kroÂtkotrwaøosÂci
miøosÂci, ciekawosÂci i silnie umotywowanej cheÎci przeniknieÎcia
niejasnej tajemnicy losu, wnikliwym daÎźeniu do samopoznania, odkrycia istoty toźsamosÂci, «zwroÂceniu ku sobie», ucieczce
od rzeczywistosÂci w imaginacjeÎº110. Narcyz, pozbawiony silnego poczucia ¹jaº, dosÂwiadcza pustki i bezsensu źycia. Trwa
w odosobnieniu111. Wyobcowanie i samotnosÂcÂ to jedna z konsekwencji narcyzmu: ¹Niezwykøa samotnosÂcÂ otacza tego
chøopca ± w tej samotnosÂci wyroÂsø, jego Ja, idaÎc za gøosem
natury, parøo ku komusÂ drugiemu, ale zostaøo przechwycone
przez lustrzane odbicie [...]º112. Owo lustrzane odbicie zostaøo
utworzone przez tekst.
Jacek èukasiewicz nakresÂliø takaÎ oto charakterystykeÎ bohatera Stachury: ¹WsÂciekøy møody czøowiek, widzaÎcy wokoÂø
siebie same zøe twarze, caøkowicie wolny, niepodlegøy nikomu
artysta. Kocha caøy sÂwiat z wyjaÎtkiem zøych jego mieszkanÂcoÂw
i kocha siebie, idealnego Narcyza [...]º113.
O ile z konÂcowym fragmentem opisu moźna sieÎ zgodzicÂ, to
poczaÎtek wydaje sieÎ wyolbrzymiony. Bohater istotnie jest zauroczony sobaÎ, wolny i nieufny w stosunku do otoczenia. Jednakźe søowo ¹wsÂciekøyº sugeruje agresjeÎ, kiedy w rzeczywistosÂci bohater ucieka od sÂwiata, szuka miejsc odosobnionych114.
Juź we wczesnej twoÂrczosÂci autora Siekierezady czeÎsto bohaterem jest møodzieniec eksponujaÎcy swaÎ sprawnosÂcÂ fizycznaÎ. Z takim stanem rzeczy mamy do czynienia niemal we
wszystkich przejawach pisarskiej aktywnosÂci Stachury i bez
110

W. Szyngwelski, SobowtoÂr w labiryncie, s. 103.
A. Lowen, Narcyzm. Zaprzeczenie prawdziwemu Ja, tøum. P. Koøyszko, Warszawa 1995, s. 11.
112
Zob. W. Hilsbecher, Apologia Narcyza, [w:] tenźe, Tragizm, absurd,
paradoks, tøum. S. Bøaut, Warszawa 1972, s. 63.
113
Zob. J. èukasiewicz, Dobry dzikus, ¹Odraº 1963, nr 5.
114
Sytuacja bohatera Stachury bardziej przystaje do tej, o jakiej pisaø
Michel Beaujour, gdzie ¹podmiot szuka sobie podobnych, twierdzaÎc, źe jest
zupeønie roÂźnyº (Autobiografia i autoportret, ¹PamieÎtnik Literackiº 1979, z. 1,
s. 325). Zob. takźe: M. WoÂjcik, Dzieci, starcy, psychopaci ± faworyzowane
kategorie ¹innychº, [w:] tenźe, Czøowiek-Nikt, s. 53-58.
111

105

106

LISTY

maøa do jej konÂca. WyrazÂne sÂlady narcyzmu pojawiajaÎ sieÎ w debiutanckim tomie opowiadanÂ Jeden dzienÂ:
[...] zawsze beÎdeÎ møody, a na pewno beÎdeÎ źyø møodo, chocÂ moźe
miaøbym zawsze co oglaÎdacÂ i zawsze gdzie isÂcÂ, nie tylko przez
dwiesÂcie lat, ale nawet przez dwiesÂcie pieÎcÂ albo pieÎcÂset. Tylko źe
jak ja bym wyglaÎdaø, jak ja bym moÂgø siebie kochacÂ zgarbionego,
øysego, o mieÎsÂniach jak nici lub masøo, nie moÂgøbym niczego przeskoczycÂ, chodzicÂ po drzewach bym nie moÂgø [...] jak ja bym siebie
kochacÂ potrafiø, takiego kraba? [...] Ale teraz jestem meÎźny, szlachetny i meÎźny, i tylko tak beÎdeÎ źyø, i zawsze beÎdeÎ miaø preÎźnosÂcÂ
w kolanach jak dzisiaj po tym miesÂcie115.

MiøosÂcÂ bohatera do samego siebie, zafascynowanie sobaÎ
wyraźa takźe motyw lustrzanego odbicia pojawiajaÎcy sieÎ
w twoÂrczosÂci Stachury. Zauwaźalne to jest juź w pierwszych
wierszach poety:
Moje lusterko
ma wychudøe policzki
i dobre niebieskie oczy
[...]
Moje lusterko
ma zielone spodnie
wytarte na kolanach
i braÎzowe skarpetki
z dziurami na pieÎtach
[...]
Ale kolorowe jest moje lusterko116
115
E. Stachura, Jeden dzienÂ, [w:] PP, t. 2, Warszawa 1982, s. 13. We
wczesnych opowiadaniach Stachury czeÎsty jest motyw wysportowanego møodzienÂca: ¹Skakaøem ze skarpy w piasek zbocza biaøy ciepøy albo køadøem sieÎ
na plecy i z samego szczytu zesuwaøem sieÎ po piasku jak po sÂlizgawce, albo
odbiegaøem do lasku sosnowego zaraz na lewo i wchodziøem na jakiesÂ drzewo, i przechodziøem z jednego na drugie [...]. Przeskakiwaøem z jednego drzewa na drugie, aź do samego brzegu jeziora, a niektoÂre drzewa, to byøy nawet
caøe pochylone nad jeziorem. Wchodziøem na nie i z samego czubka skakaøem do wodyº. E. Stachura, Jak mi byøo na Mazurach, [w:] tenźe, Jeden dzienÂ,
s. 42-43.
116
Zob. J. UszczynÂska, Konstrukcje sobowtoÂrowe w twoÂrczosÂci Edwarda
Stachury, [w:] Bohater w kulturze wspoÂøczesnej, red. T. Køak, Katowice 1990,
s. 92. Zob. takźe: A. OkopienÂ-SøawinÂska, Semantyka ¹jaº literackiego. ¹Jaº
tekstowe wobec ¹jaº twoÂrcy, [w:] taź, Semantyka wypowiedzi poetyckiej, KrakoÂw 2001, s. 117-135; S. Sawicki, MieÎdzy autorem a podmiotem moÂwiaÎcym, [w:] tenźe, Poetyka, interpretacja, sacrum, Warszawa 1981, s. 84-110;
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Jak zauwaźa J. UszczynÂska, ¹mimo wprowadzenia «sytuacji z lustrem», nie dokonuje sieÎ akt rozbicia «Ja» na «rzeczywiste» i «odbite» (czyli na osobnika-obserwatora i jego sobowtoÂra).
Zaimek «moje» ± kilkakrotne powtarzanie go ± mocno akcentuje poczucie toźsamosÂci podmiotu, jego pojedynczosÂcÂ, brak rozszczepienia osobowosÂci na dwie odreÎbne postaci (Ja ± anty-Ja). [...] A zatem zwierciadlane sytuacje nie saÎ u Stachury
sposobem kreacji sobowtoÂra, siebie drugiego, innego (antyJa), lecz potwierdzeniem toźsamosÂci i jednosÂci «Ja», utwierdzeniem wieÎc jakby siebie w sobieº117.
Motyw ten znany jest takźe ze Stachurowej prozy. W Siekierezadzie odnajdujemy taki oto opis:
SiedzaÎc naprzeciw prostokaÎtnego duźego lustra, trudno byøo nie
patrzecÂ na nie i na tego, ktoÂry tam w gøeÎbi lustra siedziaø na fotelu,
palaÎc papierosa. Trudno, moÂwieÎ, byøo na niego nie patrzecÂ, i trudno
mi byøo na niego patrzecÂ, jak by tu powiedziecÂ, bezuczuciowo.
Z obojeÎtnosÂciaÎ118.

Zdarzenie nie zamyka sieÎ milczaÎcym przypatrywaniem:
Ale wroÂcÂmy do nich. WroÂcÂmy do tych dwoÂch siedzaÎcych naprzeciw
siebie w jednakowej pozycji, jednako palaÎcych papierosa, jednako
na siebie patrzaÎcych, z jednakim uczuciem. Jeden w gøeÎbi lustra
i drugi w gøeÎbi lustra.
± No i jak to beÎdzie? Z tym wszystkim ± zapytaø cicho z gøeÎbi lustra
jeden z nich.
± Dobrze beÎdzie. Musi bycÂ dobrze ± odpowiedziaø cicho z gøeÎbi lustra drugi z nich.
± NajwieÎcej niebezpieczna ta mgøa ta mgøa...
± Tak. Straszliwe saÎ jej ataki. I straszliwie søodkie jednoczesÂnie,
straszliwie uwodzicielskie... straszliwie rzewne...
± RzewnosÂcÂ nad rzewnosÂciami, co chcesz... Gdyby nie GaøaÎzka
Jabøoni....
± Tak. Gdyby nie GaøaÎzka Jabøoni, to juź by nas nie byøo. Juź
bysÂmy dali sieÎ uwiesÂcÂ...
± Tak. Juź bysÂmy byli duchami119.

S. SkwarczynÂska, Konstruowanie w dziele ¹pieÎtna osobowegoº dla søowa okazjonalnego ¹jaº, [w:] taź, Studia i szkice literackie, Warszawa 1953, s. 281-301.
117
J. UszczynÂska, dz. cyt., s. 92-93.
118
E. Stachura, Siekierezada, [w:] PP, t. 3, s. 212.
119
Tamźe, s. 214-215. Na ten fragment w konteksÂcie narcyzmu zwraca
uwageÎ Waldemar Szyngwelski (SobowtoÂr w labiryncie, s. 319).
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Dla bohatera Stachury oglaÎdanie siebie w tafli lustra staje
sieÎ aktem potwierdzania identycznosÂci z samym sobaÎ. Ponadto jest to przeźycie ujawniajaÎce daÎźenie bohatera do odnajdywania siebie w samodosÂwiadczeniu ± uprzedmiotowicÂ siebie
(odbicÂ w lustrze), by moÂc zobaczycÂ siebie obok siebie w aktach
wøasnej sÂwiadomosÂci i wskutek tego ¹osiaÎgnaÎcÂ p e ø n i eÎº120.
Obserwowanie siebie odbijaøo sieÎ echem i w listach Stachury. PostaweÎ takaÎ sugerowaø jednemu ze swoich przyjacioÂø:
¹Obserwuj siebie, swoje «ja» czysto, bez poteÎpiania, bez usprawiedliwianiaº121. U Stachury nie ma miejsca na patrzenie
z nienawisÂciaÎ. WsÂroÂd ¹lustrzanych motywoÂwº nie znajdzie sieÎ
ani jeden podobny temu, ktoÂry pojawiø sieÎ u Dostojewskiego:
¹Nienawidziøem [...] wøasnej twarzy, uwaźaøem, źe jest odstreÎczajaÎcaÎ, i nawet dostrzegøem w niej wyraz jakiegosÂ spodleniaº122. Niejednokrotnie introwertywne pisanie bywa jednoczesÂnie autoterapiaÎ oraz autokreacjaÎ. Bywa, źe proces obserwacji wøasnego ¹jaº przerodzicÂ sieÎ moźe w sÂwiadome
pozowanie. Wtedy to autoanaliza dokonuje rozszczepienia JA
na analizowane i analizujaÎce. W Moraliach Aleksandra Wata
znajdujemy taki zapis: ¹MysÂleÎ, to znaczy: prowadzeÎ dialog ze
sobaÎ. Wszelkie mysÂlenie zakøada rozszczepienie «ja» na innego
rzeÎdu «ja»: «nie-ja». Monolog wewneÎtrzny, czy wypowiadany,
jest tylko pewnaÎ formaÎ retorycznego dialogu ± kogosÂ przekonywam, komusÂ sieÎ przeciwstawiam, komusÂ sieÎ podporzaÎdkowujeÎ, z kimsÂ sieÎ ukøadam ± oto mysÂlenie, zaroÂwno w swoich
formach archaicznych i magicznych, jak i na szczytach sokratesowychº123.
Podobne sÂwiadectwo sygnalizujaÎce samoobserwacjeÎ odnajdujemy w dziennikach Czapskiego: ¹Maj 1979. Co to znaczy,
źe nie mogeÎ zabracÂ sieÎ do niczego bez paru chocÂ minut z moim
dziennikiem (ucieczka pamieÎci, mus porzaÎdkowania i podporzaÎdkowania), jedynaÎ formaÎ wewneÎtrznaÎ, ktoÂra mnie ratuje?
[...] Ale trzeba miecÂ swoÂj sÂwiat tajny, źeby bycÂ, źeby dawacÂ im
[ludziom] cosÂ wieÎcej niź pozory. Lusterko? Narcyzm? NIE. KoniecznosÂcÂ, obowiaÎzek docierania w sobie do bodzÂcoÂw zasadni120
121

1977 r.
122

s. 94.

123

J. UszczynÂska, dz. cyt., s. 95.
´
List Edwarda Stachury do Bogusøawa Zurakowskiego z 11 marca
F. Dostojewski, Notatki z podziemia. Cyt. za: J. UszczynÂska, dz. cyt.,

A. Wat, Moralia, [w:] tenźe, Dziennik bez samogøosek, oprac. K. Rutkowski, Warszawa 1990, s. 35.
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czych, bez ktoÂrych moje źycie staje sieÎ jakimsÂ gruzowiskiem,
w ktoÂrym nawet praca staje sieÎ pozorem [...]. Musisz sieÎ obserwowacÂº124.
Badania nad notatnikami Stachury wykazujaÎ pewne podobienÂstwa. Motyw lustra, jaki sieÎ tam pojawia, moźemy odczytywacÂ w blizÂniaczej optyce:
Staøem i patrzyøem w ciemnaÎ szybeÎ, w teÎ twarz, co po drugiej stronie. Ile tysieÎcy razy patrzyøem na niaÎ w podobnych sytuacjach?
Przez ile juź? Z podziwem ciaÎgle patrzeÎ na ciebie, arcydzielny wojowniku. I zawsze prosto w oczy. I oby tak nieskonÂczenie!125

Badania literackie skupiaøy sieÎ dotaÎd przede wszystkim na
utworach prozatorskich Stachury. PowieÎkszenie spostrzeźenÂ
o kontekst korespondencji oraz dziennikoÂw pisarza wydaje sieÎ
wøasÂciwe przede wszystkim dlatego, iź dostrzegalna autointertekstualnosÂcÂ pozwala na ujmowanie w jednej optyce badawczej listoÂw, brulionoÂw i np. opowiadanÂ. Moźe ona bycÂ zjawiskiem poszerzajaÎcym badania nad twoÂrczosÂciaÎ Stachury o nowe
jakosÂci. Uwypuklenie tego zjawiska podkresÂla jednolitosÂcÂ,
spoÂjnosÂcÂ w pismach Stachury, ich caøosÂciowy charakter, dodatkowo uwiarygodniajaÎc taki zamysø badawczy126.
Listy Stachury ogøaszane na øamach prasy nierzadko pozbawione byøy rzetelnego komentarza edytorskiego, co utrudniaøo czytelnikowi zrozumienie podstawowej warstwy tekstu.
PrzejawiajaÎce sÂcisøe zwiaÎzki z innymi obszarami literackiej
dziaøalnosÂci Stachury, listy nie staøy sieÎ dotaÎd przedmiotem
badanÂ literaturoznawcoÂw. JesÂli nawet byøy wykorzystywane,
to jedynie jako zÂroÂdøo biografii pisarza. Moźliwe saÎ studia ograniczajaÎce sieÎ jedynie do listoÂw autora Siekierezady, nawet jednak przy ujeÎciu caøosÂciowym nie mogaÎ bycÂ pomijane, gdyź
stanowiaÎ integralnaÎ czeÎsÂcÂ tej twoÂrczosÂci i silnie ku niej ciaÎźaÎ.

124

J. Czapski, Wyrwane strony, oprac. J. PollakoÂwna, [Lausanne] 1993,
s. 155. Cyt. za: M. CzerminÂska, Autobiografia i powiesÂcÂ, s. 32.
125
E. Stachura, Notatnik, t. 3, Muz. Lit., inw. 2551.
126
Elementem spajajaÎcym jest tu roÂwnieź jeÎzyk. Kwestia ta zostanie
podjeÎta w dalszej czeÎsÂci pracy.
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NOTATNIKI
Do dzisÂ zachowaøo sieÎ osiemnasÂcie zeszytoÂw Edwarda Stachury, ktoÂre przechowywane saÎ w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Co najmniej jeden zeszyt jest
w reÎkach rodziny1. Notatnikom ± podobnie jak listom tego pisarza ± nie posÂwieÎcano osobnych studioÂw. JesÂli informacje
o nich pojawiaøy sieÎ w pracach naukowych, odgrywaøy roleÎ
marginalnaÎ, ilustracyjnaÎ, wspomagaøy autoroÂw, ktoÂrzy przedmiotem swojego zainteresowania czynili biografieÎ pisarza2.
W poniźszych dociekaniach podejmeÎ proÂbeÎ ustalenia statusu
genologicznego zeszytoÂw pisarza oraz ukazania ich funkcji
w budowaniu formuøy obejmujaÎcej caøosÂcÂ twoÂrczosÂci Stachury.

STATUS

I. ¹BEÎDEÎ

PISAè WSZYSTKOº.

ÂW
GENOLOGICZNY ZESZYTO

STACHURY

Kupiøem dzisiaj ten zeszyt. BeÎdeÎ w nim pisaø to wszystko, co sieÎ ze
mnaÎ beÎdzie dziaøo. Tego, co byøo ± nie beÎdeÎ opisywaø. [...] BeÎdeÎ pisaø
w tym zeszycie wszystkie moje mysÂli, tzn. te ktoÂre beÎdeÎ pamieÎtaø,
bo wszystkich na pewno nie dam rady, bardzo duźo ucieknie [...].
Ale przede wszystkim beÎdeÎ pisaø to, co beÎdzie sieÎ ze mnaÎ teraz
dziaøo. I to, co sieÎ beÎdzie w mojej gøowie dziaøo3.
1

Informacja na podstawie rozmowy z bratem Edwarda Stachury ± Janem
(z 10 lutego 2004 r.).
2
Por. M. Buchowski, Stachura. Biografia i legenda, Opole 1992, s. 125,
151, 162.
3
Dalej nasteÎpujaÎ redakcje stylistyczne zapisanego fragmentu. Mogøoby
to przemawiacÂ za tezaÎ, iź Stachura od poczaÎtku pisania notatnikoÂw zakøadaø
obecnosÂcÂ przyszøego czytelnika, co z kolei determinowaøo zabiegi zbliźajaÎce je
do wytworu o charakterze literackim.
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Takimi søowami zaczyna sieÎ pierwszy zeszyt, w ktoÂrym autor Siekierezady, jak sieÎ okazaøo, jedynie przez pewien okres
notowaø to, co na wsteÎpie zadeklarowaø. Z czasem zeszyty przybraøy formeÎ czegosÂ w rodzaju ¹papierowej szufladyº, ktoÂra poza
zapiskami przyjmowaøa takźe pojedyncze kartki, serwetki, wycinki z gazet, zdjeÎcia itp.
Panuje powszechne przekonanie, iź Stachura rozpoczaÎø
notowanie w zeszytach w 1966 roku4. PoglaÎd ten opiera sieÎ
m.in. na informacji zawartej w jedynej monografii posÂwieÎconej
autorowi Siekierezady, autorstwa Mariana Buchowskiego.
Oto odpowiedni fragment: ¹[...] w okolicach roku 1966, Stachura zaczyna prowadzicÂ rodzaj dziennika, ktoÂry potem Krzysztof Rutkowski nazwie w przedmowie do pieÎciotomowego wydania [...] «zeszytami podroÂźnymi»º5.
Waldemar Szyngwelski w Kalendarium zÇycia i twoÂrczosÂci
Edwarda Stachury pod dataÎ 18 maja 1966 podaje m.in.: ¹Od
drugiej poøowy 1966 roku, prawdopodobnie za namowaÎ Leopolda Buczkowskiego6, zaczyna Stachura prowadzicÂ dziennik,
niekiedy bardziej przypominajaÎcy notatnik, szkicownik lub
pamieÎtnik wydarzenÂ biograficznych oraz literackich pomysøoÂw. [...] Ustalenie dokøadnej daty powstania pierwszych notatek wydaje sieÎ niemoźliwe, poniewaź nie saÎ one sygnowane
informacjami okresÂlajaÎcymi czas i okolicznosÂci zapisuº7.
JednaÎ z przyczyn ugruntowania sieÎ przekonania, iź pierwsze wpisy pochodzaÎ z 1966 roku, moźe bycÂ to, iź biografowie
zbyt dosøownie przyjeÎli jeden z zapisoÂw pochodzaÎcy z notatnikoÂw Stachury:
èoÂdzÂ, 1 czerwca 1972. Przedwczoraj w nocy, w nocy z 30 na 31
straciøo sieÎ wszystko: plecak, chlebak i gitareÎ. W plecaku i chlebaku
oproÂcz wielu rzeczy zwanych osobistymi byøo 5 grubych zeszytoÂw,
notatek do Fabula rasa. Prowadziøo sieÎ to od 1966 roku. SzesÂcÂ lat.
PieÎcÂ grubych zeszytoÂw.
4

Zob.: M. Buchowski, dz. cyt., s. 74.
Tamźe. Powyźszy cytat domaga sieÎ drobnej korekty. Rutkowski pisaø
o ¹zeszytach podroÂźnychº nie we WsteÎpie (t. 1), ale w Nocie redakcyjnej (t. 5)
wspomnianego wydania ¹dźinsowegoº. Ponadto nie podaje on roku, w ktoÂrym
Stachura rozpoczaÎø notowanie.
6
Informacja prawdopodobnie na podstawie monografii Mariana Buchowskiego (tamźe) lub artykuøu Zygmunta Trziszki: Edwarda Stachury zmaganie z samym sobaÎ, ¹MiesieÎcznik Literackiº 1983, nr 7, s. 30.
7
W. Szyngwelski, Sted. Kalendarium zÇycia i twoÂrczosÂci Edwarda Stachury, Warszawa 2003, s. 73-74.
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Powyźsze dociekania wymagajaÎ komentarza. Pierwszy datowany zapis z notatnika Stachury pochodzi z 7 maja 1966
roku, a wieÎc z pierwszej, a nie drugiej poøowy roku8. Trudno
zaprzeczycÂ konkluzji autora kalendarium, iź ustalenie dokøadnej daty powstania pierwszych zapisoÂw nie jest øatwe, poniewaź wpisy w pierwszym zeszycie nie zawierajaÎ dat. Przypuszczenie, iź rzeczywisÂcie jest to pierwszy zeszyt, moźna wysnucÂ
na podstawie zawartych w nim informacji.
W jednym z pierwszych notatnikoÂw pisarza pojawiajaÎ sieÎ
fragmenty, ktoÂre pozwalajaÎ saÎdzicÂ, iź pierwsze zapisy powstaøy
przed 1966 rokiem. ZaczneÎ od cytatu:
Obudziøa mnie ta sama møoda sprzaÎtaczka, co wczoraj i przedwczoraj. PrzychodzaÎ tu o szoÂstej sprzaÎtacÂ wagony, myjaÎ te szyby zamiatajaÎ i tak dalej, bo ta wielka myjka, co tryska wodaÎ z mydøem
wszystko [- - -], bo potem przyjeźdźa lokomotywa i zabiera pociaÎg
na stacjeÎ, normalnie, podstawia go na jakisÂ tor umoÂwiony, ludzie
juź tam czekajaÎ, źeby wsiaÎsÂcÂ i pojechacÂ. Obudziøa mnie lekko i patrzyøa jak sieÎ przeciaÎgam, jak prostujeÎ kosÂci.

Powyźszy fragment ± z nieznacznymi zmianami ± wszedø
poÂzÂniej do opowiadania PøynieÎcie czasu:
Obudziøa mnie ta sama sprzaÎtaczka, co wczoraj, przedwczoraj i trzy
dni temu. PrzychodzaÎ tu o szoÂstej posprzaÎtacÂ wagony, umycÂ, wytrzecÂ szyby od sÂrodka, pozamiatacÂ w korytarzach i w przedziaøach,
bo ta wielka myjka, co tryska wodaÎ z mydøem i pod ktoÂraÎ sieÎ puszcza wagony, wymyje je tylko od zewnaÎtrz. W sÂrodku muszaÎ posprzaÎtacÂ sprzaÎtaczki. Potem przyjeźdźa lokomotywa i zabiera
skøad, źeby go podstawicÂ na jakisÂ tor przy umoÂwionym peronie,
gdzie juź czekajaÎ ludzie, źeby wsiaÎsÂcÂ i zajaÎcÂ dobre miejsce albo
jakiekolwiek.
Obudziøa mnie lekko, dotkneÎøa mi reÎki leciutko i patrzyøa, jak
otwieram oczy i jak znowu zamykam, bo zobaczyøem, źe to ona,
i spacÂ mi sieÎ chciaøo bardzo9.

Opowiadanie, z ktoÂrego pochodzi powyźszy passus, weszøo
w skøad wydanego w 1966 roku tomu FalujaÎc na wietrze10,
8

Zob. E. Stachura, Notatnik, t. 2, Muz. Lit., inw. 2551. Badacz, prawdopodobnie pomijajaÎc pierwszy wpis, natknaÎø sieÎ na nasteÎpny, pochodzaÎcy
z 21 sierpnia 1966.
9
E. Stachura, PøynieÎcie czasu, ¹TwoÂrczosÂcÂº 1965, nr 1, s. 53.
10
Warszawa 1966, s. 22-39.
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jednak wczesÂniej, tj. w roku 1965, publikowane byøo na øamach ¹TwoÂrczosÂciº11. Moźemy zatem przypuszczacÂ, iź zapiski
w notatniku prowadzone byøy przynajmniej od roku 1965. InteresujaÎcy, z punktu widzenia niniejszych rozwaźanÂ, jest fakt,
iź podobny motyw pojawia sieÎ w opowiadaniu, ktoÂre nie weszøo
w skøad źadnego tomu. Opublikowane zostaøo na øamach ¹Kamenyº w 1960 roku:
Okoøo jedenastej wieczorem wjeźdźaø na peron pociaÎg pospieszny
z J. Kwadrans przed dwunastaÎ zjeźdźaø na boczniceÎ. Ukryty za
wagonami licznie zgromadzonych tam pociaÎgoÂw, czekaøem dopoÂki konduktor, dokonawszy przeglaÎdu, nie opusÂci go. Po czym,
rozejrzawszy sieÎ dookoøa i nasøuchujaÎc maøaÎ chwileÎ, wskakiwaøem do niego [...]. W I klasie siedzenia byøy mieÎkkie, pokryte przyjemnaÎ w dotyku tkaninaÎ. Kiedy nie mogøem zasnaÎcÂ w zupeønej
ciemnosÂci, przewaźnie tak byøo, zapalaøem to mroczne, niebieskie
sÂwiateøko, przy ktoÂrym podroÂźni proÂbujaÎ zasypiacÂ [...]. Drugiego
dnia przyszøa mnie zbudzicÂ tylko jedna sprzaÎtaczka. Byøa møoda,
a skoÂra jej plecoÂw i noÂg byøa nieporoÂwnanie gøadsza niź skoÂra jej
døoni12.

Cytowane opowiadanie, opublikowane w 1960 roku, konÂczy taki oto fragment:
Trzeba sieÎ podniesÂcÂ i isÂcÂ. Zawsze trzeba isÂcÂ. Jak nie ma gdzie isÂcÂ,
tym bardziej13.

Podobne zdania pojawiajaÎ sieÎ w zakonÂczeniu listu do Juliana Przybosia:
Wtedy wstajeÎ i ideÎ. Zawsze trzeba isÂcÂ. Jak sieÎ nie ma gdzie isÂcÂ, tym
bardziej. Otrzymaøem kartkeÎ od Pana. Obok snu jest to dla mnie
najwieÎksze ukojenie. Tak jak Pan przewidziaø, wøoÂczeÎ sieÎ i piszeÎ.
Posyøam Panu trocheÎ wøoÂczeÎgi i trocheÎ pisania. Ale wøoÂczeÎ sieÎ duźo
i duźo piszeÎ [...]14.

Wiele wskazuje na to, iź ¹Notatnik bez datº prowadzony
byø przed rokiem 1966. AnalizujaÎc go pod kaÎtem powtarzalnosÂci motywoÂw lub fragmentoÂw tekstu, niejednokrotnie od11

¹TwoÂrczosÂcÂº 1965, nr 1, s. 51-59.
Dwa hotele, ¹Kamenaº 1960, nr 17, s. 4-5.
13
Tamźe, s. 5.
14
List Stachury do Przybosia napisany w Gdyni, 1 wrzesÂnia 1959 roku.
Zob. TrocheÎ wøoÂczeÎgi i trocheÎ pisania, s. 210.
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nalezÂcÂ moźemy takie, ktoÂre poÂzÂniej znalazøy sieÎ w innych,
wczesnych opowiadaniach. Ponownie zestawmy odpowiednie
zapisy:
± To pan, panie Sted?
± Tak, proszeÎ pani.
± Niech pan zapali sÂwiatøo.
± Nie, nie trzeba. PoÂjdeÎ do kuchni.
± O Jezu, chyba znowu pan pobity, jak pan nie chce zapalicÂ
sÂwiatøa15.

Niemal identycznym dialogiem rozpoczyna sieÎ opowiadanie
StrzezÇcie mnie, zorze miøe:
± To pan?
± To ja, proszeÎ pani.
± Niech pan zapali sÂwiatøo. Ja i tak nie sÂpieÎ.
± Nie, nie trzeba. PoÂjdeÎ do kuchni.
± O Jezu, chyba znowu pan pobity, jak pan nie chce zapalicÂ
sÂwiatøa.
± Nie. Nie chceÎ zapalacÂ sÂwiatøa, źeby oczy pani odpoczywaøy
w ciemnosÂci. Chociaź pani nie sÂpi. Tak sobie dzisiaj pomysÂlaøem. I pobity nie jestem. IdeÎ do kuchni trocheÎ posiedziecÂ i cosÂ
zjesÂcÂ16.

Opowiadanie to po raz pierwszy zostaøo ogøoszone drukiem
w roku 1964, w zwiaÎzku z tym wysoce prawdopodobne jest, iź
zapiski w ¹Notatniku bez datº prowadzone byøy przynajmniej
od tegoź wøasÂnie roku17. W kilku poczaÎtkowych kartach notatnika mieÎdzy roÂźnymi wpisami saÎ i takie, ktoÂre sugerujaÎ, iź
pochodzaÎ one z okresu duźo wczesÂniejszego, niź mogøoby sieÎ
wydawacÂ, bo jeszcze z czasoÂw szkoøy w Gdyni18.
15

Pierwszy notatnik Stachury, w ktoÂrym wpisy nie zostaøy opatrzone
datami, nazywany beÎdzie dalej ¹Notatnikiem bez datº. E. Stachura, ¹Notatnik bez datº, t. 1, Muz. Lit., inw. 2551.
´
16
E. Stachura, StrzezÇcie mnie, zorze miøe, ¹Zycie Literackieº 1964, nr 28,
s. 8.
17
Powyźsze ustalenia wprowadzajaÎ korekteÎ do powszechnie panujaÎcej
wsÂroÂd biografoÂw Stachury opinii, jakoby rozpoczaÎø on prowadzenie zeszytoÂw
w 1966 roku.
18
Dociekania te saÎ w duźym stopniu poszlakowe, zostanaÎ jednak podjeÎte
ze wzgleÎdu na ich duźe prawdopodobienÂstwo i fakt, iź w znacznym stopniu
korygujaÎ biografieÎ pisarza.
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Oto fragmenty:
Dzisiaj w nocy dziaøo sieÎ ze mnaÎ niedobrze. Jeszcze nie byøo nocy,
wieczoÂr byø jeszcze, szedøem wolno, [- - -] SÂpieÎ od kilku dni w wagonach na bocznicy, w I klasie, gdzie saÎ siedzenia z materii, a nie
z desek. Do wieczora siedzeÎ w szkole, ktoÂra jest wielka i przepieÎkna
i gdzie jest ciepøo. Odrabiam lekcje, i potem wyciaÎgam ten zeszyt
moÂj najbliźszy i piszeÎ. SÂpieÎ od kilku dni w wagonach na bocznicy.
Przyszøa mi ta mysÂl kilka dni temu wøasÂnie, kiedy wyszedøem ze
szkoøy i chodziøem nad morzem døugi czas, a potem koøo portu,
a potem po torach na bocznice mnie zaniosøo [...] Mam 19 lat,
w sierpniu skonÂczyøem 19 lat, cztery miesiaÎce temu [...]19.

ZasadnosÂci powyźszych dociekanÂ przydaje fakt, iź brulionowe zapisy odnajdujaÎ potwierdzenie w biografii. Edward Stachura musiaø sieÎ przeniesÂcÂ ze szkoøy w Ciechocinku do Gdyni
(byø uczniem jedenastej klasy). Wspomina brat Stachury, Ryszard: ¹Przyjechaø do mnie. Wiem, źe miaø køopoty w Ciechocinku, byø nawet zawieszony w prawach ucznia i musiaø zmienicÂ
szkoøeÎ. SzczegoÂøoÂw nie znam, ale tak najogoÂlniej, to aroganckosÂcÂ i krnaÎbrnosÂcÂ, wagary, karty, papierosy... PrzenioÂsø sieÎ
wieÎc do Gdyni, zaøatwiøem mu tu internatº20.
Zachowaøo sieÎ niewiele listoÂw z tego czasu. W jednym z nich
´
(wysøanym z Gdyni) Stachura informuje Janusza Zernickiego
o trudnej sytuacji materialnej:
Wiem, źe jestesÂ monumentalny, pomnikowy, posaÎgowy, obeliskowy itp., ale czy øaskawy ¹maestroº nie raczyøby zstaÎpicÂ kilka stopni
niźej i maznaÎcÂ kilka søoÂw do swego byøego ucznia21 peÎdzaÎcego źy19

E. Stachura, ¹Notatnik bez datº, t. 1, Muz. Lit., inw. 2551.
M. Buchowski, dz. cyt. s. 25.
´
21
Poeci byli kolegami z ciechocinÂskiego liceum, ale to Janusz Zernicki
jako pierwszy zaczaÎø pisacÂ wiersze. ¹Pochodziø z nauczycielskiej rodziny (jego
ojciec byø kierownikiem szkoøy powiatowej w Ciechocinku), juź jako licealista
korzystaø z ksieÎgozbioru biblioteki uniwersyteckiej w Toruniu, goÂrowaø nad
StachuraÎ oczytaniem i ogoÂlnaÎ ogøadaÎ, pewnie mu trocheÎ swaÎ inteligenckosÂciaÎ
imponowaø i ± sam majaÎc artystyczne ambicje ± oswajaø møodego StachureÎ
z moźliwosÂciaÎ zostania «artystaÎ»º. Tamźe, s. 24. O poczaÎtkach swojej twoÂrczosÂci Stachura wypowiedziaø sieÎ w Fabula rasa: ¹Bardzo to jest znamienne. Jak
roÂwnieź to, co moÂwiøesÂ na spotkaniach autorskich. To, źe zaczaÎøesÂ pisacÂ zu´
peønie przypadkowo. Ze byø w liceum jeden piszaÎcy wiersze chøopak, z ktoÂrego
wielu kolegoÂw i koleźanek drwiøo: «poeta, tylko gøowa nie ta» i temu podobne,
wieÎc wziaÎøesÂ sieÎ teź za pisanie wierszy, źeby przejaÎcÂ na siebie poøoweÎ drwin
i w ten sposoÂb ulźycÂ mu w niedoliº. E. Stachura, Fabula rasa (apendyks), [w:]
PP, t. 5, s. 139.
20
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wot w ¹dumnej i radosnej neÎdzyº22. Wybacz krzteÎ ironii, ale jak
moÂwi wielki Norwid ¹czas tak szybko goni, źe nie zostawia nic oproÂcz ironiiº23. Janusz, mocno zdziwiøo mnie Twoje milczenie24.

WieÎcej informacji przywoøujaÎcych interesujaÎce nas lata
znajdziemy w kalendarium Waldemara Szyngwelskiego. Pod
dataÎ ¹Przeøom listopada i grudnia 1954º trafimy m.in. na wypowiedzÂ Ryszarda Stachury, ktoÂry wspomina czas, kiedy Edward Stachura mieszkaø u niego w Gdyni: ¹[...] w ostatnim
roku nauki [...] brat zostaø wydalony z internatu. ZnajaÎc charakter brata decyzja kierownictwa internatu z pewnosÂciaÎ byøa
uzasadniona [...] nie byøo innego wyjsÂcia jak sprowadzicÂ brata
do Gdyni, do siebie i dacÂ mu moźliwosÂcÂ zdania matury. Nie
byøa to dla mnie øatwa decyzja bioraÎc pod uwageÎ dwupokojowe
´
mieszkanie zaludnione 4-ma osobami. Zona [...] znaøa pewnych ludzi, ktoÂrzy pomogli uzyskacÂ dla brata miejsce w jednym
z gdynÂskich gimnazjoÂw. Wszystko ukøadaøo sieÎ pomysÂlnie [...]
do czasu, kiedy zabrakøo mnie w domu na okres pieÎciu miesieÎcy25 [...]. Edward poczynaø sobie coraz sÂmielej, negujaÎc na´
wet prawo mojej źony do wspoÂlnego naszego mieszkania. Zona
byøa w zaawansowanej ciaÎźy i pewne prace byøy dla niej uciaÎźliwe. Brat tak jak zawsze [...] nie chciaø pomagacÂ, zachowywaø
sieÎ bardzo niegrzecznie [...] zachowanie [...] wobec źony byøo
skandaliczne [...]. Czøowiek, ktoÂry otrzymuje lokum, wikt,
opierunek i kieszonkowe winien okazywacÂ minimum szacunku [...] po tym incydencie źona daøa bratu do zrozumienia, źe
jest persona non grata w tym mieszkaniu. Przez kroÂtki stosunkowo czas [...] waøeÎsaø sieÎ to tu, to tamº26.

22

Cytatu nie udaøo sieÎ zlokalizowacÂ. Pojawia sieÎ on takźe w innych listach z tego okresu (do Juliana Przybosia: Listy Edwarda Stachury do Juliana
Przybosia, i Mieczysøawa Czychowskiego: Listy i wiersze Stachury do Mieczysøawa Czychowskiego, ¹Poezjaº 1982, nr 9, s. 44-75.
23
Aluzja do sformuøowania z wiersza Cypriana Norwida pt. Do Walentego
Pomiana Z.:
O! Tak, o! Tak, moÂj drogi... czas idzie... sÂmiercÂ goni,
A ktoÂź zapøacze po nas ± kto? ± oproÂcz I r o n i i (w. 180-181).
Cyt. za: C.K. Norwid, Pisma wybrane, t. 1, oprac. J.W. Gomulicki, s. 307.
24
List z 19 VI 1956 r.
25
¹Ryszard Stachura przebywaø woÂwczas w areszcie, jak wspomina, w ten
sposoÂb ukarany zostaø przez komunistyczne wøadze za rzekome przesteÎpstwo
gospodarczeº. W. Szyngwelski, Sted, s. 25.
26
Tamźe, s. 25.
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NapieÎta atmosfera i køoÂtnie z rodzinaÎ odbiøy sieÎ echem w Notatniku bez dat:
Dla mnie oni przepadli. Dla nich ja przepadøem. Chciaøbym tak
samo, źeby i oni nie wymawiali mojego imienia w roÂźnych rozmowach okazyjnych. Ja teź postaram sieÎ w tym moim pisaniu nie
wymieniacÂ niektoÂrych pewnych søoÂw. [...] To tak wyglaÎda jakbym
sieÎ baø tych søoÂw, źe one mi beÎdaÎ pamieÎcÂ podpalacÂ. PodkøadacÂ pod
´
niaÎ ogienÂ. Zeby sieÎ tamte ciemne sprawy znowu rozsÂwietliøy na
mojaÎ zgubeÎ. Na moÂj koniec moźe tym razem. Nie powstrzymam
źarliwosÂci i poÂjdeÎ tam do nich, poÂjdeÎ z tym ogniem i podpaleÎ ten
dom przekleÎty raz na zawsze wøasnaÎ gøowaÎ, wøasnymi wøosami jasnymi. UspokoÂj sieÎ [- - -] moÂj gøupi, kochany. [...] Bo jedna rzecz
wprowadziøa mnie w wielki gniew, źe oni beÎdaÎ wypowiadacÂ czasami
moje imieÎ w roÂźnych rozmowach okazyjnych. WieÎc to nie moźe
mnie wprowadzacÂ w wielki gniew, bo jak oni dla mnie przepadli,
to ja dla nich teź i moje imieÎ w ich ustach, to beÎdzie takie samo
martwe søowo jak kaźde inne. W ich ustach. Jak mi jest dobrze, źe
na to wpadøem, źe to sobie wykombinowaøem w gøowie [...]27.

Wiele wskazuje na to, iź pierwsze zapisy w ¹Notatniku bez
datº pochodzaÎ z okresu, kiedy Stachura chodziø do ostatniej,
maturalnej, klasy w gdynÂskim gimnazjum. TresÂcÂ zapiskoÂw
sÂwiadczy o tym, iź peøniøy one funkcjeÎ terapeutycznaÎ, z czego
zdawaø sobie spraweÎ takźe piszaÎcy. Dokøadne okresÂlenie daty
powstania zapiskoÂw nie jest chyba moźliwe. CzujnosÂcÂ budzaÎ
kreacyjne zabiegi autora28. Z duźym jednak prawdopodobienÂstwem moźna twierdzicÂ, iź zdanie z pierwszego zeszytu Stachury: ¹DzisÂ kupiøem ten zeszyt [...]º zostaøo zapisane w 1955
lub w 1956 roku29.
27

E. Stachura, ¹Notatnik bez datº, t. 1, Muz. Lit., inw. 2551.
Zapisy noszaÎ sÂlady redakcji i kreacji, ktoÂre pochodzaÎ prawdopodobnie
z roÂźnego czasu (roÂźne kolory pioÂra, oøoÂwek). Za ilustracjeÎ niech posøuźy
zestawienie poczaÎtkowych wpisoÂw z ¹Notatnika bez datº z jednym z opowiadanÂ. WszeÎdzie tam, gdzie w notatniku wysteÎpowaøo søowo ¹szkoøaº, ¹w szkoleº,
w opowiadaniu PøynieÎcie czasu zostaøo zamienione na: ¹robotaº, ¹w robocieº,
natomiast wiek zapisujaÎcego ¹Notatnik bez datº ± 19 lat ± zmieniø sieÎ w opowiadaniu o 4 lata ± narrator ma 23 lata. Zob. E. Stachura, PøynieÎcie czasu,
s. 53.
29
Takie datowanie korygowaøoby o dekadeÎ informacjeÎ dotyczaÎcaÎ pierwszych brulionowych zapiskoÂw Stachury. W tym miejscu warto nadmienicÂ, iź
nie zachowaøy sieÎ wszystkie zeszyty pisarza, co mogøoby tøumaczycÂ kilkuletniaÎ
przerweÎ w zapiskach.
28
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ZwracajaÎc uwageÎ na terminologieÎ, jakaÎ posøugujaÎ sieÎ badacze w odniesieniu do notatnikoÂw Stachury, nietrudno spostrzec, iź nie jest ona precyzyjna i jednorodna. Czy status genologiczny tych zapiskoÂw jest tak trudny do ustalenia, czy
uczeni pozwalajaÎ sobie na daleko posunieÎtaÎ dowolnosÂcÂ?
W rozwaźaniach dotyczaÎcych genologicznego statusu zapiskoÂw Stachury nie moźe zabraknaÎcÂ pewnej istotnej kwestii.
Chodzi o niejednorodnosÂcÂ zapiskoÂw. W notatkach, o ktoÂrych
mowa, widoczna jest wyrazÂna cezura, ktoÂraÎ jest rok 1977. Do
tego roku zapisy w zeszytach majaÎ charakter notatnikowy.
Natomiast w roku 1979 (od maja do lipca) Stachura prowadzi
zapiski, ktoÂrych nie waham sieÎ nazwacÂ dziennikowymi. SaÎ one
regularne, konsekwentne i pozbawione wszystkich dodatkoÂw,
wtreÎtoÂw, ktoÂre przydawaøy Notatnikowi charakteru sylwy.
Dzienniki prowadzone pod koniec źycia wydano po sÂmierci
Stachury pod tytuøem PogodzicÂ sieÎ ze sÂwiatem. NiewaÎtpliwie
miaøy one wymiar terapeutyczny. Biograf Stachury tak napisaø
o tym dokumencie: ¹Pod koniec maja 1979 r. Stachura lewaÎ
reÎkaÎ zaczyna pisacÂ dziennik, ktoÂremu dano tytuø PogodzicÂ sieÎ
ze sÂwiatem. Dziennik ten ma formeÎ datowanych zapiskoÂw
obejmujaÎcych okres od 28 maja do 20 lipca 1979 r., a wieÎc
ostatni zapis zostaø wykonany na cztery dni przed sÂmierciaÎ
autora. PoczaÎtkowo (od 16 czerwca) zapiski prowadzone saÎ
codziennie, potem pojawiajaÎ sieÎ kilkudniowe przerwy w notowaniu. PogodzicÂ sieÎ ze sÂwiatem to wstrzaÎsajaÎcy dokument
zmagania sieÎ konkretnego czøowieka z konkretnaÎ chorobaÎ i leÎkiem przed jej nawrotami, ale takźe utwoÂr literacki o wysokich
walorach artystycznych, tøumaczaÎcy sieÎ i trafiajaÎcy do odbiorcy bez przywoøania spoza tekstu jakiejkolwiek dodatkowej wiedzy o biografii autora. [...] A takźe ± sÂwiadectwo ogromnej samowiedzy, najtrafniejsza charakterystyka osobowosÂci Stachury, autoanaliza sporzaÎdzona z niesamowicie rozpaczliwym chøodemº30.
Nie chodzi tu o nic wieÎcej, jak o stwierdzenie faktu, iź Stachura nie zaprzestaø prowadzenia zapiskoÂw kilka lat przed
konÂcem źycia, zmieniø sieÎ jednak ich charakter. Dziennik, ktoÂrym bez waÎtpienia jest PogodzicÂ sieÎ ze sÂwiatem, zwroÂciø uwageÎ
innego diarysty ± Gustawa Herlinga-GrudzinÂskiego, ktoÂry po
lekturze zanotowaø: ¹13 sierpnia. [...] KroÂtki dziennik Edwarda
Stachury PogodzicÂ sieÎ ze sÂwiatem w tegorocznej «TwoÂrczosÂ30

M. Buchowski, dz. cyt., s. 188-189.
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ci»31 jest przejmujaÎcy i pieÎkny, chociaź Bogiem a prawdaÎ uźywam tu niecheÎtnie okresÂlenÂ, jakim kwitowane saÎ zazwyczaj
lektury «pamieÎtne». Rzadko, niezmiernie rzadko, autorzy
dziennikoÂw zapominajaÎ albo w ogoÂle nie mysÂlaÎ o czytelnikach.
Gdy sieÎ to zdarza i gdy dziennik taki staje sieÎ szeptem duszy,
czymsÂ w rodzaju moÂwienia do siebie jeÎzykiem poruszanym
niemal bezgøosÂnie ± jak w modlitwie ± warg, z zakøopotaniem
posøugujemy sieÎ zwrotami «utwoÂr literacki», «pieÎkny i przejmujaÎcy tekst». Czujemy, źe to inny niź literatura wymiar, ten na
przykøad, w ktoÂrym upøynaÎø ostatni dzienÂ źycia dwoÂch bolonÂskich kobiet. Chyba tylko Dostojewski potrafiø sieÎ w nim niekiedy poruszacÂ, wychodzaÎc nagle poza literatureÎ. [...] Dziennik
Stachury jest dla mnie dziwnym poøaÎczeniem dwoÂch obrazoÂw:
czøowieka modlaÎcego sieÎ cicho, coraz ciszej do Boga, ktoÂry odwraca ciaÎgle, chowa swojaÎ twarz; dopalajaÎcej sieÎ sÂwiecy, ktoÂra
przed zagasÂnieÎciem jarzy sieÎ chwileÎ wysokim, strzelistym pøomieniemº32.
W dzienniku Stachury, inaczej niź u Herlinga-GrudzinÂskiego, brak elementoÂw prowokujaÎcych czytelnika do gry z tekstem. Pisarz tworzy spoÂjny ciaÎg faktoÂw, pozbawiony wewneÎtrznych peÎknieÎcÂ.
Czytelnicy Dziennika pisanego nocaÎ pod dataÎ 3 czerwca
1976 trafiajaÎ na historieÎ opisujaÎcaÎ podroÂź do Pragi. Zapis
z dnia nasteÎpnego ujawnia mistyfikacjeÎ. Taka forma stanowi
wyzwanie rzucone przez pisarza czytelnikowi. Tekst o podroÂźy
zostaø tak wkomponowany w caøosÂcÂ, iź trudno byøo mu odmoÂwicÂ wiarygodnosÂci. Michaø GøowinÂski pisaø, iź odbieraø tekst,
31

91.

32

E. Stachura, PogodzicÂ sieÎ ze sÂwiatem, ¹TwoÂrczosÂcÂº 1980, nr 1, s. 66-

G. Herling-GrudzinÂski, Dziennik pisany nocaÎ 1980-1982, Warszawa
1986, s. 51-53. Warto przy okazji zauwaźycÂ, iź w cytowanym fragmencie
pojawia sieÎ, waźny dla tej pracy, aspekt pisania, ktoÂre stara sieÎ wyjsÂcÂ poza
literatureÎ. Na ostatnie utwory Stachury spoglaÎdano takźe pod innym kaÎtem
i zgoøa inaczej twoÂrczosÂcÂ teÎ oceniano. Kazimierz Brandys w MiesiaÎcach zapisaø: ¹MoÂwieÎ, źe sporo jest dzisiaj literatury o znamionach choroby psychicznej,
piszaÎcych schizofrenikoÂw, a roÂwnieź istnieje pewien rodzaj krytyki, ktoÂry jedynie w nich widzi prawdziwych twoÂrcoÂw i nie lubi «zdrowych» pisarzy. Wiem,
tak, dostateczne saÎ powody, aby w dzisiejszym sÂwiecie bycÂ chorym. Ale na
miøosÂcÂ boskaÎ, moÂwieÎ, jak døugo mam czucÂ sieÎ zdeptanym robakiem, obdarzonym zmysøem absurdu i rozbitaÎ osobowosÂciaÎ [...]º. K. Brandys, MiesiaÎce
[1978-1979], Warszawa 1980, s. 126. Przez ostatnie lata swego źycia Stachura istotnie walczyø z chorobaÎ, jednakźe dzieøo jego jest znaczaÎce mimo to, a nie
dzieÎki temu.
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jakby byø on: ¹Normalnym zapisem w dzienniku, jakby stanowiø relacjeÎ o rzeczywistej przygodzie autora w jednym z krajoÂw
realnego socjalizmu. Dziwiøem sieÎ, źe [...] fascynacja twoÂrczosÂciaÎ i osobaÎ Franza Kafki pchneÎøa go do czynu tak ryzykownego
± i denerwowaøem sieÎ razem z nimº33.
Ponadto pisarz stosuje chwyty narracyjne poteÎgujaÎce poczucie niejednoznacznosÂci, gdyź mieszczaÎ sieÎ one zaroÂwno
w porzaÎdku faktograficznej narracji dziennikowej, jak i w konwencji pierwszoosobowego fikcjonalnego opowiadania34.
Dziennik Stachury zasÂ, jego konstrukcja fabularna,
wkomponowuje sieÎ w szerszy plan budowania spoÂjnej biografii
bohatera. W dzienniku nie odnajdziemy sugestii nieprawdziwosÂci ani proÂb podwaźenia prawdziwosÂci wczesÂniejszych wypowiedzi. Pisarz nie rzuca czytelnikowi wyzwania polegajaÎcego
na pilnym sÂledzeniu wydarzenÂ i ich weryfikowaniu. Widoczne
saÎ nawiaÎzania do biografii autora, jednak oddzielenie prawdy
od faøszu byøoby bardzo trudne lub wreÎcz niemoźliwe. CzynnosÂcÂ taka nie byøaby ani waźna, ani potrzebna. Autor stara sieÎ
zdobycÂ zaufanie czytelnika, by konsekwentnie tworzycÂ biografieÎ bohatera, ktoÂra docelowo ma bycÂ quasi-autobiografiaÎ
autora.
InnaÎ natureÎ majaÎ zapiski, jakie Stachura prowadziø prawdopodobnie juź od 19[55/56] do 1977 roku. Swoim charakterem przypominajaÎ zapisy dziennikowe, ale dziennikami nie
saÎ35. JednaÎ z waźniejszych cech okresÂlajaÎcych te ostatnie jest
fakt, iź prowadzono je ¹na bieźaÎcoº36. OkresÂlenie ¹dziennikº
nie jest tu jednak zbyt fortunne, poniewaź jego forma zakøada
pisanie z dnia na dzienÂ37, a w przypadku zeszytoÂw Stachury
33
M. GøowinÂski, Muza zmysÂlonych podroÂzÇy, [w:] Herling-GrudzinÂski i krytycy. Antologia tekstoÂw, wyboÂr i oprac. Z. Kudelski, Lublin 1997, s. 291.
34
Zob.: R. Zimand, ºPrawdaº, ¹zmysljenieº i ¹Dniewnik pisatieljaº, [w:]
Eros i artyzm. Rzecz o Herlingu-GrudzinÂskim, red. S. Wysøouch i R. K. Przybylski, PoznanÂ 1991, s. 209. Por. M. CzerminÂska, Trzy postawy autobiograficzne, [w:] taź, Autobiograficzny troÂjkaÎt, KrakoÂw 2000, s. 48-49.
35
Zob. L. èopatynÂska, Dziennik osobisty, jego odmiany i przemiany,
¹Prace Polonistyczneº seria VIII, èoÂdzÂ 1950, s. 253-280; A. Mielecki, Forma
dziennika w literaturze francuskiej, KrakoÂw 1983; M. CzerminÂska, Rola odbiorcy w dzienniku intymnym, [w:] Autobiograficzny troÂjkaÎt, s. 272-294; R.
Lubas-BartoszynÂska, Style wypowiedzi pamieÎtnikarskiej, KrakoÂw 1983; J.
Trzynadlowski, WokoÂø wypowiedzi, [w:] Maøe formy literackie, Wrocøaw
1977, s. 70-81; J. Podolska, Refleksje nad ksztaøtem dziennika literackiego,
¹Prace Polonistyczneº 1990, seria XLVI, s. 197-223.
36
Inaczej niź pamieÎtniki i wspomnienia.
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nie moźemy moÂwicÂ o takiej konsekwencji38. W odniesieniu do
zeszytoÂw Stachury znajdzie chyba potwierdzenie formuøa Michaøa GøowinÂskiego, iź ¹reguøaÎ jest brak wszelkich reguøº39. Do
tego, źe autor Siekierezady nie notowaø systematycznie, doøaÎczycÂ moźemy fakt, iź roÂwnoczesÂnie notowaø w kilku zeszytach.
ZaroÂwno forma, jak i podejmowana tematyka zbliźajaÎ zapiski
Stachury do DziennikoÂw intymnych Baudelaire'a. Wydawcy
tych dziennikoÂw podwaźyli zasadnosÂcÂ uźycia tytuøu journaux
intimes, wskazujaÎc, iź wøasÂciwszym okresÂleniem byøby tu ¹notesº lub carnets40. Odnajdujemy w nim, oproÂcz utrwalonych
mysÂli, sentencji, takźe notatki praktyczne: wydatki, adresy,
planowane wizyty. Warto zaznaczycÂ, źe przeznaczeniem carnets jest takźe rejestrowanie luzÂnych pomysøoÂw, refleksji czy
spostrzeźenÂ, ktoÂre odnalezÂcÂ moźna w poÂzÂniejszych dzieøach
Baudelaire'a41. Wszystko to znajdujemy w notatnikach Stachury, co zbliźa je do form sylwicznych. Jak zauwaźyø Ryszard
Nycz: ¹[...] pojeÎcie brulionu, prostej formy, fragmentu, a takźe
przywoøywane cytacje pozwalajaÎ ukonkretnicÂ niejasny status
wypowiedzi sylwicznej, czyli czegosÂ, co jeszcze nie jest litera37

¹Journal (od øac. diurnalem ± odnoszaÎcy sieÎ do dnia) ± po angielsku
«dziennik» w rozmaitych, niźej podanych znaczeniach, ktoÂre czeÎsto istniaøy
obok siebie w roÂźnych dziedzinach źycia: 1. W XIV i XV w. [...] oznaczaø ksieÎgeÎ
zawierajaÎcaÎ porzaÎdek dziennych naboźenÂstw [...]. 2. Do XVI w. ± ksieÎga podroÂźy, w ktoÂrej zapisywano odlegøosÂcÂ od miejscowosÂci do miejscowosÂci, wskazoÂwki dotyczaÎce dziennych etapoÂw podroÂźy na pewnej trasie, wydatki ponoszone i inne informacje dla podroÂźnikoÂw [...]. 3. W XVI, XVII, XVIII i XIX w.
codzienny zapis transakcji handlowych [...]. 4. [...] dziennik okreÎtowy. 5. Od
XVII w. ± codzienny zapis zdarzenÂ lub wypadkoÂw osobisÂcie interesujaÎcych
prowadzony przez kogosÂ na wøasny uźytek dzienÂ po dniuº. W. Ostrowski,
[Journal], ¹Zagadnienia RodzajoÂw Literackichº 1988, z. 1, s. 115. ¹Powstawanie dziennika (diariusza) to wypadkowa zdarzenÂ i przemysÂlenÂ narastajaÎcych
w miareÎ upøywajaÎcego czasu mierzonego «dniami»º. J. Trzynadlowski, List
i pamieÎtnik. Dwie formy wypowiedzi osobistej, [w:] Maøe formy literackie,
Wrocøaw 1977, s. 83.
38
Natrafiamy tu na kilku- lub kilkunastodniowe przerwy w notowaniu.
39
M. GøowinÂski, PowiesÂcÂ a dziennik intymny, [w:] tenźe, Gry powiesÂciowe, Warszawa 1973, s. 31.
40
Carnet (fr.) ± notes, notatnik, zeszyt do notatek.
41
Zob.: R. Lubas-BartoszynÂska, Bliskie pokrewienÂstwa: formy pamieÎtnikarskie, [w:] taź, Style wypowiedzi pamieÎtnikarskiej, s. 185,188-189. ¹Innym
razem beÎdziemy mieli do czynienia z materiaøem niekompletnym albo poprawionym dla celoÂw efektu literackiego. I tak Voyage en AmeÂrique Chateaubrianda (zapiski z podroÂźy autora), zawiera znaczne luki, gdyź ± jak autor
sam wyjasÂnia ± materiaøy pierwotnego reÎkopisu zostaøy przez niego zuźytkowane do innych dzieø [...]º. L. èopatynÂska, Dziennik osobisty, s. 255.
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turaÎ, w poøaÎczeniu z czymsÂ, co przychodzi po niejº42. Sylwiczna forma notatnikoÂw autora Siekierezady byøa proÂbaÎ wyjsÂcia
poza literatureÎ ¹przez obnaźenie jej chwytoÂw, zakwestionowanie swoistosÂci, przez krytykeÎ i odnowienie jeÎzyka ± aby dojsÂcÂ do
kulturowego usankcjonowania (a wieÎc w konsekwencji ± zinstytucjonalizowania) rodzaÎcej sieÎ wøasÂnie odmiennej koncepcji
praktyki pisarskiej, jak i «proÂbnych» kodyfikacji wøasnosÂci tekstowychº43.
Jako pierwszy na notatniki Stachury (i ich literacki potencjaø) zwroÂciø uwageÎ Krzysztof Rutkowski. W nocie redakcyjnej
do piaÎtego tomu Poezji i prozy zauwaźyø: ¹Edward Stachura nie
rozstawaø sieÎ przez wiele lat z brulionami, w ktoÂrych notowaø
wszystko, co uznawaø za godne notowania, do ktoÂrych wklejaø
wycinki z gazet, wkøadaø pocztoÂwki i listy, luzÂne kartki, wizytoÂwki, zaproszenia, serwetki, rachunki z restauracji, baroÂw
i innych instytucji uźytecznosÂci publicznej, lisÂcie z drzew oraz
trawy z poÂl44. Zachowaøo sieÎ kilkanasÂcie takich brulionoÂw. Nazwaøem je zeszytami podroÂźnymi. Zeszyty podroÂźne saÎ rozmaite, zaroÂwno pod wzgleÎdem zawartosÂci, jak i ksztaøtu. OproÂcz
wypiskoÂw z Norwida, Villona, Pascala, MaÂrqueza, Baudelaire'a,
Rimbauda, Borgesa, Sabato, Heisenberga i innych, notatek
prowadzonych po polsku, francusku i hiszpanÂsku, dotyczaÎcych wpøywoÂw i døugoÂw, planoÂw dnia i nocy, fragmentoÂw utworoÂw wykorzystanych gdzie indziej45, opracowanych i rozpoczeÎtych wierszy, piosenek, esejoÂw, opowiadanÂ, przekøadoÂw
oraz powiesÂci, oproÂcz tych wszystkich roÂźnosÂci w zeszytach
podroÂźnych znajdujaÎ sieÎ urywki i pomysøy utworoÂw nie napisanych, uwagi, komentarze, powiedzonka, fragmenty wypowiedzi zasøyszanych i zapisanych w trakcie søuchania, sÂwiadectwa zmaganÂ ze søowem, pocztoÂwki wysøane do siebie i podpisane: Michaø KaÎtnyº46.
42

R. Nycz, Sylwy wspoÂøczesne, KrakoÂw 1996, s. 32.
Tamźe.
44
Zob. list Stachury do W. Antkowiaka z 11 IX 1974 r. ¹Moźesz doøaÎczycÂ
w lisÂcie jakisÂ listek znad Wisøy albo trawki zÂdzÂbøoº. Na podstawie autografu BG
PAN nr akc. 1589/87. JesÂli nie zaznaczono inaczej, pozostaøe listy do tego
adresata cytowane beÎdaÎ na podstawie tego samego zÂroÂdøa.
45
Zjawisku wysteÎpowania tych samych lub podobnych motywoÂw w listach, brulionach i opowiadaniach czy powiesÂciach beÎdzie posÂwieÎcony czwarty
rozdziaø pracy.
46
K. Rutkowski, Nota redakcyjna, [w:] E. Stachura, PP, t. 5, s. 468.
Jedna z pocztoÂwek zostaøa przez badacza uznana za integralnaÎ czeÎsÂcÂ dziennika. Zob. tamźe, s. 351.
43
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Po wzmiance w wydaniu ¹dźinsowymº szersza publicznosÂcÂ
dowiedziaøa sieÎ o istnieniu zeszytoÂw, ktoÂre zaczeÎøy budzicÂ coraz wieÎksze zainteresowanie. CiekawosÂcÂ czytelniczaÎ podsyciøo
zamieszczenie we wspomnianej edycji kilkudziesieÎciostronicowego wyboru z tych brulionoÂw. ¹Nazwano we wsteÎpie ten
dziennikowy zapis «zeszytami podroÂźnymi». Krzysztof Rutkowski pisze w redakcyjnej nocie do piaÎtego tomu, źe takich brulionoÂw zachowaøo sieÎ kilkanasÂcie. Zapiski miaøy charakter
raptularza, prowadzonego tak, jak radziø Stachurze Leopold
Buczkowski47. Jaka szkoda, źe mimo nieustannej rewolucji
artystycznej, majaÎcej miejsce w polskiej literaturze, taka
ksiaÎźka nie moźe zaistniecÂ w peøni, bo nie naleźaøaby do «kultury ksiaÎźkowej», jak zauwaźa redaktor tomu piaÎtegoº48.
Rok poÂzÂniej ten sam autor w swoich uwagach, dotyczaÎcych
wydania dziennikoÂw w wyborze, posunaÎø sieÎ dalej. Tym razem
saÎ to juź jawnie formuøowane zarzuty w stosunku do redaktoroÂw pracujaÎcych nad wydaniem dzieø wszystkich Stachury:
¹Trzeba pamieÎtacÂ, źe z powodu nieumiejetnosÂci edytoroÂw ta
zasadnicza czeÎsÂcÂ twoÂrczosÂci Stachury zostaøa czeÎsÂciowo zaprzepaszczona. MysÂleÎ, źe nie jest jeszcze za poÂzÂno, by to naprawicÂ i wydacÂ caøosÂcÂ zapiskoÂw raptularzowychº49.
BycÂ moźe, pretensje autora artykuøu byøyby nieco mniejsze, gdyby wiedziaø, iź w kilka lat poÂzÂniej jeden zeszyt zostanie
wydany (w formie faksymilowej) z okazji wystawy posÂwieÎconej
źyciu i twoÂrczosÂci Edwarda Stachury. Zorganizowano jaÎ
w 1987 roku w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
47
Nie udaøo sieÎ definitywnie potwierdzicÂ, iź Stachura zaczaÎø prowadzicÂ
omawiane zeszyty za namowaÎ Leopolda Buczkowskiego. Jednak w pierwszym
zeszycie w jednym z pierwszych wpisoÂw jest cytat wøasÂnie z Buczkowskiego:
´
¹Zycie to jest rzecz przejsÂciowa ± Buczkowskiº. Notatnik, t. 1, Muz. Lit., nr inw.
2551.
48
Z. Trziszka, Edwarda Stachury zmaganie z samym sobaÎ, s. 30. W tym
miejscu naleźy chyba zabracÂ gøos w imieniu Krzysztofa Rutkowskiego. Chodzi
tu o przypisywane mu przez TrziszkeÎ søowa-zarzuty dotyczaÎce ksiaÎźki Fabula
rasa, iź wydanie jej w formie zakøadanej przez StachureÎ nie miesÂciøoby sieÎ
w obszarze ¹kultury ksiaÎźkowejº. Sformuøowanie Rutkowskiego byøo aluzjaÎ
do recenzji wydawniczych omawianej ksiaÎźki, ktoÂre jeszcze po sÂmierci Stachury przychodziøy na jego adres. W recenzjach powtarzaøy sieÎ søowa: ¹tego sieÎ nie
praktykujeº. Wspomina Marta Kucharska: ¹Jeszcze po lipcu 1979 roku nadchodziøy na ReÎbkowskaÎ zwroty z wydawnictw, gdzie po zdecydowanym «nie» ±
redaktor wyraźaø jednak nadzieje na dalszaÎ wspoÂøpraceÎ, skromnie sugerujaÎc,
źe «interesujaÎ nas teksty bardziej nasycone problematykaÎ spoøecznaÎ»º. Cyt.
za: M. Buchowski, dz. cyt., s. 275.
49
Cyt. za: tamźe, s. 74.
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w Warszawie50. Dla porzaÎdku wypada zaznaczycÂ, iź z niewiadomych przyczyn wybrano zeszyt chyba najmniej ciekawy
i (w poroÂwnaniu z innymi) zapisany w stosunkowo niewielkim
stopniu. Od czasu wystawy nie podejmowano proÂb wydania wspomnianych brulionoÂw. Przycichøy takźe gøosy, ktoÂre
wczesÂniej na øamach prasy postulowaøy takaÎ edycjeÎ. DzisÂ, po
dwudziestu latach, ktoÂre mineÎøy, odkaÎd notatniki znalazøy
swoje miejsce w muzeum, zainteresowanie nimi wsÂroÂd badaczy nie wzrosøo. Wpisy do karty ewidencyjnej sÂwiadczaÎ o tym,
iź prace magisterskie i dysertacje doktorskie na temat Stachury wciaÎź powstajaÎ, zeszyty jednak stanowiaÎ lektureÎ niejako
przy okazji. Jak dotaÎd nie byøy one przedmiotem literaturoznawczej analizy, w najlepszym razie tworzyøy barwnaÎ ilustracjeÎ. Czy w zwiaÎzku z tym uzasadniony byøby postulat publikacji notatnikoÂw w caøosÂci? Mimo wszystko, chyba nie. Nie ulega
waÎtpliwosÂci, źe znajdziemy tam wiele ciekawego materiaøu literackiego oraz informacji, ktoÂre wzbogaciøyby wiedzeÎ biograficznaÎ. Znajdziemy tam wiele powtoÂrek i kolejnych redakcji
tekstu. Mogøoby to stanowicÂ podstaweÎ do badanÂ nad procesem
twoÂrczym. OproÂcz tego notatniki zawierajaÎ ¹magazyn roÂźnosÂciº: nazwiska døuźnikoÂw i poźyczkodawcoÂw, wycinki z gazet,
ulotki, adresy pensjonatoÂw, magli, a obok tego plany na konkretny dzienÂ, ale i te dotyczaÎce twoÂrczosÂci. ZnacznaÎ czeÎsÂcÂ zeszytoÂw zajmujaÎ notatki typowe dla pisarza: zasøyszane dialogi,
scenki z przedmiesÂcÂ i autobusoÂw, napisy z muroÂw, tablic informacyjnych. Odnajdziemy tam takźe rysunki autorstwa Stachury, ktoÂre byøy nawiaÎzaniami, dopowiedzeniami do konstruowanych fabuø51. Caøy ten materiaø moÂgøby skøonicÂ przyszøych wydawcoÂw do publikacji, ale podobnie jak w listach
Stachury, znajdujaÎ sieÎ tam takźe zapiski, ktoÂre nie powinny
jeszcze bycÂ ujawniane. Ponadto, w zestawieniu z listami zawierajaÎcymi informacje, ktoÂrych ujawnienie godziøoby w dobra
osobiste źyjaÎcych osoÂb, notatniki zawierajaÎ takich fragmentoÂw
zdecydowanie wieÎcej. Zapiski odnoszaÎ sieÎ takźe do prywatnego
źycia Stachury i jego relacji z źonaÎ. Kwestia ta jest do dzisÂ
50
Zeszyty wraz innymi reÎkopisami zostaøy przekazane w 1985 roku do
muzeum przez MarteÎ KucharskaÎ. Spory dotyczaÎce prawomocnosÂci daru, jakie
powstaøy mieÎdzy rodzinaÎ a muzeum, odbiøy sieÎ echem na øamach prasy. Zob.
W. Antkowiak, Scheda Steda, ¹Faktyº 1986, nr 20, s. 7; B. Majewska, Szarpanie Stachury, ¹Razemº 1985, nr 7, s. 14-17.
51
Rysunki Stachury: opowiesÂcÂ rzeka, opowiesÂcÂ wiatr, opowiesÂcÂ søonÂce-wszystko jest poezja. Zob. E. Stachura, Notatnik, t. 12, Muz. Lit., inw. 2551.
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jednaÎ z bardziej tajemniczych spraw, na ktoÂrej temat przyjaciele i znajomi konsekwentnie milczaÎ lub odpowiadajaÎ bardzo
ogoÂlnie. RoÂwnie konsekwentnie milczy takźe jedyna osoba,
ktoÂra mogøaby wiele spraw ostatecznie wyjasÂnicÂ i pozamykacÂ
± oÂwczesna źona Stachury, Anna Zyta Bartkowska. Szacunek
wobec informacyjnej ciszy moÂgø bycÂ przyczynaÎ, w zwiaÎzku
z ktoÂraÎ wspomniane fragmenty nie znalazøy sieÎ w wyborze z zeszytoÂw dokonanym przez Krzysztofa Rutkowskiego i zamieszczonym w piaÎtym tomie dzieø zebranych52.
Nieøatwym zadaniem, jakie czekaøoby przyszøego wydawceÎ,
byøby takźe ksztaøt owej edycji. WsÂroÂd roÂźnych moźliwosÂci istniaøyby dwie niemal idealne: opublikowanie dziennikoÂw w caøosÂci, najlepiej w formie faksymilowej (jak to uczyniono z jednym notatnikiem), albo publikacja takiej postaci, jakaÎ przewidziaø sam autor ± Fabula rasa, czysta opowiesÂcÂ, bez nazwiska
autora na okøadce i z pustymi kartkami, by czytelnicy sami
mogli je zapeønicÂ. Czy jednak takie rozwiaÎzanie wydawnicze,
juź bez fizycznej obecnosÂci autora, miaøoby racjeÎ bytu? Czy
jego obecnosÂcÂ jest konieczna, by dzieøo mogøo bycÂ w peøni
i przede wszystkim wøasÂciwie odebrane? Czy byø to jedynie
¹chwytº majaÎcy przyciaÎgnaÎcÂ literackaÎ publicznosÂcÂ, happening
wydawniczy? Czy moźe zupeønie nowa, oryginalna forma artystycznego wyrazu? Przyjrzyjmy sieÎ, jak sieÎ zrodziøa i czym
byøa idea ¹Czystej opowiesÂciº.

II. JAK

SIEÎ POZBYCÂ LITERATURY,

CZYLI HISTORIA

¹CZYSTEJ

OPOWIESÂCIº

Stachura juź na poczaÎtku swojej przygody z pisaniem stanaÎø przed powaźnym problemem: w jaki sposoÂb nadaÎźycÂ z zapisywaniem źycia? Nie byø on pierwszym, ktoÂry zmagaø sieÎ z takim zagadnieniem. Duźo wczesÂniej Zofia Naøkowska zanotowaøa w swym dzienniku: ¹Jedynym powodem pisania u mnie
jest cheÎcÂ zatrzymania źycia, ustrzeźenia go przed zgubaÎ i zni52

E. Stachura, MiøosÂcÂ, czyli zÇycie sÂmiercÂ i zmartwychwstanie Michaøa
KaÎtnego zasÂpiewana, wypøakana i w niebo wzieÎta przez edwarda stachureÎ,
[w:] PP, t. 5. s. 322-402.
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szczeniem. Poniewaź najtrudniej jest mi zapisywacÂ zdarzenia,
utrwalacÂ jakiesÂ cudze sprawy, wychodzi wieÎc na to, źe ostatecznie tylko utrwalam siebie. Przemijanie bez sÂladu napeønia
mnie przeraźeniemº53.
Dziennikowi przypadøo zadanie zatrzymania upøywajaÎcego
źycia, uchwycenia go jak w kadrze filmu. Ze wzgleÎdu na potrzebeÎ bycia ¹na bieźaÎcoº, opis rzeczywistosÂci, notowany w posÂpiechu, jest surowy (bezrefleksyjny) i tak dalece wierny, jak to
moźliwe. ¹PiszaÎc ± spieszeÎ sieÎ zawsze, by umiesÂcicÂ jak najwieÎcej, by moźliwie maøo opusÂcicÂ ± o formeÎ nie dbam, fakty tøoczeÎ
jeden na drugim, opuszczam refleksjeÎ i efekty. Tym sposobem
osiaÎgam pewnaÎ bezposÂredniosÂcÂ, pewnaÎ sÂwieźosÂcÂ źycia, ktoÂraÎ
bardzo cenieÎ [...], Jest [tu] akcent posÂpiechu i szczerosÂci jak
w starej «letopisi», jak w szkicu, z ktoÂrego artysta zrobi obraz,
jak w notatce do psychologicznego studiumº54. Diarystka spostrzega, iź nie podoøa zadaniu. Nie nadaÎźy z pisaniem za źyciem: ¹Jestem kimsÂ w øodzi, pøynaÎcej pod praÎd, [...] sama woda, sama istota ruchu źycia wciaÎź mi sieÎ wymyka. Tak pøynaÎc,
zostawiam wciaÎź siebie na tych brzegach i zarazem sama siebie opøywam taÎ wodaÎ. ± I zamiar utrwalenia nie daje sieÎ wykonacÂ. Nigdy nie zdoøam, nigdy nie zdaÎźeÎ, nie ogarneÎ, nie poradzeÎ, nie spamieÎtamº55.
Dziennik jest miejscem przechowywania pomysøoÂw literackich i polem cÂwiczenÂ. Z czasem funkcjeÎ teÎ stopniowo przejmowacÂ beÎdaÎ ¹roÂwnolegøe kanaøyº. Naøkowska umieszcza notatki
do planowanych powiesÂci na oddzielnych paskach papieru.
NasteÎpnie komponuje z nich wieÎksze caøostki. Dziennik, ktoÂry
diarystka okresÂla jako pisanie luksusowe, stopniowo staje sieÎ
formaÎ skoncentrowanej na osobie piszaÎcej, autobiograficznej
aktywnosÂci56. Stachura takźe zdaø sobie spraweÎ z tego ± dajaÎc
temu wyraz w brulionie ± iź nie jest w stanie zrealizowacÂ postanowienia notowania wszystkiego ¹na bieźaÎcoº:
24 XII 1971, Damaszek, Wigilia Fabula rasa: Nigdy nie nadaÎźaøem
z pisaniem za źyciem. Przez ostatnie dwa, trzy, cztery nawet, tak
cztery lata ± nawet w jednej czterechsetnej nie nadaÎźaøem z pisaniem za źyciem, tak ono, źycie, obøeÎdnie galopowaøo. Jak suchoty
w chudych piersiach møodego, genialnego poety, ktoÂrego juź nie
53
54
55
56

Z. Naøkowska, Dziennik, red. H. Kirchner, t. 5, Warszawa 1996, s. 423.
Z. Naøkowska, Dziennik, red. H. Kirchner, t. 1, Warszawa 1975, s. 196.
Dziennik, t. 5, s. 362.
Zob. M. Marszaøek, dz. cyt., s. 98.
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spotkam, bo zalaøa go krew. Caøy mokry byø, byø mokry caøy od
krwi. Ani suchej nitki na nim. I nerwy doszczeÎtnie stargane57.

SÂwiadomosÂcÂ poraźki nie spowodowaøa zaprzestania staranÂ
øapania źycia ¹w bieguº. Notatniki Stachury, inaczej niź dzienniki Naøkowskiej, oproÂcz tego, źe byøy miejscem gromadzenia
literackich pomysøoÂw i cÂwiczenÂ, przede wszystkim miaøy posøuźycÂ jako materiaø do ¹Czystej opowiesÂciº. Stachura stanaÎø
przed dwiema, kranÂcowymi moźliwosÂciami. Jego literacka biografia dowodzi, źe dosÂwiadczyø obydwu. Pierwszy skrajny wyboÂr ± to ciaÎgøe pisanie, w drodze, wtedy, kiedy sieÎ idzie. Zapisywanie wszystkiego, co sieÎ na oczy napatoczy i o czym sieÎ
pomysÂli (przepisywanie z powietrza)58. Stachura rzadko rozstawaø sieÎ ze swoimi zeszytami podroÂźnymi. WciaÎź notowaø.
ProÂbowaø uchwycicÂ sÂwiat. Innym skrajnym wyborem jest milczenie. Poniewaź nie moźna nadaÎźycÂ z pisaniem za źyciem,
trzeba sproÂbowacÂ innego jeÎzyka, bardzo wymownego, chociaź
zapomnianego. JeÎzyka, ktoÂrym mogøaby bycÂ napisana bezkompromisowa i konsekwentna opowiesÂcÂ Fabula rasa ±
¹Czysta opowiesÂcÂº. Nie tylko nasycona zapachem drzew, wody,
powietrza i wszystkich czterech źywioøoÂw, przesilona trudem
licznych weÎdroÂwek, spotkanÂ i rozczarowanÂ, lecz takźe beÎdaÎca
tym wszystkim jednoczesÂnie. OczywisÂcie, sprzecznosÂcÂ nie do
przezwycieÎźenia. Utopia. Stachura proÂbowaø na roÂźne sposoby. Chciaø wprowadzicÂ do ksiaÎźki kaÎcik porad praktycznych,
po to, by kaźdy ¹Ewentualny Czytelnikº wiedziaø, co zrobicÂ we
wszelkiej moźliwej źyciowej ¹okolicznosÂci-przypadøosÂciº. MysÂlaø o wprowadzeniu do tej opowiesÂci duźo sÂwiatøa, przerw i pustych miejsc (¹przecieź nie zawsze sieÎ piszeº), aby uzyskacÂ jednosÂcÂ czasoÂw fabularnych, pisarskich i źyciowych. Planowaø
zostawicÂ tylko jednaÎ karteÎ, na ktoÂrej widniaøby napis Fabula
rasa, i nic wieÎcej59.
¹WsÂroÂd tych wszystkich fragmentoÂw saÎ wyrazÂne dwa tropy.
Pierwszy ± to trop Michaøa KaÎtnego, najbardziej tajemniczego
wsÂroÂd wszystkich bohateroÂw Edwarda Stachury. Michaø KaÎtny pojawia sieÎ w jego podroÂźnych zeszytach coraz czeÎsÂciej,
57

E. Stachura, MiøosÂcÂ czyli zÇycie, s. 330. KorespondujaÎce stwierdzenie
odnajdujemy w jednym z listoÂw Norwida do Marii TreÎbickiej (z 29 lipca 1857
roku): ¹PisacÂ moźna tylko procent od źycia i czynoÂwº. Zob. C. Norwid, Pisma
wszystkie, t. 8, s. 314.
58
Por. K. Rutkowski, Zeszyty podroÂzÇne, ¹Poezjaº 1981, nr 8, s. 42.
59
Zob. tamźe, s. 43.
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w ostatnich latach wreÎcz obsesyjnie czeÎsto. Drugi ± to trop
ksiaÎźki-nie-do-napisania pt. Fabula rasa. Stachura rozpoczaÎø
praceÎ nad tym utworem okoøo 1966 roku i nie ukonÂczyø jej
nigdy [...]. «Prawdziwa» Fabula rasa nie mogøa bycÂ napisana,
nie mogøa naleźecÂ do «kultury ksiaÎźkowej». StaÎd rodzi sieÎ nieprzezwycieÎźalna trudnosÂcÂ utrwalenia tej potencjalnej, czystej
opowiesÂci pt. Fabula rasa. Zeszyty podroÂźne zdajaÎ spraweÎ z tej
innej, prawdziwszej, czystej opowiesÂci. SaÎ sÂladem nieznanego
przybysza, odcisÂnieÎtym w piasku søoÂwº60. Wszystkie zeszyty,
luzÂne kartki z notesu oraz pozostaøe materiaøy to ¹rodzaj negatywuº61 nieukonÂczonej czystej opowiesÂci. Andrzej Falkiewicz nazwaø ksiaÎźkeÎ, ktoÂra przecieź byøa jedynie pewnym kompromisem wydawniczym, najwybitniejszym utworem, jaki powstaø w Polsce, ¹no nie beÎdeÎ draźniø i nie powiem od ilu latº62.
StarajaÎc sieÎ odszukacÂ søowa, ktoÂre by odpowiednio rzecz charakteryzowaøy, pisaø: ¹Najpierw czym nie jest. Nie jest traktatem filozoficznym, polemikaÎ ze wspoÂøczesnym humanizmem
(w istocie narcystycznym antropocentryzmem) ± chocÂ oczywisÂcie jest takźe taÎ polemikaÎ. Nie jest dyskursywnym komentarzem do pozostaøych dzieø Stachury ± chocÂ moźe bycÂ takźe
komentarzem [...]. Nie jest wyjawem umysøowej choroby. Nie
jest dzieøem sztuki, literaturaÎ ± chocÂ oczywisÂcie jest takźe literaturaÎ i nawet wielkaÎ [...]. W takim razie czym jest? Jest po-literaturaÎ, zapisem po konflikcie, kiedy to wszystkie przyczyny, rodzaÎce literatureÎ, a takźe inne manifestacje Ja, wszystkie
jego duchowe i materialne spieÎtrzenia ± przyczyny rodzaÎce samaÎ potrzebeÎ ± ustaøy. Jest dzieøem ostatnimº63. Mimo źe tu
i oÂwdzie emocje i fascynacja postaciaÎ Stachury nakøadajaÎ na
autora wieÎzy, z ktoÂrych trudno mu sieÎ wyzwolicÂ ± w ksiaÎźce
padajaÎ søowa trafne i waźne. O ile skøonny byøbym przychylicÂ
sieÎ do opinii, iź ksiaÎźka ta chce wyjsÂcÂ poza literatureÎ, nawiaÎzujaÎc kontakt z czytelnikiem, ominaÎcÂ jaÎ, o tyle, oczywisÂcie, nie
jest to moźliwe. Trudno mi jednak nie zauwaźycÂ, iź Falkiewicz
w swych uwagach traci krytycznaÎ perspektyweÎ i dokonuje
brzemiennych w skutki uproszczenÂ. Przede wszystkim wydaje
sieÎ, iź autor zapomniaø, jak wielkie znaczenie dla konceptu
¹Czystej opowiesÂciº miaøy bruliony i ostateczna konstrukcja
60
61
62
63

Zob. K. Rutkowski, [Nota redakcyjna], s. 468.
K. Rutkowski, Zeszyty podroÂzÇne, s. 42.
A. Falkiewicz, Nie-Ja Edwarda Stachury, Wrocøaw 1995, s. 10.
Tamźe, s. 33.
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dzieøa, jakaÎ obmysÂliø Stachura. Przecieź to, co opisuje Falkiewicz ± wydawniczy kompromis ± jest jedynie cieniem pierwotnego zamysøu i niewiele ma z nim wspoÂlnego. Poza tym korzenie Fabula rasa sieÎgajaÎ duźo gøeÎbiej, niź by to chciaø widziecÂ
krytyk. Juź w SieÎ Stachura zapisaø:
To nie søowa. To nie ta mowa. Ta tu mowa ± niemowa. Ta tu mowa
literaturowa. To nie literatura. To nie fabuøa. To fabula rasa. To sieÎ
nie da napisacÂ. To sieÎ nie da namalowacÂ. To nie cosÂ. To nie ktosÂ. To
niezøomny los. CiaÎgle nowy niewymowny los niezøomny. To jest
wszystko. To w sam raz. To jest zadosÂcÂ. To jest radosÂcÂ. To jest
jedno. To jest jednosÂcÂ. To jest peønosÂcÂ. To jest caøosÂcÂ64.

W tym tomie saÎ juź bardzo wyrazÂne sÂlady i zapowiedzi tego,
co zostanie rozwinieÎte, tak dalece, jak to beÎdzie moźliwe, w Fabula rasa. Jednakźe informacjeÎ o tym, iź prace nad projektem
trwaøy od dawna, przekazuje sam Stachura. W jednym z notatnikoÂw odnajdujemy taki oto ± pochodzaÎcy z 1972 roku ± zapis:
èoÂdzÂ, 1 czerwca 1972. Przedwczoraj w nocy, w nocy z 30 na 31
straciøo sieÎ wszystko: plecak, chlebak i gitareÎ. W plecaku i chlebaku
oproÂcz wielu rzeczy zwanych osobistymi byøo 5 grubych zeszytoÂw,
notatek do Fabula rasa.

O fakcie tym pisze teź w lisÂcie do Andrzeja BabinÂskiego:
Teraz proÂbujeÎ sieÎ dzÂwignaÎcÂ ze straszliwej zagøady, ktoÂra dopadøa
mnie w èodzi, w miesÂcie èodzi. Straciøem wszystkie ¹papieryº ± 5
grubych zeszytoÂw. Siedem lat zapiskoÂw do Fabula rasa65.

Los niemal zatoczyø tu koøo ± informacja o straconych notatkach trafiøa do brulionoÂw i bycÂ moźe staøaby sieÎ surowcem
literackim. Jeszcze jednak tego samego miesiaÎca Stachura napisaø do BabinÂskiego: ¹Papiery moje sieÎ znalazøy66.

64

E. Stachura, SieÎ, [w:] tenźe, SieÎ, Warszawa 1977, s. 197.
Listy Stachury do BabinÂskiego, ¹Radarº 1984, nr 33, s. 8.
66
List Edwarda Stachury do BabinÂskiego (Warszawa, 30 czerwca
1972 r.). Zob. E. Stachura, Listy do pisarzy, oprac. D. Pachocki, Warszawa
2005, s. 235. NiektoÂrzy wydawcy Stachury døugo byli przekonani, iź wspomniane zeszyty nigdy sieÎ nie odnalazøy i apelowali o zwrot do uczciwego znalazcy: ¹[...] w nocy z 30 na 31 maja 1972 r. w èodzi poeta straciø plecak, chlebak
i gitareÎ, a w plecaku i chlebaku pieÎcÂ grubych zeszytoÂw, notatek do Fabula
rasa. Wobec tego uczciwego znalazceÎ [...]º. W. Pogonowski, Inedita Edwarda
Stachury, [w:] E. Stachura, Postscriptum, Warszawa 1989, s. 6.
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Â W STACHURY
STATUS GENOLOGICZNY ZESZYTO

W notatnikach znajdujemy takźe opisy sytuacji, ktoÂre majaÎ
sugerowacÂ, iź wydarzenia zewneÎtrzne potwierdzajaÎ søuszny
wyboÂr formy ¹Czystej opowiesÂciº:
Michaø KaÎtny sieÎgnaÎø z poÂøki tom wierszy P. Eluarda (w wydaniu
kieszonkowym), zamknaÎø oczy i otworzyø ksiaÎźkeÎ na chybiø-trafiø.
Chybiø-trafiø na nie zapisanaÎ biaøaÎ stroneÎ papieru oddzielajaÎcaÎ jeden cykl wierszy od drugiego.
Popatrzyø przez chwileÎ na biaøaÎ stroneÎ, potem usÂmiechnaÎø sieÎ,
¹dobrzeº ± powiedziaø i odøoźyø tom na swoje miejsce na poÂøce67.

Stachura zdawaø sobie spraweÎ z tego, iź konsekwentna Fabula rasa musiaøaby stacÂ sieÎ tabula rasa68. Notatniki saÎ sÂwiadectwem dramatycznej drogi, jakaÎ przeszedø autor Oto, poszukujaÎc wyjsÂcia z labiryntu, z ktoÂrego wyjsÂcia nie byøo. Stachura,
czyniaÎc swaÎ opowiesÂcÂ czystaÎ, chciaø, by nie byøa ona czymsÂ do
czytania, ani tym bardziej do pisania, lecz do zrobienia wøasnym źyciem. Jednakźe wyjsÂcie poza literatureÎ byøo moźliwe
jedynie przez søowo pisane i dzieÎki søowu pisanemu, dlatego
Fabula rasa jako ksiaÎźka byøaby kompromisem. W jednym
z ostatnich, bo pochodzaÎcym z roku 1976, brulionoÂw Stachury znajdujemy obszerny fragment dotyczaÎcy tego trwajaÎcego
dekadeÎ przedsieÎwzieÎcia:
NapiszeÎ jeszcze tylko jednaÎ ksiaÎźkeÎ. Potem juź nigdy wieÎcej nie
beÎdeÎ pisacÂ. Ale teÎ jeszcze napiszeÎ. ChceÎ napisacÂ.
± Chcesz napisacÂ?
± Tak, chceÎ. Ona jest prawie gotowa. Mam moźe dziesieÎcÂ zeszytoÂw
zapiskoÂw i notatek. Tylko usiaÎsÂcÂ i przepisywacÂ. To beÎdzie niezwyk´
øa ksiaÎźka. Nic sieÎ nie dzieje. Zadnej akcji. Fabula rasa. Bohater
idzie drogaÎ i gøosÂno moÂwi do siebie. SaÎ biaøe miejsca mieÎdzy partiami jego monologu, cÂwiercÂ stronicy, poÂø, niekiedy poÂøtorej, bo nie
moÂwi do siebie bez przerwy, tylko co jakisÂ czas, a raczej co jakaÎsÂ
przestrzenÂ, ktoÂraÎ pokonuje. W pewnym miejscu nawet moÂwi o tym,
tak moÂwi: «Tak sobie ideÎ drogaÎ i gøosÂno ze sobaÎ rozmawiam». A gdybym tak napisaø ksiaÎźkeÎ o tym, jak ideÎ drogaÎ i gøosÂno ze sobaÎ rozmawiam. To byøaby taka ksiaÎźka, w ktoÂrej by byøo duźo sÂwiatøa,
duźo biaøego, duźo biaøych miejsc pomieÎdzy poszczegoÂlnymi partiami mojego do siebie moÂwienia [...]. Ewentualny czytelnik takiej
ksiaÎźki moÂgøby w tych miejscach pisacÂ swoje uwagi, swoje mysÂli,
67

E. Stachura, Notatnik, t. 14, Muz. Lit., inw. 2551.
Zob. K. Rutkowski, Poeta jak Nikt, [w:] tenźe, Ani byøo, ani jest, Warszawa 1984, s. 154.
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kaźdy czytelnik wøasne mysÂli, i w ten sposoÂb ta ksiaÎźka byøaby
wreszcie nie mojaÎ ksiaÎźkaÎ, a w najgorszym razie nie tylko mojaÎ,
ale ksiaÎźkaÎ kaźdego czytelnika [...]. I ja bym wreszcie moÂgø to opublikowacÂ bez nazwiska, tak jak juź to chciaøem zrobicÂ przy Caøej
jaskrawosÂci, ale sieÎ wydawnictwo nie zgodziøo. Tym razem nie zbyliby mnie tak øatwo źelaznym argumentem ¹Tego sieÎ nie praktykujeº69. WieÎc wszystko, co tu moÂwieÎ, powiedziaøby w tej ksiaÎźce
narrator, byøaby to jedna z partii tej ksiaÎźki, jeden z jego do siebie
monologoÂw. Czyź to nie nadzwyczajne?
69

Z podobnymi wydawniczymi problemami zmagaø sieÎ Stanisøaw
Czycz, kiedy chciaø opublikowacÂ Arwa: ¹Arw jest legendaÎ polskiej literatury
± nie bojeÎ sieÎ uźycÂ tego okresÂlenia ± chociaź poemat ten w caøosÂci widziaøo/
przeczytaøo zaledwie kilka osoÂb. Napisany pod koniec lat 70. dla Andrzeja
Wajdy, jako wielogøosowy scenariusz o źyciu i dziele Andrzeja WroÂblewskiego, stanowi przykøad dzieøa niemoźliwego. W tym utworze nakøada sieÎ na
siebie historia polskiego kina, literatury i malarstwa. Dzieøo odkrywane
przez møodych twoÂrcoÂw jest inspiracjaÎ dla najnowszych kierunkoÂw w naszej literaturze [...]. Arw to przykøad dzieøa, ktoÂre ± gøoÂwnie ze wzgleÎdoÂw
technicznych ± przerosøo swoje czasy i swojego autora. Nic wieÎc dziwnego,
źe (u)twoÂr Czycza nie doczekaø sieÎ publikacji («tak sieÎ nie pisze, tak sieÎ nie
beÎdzie pisacÂ»). Dzieøo to przeznaczone jest do realizacji w sÂrodowisku hipertekstowym, ktoÂre pojawicÂ miaøo sieÎ kilkanasÂcie lat po jego napisaniu.
W chwili, kiedy edytowanie komputerowe daje nieograniczone moźliwosÂci
typograficzne, Czycz nie musiaøby juź przytwierdzacÂ waøka swojej maszyny
do klamki od drzwi. èatwo sobie wyobrazicÂ dzisiaj Arwa jako wielowarstwowy projekt multimedialnyº. P. Marecki, Arw, ¹Kinoº 2004, nr 12, s. 7. Zob.
takźe S. Czycz, Arw [fragmenty], ¹Poezjaº 1980, nr 7, s. 28-39. Ostatnio
zaobserwowacÂ moźna wzrastajaÎce zainteresowanie utworami, w ktoÂrych
roÂwnie waźne jak tekst saÎ inne elementy, np. graficzne (ukøad søoÂw, rysunki, okøadki ksiaÎźki itp.). Tego typu literackie realizacje nazwano ¹liberaturaÎº:
¹Liber, libra, liberatura. Liberatura to wolnosÂcÂ, otwartosÂcÂ artystyczna, przekraczanie granic mieÎdzy gatunkami i sztukami, to literatura nie speÎtana
ograniczeniami narzuconymi przez reguøy, kanony, krytykoÂw. To pisanie-waźenie liter (czcionek, obrazoÂw, elementoÂw graficznych) w celu zbudowania ksiaÎźki. To pisanie-tworzenie, ktoÂre bierze pod uwageÎ fakt fizycznosÂci
ksiaÎźki. Nie chodzi tu jednak o ksiaÎźkeÎ artystycznaÎ, ktoÂra jest zjawiskiem
bliźszym sztukom plastycznym niź literaturze [...]. Søowem chodzi o to, źe
wszystkie skøadniki ksiaÎźki saÎ ± w mniejszym lub wieÎkszym stopniu ± znaczaÎce, a warstwa graficzna staje sieÎ nie mniej istotna niź fonetyczna ± obie
wspoÂøtworzaÎ warstweÎ semantycznaÎ utworuº. K. Bazarnik, Dlaczego od
Joyce'a do liberatury (zamiast wsteÎpu), [w:] Od Joyce'a do liberatury, red.
tenźe, KrakoÂw 2002, s. V-VI. Terminem ¹liberaturaº po raz pierwszy posøuźyø
sieÎ Zenon Fajfer w teksÂcie Liberatura (aneks do søownika terminoÂw literackich), ¹Dekada Literackaº 1999, nr 5-6, s. 8-9. Zobacz takźe: tenźe, Liberatura jako literatura totalna (Aneks do ¹Aneksu do Søownika terminoÂw literackichº), ¹FA-artº, 2001, nr 4, s. 10-17; tenźe, liryka, epika, dramat, liberatura, [w:] Od Joyce'a do liberatury, s. 233-239.
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± Sztuczka.
± Tak, sztuczka. Ale jaka niezwykøa sztuczka.
± Sztuka. Oszukasz tym na pewno i siebie, i takich jak ty.
± Czym?
´
± Ze idziesz skrajem drogi i rozmawiasz ze sobaÎ i niby jednoczesÂnie
to piszesz.
± Przecieź mogeÎ isÂcÂ z chlebakiem, czy dwoma, czy nawet trzema
chlebakami na plecach, a reÎce mam wolne i w jednej trzymam
zeszyt albo lepiej maøy notes w twardych okøadkach, a w drugiej
døugopis. I piszeÎ. Przecieź to nie jest niby. Wtedy jednoczesÂnie ideÎ
i piszeÎ.
± Wtedy ani nie idziesz, ani nie piszesz. NaprawdeÎ moźna robicÂ
tylko jednaÎ rzecz.
± Napoleon robiø kilka rzeczy jednoczesÂnie.
± NaprawdeÎ to nie robiø źadnej.
± Ile razy zdarzyøo mi sieÎ søuchacÂ muzyki i na przykøad cerowacÂ
skarpetki. JednoczesÂnie.
± Ani nie søuchaøesÂ muzyki, ani nie cerowaøesÂ skarpetek.
± Do diaska, kto to wszystko tu pisze?
± Ty piszesz. SIEÎ nie pisze. SIEÎ nie musi pisacÂ. SIEÎ rozumie. SIEÎ
sÂpiewa70.

Forma edycji zaplanowana byøa w najdrobniejszym szczegoÂle. Drugiego marca 1979 roku Stachura wysøaø do Tadeusza
Burniewicza list, ktoÂry zawieraø rysunek projektu okøadki (jego
autorstwa):
[...] zroÂb takaÎ okøadkeÎ jakaÎ zaøaÎczam do tego listu. Wydawnictwu
ani komukolwiek nie musisz o tym meldowacÂ, bo po co? Posyøam
Ci za roboteÎ 500 zø. Jeźeli wieÎcej, powiesz mi. Jak widzisz, rzecz jest
øatwiutka i twarzowa. Czoøo: czøowiek-nikt; nos: FABULA RASA;
usta: (rzecz o egoizmie). Usta chyba trocheÎ niźej niź jest na rysunku. Tak, źeby byøy zachowane naturalne proporcje ludzkiej twarzy.
Usta saÎ jedynym rysunkiem na okøadce. Nazwiska: edward stachura nie ma, gdyź jest caøkowicie zbeÎdne. Litery czarne (widzeÎ je
pisane reÎcznie, nie pod linijkeÎ). Tøo biaøe. To wszystko71.

Niby mimochodem rzucona w lisÂcie wzmianka z prosÂbaÎ
o zachowanie milczenia na temat okøadki byøa zapewne rezultatem wczesÂniejszych trudnosÂci, jakie towarzyszyøy projektom
wydawniczym Stachury. I tym razem nie obyøo sieÎ bez kompli70
71

E. Stachura, MiøosÂcÂ, czyli zÇycie, [w:] PP, t. 5, s. 401-402.
Cyt. za: M. Buchowski, dz. cyt., s. 185.
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kacji. Jak wspomina Henryk Bereza ± kilka wydawnictw odrzuciøo zøoźonaÎ im przez StachureÎ propozycjeÎ druku Fabula
rasa w formie ksiaÎźkowej. Ostatecznie na druk zdecydowaøo
sieÎ Wydawnictwo ¹Pojezierzeº z Olsztyna. Stachura do konÂca
staraø sieÎ o to, by na okøadce zamiast jego nazwiska widniaø
napis: CZèOWIEK-NIKT72. Problemy zaczeÎøy sieÎ jednak juź
wczesÂniej, kiedy Stachura staraø sieÎ o publikacjeÎ fragmentoÂw
utworu na øamach ¹TwoÂrczosÂciº. Jak wspomina Henryk Bereza: ¹decyzja druku utworu w «TwoÂrczosÂci» doprowadziøa do
dramatycznych wydarzenÂ w zespole redakcyjnymº73. Jednakźe postanowienie Jarosøawa Iwaszkiewicza ± oÂwczesnego redaktora naczelnego ± sprawiøo, iź utwoÂr opublikowano. Po
ukazaniu sieÎ Fabula rasa na øamach prasy rozgorzaøa dyskusja, ktoÂra przyniosøa skrajnie roÂźne oceny. Ziemowit Fedecki
uznaø tekst za oznakeÎ ¹niedyspozycji artystycznej czy psychicznej autoraº74; byøy teź takie, jak cytowana juź wypowiedzÂ
Falkiewicza, uznajaÎca rzecz za ¹jeden z najwybitniejszych utworoÂw w sÂwiatowej literaturze (nazwijmy to tak) konfesyjnejº75. Projekt Stachury nierzadko okresÂlano mianem utopii.
W jednym z pierwszych notatnikoÂw Stachury trafiamy na taki
oto zapis:
Ciekawe jest, na jakiej podstawie moźna orzekacÂ, źe cosÂ jest utopiaÎ. Swego czasu narodowy socjalizm w Niemczech teź uwaźano za
utopieÎ, a Hitlera za nieszkodliwego maniaka. Czy przy pewnych
sprzyjajaÎcych warunkach nie byøyby moźliwe do zrealizowania
[...] teorie Morus'a, panÂstwo Ikarii Cabeta, czy nawet panÂstwo
SøonÂca Campanelli?76

Ktokolwiek miaøby racjeÎ w tym sporze, nie moźna zapominacÂ o tym, iź Fabula rasa wydana i Fabula rasa zawarta w notatnikach to dwa zupeønie roÂźne utwory, mieÎdzy ktoÂrymi jest
przepasÂcÂ tak wielka, jak schematy, z ktoÂrymi zmagajaÎ sieÎ artysÂci poszukujaÎcy wøasnego, oryginalnego sÂrodka wyrazu. WysyøajaÎc do redakcji ¹TwoÂrczosÂciº kolejny tekst ± Oto ± Stachura
zdawaø sobie spraweÎ, źe walkeÎ ze stereotypami (przynajmniej
wydawniczymi) przegraø:
72

Cyt. za: tamźe, s. 162.
Cyt. za: tamźe, s. 160.
74
Z. Fedecki, Moda na StachureÎ, [w:] Kaskaderzy literatury, red. E. Kolbus, èoÂdzÂ 1986, s. 270.
75
A. Falkiewicz, Stachura ( I ), ¹Tekstyº 1981, nr 1, s. 81.
76
Notatnik, t. 2, ok. 1966 r. Muz. Lit, inw. 2551.
73
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Do pracownikoÂw miesieÎcznika «TwoÂrczosÂcÂ». Ten kolejny Oto tekst ±
w «odroÂźnieniu» od fabularasa-owego, niewidzialnego podpisania
tekstu Fabula rasa (rzecz o egoizmie) ± jest podpisany widzialnie.
W ten sposoÂb unikniemy wszyscy tego nieporozumienia, ktoÂre zdarzyøo sieÎ w przypadku wzmiankowanego Fabula rasa77. Powiedzmy jasno z goÂry: w przypadku zamieszczenia tego tekstu na øamach waszego czasopisma ± tak zwane honorarium autorskie za
ten tekst byøoby nieporozumieniem; w kaźdym razie jeźeli nawet
beÎdzie ± sieÎ go nie podejmie. Ten tekst jest darem. Jak darem jest
wszystko. Caøy bezgraniczny sÂwiat, a w tym sÂwiecie kaźdy najdrobniejszy kamyczek. Gdyby to, co sieÎ tu moÂwi odnosÂnie honorarium,
miaøo spowodowacÂ nie wydrukowanie tego tekstu ± byøoby to takźe
nieporozumienie, ale juź straszliwe [...]78.

Wobec zdecydowanego sprzeciwu, z jakim spotkaø sieÎ projekt Stachury, nie pozostaøo mu nic innego, jak w ksiaÎźce ±
w ¹tradycyjnejº formie ± przestrzec czytelnika przed niebezpieczenÂstwem ¹zachøysÂnieÎcia sieÎ søowamiº, czego efektem beÎdzie
brak inicjatywy, dziaøania:
Ta ksiaÎźka nie jest do przeczytania. Ta ksiaÎźka jest do odkrycia. Co
jest w tej ksiaÎźce do odkrycia? To mieÎdzy innymi, ale przede
wszystkim, źe kaźda ksiaÎźka jest zawsze tylko ksiaÎźkaÎ; źe wszystkie søowa saÎ zawsze tylko søowami, nigdy nie saÎ tym, co ± z mniejszym lub wieÎkszym popisem ± starajaÎ sieÎ opisacÂ.
Ta ksiaÎźka jest opisem czegosÂ, co jest. To cosÂ to niesÂmiertelnie
źywe źycie. Moźesz to odkrycÂ, jesÂli nie utkniesz na søowach, jesÂli nie
zachøysÂniesz sieÎ søowami, nie zadusisz søowami i nie spoczniesz na
søowie jak w trumnie. JesÂli zawieruszysz sieÎ dalej, poza søowo, poza
groÂb. Komu w drogeÎ, temu teraz79.

Metoda, ktoÂraÎ posøugiwaø sieÎ Stachura, prowadzaÎc notatniki, tj. zaroÂwno to, co w nich notowaø, jak i to, w jaki sposoÂb to
robiø, nasuwa pewne skojarzenia. Mam na mysÂli podobienÂstwo do praktyk staroźytnych. Prowadzili oni zapiski nazywane hypomneumata. PodobienÂstwo jest tak wyrazÂne, iź trudno
o nim nie wspomniecÂ. Bruliony autora Oto w duźym stopniu
przypominajaÎ staroźytny odpowiednik. U Stachury jednak
wszystkie zapiski, poza tym, iź podobnie jak w przypadku hypomneumat, mogaÎ søuźycÂ jako punkt wyjsÂcia do realizacji li77
78
79

Tekst, wbrew woli autora, zostaø podpisany jego nazwiskiem.
Cyt. za: M. Buchowski, dz. cyt., s. 162-163.
E. Stachura, Fabula rasa (rzecz o egoizmie), Olsztyn 1985, s. 5.
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terackich (w tym listoÂw80), przede wszystkim urzeczywistniajaÎ
jeden, spoÂjny projekt ± ¹Czystej opowiesÂciº.

III. ¹ZAWSZE PISZEÎ TAK SAMOº.
RZECZ O KONCEPCJI JEÎZYKA
Styl jest samym czøowiekiem: stylu nie
moźna nikomu odebracÂ, ani przekazacÂ81.

Jednym z waźnych elementoÂw wiaÎźaÎcych wszystkie wychodzaÎce spod pioÂra Stachury utwory jest jeÎzyk82. Moźna by temu
stwierdzeniu zarzucicÂ banalnosÂcÂ, gdyby nie fakt, iź w sposobie
posøugiwania sieÎ przez autora Siekierezady jeÎzykiem tkwiø zamysø ukierunkowany na nowy model artystycznej ekspresji.
Konsekwentny styl nierzadko ujawniaø niepewnosÂcÂ, a czasem
wreÎcz nieudolnosÂcÂ autora podczas poruszania sieÎ w obszarze
gramatyki jeÎzyka polskiego. Caøa twoÂrczosÂcÂ jednak niewaÎtpliwie jest sÂwiadectwem szczegoÂlnego stosunku do jeÎzyka: poprawnosÂcÂ wyznacza tutaj kryterium uźytecznosÂci. Przy zawieszeniu obligatoryjnosÂci jeÎzykowych prawideø budowany jest
indywidualny styl, odreÎbny zaroÂwno ze wzgleÎdu na sÂrodki ekspresji, jak i na specyficznaÎ nieufnosÂcÂ, z jakaÎ uźytkownik podchodzi do utrwalonych w kulturze sposoboÂw ujmowania tresÂci
w søowa. Uleganie istniejaÎcym w obreÎbie jeÎzyka stylistycznym
normom, ktoÂre wyznaczajaÎ uźytkownikowi abstrakcyjny model mowy doskonaøej, posøugiwanie sieÎ dla ekspresji, wieÎkszej
wyrazistosÂci, kilkoma wariantami stylistycznymi mowy byøoby
tu oznakaÎ nieszczerosÂci, sÂwiadectwem ulegania mysÂlowym
schematom i braku samodzielnosÂci83. U Stachury czytamy:

80
Zagadnieniu temu posÂwieÎcony zostanie czwarty rozdziaø niniejszej
ksiaÎźki.
81
Por. objasÂnienia do wiersza Norwida PamieÎci Alberta Szeligi hrabi Potockiego ± puøkownika ± zmarøego na Kaukazie, [w:] C. Norwid, Vade-mecum,
oprac. J. Fert, Wrocøaw 2003, s. 147-148.
82
To ogoÂlne stwierdzenie zostanie uszczegoÂøowione w dalszej czeÎsÂci pracy.
83
Zob. M. WoÂjcik, dz. cyt., s. 128-129.
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WierzeÎ, źe ktosÂ mnie kiedysÂ odkryje, moje dobre serce, moÂj jeÎzyk
jeden, a nie dwa. KtosÂ mnie kiedysÂ doceni caøego: jaki jestem prosty. Zawsze w to wierzyøem. Od samego poczaÎtku84.

Stachura byø gøeÎboko przekonany o rozlegøych moźliwosÂciach kreacyjnych søowa pisanego. Jego proza jest dowodem
na to, źe staraø sieÎ przezwycieÎźycÂ ograniczenia stwarzane przez
moweÎ, jest proÂbaÎ sprawdzenia, na jak wiele moźe sobie pozwolicÂ w testowaniu elastycznosÂci jeÎzyka. Proces ten przebiegaø
jednoczesÂnie dwutorowo: z jednej strony chodzi o wypowiedziane wprost saÎdy podkresÂlajaÎce niewystarczalnosÂcÂ jeÎzyka
wobec potrzeby odzwierciedlenia konkretnego dosÂwiadczenia,
z drugiej o wyrazÂne dowody dokumentujaÎce mozolnaÎ praceÎ
nad tekstem. Rezultatem tych dziaøanÂ jest dojsÂcie do prawdy,
źe ¹wszystkie søowa saÎ zawsze tylko søowami, nigdy nie saÎ tym,
co ± z mniejszym lub wieÎkszym popisem ± usiøujaÎ opisacÂº85.
Polem, na ktoÂrym toczyøa sieÎ walka o ¹nowe søowoº, ¹nowy
stylº, byøy nie tylko dzieøa prozatorskie czy poetyckie, ale takźe
bruliony i listy. W mniemaniu Stachury dziaøania, ktoÂre ograniczaøyby sieÎ jedynie do wybranych obszaroÂw literackiej aktywnosÂci, nie byøyby proÂbaÎ dojsÂcia do prawdy (takźe poprzez
postaweÎ, ktoÂra staje sieÎ gwarantem gøoszonych søoÂw), ale literackaÎ stylizacjaÎ. Wtedy to wiara w søowa: ¹moÂj jeÎzyk jeden, a nie
dwaº, zawiodøaby czytelnika na interpretacyjne manowce.
W recenzjach ksiaÎźek czeÎsto zarzucano Stachurze nieporadnosÂcÂ, kaleczenie jeÎzyka i skrywanie niewiedzy za ¹murzynÂskimiº frazesami86, a to, źe autor stosunkowo poÂzÂno, bo w wieku 11 lat, zaczaÎø regularnie uczycÂ sieÎ w polskiej szkole, byøo
dobrym pretekstem. Niewielu badaczy dostrzegaøo w tekstach
Stachury programowosÂcÂ, ktoÂra w tym przypadku byøa o tyle
zajmujaÎca, o ile wynikaøa z źyciowej postawy, z istotnej prawdy, ktoÂra miaøa bycÂ przekazana, zakomunikowana czytelnikom. Ich zadanie miaøo polegacÂ nie tylko na przyjeÎciu informacji, ale przede wszystkim na wcieleniu jej w źycie.
84

E. Stachura, Nocna jazda pociaÎgiem, [w:] PP, t. 2, s. 76.
E. Stachura, Fabula rasa, [w:] PP, t. 5, s. 7.
86
Do podobnych saÎdoÂw mogøy prowokowacÂ nierzadko spotykane u Stachury konstrukcje: ¹W sen zobaczeÎ co tam sÂpiewacÂ i modlicÂ/ zÂrenica twoja dla
mnie gospoda/ gdzie mnie dopada naboźnosÂcÂ jednakº. E. Stachura, Olga, [w:]
DuzÇo ognia, Warszawa 1963, s. 17; ¹to juź zawsze moje ciaøo magnesowacÂ/ do
preÎźnej biaøej gumy te schody epopei/ po ktoÂrych schodzicÂ to spadacÂ gdzie
jestesÂº. Uniewinnienie, [w:] DuzÇo ognia, s. 11.
85
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Juź po sÂmierci pisarza Piotr Kuncewicz pisaø: ¹Trzeba jeszcze powiedziecÂ kilka søoÂw o jeÎzyku Stachury. Zaleźnie od
punktu widzenia, moźna go nazwacÂ odkrywczym baÎdzÂ kalekim. Czy rzeczywisÂcie wynika to z poÂzÂnego zetknieÎcia sieÎ z polszczyznaÎ literackaÎ ± nie wiem i wcale pewien nie jestem. Raczej
mysÂlaøbym o niewystarczalnosÂci søowa, ktoÂrej na taki sposoÂb
usiøowaø zaradzicÂº87.
Komunikat Stachury, chocÂ zakøadaø i krytykoÂw jako odbiorcoÂw, spotkaø sieÎ z ich strony z kompletnym niezrozumieniem, prawdopodobnie przede wszystkim dlatego, iź ¹ugrzeÎzÂli
w søowachº ± przed czym juź w konÂcowej fazie twoÂrczosÂci przestrzegaø autor. To, źe dosÂwiadczyø ignorancji, jakaÎ wykazali sieÎ
krytycy literaccy, nawet dla tak osobnego pisarza nie byøo bez
znaczenia. RozdzÂwieÎk mieÎdzy komunikatem Stachury a jego
przyjeÎciem (przez krytykeÎ) ujawniø sieÎ stosunkowo wczesÂnie.
Pisaø o tym Henryk Bereza: ¹ZÂroÂdøa wszystkich nieporozumienÂ
upatruje Stachura w braku wyobrazÂni i tu trzeba sieÎ z nim
zgodzicÂ caøkowicie, nawet wtedy, gdy niektoÂre jego szczegoÂøowe
pretensje saÎ przesadne, poniewaź jest to pisarz tak wraźliwy,
źe kaźda, nawet najrozumniejsza proÂba okresÂlenia go sprawia
mu boÂl jak od niespodziewanego ciosu w oczy. Nie ma jednak
przesady w źadnym jego søowie, ktoÂrym napieÎtnuje brak wyobrazÂni i jak Kasandra wieszczy grozÂne konsekwencje tego
braku. JesÂli sÂwiat zginie z ludzkich raÎk, to jedno jest pewne,
źe zniszczaÎ go ci, w ktoÂrych umarøa wyobrazÂniaº88.
Takimi oto søowami autor Siekierezady odpowiadaø na zarzuty recenzenta, ktoÂry negatywnie odnioÂsø sieÎ do tøumaczenÂ
wierszy Borgesa:
W wielu miejscach recenzent wytknaÎø mi niezreÎcznosÂci i niepoprawnosÂci z domeny gramatyki jeÎzyka polskiego, z ktoÂrej wiem,
nie jestem, moÂwiaÎc øagodnie, orøem. Z jeÎzykiem polskim zetknaÎøem
sieÎ dopiero w dwunastym roku źycia. PolskaÎ SzkoøeÎ PodstawowaÎ
przeleciaøem w trzy lata dzieÎki mojej wyniesionej ze szkoøy francuskiej wiedzy arytmetycznej, ale teź to przeskakiwanie z klasy do
klasy odbiøo sieÎ ujemnie na mojej znajomosÂci gramatyki jeÎzyka
polskiego, ktoÂrej reguø juź sobie nigdy nie przyswoiøem. Ale jednoczesÂnie ja wøasÂnie (pomimo nieznajomosÂci kilku czy kilkunastu
87
P. Kuncewicz, Edward Stachura, [w:] tenźe, Agonia i nadzieja, t. III,
Warszawa 1993, s. 342.
88
H. Bereza, U zÂroÂdeø, [w:] tenźe, ZwiaÎzki naturalne, Warszawa 1978,
s. 307-308.
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reguø gramatyki) pokazaøem w moich chyba zøosÂliwie nie wznawianych ksiaÎźkach (nadejdaÎ dla nich lepsze czasy), jakie niezwykøosÂci
moźna osiaÎgnaÎcÂ w jeÎzyku polskim. Te dokonania na pewno beÎdaÎ
kiedysÂ zauwaźone89.

Powyźej cytowane zdania nie saÎ pozbawione źalu, jest
w nich takźe wiele prawdy, gdyź przy wszystkich ± sÂwiadomych przecieź ± lukach w wiedzy gramatycznej Stachura starannie i z rozmysøem projektowaø sÂwiat przedstawiony w swojej
prozie. Zwracaø on uwageÎ krytyki juź od ksiaÎźkowego debiutu.
Jedni dostrzegali tu powiew zupeønie nowego narracyjnego
wiatru, inni uznawali taki dyskurs za beøkot. Henryk Vogler,
recenzujaÎc debiutancki tom opowiadanÂ Stachury pt. Jeden
dzienÂ90, napisaø: ¹[...] jeÎzyk Jednego dnia jest uøomny, nieporadny, zajaÎkliwy. Lepka nudna papka ciaÎgnie sieÎ z pozornaÎ
beøkotliwosÂciaÎ i upartymi monotonnymi nawrotami opowiadanÂ imbecyla, autor nie ucieka nawet przed oczywistymi bøeÎdami i jaskrawymi potknieÎciami gramatycznymi, ktoÂre ±
chciaøoby sieÎ saÎdzicÂ ± saÎ zupeønie sÂwiadomeº91.
´
Takiej ocenie opowiadanÂ wtoÂrowaø Zbigniew Zabicki: ¹[...]
I wreszcie ta natreÎtnie zaznaczana nieporadnosÂcÂ narracji! Stachura raz po raz popeønia bøeÎdy gramatyczne, brnie w niekonÂczaÎce sieÎ zdania, z ktoÂrych jak gdyby sam nie potrafiø sieÎ wyplaÎtacÂº92.
Tego typu recenzje mogøy bycÂ miaźdźaÎce dla møodego,
wraźliwego na punkcie swej twoÂrczosÂci autora. Dowodem takiego stanu rzeczy moźe bycÂ wypowiedzÂ-odpowiedzÂ Stachury,
jakaÎ w formie listu skierowanego do Zygmunta Mikulskiego
zamiesÂciø na øamach lubelskiej ¹Kamenyº:
Ale otrzymaøem TwoÂj list, Drogi MoÂj! Przeczytaøem go kilka razy.
Døugi jest i trocheÎ ponury i tak niewiele jest w nim søoÂw dla mnie,
a prawie wszystkie nie do mnie. Takźe mieÎdzy søowami nie potrafiøem nic odszukacÂ źadnych sfumato, proÂcz trocheÎ smakoÂw gorzkich pioøunowych.
Ty mi piszesz tak: ¹TwoÂj jeÎzyk! Twoje niby zachowujaÎca bezposÂredniaÎ tkankeÎ doznania antyskøadnia... Modne. Butor pisze an89

E. Stachura, Historia pewnego przekøadu, [w:] PP, t. 5, s. 298.
E. Stachura, Jeden dzienÂ, Warszawa 1962.
´
91
H. Vogler, Obserwacje i okrzyki, ¹Zycie Literackieº 1963, nr 10, s. 5.
´
92
Z. Zabicki, Stachury podroÂzÇ sentymentalna, ¹Nowe KsiaÎźkiº 1963, nr 8,
s. 416-418.
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typowiesÂci, wieÎc u nas trzeba poÂjsÂcÂ jeszcze dalej i kombinowacÂ (za
sprawaÎ Gombrowicza) cosÂ w rodzaju antyjeÎzyka. Pokusa niemaøa,
skoro ulegnie jej i Lovell i ± zdaje sieÎ, kiedysÂ ± Kijowski, nie liczaÎc
przygodnych wolontariuszy «unowoczesÂniajaÎcych» w ten sposoÂb
swoje tekstyº. To ja, tak jak CieÎ miøujeÎ szeroko, nie wiem, co chcesz
przez to powiedziecÂ, co chcesz przez to dacÂ mi do zrozumienia,
a odnajdujeÎ tu tylko trocheÎ tych smakoÂw gorzkich powyźszych.
Potem saÎ Twoje pytania do mnie: (Czy saÎdzisz?). Powiem Ci
moje saÎdzenia. BeÎdaÎ uźywaø tu Twoich søoÂw, tak jak one widniejaÎ
w Twoim lisÂcie. Posøuchaj wieÎc Atticusie: nie, nie saÎdzeÎ chyba,
chyba źe konwencja stylistyczna odgrywa decydujaÎcaÎ roleÎ filozoficznaÎ; tak, saÎdzeÎ na pewno i bardzo czeÎsto, źe prawidøa gramatyczne gubiaÎ adekwatnosÂcÂ przekazu; nie, nie saÎdzeÎ, chyba, źe nowe widzenie sÂwiata staje sieÎ faktem, kiedy dokonane saÎ perturbacje w dziedzinie przyjeÎtych zwiaÎzkoÂw søownych.
Ale potem mi piszesz: ¹± PozwoÂl zresztaÎ, źe zaargumentujeÎ na
TwoÂj punkt najwraźliwszy, mianowicie na postulat nowosÂciº. Ty sieÎ
chyba mylisz. Drogi MoÂj! czy Ty pamieÎtasz, źebym ja kiedykolwiek
¹postulat nowosÂciº uwaźaø za jednego ze swoich bogoÂw? To nie byøo
nigdy dla mnie boÂstwo. Ja do tego nigdy nie zanosiøem swoich
mysÂli powaźnych. To mnie zawsze sÂmieszyøo: ¹postulat nowosÂciº!
Ja mysÂleÎ, źe nie ma nic nowego. Ja mysÂleÎ, źe wszystko jest kolejne,
jak po dniu jest noc, a po gniciu na powroÂt urodzajne nawozy, na
nich na powroÂt dojrzewanie, na powroÂt rosÂnieÎcie[...]93.

Prawdopodobnie teÎ gorzkaÎ piguøkeÎ nieprzychylnych recenzji pomogøy przeøknaÎcÂ Stachurze przychylne gøosy, i to
nie byle kogo. W dyskusji wypowiadaøy sieÎ takie tuzy literackiej
sceny, jak: Iwaszkiewicz, PrzybosÂ czy Mach. Ten ostatni, omawiajaÎc debiutancki tom opowiadanÂ, napisaø: ¹[...] Zøoźonym,
93
E. Stachura, Drogi MoÂj!, ¹Kamenaº 1960, nr 21, s. 9. Powyźszy cytat
warto zestawicÂ z fragmentem tekstu pochodzaÎcego z Wszystko jest poezja, na
ktoÂrej kartach Stachura wyraziø takaÎ oto opinieÎ: ¹Szyja kobiety jest na pewno
jednym z lepszych miejsc dla sznura pereø, ale czy na przykøad nawet w kuble
na sÂmieci perøa przestaje bycÂ perøaÎ? SaÎ tresÂci chyba niezaleźne od formy. Idzie
o to, by tresÂci te zostaøy wypowiedziane, a jak, w jaki sposoÂb, to juź sprawa
drugorzeÎdna, trzeciorzeÎdna: literacka. TresÂcÂ jest ludzka, nadludzka; forma
moźe bycÂ co najwyźej boska. Jest w doskonaøym artyzmie cosÂ, co mi sieÎ nie
podoba, mimo źe roÂwnoczesÂnie ogromnie mi sieÎ podoba [...] wieczny, morderczy niedosyt doskonaøosÂci: moźna byøo chyba jeszcze lepiej, jeszcze pieÎkniej.
Moźe to, ale chyba jeszcze cosÂ innego. BeÎdziemy tego dochodzicÂº. E. Stachura,
Wszystko jest poezjaÎ, kazÇdy jest poetaÎ, [w:] Wszystko jest poezja, Warszawa
1975, s. 14.
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a nawet przeciwstawnym substancjom tresÂciowym odpowiada
forma wyrazu: jednoczesny dwugøos rzeczowego rubasznego
sprawozdania z wøoÂczeÎgi, wagaroÂw, chøodoÂw i gøodoÂw i lirycznych aktoÂw strzelistych. Relacje narratora wyøaniajaÎ sieÎ jak
gdyby z milczaÎcego monologowania, przypominajaÎ bezwiedne
moÂwienie na gøos do samego siebie, momentami majaÎ ksztaøt
najprostszej, kolokwialnej opowiesÂci, skierowanej do kogosÂ
søuchajaÎcego bezposÂrednio; ale juź w ten strumienÂ źywej, potocznej mowy wnikajaÎ intonacje stylistyczne «zwyźkujaÎce», poetyczne, patetyczne, refleksyjne, litanijne, bardzo roÂźnorodne
w genealogii i nastroju, i to juź nie jest moÂwienie wprost do
domysÂlnego partnera, a raczej uwzniosÂlone, wyawansowane
w samotnym mysÂleniu wyobraźenie siebie takiego gøosÂnego
do kogosÂ przemawiania [...]º94.
´
Jarosøaw Iwaszkiewicz w staøym felietonie na øamach ¹Zycia Warszawyº zarzuciø krytyce literackiej chøoÂd poznawczy
i niedostrzeganie w polskiej literaturze wspoÂøczesnej zjawisk
niezwykøych: ¹Nawet im do gøowy nie przyjdzie, źe w naszej
literaturze wspoÂøczesnej moźe sieÎ zdarzycÂ cosÂ niezwykøego! Takim niezwykøym zjawiskiem jest niewaÎtpliwie twoÂrczosÂcÂ Edwarda Stachury. [...] Przeczytajcie sobie zakonÂczenie noweli
Nocna jazda pociaÎgiem. Ta modlitwa franciszkanÂska jest jednaÎ
z najpieÎkniejszych kart naszej powojennej prozyº95. 11 lipca
1963 roku ta sama gazeta wydrukowaøa wypowiedzi uznanych
pisarzy i krytykoÂw, ktoÂrzy odpowiadali na pytanie: ¹Na kogo
pan liczy?º. Tadeusz Konwicki w tym sondaźu stawia na Remigiusza NapioÂrkowskiego, Jan Brzechwa na samego siebie,
Stanisøaw Mackiewicz nie dostrzegø wsÂroÂd møodych źadnego
godnego rekomendacji. Jarosøaw Iwaszkiewicz wsÂroÂd swoich
typoÂw na pierwszym miejscu wymieniø Edwarda StachureÎ96.
Krytyczne opinie swoimi wypowiedziami neutralizowaø takźe Julian PrzybosÂ. W 1966 roku, w artykule Osobliwa proza,
omoÂwiø tom opowiadanÂ FalujaÎc na wietrze. PrzybosÂ pisaø:
¹Zdania Stachury odbiegajaÎ od zwyczajnej skøadni i søownictwa, a jednak nie wiadomo, czy autor przybiera sÂwiadomie
osobliwaÎ postaweÎ prostaczka ± poety, czy teź ten rzucajaÎcy
sieÎ w oczy sposoÂb wyraźania sieÎ jest osobistym tonem autora
94

W. Mach, Jeden dzienÂ, ¹Nowa Kulturaº 1963, nr 14, s. 2.
´
J. Iwaszkiewicz, A mozÇe tak cosÂ fabularnego?, ¹Zycie Warszawyº 1963,
nr 304, s. 4.
96
Zob. M. Buchowski, Stachura, s. 60.
95
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[...]. ZajaÎøem sieÎ tym zbiorem Stachury, bo inny od pospolitej
prozy jego roÂwiesÂnikoÂw. Bohater [opowiadanÂ ± przyp. D.P.] jest
sympatyczny, czuøy, źyczliwy sÂwiatu i ludziom, ale i po meÎsku
msÂciwy [...]. Tak inny, niź brutalni zøodziejaszkowie, niepodobny do knajpianych lumpoÂw, jakimi zajmowaøa sieÎ do niedawna møoda tzw. haøasÂliwa prozaº97.
Tadeusz Køak, recenzujaÎc poemat PrzysteÎpujeÎ do ciebie,
wskazywaø na odreÎbnosÂcÂ poetyki Edwarda Stachury, ktoÂremu
± jak pisaø recenzent ± ¹Chodzi [...] o stwarzanie sytuacji idealnych, moźna by po dawnemu powiedziecÂ ± wzniosøychº98. ArchaizacjeÎ jeÎzyka, ktoÂra, uznana za maniereÎ, niejednokrotnie
´
byøa przedmiotem krytyki, uznaø Køak za zaleteÎ tej poezji: ¹Zaden poeta wspoÂøczesny nie uźyøby ± jak Stachura ± partykuøy li
czy lubo ± bez zamiaroÂw stylizatorskich ± takich archaizmoÂw
jak «sÂpiaÎ duchowie» czy «utrafion». U Stachury jest to wszystko
naturalne, wtopione caøkowicie we wøasny system jeÎzykowy.
Ma ten poeta dar oswajania i odmieniania søoÂw obcych, niepoetyckich i tworzenia okresÂlenÂ, ktoÂre odbierajaÎ søowom ich dosøownosÂcÂ bez pozbawiania ich wartosÂci obrazowej. Stachura
ma znakomite poczucie jeÎzyka, przenika go intuicjaÎ, dostrzega
tkwiaÎce w nim wielorakie moźliwosÂci interpretacyjneº99.
Pomimo caøej źyczliwosÂci dla poety recenzent wyraziø takźe
niedosyt, jaki odczuø po lekturze wierszy: ¹Wydaje sieÎ, źe Stachura niedaleko postaÎpiø od pierwszego zbioru DuzÇo ognia. To,
co stanowiøo o nowosÂci i sÂwieźosÂci, tu ± nie pogøeÎbione i nie
doskonalone, staje sieÎ zwykøeº100.
Zapiski w notatnikach Stachury sÂwiadczaÎ o tym, iź sÂledziø
on wypowiedzi na øamach prasy, ktoÂre odnosiøy sieÎ do jego
pisarstwa101. W Muzeum Literatury w Warszawie znajduje
sieÎ luzÂna kartka (trudno dzisÂ ustalicÂ dateÎ powstania), na ktoÂrej
znajdujaÎ sieÎ søowa odnoszaÎce sieÎ do krytycznych gøosoÂw:
A panowie krytycy øapali sieÎ za maÎdre gøowy i moÂwili: co majaÎ
znaczycÂ te murzynÂskosÂci pana S.? ¹No, on przyjechaø z Francji to
dobrze nie zna naszej pieÎknej polskiej mowyº. A przecieź chodziøo
wtedy Szeruckiemu102 o to samo, co mnie teraz. O wyplaÎtanie jeÎ97
98
99
100
101
102

´
J. PrzybosÂ, Osobliwa proza, ¹Zycie Warszawyº 1966, nr 184, s. 3.
T. Køak, [Moje lektury], ¹Kamenaº 1968, nr 14, s. 6.
Tamźe.
Tamźe.
Zapis bez daty. E. Stachura, Notatnik, t. 1, Muz. Lit, inw. 2551.
Jeden z bohateroÂw prozy, alter-ego Stachury.
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zyka z czasu, o wyprowadzenie go z czasu na cudowne manowce
wieczystosÂci. I kiedy teraz patrzeÎ na te jego ¹murzynÂskieº bezokoliczniki to, ± to ja ci bicÂ brawo, Szerucki i ja tobie moÂwicÂ: ty dobrze,
o jak dobrze ty pisacÂ po polsku i w ogoÂle103.

Repliki skierowane w stroneÎ krytykoÂw, wedøug Stachury
mijajaÎcych sieÎ z prawdaÎ w ocenach jego twoÂrczosÂci, poÂzÂniej
znalazøy sieÎ takźe w powiesÂci Caøa jaskrawosÂcÂ:
Tak byøo [...] Kto nie wierzy, niech rozpruje sztywny koønierz koszuli i wyciaÎgnie trocheÎ szyjeÎ. Zobaczy, czy køamieÎ. Powiedziaøem:
nikt tutaj nikogo nie beÎdzie oszukiwaø [...] WyciaÎgnaÎcÂ trocheÎ szyjeÎ,
moÂwieÎ, a nie klepacÂ uparcie o prostocie tego sÂwiata, o prozie poetycznej, romantycznej wøoÂczeÎdze, filozofii noÂg, zwrocie do natury
[...] to jest jawna sÂlepota. Kto tu jest naiwny. ZaprawdeÎ, panowie,
nie rozumiemy sieÎ. I nie mamy, jak to sieÎ moÂwi, wspoÂlnych zainteresowanÂ [...]104.

Søowa sÂwiadczaÎce o bezkompromisowosÂci i determinacji
pojawiajaÎ sieÎ roÂwnieź w listach i brulionach:
Co do jeÎzyka ¹odpowiedziº, ktoÂry zdaniem autora byøby ¹znosÂny
moźe w poezji lub prozie artystycznej, ale nie na terenie publicystyki, jest pretensjonalny i groteskowyº, to mogeÎ powiedziecÂ, źe zawsze piszeÎ tak jednakowo, czy to piszaÎc opowiadanie, czy list do
przyjaciela, czy podanie do ZwiaÎzku LiteratoÂw o stypendium
[...]105.

W jednym z dziennikoÂw z 1968 roku czytamy taki oto nieopatrzony dataÎ zapis:
Ja teź [...] tak jak Fernando Vidal-Olmas, mogeÎ powiedziecÂ, źe zajmowaøem sieÎ caøe źycie jedynym tematem, ktoÂry powinien interesowacÂ ludzkosÂcÂ106.

103

E. Stachura, Notatniki, Muz. Lit., inw. 2551.
E. Stachura, Caøa jaskrawosÂcÂ, [w:] PP, t. 3, s. 94.
105
E. Stachura, (List do redakcji) ¹Nowa Kulturaº 1962, nr 27, s. 8.
Cytowany tekst jest polemikaÎ odnoszaÎca sieÎ do artykuøu zamieszczonego
w ¹Nowej Kulturzeº 10 czerwca 1962 roku, atakujaÎcego osoby skupione
w Orientacji Poetyckiej ¹Hybrydyº oraz pisÂmie ¹Widzeniaº. W pisÂmie tym Stachura prowadziø poczteÎ literackaÎ.
106
Zapis z 16 maja 1968 r. E. Stachura, Notatnik, t. 2, Muz. Lit., inw.
2551.
104

143

144

NOTATNIKI

Kilka lat poÂzÂniej, bo w roku 1975, zanotowaø:
JednaÎ ksiaÎźkeÎ w źyciu moźna napisacÂ [...] jednaÎ piosenkeÎ uøoźycÂ,
raz sieÎ zakochacÂ i jednym źyciem źycÂ, jednotorowym. Ponadto [...]
wszystko jest rozpustaÎ107.

Stachura miaø peønaÎ sÂwiadomosÂcÂ tego, źe przepasÂcÂ dzielaÎca sfereÎ dosÂwiadczenÂ jednostki od wartosÂci tkwiaÎcych w uźytym dla ich wyartykuøowania jeÎzyku tworzy napieÎcie mieÎdzy
formaÎ i tresÂciaÎ wypowiedzi. Autor Caøej jaskrawosÂci wprowadziø do swej prozy formeÎ listu urzeÎdowego, np. listy pisane
przez pracownikoÂw PanÂstwowego OsÂrodka Maszynowego,
adresowane do wøadz administracyjnych i partyjnych. Niewprawny styl tych pism obnaźa iluzyjny charakter sÂwiata budowanego na podstawie obowiaÎzujaÎcych w okresÂlonych warunkach spoøecznych ustalenÂ jeÎzykowych i karykaturalnosÂcÂ
ludzi, ktoÂrzy zamieniajaÎ prawdeÎ swojego dosÂwiadczenia na jeÎzykowe abstrakcje, nawet woÂwczas, gdy stojaÎ one w jawnej
sprzecznosÂci ze zdrowym rozsaÎdkiem. Stachura opisywany
sÂwiat parodiuje. PotocznosÂcÂ mysÂli w zestawieniu z niepowtarzalnosÂciaÎ formy nabiera znamion karykatury wszeÎdzie tam,
gdzie forma dominuje nad tresÂciaÎ108. Stanisøaw WyspianÂski
w lisÂcie (z 18 czerwca 1890 roku) do Lucjana Rydla pisaø: ¹Pewnie źe gramatyka jest potrzebna; ale wystarcza wiedziecÂ źe jest
potrzebna ± nie rozumiem, źeby sieÎ kto uczyø gramatyki swojego jeÎzyka; ± powinno sieÎ miecÂ poczucie ± wraźenie ± i wraźenie
odbieracÂ w tym kierunku. ± GramatykaÎ jest anatomia np. i jej
ogoÂlnik; ± a kaźdy czøowiek ze swojeÂm usposobieniem, charakterem, werwaÎ źycia: jest inny. ± Tamto to szablonº109.
Podobna postawa nie jest obca bohaterowi jednego z opowiadanÂ Stachury:
Szkoøy saÎ po to ± sieÎ pomysÂlaøo ± źeby byøo øatwiej źycÂ. Do szkoøy
chodzi sieÎ po to, źeby sieÎ samemu za duźo nie nauczycÂ. Bo gdyby
nie chodzicÂ do szkoÂø za duźo wieÎcej, to moźna by duźo wieÎcej samemu sieÎ nauczycÂ, za duźo wieÎcej, wtedy juź zupeønie nie moźna
by byøo źycÂ wsÂroÂd ludzi i ich szkolnych problemoÂw110.
107

E. Stachura, MiøosÂcÂ czyli zÇycie, s. 384. Na ten fragment zwroÂciø uwageÎ
w cytowanej ksiaÎźce Waldemar Szyngwelski.
108
M. WoÂjcik, dz. cyt., s. 130.
109
Cyt. za: M. Wojtak, Uwagi o jeÎzyku listoÂw Stanisøawa WyspianÂskiego
jako przyczynek do charakterystyki polszczyzny konÂca XIX w. (cz. 1), ¹Annales
Universitatis Mariae Curie-Skøodowskaº, sectio FF, 3(1985), s. 89.
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Maria Wojtak w cytowanym artykule zwraca uwageÎ na to,
źe pisarze majaÎ szczegoÂlne skøonnosÂci do tego, by jeÎzyk uwaźacÂ za niedoskonaøy sÂrodek porozumiewania sieÎ, przekazywania przeźycÂ i uczucÂ, a co za tym idzie, eksperymentowacÂ i przeksztaøcacÂ formy jeÎzykowe111. Na kartach swych pism Stachura daje do zrozumienia ¹nieewentualnemuº czytelnikowi, iź
reprodukowanie we wøasnym jeÎzyku wartosÂci kulturowej
spusÂcizny jest ¹źyciem jemioøyº, pasoźytnictwem i bezproduktywnym odtwarzaniem oraz ¹zwykøym zøodziejskim spijaniem
bratniej krwi i innych sokoÂwº112.
W jednym z notatnikoÂw Stachury natrafiamy na zapis moÂwiaÎcy o ograniczeniach jeÎzyka, na ktoÂry zdany jest pisarz:
1. Odkrycie ostatnie i moźe najwieÎksze, źe w alfabecie brakuje
pewnych liter, a co z tym idzie, w jeÎzyku, w mowie brakuje pewnych
søoÂw. To odkrycie dokonane po licznych przykøadach niemoźnosÂci
nazwania pewnych moich stanoÂw i uczucÂ. Ale nie mysÂli113.

MysÂli, ktoÂre majaÎ swojaÎ okresÂlonosÂcÂ w intelekcie, stajaÎ sieÎ
punktem wyjsÂcia do dziaøanÂ, ktoÂrych celem ma bycÂ uchwycenie søowem jeszcze nienazwanej pozasøownosÂci. To karkoøomne przedsieÎwzieÎcie determinuje daÎźenia zmierzajaÎce do takiego zmodyfikowania, poszerzenia jeÎzyka, by w peøni odpowiadaø
na zapotrzebowanie uwieÎzionych stanoÂw i uczucÂ114. ProÂby uelastycznienia jeÎzyka widoczne saÎ w obszarze leksyki. Stachura
w swoim pisaniu uaktualnia archaiczne formy leksykalne, otwiera jeÎzyk na przeszøosÂcÂ, rozszerza søownictwo, wspomagajaÎc
ekspresjeÎ115. StylistycznaÎ odmiennosÂcÂ archaizmoÂw w pisaniu
110

E. Stachura, Wesele, [w:] PP, t. 2, s. 254.
M. Wojtak, dz. cyt., s. 89.
112
Zob. M. WoÂjcik, dz. cyt., s. 130.
113
Zapis z kwietnia 1969 r. Notatnik, t. 3, Muz. Lit., inw. 2551.
114
Zamiar zbliźenia opisu do przedmiotu opisywanego w konsekwencji
na kaźdym etapie rodziø nowe komplikacje w sferze jeÎzyka. BycÂ moźe, usÂwiadomiwszy sobie niemoźnosÂcÂ absolutnego zwycieÎstwa, Stachura chciaø zrezygnowacÂ z pisania w jeÎzyku polskim: ¹Postanowiøem źycÂ dalej, mieÎdzy innymi po
to, źeby przeøoźycÂ teksty Marca Schalla z jeÎzyka francuskiego na jeÎzyk polski;
tak wieÎc, w zwiaÎzku z tym, i porzucenie jeÎzyka polskiego odkøadam na pewien
czasº. Zapis z 31 maja 1974 r., [w:] PP, t. 5, s. 357.
115
Stachura wzbogaca jeÎzyk swoich wypowiedzi o søowa, ktoÂre wyszøy
z uźycia lub funkcjonujaÎ na obrzeźach jeÎzyka. Zob.: ¹Milczenie Twe godne
´
jest zaiste kamiennej Niobeº. Listy E. Stachury do J. Zernickiego (Gdynia,
19 czerwca 1956 r.); ¹Raduj sieÎ, bo jest z czegoº (W-wa, 5 chyba luty 1965);
¹To, źe ± rzecz jasna ± bardzo mnie raduje, źe Pana tak bardzo uradowaøemº.
111
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Stachury tonuje fakt, iź jeÎzyk wspoÂøczesny pojawia sieÎ tu w stosunkowo specyficznej postaci. BycÂ moźe, najtrafniejsze byøoby
okresÂlenie: ¹potocznyº, ale nie pozwalajaÎ na to wyrazÂne zabiegi
kreacyjne. Niezwykle trafna wydaje sieÎ w tym miejscu formuøa
Stanisøawa Balbusa, ktoÂry twoÂrczosÂcÂ Stachury postrzegaø jako
¹pisanie na gøosº116. PotocznosÂcÂ wypowiedzi w tekstach Stachury, o ktoÂrej tak czeÎsto i z takaÎ zajadøosÂciaÎ pisano, istotnie jest niezwykle charakterystyczna, ale interpretowanie jej
w oderwaniu od kontekstu moźe doprowadzicÂ jedynie do mylnych wnioskoÂw117. Kontekstem powinno sieÎ uczynicÂ pozostaøe
elementy, ktoÂre dopiero po poøaÎczeniu dajaÎ peøny, prawdziwy
obraz jeÎzykowego sÂwiata Stachury i rzucajaÎ sÂwiatøo na jego
celowosÂcÂ. Jak zauwaźyø Mirosøaw WoÂjcik: ¹NajwaźniejszaÎ motywacjaÎ uźywania wyraźenÂ potocznych byøo daÎźenie do przywroÂcenia søowu jego źywej wyrazistosÂci, ktoÂra sprawniej funkcjonuje w codziennym źyciu niź w literaturze, wyjaøawiajaÎcej
jaÎ sterylnymi konwencjami jeÎzyka artystycznegoº118. Jak dalej
List do J. Iwaszkiewicza (W-wa, 17 XII 76); ¹Chyźonogiº ± list do J. Przybosia
(Lublin przekleÎty, 10 kwietnia 1959); ¹ruszacÂº ± wyjeźdźacÂ ± list do W. Antkowiaka (W-wa, 26 VI 74 Druga ranna); ¹poezyjº ± list do M. Czychowskiego
(AleksandroÂw Kuj., 8 X 1956). Podobnie w notatnikach: ¹odrynekº ± zapis
z 22 maja 1971 r. (t. 5); ¹galeraº ± zapis z 5 maja 1972 r. (t. 7); ¹øoźeº ± zapis
z 2 czerwca 1973 r. (t. 8); ¹czynieÎº ± zapis z 1 wrzesÂnia 1974 r. (t. 12). Ciekawe
przykøady odnajdujemy takźe na kartach poezji i prozy Stachury: ¹nadobneº
(II, 12); ¹zbawiennasÂº (V, 202); ¹zaisteº (III, 287); ¹przetoº (V, 213); ¹pomneÎº (III,
228); ¹atoliº (I, 86); ¹utrafionº (I, 101). Cyfry rzymskie oznaczajaÎ numer tomu,
arabskie zasÂ numer strony.
´
116
S. Balbus, Burze, pioruny, niewypaøy, ¹Zycie Literackieº 1969, nr 23.
Cyt. za: M. WoÂjcik, dz. cyt., s. 148.
117
PotocznosÂcÂ jeÎzyka nierzadko byøa przedmiotem atakoÂw krytyki zarzucajaÎcej pisarzowi nieliterackosÂcÂ i manierycznosÂcÂ stylu. Zob. Z. Dumowski,
Dlaczego nie reformator, dlaczego sielankopisarz?, ¹Nurtº 1979, nr 1, s. 23;
W. Kaliszewski, Poemat o wielkiej weÎdroÂwce, ¹èadº 1983, nr 46, s. 6;
J.Z. Søojew-Hamilton, SÂwieÎty Franciszek w dzÇinsach, ¹Kulturaº 1966, nr
35(6), s. 3; J. Marx, Chlebak, kufel i gitara, ¹Odrodzenieº 1986, nr 44, s. 10;
B. Zadura, RodziewiczoÂwna w dzÇinsach, ¹TwoÂrczosÂcÂº 1972, nr 11, s. 108-109;
A. Szaøagan, Stachura w drodze, ¹TwoÂrczosÂcÂº 1987, nr 10, s. 136-138. Od
sÂmierci Stachury, tj. od roku 1979, w artykuøach posÂwieÎconych jego twoÂrczosÂci niewiele sieÎ zmieniøo. WciaÎź jeszcze Stachura i jego pisarstwo przyciaÎga
uwageÎ przede wszystkim tych, ktoÂrzy bardziej saÎ zainteresowani taÎ legendaÎ
niź odkryciami na polu literatury.
118
M. WoÂjcik, dz. cyt., s. 148. Oto kilka przykøadoÂw z korespondencji:
´
List do B. Zurakowskiego (W-wa, 22 XI 1975); ¹W ogoÂle to chodzi o to, źe jestem
goøy dosycÂ. Bez waluty. I dlategoº. List do W. Antkowiaka (Krynica, 26 XI
1973): ¹Ale nie miaøem siø w tej nadrannej godzinie (byøa szoÂsta, pociaÎg przy-
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zauwaźa autor: charakterystyczne saÎ takźe proÂby oddawania
poprzez budoweÎ zdanÂ specyfiki toku dyskursywnego, wøasÂciwego mowie. StajaÎ sieÎ one kolejnym przejawem stylizowania
jeÎzyka prozy Stachury na przekaz ustny, w teksÂcie wysteÎpujaÎ
czeÎste wzmianki zwracajaÎce uwageÎ na czynnosÂcÂ opowiadania:
¹opowieº, ¹opowiem dalejº (II, 9)119; ¹mogeÎ jeszcze trocheÎ powiedziecÂº (II, 94); ¹tyle o tym moÂwieÎº (II, 94); ¹dlaczego tak nie
moÂwieÎ ?º (II, 103)120. Zjawisko jest szersze i nie ogranicza sieÎ
jedynie do prozy. Dostrzegalne jest takźe w obszarze listoÂw:
Listy do Andrzeja BabinÂskiego: ¹co by sieÎ nie moÂwiøoº (list z 9
II 1970); ¹Bo jeszcze raz Ci moÂwieÎº (list z 28 V 1970); ¹Juź Ci
tysiaÎce razy moÂwiøemº (list z 21 III 1976); listy do Mieczysøawa
Czychowskiego: ¹Nie jest to nieskromnosÂcÂ, to co moÂwieÎº (list z 2
III 1964 r); ¹o ktoÂrym Ci opowiadaøemº (list z 13 XII 1957); listy
´
do Janusza Zernickiego: ¹i ja moÂwieÎº (list z 7 II 1964); ¹Ja
moÂwieÎº, ¹MoÂwiaÎc skromnieº (list z 5 II 1965); ¹MoÂwieÎ to roÂwnieź
do siebieº, ¹RoÂb swoje zawsze, Ci moÂwieÎº (list z 24 II 1965);
¹eufemistycznie moÂwiaÎcº (list z 5 IX 1968)121. Podobnie w brubyø z 2 i poÂø godz. opoÂzÂnieniem do Torunia) ciaÎgnaÎc do GrudziaÎdza. Tym
bardziej, źe zjadøem na dworcu cosÂ niesÂwieźego raczej i tak dalej. Co Pan robi
z poczaÎtkiem Nowego Roku? Czy moźna by wtenczas pojawicÂ sieÎ na Fortecznej
ulicy przed zwodzonym mostem?/ Dlatego tu sieÎ zamelinowaøemº; (Szczecin,
18 II 1974): ¹Teraz tak. StaÎd, ze Szczecina, chceÎ podskoczycÂ do Berlina, bo
niedaleko i mam pareÎ marek wschodnich do przeputaniaº; (7. 8. 1974. Pod
Annopolem): ¹DzieÎkujeÎ bardzo za list døugi i obszerny i jak zwykle ciekawosÂci
peøen. Ten dom, ktoÂry wyniuchaøesÂ ± to, zdaje sieÎ, poteÎgaº; List do A. BabinÂskiego (Kalisz, 9 VI 72): ¹Niedøugo spadneÎ do Poznania, to CieÎ poszukamº; List
´
do J. Zernickiego (W-wa, 31 VII 68): ¹SiedzeÎ i ciaÎgneÎ CaøaÎ jaskrawosÂcÂ. Zyta
szuka pracy. Bidujemyº. W brulionie Stachury pod dataÎ 25 maja 1974 roku
odnajdujemy zapis, ktoÂry sÂwiadczy o sÂwiadomym konstruowaniu wypowiedzi
na potocznaÎ oraz wskazywanie na odreÎbnosÂcÂ danego søowa: ¹Do Fabula rasa:
caøy fragment z katarynkowo powtarzajaÎcym sieÎ zwrotem: «jak to sieÎ moÂwi». Co
søowo, co zwrot, co zdanie pisacÂ: «jak to sieÎ moÂwi». Np.: ± DzienÂ dobry, jak to sieÎ
moÂwi./ ± DzienÂ dobry./ ± Co søychacÂ, jak to sieÎ moÂwi? [...] ± Co pan tak bez
przerwy z tym, «jak to sieÎ moÂwi»?/ ± No, bo uźywam nie mojego jeÎzyka, tylko
cudzego. [...]º. PP, t. 5, s. 356. Podobne konstrukcje odnajdujemy takźe
w listach Stachury: List do W. Antkowiaka (JadoÂw, 2 II 1974): ¹SiedzeÎ pod
szerokim rondem czerwonego kapelusza, ktoÂry mam na gøowie i, jak to sieÎ
moÂwi, kresÂleÎ do Ciebie tych kilka søoÂwº; List do I. KovaÂcsa (W-wa 18 VI
1976): ¹Wysyøam Ci pareÎ zdjeÎcÂ, na ktoÂrych pieÎknie figurujesz, jak to sieÎ moÂwiº. Na podstawie autografu ze zbioroÂw adresata. JesÂli nie zaznaczono inaczej,
pozostaøe listy do tego adresata cytowane beÎdaÎ na podstawie tego samego
zÂroÂdøa.
119
E. Stachura, Poezja i proza, Warszawa 1982.
120
Zob. M. WoÂjcik, dz. cyt., s. 163.
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lionach: ¹A moÂwiøem juź od dawna, źe zmeÎczenie jest najsÂwieÎtszym stanem czøowiekaº122; ¹MoÂwiaÎc øagodnie, cieÎźko jest bycÂ
trocheÎ mniej zawodnym od innych zawodnikoÂwº123; ¹przede
wszystkim do siebie moÂwiøemº124; ¹to wøasÂnie chciaøem powiedziecÂº125; ¹dzisiaj szedøem po Starym MiesÂcie i moÂwiøemº126.
ProÂba odnalezienia indywidualnej, niepowtarzalnej pisarskiej drogi, przy udziale nowych sÂrodkoÂw wyrazu, doprowadziøa do tego, iź Stachura bezgranicznie poddaø sieÎ literacko wystylizowanemu ¹źywioøowi moÂwieniaº. Byø zafascynowany nie tylko moźliwosÂciami, jakie daje jeÎzyk i pisanie,
ale takźe wøasnymi, konkretnymi realizacjami. Braøo sieÎ to
z przekonania, iź kierunek, ktoÂry obraø, jest wøasÂciwy i doprowadzi go do nowatorskich rozwiaÎzanÂ. Rozgoryczenie i frustracja, ktoÂrymi saÎ przepeønione jego wyźej cytowane wypowiedzi, byøy reakcjaÎ na zupeøny brak zrozumienia dla projektu literackiego, jaki realizowaø, a wøasÂciwie nie tyle
niezrozumienia, ile ograniczonosÂci percepcji artystycznych
urzeczywistnienÂ. Walka o indywidualnaÎ, oryginalnaÎ formeÎ
wypowiedzi toczyøa sieÎ na wszystkich polach literackiej aktywnosÂci pisarza.
Omawiane tu zagadnienia saÎ czeÎsÂciaÎ rozleglejszego problemu, wymagajaÎcego szczegoÂlnej uwagi127. Wiele listoÂw, brulionoÂw i np. opowiadanÂ powiaÎzanych jest ze sobaÎ w sposoÂb niezwykle charakterystyczny. Pokrewne motywy, a czasem i caøe
fragmenty, pojawiajaÎ sieÎ kolejno w brulionach, listach i opowiadaniach. Czy moźna w zwiaÎzku z tym moÂwicÂ o sÂwiadomym
dublowaniu, czy raczej o konstruowaniu mieÎdzytekstowych
121
RoÂwnie czeÎsto w swoich listach uźywa czasownikoÂw okresÂlajaÎcych
moÂwienie pierwszy mistrz Stachury ± Norwid: ¹Powiem Pani øaskawej jeszczeº; ¹A powiadam Pani, źeº; ¹ChceÎ Ci powiedziecÂ, źeº. Tu jednak podporzaÎdkowane one saÎ zasadzie ¹PiszeÎ jakbym gadaøº. ¹Znaczy to, źe sytuacja komunikacyjna, w ktoÂrej Norwid umieszcza swoje listy, jest przezenÂ w tak duźym
stopniu utoźsamiana z sytuacjaÎ rozmowy bezposÂredniej, źe wymusza ona
stylizacjeÎ na potocznaÎ moÂwionosÂcÂ [...]º. H. ZagoÂrska, PiszeÎ jakbym gadaø,
¹Nurtº 1983, nr 5, s. 22.
122
Zapis z listopada 1971 r. E. Stachura, Notatnik, t. 5, Muz. Lit., inw.
2551.
123
Zapis z 18 pazÂdziernika 1972 r. Notatnik, t. 7, Muz. Lit., inw. 2551.
124
Zapis z 26 grudnia 1975 r. Notatnik, t. 15, Muz. Lit., inw. 2551.
125
Zapis z 7 maja 1973 r. Notatnik, t. 7, Muz. Lit., inw. 2551.
126
Zapis z 31 maja 1974 r. [w:] PP, t. 5, s. 356-357.
127
Mam tu na mysÂli zaroÂwno problem toźsamosÂci stylu, jak i nawiaÎzania
do staroźytnych praktyk pracy nad sobaÎ (askeÂsis).
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powiaÎzanÂ? Juź na obecnym etapie dociekanÂ moźna pokusicÂ
sieÎ o stwierdzenie, iź samo zwroÂcenie uwagi na problem pozwala lepiej zrozumiecÂ wieloaspektowaÎ toźsamosÂcÂ na niemal
wszystkich polach literackiej aktywnosÂci Stachury, do ktoÂrej
trzeba zaliczycÂ takźe bruliony i listy.
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Powyźej zarysowano powiaÎzania pomieÎdzy notatnikami,
listami i prozaÎ Stachury. Wskazano na zwiaÎzki przede wszystkim na pøaszczyzÂnie jeÎzyka, ale i w konstrukcji bohateroÂw lub
w sposobie organizacji tekstu. W niniejszym rozdziale przedstawiona zostanie propozycja, ktoÂra miaøaby tøumaczycÂ artystycznaÎ determinanteÎ, wpøywajaÎcaÎ na pewne niezaleźne od formy, powtarzalne rozwiaÎzania. Ponadto rozdziaø niniejszy podejmuje proÂbeÎ ukazania mechanizmoÂw, w mocy ktoÂrych pozostawaøy teksty autora Siekierezady, a ktoÂre dostrzegalne
saÎ jedynie po przeanalizowaniu caøosÂci dzieøa tego pisarza.
Tekstowe powiaÎzania w dziele Stachury tworzaÎ bardzo rozbudowanaÎ i skomplikowanaÎ siecÂ odniesienÂ. Trafiamy tu na cytaty z wøasnych tekstoÂw, autoparafrazy, jak roÂwnieź kompozycje
oparte na technice centonu1, w ktoÂrych elementami skøadowymi saÎ urywki tekstoÂw zaroÂwno wøasnych, jak i cudzych.
Kolejnym stopniem wewneÎtrznych powiaÎzanÂ roÂźnych utworoÂw Stachury jest zjawisko przemieszczania sieÎ motywoÂw
lub caøych fragmentoÂw tekstu. Moźliwe jest zaobserwowanie
tu pewnych prawidøowosÂci: wspomniane motywy przechodzaÎ
drogeÎ od notatnika, poprzez list, trafiajaÎc w konÂcu do opowiadania lub powiesÂci. Ponadto waźnym elementem wiaÎźaÎcym
zaroÂwno autobiograficzne, jak i nieautobiograficzne teksty
Stachury jest postacÂ ¹GøoÂwnego Narratoraº. Warto przesÂledzicÂ
takźe ten aspekt jego twoÂrczosÂci. Jest on kolejnym, powaźnym sygnaøem sugerujaÎcym, iź Stachura precyzyjnie tkaø siecÂ
powiaÎzanÂ pomieÎdzy swoimi utworami, niezaleźnie od tego, jakaÎ formeÎ tekst ostatecznie przybieraø. Przesøanki powyźsze
1
Jak podaje søownik terminoÂw literackich, kategoria ta (w szerokim rozumieniu) odnosi sieÎ do tekstoÂw zaroÂwno dawnych, jak i wspoÂøczesnych.
W niniejszych dociekaniach skupiam sieÎ na wspoÂøczesnych odmianach centonu: kolaźu i centonowej mowie.

152

MIEÎDZY TOTALNOSÂCIAÎ A FORMAÎ

wskazujaÎ na to, iź jego dzieøo moźe bycÂ zinterpretowane we
wøasÂciwy sposoÂb jedynie dzieÎki caøosÂciowemu ujeÎciu. Takim
badaniom powinno towarzyszycÂ poczucie roÂwnowaźnosÂci
form. Notatniki, listy, powiesÂci, opowiadania ± pominieÎcie
ktoÂregokolwiek z tych elementoÂw zaburzyøoby prawidøowy odbioÂr. Dlatego wszystkie one zostanaÎ wzieÎte pod uwageÎ i poddane analizie.

I. TEKST

UWIKèANY

Precyzyjna tkanina powiaÎzanÂ pomieÎdzy tekstami Stachury
zyskuje na czytelnosÂci w perspektywie badanÂ intertekstualnych. Po raz pierwszy terminem ¹intertekstualnosÂcÂº posøuźyøa
sieÎ Julia Kristeva (w roku 1967), piszaÎc o poglaÎdach Bachtina.
W swoim teksÂcie zwracaøa uwageÎ na to, iź Bachtinowi zawdzieÎczamy ¹odkrycie tego, źe kaźdy tekst jest zbudowany z mozaiki
cytatoÂw, jest wchøonieÎciem i przeksztaøceniem innego tekstu
[...]. W miejsce pojeÎcia intersubiektywnosÂci narzuca sieÎ pojeÎcie
intertekstualnosÂciº2.
Badaczka trafnie oceniøa doniosøosÂcÂ prac Bachtina, ktoÂre
staøy sieÎ podwalinami badanÂ nad intertekstualnosÂciaÎ. Dowodziøy tego kolejne teksty podejmujaÎce problematykeÎ intertekstualnosÂci, ktoÂrych wspoÂlnym mianownikiem byøy teorie
Bachtina3. RoÂwnieź w nich moźemy sieÎ doszukiwacÂ korzeni
2
J. Kristeva, Søowo, dialog i powiesÂcÂ [1967], [w:] Bachtin. Dialog ± jeÎzyk ±
kultura, red. E. Czaplejewicz i E. Kasperski, przeø. W. Grajewski, Warszawa
1983, s. 396. Cyt za: H. Markiewicz, Odmiany intertekstualnosÂci, [w:] tenźe,
Literaturoznawstwo i jego saÎsiedztwa, Warszawa 1989, s. 198. Michaø GøowinÂski, moÂwiaÎc o pierwszym uźyciu terminu ¹intertekstualnosÂcÂº, wskazuje na
rok 1969 i tekst Julii Kristevej, SemiotikeÂ, Recherches pour une seÂmanalyse,
Paris 1969. Zob. M. GøowinÂski, O intertekstualnosÂci, [w:] tenźe, IntertekstualnosÂcÂ, groteska, parabola, KrakoÂw 2000, s. 5.
3
Mam tu na mysÂli prace m.in.: M. Pfister, Koncepcje intertekstualnosÂci,
przeø. M. èukasiewicz, ¹PamieÎtnik Literackiº 1991, z. 4, s. 183-208; R. Lachmann, Pøaszczyzny pojeÎcia intertekstualnosÂci, przeø. M. èukasiewicz, ¹PamieÎtnik Literackiº 1991, z. 4, s. 209-215. ObszernaÎ bibliografieÎ podaje Wøodzimierz Bolecki w swojej ksiaÎźce Pre-teksty i teksty, Warszawa 1998, s. 1012. OproÂcz kanonicznych tekstoÂw, do ktoÂrych naleźaÎ arykuøy Henryka Markiewicza oraz Michaøa GøowinÂskiego, wsÂroÂd wymienionych pozycji saÎ m.in.:
W. Bolecki, IntertekstualnosÂcÂ, stylizacja i kolacja..., ¹Teksty Drugieº 1991, nr
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ujeÎcia relacji zachodzaÎcych pomieÎdzy tekstami zaproponowanego przez Genette'a w ksiaÎźce Palimpsestes4. NadrzeÎdnaÎ kategoriaÎ jest tu transtekstualnosÂcÂ, ktoÂra miesÂci w sobie pieÎcÂ
typoÂw relacji mieÎdzytekstowych:
± intertekstualnosÂcÂ (cytat, aluzja);
± paratekstualnosÂcÂ (komentarze do utworu zawarte w nim
samym ± przedmowy, posøowia);
± metatekstualnosÂcÂ (wysteÎpujaÎce w teksÂcie komentarze do
innego tekstu);
± hipertekstualnosÂcÂ (mamy z niaÎ do czynienia, kiedy widoczne saÎ powiaÎzania pomieÎdzy tekstem poÂzÂniejszym ± hipertekstem ± a tekstem wczesÂniejszym ± hipotekstem);
± architekstualnosÂcÂ (tekst odsyøa do ogoÂlnych reguø, wedøug ktoÂrych zostaø zbudowany)5.
Odpowiednim uzupeønieniem powyźszego, ogoÂlnego ujeÎcia
powiaÎzanÂ mieÎdzy tekstami saÎ badania Maøgorzaty CzerminÂskiej. W obreÎbie jej zainteresowanÂ znalazøy sieÎ, co waźne dla
niniejszych dociekanÂ, teksty autobiograficzne.
Badaczka, piszaÎc o powiaÎzaniach miedzytekstowych, majaÎcych poczaÎtek w ¹autobiografii duchowejº6, zwracaøa uwageÎ
na to, iź odniesienia do innych tekstoÂw, na jakie natrafiamy

3; S. Balbus, IntertekstualnosÂcÂ a proces historycznoliteracki, KrakoÂw 1990;
tenźe, MieÎdzy stylami, KrakoÂw 1993; L. Jenny, Strategia formy, przeø. K. i J.
Faliccy, ¹PamieÎtnik Literackiº 1988, z. 1, s. 256-295. Zob. takźe: J. Culler,
Presupozycje i intertekstualnosÂcÂ, tøum. K. Rosner, ¹PamieÎtnik Literackiº
1980, z. 3, s. 297-312.
4
G. Genette, Palimpsestes. La litteÂrature au second degreÂ, Paris 1982.
Patrz: M. GøowinÂski, O intertekstualnosÂci, s. 10. Podziaøowi temu posÂwieÎcam
wieÎcej uwagi, gdyź bliski jest temu, co zostanie przedstawione w dalszej czeÎsÂci
pracy, a co odnosicÂ sieÎ beÎdzie do zwiaÎzkoÂw mieÎdzy tekstami Stachury.
5
Zob. M. GøowinÂski, O intertekstualnosÂci, s. 11. Henryk Markiewicz
w swoim teksÂcie posÂwieÎconym intertekstualnosÂci dokonuje podziaøu transtekstualnosÂci na dziewieÎcÂ ogoÂlnych, mieszczaÎcych w sobie mniejsze elementy, czeÎsÂci skøadowych, wyroÂźnia: 1. Intertekstualizacje, 2. Przekøady, 3. Transformacje, 4. NawiaÎzania tematyczne, 5. Ikonizacje, 6. Imitacje, 7. Konfrontacje, 8. NawiaÎzania do uogoÂlnienÂ zawartych w pro/arche/tekstach, 9. Metatekstualizacje. Dla wytøumaczenia jednak powiaÎzanÂ mieÎdzytekstowych w dzieøach Stachury nie ma potrzeby uruchamiania tego podziaøu. Mimo swej
szczegoÂøowosÂci nie obejmuje on w peøni tego, z czym stykamy sieÎ w omawianych utworach.
6
Zob. M. CzerminÂska, NawiaÎzania mieÎdzytekstowe w autobiografii duchowej, [w:] taź, Autobiograficzny troÂjkaÎt. SÂwiadectwo, wyznanie i wyzwanie,
KrakoÂw 2000, s. 99-114.
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w pismach autobiograficznych, moźna podzielicÂ na cztery kategorie. SaÎ to:
1) autokomentarz, tj. odniesienie do wøasnego tekstu autobiograficznego;
2) nawiaÎzanie do tekstoÂw autobiograficznych innych autoroÂw;
3) odwoøania do wøasnych tekstoÂw nieautobiograficznych;
4) odniesienie do cudzych tekstoÂw nieautobiograficznych.
Sytuacja pierwsza powstaje, kiedy piszaÎcy nabiera dystansu do wøasnego tekstu. Patrzy nanÂ jak na tekst nowy wobec
powstajaÎcego. Opisywana kategoria powiaÎzana jest z drugaÎ
sposÂroÂd wymienionych. NawiaÎzania do obcych tekstoÂw autobiograficznych saÎ wyrazem poczucia ciaÎgøosÂci gatunkowej
oraz sÂwiadomosÂci tradycji. Pod trzeciaÎ kategoriaÎ kryjaÎ sieÎ
zwiaÎzki, jakie zachodzaÎ pomieÎdzy tekstem autobiograficznym
a innymi tekstami pisarza. Niejednokrotnie trafiamy tu na relacje dwukierunkowe. Tekstem pierwotnym moźe bycÂ utwoÂr
literacki, przywoøywany i komentowany w zapisie diarystycznym, roÂwnie dobrze jednak moźe bycÂ odwrotnie. Tekstem
zÂroÂdøowym moźe bycÂ zapis autobiograficzny, ktoÂrego czeÎsÂci
przeredagowane moźemy poÂzÂniej znalezÂcÂ w powiesÂci opowiadaniu lub wierszu.
OstatniaÎ kategorieÎ stanowi otwarta, i chyba niedajaÎca sieÎ
zamknaÎcÂ, wielosÂcÂ odniesienÂ do roÂźnego rodzaju tekstoÂw.
Skonstruowanie rejestru odniesienÂ do innych tekstoÂw odsøania, charakterystyczne dla danego pisarza, pojmowanie tradycji i jego w niej miejsca. Pojawia sieÎ tu takźe perspektywa pogrupowania powyźszych kategorii ze wzgleÎdu na nadawceÎ (wypowiedzi moje/ wypowiedzi cudze). NawiaÎzania do tekstoÂw
wøasnych nie wiaÎźaÎ sieÎ jedynie z krytycznaÎ lekturaÎ, mogaÎ bycÂ
takźe czeÎsÂciaÎ aktu samopoznania. Odniesienie do tekstoÂw innych twoÂrcoÂw nie jest jedynie sÂwiadomosÂciaÎ konwencji podejmowanego gatunku, ale takźe celowym dialogiem7.
InteresujaÎcaÎ ilustracjaÎ opisanych powyźej kategorii, zwiaÎzanych z tekstami diarystycznymi, saÎ utwory Anny KamienÂskiej. AnalizujaÎc je pod kaÎtem autokomentarzy, zwracamy
uwageÎ na powsÂciaÎgliwosÂcÂ autorki oraz silnie akcentowane
przekonanie o nieliterackosÂci zapiskoÂw (ich cechaÎ ma bycÂ
skroÂtowosÂcÂ i spontanicznosÂcÂ). Ze wzgleÎdu na podobienÂstwo
7

Tamźe, s. 99-102.
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relacji mieÎdzytekstowych u Stachury i KamienÂskiej ± poniźej
poddane zostanaÎ analizie jedynie te nawiaÎzania mieÎdzytekstowe KamienÂskiej, w ktoÂrych tresÂciaÎ pierwotnaÎ byø zapis w Notatniku8. Oto sytuacja, kiedy to pierwotny zapis notatnikowy staø
sieÎ kamieniem weÎgielnym tekstu poetyckiego: ¹11 pazÂdziernika [1970]. KsiaÎźeczka do naboźenÂstwa w reÎku starej kobiety
w kosÂciele ± to poemat. SpuchnieÎta, brunatna od palcoÂw i ust,
speÎkana o duźych literach, juź niemal zatarta. Ile pokolenÂ
z niej sieÎ modliøo...º9.
Po kilku miesiaÎcach trafiamy na podobny zapis: ¹11 stycznia [1971]. KsiaÎźeczka do naboźenÂstwa, zasÂliniona, zgniøa,
spuchnieÎta. Wielkie litery. KsieÎga źycia. NapisacÂ o tymº10.
W roku 1972 wydany zostaø tom Herody, w ktoÂrym znajduje sieÎ wiersz Litania11. NiewaÎtpliwie jest on poetyckaÎ realizacjaÎ cytowanych powyźej notatnikowych zapisoÂw:
Litania
KsieÎgo brunatna jak jesienÂ
spuchnieÎta jak nogi praczki
gorzko osÂliniona
ksieÎgo modlenia
ksieÎgo skargi
[...]
twoje karty jary gøeÎbokie
dla woøoÂw paluchoÂw zgrubiaøych
ksieÎgo sÂliny i źoÂøci
sÂluzu i wybroczyn
jeÎzyka suchego
[...]
wargami caøowana
ksieÎgo pogrzebana
ksieÎgo ponad wszystko
ksieÎgo

Z cytowanego juź tomu Herody pochodzi wiersz Ciaøo.
Pierwsze sygnaøy pojawiajaÎce sieÎ w Notatniku KamienÂskiej,
8

Wszystkie przykøady powiaÎzanÂ mieÎdzytekstowych u KamienÂskiej podajeÎ za tekstem CzerminÂskiej, tamźe, s. 106-110. Wszystkie cytaty z notatnikoÂw
podajeÎ za: A. KamienÂska, Notatnik 1965-1972, t. 1, PoznanÂ 1988.
9
A. KamienÂska, dz. cyt., t. 1, s. 135.
10
Tamźe, s. 156.
11
A. KamienÂska, Litania, [w:] taź, Herody, Warszawa 1972, s. 7-8.
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ktoÂre moźemy z tym wierszem powiaÎzacÂ, pochodzaÎ z roku
1969: ¹Mit o Anteuszu, ktoÂry uzyskuje na powroÂt siøy przez
dotknieÎcie ziemi. ZiemiaÎ jest dla czøowieka inny czøowiek. Tylko staÎd moźe on czerpacÂ siøy. Inaczej wieÎdnie, starzeje sieÎ
i umieraº12. Rok 1970 przynosi zapis: ¹Ciaøo jest ziemiaÎ anteuszowaÎ. BøogosøawienÂstwo otrzymuje czøowiek caøy. Nie pogardzacÂ zmarøym tylko dlatego, źe nie ma ciaøa. ModleÎ sieÎ o Jego
ciaøo, aby źyøo i oźyøoº13.
ProÂźno by szukacÂ w tomie Herody daty powstania wiersza
Ciaøo. Odnajdujemy tam jednak fragment o ciele Anteusza jako jedynej ziemi. KonÂcoÂwka wiersza brzmi:
Wszystko sieÎ dzieje jak w jaseøkach starych
Jest czøowiek sÂmiercÂ anioø i szatan
Szatan o dusze idzie z mieczem
A maÎdry Anioø zgadza sieÎ wziaÎcÂ tylko ciaøo
Bo wie źe z nim zabiera wszystko14.

Prawdopodobnie nowaÎ perspektyweÎ interpretacyjnaÎ przyniosøoby przebadanie korespondencji KamienÂskiej pod kaÎtem
przemieszczania sieÎ motywoÂw lub poÂzÂniejszego wykorzystywania fragmentoÂw notatnika w innych utworach.
Z punktu widzenia powyźszych dociekanÂ ciekawie przedstawia sieÎ lektura dziennikoÂw Naøkowskiej. Charakterystyczna w nim jest ¹intensywna refleksja metadiarystyczna, ale takźe interferencje mieÎdzy diarium a powstajaÎcaÎ jednoczesÂnie
prozaÎ, odbijajaÎce sieÎ w dzienniku tego okresu w jego narracyjnosÂci i formalnej roÂźnorodnosÂci. W swej funkcji zeszytu literackich cÂwiczenÂ ± a wieÎc literackiej inicjacji ± wczesny dziennik
´
Naøkowskiej przypomina møodzienÂczy dziennik Zeromskiego,
ktoÂry konÂczy sieÎ wraz z podjeÎciem przez diarysteÎ decyzji zostania pisarzem. TakaÎ decyzjaÎ konÂczy sieÎ roÂwnieź møodzienÂczy
dziennik Naøkowskiejº15.
W pisarskiej refleksji zawartej w dzienniku dostrzec moźna
konflikt pomieÎdzy pisaniem a źyciem. Znamienne jest to, źe
trudno byøoby przeprowadzicÂ graniceÎ oddzielajaÎcaÎ obydwa obszary. SytuacjeÎ takaÎ zastajemy juź na wczesnym etapie dzien12
13
14
15

A. KamienÂska, Notatnik, t. 1, s. 56.
Tamźe, s. 82.
[W:] A. KamienÂska, Herody, s. 14-15.
M. Marszaøek, ¹ZÇycie i papierº, s. 97.
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nikowych zapisoÂw: rzeczywistosÂcÂ i zmysÂlenie pojawiajaÎ sieÎ na
roÂwnych prawach i øaÎczaÎ ze sobaÎ. Pod dataÎ 8 stycznia 1902
odnajdujemy autokomentarz dotyczaÎcy takiego stanu rzeczy
w diariuszu: ¹Wszystko, co spotyka mnie w źyciu, rozpatrujeÎ
literacko; mam specjalnaÎ formeÎ przyjmowania wraźenÂ, specjalnaÎ formeÎ marzenÂ i wspomnienÂ, w ogoÂle mysÂli ± formeÎ, źe
tak powiem ± epicznaÎ. Siebie przedstawiam sobie zawsze
w trzeciej osobie, akcjeÎ ± w czasie przeszøym, uczucia w formie
wyrazoÂw twarzy, poÂz i gestoÂw, marzenia ± w formie czegosÂ, co
juź sieÎ staøo i jest opowiadane. Najdrobniejszy epizod w moim
źyciu przyjmuje w mym umysÂle formeÎ nowelki, jakisÂ nowo
spotkany typ czøowieka jest moim bohaterem powiesÂci, czyjesÂ
trafne lub charakterystyczne wyraźenie ± mottem do jakiegosÂ
utworu. W mym źyciu nie ma bezposÂredniosÂci wraźenÂ; w godzinach rozmowy, sÂmiechu, zabawy ± moÂzg pracuje mi nieustannie, z nateÎźeniem i uporem, nad literackaÎ formaÎ wszystkiego, co przyjmuje z zewnaÎtrzº16.
MajaÎce zÂroÂdøo w wydarzeniach rzeczywistych, dziennikowe
zapisy sÂwiadomie saÎ konstruowane tak, by od poczaÎtku byøy
czeÎsÂciaÎ literackiego dzieøa Naøkowskiej. Dzieøo to zachowuje
spoÂjnosÂcÂ dzieÎki precyzyjnie realizowanemu zamysøowi. RoÂźnorakie motywy, sekwencje akcji odnoszaÎ sieÎ wzajem do siebie,
splatajaÎ i uzupeøniajaÎ. Realizuje sieÎ to tak, źe np. nakresÂlona
w dzienniku postacÂ znajduje swoje odbicie w studium Charaktery, nasteÎpnie sam ¹charakterº znajduje swoÂj odpowiednik
w wersji powiesÂciowej lub puentowany jest w aforyzmie. PowiaÎzanie pomieÎdzy autobiograficznymi i nieautobiograficznymi
tekstami Naøkowskiej odsøoniøo opublikowanie DziennikoÂw17.
Godny uwagi jest takźe model powiaÎzanÂ mieÎdzytekstowych, jakie odnajdujemy w tekstach Miøosza18. Jak zauwaźyø
16
Z. Naøkowska, Dzienniki, t. 1, red. H. Kirchner, Warszawa 1975,
s. 195 n. Por. M. Marszaøek, dz. cyt., s. 99.
17
Por. M. Marszaøek, dz. cyt., s. 185.
18
W Muzeum Literatury zachowaø sieÎ brulion listu Edwarda Stachury
(Xalpa, 18 lutego 1975 roku), ktoÂry prawdopodobnie miaø bycÂ posøany do
Czesøawa Miøosza: ¹Zaproponowaøa mi «Revista de la Universidad» [...] przeøoźenie kilku PanÂskich wierszy na jeÎzyk hiszpanÂski [...] Katedra Fil. Søow. Un
[sic!] w Berkeley, gdzie jak formalnie wiadomo, jest Pan GøoÂwnym WykøadowcaÎ
[...]. Rozmawiaøem kiedysÂ w W-wie o Panu ze Zbigniewem Herbertem, potem
w Ann Arbor z prof. Skolimowskim [...] czy byøby Pan uprzejmy przesøacÂ mi
szesÂcÂ wierszy, jak sieÎ moÂwi, najbardziej reprezentatywnych. BeÎdeÎ w Meksyku
do 20 marca [...] wracam do Polski statkiem z Montrealu 25 kwietnia [...]º. Cyt.
za: W. Szyngwelski, Sted, s. 157.
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Wøodzimierz Bolecki: ¹Wszystkie teksty Miøosza, a wieÎc powiesÂci, eseje, recenzje, wiersze, a takźe wywiady, stanowiaÎ system naczynÂ poøaÎczonych. Nie ma w powiesÂciach takich spraw,
o ktoÂrych Miøosz nie wspominaøby w eseistyce. Co wieÎcej, w narracyjnej twoÂrczosÂci Miøosza istniejaÎ pewne sformuøowania,
motywy, ktoÂre w kaźdym typie wypowiedzi saÎ inaczej artykuøowane. Zmienia sieÎ ich opracowanie stylistyczne, zmienia sieÎ
ich sens, funkcja kompozycyjna, ale saÎ to niemal te same sformuøowania, mysÂli, søowa, czasem zdarzenia. Moźna w tym widziecÂ skøadniki mysÂlowej i tekstowej ciaÎgøosÂci, moźna widziecÂ
proÂbeÎ wariacyjnego opracowania tych samych motywoÂw. Moźna teź fakt ten uznacÂ za jeden z gøoÂwnych mechanizmoÂw poetyki tekstoÂw Miøosza, pamieÎtajaÎc jednak, źe wariacyjnosÂcÂ ta
jest sÂwiadectwem procesu twoÂrczego, a nie zamierzonych dziaøanÂ intertekstowychº19.
Tworzone przez Miøosza wieÎzi mieÎdzy tekstami silniej wiaÎźaÎ
jego teksty mieÎdzy sobaÎ niź z ich pozaliterackimi kontekstami
(np. prawdaÎ biografii). IlustracjaÎ powyźszego niech beÎdzie jeden z kilku przykøadoÂw zjawiska podanych przez Boleckiego:
¹Jajko wydmuchuje sieÎ w ten sposoÂb, źe robi sieÎ na konÂcu
maøy otworek i wciaÎga sieÎ, co jest we sÂrodku, przez søomkeÎ.
Podobnie ze wszystkiego na okoøo zostawaø pozoÂr, skorupa.
Niby to, co dawniej, a nie toº20.
A oto fragment Rodzinnej Europy: ¹Zawieziony przez portiera hotelu na dwudzieste pieÎtro, siedzaÎc w pluszowym i przegrzanym pokoju przy skrzynce radia, skaÎd saÎczyøa sieÎ muzyka, widzaÎc w dole neony, garaźe, kraÎźenie metalowych ryb
w akwarium, doznawaøem tak silnego nacisku powszechnego
tutaj znijaczenia ludzkich daÎźenÂ, źe galopowaøy przeze mnie
obrazy wysysania czøowieka od wewnaÎtrz, jak kiedy przez
søomkeÎ wysysa sieÎ jajko. I powstaø z tego wiersz o wydarciu
czøowieka samemu sobie, o alienacjiº21:
Nie ma wzroku, ani søuchu, ani smaku,
Ani powonienia, ani dotyku
Ten, ktoÂrego mieÎkko na dwudzieste pieÎtro
Wiezie mieÎkkaÎ windaÎ i lukrowanaÎ piaÎstkaÎ, girl,
19

W. Bolecki, Wariacje tekstowe, [w:] tenźe, Pre-teksty i teksty, s. 188.
Zob. takźe: Z. èapinÂski, MieÎdzy politykaÎ a metafizykaÎ. (O poezji Czesøawa
Miøosza), Warszawa 1980, s. 7.
20
C. Miøosz, Dolina Issy, KrakoÂw 1981, s. 247.
21
C. Miøosz, Rodzinna Europa, Paryź 1980, s. 230-231.
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NucaÎca lukrowanaÎ piosenkeÎ.
Bez wzroku, søuchu i bez smaku,
Bez powonienia i dotyku
Wrzuca pieniaÎdz w lukrowanaÎ skrzynkeÎ radia
I fosforyzuje piosenka,
Woda w ktoÂrej zabito bakterie,
Wiosenne zÂroÂdøo napeønione syntetycznaÎ perfumaÎ,
´
Zycie, odjeÎto sÂmiercÂ,
Organa pøciowe wystrzyźone z bøyszczaÎcego papieru.
Dokoøa ustawiona pusta noc bez barwy
I akwaria, gdzie ustaje ruch blaszanych ryb.
SypiaÎ sieÎ pokarmy, ktoÂre zapomniaøy
TajemniceÎ pracy mineraøoÂw.
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
I ze strachu źe nie czuje przeraźenia
Wrzuca pieniaÎdz w lukrowanaÎ skrzynkeÎ radia.
Za piosenkeÎ papierowe lisÂcie palm,
Za źycie bez sÂmierci,
za nikczemnosÂcÂ22

W powyźszym zestawieniu widoczne saÎ zmiany realioÂw
i szczegoÂøoÂw w zaleźnosÂci od kontekstu, np. windziarzem raz
jest portier, drugim razem møoda dziewczyna. To jeden z sygnaøoÂw, ktoÂry powinien bycÂ ostrzeźeniem dla tych, ktoÂrzy zbyt
pospiesznie chcieliby widziecÂ w ksiaÎźkach Miøosza sÂcisøaÎ wiernosÂcÂ biograficznym realiom. W dziele Miøosza jest to rzecz drugorzeÎdna, najwaźniejsze jest ¹ogoÂlne znaczenie, jak gdyby sens
søownikowy, ktoÂry w kaźdym konteksÂcie inaczej zostaø osadzony w søowach, teksÂcie, w realiachº23.
NawiaÎzania do wøasnych utworoÂw spotykane u roÂźnych
pisarzy mogaÎ bycÂ zaroÂwno zupeønie przypadkowe, jak i precyzyjnie konstruowane. W dziele Edwarda Stachury dostrzegalne saÎ bardzo silne i wielopøaszczyznowe zwiaÎzki intertekstualne. PosiøkujaÎc sieÎ odpowiednimi przykøadami,
dowiesÂcÂ moźna, iź te zwiaÎzki saÎ przejawem sÂwiadomego
i konsekwentnie realizowanego zamysøu. PowtarzajaÎce sieÎ
motywy lub czasem caøe fragmenty tekstu spajajaÎ i wzajem

22

s. 191.
23

C. Miøosz, Nie ma wzroku, Detroit 1949. Cyt. za: W. Bolecki, dz. cyt.
W. Bolecki, dz. cyt., s. 193.
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do siebie odsyøajaÎ: listy, notatniki, opowiadania, powiesÂci,
eseje i wiersze.
IntensywnosÂcÂ wyźej opisanych zwiaÎzkoÂw przeprowadzona
zostaøa na zupeønie wyjaÎtkowaÎ skaleÎ. Tak rozbudowana siecÂ
powiaÎzanÂ miaøa bycÂ m.in. gwarantem spoÂjnosÂci konsekwentnie realizowanego planu uwiarygodnienia przed czytelnikiem
biografii bohatera-narratora. Ponadto jest to jeszcze jeden argument wspierajaÎcy tezeÎ o totalnosÂci w literackich ambicjach
autora Siekierezady.

II. STACHURA

INTERTEKSTUALNY

Jednym z artystycznych przedsieÎwzieÎcÂ Stachury, o ktoÂrych
bez waÎtpienia moźna powiedziecÂ: totalne, byø opisany powyźej
¹zamach na wszystkosÂcÂº. LiterackaÎ realizacjaÎ tego pomysøu
miaøa bycÂ ¹czysta opowiesÂcÂº ± Fabula rasa. Utopijny zamiar
ogarnieÎcia caøosÂci rzeczywistosÂci odbijaø sieÎ wieloma tomami
zapiskoÂw. Notatniki daøy poczaÎtek siatce powiaÎzanÂ, od ktoÂrych
rozpoczeÎøo sieÎ tworzenie caøosÂci z fragmentoÂw. Wszystkie literackie realizacje Stachury saÎ dowodem na to, iź jego literatura
nie jest ograniczona do samej siebie. Bez trudu odszukacÂ moźna nawiaÎzania, aluzje, cytaty odsyøajaÎce poza czytany tekst,
a takźe poza utwory autora. Przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy saÎ jednak zwiaÎzki utworoÂw Stachury z innymi
jego tekstami oraz ich funkcja.
Jeden z najwaźniejszych utworoÂw Stachury ± Fabula rasa
± rozpoczyna sieÎ, przytaczanaÎ juź w poprzednim rozdziale, NotaÎ do czytelnika:
Ta ksiaÎźka nie jest do przeczytania. Ta ksiaÎźka jest do odkrycia. Co
jest w tej ksiaÎźce do odkrycia? [...] źe kaźda ksiaÎźka jest zawsze
tylko ksiaÎźkaÎ; źe wszystkie søowa saÎ zawsze tylko søowami [...].
Ta ksiaÎźka jest opisem czegosÂ, co jest. To cosÂ to niesÂmiertelnie
źywe źycie. Moźesz to odkrycÂ, jesÂli nie utkniesz na søowach, jesÂli nie
zachøysÂniesz sieÎ søowami, nie zadusisz søowami i nie spoczniesz na
søowie jak w trumnie. JesÂli zawieruszysz sieÎ dalej, poza søowo, poza
groÂb. Komu w drogeÎ, temu teraz24.

24

Fabula rasa, s. 5.
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Cytowany fragment jest przykøadem ¹paratekstualnosÂciº.
Otrzymujemy wyjasÂnienie dotyczaÎce utworu. Tekst zwraca
uwageÎ przede wszystkim na to, czym komentowany tekst nie
jest, a nie jest źyciem. Jest jedynie jego imitacjaÎ, opisem. NagøoÂwek poprzedzajaÎcy zasadniczy tekst przesuwa sÂrodek cieÎźkosÂci z tekstu na czytelnika. Mamy tu bezposÂredni zwrot do
czytelnika, proÂbeÎ nawiaÎzania z nim kontaktu juź od pierwszych søoÂw. W tym kroÂtkim fragmencie odbija sieÎ echem podjeÎty przez StachureÎ zamiar wyniesienia czytelnika do rangi
wspoÂøtwoÂrcy25. PodobnaÎ sytuacjeÎ opisywaø Gomulicki w Dzikich muzach: ¹Tak sam materiaø zazwyczaj podpowiada swojaÎ
budoweÎ. Architektura, ktoÂra jest niezaleźna od nas. [...] Odbiorca nie powinien, wedøug mnie, w podobnych wypadkach,
pozostacÂ bierny. Jest ze mnaÎ na roÂwnych prawach: w tym samym stopniu ± ocenia, wybiera i komponujeº26.
Stachura, zwracajaÎc sieÎ do czytelnika z apelem o sÂwiadomaÎ
lektureÎ, ktoÂra powinna wyjsÂcÂ poza tekst i zmienicÂ sieÎ w dziaøanie, w zwartej formie okresÂliø formeÎ i funkcjeÎ utworu zaproponowanego czytelnikowi27.
Liczne saÎ przykøady autocytatoÂw w utworach autora Caøej
jaskrawosÂci. Chwyt taki nie jest w literaturze niczym wyjaÎtkowym. NawiaÎzania do wøasnych utworoÂw znajdziemy w prozie
m.in. takich autoroÂw, jak: Stanisøaw Lem, Tadeusz Konwicki,
Wøodzimierz Odojewski, Kazimierz Brandys czy Teodor Parnicki. W dziele tego ostatniego powiaÎzania przyjmujaÎ postacÂ
bardzo wyrazistaÎ. Na opus magnum skøadajaÎ sieÎ powiesÂci,
ktoÂre tworzaÎ kilka cykli poøaÎczonych ze sobaÎ nie tylko fabuøaÎ,
ale przede wszystkim postaciaÎ wspoÂlnego ¹narratora-demiurga-pisarzaº28.
Utwory Stachury øaÎczaÎ silne wieÎzi budowane na roÂźnych
polach, ale ± podobnie jak u Parnickiego ± najsilniejszym spoiwem jest bohater-narrator tekstoÂw. W pierwszych opowiada25

Zobacz w rozdziale drugim podrozdziaø: Jak sieÎ pozbycÂ literatury...
L. Gomolicki, Dzikie muzy, èoÂdzÂ 1968, s. 173.
27
W pierwotnym zaøoźeniu Fabula rasa miaøa zawieracÂ puste strony,
ktoÂre czytelnik moÂgøby zapeønicÂ. Zob. w rozdziale pierwszym niniejszej rozprawy: ¹Zamachy na wszystkosÂcÂº.
28
Por. M. Woøk, AutointertekstualnosÂcÂ i pierwsza osoba. Przypadek
¹NierzeczywistosÂciº i ¹Rondaº Kazimierza Brandysa, ¹PamieÎtnik Literackiº
1999, z. 3, s. 107. Zob. takźe o kryptoautotematyzmie u Konwickiego:
J. Kandziora, ZmeÎczeni fabuøaÎ. Narracje osobiste w prozie po 1976 roku,
Wrocøaw±Warszawa±KrakoÂw 1993, s. 55-56.
26
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niach albo nie poznajemy imienia bohatera-narratora, albo
pojawia sieÎ raz, jakby mimochodem. W tytuøowym opowiadaniu z debiutanckiego tomu Jeden dzienÂ nie poznajemy imienia
bohatera-narratora, otrzymujemy jednak wyrazÂny sygnaø odsyøajaÎcy nas do opowiadania nasteÎpnego:
Przeszedøem przez jezioro korytarza na pieÎtach i po schodach wyszedøem na zewnaÎtrz.
Powitaøo mnie od razu inne powietrze, wieczorne i sÂwieźe, nie
tak jak na polu lub w lesie, ale dosycÂ sÂwieźe, duźo wieÎcej niź
w ¹Schronieº [...]. Teraz jestem na dworcu, w poczekalni dworcowej, gdzie nie ma czuøosÂci [...].
KtosÂ podejdzie do mnie, wezÂmie mnie za reÎkeÎ, zaopiekuje sieÎ
mnaÎ, wezÂmie mnie za reÎkeÎ i powie: ¹[...] na imieÎ mi Olga. Zamknij
oczy. BeÎdeÎ ci wszystko opowiadaøaº29.

Opowiadanie, do ktoÂrego jestesÂmy odsyøani, nasteÎpuje po
cytowanych powyźej søowach. Zostaøa tu wykorzystana konwencja listu, zapisy porzaÎdkowane saÎ datami, na ktoÂre skøada
sieÎ dzienÂ i miesiaÎc. Tekst pod pierwszaÎ dataÎ (1 kwietnia) ujawnia imieÎ bohatera: ¹Pisaøem tego ptaka, kiedy Jurek wszedø do
pokoju i powiedziaø: «Sted, Olga cieÎ prosi»º30.
NasteÎpne strony przynoszaÎ imieÎ bohatera, odsyøajaÎc jednoczesÂnie do opowiadania poprzedniego, w ktoÂrym bohater
snuø rozwaźania w podrzeÎdnym lokalu gastronomicznym
¹Schronº:
4 kwietnia. Pojechaøem do ¹Schronuº, usiadøem tam przy barze
i wszystko we mnie pøakaøo. A dookoøa wszyscy inni pili i tanÂczyli,
i krzyczeli, a ja siedziaøem przy barze. Siedziaøem i niesÂmiaøo czekaøem, źe przyjdziesz niepostrzeźenie, poøoźysz mi reÎkeÎ na ramieniu i powiesz ¹Edwardº, tak jak nikt tego nie potrafi [...]31.

èatwo zauwaźycÂ, iź zmienia sieÎ kontekst przeźycÂ wewneÎtrznych postaci, o ktoÂrej wiemy coraz wieÎcej. W opowiadaniu Jak
mi byøo na Mazurach (z tego samego tomu) pojawiajaÎ sieÎ fragmenty wskazujaÎce na ich zwiaÎzek z biografiaÎ autora:
[...] jeszcze dawniej, kiedy wszystko byøo jeszcze nieprzypuszczalne
nawet, 14 lipca w sÂwieÎto wielkie narodowe, na placu w Pont de
Cheruy, wypeønionym ciasno tøumem sÂwieÎtujaÎcym, wchodziøem
29
30
31

E. Stachura, Jeden dzienÂ, [w:] tenźe, Jeden dzienÂ, s. 23.
E. Stachura, Listy do Olgi, [w:] tamźe, s. 25.
Tamźe, s. 27.
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na søup wysoki sÂliski, posmarowany parafinaÎ naumysÂlnie [...] zaczynaøem wspinanie, nie patrzaÎc w doÂø, bo to mogøo zaszkodzicÂ,
a na dole chøopaki i starszy brat krzyczeli: ¹Vas-y, Edziu, vas-yº32.

W poczaÎtkowych tekstach Stachury bohater-narrator obdarzony jest przymiotami, ktoÂre sugerujaÎ pokrewienÂstwo z autorem: imieÎ, wyglaÎd zewneÎtrzny, pochodzenie. W kolejnych
ksiaÎźkach ulega to zmianie jedynie po czeÎsÂci, stopniowo coraz
wyrazÂniej ujawnia swojaÎ obecnosÂcÂ ¹GøoÂwny Narratorº33. Rozszczepia sieÎ on na kilka innych, podporzaÎdkowanych mu, postaci34. MajaÎ one roÂźne imiona, ktoÂre nie nawiaÎzujaÎ bezposÂrednio do autora. Po pierwszej powiesÂci Stachury Caøej jaskrawosÂci oprowadza nas Edmund Szerucki, w drugiej
powiesÂci ± Siekierezadzie ± dialog prowadzaÎ Jan Pradera i Michaø KaÎtny. Ta roÂźnorodnosÂcÂ osoÂb jest pozorna, z duźaÎ dozaÎ
prawdopodobienÂstwa moźna twierdzicÂ, źe jest to jedna rozszczepiona postacÂ, ktoÂra ma wszelkie cechy alter ego autora.
KropkeÎ nad ¹iº moźemy postawicÂ po lekturze fragmentu
z Wszystko jest poezja:

32
[W:] Jeden dzienÂ, s. 43. Edward Stachura, wraz z rodzicami i rodzenÂstwem, przenioÂsø sieÎ w 1948 roku z Francji (Pont de Cheruy) do Polski (èazieniec obok Aleksandrowa Kuj.). Zob. M. Buchowski, dz. cyt., s. 12-14.
33
Jacek èukasiewicz posøuźyø sieÎ terminem ¹Narrator GøoÂwnyº, ktoÂry jest
¹kreacjaÎ, w gruncie rzeczy lirycznaÎ, nadajaÎcaÎ jednolitosÂcÂ wielkiej ilosÂci ksiaÎg,
powodujaÎcaÎ, źe ich waÎtki zazeÎbiajaÎ sieÎ i øaÎczaÎ [...]. Jego stylem przemawiajaÎ
wszystkie postacie, wszystkie saÎ jego gøosami wewneÎtrznymi, w pewnym przynajmniej stopniu. Wszystkie saÎ «osobami» w jego niespokojnym, nerwowym
«dialogu wewneÎtrznym»º. J. èukasiewicz, Gliniane dzbany, ¹TwoÂrczosÂcÂº 1967,
nr 4, s. 68. Cyt. za: M. CzerminÂska, Czas w powiesÂciach Parnickiego, Wrocøaw
±Warszawa±KrakoÂw±GdanÂsk 1972, s. 51. Zobacz takźe: taź, Hipoteza autorstwa (O podmiocie dzieø wszystkich jednego autora), [w:] Ja, autor, red. D.
SÂnieźko, Warszawa 1996, s. 79-88., Tadeusz Køak, komentujaÎc debiutancki
tom poezji Stachury, zwroÂciø uwageÎ na bliskie zwiaÎzki pomieÎdzy podmiotami
w prozie i poezji pisarza. Zob. T. Køak, Dwa portrety jednego bohatera, ¹Kamenaº 1963, nr 12, s. 8. Zob. takźe tenźe, Do Edwarda Stachury list prywatny,
¹Kamenaº 1960, nr 15/16, s. 8.
34
Maøgorzata èukaszuk, analizujaÎc poezjeÎ Wata, pisaøa o podobnym rozszczepieniu: ¹Rozbite «amorficzne» JA wygøasza pozorny tylko monolog ± poemat jest bowiem we wszystkich swoich momentach dialogiem, rozpisanaÎ na
szereg gøosoÂw «wewneÎtrznych» rozmowaÎ, polifoniaÎ; jest «akcjaÎ» na isÂcie teatralnej scenie [...] budowanaÎ przez roÂźne wcielenia tego samego podmiotu moÂwiaÎcego [...]. M. èukaszuk, ...i w koøysankeÎ juzÇ przemieniony pøacz... Obiit... Natus
est w poezji Aleksandra Wata, Londyn 1989, s. 34.
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Wszystko, co napisaøem ± przepisaøem z przestworzy. Ja tylko
przeniosøem to wszystko stamtaÎd i naniosøem tu, na biaøe przestworza papierowych kartek, karteluszkoÂw, sÂwistkoÂw i strzeÎpkoÂw,
takich samych jak te, ktoÂre Michaø KaÎtny kiedysÂ ± siedzaÎc z PraderaÎ
na zreÎbie po siekierezadzie ± wyciaÎgnaÎø z kieszeni i zaczaÎø porzaÎdkowacÂ, na poøy w blaskach gasnaÎcego dnia, na poøy w blaskach
ogniska [...]. A potem Michaø KaÎtny i Jan Pradera, jak jeden maÎź
(brakowaøo Edmunda Szeruckiego do tego kompletu) ± patrzyli
w ogienÂ zwyczajnie i dyszeli w kosmos legendarnie35.

Oto fragment Siekierezady, do ktoÂrego odwoøujaÎ sieÎ powyźsze zdania:
Po døuźszym i starannym milczeniu Michaø KaÎtny poruszyø sieÎ,
przerywajaÎc nasze patrzenie w ogienÂ zwyczajne i dyszenie w kosmos legendarne. WyjaÎø jakiesÂ papiery, taki plik luzÂnych kartek
i karteluszkoÂw z wewneÎtrznej kieszeni kurtki, i zaczaÎø przeglaÎdacÂ
je, na poøy w blaskach gasnaÎcego dnia, na poøy w blaskach dopalajaÎcego sieÎ ogniska. Wiele kartek, po kroÂtkim lub trocheÎ døuźszym
rzuceniu na nie okiem, zmiaÎø i wrzuciø do ogniska36.

Edmund Szerucki, ktoÂrego zabrakøo na zreÎbie, przywoøywany jest we wspomnieniach Jana Pradery ± tym samym wiaÎźaÎc teÎ ksiaÎźkeÎ z CaøaÎ jaskrawosÂciaÎ, tak jak wczesÂniej wiaÎzane
byøy ze sobaÎ opowiadania. Poza postaciaÎ ¹GøoÂwnego Narratoraº dodatkowym spoiwem saÎ cytaty:
± Jak ci na imieÎ? ± spytaøem go, kiedy wysiadø na jakiejsÂ maøej
stacyjce [...].
± To jest niewaźne, jak mam na imieÎ. Nie ma znaczenia. O to
teź nie chodzi. BaÎdzÂ zdroÂw [...].
Otworzyøem okno z korytarza pociaÎgu na peronie i on wtedy
podszedø do mnie do okna. Podaø mi reÎkeÎ i powiedziaø:
± Edmund. Edmund Szerucki. A ty?
± Janek Pradera.
± BaÎdzÂ zdroÂw, Janek.
± Trzymaj sieÎ, Edmund.
Peresada nie wracaø, a ja na tym skraju lasu, oparty o drzewo
z reÎkami w kieszeniach, patrzyøem, jak wali sÂnieg, mysÂlaÎc o caøej
jaskrawosÂci Szeruckiego. Wielka, niebywaøa sprawa ta jego caøa
jaskrawosÂcÂ, ale cosÂ straszliwego, cosÂ straszliwego i nieludzkiego
35
36

E. Stachura, Rzeka, s. 276-277.
[W:] PP, t. 3, s. 363.
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byøo w tym wszystkim. Tu nie chodzi ni o źycie, ni o sÂmiercÂ, ni
o sens i bezsens, istoteÎ i istnienie, przyczyneÎ i skutek, materieÎ
i ducha [...]. Chodzi o to wszystko razem wzieÎte i podane na tacy37.

Søowa Pradery odnoszaÎce sieÎ do brakujaÎcego Edmunda
Szeruckiego, z ktoÂrym byliby ¹jak jeden maÎźº, stajaÎ sieÎ zrozumiaøe dopiero w perspektywie ¹GøoÂwnego Narratoraº ± alter ego
pisarza, w ktoÂrym wszyscy wymienieni bohaterowie sieÎ ogniskujaÎ. Tom opowiadanÂ Stachury SieÎ, oproÂcz rozmycia osobowosÂci bohatera, przynosi søowa potwierdzajaÎce duchowaÎ toźsamosÂcÂ kolejnych bohateroÂw-narratoroÂw ogniskujaÎcych sieÎ
w postaci ¹GøoÂwnego Narratoraº, ktoÂry roÂwnieź jest wykreowany:
Ja to rak. Edmund Szerucki ± rak. Janek Pradera ± rak. Ja Michaø
KaÎtny ± rak. Edward Stachura, ktoÂry nas trzech wymysÂliø (on, co go
teź wymysÂlono przy jego jednoczesÂnie niezastaÎpionej pomocy) ± po
trzykrocÂ rak38.

ObecnosÂcÂ ¹GøoÂwnego Narratoraº rozciaÎga sieÎ takźe na najbardziej autointertekstualnaÎ ksiaÎźkaÎ Stachury Wszystko jest
poezja. Jest ona przepeøniona cytatami i aluzjami do wøasnych
utworoÂw na zupeønie niespotykanaÎ skaleÎ. Dwa eseje zostaøy
zbudowane na podobienÂstwo centonu. PoruszajaÎca w swoich
badaniach problem zjawiska centonu Teresa CiesÂlikowska pisaøa: ¹Godne uwagi w zwiaÎzku z kwestiaÎ intertekstualnosÂci
wydajaÎ sieÎ niektoÂre ± dosÂcÂ skrajne ± przykøady gatunkoÂw lub
tekstoÂw literackich. Jednym z nich ± jako przykøadem wieÎzi
mieÎdzy tekstami ± jest centon. Gatunek ten, beÎdaÎcy wytworem
schyøkowej literatury epoki bizantyjskiej [...], ksztaøtowany
z urywkoÂw [...], posiadajaÎcy wøasnaÎ poetykeÎ normatywnaÎ, stanowi ± chocÂ absurdalny ± lecz jednak przykøad zwiaÎzkoÂw tekstowych i swoisty rezultat intertekstualnosÂciº39.
Tak budowane teksty Stachury sugerujaÎ swoÂj model konstrukcyjny, poczaÎwszy od tytuøoÂw: W labiryncie sÂwiata bez
wijaÎcej sieÎ nitki Ariadny cytatoÂw ciaÎg jak weÎdrowny ptakoÂw
klucz (ten tytuø pojawia sieÎ dwukrotnie na oznaczenie roÂźnych
37

Tamźe, s. 306-307.
SieÎ, [w:] PP, t. 2, s. 421.
39
Zob. T. CiesÂlikowska, Tekst intertekstualny. Tekst ± Kontekst ± Intertekst (sytuacje graniczne), [w:] taź, W kreÎgu genologii, intertekstualnosÂci, teorii
sugestii, Warszawa±èoÂdzÂ 1995, s. 103; S. Morawski, O cytacie bez cytatu,
¹Nurtº 1966, nr 8, s. 9.
38
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tekstoÂw) oraz W labiryncie sÂwiata z niewyrazÂnie wijaÎcaÎ sieÎ
nitkaÎ Ariadny cytatoÂw dalszy ciaÎg jak weÎdrowny ptakoÂw
klucz. Zgodnie z zapowiedziaÎ tytuøoÂw, znajdujemy w tekstach
fragmenty ksiaÎźek roÂźnych autoroÂw, wsÂroÂd ktoÂrych saÎ quasi-cytaty wypowiadane przez bohateroÂw-narratoroÂw proÂz Stachury ± Edmunda Szeruckiego i Janka PradereÎ:
Ty zasÂ uczynÂ tak, abym søoÂw na wiatr nie rzucaø.
(Lukrecjusz, De rerum natura)
Po co ta kelnerka mi tyle kartofli przyniosøa. Te kartofle niech ona
sobie lepiej do butoÂw wøoźy. BeÎdzie wyźsza.
(Jeden konsument do Edmunda Szeruckiego w pewnej jadøodajni)
Gatunek kartofli, ktoÂre pan ma na talerzu, nazywa sieÎ orøy. Moźe to
pana pocieszy.
(Edmund Szerucki w odpowiedzi powyźszemu)40.

W tak konstruowanym teksÂcie wyczuwalna jest takźe obecnosÂcÂ ¹GøoÂwnego Narratoraº, ktoÂrego kompetencje i wiedza
o poszczegoÂlnych bohaterach-narratorach z wczesÂniejszych
utworoÂw jest niemal nieograniczona:
SøonÂce jest chyba w bardzo nieszczeÎsÂliwym poøoźeniu.
(Na skrawku papieru w lewej kieszeni bluzy Jana Pradery)
[...]
Søucham pana jak zepsutego radia.
(Edmund Szerucki do znanego krytyka literackiego)41.

Otrzymujemy takźe deklaracjeÎ nierozerwalnej wieÎzi pomieÎdzy wszystkimi trzema bohaterami-narratorami:
± Zawsze beÎdziemy źycÂ!
± Tak. Zawsze beÎdziemy źycÂ!
± Tak. Zawsze beÎdziemy źycÂ!
(Edmund Szerucki, Jan Pradera, Michaø KaÎtny)42
40
41
42

E. Stachura, W labiryncie sÂwiata..., [w:] PP, t. 4, s. 81.
Tamźe, s. 82-83.
Tamźe, s. 85.
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Pozostaøe eseje nie nawiaÎzujaÎ swojaÎ konstrukcjaÎ do centonu, nie ma w nich charakterystycznej fragmentarycznosÂci. LitaÎ bryøaÎ tekstu przypominajaÎ raczej opowiadania. W odniesieniu do tego typu formacji stosuje sieÎ termin ¹centonowa mowaº. ¹Polega ona na przeplataniu tekstoÂw literackich
przytoczeniami roÂźnego rodzaju ± odcinkami innych tekstoÂw:
cytatami, parafrazami, pastiszami, ogoÂlnie moÂwiaÎc zapoźyczeniamiº43.
Zaøoźenia ¹centonowej mowyº44 saÎ w utworach Stachury realizowane, ale ich cechaÎ charakterystycznaÎ jest mnogosÂcÂ autocytatoÂw. WsÂroÂd nich znajdziemy zaroÂwno fragmenty wierszy45,
43

T. CiesÂlikowska, Centon i centonowa twoÂrczosÂcÂ, [w:] taź, W kreÎgu genologii, s. 155. Ryszard Nycz uźywa w odniesieniu do tego typu zjawisk terminu ¹kolaź literackiº. Zob.: R. Nycz, O kolazÇu tekstowym. Zarys dziejoÂw pojeÎcia,
[w:] tenźe, Tekstowy sÂwiat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, KrakoÂw
2000, s. 247-258. W badaniach nad omawianym zagadnieniem pojawiøo sieÎ
takźe okresÂlenie ¹samplowanieº. Zob. W. Browarny, Od intertekstualnosÂci do
samplowania. Proza lat dziewieÎcÂdziesiaÎtych, [w:] Z ducha biblioteki. Literatura
w interpretacji intertekstualnej, Biaøystok 2002, s. 193-213.
44
Ze zjawiskiem ¹centonizacjiº Stachura moÂgø zetknaÎcÂ sieÎ w ksiaÎźkach
autoroÂw z kreÎgu kultury iberoamerykanÂskiej, ktoÂrych czytaø w oryginale,
a niektoÂrych tøumaczyø: J.L. Borgesa i J. Cortazara. W literaturze polskiej
wskazacÂ moźna na utwory J. Søowackiego, T. Hollendra, T. Parnickiego,
S. Lema. Zob. T. CiesÂlikowska, Centon, s. 157. Oto fragment Antologii osobistej Borgesa, w tøumaczeniu Stachury, w ktoÂrym autor centonowaÎ mowaÎ
wskazuje na pozaczasowosÂcÂ zdarzenÂ: ¹Zgieøk placu zastaje za mnaÎ i wchodzeÎ do Biblioteki. W niemal fizyczny sposoÂb odczuwam grawitacje ksiaÎźek,
pogodny nastroÂj øadu, czas na ktoÂrym dokonano selekcji i magicznie zakonserwowano [...]. Przypominam sobie, źe w tym miejscu juź kiedysÂ przyszøa mi
na mysÂl ta retoryczna figura i potem inne okresÂlenie, ktoÂre roÂwnieź definiuje
kontur, jaøowy wielbøaÎd z PiesÂni do KsieÎzÇyca, i potem heksametr ten z Eneidy, w ktoÂrym uźyta jest ta sama figura, w sposoÂb jeszcze doskonalszy: Ibant
obscuri sola sub nocte per umbras. [...] WchodzeÎ; [...] wreÎczam panu teÎ ksiaÎźkeÎ. Jeźeli sam siebie nie oszukujeÎ, to pan, Lugones, nie czuø do mnie niecheÎci
i byøoby panu przyjemnie, gdyby jakisÂ moÂj tekst zyskaø panÂskie uznanie. [...]
przewraca pan kartki i z aprobataÎ odczytuje jakisÂ wiersz [...]. W tym miejscu
rozpuszcza sieÎ moÂj sen, jak woda w wodzie [...]. Tak to jest (moÂwieÎ sobie), lecz
jutro ja teź umreÎ i pomieszajaÎ sieÎ nasze czasy, i kolejnosÂcÂ dat i zdarzenÂ zgubi
sieÎ w sferze symboli [...]º. J.L. Borges, Dla Leopolda Lugones, [w:] tenźe,
Antologia osobista, tøum, E. Stachura, KrakoÂw 1974, s. 64. Na fragment
ten wskazaøa takźe Teresa CiesÂlikowska. Zobacz: M. DaÎbrowski, Buczkowski
i Borges ± modele intertekstualnosÂci, ¹PrzeglaÎd Humanistycznyº 2000, nr 3,
s. 37-44.
45
Lokalizacja stron wedøug wydania Wszystko jest poezja, Warszawa
1982: [Z ostatniej powodzi...], s. 77; [Na wiesÂcÂ o trzeÎsieniu ziemi w Chile...],
s. 59-60.
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piosenek46, opowiadanÂ47, powiesÂci48, jak i tøumaczenÂ49 autorstwa Stachury. NiektoÂre z wysteÎpujaÎcych w ¹centonowej mowieº
Stachury zjawisk øatwiej zrozumiecÂ w perspektywie obecnosÂci
¹GøoÂwnego Narratoraº. W jednym z esejoÂw czytamy:
Szerucki juź dawno pytaø w FalujaÎc na wietrze: ¹Co to jest takiego
muzyka? Co to takiego gra? Nie kto gra i na czym: harfa, skrzypce,
traÎbka, beÎben. Nie to, tylko co to takiego gra, źe albo leci sieÎ w goÂreÎ,
albo w doÂø, albo sieÎ rozsypuje wszystko, czoøga sieÎ caøa struktura
i naraz podnosi sieÎ wszystko, wiatr, lisÂcie wracajaÎ na drzewa, bramy sieÎ podnoszaÎ, øuki, reÎce sieÎ same w goÂreÎ wyrzucajaÎ, pøacz radosÂci wstrzaÎsa podwaliny. Achº50.

Powyźszy fragment jest dokøadnym cytatem z opowiadania
StrzezÇcie mnie, zorze miøe (tom FalujaÎc na wietrze)51. ZaroÂwno
jednak w opowiadaniu, jak i w caøym tomie nie ma, wymienionego w cytacie, nazwiska Szeruckiego. Bohater-narrator we
wszystkich opowiadaniach pozostaje w ukryciu. Jest to jedynie pozorna niekonsekwencja. Takie swobodne dysponowanie
postaciami poszczegoÂlnych bohateroÂw-narratoroÂw jest jednym z przejawoÂw obecnosÂci ¹GøoÂwnego Narratoraº, ktoÂry we
fragmencie Wszystko jest poezja wyznaje:
Duźo cytujeÎ Szeruckiego. Dlatego mieÎdzy innymi, źe chceÎ mu pokazacÂ, źe byø jeden uwaźny czytelnik jego nieliterackich, czystych
opisoÂw. ChceÎ mu pokazacÂ, źe nie moÂwiø w proÂźnieÎ, a jeźeli, to w tym
sensie (o ktoÂrym Szerucki teź moÂwi), źe proÂźnieÎ mojaÎ, te søynne
straszliwe luki, wypeøniø swoim zdyszanym, nierytmicznym, do innego rytmu czoøgajaÎcym sieÎ oddechem52.

Inny fragment, w ktoÂrym ¹GøoÂwny Narratorº sieÎ ujawnia,
pokazuje proÂbeÎ nawiaÎzania bezposÂredniego kontaktu z czytelnikiem oraz rozluzÂnienie wieÎzoÂw øaÎczaÎcych tekst z autorem na
rzecz zaciesÂnienia ich z przemawiajaÎcym:
46

Tamźe: Ballada dla PoteÎgowej, s. 173; Gloria, s. 202; Na bøeÎkicie jest
polana, s. 204; Nie brooklinÂski most, s. 250; [Z ostatniej powodzi...], s. 77.
47
Tamźe: StrzezÇcie mnie zorze miøe, s. 88; FalujaÎc na wietrze, s. 153; El
condor passa, s. 154; Pod Annopolem, s. 240.
48
Caøa jaskrawosÂcÂ, s. 127, 140, 234; Siekierezada, s. 241, 246.
49
J.L. Borges, Jonathan Edwards (1703-1758), s. 141; J.C. Onetti, Bob,
s. 175.
50
E. Stachura, OpowiesÂcÂ sieÎ dzieje..., [w:] PP, t. 4, s. 139.
51
E. Stachura, StrzezÇcie mnie, zorze miøe, [w:] tenźe, FalujaÎce na wietrze,
Warszawa 1966, s. 88-89.
52
E. Stachura, Labirynty, wiza tranzytowa i doktorat..., s. 169-170.
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Dobrze wieÎc. Teraz tych paru Ewentualnych CzytelnikoÂw, ktoÂrzy
niczego ode mnie nie oczekujaÎ, tylko sobie czytajaÎ i sobie mysÂlaÎ.
Tym wszystkim dzieÎkujeÎ za wøasÂciwaÎ postaweÎ wobec narratora tego pisania. DzieÎkujeÎ im za otwarte drzwi, za otwarte okna i za wolnaÎ drogeÎ dla samotnego døugodystansowca53.

W tekstach autora Caøej jaskrawosÂci pojawiajaÎ sieÎ teź bardzo interesujaÎce i rozlegøe sieci powiaÎzanÂ mieÎdzytekstowych,
ktoÂre pozbawione saÎ bezposÂredniego ¹patronatuº ¹GøoÂwnego
Narratoraº.
Jednym z przykøadoÂw moźe bycÂ list, jaki posøaø Stachura
do Przybosia. WieÎkszosÂcÂ tekstoÂw, do ktoÂrych przyjdzie mi sieÎ
odwoøywacÂ, doøaÎczono do listu. Moźe to sÂwiadczycÂ o tym, iź
utwory powstawaøy prawdopodobnie w tym samym czasie.
Lublin, 13 XI 1958
Drogi Panie Julianie,
dobrocÂ Pana wzruszyøa mnie w roÂwnym stopniu, co oniesÂmieliøa. Czymźe mogeÎ sieÎ Panu odwdzieÎczycÂ? Chyba tylko poezjaÎ, ktoÂraÎ
obaj tak mocno kochamy. ZresztaÎ nic oproÂcz niej, podartego do
maksimum pøaszcza, dziurawych butoÂw i od czasu do czasu rzadkich niedziel paranoi, nie posiadam. Ale to jest duźo. Nie wiem, czy
tworzy to absolutnaÎ harmonieÎ. [...]
Moja nienawisÂcÂ do wszystkich przechodzi ostatnio, powoli,
dziwnaÎ metamorfozeÎ. Trudno mi to okresÂlicÂ, ale kiedy do niedawna
miaøem czasami ochoteÎ kopania kogosÂ w brzuch54, to teraz miewam tylko ochoteÎ na boÂl zeÎboÂw. Mam jednak wraźenie, źe to niewaÎtpliwie wyźsze stadium cierpienia.
[...]
BeÎdeÎ w Warszawie za tydzienÂ. OdwiedzeÎ Pana w redakcji ¹PrzeglaÎdu [Kulturalnego]º. Posyøam Panu dwa ostatnie wiersze a takźe
jednaÎ prozeÎ poetyckaÎ, ktoÂra jest mi bardzo droga, a moźliwe, źe
aktualna.
ProszeÎ przyjaÎcÂ wyrazy wysokiego szacunku
sÂp. E. Stachura55.
53

E. Stachura, OpowiesÂcÂ sieÎ dzieje..., [w:] PP, t. 4, s. 138.
Podobny motyw pojawiø sieÎ w jednym z opowiadanÂ z tamtego czasu:
¹Powiedzmy źe ukaźe sieÎ w drzwiach pieÎkna kobieta, ktoÂra obudzi we mnie
poźaÎdanie. Albo jakisÂ pan, ktoÂry zmierzy mnie pogardliwym spojrzeniem
i przyjdzie mi nagle ochota kopnaÎcÂ go w brzuchº. E. Stachura, Zbawienne
´
konsekwencje sadyzmu, ¹Zycie Literackieº 1959, nr 19, s. 7.
55
Anagram taki pojawiø sieÎ takźe w listach Stachury do Mieczysøawa
Czychowskiego. Najprawdopodobniej miaø on podkresÂlicÂ tragicznaÎ sytuacjeÎ
54
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W lisÂcie pojawiajaÎ sieÎ nawiaÎzania takźe do opowiadania,
ktoÂre nie zostaøo donÂ doøaÎczone. Z uwagi na dateÎ pierwodruku
moźna przypuszczacÂ, iź powstawaøo wtedy, kiedy teksty pozostaøe.
Fragment, w ktoÂrym mowa o ¹kopaniu kogosÂ w brzuchº,
odszukacÂ moźna w opowiadaniu Zbawienne konsekwencje sadyzmu:
Przede mnaÎ døuga, waÎska rura korytarza. Na jej konÂcu prostokaÎtne, duźe okna. W tej chwili dzieli mnie od nich odlegøosÂcÂ mniej
wieÎcej czterdziestu krokoÂw. Za chwileÎ odlegøosÂcÂ ta ¹powinna sieÎ
zmniejszycÂº. Napisaøem ¹powinna sieÎ zmniejszycÂº w cudzysøowie,
gdyź przypomniaøy mi sieÎ niespodzianki epilepsji, ktoÂra ostatnio
nawiedza mnie coraz czeÎsÂciej. Ale źywieÎ nadziejeÎ, źe w tak uroczystym dniu pozostawi mnie w spokoju.
[...]
Tak, do najbliźszych drzwi mam, mierzaÎc na oko, osiem krokoÂw. Czyli o tyle krokoÂw muszeÎ zmniejszycÂ odlegøosÂcÂ, potem zapukacÂ w drzwi i zroÂwnowaźycÂ strateÎ osÂmiu krokoÂw kilkoma zdaniami,
ktoÂre zamienieÎ z nieznajomaÎ osobaÎ. MieÎdzy tymi drzwiami a mnaÎ
nic mnie prawdopodobnie nie zatrzyma. Gdyby jakasÂ fotografia,
materialnaÎ, w jakiej oÂwczesÂnie znajdowaø sieÎ poeta. List z 25 X 1957 do Czychowskiego: ¹Inaczej wyobraźaøem sobie swoje studia. Nie mam akademika,
ani stypendium. W dodatku jestem bardzo chory, mam goraÎczkeÎ i co dziwniejsze coraz czeÎsÂciej nawiedzajaÎ mnie krwotoki z nosa. Mietek! Jestem prawie
w beznadziejnej sytuacji. Nie mam zøamanego grosza przy duszy, i nie mam
gdzie spacÂ. Mieszkam gdzie sieÎ da, raz tu, raz tam, trafiajaÎc najczeÎsÂciej na
dworzecº. List z 13. 07. 1958: ¹[...] źebysÂ ty zobaczyø jak chodzeÎ ubrany.
Spodnie wytarte i brudne do maximum. NeÎdzny pøaszcz z koca jeszcze bardziej. CieszeÎ sieÎ tylko, źe nie moźe sieÎ bardziej zabrudzicÂº. Listy i wiersze
Stachury do Mieczysøawa Czychowskiego, ¹Poezjaº 1982, nr 9, s. 44-75. ZøaÎ
sytuacjeÎ finansowaÎ poety potwierdza ojciec, w archiwum KUL (sygn. H 16208)
zachowaøa sieÎ notatka nasteÎpujaÎcej tresÂci: ¹AleksandroÂw, 4 V 1957. Niniejszym zasÂwiadczam, źe syn moÂj Edward Stachura nie otrzymuje ode mnie
źadnej pomocy pienieÎźnej i materialnej. Niezmiernie mi przykro o tym pisacÂ,
ale ja mu nie mogeÎ nic dopomoÂc. Stanisøaw Stachuraº. W listach Stachury bez
trudu odszukacÂ moźna aluzje i cytaty odnoszaÎce sieÎ do utworoÂw zaroÂwno
wøasnych, jak i cudzych, nie ma jednak takich listoÂw, ktoÂre caøe byøyby tworzone ze strzeÎpoÂw, fragmentoÂw na ksztaøt centonu. Tego typu listy znane saÎ
z literatury rosyjskiej: ¹w rosyjskiej korespondencji przyjacielskiej znajdujaÎ sieÎ
listy stanowiaÎce zlepek prozy i wierszy, wstawek i cytatoÂw, parodii i źarcikoÂw
literackich [...]º. N. Stiepanow, DruzÇeskoje pismo naczaøa XIX wieka [w:]
Russkaja proza, pod redakcjej B. Ejchenbauma i J. Tynianowa, Haga 1963,
s. 74-101. Cyt. za: A. Aleksandrowicz, Z problemoÂw epistolografii przedromantycznej, ¹Annales Universitatis Mariae Curie-Skøodowskaº sectio FF, 2(1984),
s. 58.
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obrazek na sÂcianie, ale nie na nic. Skutek rozmowy nie moźe bycÂ
nieoczekiwany. Ale ktoÂź to moźe wiedziecÂ? Powiedzmy, źe ukaźe sieÎ
w drzwiach pieÎkna kobieta, ktoÂra obudzi we mnie poźaÎdanie. Albo
jakisÂ pan, ktoÂry zmierzy mnie podejrzliwym, moźe pogardliwym
spojrzeniem i przyjdzie mi nagle ochota kopnaÎcÂ go w brzuch. W takim razie [...]56.

Po lekturze listu znajoma wydaje sieÎ formuøa ¹rzadkich
niedziel paranoiº.
Bohater-narrator opowiadania, iź epilepsja, ktoÂra go czasem nawiedza: ¹w tak uroczystym dniu pozostawi mnie w spokojuº. Jak juź wspomniano, do listu Stachura doøaÎczyø utwory
podejmujaÎce motyw epilepsji ± wiersz i prozeÎ:
* * *
W okolicy jadowitych do syczenia tygodni57
spoczywa moja gøowa na zøotogøowiu
z kluczykami na uszach
na wszelki wypadek epilepsji
Od czasu do czasu
zapachy deszczu czyniaÎ powolnosÂcÂ
jeÎzyczkom weÎźoÂw
i zasypiajaÎ swoÂj niepokoÂj
a jednak wokoÂø mojej szyi
Takie niedziele saÎ rzadkie
i na pewno spalone
zbyt døugie czekanie na Matissa
parasole
Ale na chwileÎ
mogeÎ uniesÂcÂ gøoweÎ
ze zøotogøowia źe epilepsja
zakoøysze mnie lekko

56

E. Stachura, Zbawienne konsekwencje sadyzmu, s. 7.
Nie udaøo sieÎ ustalicÂ pierwodruku. Podobnie konÂczy sieÎ wiersz pt.
SÂpiewanie przez sen: ¹W okolicy jadowitych do syczenia poduszek spoczywa
moja gøowa pøowa na zøotogøowiuº. Pierwodruk: ¹Nowa Kulturaº 1960, nr 1,
s. 1.
57
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ProzaÎ doøaÎczonaÎ do listu jest mniej znana wersja utworu
Wielki Testament. Motyw epilepsji zostaø tu zreÎcznie wkomponowany w caøosÂcÂ. Søowo ¹epilepsjiº zostaøo zaszyfrowane w literach wyznaczajaÎcych kolejne elementy dedykacji. Dopiero
jej wøasÂciwe odczytanie odsøania fakt, iź motyw epilepsji, na
pozoÂr nieobecny w teksÂcie, jest elementem organizujaÎcym caøosÂcÂ. Poniźej odpowiedni fragment:
[...] Wszystkie ryby rzek moich, jezior i moÂrz ofiarowujeÎ rybakom
søonecznych wybrzeźy Atlantydy. èuski ryb naleźy przed tym oddacÂ dzieciom indianÂskich wodzoÂw Peru i Meksyku. Z jednej czeÎsÂci
majaÎ zrobicÂ sobie pioÂropusze, a z pozostaøej niech uszyjaÎ suknie
dla mojej biednej siostry Racheli. Oczy ryb niechaj podrzucaÎ wysoko w niebo. Na pewno zastygnaÎ w gwiazdy. BeÎdaÎ przysÂwiecacÂ
mojej najwyźszej wøoÂczeÎdze.
[...]
Wysokie chwile mojego wzruszenia, jak roÂwnieź rzadkie klejnoty
paranoi zostawiam:
e)58 zachodowi søonÂca w Prowansji
p) pewnej norze, gdzie nocaÎ brakowaøo tylko fletu dla harmonii ze
szczurami
i) czystej posÂcieli u panÂstwa Ogrodnik
l) wysokim stoøkom barowym i kontemplacji roÂwno uøoźonych butelek na poÂøkach za kontuarem
e) ¹PiesÂni nad piesÂniamiº Salomona
p) ¹SÂpiaÎcej cyganceº Celnika Rousseau
s) ¹Gøosom boźonarodzeniowymº
j) nocom wszystkim z brzuchami lsÂniaÎcymi jak pudeøka wonnej
tabaki (moźe byøo ich 1001)
i) Tobie
Z wøosoÂw moich niech beÎdzie ciepøy, letni, øagodny deszcz dla
døoni twoich, o matko moja. To nic mamusiu, źe nie zostaøem inźynierem59.

ZwiaÎzki pomieÎdzy roÂźnymi typami tekstoÂw Stachury, takie
jak te opisane powyźej, wprowadzajaÎ w obszar intertekstualnosÂci mieÎdzy tekstami autobiograficznymi i nieautobiograficznymi autora. W przypadku powiaÎzanÂ wysteÎpujaÎcych pomieÎdzy

58

WyroÂźnienie moje ± D.P.
Pierwodruk: ¹WspoÂøczesnosÂcÂº 1958, nr 31, s. 6. Wersja doøaÎczona do
listu roÂźni sieÎ od poÂzÂniejszej, znanej z wydania ¹dźinsowegoº. Por. Wielki
Testament, [w:] PP, t. 1, s. 40.
59
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tekstami Stachury narzucajaÎ sieÎ skojarzenia ze staroźytnymi
praktykami majaÎcymi na celu praceÎ nad wøasnaÎ osobowosÂciaÎ.

III. ASKEÂSIS

± DROGA DO SAMEGO SIEBIE

W literackiej praktyce Stachury odnalezÂcÂ moźna uderzajaÎce podobienÂstwo do staroźytnej techniki pracy nad sobaÎ ± askeÂsis. Koncepcja Stachury zakøadaøa, źe nie moźna zrozumiecÂ
sÂwiata, nie poznawszy wczesÂniej siebie. Naleźy poznacÂ swoje
¹jaº i pracaÎ nad nim dostroicÂ sieÎ do harmonii (wszech)sÂwiata60.
Rzecz jasna, udowodnienie, źe Stachura sÂwiadomie nawiaÎzywaø do staroźytnej praktyki, byøoby zadaniem niezmiernie
trudnym, chocÂ na kartach zaroÂwno notatnikoÂw, jak i ksiaÎźek
trafiamy na wypiski i odwoøania, ktoÂre mogaÎ sÂwiadczycÂ, iź nieobce mu byøy pisma staroźytnych filozofoÂw.
W ujeÎciu staroźytnych praktykeÎ askeÂsis naleźy rozumiecÂ
jako praceÎ nad samym sobaÎ. Byøa to jedna z podstawowych
zasad, ktoÂrym hoødowali pitagorejczycy, sokratycy i cynicy.
SposÂroÂd wszystkich form treningu (w ktoÂrego skøad wchodziøy:
wstrzemieÎzÂliwosÂcÂ, rozpamieÎtywanie, rachunek sumienia, medytacja, milczenie i søuchanie kogosÂ innego) pisanie ± dla samego siebie i dla drugiego ± dosÂcÂ poÂzÂno zaczeÎøo odgrywacÂ znaczaÎcaÎ roleÎ. Jednakźe teksty z czasoÂw cesarstwa moÂwiaÎce o pracy nad sobaÎ odwoøujaÎ sieÎ czeÎsto do pisania. Naleźy czytacÂ,
powiada Seneka, ale teź pisacÂ. Epiktet zasÂ, ktoÂry nauczaø ustnie, wielokrotnie køadø nacisk na roleÎ pisania jako cÂwiczenia
osobistego ± naleźy:
± cÂwiczycÂ (gimnazein);
± rozmysÂlacÂ (melatan);
± pisacÂ (graphein).
W tekstach Epikteta pisanie zwykle pojawia sieÎ w poøaÎczeniu z ¹rozmysÂlaniemº, cÂwiczeniem mysÂli, ktoÂra przywoøuje to,
co staøo sieÎ juź jej wøasnosÂciaÎ, ktoÂra odsyøa do jakiejsÂ zasady,
reguøy lub przykøadu, zastanawia sieÎ nad nimi, przyswaja je
i w ten sposoÂb gotowa jest stawicÂ czoøo sÂwiatu. Okazuje sieÎ
jednak takźe, źe pisanie wiaÎźe sieÎ z cÂwiczeniem mysÂli na dwa
60

Te aspekty twoÂrczosÂci Stachury sygnalizowane byøy w czeÎsÂci SpoÂzÂniony romantyk.
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roÂźne sposoby. Jeden z nich przybiera formeÎ ¹linearnaÎº ± zmierza od medytacji do czynnosÂci pisania i dalej do gimnazein,
czyli do realnego cÂwiczenia i do proÂby, ktoÂraÎ jest praca mysÂli,
praca pisania, praca fizyczna. Drugi sposoÂb ma struktureÎ koøa: medytacja poprzedza notatki, ktoÂre umoźliwiajaÎ lektureÎ
prowadzaÎcaÎ na powroÂt ku medytacji. W obu przypadkach, niezaleźnie od tego, jak wyglaÎdaøby cykl cÂwiczenÂ lub gdzie miaøyby
one miejsce, pisanie stanowi najwaźniejszy etap w procesie, do
ktoÂrego zmierza askesis. Istotnym skøadnikiem cÂwiczenia sieÎ
w pisaniu byøo pisanie hypomneumat i listoÂw61.
Hypomneumata w sensie technicznym to ksieÎgi rachunkowe, rejestry publiczne, zapiski prywatne søuźaÎce do utrwalania
rzeczy ulotnych. Uźywanie ich jako przewodnikoÂw duchowych
byøo, jak sieÎ zdaje, staøaÎ praktykaÎ ludzi wyksztaøconych. Zapisywano w nich cytaty, fragmenty dzieø, przykøady i opisy zdarzenÂ, ktoÂrych byøo sieÎ sÂwiadkiem lub o ktoÂrych czytano, refleksje i przemysÂlenia, ktoÂre usøyszano lub ktoÂre przyszøy wøasÂnie
komusÂ do gøowy. Tworzyøy one materialnaÎ pamieÎcÂ rzeczy przeczytanych, usøyszanych lub przemysÂlanych; stanowiøy ich
skarbiec, z ktoÂrego czerpano poÂzÂniej materiaø do poÂzÂniejszych
lektur, rozwaźanÂ lub systematycznych traktatoÂw. Nie naleźy
traktowacÂ hypomneumatoÂw jako zwykøej podpoÂrki pamieÎci, do
ktoÂrej moźna by sieÎ czasami odwoøywacÂ, ani teź zasteÎpczych
form wspomnienÂ. TworzaÎ one raczej materiaø i ramy dla czeÎstych cÂwiczenÂ: wielokrotnej lektury, medytacji, spotkanÂ z samym sobaÎ. Pisanie hypomneumatoÂw jest istotnym narzeÎdziem w upodmiotowieniu wypowiedzi. Mimo iź bardzo osobiste, hypomneumata nie powinny bycÂ traktowane jako dzienniki
intymne lub refleksje z dosÂwiadczenÂ duchowych. Nie chodzi tu
o tropienie niewypowiadalnego, objawienie ukrytego, lecz o pochwycenie juź powiedzianego, zebranie tego, co moźna byøo
usøyszecÂ lub przeczytacÂ i czego celem jest zbudowanie samego
siebie, doskonaøej relacji z samym sobaÎ. Hypomneumata naleźy rozpatrywacÂ w konteksÂcie napieÎcia charakterystycznego
dla epoki: we wneÎtrzu kultury silnie naznaczonej tradycjaÎ,
tym, co juź powiedziane, powtarzalnosÂciaÎ wypowiedzi, praktykaÎ ¹przytaczaniaº. Seneka podkresÂlaø, iź ¹praktykowanie siebieº zakøada lektureÎ, gdyź nie sposoÂb wszystkiego wyciaÎgnaÎcÂ
z wøasnych zasoboÂw. Nie prowadzaÎc notatek i nie gromadzaÎc
61

Zob. M. Foucault, SzalenÂstwo i literatura, tøum. B. Banasiak , Warszawa 1999, s. 306.
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w skarbcu materiaøu do dalszej lektury, nic na nich nie skorzystamy. Waźne byøo takźe stworzenie staøych punktoÂw odniesienia do ¹przeszøosÂciº, ktoÂra jako poznana byøa bezpieczna, w przeciwienÂstwie do przyszøosÂci, ktoÂra wzbudzaøa niepokoÂj62 (postawa epikurejska i stoicka ± odrzucenie postawy
umysøowej zwroÂconej ku przyszøosÂci)63.
Zapiski, ktoÂre same w sobie stanowiaÎ podstaweÎ wøasnych
cÂwiczenÂ pisarskich, mogaÎ stacÂ sieÎ zaczynem tekstoÂw przesyøanych innym osobom. List, tekst z definicji przeznaczony dla
kogosÂ innego, roÂwnieź umoźliwia cÂwiczenie duchowe. Seneka
przypomina, iź piszaÎc, czytamy to, co piszemy, tak jak moÂwiaÎc,
søyszymy to, co moÂwimy. List poprzez pisanie wpøywa na nadawceÎ, tak jak dzieÎki lekturze (najlepiej wielokrotnej) wpøywa
na odbiorceÎ. Mimo iź korespondencja bliska jest hypomneumatom, nie powinno sieÎ jej traktowacÂ jako przedøuźenia praktyki hypomneumatoÂw. Jest ona sposobem ukazywania sieÎ samemu sobie i ukazywania sieÎ innym. List ¹uobecniaº piszaÎcego temu, do kogo jest skierowany (chodzi tu zaroÂwno
o informacje o źyciu, jak i sam fakt uobecnienia poprzez pismo
± fizycznaÎ obecnosÂcÂ)64.
W literackiej praktyce i źyciu Stachury odnajdujemy daleko idaÎce podobienÂstwo do staroźytnych praktyk. Elementy,
jakie skøadajaÎ sieÎ na askeÂsis w wykonaniu Stachury (szczegoÂlnie praca fizyczna i umysøowa), byøy przyczynaÎ nieporozumienÂ
pomieÎdzy autorem a odbiorcami jego komunikatu. Nieporozumienia, ktoÂrym nierzadko towarzyszyøa irytacja Stachury65,
zwiaÎzane byøy z wybijajaÎcaÎ sieÎ na plan pierwszy, narzucajaÎcaÎ
sieÎ czytelnikowi fabuøaÎ. Bohaterowie ksiaÎźek autora Siekierezady bardzo czeÎsto angaźujaÎ sieÎ w praceÎ. Nierzadko motyw
pracy staje sieÎ szkieletem organizujaÎcym tekst. Sam Stachura
sygnalizowaø zwiaÎzek pracy fizycznej, umysøowej i pisania. Za62
¹± A Lema pan czytaø? Stanisøaw Lem. / ± Nie. Søyszaøem tylko o nim./ ±
On uprawia gatunek sajeÎsz fikszyn. Nauka fikcyjna. Opisuje źycie na innych
planetach i źycie na Ziemi, ale w przyszøych czasach. Wybiega daleko mysÂlami
naprzoÂd./ ± To musi bycÂ bardzo ciekawe. Kaźdy jakosÂ tam wybiega mysÂlami
naprzoÂd. Ale nie wiem. Nie bardzo mnie ciaÎgnie do czytania tego. Kiedy ja
mysÂleÎ o przyszøych czasach, o tych po roku dwutysieÎcznym i dalej, to nie
podoba mi sieÎ to, co widzeÎº. E. Stachura, Siekierezada, [w:] PP, t. 3, s. 320.
63
Zob. M. Foucault, SzalenÂstwo i literatura, s. 306-309.
64
Zob. tamźe, s. 311-312.
65
Jedno ze spotkanÂ autorskich Stachura zakonÂczyø søowami: ¹No to ja
panÂstwu bardzo dzieÎkujeÎ, jak na 500 zø, ktoÂre dostajeÎ za to spotkanie, to juź
źesÂmy sieÎ narozmawialiº.
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chwianie recepcji powodowane byøo, sygnalizowanaÎ juź, zachøannosÂciaÎ czytelnikoÂw na biografieÎ pisarza. Zgubne okazaøy
sieÎ proÂby sÂledzenia zgodnosÂci opisywanych wydarzenÂ z rzeczywistosÂciaÎ. Takie zamiary zawiodøy czytelnikoÂw w sÂlepy zauøek.
Domniemywali oni, iź Stachura jest jedynie piewcaÎ natury
spod znaku sÂw. Franciszka. Ponadto poglaÎd taki oznaczaø manowce interpretacyjne ograniczajaÎce dystans, ktoÂry jest konieczny do caøosÂciowego ujeÎcia tej twoÂrczosÂci. Fakt, iź bohaterowie Stachury na kartach ksiaÎźek zaangaźowani saÎ w praceÎ
fizycznaÎ, nie jest dzieøem przypadku.
Juź w debiutanckim tomie opowiadanÂ znajdujemy fragment wpisujaÎcy sieÎ w opisywane zjawisko. Bohater Jednego
dnia, mieszkajaÎcy w szaøasie nad rzekaÎ, najmuje sieÎ do koszenia trawy, by zarobicÂ na potrzebne produkty:
KoszeÎ. Stary czøowiek juź poszedø. Ma mnie zawoøacÂ na obiad w poøudnie. ZgodzilisÂmy sieÎ po 150 od morgi z jedzeniem. Podobaøem
mu sieÎ. On byø zadowolony i ja byøem. I jestem. Ucieszony jestem
bardzo. ZarobieÎ trocheÎ pienieÎdzy i jesÂcÂ beÎdeÎ dobrze66.

Warto zwroÂcicÂ uwageÎ na to, iź takim opisom towarzyszaÎ
dodatkowe sygnaøy. To wøasÂnie one, w zamierzeniach autora,
miaøy bycÂ poddawane analizie. Przez døugi czas jednak byøy
one na tyle søabe, źe zostaøy przysøonieÎte przez tøo: fabuøeÎ, ktoÂra miaøa do nich doprowadzicÂ. KtoÂź by sieÎ zastanawiaø nad
sensem wtraÎcenÂ czy metafor wypowiadanych przy pracy?
MineÎøy cztery dni. Pracowaøem cieÎźko przez te cztery dni. Pracowaøem cieÎźko nad szukaniem, nad wyszukaniem tych bram niesÂmiertelnych, tych bram zatraconych poszukujaÎc. Najgorsze byøy baÎble
na døoniach, ktoÂre mi wystaÎpiøy67.

Nieporozumienia interpretacyjne wynikajaÎce z niedostatecznej ostrosÂci konstrukcyjnej opowiadanÂ Stachury przyniosøy efekty widoczne w kolejnych tekstach. W pierwszej powiesÂci Caøa jaskrawosÂcÂ kanwaÎ saÎ wydarzenia zwiaÎzane z pracaÎ. Dwu przyjacioÂø najmuje sieÎ do oczyszczenia zamulonego
stawu, ktoÂry usytuowany jest przy uzdrowisku:
Pod oÂw czas trafiøa nam sieÎ okazjonalna robota. Z ust do ust, tradycjaÎ niepisanaÎ, piesÂniaÎ gminnaÎ, doszøa nas wiesÂcÂ, źe pobliskie
søynne uzdrowisko zamierza oczysÂcicÂ i pogøeÎbicÂ fatalnie zamulony
66
67

E. Stachura, Jeden dzienÂ, s. 67.
Tamźe, s. 68.
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staw w parku zdrojowym. ZgøosilisÂmy sieÎ z Witkiem w biurze dyrekcji i po wysøuchaniu zwanych warunkoÂw zostalisÂmy przyjeÎci.
Wydano nam z magazynoÂw robocze ubranie, gumiaki i utensylia,
czyli szpadle, i teraz stalisÂmy na pozycjach: w mule tej epoki68.

Pierwowzorem jednego z bohateroÂw (Witka) byø przyjaciel
Stachury ± Wincenty RoÂźanÂski. ZagadnieÎty o wydarzenia
z powiesÂci wspominaø: ¹Nie wszystko jest prawdziwe. Wiele
jezÂdzilisÂmy po Polsce. Na wiosneÎ pogøeÎbialisÂmy staw, wywalalisÂmy muø w Ciechocinku. MnoÂstwo rzeczy w Caøej jaskrawosÂci jest fikcjaÎ literackaÎ, mnoÂstwo szczegoÂøoÂw zdarzyøo sieÎ
naprawdeÎ. Chociaź mieszkalisÂmy razem, nie wiedziaøem tak
naprawdeÎ, czy on teÎ powiesÂcÂ pisaø na goraÎco, bo Sted z reguøy
pisaø w nocyº69.
Rzecz jasna, istniaø silny zwiaÎzek artystycznej koncepcji
Stachury z pracaÎ, trzeba jednak wyrazÂnie powiedziecÂ, iź literackie aspekty caøego przedsieÎwzieÎcia byøy najistotniejsze. Wydarzenia, ktoÂre miaøy miejsce w rzeczywistosÂci i mogaÎ bycÂ posÂwiadczone przez źyjaÎcych znajomych Stachury, byøy najczeÎsÂciej pretekstem do podjeÎcia przezenÂ literackiej aktywnosÂci.
Warto zwroÂcicÂ uwageÎ na fakt, iź Stachurze nie zaleźaøo na
tym, by czytelnicy uwierzyli w to, źe jakasÂ praca w rzeczywistosÂci zostaøa wykonana. Waźne byøo zwroÂcenie ich uwagi na jej
ideowy wydzÂwieÎk i zwiaÎzek z artystycznaÎ koncepcjaÎ pisarza.
Taki stan rzeczy moźe potwierdzicÂ pewne wydarzenie. Danuta
Pawøowska podczas pobytu z pisarzem w Ciechocinku zapytaøa go o to, czy rzeczywisÂcie pogøeÎbiali staw przy uzdrowisku ±
Stachura miaø odpowiedziecÂ, źe wieÎcej pisali, niź pracowali70.
Pisarz niejednokrotnie, zaroÂwno na kartach swoich pism, jak
i w wypowiedziach ustnych, zwracaø uwageÎ na doniosøosÂcÂ
czynnosÂci pisania, ktoÂra pojawia sieÎ w konteksÂcie pracy fizycznej. W zwiaÎzku z barwnaÎ biografiaÎ pisarza to wøasÂnie wydarzenia, ktoÂre miaøy bycÂ jedynie kontekstem, przyciaÎgaøy uwageÎ
czytelnika. Mimo wszystko Stachura z tego kontekstu nie zrezygnowaø. W cytowanej juź powiesÂci Caøa jaskrawosÂcÂ trafiamy
na fragment zmieniajaÎcy proporcje pomieÎdzy opisem wysiøku
68

E. Stachura, Caøa jaskrawosÂcÂ, Warszawa 1969, s. 5.
P. KeÎpinÂski, A. Sikorski, Pot przypominaø mi, zÇe jestem czøowiekiem,
[w:] KtoÂzÇ to opisze, ktoÂzÇ to uciszy. Rozmowy z Wincentym RoÂzÇanÂskim, PoznanÂ
1997, s. 21.
70
Informacja na podstawie listu Danuty Pawøowskiej do Dariusza Pachockiego z 19 czerwca 2004 r.
69
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fizycznego i intelektualnego. Praca fizyczna nie jest juź czynnosÂciaÎ, ktoÂra zostanie opisana, ale pisanie przedstawione zostaje jako praca fizyczna:
ZjedlisÂmy zupeÎ, potem pilisÂmy herbateÎ i palilisÂmy papierosy. Przy
stole Witek meÎczyø sieÎ nad biaøaÎ kartkaÎ papieru. Znaøem ten boÂl.
Nad biaøaÎ kartkaÎ papieru leźaÎcaÎ przede mnaÎ na stole czy na innym
podøoźu, mam na mysÂli parapet okna, podøogeÎ albo na podøodze
siedzaÎc, krzesøo [...]. Nie beÎdeÎ moÂwiø, jak dobrze znam teraz ten boÂl,
kiedy piszeÎ tutaj to, co musi bycÂ napisane. Bo saÎ pewne rzeczy,
ktoÂre muszaÎ bycÂ napisane. ObojeÎtnie przez kogo71.

Mimo źe wciaÎź odbioÂr mijaø sieÎ z jego zaøoźeniami, Stachura
nie pozbyø sieÎ zupeønie kontekstu pracy fizycznej oraz øaÎczenia
jej z nietypowymi, jak na takie okolicznosÂci, wypowiedziami.
W poprzednim rozdziale zwracano uwageÎ na dialog pracujaÎcych przyjacioÂø. Jeden z bohateroÂw ± Edmund Szerucki ± niespodziewanie zaczyna skrupulatnie opisywacÂ otaczajaÎcaÎ staw
floreÎ. Stosuje przy tym nazewnictwo polskie i øacinÂskie. Ta
pedanteria w opisywaniu rzeczywistosÂci jest jednym z przejawoÂw poszukiwanÂ ¹wypowiedzi caøkowitejº. WypowiedzÂ ta miaøa
sÂcisÂle sprecyzowane zadanie ± zrelacjonowacÂ czasoprzestrzennaÎ jednosÂcÂ sÂwiata, ktoÂra w tej wersji jawi sieÎ jako katalog wszechrzeczy. Dlatego teź sÂlady takich dziaøanÂ odnajdujemy
w ksiaÎźkach Stachury, ale teź, a moźe przede wszystkim, w jego notatnikach. Znajdujemy w nich rozkøady jazdy pociaÎgoÂw
i autobusoÂw; karty danÂ z baroÂw; ogøoszenia z muroÂw, prasy;
zasøyszane na ulicy rozmowy.
Bohater-narrator drugiej powiesÂci Stachury Siekierezada ±
Jan Pradera ± wyjeźdźa w obce sobie tereny kraju, by zatrudnicÂ sieÎ jako pracownik przy wyreÎbie lasu. Warto w tym miejscu
przypomniecÂ, iź niejednokrotnie na spotkaniach autorskich
pytano autora o to, czy np. Siekierezada jest ksiaÎźkaÎ o pracy.
Stachura miaø odpowiedziecÂ, iź istotnie ¹jest to ksiaÎźka o pracy,
a szczegoÂlnie o pracy umysøuº. W tej ksiaÎźce sygnaøy artystycznych zamiaroÂw byøy juź stosunkowo ostre, wciaÎź jednak pokutowaø obraz, jaki powstaø i rozpowszechniø sieÎ przy okazji
omawiania pierwszych opowiadanÂ Stachury. Dlatego nie mogaÎ
dziwicÂ tytuøy recenzji Siekierezady72, ktoÂre sugerujaÎ, iź kryty71

E. Stachura, Caøa jaskrawosÂcÂ, Warszawa 1969, s. 79-80.
Tytuøy recenzji roÂwnieź nie pozostawiajaÎ waÎtpliwosÂci co do tego, źe
tekst zakøadaø innego czytelnika: J. Pluta, Poeta z siekieraÎ, ¹Kulturaº 1972,
72
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cy ponownie bardziej przejeÎli sieÎ czymsÂ, co miaøo speøniacÂ
funkcjeÎ tøa, tj. pracaÎ na zreÎbie. O tym, źe w ksiaÎźce szøo nie
tylko o zwroÂcenie uwagi na cieÎźkaÎ doleÎ robotnika, niech sÂwiadczy chocÂby poniźszy fragment:
Siedziaøem po siekierezadzie przy ogniu i czekaøem, aź sieÎ dopiekaÎ
kartofle w źarze. Przed chwilaÎ sprawdzaøem je patykiem, ale jeszcze
twarde byøy. Czekaøem wieÎc, siedzaÎc na kapocie przy pniu, patrzaÎc
w ogienÂ i dyszaÎc po cieÎźkim dniu. Ale o czym? O czym dyszaøem,
patrzaÎc w ogienÂ, w tej szybko zapadajaÎcej przedwieczornej godzinie
tego styczniowego dnia tego tysiaÎc dziewieÎcÂset szesÂcÂdziesiaÎtego
ktoÂregosÂ tam roku? [...] dlaczego ciaÎgle nie odkrywaøem tego sposobu uøoźenia ust, źeby nazwacÂ to, o czym w tej przedwieczornej
godzinie dyszaøem [...]. A moźe, moźe ten sposoÂb nie istnieje? Ale
czy to moźliwe? Czyźby nie byøo na to søoÂw? Czyźby w jeÎzyku, w mowie, brakowaøo pewnych søoÂw, to znaczy pewnych liter w alfabecie,
bez ktoÂrych nie moźna uøoźycÂ pewnych søoÂw, bez ktoÂrych nie moźna nazwacÂ pewnych stanoÂw [...].
Posøyszaøem kroki za mnaÎ i zerwaøem sieÎ na nogi, juź z toporkiem
w reÎku. CofnaÎøem sieÎ w mrok, poza koøo bijaÎcego od ognia blasku.
± Co jest? Co ty tak zerwaø sieÎ jak zajaÎc spod krzaka?
± A to ty, Peresada.
± Ja, ja. Ty mysÂlaø, źe kto?
± Nie. Nic. Nie usøyszaøem, jak idziesz, i przestraszyøem sieÎ trocheÎ.
[...]
± A z kim ty gadaø, Pradera? Bo ja tu nie widze, źeby kto byø. Ze sobaÎ
ty gadaø czy jak? [...]
± Z Bogiem ja rozmawiaøem, Peresada, ale nie mogøem sieÎ dogadacÂ.
± Ze samym Panem Bogiem ty gadaø?
± Chciaøem. Ale nie chciaø ze mnaÎ gadacÂ. Ani søuchacÂ chciaø73.

Ogromnie waźnaÎ roleÎ w tej powiesÂci odgrywajaÎ ¹dialogi
wewneÎtrzneº, ktoÂre podejmujaÎ kwestie kondycji czøowieka
w perspektywie ostatecznosÂci. W powiesÂci mamy do czynienia
z technicznym zabiegiem rozszczepienia narratora. DzieÎki temu moźemy obserwowacÂ dwie alternatywne postawy. W sferze
pozafabularnej, kresÂlonej monologami wewneÎtrznymi lub dialogami pomieÎdzy sobowtoÂrowymi postaciami bohateroÂw, rozgrywa sieÎ akcja roÂwnolegøa74. Przeanalizowanie jej ma kluczo´
nr 7, s. 126-128; J.B. OźoÂg, Stachura wsÂroÂd drwali, ¹Zycie Literackieº 1972,
nr 11, s. 12; A. Broźek, Drwal Stachura, ¹Radarº 1986, nr 6, s.6-7; Z. Trziszka,
Droga do Siekierezady, ¹Poezjaº 1981, nr 8, s. 79-86.
73
E. Stachura, Siekierezada, [w:] PP, t. 3, s. 301-304.
74
Zob. J. UszczynÂska, dz. cyt., s. 92-93.
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we znaczenie dla odnalezienia wøasÂciwej sÂcieźki interpretacyjnej75. Powyźsze uwagi nie majaÎ redukowacÂ znaczenia fizycznego wymiaru pracy na rzecz aspektu sÂwiadomosÂciowego
i ideowego. Byøoby to powtoÂrzeniem bøeÎdu krytykoÂw, ktoÂrzy
wynosili jedynie fizyczny aspekt pracy. Naleźy podkresÂlicÂ, iź
obydwa wymiary, w ksiaÎźkach Stachury wzajemnie sieÎ przenikajaÎce i dopeøniajaÎce, saÎ roÂwnie waźne. Moźna powiedziecÂ,
źe waźne zaroÂwno dla bohateroÂw ksiaÎźek Stachury, jak i dla
niego samego. Zdecydowanie wieÎcej jednak moźemy powiedziecÂ o bohaterach Stachury niź o nim samym.
Wypowiedzi pojawiajaÎce sieÎ na kartach powiesÂci i opowiadanÂ moÂwiaÎce o pracy fizycznej bohatera, ktoÂrego cechy charakterystyczne zbliźajaÎ go do Edwarda Stachury, naleźy jednak traktowacÂ jako literatureÎ i nie dacÂ sieÎ zwiesÂcÂ melodii wypowiedzi bohatera-narratora. Czytelnik bombardowany jest
informacjami odsyøajaÎcymi do biografii autora. IstniejaÎ sÂwiadectwa potwierdzajaÎce fakt, źe Stachura systematycznie pracowaø fizycznie76. Niemal rokrocznie Stachura jezÂdziø na źniwa
do Leźachowa, mieszkali tam rodzice jego przyjaciela ± Jana
Czopika. Echo tych wydarzenÂ odnajdujemy na kartach
Wszystko jest poezja:
MinaÎø ten tydzienÂ, døugi jak jeden dzienÂ (z czasem jest czasami
przedziwnie), i Andrzej pojechaø na zachoÂd, do Poznania, a ja na
poøudniowy wschoÂd, w Rzeszowskie, do wsi LeźachoÂw nad Sanem.
75

Jest to tylko jeden z elementoÂw, na ktoÂry trzeba zwroÂcicÂ uwageÎ. Warto
wskazacÂ roÂwnieź na powiaÎzania (i ich funkcje) z innymi tekstami Stachury ±
przede wszystkim z pierwszaÎ powiesÂciaÎ Caøa jaskrawosÂcÂ.
76
Temat pracy fizycznej w źyciu pisarzy byø niejednokrotnie przez badaczy podejmowany. InteresujaÎce ujeÎcie zagadnienia w literaturze rosyjskiej
znajdujemy w ksiaÎźce Dymitra Mereźkowskiego, ktoÂry tak napisaø o Toøstoju
i Dostojewskim: ¹Wszystko, o czym marzyø [...] zdaje sieÎ podobne do zabawy ±
pozbawienie [sieÎ] wøasnosÂci, praca fizyczna, zbliźenie z ludem ± wszystko musiaø Dostojewski dosÂwiadczycÂ rzeczywisÂcie, i to z takaÎ døawiaÎcaÎ srogosÂciaÎ, jaka
tylko bycÂ mogøa. [...] L[ew] Toøstoj moźe, ile chce, zraÎbacÂ drzew dla biednych
wøosÂcian, moźe, ile chce, oracÂ ziemieÎ w pocie czoøa wøasnego, to nie praca, lecz
tylko zachcianka, ascetyczne cÂwiczenie i gimnastyka. TresÂcÂ pracy zaroÂwno
fizycznej, jak i umysøowej zawiera sieÎ w sÂwiadomosÂci nie tylko moralnej, lecz
i fizycznej koniecznosÂci, w istotnej obawie, w upokorzeniu i bezsilnosÂci, jakaÎ
tworzy neÎdza [...]. Pod tym wzgleÎdem Dostojewski byø szczeÎsÂliwszy od L[wa]
Toøstoja: los zesøaø mu sposobnosÂcÂ dosÂwiadczenia w katordze, co znaczy praca
i neÎdza ludzi prostych, poznaø on strach sÂmierci nie w abstrakcyjnych mysÂlach
o niej, lecz w zbliźeniu sieÎ do niej o wøos, stojaÎc na szafocieº. D. Mereźkowski,
Leon Toøstoj i Dostojewski jako ludzie, przeø. NN, LwoÂw 1914, s. 160-161. Cyt.
za: R. Romaniuk, Dramat religijny Toøstoja, Warszawa 2004, s. 24.
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Na źniwa. UmoÂwiøem sieÎ tam z poetaÎ piszaÎcym wiersze ± Janem
Czopikiem, zwanym teź JasÂkochanym77. Po kroÂtkim i serdecznym
powitaniu, nie namysÂlajaÎc sieÎ døugo, wzieÎlisÂmy naklepane kosy
i poszlisÂmy w pole78.

A w innym miejscu czytamy:
Zboźe gniøo na polach; ani tego skosicÂ jak naleźy, ani tego potem
zwiezÂcÂ do stodoøy albo na stoÂg (opowiadaø mi jeden pasaźer promu
na Sanie, pomieÎdzy Leźachowem a Gorzycami, źe ksiaÎdz ogøosiø z ambony, źe moźna pracowacÂ w polu nawet w sÂwieÎtaÎ niedzieleÎ [...])79.

Dowody na to, iź sam Stachura braø udziaø w pracach polowych, odnajdujemy w jego notatnikach:
21 VII 73. Koszenie źyta kosaÎ na Bukowince koøo Sanu opodal
Baku [- - -]. WiaÎzaøem snopki. Od 8 do poøudnia. Dobrze szøo. W poøudnie juź w chaøupie sÂcieÎøo mnie trocheÎ z noÂg i poøoźyøem sieÎ80.

Dla niniejszych rozwaźanÂ nie ma znaczenia to, czy opisywane wydarzenia saÎ prawdziwe. Waźne jest, źe postawa gøoszona na kartach ksiaÎźek Stachury nie jest pustym hasøem
i znajduje potwierdzenie w postawie pisarza. Ponadto, podobnie jak w staroźytnych praktykach, obserwacja rzeczywistosÂci
i beÎdaÎce efektem tego zapiski przenikajaÎ poÂzÂniej do listoÂw i na
karty ksiaÎźek. Poniźej przesÂledzimy, jak ten proces realizowany byø przez StachureÎ. Przedstawiony zostanie jeszcze jeden
aspekt powiaÎzanÂ mieÎdzytekstowych, w duźym stopniu przypominajaÎcy staroźytne praktyki.

IV. SèOWO

W DEPOZYCIE

W ujeÎciu staroźytnych askeÂsis, hypomneumata i listy saÎ
odreÎbnymi, roÂwnorzeÎdnymi technikami. U Stachury, co zostanie dalej wykazane, nastaÎpiøo przegrupowanie. Polegaøo
77

W rzeczywistosÂci Stachura nazywaø Jana Czopika JasÂkolubym. Zob.
W. Tkaczuk, JasÂkoluby, ¹Poezjaº 1981, s. 17-20, nr 9, s.
78
E. Stachura, Wszystko jest poezjaÎ, kazÇdy jest poetaÎ, [w:] Wszystko jest
poezja, s. 14.
79
Wszystko jest poezja, s. 282.
80
Notatnik, t. 9, Muz. Lit., inw. 2551.
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ono na podporzaÎdkowaniu hypomneumatoÂw, tj. notatnikoÂw
i listoÂw, technice askeÂsis, a dokøadniej jednemu z jej elementoÂw ± ¹pracy pisaniaº. W przypadku Stachury praca nad sobaÎ
przejawiaøaby sieÎ w:
a) pracy fizycznej;
b) pracy mysÂli;
c) pracy pisania:
± bruliony;
± listy;
± ¹pozostaøa twoÂrczosÂcÂº.
W niniejszym rozdziale przedmiotem zainteresowania beÎdzie zjawisko powtarzalnosÂci zaroÂwno motywoÂw, jak i caøych
fragmentoÂw tekstu w utworach Stachury. Zjawisko to polegaøo
na tym, źe odpowiedni motyw lub fragment tekstu przechodziø
drogeÎ od brulionu, poprzez listy, trafiajaÎc wreszcie na karty
opowiadania lub powiesÂci. Zauwaźalne jest podobienÂstwo
dziaøanÂ Stachury do staroźytnej praktyki pracy nad sobaÎ (askeÂsis), trudno jednak byøoby dowiesÂcÂ, iź byøo to celowe nawiaÎzanie. Bez wzgleÎdu na sÂwiadomosÂcÂ autora zjawisko jest niezwykle interesujaÎce i godne przeanalizowania, szczegoÂlnie ze
wzgleÎdu na fakt, iź wspoÂøtworzy siecÂ powiaÎzanÂ, jakie Stachura
tworzyø mieÎdzy swymi tekstami. Wszystkie te dziaøania, w ostatecznym rozrachunku, bardzo mocno spajajaÎ caøaÎ jego twoÂrczosÂcÂ i stajaÎ sieÎ jednym z powaźniejszych elementoÂw budujaÎcych quasi-autobiografieÎ pisarza.
Pierwszy z przytoczonych poniźej zwiaÎzkoÂw mieÎdzytekstowych ograniczony jest do notatnika i listu. Nie udaøo sieÎ odszukacÂ rozwinieÎcia tego motywu. Mimo iź przykøad nie naleźy
do rozbudowanych, przytaczam go, poniewaź sÂwiadczy o tym,
iź opisywane zjawisko rodziøo sieÎ juź od pierwszych brulionowych zapisoÂw81. W ¹Notatniku bez datº Stachura zanotowaø:

81

Opisywane zjawisko maøo charakter przemysÂlanego i konsekwentnego
dziaøania. Inne przykøady omawianego zjawiska to: zapisy z notatnika pomieÎdzy 17 a 21 sierpnia 1973 r. (t. 9); pocztoÂwka, ktoÂraÎ Stachura wysøaø do siebie
z Charvieu, Pont-de-CheÂruy, 18 IX 1973 r.; fragment eseju W krainie dziecinÂstwa... ([w:] tenźe, Wszystko jest poezja, s. 161-175). Zapisy w notatniku
pomieÎdzy 12 a 19 kwietnia 1975 r.; list Stachury do Gali Doøźenko (List Stachury, ¹Zdanieº 1983, nr 1, s. 31-32); fragment opowiadania Søodycz i jad,
¹TwoÂrczosÂcÂº 1977, nr 7, s. 37-48. Zapis z 18 kwietnia 1975 roku (PiaÎtek,
Cambridge Springs, Pensylwania); widokoÂwka do Wøodzimierza Antkowiaka
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¹Opowiadanie o tym, jak zbijaøem skrzynki w spoÂødzielni
ogrodniczej. Maøe miasteczkoº82.
W jednym z pierwszych listoÂw autora Siekierezady do przyjaciela Mieczysøawa Czychowskiego czytamy:
Serdecznie dzieÎkujeÎ Ci za TwoÂj list i za szczeraÎ oceneÎ moich poezyj.
Bardzo maøo piszeÎ ostatnio, gdyź pracujeÎ od 7 do 17. Zbijam
´
skrzynki w spoÂødzielni ogrodniczej. Zadnej innej pracy nie mogøem
otrzymacÂ, a muszeÎ koniecznie zarobicÂ pareÎ groszy, by ubracÂ sieÎ na
zimeÎ.

Prawdopodobnie w tym czasie naleźaøoby doszukiwacÂ sieÎ
poczaÎtkoÂw mechanizmu quasi-autobiografii, ktoÂry niepodzielnie rzaÎdzicÂ beÎdzie w wielu tekstach Stachury i stanie sieÎ przyczynaÎ wielu nieporozumienÂ. W tym miejscu interesuje nas
przede wszystkim sam proces, tj. proÂba odtworzenia migracji
pomysøoÂw, motywoÂw czy caøych fragmentoÂw tekstu. Juź tam
widoczne saÎ wyrazÂne sÂlady pracy redaktorskiej nad tekstem
na etapie brulionu83. Przemawia to na korzysÂcÂ tezy, iź Stachura stosunkowo wczesÂnie zaczaÎø sÂwiadomie konstruowacÂ swoje
teksty na podstawie realnych wydarzenÂ, jednakźe biografie:
pisarza i jego bohatera-narratora, nie miaøy bycÂ toźsame.
W poprzedniej czeÎsÂci, w ktoÂrej podjeÎto proÂbeÎ ustalenia, kiedy Stachura rozpoczaÎø prowadzenie notatnikoÂw, zaøoźone tezy ilustrowano m.in. zbieźnosÂciami pomieÎdzy notatnikami,
korespondencjaÎ i publikowanymi poÂzÂniej opowiadaniami84.
Waźna jest obserwacja wskazujaÎca na odmienne realizacje
jednego motywu, ktoÂrego poÂzÂniejsza forma podporzaÎdkowywana byøa aktualnej potrzebie. Fragment z ¹Notatnika bez
datº, ktoÂry byø juź cytowany, zostaø przeredagowany na potrzeby opowiadania PøynieÎcie czasu. W notatniku czytamy o dziewieÎtnastolatku mieszkajaÎcym w wagonie na bocznicy kolejowej, skaÎd co rano wyrusza do szkoøy. W opowiadaniu zasÂ sÂledzimy losy dwudziestotrzyletniego bohatera, ktoÂry pracuje na

± Pensylwania, C. Springs, 17 IV 75 r. Zapis z 7 i 8 sierpnia 1974 roku;
fragment opowiadania Pod Annopolem, ¹Kamenaº 1974, nr 12, s. 6-7.
82
Stachura, ¹Notatnik bez datº, t. 1, Muz. Lit., inw. 2551.
83
Odnajdujemy tam kolejne wersje tekstu opatrzone licznymi poprawkami.
84
Poczynione tam obserwacje nie beÎdaÎ tu powtarzane, informacja jednak
pojawia sieÎ tu ze wzgleÎdoÂw porzaÎdkowych. Wspominane zapisy i powiaÎzanie
mieÎdzy nimi saÎ najwczesÂniejszymi, do jakich udaøo sieÎ dotrzecÂ.
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budowie. Redakcyjne przygotowywanie tekstu na potrzeby
opowiadania widoczne jest po przesÂledzeniu reÎkopisu.
Sygnalizowane zjawisko dobrze ilustrujaÎ takźe listy pisane
do Juliana Przybosia ± niektoÂre z nich, wybrane, poddawane
byøy redakcjom i funkcjonowaøy poÂzÂniej jako opowiadania85.
Znane saÎ takie opowiadania, w ktoÂrych wiele jest aluzji do listoÂw i odwrotnie. Ponadto siecÂ powiaÎzanÂ rozciaÎga sieÎ takźe na
lirykeÎ i tøumaczenia. Niestety, nie udaøo sieÎ odnalezÂcÂ notatnikoÂw Stachury z tego okresu, dlatego w zestawieniach zabraknie
tego elementu. Zacznijmy od fragmentu z listu do Przybosia:
Moja nienawisÂcÂ do wszystkich przechodzi ostatnio, powoli, dziwnaÎ
metamorfozeÎ. Trudno mi to okresÂlicÂ, ale kiedy do niedawna miaøem
czasami ochoteÎ kopania kogosÂ w brzuch, to teraz miewam tylko
ochoteÎ na boÂl zeÎboÂw. Mam jednak wraźenie, źe to niewaÎtpliwie
wyźsze stadium cierpienia86.

Podobny motyw pojawia sieÎ poÂzÂniej w jednym z opowiadanÂ:
Powiedzmy źe ukaźe sieÎ w drzwiach pieÎkna kobieta, ktoÂra obudzi
we mnie poźaÎdanie. Albo jakisÂ pan, ktoÂry zmierzy mnie pogardliwym spojrzeniem i przyjdzie mi nagle ochota kopnaÎcÂ go w brzuch87.

Inny fragment tego samego listu odbiø sieÎ echem w opowiadaniu i wierszu:
WegetujeÎ w Lublinie bez jakichkolwiek racji. Flecista z Flamandii tak
døugo zwleka, źe coraz bardziej zaczynam sieÎ bacÂ. A szczury mnoźaÎ
sieÎ tak szybko w jaskoÂøczych gniazdach przeguboÂw wyciaÎgnieÎtych
promienisÂcie po niebo moje z pøonaÎcym oczodoøem zachodu88.

Oto odpowiedni urywek z opowiadania:
Byøa to pierwsza noc i jedyna jakaÎ speÎdziøem w øazÂni. LeźaÎc na
øawkach, przykryty czystymi przesÂcieradøami, ktoÂre søuźyøy za
reÎczniki, poznaøem wtedy nocnaÎ øazÂnieÎ i szczury, ktoÂre nie daøy
mi, ktoÂre nie chciaøy, bym zmruźyø oko, by owinaÎø mnie, otuliø dobry sen. Przykryøem szczelnie gøoweÎ i czekaøem sÂwitu, i pragnaÎøem
sÂwitu. Przypomniaøa mi sieÎ tej nocy legenda o flecisÂcie flamandz85

Na ten temat zob.: TrocheÎ wøoÂczeÎgi i trocheÎ pisania.
List Stachury do Przybosia z 13 XI 1958 r. Zob. tamźe, s. 203. Cytowane juź fragmenty søuźyøy wczesÂniej pomocaÎ przy rekonstruowaniu daty
powstania pierwszych notatnikowych zapiskoÂw Stachury.
87
E. Stachura, Zbawienne konsekwencje sadyzmu, s. 7.
88
List Stachury do Przybosia z Lublina, 13 XI 58. Zob. TrocheÎ wøoÂczeÎgi
i trocheÎ pisania, s. 203-204.
86
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kim i czekaøem na niego, i pragnaÎøem go jak snu, albo sÂwitu,
wszystko jedno89.

Na koniec wspomniany, niepublikowany dotaÎd wiersz90:
* * *
Szczury mnoźaÎ sieÎ tak szybko
w jaskoÂøczych gniazdach przeguboÂw
wyciaÎgnieÎtych promienisÂcie
po niebo moje
z pøonaÎcym oczodoøem zachodu
a przecieź nie poskaÎpiøy mi deszcze
i Weroniki wszystkie
rzadko litosÂciwe
chøodnych palcoÂw na oczodoøy
wieÎc za flecistaÎ flamandzkim
mi teÎsknicÂ
albo za źonaÎ jego
tylko litosÂciwaÎ
89

E. Stachura, Bøogosøawiona baÎdzÂ øazÂnio, ¹Kamenaº 1959, nr 21, s. 7.
Maszynopis wiersza znajduje sieÎ w archiwum JoÂzefa Bursewicza
w KsiaÎźnicy Pomorskiej w Szczecinie (rkps. 649). Zjawisko przemieszczania
sieÎ motywoÂw, na ktoÂre trafiamy najpierw w korespondencji, a nasteÎpnie
w poezji, dostrzegalne jest takźe u mistrza Stachury ± Norwida. W lisÂcie do
Juliana Fontany z 26 marca 1866 roku czytamy: ¹mowa pieÎkna zawsze
i wszeÎdzie polega na wygøoszeniu søoÂw zarazem poneÎtnym i zarazem dajaÎcym
uczucÂ logikeÎ pisowniº. Echo tych søoÂw pojawia sieÎ w tomie Vade-mecum. Oto
fragment wiersza Dwa guziki: ¹Lecz mowa-pieÎkna zawsze i wszeÎdzie polega/
Na wygøoszeniu søowa zarazem poneÎtnie/ I tak zarazem, źe sieÎ pisownieÎ postrzegaº. Cyt. za: J. Fert, WsteÎp, [w:] C. Norwid, Vade-mecum, oprac. J. Fert,
Wrocøaw 1999, s. L. Reminiscencje motywoÂw spotykamy takźe u innego mistrza Stachury ± Czechowicza. UtwoÂr Lelela konÂczy sieÎ zdaniem: ¹Lecz pod
kwiatami nie byøo dnaº. NawiaÎzuje ono do innego tekstu Czechowicza pt.
Nelly: ¹Pod masaÎ kwiatoÂw nie byøo gruntu... Przedarøszy sieÎ przez nie, pograÎźyøem sieÎ w otchøani bez dna... bez dna...º. Podobnym motywem rozpoczyna
sieÎ wiersz modlitwa zÇaøobna z tomu nuta czøowiecza: ¹źe pod kwiatami nie ma
dna/ to wiemy wiemyº. Zob. objasÂnienia do tekstu Lelela, [w:] J. Czechowicz,
KonÂ rydzy, zebraø, opracowaø i wsteÎpem opatrzyø T. Køak, Lublin 1990, s. 458.
Zjawisko to rozciaÎga sieÎ roÂwnieź na teksty autobiograficzne. Z dziennika 1922 r.
to dziennik z czasu, kiedy Czechowicz pracowaø jako nauczyciel w SøoboÂdce na
WilenÂszczyzÂnie (mieÎdzy 1921 a 1923 r.). Wybrane motywy z tego tekstu zbiegajaÎ sieÎ z motywami OpowiesÂci o papierowej koronie z 1923 r. Zob. objasÂnienia
wydawcy do Z dziennika [w:] J. Czechowicz, dz. cyt., s. 463.
90
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Na tym rozpieÎtosÂcÂ intertekstualnej siatki sieÎ nie konÂczy.
Powyźszy wiersz nawiaÎzuje do innego listu Stachury do Przybosia:
Drogi Panie,
coÂź mogeÎ Panu napisacÂ; źe gøoÂd jest ciaÎgle moim najwierniejszym totumfackim, źe oczarowaøa mnie pewna reprodukcja MiroÂ,
źe odmoÂwiono mi wczoraj talerza zupy w KUL-owskiej stoøoÂwce, źe
sÂwietny byø wiersz tego Jugosøowianina na I str. ¹PrzeglaÎdu K[ulturalnego]º91, źe drugi byø nieprawdopodobnie søabszy92, źe marzeÎ
za czystaÎ posÂcielaÎ, źe bardzo chciaøbym bycÂ czasami rzezÂnikiem
lub czøonkiem choÂru, źe moÂgøbym juź oddacÂ do muzeum pøaszcz
i buty, źe Weronika jest nielitosÂciwa, źe pokøuto noźami moÂj obraz
El Greca, źe jestem zupeønie niewinny, źe wszystko jest bardzo,
bardzo smutne, źe bardzo, bardzo kocham siebie, coÂź mogeÎ Panu
napisacÂ?!93

We wszystkich przypadkach pojawia sieÎ postacÂ ¹nielitosÂciwej Weronikiº. RozwiaÎzanie przynosi notka informacyjna, ktoÂra ukazaøa sieÎ w 1959 roku na øamach ¹WspoÂøczesnosÂciº:
¹Podczas pobytu w Moskwie przedstawiciele «WspoÂøczesnosÂci»,
Tadeusz Strumff i Wøadysøaw Lech Terlecki odwiedzili redakcjeÎ
miesieÎcznika literackiego «Junost». Tak rozpoczeÎøa sieÎ nasza
wspoÂøpraca. DzisÂ publikujemy [...] nie drukowane dotaÎd opowiadanie Inny Hoffº94 .
Cytowana notka odnosi sieÎ do opowiadania Papierowe
kwiaty. Waźne jest to, źe jednym z tøumaczy tego tekstu byø
Edward Stachura95. BohaterkaÎ opowiadania jest Weronika,
ktoÂrej maÎź pracuje w szpitalu jako chirurg. Weronika robi
mu nieustanne wyrzuty, poniewaź leczy i pomaga on swoim
pacjentom takźe po ich wypisaniu. Moźemy przypuszczacÂ, iź
tu jest poczaÎtek intertekstualnych odniesienÂ.
Oto kolejne przykøady, ktoÂre wskazujaÎ na przemieszczanie
sieÎ wieÎkszych caøostek tekstu:

91

Prawdopodobnie chodzi o wiersz Milorada PanicÂa Surepa OgienÂ (¹PrzeglaÎd Kulturalnyº 1958, nr 48, s. 1).
92
Chodzi o wiersz Miodraga PavlovicÂa Murarze (¹PrzeglaÎd Kulturalnyº
1958, nr 48, s. 4).
93
List pisany w Lublinie, 9 grudnia 1958.
94
Zob. ¹WspoÂøczesnosÂcÂº 1959, nr 21, s. 5-7.
95
Pozostaøymi tøumaczami byli: E. Bryll, E. Brzozowska, S. Grochowiak,
T. Strumff.

SèOWO W DEPOZYCIE

Lublin przekleÎty, 21 III 1959
Drogi i szanowny Panie!
Taka dziwna jest choroba. Od osÂmiu dni straÎciøa mnie z noÂg.
Korzystam z gosÂcinnosÂci møodych ludzi i leźeÎ w ¹goøeÎbnikuº96. ¹GoøeÎbnikº ± jest to prostokaÎtne, duźe pudøo nad drzwiami, søuźaÎce do
umieszczania w nim walizek, paczek, pustych butelek etc.... Zwane jest roÂwnieź ¹wiszaÎcaÎ trumnaÎº [...]. Magnesowaøem kaźdy przedmiot ogniem i lekko mgøaÎ. LeźaÎc, zdawaøo mi sieÎ, źe konÂce palcoÂw,
uszy, wargi peÎczniejaÎ mi do wielkich rozmiaroÂw, a kaźde dotknieÎcie, przypominajaÎce szczypanie uda schwytanego skurczem, sprawiaøo mi boÂl i przyjemnosÂcÂ jednoczesÂnie. PoÂzÂniej przyøapaøem sieÎ
na tym, źe milczeÎ tylko dlatego, gdyź jest to konieczne, bym moÂgø
wdrapacÂ sieÎ na trzy wysokie søupy. Søupy wyobraźaøy trzy imiona:
Wiktor, Dominik i Kamil. SkaÎd te trzy imiona nieznane mi zupeø´
nie? Zadnego z tych imion nie nosi moÂj ojciec, brat ani przyjaciel.
Nie przypominam sobie roÂwnieź, bym miaø jedno z tych imion nadacÂ oczekiwanemu (jak døugo jeszcze) synowi.

Przygoda z ¹goøeÎbnikiemº opisana zostaøa takźe w opowiadaniu Tyfus:
Jaka dziwna jest moja choroba. Dziwna jest moja choroba. Moja
choroba. Od poÂøtora tygodnia straÎciøa mnie z noÂg. Korzystam z gosÂcinnosÂci studentoÂw i leźeÎ w ¹goøeÎbnikuº. GoøeÎbnik ± to prostokaÎtne,
duźe pudøo nad wejsÂciowymi drzwiami. Søuźy do umieszczania
w nim walizek, paczek, pustych butelek i wielu innych rzeczy.
[...] Przyøapaøem sieÎ w tej chwili na tym, źe milczeÎ tylko dlatego,
gdyź muszeÎ wspiaÎcÂ sieÎ na wysokie søupy [...]. Udaøo mi sieÎ wdrapacÂ
na trzy z nich. Na szczycie, na gøowie kaźdego søupa odczytaøem
wydraÎźone w kamieniu imieÎ: EHAVE, UOLI, MANOLIS. SkaÎd te
´
trzy imiona nie znane mi zupeønie? Zadnego z tych imion nie nosiø
moÂj ojciec, brat, drugi brat. Nie przypominam sobie roÂwnieź, bym
jednym z tych imion syna przywoøywaø97.

ZakonÂczenie historii z ¹goøeÎbnikiemº opisane zostaøo w kolejnym lisÂcie do Juliana Przybosia:
Lublin przekleÎty, 10 kwietnia 1959
Drogi, kochany Panie!
ProszeÎ wybaczycÂ mi wsteÎp, ktoÂry moźe wydacÂ sieÎ Panu zbyt døugim. Kilka dni temu Komisja Administracyjna odkryøa moje gniaz96
97

W lisÂcie Stachura wyrysowaø plan wspomnianego ¹goøeÎbnikaº.
´
Zob. E. Stachura, Tyfus, ¹Zycie Literackieº 1959, nr 19, s. 4.
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do ¹goøeÎbnikº, w ¹goøeÎbnikuº moje gniazdo i mnie. W brutalny,
brzydki sposoÂb wyrzucono mnie, wypluto z Akademika, nie pozwalajaÎc mi przespacÂ do rana. To wszystko dziaøo sieÎ kilka minut po
2400. Wyrzucony, wypluty staøem chwileÎ przed drzwiami, nocaÎ
i tym przekleÎtym miastem. Nie mysÂlaøem chyba dokaÎd skierowacÂ
kroki. Przecieź jestem wolny. MogeÎ poÂjsÂcÂ przed siebie, do tyøu, na
prawo, lewo, dokaÎd sieÎ tylko podoba. Dziwna, okrutna wolnosÂcÂ,
zareÎczam.

Powyźsze fragmenty pokazujaÎ, jakaÎ drogeÎ przechodziø motyw, bycÂ moźe, zaczerpnieÎty z biografii. Mimo wielu punktoÂw
stycznych widoczne saÎ wyrazÂne sÂlady pracy redakcyjnej. Ponadto motyw migruje pomieÎdzy rodzajami literackimi. Zjawisko to nie byøo jednorazowe ani kroÂtkotrwaøe. Kolejny przykøad
przynosi juź wszystkie elementy: fragmenty tekstoÂw przemieszczajaÎ sieÎ od notatnikoÂw, poprzez listy, aź do opowiadanÂ. Za
ilustracjeÎ niech posøuźy motyw przemieszczajaÎcy sieÎ od notatnika poprzez pocztoÂwkeÎ wysøanaÎ przez StachureÎ do samego
siebie, aź do jednego z esejoÂw opublikowanych w ¹MiesieÎczniku
Literackimº. Zacznijmy od notatnika:
13 VI 73. [...] OdbilisÂmy o 17. Duje niesamowicie. Na morzu
sztorm, podobno ma sieÎ wkroÂtce uspokoicÂ.
14 VI 73. 2 w nocy. HusÂta niemoźebnie. Marnie jest. Oddaøem
morzu wszystkie 6 piw [...]. Wszystko sieÎ przewraca. W [- - -] przed
chwilaÎ kupa szkøa poleciaøa skaÎdsÂ i rozbiøa sieÎ z hukiem. Boli mnie
gøowa, przechyøy boczne bardzo duźe, zlatujeÎ z koi [...]. èadunek
musiaø sieÎ przesunaÎcÂ w øadowni na lewaÎ stroneÎ, bo bardzo duźe
przechyøy. Moźna obliczycÂ kaÎt po zasøonkach na koi. 40 stopni liczeÎ
na oko [...]. PøyneÎlisÂmy 14 godzin z Oslo do Sarpsborgu. Jest awaria maszyny i pøynaÎcÂ [- - -] moźemy tylko poÂø-naprzoÂd.
15 VI 73. Zakupiøem towaru za 115 koron. Kupiøem bluzeÎ zielonaÎ za 25 koron i za 90 koron sÂpiwoÂr wojskowy, chlebak i kurtkeÎ
nieprzemakalnaÎ.

W czasie postoju w miesÂcie portowym Sarpsborg Stachura
posøaø na swoÂj adres pocztoÂwkeÎ podpisanaÎ ± ¹TwoÂj Michaø KaÎtnyº98. Oto jej tresÂcÂ:
98
Ciekawe spostrzeźenia na temat problemu toźsamosÂci wcielenÂ gøoÂwnego bohatera w tekstach Stachury moźemy odnalezÂcÂ w ksiaÎźce Mirosøawa
WoÂjcika: Czøowiek-Nikt. Prozatorska twoÂrczosÂcÂ Edwarda Stachury w konteksÂcie buddyzmu zen, Kielce 1998.
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Sarpsborg, 14 VI 73
Drogi Stedzie,
niesamowita byøa noc. Przechyøy statku dochodziøy do 40 stopni.
Oficjalnie moÂwi sieÎ o 32. PrzesunaÎø sieÎ øadunek w øadowni na lewaÎ
stroneÎ. Moja kajuta po lewej burcie wøasÂnie. Gdybym powiedziaø,
źe sieÎ nie baøem, ohydnie bym skøamaø. Ale baøa sieÎ caøa zaøoga,
wieÎkszosÂcÂ speÎdziøa noc w kamizelkach ratunkowych, o czym sieÎ
oficjalnie nie moÂwi. Mesa rano wyglaÎdaøa jak pobojowisko, wszystkie fotele zwalone pod lewaÎ sÂcianeÎ, a pentra pokryta grubaÎ warstwaÎ
rozbitego szkøa.
Odbijamy staÎd jutro po poøudniu. Na Kattegacie dziewiaÎtka podobno. Moźe sieÎ uspokoi morze.
SÂciskam CieÎ. MysÂl o mnie. TwoÂj Michaø K.
Do zobaczenia w Leźachowie99 na źniwach.
[Dopisek w lewym goÂrnym rogu:]
Kupiøem Ci przepieÎknaÎ koszuleÎ za caøe 120 koron. BeÎdziesz
w niej szczegoÂlnie przystojny. Ciesz sieÎ100.

TresÂcÂ widokoÂwki przytaczam niemal w caøosÂci po to, by
pokazacÂ, jakim przeobraźeniom ulegaø tekst. Po zestawieniu
odpowiednich fragmentoÂw wyrazÂne saÎ zabiegi kreacyjne: poczaÎwszy od kwoty wydanej na zakupy i tego, co zostaøo kupione, a konÂczaÎc na poprawkach dotyczaÎcych przechyøu statku101.
We Wszystko jest poezja czytamy:
JakisÂ tam poczaÎtek prawie-zagøady nastaÎpiø po poÂønocy. Na wodach Skagerraku. Sztorm. DziesiaÎtka i to, co powyźej. Morze (ten
MOKRY SèONY OGIENÂ), ach, jak sieÎ popisywaøo [...]. Jak Leonardo
da Vinci w niektoÂrych swoich ponurych pomysøach, kiedy to delikatnosÂcÂ odchodziøa od niego i on wtedy odchodziø od zmysøoÂw. Lecz
oto ze statkiem zaczeÎøo dziacÂ sieÎ cosÂ dziwnego: dziwne boczne przechyøy. Dziwne, bo nie dwustronne, na lewaÎ i prawaÎ burteÎ, ale tylko
na jednaÎ. Na lewaÎ. Gdzie miaøem kabineÎ. Niesamowite byøo patrzecÂ, jak zasøona odsuwa sieÎ od koi, powoli, centymetr po centy-

99

Jan Czopik, ur. 1 lutego 1938 w Leźachowie k. Rzeszowa, zginaÎø 27
grudnia 1977 w katastrofie samochodowej pod Jarosøawiem. Studiowaø historieÎ sztuki na Uniwersytecie Wrocøawskim. Debiutowaø w 1956 na øamach
czasopisma ¹PoglaÎdyº. Wydaø m.in.: Oko jedno i drugie, ZabronÂcie sieÎ zÇegnacÂ,
Jest poranek.
100
Na podstawie autografu Muz. Lit., inw. 2551, t. 7.
101
Przebieg zmian miaø taki oto charakter: ¹Przechyøy statku dochodziøy
do ¬5040¬ stopni. Oficjalnie moÂwi sieÎ o ¬4032¬º.
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metrze. I bezszelestnie. Ta bezszelestnosÂcÂ byøa duźo straszliwsza
niź caøa litania przeroÂźnych dzÂwieÎkoÂw102.

I dalej:

´
DosycÂ. ZyjeÎ. Bo opisujeÎ. Lecz wyniosøem z tego poÂø serca103, jak
moÂwi jeden dwojga imion: Cyprian Kamil. WesoøosÂci ani sÂladu.
Nazbyt Straszliwa byøa ta oceaniczna øza, ktoÂra chciaøa przemycÂ
È stlandzie
moje usta. Rano bylisÂmy w Sarpsborg, maøym porcie w O
nad najwieÎkszaÎ rzekaÎ Norwegii ± GlommaÎ [...]. PoÂøtora dnia stalisÂmy w Sarpsborg. èadowano na statek nowy towar, wyøadowawszy
zenÂ przedtem źelastwo, ktoÂre podczas sztormu przesuneÎøo sieÎ w øadowni i to byøo przyczynaÎ wiadomych skutkoÂw [...]. O maksymalnej
wielkosÂci naszego przechyøu roÂźnie moÂwiono. Jak to na statku. Od
29 do 35 stopni104.

Tekst trafiajaÎcy do raÎk czytelnika w postaci gazetowej publikacji, w stosunku do notatnikowych zapisoÂw, modyfikowany jest tylko w takim stopniu, na jaki pozwala programowe
zaøoźenie budowania w czytelniku poczucia wieÎzi, intymnego
niemal kontaktu z bohaterem opisu. Juź lektura wysøanej do
samego siebie pocztoÂwki ujawnia (poza samym faktem) zabiegi
kreacyjne. Tekst wzbogacany jest o elementy nowe, by nie rzec
fikcyjne. W powyźsze rozwaźania wpisujaÎ sieÎ inne zapiski z notatnikoÂw oraz listy pisane do Wøodzimierza Antkowiaka. Zestawienie odpowiednich zapisoÂw w brulionach, uwzgleÎdniajaÎc
datowanie, z listami, a poÂzÂniej z esejami dowodzi, iź tresÂci
przechodziøy wyźej opisanaÎ drogeÎ.
Za ilustracjeÎ niech posøuźaÎ dwa przykøady. W notatniku
pod dataÎ 8 sierpnia 1974 odnajdujemy opis zabawy w Piotrawinie:
W soboteÎ kaÎpaøem sieÎ na kaÎpielisku na stawie. Poznaøem ratownika Janusza WilczynÂskiego. Wieczorem ruszylisÂmy do Piotrawina
n/WisøaÎ ± mieÎdzy Kamieniem a JoÂzefowem [...]. Na zabawie w Piotrawinie, ech, wesoøo, wesoøo. WoÂdka [- - -], branie sieÎ na reÎkeÎ, tro102

E. Stachura, Wszystko jest poezja, Warszawa 1975, s. 122-123.
Aluzja do sformuøowania z wiersza pt. Nerwy:
Lecz uniosøem, poÂø serca ± nie wieÎceÂj ±
WesoøosÂci?... zalewo sÂlad!
PominaÎøem tøum, jak targ bydleÎcy;
Obmierzø mi sÂwiat (w. 9-12)
Cyt. za: C. Norwid, Vade-mecum, oprac. J. Fert, Lublin 2004, s. 120.
104
E. Stachura, Wszystko jest poezja, s. 125-126.
103
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cheÎ bijatyki. SpalisÂmy chwileÎ od czwartej gdziesÂ do sioÂdmej w oborze, na goÂrze. O 7 rano ruszylisÂmy przez pola na nogeÎ do Kluczkowic. Zobaczyøem bogactwo ziemi lubelskiej. Wielkie pola pszenicy,
burakoÂw, søonecznikoÂw, maku, prosa, ogoÂrkoÂw, grochu i tak dalej.
Wszystko bardzo dorodne bardzo105.

W lisÂcie do Antkowiaka rzecz opisana zostaøa kilka dni
poÂzÂniej:
12. VIII Poniedziaøek. Kluczkowice106.
W soboteÎ byøem z miejscowym ratownikiem wodnym w Piotrawinie
mieÎdzy Kamieniem a JoÂzefowem ± na zabawie107. SpilisÂmy sieÎ jak
baÎki. WroÂcilisÂmy na piechoteÎ do Kluczkowic. W niedzieleÎ rano. O 10
rano bylisÂmy na miejscu. Janusz ratownik punktualnie byø na
posterunku na molu kaÎpieliska [...]108.

Na koniec tekst trafia do eseju Rzeka:
Na zabawie w Piotrawinie, ech, wesoøo, wesoøo. Byli muzykanci
w trocheÎ starszym stylu (akordeon, traÎbka, puzon, i beÎben, czyli
basy) i nowoczesna tanecznosÂcÂ w wykonaniu miejscowej i okolicznej møodzieźoÂwki [...] byøo okazjonalne przemoÂwienie Janusza, moÂj
kroÂciutki do tego koreferat; byøo branie sieÎ na reÎkeÎ (nie suwaj øokciem, bratku); duźo krzyku byøo, trocheÎ bijatyki i temu podobne
[...]. O sioÂdmej ruszylisÂmy na skroÂty przez pola, øaÎki i lasy ± do
Kluczkowic. Janusz musiaø bycÂ o dziesiaÎtej na swoim posterunku
ratownika na pomosÂcie kaÎpieliska i leciutko popeÎdzaø mnie do dalszego marszu, kiedy co raz pokøadaøem sieÎ w cieniu drzew albo przy
kaźdej mijanej studni [...]109.

105

2551.

Zapis z 8 sierpnia 1974 r. Stachura, Notatnik, t. 12, Muz. Lit., inw.

106
W Kluczkowicach mieszkaøa znajoma Stachury z czasoÂw studenckich
± Wøadysøawa Zossel. Byøa nauczycielkaÎ polskiego w Technikum Ogrodniczym, gdzie 30 listopada 1972 roku odbyø sieÎ wieczoÂr autorski poety. Informacje na podstawie rozmowy z 16 listopada 2002 roku Dariusza Pachockiego
z WøadysøawaÎ Zossel-WojtysiakowaÎ. Zob. Listy Stachury do Kluczkowic i Lublina, oprac. M. Derecki, ¹Akcentº 1988, nr 1, s. 190-200.
107
Zapis z 8 sierpnia 1974 r.: ¹Na zabawie w Piotrawinie, ech wesoøo,
wesoøoº. E. Stachura, Notatnik, t. 12, Muz. Lit., inw. 2551.
108
Na podstawie autografu BG PAN nr akc. 1589/87. JesÂli nie zaznaczono inaczej, pozostaøe listy do tego adresata cytowane beÎdaÎ na podstawie
tego samego zÂroÂdøa.
109
E. Stachura, Rzeka, [w:] tenźe, Wszystko jest poezja, s. 283-284.
Pierwodruk: ¹MiesieÎcznik Literackiº 1975, nr 4, s. 58-62.
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Kolejne etapy przynoszaÎ nowe redakcje tekstu. Redakcja
ostatnia w wysokim stopniu naznaczona jest pieÎtnem biografii. Pozwala to zachowacÂ bliskaÎ wieÎzÂ z czytelnikiem. Kolejnym
przykøadem ilustrujaÎcym omawiane zjawisko jest ¹migrujaÎcy
motywº, ktoÂrego poczaÎtki znajdziemy w notatniku pod dataÎ
9 i 10 wrzesÂnia [1974 r.]. Czytamy tam o pojawiajaÎcych sieÎ
w czasie podroÂźy po oceanie latajaÎcych rybach, goÂrach lodowych i wielorybach. Kolejne etapy przetwarzania tekstu to list
z 11 wrzesÂnia i wreszcie esej Ocean:
9. 09. 74. Poniedziaøek [...]. SøonÂce wstawaøo dokøadnie za rufaÎ,
daleko i blisko jednoczesÂnie. Kolory w chmurach tam na wschodzie
nie do opisania. Jak moÂwi Szerucki ± wprost niewiarygodny gest
[...]. Møody chøopak myje pokøad. Pytam o delfiny. MoÂwi, źe one
lubiaÎ baraszkowacÂ przed dziobem. Pytam o wieloryby (peøno ich
tu byøo kiedysÂ, wielkie, ogromne stada). MoÂwi, źe niedøugo je zoba´
czymy. Ze saÎ caøy rok na tych szerokosÂciach. [...] O 11 przed poøudniem zobaczyøem latajaÎce ryby. To znaczy ich nie widziaøem,
tylko lsÂniaÎce w søonÂcu wyskakujaÎce z wody i na wietrze rozszerzajaÎce sieÎ jak wachlarz [...].
10. 09. 74. Wtorek [...] Ocean Atlantycki bardzo Pacyficzny. Mgøa.
Okoøo 9 zaczeÎøo sieÎ rozjasÂniacÂ. O staø sieÎ cudowny, bezbøeÎdny, søoneczny dzienÂ. GoÂry lodowe niezwykøych ksztaøtoÂw. Cieniutkie strumienie, zøoźone jakby z samego pyøu wodnego, taka wodna mgøa,
wodne obøoki ± wystrzeliwujaÎ nad powierzchnieÎ morza. To wieloryby. Z lewej strony burty pokazaø sieÎ møody chyba wieloryb, bo nieduźy. [...] Pokazaø sieÎ i schowaø. No, wychodzÂ ty pacanie ± moÂwi
dziecko stojaÎce obok mnie. Zamknij sieÎ, goÂwniarzu ± powiedziaøem.
± Jak pan sÂmie tak moÂwicÂ do mojego dziecka? Oburzyøa sieÎ mamusia.
± A jak ono sÂmie tak moÂwicÂ do niemojego wieloryba? Powiedziaøem. Pani machneÎøa reÎkaÎ.

Tekst w brulionie nosi wyrazÂne sÂlady kilku redakcji, o czym
mogaÎ sÂwiadczycÂ chocÂby roÂźnokolorowe poprawki i dopiski. Widoczne saÎ poprawki stylistyczne i merytoryczne. Zmiany, jakie
zostaøy naniesione na tekst, sÂwiadczycÂ mogaÎ o tym, iź ostatnie
redakcja zawiera wydarzenia realne wzbogacone o fikcjeÎ.
Zmiany, jakim tekst ulegaø, i cel, do ktoÂrego autor daÎźyø, byøyby lepiej widoczne w aparacie krytycznym. W powyźszym fragmencie szczegoÂlnie wiele poprawek widzimy przy dialogach:
z chøopcem myjaÎcym pokøad i mamaÎ z dzieckiem obserwujaÎcaÎ
wieloryba. W takim zapisie, jak powyźszy, przyjmujemy wersjeÎ
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ostatecznaÎ, ktoÂra przemilcza døugi proces twoÂrczy. Wiele
wskazuje na to, źe cytowany z notatnika tekst przygotowywany byø do publikacji, a fakt, iź pojawia sieÎ (jego czeÎsÂcÂ) w korespondencji, moźemy uznacÂ za kolejny etap pracy nad nim:
[11 IX 1974 r.]
Drogi Wøodku,
piszeÎ do Ciebie z Zatoki sÂw. WawrzynÂca, a wøasÂciwie juź z posÂrodku rzeki o tej samej nazwie. Jutro rano miniemy QueÂbec i wieczorem albo pojutrze rano dotrzemy do Montrealu. Dalej autobusem linii ¹Grey houndº, czyli ¹Szary Piesº.
PrzeraźajaÎce ludzkie stwory na tym statku flagowym ¹Stefanie
Batorymº. Prawie 2 tygodnie pøynieÎcia z nimi po morzach i oceanie
± to źwawo sieÎ beÎdzie od nich uciekaøo. Ale za to, czego ja nie widziaøem. Przede wszystkim goÂry lodowe wczoraj. Fantastycznych
ksztaøtoÂw. I latajaÎce ryby na oceanie. I kawaøek wieloryba. I te søynne fontanny wielorybie tryskajaÎce nad wodeÎ. Ale one nie saÎ takie
gigantyczne, jak sieÎ je maluje. One saÎ mikroskopijne. Przynajmniej
te, ktoÂre widziaøem. Widocznie (niewidocznie) wieloryby byøy gøeÎboko pod powierzchniaÎ. Napisz: E. S. The University of Michigan.
International Center. 603E. Madison Street. ANN ARBOR, Michigan 48104. U. S. A. PrzysÂlij mi ten TwoÂj wiersz o rybie, przepisany
skaÎdsÂ tam. Napisz skaÎd przepisany110. Moźe go wykorzystam do
jednego odcinka, jeźeli beÎdeÎ pisaø dalej. Chciaøbym jeszcze ze dwa,
trzy odcinki111.

Jednym z zapowiadanych w lisÂcie do Antkowiaka ¹odcinkoÂwº byø esej Ocean opublikowany w ¹MiesieÎczniku Literackimº112, w ktoÂrym znajdujemy ostatecznaÎ redakcjeÎ tego fragmentu:
DopøywalisÂmy do Ameryki113. Tego dnia okoøo dziewiaÎtej rano rozproszyøy sieÎ mgøy i ± jakby na czyjesÂ źyczenie; nie moje ± staø sieÎ
søoneczny dzienÂ. Ocean Atlantycki byø Bardzo Spokojny [...]. Naj110

Wøodzimierz Antkowiak tak oto skomentowaø ten fragment listu Stachury: ¹Wiersz Znaczenie gospodarcze siei. Sted chciaø o nim pisacÂ w felietonie
do M[iesieÎcznika] L[iterackiego], wspomina o tym w teksÂcie widokoÂwki, napisanej na «Batorym». Wiersz (co Pan moźe øatwo sprawdzicÂ) skøada sieÎ z notki
wypisanej z Atlasu ryb i z dopisanej przeze mnie pointy: «Obecnie ginaÎ tylko te
osobniki, ktoÂre oddaliøy sieÎ od stada». Widziaøem w tym metaforeÎ mojego
oÂwczesnego losu. Sted pytaø, skaÎd «przepisaøem» ten wiersz, a ja maøostkowo
obruszyøem sieÎ o søowo «przepisaø»º. Tekst na podstawie listu Wøodzimierza
Antkowiaka do Dariusza Pachockiego z 30 listopada 2004 r.
111
List E. Stachury do W. Antkowiaka z 11 wrzesÂnia 1974 r.
112
E. Stachura, Ocean, ¹MiesieÎcznik Literackiº 1974, nr 3, s. 73-78.

193

194

MIEÎDZY TOTALNOSÂCIAÎ A FORMAÎ

pierw jedna, potem druga, trzecie, piaÎta ± zjawiøy sieÎ w polu widzenia, zjawiøy sieÎ jak zjawy realne i zamigotaøy w SøonÂcu olsÂniewajaÎcaÎ
bielaÎ: goÂry lodowe [...]. Nad powierzchnieÎ morza wystrzeliøy mieniaÎce sieÎ wachlarze i waÎskie strumienie, smugi cieniutkie fontanny
jakby z samego pyøu wodnego. To pierwsze to latajaÎce rybki, to
drugie ± wieloryby. Z lewej burty pokazaø sieÎ jeden, koøysnaÎø nad
wodaÎ grzbietem czy ogonem, nie zauwaźyøem dokøadnie, bo szybko. Potem inny pokazaø sieÎ z drugiej burty. Albo ten sam. Za rufaÎ
juź pojedyncze ptaki, ale wiele ich. Pierwszego zauwaźyøem juź dwa
dni temu [...]. WieÎc tam skaÎd leciaø ± byø laÎd. Ten oto, ktoÂry teraz
wyrastaø z wody w dali zmniejszajaÎcej sieÎ, w dali zbliźajaÎcej sieÎ,
w nieopodali. Skaliste nagie wybrzeźe Labradoru114.

Powyźej opisywane dziaøania Stachura praktykowaø niemal
do konÂca swej twoÂrczej drogi. IlustrujaÎc teÎ tezeÎ, warto wskazacÂ
´
na list do Bogusøawa Zurakowskiego115 wysøany dwa lata
przed sÂmierciaÎ (Warszawa, 11 marca 1977 r.). Motywem przewodnim saÎ tu zagadnienia zwiaÎzane z samoobserwacjaÎ, poznaniem siebie116. Stachura zaleca przyjacielowi takie dziaøanie
jako terapieÎ i sposoÂb na zrozumienie sÂwiata. TresÂcÂ listu odpowiada temu, co przeczytamy poÂzÂniej w ksiaÎźce Fabula rasa117.
Oto fragment listu z Warszawa, 11 marca 1977 r.:

113

nocaÎ.

114

Z zapisoÂw w notatniku wynika, iź do kontynentu statek miaø dopøynaÎcÂ

E. Stachura, Ocean, [w:] Wszystko jest poezja, s. 269-270.
´
Bogusøaw Zurakowski ± ur. 9 VII 1939. UkonÂczyø Wydziaø Filologii
Polskiej WSP w Opolu. Debiutowaø na øamach miesieÎcznika ¹Odraº jako poeta. Od 1982 roku w Krakowie, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu
Pedagogicznego Uniwersytetu JagiellonÂskiego. Poeta, eseista, krytyk literacki.
Wydaø m.in.: Taniec bez ludzi, Paradoks poezji, Poza obiegiem.
116
Foucault w jednym ze szkicoÂw napisaø, iź ¹Technologie samego siebie
[...] umoźliwiajaÎ jednostce wøasnymi siøami baÎdzÂ z pomocaÎ innych dokonywacÂ
rzeÎdu operacji na swoim ciele lub swojej duszy, swoim mysÂleniu, swoim dziaøaniu albo na swoim sposobie egzystencji po to, aby zmienicÂ sieÎ tak, by moÂc
osiaÎgnaÎcÂ okresÂlony stan szczeÎsÂcia, czystosÂci, maÎdrosÂci, doskonaøosÂci lub niesÂmiertelnosÂciº . M. Foucault, Technologies of the Self, [w:] Technologies of the
Self. A Seminar with Michel Foucault, red. L.H. Martin, H. Gutman, P.H. Hutton, London 1988, s. 18. Cyt. za: M. Marszaøek, dz. cyt., s. 60. Foucault w kilku
tekstach staraø sieÎ uchwycicÂ powiaÎzania pomieÎdzy praktykami dosÂwiadczania
i ksztaøtowania siebie oraz czynnosÂciami pisania (listoÂw, diarystyki). Por.
M. Foucault, Kultura siebie, [w:] tenźe, Historia seksualnosÂci, t. 3, Warszawa
1995, s. 415-446.
117
E. Stachura, Fabula rasa (rzecz o egoizmie), Olsztyn 1985, s. 65-67,
125-128, 130-135.
115
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[...] Moźesz zrozumiecÂ. Moźe przyjsÂcÂ do Ciebie to wieczne, bo jestesÂ
prawy. Kaźdy moźe zrozumiecÂ (nie ma wyjaÎtkoÂw), ale zwøaszcza
czøowiek prawy. Zacznij siebie obserwowacÂ. Czysto. Bez usprawiedliwiania, bez poteÎpiania. Naga, goøa obserwacja. Kaźdego wypowiedzianego zdania, kaźdego ¹czynuº, kaźdej mysÂli. Zaobserwuj
swoje ¹jaº. Nie obiecuj sobie zrozumienia, nie obiecuj sobie nic, bo
sieÎ zablokujesz, zablokujesz zrozumienie. Zaobserwuj, źe ¹jaº jest
zÂroÂdøem wszystkich bez wyjaÎtku istniejaÎcych w Tobie konfliktoÂw,
sprzecznosÂci, leÎkoÂw i pocieszenÂ. Bo ¹jaº, ktoÂrego istotaÎ jest wymysø,
wymysÂla leÎki, a potem szuka ratunku. I czeÎsto go wymysÂla. Ale jest
to zawsze pocieszenie tylko chwilowe, tylko czasowe. Nie moźe bycÂ
inaczej, bo ¹jaº to czas. Zaobserwuj arcygenialnosÂcÂ ¹jaº. Zaobserwuj, jak ¹jaº dzieli sieÎ na rzecz obserwowanaÎ i na obserwatora. Na
leÎk i na ¹ja sieÎ leÎkamº. Podczas, gdy jest tak, źe ¹ja jestem leÎkiemº.
To saÎ wszystko fakty. Nie teoria.
[...]
Nie chciej zrozumiecÂ, bo nie zrozumiesz. Obserwuj ¹jaº.
BaÎdzÂ zdroÂw. IdeÎ spacÂ. IdeÎ umrzecÂ.
Bo trzeba umieracÂ codziennie
Sted

Na kartach Fabula rasa czytamy:

´
Tylko obserwacja. Zadna Yoga, koncentracja, samousypianie sieÎ,
dyscyplina, masochizm, sadyzm, egzorcyzmy, uciekanie z tego
sÂwiata na pustynieÎ, do pustelni do wieźy z kosÂci søoniowej, do sekty
takiej, czy takiej, czy jeszcze takiej, niewaźne jakiej, bo wszystkie
jednakie. Tylko obserwacja. Bo ona jedynie jest naga; wszystko
inne jest strojem, czyli ubiera, przebiera, maskuje Ja, umacnia,
fortyfikuje, ekwipuje Ja, porusza bøeÎdne koøo bøeÎdnego møyna.
BøeÎdne koøo moźe zatrzymacÂ (zobaczycÂ) tylko czysta obserwacja.
Bo ona jedynie nie ocenia, a wieÎc nie zastawia puøapek [...]. Jest
jedna prawdziwa podroÂź i absolutna: w gøaÎb siebie118.

Rozwaźania dotyczaÎce samopoznania i przemiany ¹jaº odnajdujemy takźe w utworze Oto:
PS. W jeÎzyku polskim da sieÎ moÂwicÂ poprzez bezosobowaÎ formeÎ: sieÎ.
Ale ty nie masz po temu nieodzownej postawy, ktoÂraÎ daje tylko
jedynie poznanie JA, czyli poznanie siebie, czyli poznanie sÂwiata.
118

E. Stachura, Fabula rasa, s. 124 i 133.
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Poznaj siebie a poznasz sieÎ i beÎdziesz wtedy moÂgø moÂwicÂ w tej bezosobowej formie. BeÎdziesz moÂgø teź moÂwicÂ w osobowej formie: ja.
BeÎdziesz teź moÂwicÂ w osobowej formie: my.
Ach, wszystko beÎdziesz moÂgø119.

Akt poznawczy ma sieÎ charakteryzowacÂ zniesieniem podziaøu pomieÎdzy poznawanym a poznajaÎcym. RzeczywistosÂcÂ
i sÂwiadomosÂcÂ stajaÎ sieÎ nierozerwalnaÎ jednosÂciaÎ120:
Ani woda, ani drzewo nie muszaÎ stwierdzacÂ, źe saÎ faktami. Bo nimi
saÎ. Tak samo ty, gdybysÂ byø, gdybysÂ moÂgø bycÂ faktem, nie musiaøbysÂ tego stwierdzacÂ. GdybysÂ wiedziaø, kim jestesÂ, gdybysÂ rozumiaø,
kim jestesÂ, gdybysÂ siebie znaø, po co miaøbysÂ sieÎ stwierdzacÂ, potwierdzacÂ, zatwierdzacÂ? Fakt jest faktem, to wszystko. Fakt jest
milczaÎcym, niemym, cichym, doskonaøym stwierdzeniem faktu121.

Nie jest, niestety, moźliwe zestawienie odpowiednich fragmentoÂw z zapisami notatnikowymi, poniewaź nie wszystkie
bruliony sieÎ zachowaøy (trzeba takźe zakøadacÂ, źe Stachura
w tym czasie moÂgø nie notowacÂ); m.in. brak zapiskoÂw z czasu
pomieÎdzy styczniem 1977 roku a majem 1979 roku122.
Fakt, iź te same motywy lub fragmenty tekstu pojawiajaÎ sieÎ
w roÂźnych przejawach literackiej aktywnosÂci pisarza, miaø bycÂ
odpowiedziaÎ na potrzebeÎ zupeønie nowego sposobu wyrazu.
Zjawisko jednak jest tak zøoźone, źe nie moźna zamknaÎcÂ go
w stwierdzeniu przychodzaÎcym na mysÂl w pierwszej chwili:
nowy sposoÂb na zneutralizowanie literackich napieÎcÂ. Rzecz
jasna, bardzo wygodne byøoby doøaÎczycÂ poczynionaÎ obserwacjeÎ do kategorii, ktoÂraÎ od lat tøumaczy sieÎ wieÎkszosÂcÂ zjawisk
obserwowanych w przestrzeni tekstoÂw Stachury. Idzie tu oczywisÂcie o termin ¹źycio-pisanieº. Pierwszoosobowy narrator,
niektoÂre cechy bohatera pokrywajaÎce sieÎ z cechami pisarza
oraz pokrywanie sieÎ niektoÂrych opisanych wydarzenÂ z rzeczywistosÂciaÎ ± to przesøanki, ktoÂrymi krytyka motywowaøa zasadnosÂcÂ terminu stawiajaÎcego znak roÂwnosÂci mieÎdzy źyciem i pi119

E. Stachura, Oto, [w:] PP, t. 5, s. 260.
Szerzej na temat samopoznania u Stachury patrz: J. Brach-Czaina,
dz. cyt., s. 112-118.
121
E. Stachura, Fabula rasa, s. 61-62.
122
W notatniku z 1967 roku znajduje sieÎ taki oto wpis: ¹POZNAJ SAMEGO SIEBIE. Tak brzmiaø napis w SÂwiaÎtyni Appolina w Delfach, ktoÂrego autorstwo przypisywano jednemu z siedmiu weÎdrowcoÂw Talesowi baÎdzÂ Chilonowiº.
E. Stachura, Notatnik, t. 2, Muz. Lit., inw. 2551.
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saniem Stachury. Nieporozumienie polegaøo na tym, iź søowa
wypowiadane przez narratora lub bohateroÂw (np. ¹Wszystko,
co napisaøem ± przepisaøem z przestworzyº123) brano za søowa
pisarza i odbierano je zbyt dosøownie. PrzyjeÎto maøo skomplikowanaÎ sÂcieźkeÎ interpretacyjnaÎ, ktoÂra redukowaøa wysiøek
Stachury i jego globalne podejsÂcie do swojej twoÂrczosÂci do roli
¹kopisty rzeczywistosÂciº. To zatem, co przyjmowano jako opowiesÂcÂ biograficznaÎ Stachury, traktowacÂ naleźy raczej jako
quasi-autobiografieÎ. Byøaby to czeÎsÂcÂ precyzyjnie utkanej strategii, a nie relacja z wøasnego źycia, caøkowicie pozbawiona
elementoÂw fikcyjnych. Pisarz umiejeÎtnie graø roÂźnymi strategiami. KonfesyjnosÂcÂ ogarniajaÎca teksty byøa tak silna, iź nie
tylko czytelnicy, lecz takźe krytycy (ci, z definicji, wnikliwsi
czytelnicy) dokonali zintegrowania fikcji literackiej z źyciem
pisarza124. SygnalizujeÎ to zjawisko, gdyź jest jednym z wielu
zabiegoÂw125 stosowanych przez autora niezwykle konsekwentnie. Wpøywaøy ona na organizacjeÎ tekstoÂw, ktoÂra nadawaøa im znamiona cyklu. Krystyna Jakowska dowodziøa, iź tom
opowiadanÂ Stachury Jeden dzienÂ tworzy cykl: ¹W cyklach tych
zasadniczaÎ obserwacjaÎ jest dysharmonia sÂwiata, coraz czeÎsÂciej jednak przeøamywana iluminacyjnym przekonaniem o istnieniu utajonej harmonii (Stachura, SzczepanÂski, Elektorowicz)º126.
Utwory Stachury zdradzajaÎ pewne cechy cyklicznosÂci, jednak adekwatniejszym127 okresÂleniem na zwiaÎzki pomieÎdzy nimi byøaby formuøa Marcina Woøka: ¹autobiograficzne ciaÎgi narracyjneº: ¹OkresÂlam tak zespoøy fikcjonalnych i niefikcjonalnych tekstoÂw jednego autora, poøaÎczonych intencjaÎ autobiograficznaÎ (a w konsekwencji posiadajaÎcych czeÎsto wspoÂlne123

E. Stachura, Wszystko jest poezja, s. 276.
Odkrycie przez czytelnikoÂw fikcyjnosÂci opisywanych wydarzenÂ niejednokrotnie doprowadzaøo do gniewu i rozgoryczenia. Osoba taka czuøa sieÎ
oszukana przez pisarza. Zjawisko to wymagaøoby badanÂ socjologicznych, co
wykracza poza zainteresowania niniejszej rozprawy.
125
Naleźy tu wymienicÂ takźe, opisane w poprzednim rozdziale: stroneÎ
jeÎzykowaÎ tekstoÂw, organizacjeÎ czasu, przestrzeni, omawianej problematyki
oraz wyjaÎtkowy charakter podmiotu. Na te zagadnienia zwroÂciø uwageÎ w swojej pracy Waldemar Szyngwelski. Zob. SobowtoÂr w labiryncie, s. 8.
126
K. Jakowska, Cykl opowiadanÂ ± proÂba historii. Intuicje i sugestie, [w:]
Cykl literacki w Polsce, red. K. Jakowska, B. Olech, K. Sokoøowska, Biaøystok
2001, s. 42-43.
127
Ze wzgleÎdu na to, iź w obreÎbie ich zainteresowanÂ mieszczaÎ sieÎ teksty
niefikcjonalne (inaczej niź w przypadku cykli).
124
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go baÎdzÂ podobnego bohatera-narratora, powiaÎzanych wzajemnymi odniesieniami, odznaczajaÎcych sieÎ toźsamosÂciaÎ, ciaÎgøosÂciaÎ lub pokrewienÂstwem sÂwiata przedstawionego oraz powtarzalnosÂciaÎ motywoÂw), zespoøy nie majaÎce formalnych cech cyklu128. Z cyklem literackim øaÎczy to zjawisko wzgleÎdnosÂcÂ
autonomii poszczegoÂlnych utworoÂw, nadbudowywanie sieÎ
sensoÂw i jakosÂci (artystycznych oraz pozaartystycznych) nad
caøostkami wieÎkszymi niź pojedynczy tekst; roÂźni jego niegenologiczny status: cykl jest fenomenem tekstualnym i gatunkowym, ciaÎg autobiograficzny nie tworzy struktur o charakterze tekstowym i gatunkowosÂcÂ przeøamujeº129.
IstniejaÎ dodatkowe øaÎczniki pomieÎdzy formuøaÎ ¹autobiograficznego ciaÎgu narracyjnegoº a zjawiskami zachodzaÎcymi
w obreÎbie tekstoÂw Stachury. WysteÎpuje tu proÂba nawiaÎzania
intymnej wieÎzi z czytelnikiem poprzez dziaøania zmierzajaÎce do
zatarcia granicy mieÎdzy ¹pisaniemº i ¹źyciemº. W rezultacie
¹zamiast statycznego dzieøa lub szeregu odreÎbnych dzieø otrzymujemy dynamiczny, posegmentowany byt o pøynnych granicach, ktoÂry odwzorowuje proces twoÂrczego zmagania sieÎ czøowieka ze sÂwiatem, instytucjami literatury i samym sobaÎ; ponawiany ± bo skazany na niedoskonaøosÂcÂ ± zapis istnieniaº130.
Marcin Kurek, relacjonujaÎc poglaÎdy Vargasa Llosy na temat powiesÂci totalnej, konstatowaø, iź jednym z warunkoÂw totalnosÂci jest ¹sieÎganie po miejsca i bohateroÂw stworzonych
przez autora we wczesÂniejszych utworachº131. Sam Vargas
Llosa o powiesÂci totalnej napisaø: ¹RzeczywistosÂcÂ, jakaÎ opisuje,
ma poczaÎtek i koniec i relacjonujaÎc teÎ «kompletnaÎ» historieÎ
fikcja obejmuje caøaÎ «szerokosÂcÂ» tego sÂwiata, wszystkie plany
czy poziomy, na ktoÂrych historia ta sieÎ odbywa lub na ktoÂre
wpøywa [...]. W terminach sÂcisÂle liczbowych to «totalne» przedsieÎwzieÎcie byøo utopijne: geniusz autora polega na odnalezieniu osi czy jaÎdra, o wymiarach uchwytnych dla struktury narracyjnej, w ktoÂrych odzwierciedla sieÎ, jak w lustrze, to, co
128
Zob. B. Kaniewska, MieÎdzy cyklem a powiesÂciaÎ, [w:] Cykl literacki
w Polsce, s. 24-35.
129
M. Woøk, Autobiografizm i cyklicznosÂcÂ, [w:] Cykl i powiesÂcÂ, red.
K. Jakowska, D. Kulesza, K. Sokoøowska, Biaøystok 2004, s. 20-21.
130
Tamźe, s. 32.
131
M. Kurek, PowiesÂcÂ totalna. WokoÂø narracyjnych teorii Ernesta SaÂbato
i Maria Vargasa Llosy, Wrocøaw 2003, s. 152.
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indywidualne i zbiorowe, konkretne osoby i caøe spoøeczenÂstwo, beÎdaÎce przecieź fikcjaÎº132.
W utworach Stachury jednym z wymiaroÂw totalnosÂci jest
siecÂ powiaÎzanÂ mieÎdzytekstowych, ktoÂrych osiaÎ jest najczeÎsÂciej
postacÂ ¹Narratora GøoÂwnegoº. Zjawisko to rozciaÎga sieÎ nie tylko na zbiory opowiadanÂ, lecz takźe na obszary wykraczajaÎce
poza ten gatunek, wøaÎczajaÎc notatniki i listy.
Powyźsze przykøady ilustrujaÎce migracje motywoÂw naleźy
uzupeønicÂ wyjasÂnieniem. W poprzednim rozdziale dowodzono,
iź Stachura rozpoczaÎø pisanie notatnikoÂw jeszcze przed podjeÎciem studioÂw, tj. ok. 1956 roku. Pierwsze poniźej cytowane
fragmenty pochodzaÎ z tego wøasÂnie okresu. UkazujaÎc przemieszczanie sieÎ pewnych motywoÂw lub caøych fragmentoÂw tekstu
od notatnika, poprzez listy, do opowiadania, nie udaøo sieÎ odtworzycÂ ¹caøosÂciº, poniewaź zabrakøo czeÎsÂci zapisoÂw brulionowych. IstniejaÎ sÂwiadkowie, ktoÂrzy potwierdzajaÎ, iź Stachura
w czasie studioÂw czeÎsto notowaø i nie rozstawaø sieÎ z przeroÂźnymi kartkami i karteluszkami, natomiast nie udaøo sieÎ potwierdzicÂ, iź prowadziø w tym czasie notatniki.
132

M. Vargas Llosa, Garcia MaÂrquez: historia de un deicido, Barcelona
1971, s. 480. Cyt. za: tamźe, s. 152.
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ProgramowosÂcÂ pisarstwa Stachury, ktoÂra na poczaÎtku nie
byøa jeszcze wyrazÂna, nie zostaøa przez badaczy literatury dostrzeźona. Zwracano uwagaÎ na nieporadny ¹murzynÂski jeÎzykº
oraz franciszkanÂskaÎ postaweÎ bohatera prozy. Kaźda kolejna
ksiaÎźka przynosiøa coraz wyrazÂniejsze akcenty autorskiej
¹mysÂli o caøosÂciº. Nie wpøyneÎøo to jednak na zmianeÎ odbioru
tej literatury przez krytykoÂw.
Propozycja Stachury byøa wyjaÎtkowa. Doszukiwanie sieÎ jej
korzeni w romantyzmie nie jest bezpodstawne. Waźne tu byøo
nie tylko søowo, lecz takźe postawa, ktoÂra byøaby gwarantem
wiarygodnosÂci. BycÂ moźe, pisarstwo Stachury wieÎcej zyskiwaøo, kiedy czytelnik miaø okazjeÎ osobisÂcie sieÎ przekonacÂ, iź mieÎdzy wypowiadanym søowem a moralnaÎ postawaÎ nie byøo peÎknieÎcia.
TeÎ jednosÂcÂ pomieÎdzy gøoszonym søowem i moralnaÎ postawaÎ
czeÎsto rozumiano opacznie. OdpowiedniaÎ ilustracjaÎ moźe tu
bycÂ formuøa ¹źycio-pisanieº, ktoÂra miaøa oddawacÂ charakter
omawianej twoÂrczosÂci. Z okresÂleniem tym przez døugie lata
kojarzone byøo pisarstwo autora Caøej jaskrawosÂci (pomimo
jego stanowczych protestoÂw). Powody, by oponowacÂ, byøy oczywiste, poniewaź powyźsza formuøa zakøadaøa nierozerwalnaÎ
wieÎzÂ pomieÎdzy źyciem i twoÂrczosÂciaÎ autora. Sprowadziøa tym
samym kreacyjnaÎ roleÎ pisarza do minimum, jednoczesÂnie naznaczajaÎc go pieÎtnem ¹kopisty rzeczywistosÂciº.
DostrzegajaÎc powieÎkszajaÎcaÎ sieÎ przepasÂcÂ pomieÎdzy swoim
komunikatem a zakøadanaÎ recepcjaÎ, Stachura z kaźdaÎ ksiaÎźkaÎ wyostrzaø swoÂj program. Coraz wyrazÂniej przekonywaø, iź
nie jest jego zamiarem jedynie opiewanie natury z pozycji ¹naiwnego roÂwniachyº, ale m.in. testowanie jej pojemnosÂci. PodjaÎø on proÂbeÎ odszukania klucza do opisania dostrzegalnej caøosÂci, znalezienia graficzno-fonetycznego sposobu na oddanie
¹wszystkosÂciº i ¹jednoczesnosÂciº. Tak powstaø utopijny pro-
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jekt ¹Czystej opowiesÂciº ± ksiaÎźki, ktoÂra miaøa wyjsÂcÂ poza literatureÎ.
Pod koniec XX wieku wyrazÂne byøy proÂby reaktywowania
sposobu mysÂlenia, ktoÂrego korzenie tkwiøy w romantyzmie.
ChocÂ Stachura w swojej twoÂrczosÂci nadaø tym odniesieniom
rys indywidualny, to jednak idealizm jego zamierzenÂ wciaÎź
przypominaø idealizm romantykoÂw. RoÂźnego typu dziaøania
czaÎstkowe podporzaÎdkowane byøy daÎźeniom do skonstruowania caøosÂci. Dziaøania tego typu nie ograniczaøy sieÎ jedynie do
pojedynczej ksiaÎźki.
W badaniach nad źyciem i twoÂrczosÂciaÎ Stachury akcent
stawiano na ¹źycieº, a studia nad dorobkiem autora Siekierezady skupiaøy sieÎ dotaÎd przede wszystkim na jego prozie. W niniejszej dysertacji podjeÎto proÂbeÎ odnalezienia formuøy, ktoÂra
obejmowaøaby caøosÂcÂ twoÂrczosÂci Edwarda Stachury. W badaniach tak ukierunkowanych powstaøoby peÎknieÎcie, gdyby nie
obejmowaøy one korespondencji i notatnikoÂw autora. PodjeÎte
dziaøania analityczne wykazaøy, źe dopiero uwzgleÎdnienie
wszystkich obszaroÂw literackiej aktywnosÂci pisarza przynosi
nowaÎ perspektyweÎ badawczaÎ. DzieÎki niej moźna wykazacÂ spoÂjnosÂcÂ w finezyjnym zamysÂle Stachury. Autor budowaø totalnaÎ
jednieÎ swojego dzieøa na wielu pøaszczyznach. Dopiero wspomniana perspektywa wyjasÂnia konsekwencjeÎ, z jakaÎ pisarz
konstruowaø stylistycznaÎ niezaleźnosÂcÂ swych bohateroÂw-narratoroÂw, ktoÂrzy mieli swoje poetyckie i epistolarne odpowiedniki. Pisarz stworzyø takźe postacÂ ¹GøoÂwnego Narratoraº (nazwanego tak na potrzeby niniejszej pracy), ktoÂrego kompetencje w obszarze wszystkich tekstoÂw Stachury byøy niemal nieograniczone.
Konstrukcja warstwy jeÎzykowej utworoÂw lub teź sobowtoÂrowe postacie bohateroÂw-narratoroÂw (z nadrzeÎdnym ¹GøoÂwnym Narratoremº) saÎ jedynie elementami precyzyjnie tkanej
siatki mieÎdzytekstowych powiaÎzanÂ. ObejmujaÎc swym zasieÎgiem zaroÂwno teksty autobiograficzne, jak i nieautobiograficzne, przypominajaÎ spotykane w staroźytnosÂci praktyki askeÂsis.
Dowiedzenie, iź dziaøania Stachury byøy sÂwiadomymi nawiaÎzaniami, byøoby trudne, przywoøany kontekst jednak wiele
moÂwi o zÂroÂdøach opisywanego posteÎpowania i wiaÎźe je z pracaÎ
nad samym sobaÎ. W przypadku Stachury odniesienie takie nie
jest bez znaczenia. Przy okazji dociekanÂ nad romantycznymi
konotacjami omawianej twoÂrczosÂci wspomniano o jednosÂci
gøoszonych tresÂci z moralnaÎ postawaÎ autora. Krytyka, dostrze-
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gajaÎc podobienÂstwo, postawiøa mieÎdzy nimi znak roÂwnosÂci,
wpadajaÎc tym samym w puøapkeÎ autobiografizmu. Faktem
jest, źe dzieøo Stachury jest w duźym stopniu autobiograficzne
i nie naleźy tego przemilczacÂ ani ignorowacÂ, lecz sÂwiadomosÂcÂ
zjawiska powinna bycÂ punktem wyjsÂcia, a nie dojsÂcia.
W niniejszej rozprawie nie wyczerpaøem, rzecz jasna, refleksji nad spusÂciznaÎ Stachury, nie byøo to moim zamiarem.
Chodziøo mi raczej o poszerzenie perspektywy badawczej przez
wøaÎczenie do naukowej refleksji pomijanych dotaÎd notatnikoÂw
i listoÂw. Duźym uøatwieniem dla badanÂ byøaby poprawna edycja dzieø zebranych, ktoÂra obejmowaøaby takźe korespondencjeÎ pisarza oraz utwory, ktoÂre dotaÎd pozostajaÎ rozproszone
w czasopismach. W muzeach i bibliotekach na terenie kraju
znajdujaÎ sieÎ niepublikowane jeszcze utwory poetyckie oraz kilka utworoÂw prozatorskich. Do ewentualnej edycji naleźaøoby
doøaÎczycÂ, pozostajaÎce w autografach, tøumaczenia, m.in. MaÂrqueza, Cortazara, Onettiego. Wymienione utwory mogøyby sieÎ
stacÂ przedmiotem naukowej refleksji, wzbogacajaÎc wiedzeÎ o literackiej aktywnosÂci Edwarda Stachury.
Godna uwagi jest takźe dziaøalnosÂcÂ edytorska pisarza, ktoÂry pomagaø swoim przyjacioøom w wydaniu debiutanckich
ksiaÎźek, a czeÎsÂcÂ z nich sam redagowaø. Byøo tak w przypadku
´
tomu poezji Wøodzimierza Szymanowicza czy Janusza Zernickiego. Przetøumaczyø z francuskiego i opracowaø tom poezji
Michela Deguy Wiersz i jego wiara. Podczas pobytu za granicaÎ
zajmowaø sieÎ przekøadaniem wierszy swoich przyjacioÂø, ktoÂre
ogøaszaø w czasopismach1.
Wszystkie pola artystycznej aktywnosÂci Stachury saÎ fragmentami rozbitego lustra. Zøoźenie rozproszonych czeÎsÂci nie
stworzy obrazu autora, lecz ukaźe czeÎsÂci odbitego sÂwiata, bo
wøasÂnie w jego stroneÎ pisarz zwroÂciø swojaÎ uwageÎ.
1
Stachura tøumaczyø utwory m.in.: Ryszarda Krynickiego, Wojciecha
´
Roszewskiego, Wincentego RoÂźanÂskiego, Janusza Zernickiego, Bogusøawa
´
Zurakowskiego. Zob.: ¹La Palabra el Chombreº 1976, nr 20, s. 57-81.
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PrzybosÂ J., Znak przedsøowny, [w:] tenźe, Utwory poetyckie, Warszawa 1975, s. 465-466.
Robbe-Grillet A., Natura, humanizm, tragedia, przekø. J. BøonÂski,
´
¹Zycie Literackieº 1959, nr 10.
Romaniuk R., Dramat religijny Toøstoja, Warszawa 2004.
Rudnicki A., Niebieskie kartki. Kupiec øoÂdzki, Warszawa 1963.
Rutkowski K., Pozaliteracka koncepcja poezji. Granice poezji jako
literatury, ¹PrzeglaÎd Humanistycznyº 1977, nr 9, s. 127-142.
Sawicki S., MieÎdzy autorem a podmiotem moÂwiaÎcym, [w:] tenźe,
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   Piotr
60
    

Michałowski

 


85,
103,

Mickiewicz
Adam
58, 61-64,
Pachocki
Dariusz
 
   
 130,
191,

66,
82
193   
 Aleksander
 
Władysław
  37-38

 
Mielecki
121 Panas
  
 
   
  48
 
Mikulski
Zygmunt
139
Parmenides

 
 100,
 Parnicki
 
161,
 167
 
Miłosz Czesław
29-30,
Teodor











157-159
Pascal Blaise 123











Miró Joan 186
Patkaniowska Danuta 56 




  
  186
  
Morawski Stefan 165
Pavlović
Miodraga
Tomasz
 

 Danuta
 
Morus
134   Pawłowska
98, 177

 

 Tadeusz
  40
    
Moszczyński
Andrzej
51  
Peiper

 
 93,

 103

 Manfred
  152
  
Mukařowsky
Jan
101,
Pfister












 
Mycielska Gabriela 65
Pieszczachowicz Jan
59

Pigoń Stanisław 58
 Zofia

 Pilot


 
Nałkowska
92-93, 103,
Marian
13
 126-128,
  
 
 57   
156-157
Platon

 Remigiusz
   141
Pliniusz
 Młodszy
 80,
 
Napiórkowski
86-87
Napoleon
 Bonaparte
 82
 


 
Pluta Jerzy 178
 
 20 
  
 
Nawarecki
Aleksander
Podolska
Joanna 121
  
 
 
130
 
Norwid
Cyprian 35,
42, 49,  
Pogonowski
Wojciech
 57,

 
 Joanna

59, 
86-89, 95-96,
99,   
Pollakówna
109 

 
 
 
117, 123,
128, 136,148,
Potęgowa Maria
10  
 








 
185, 190
Potoccy 82














Norwid Cyprian Kamil, zob.
Potocki Aleksander
82 

  Potocki
 
 
Norwid
Cyprian
Mieczysław
82 













Nowak Sylwia 102
Potok-Nycz Magdalena 53















Nycz Ryszard 31, 37, 122Przyboś Julian 39-42, 44- 









46, 97, 104, 114, 117,
123, 167







 146,
169,
 
Nyczek Tadeusz 20, 32, 34
140-142,
184, 
       






186-187

Włodzimierz
   
  Ryszard
   

Odojewski
161  Przybylski
Kazimierz















Odyniec Antoni Edward 82
121

  
 
  Mirosława
  56
 
Ogrodnik,
państwo
172  
Puchalska












Okopień-Stanisławska
Puszkin Aleksander 26 







     
Aleksandra 106


 
 
  21 
Olech Barbara
197    Rilke
Rainer
Maria









99,
Onetti Juan Carlos 21, 168,
Rimbaud Arthur 59,
123















203
Rodziewiczówna Maria 49
            


223

224


indeks
  osobowy


 
 

Rogers
Julio 65
Słowacki
Julisz
82, 167
  
 

 92
 
Romaniuk
Radosław 180
Smulski
Jerzy

 
   Andrzej
 
Rosner
Katarzyna
153   Sobol-Jurczykowski
  
  
Roszewski
Wojciech 203
21, 53  

Julien
 

 

Rousseau
Henri
Félix
Sokołowska
Katarzyna
197-
172
    





198


 zwany

  
  
  
Rousseau,
Celnikiem
Sokrates
64
 –
 Rousseau
  
 Mieczysław
  
zob.
Henri   Sroka
84  

 Félix
 
Julien
Stachura Jan 111
Wincenty
  102-103,
  Stachura
  

 
Różański
Ryszard
116-117














177, 203
Stachura Stanisław 170









 20 
Różewicz Tadeusz 14, 37,
Sterne
Anatol

 52-53
   
  Nikolaj
  
47-48,
Stiepanow
170 
 
52
 Strumff
   
186
  
Rudnicki
Adolf
Tadeusz
  Krzysztof
  
  
Rutkowski
10, 20Strzyżewski Mirosław 22, 34
30,


 Sudolski
  
 81,
86,
 95

21,
33-34,
37-38, 41Zbigniew
          




43, 46, 54, 60-64, 66, 97Sulima Roch 76

 108,
 

 
98, 103,
112,
123-   Sydoniusz
80    
              
124,
126, 128-129, 131
Szałagan Alicja 146
 
 
      Szaruga
Leszek
 
Rydel
Lucjan
144
58  
    


Szary Ewa 10      







  
  
Sábato Ernesto 123
Szczepaniak
Czesław
 
 77
  
Salomon
172     
Mirosław
 

   

Sawicki
Stefan
106   Szczepanski
[Jan Józef
?] 
       











Schalla Marco 145
197
 
Jolanta
 80,
  89

Schleglowie
62    
Sztachelska












Schnayder Jerzy 94
Szybist Maciej 20, 32

 

Schulz
Bruno
37    Szymanowicz
Włodzimierz
         
48,

Seneka
80,
88, 173-175
203
 Adam

 Celina
   

Sikora
62-63   
Szymanowska
Felicja
          
Sikora Jerzy 20
82
Andrzej
  103,
 177
  Szyngwelski
   Waldemar
  10-12,

Sikorski













Skolimowski Henryk 157
21-22, 64, 102, 105, 107,

  
 

Skręt
Rościsław
41    
112, 117,
144,
157, 197


Skwarczyńska Stefania 70,
Śnieżko Dariusz 163

 83,
 100       
73,
76, 78-81,
 101,
 

   
104,
107    
Tales 196
          





Sławiński Janusz 39, 78-79,
Tatarkiewicz Anna 35





Lech
 
93
Terlecki Władysław
186

Słojewski Jan Zbigniew
Tkaczuk Wacław 29, 48, 181

 
 
Lew
 
   
(pseud.
Hamilton)
20,
146
Tołstoj
180
          

indeks osobowy


  
 
  Andrzej
 132
 
Tomaszewska
Wiesława
29   Wróblewski
 Władimir
 
 Wysłouch
   

Toporov
N. 47, 52
Seweryn
121
 
 
 
 Stanisław
 144
 
Towiański
Andrzej
61-62
Wyspiański
 Maria
 

Trębicka
128    

 

Trziszka
Zygmunt
34, 112,
Zadura
Bohdan
20, 
146
 

  
124,
179     Zagajewski
Adam58  
 Jacek
 
 Zagórska
 
 148

 
Trznadel
18-19, 83
Helena
   
  
 
 


Trznadlowski
Jan 
80,121Zaleska
Michalina
z

      Dziekońskich
  86
  
122
 Jurij

  Zamoyscy
  82
  
Tynianow
170
      


Zapolska Gabriela
92  









 24
 
Urbanowski Bohdan 57
Zawieyski Franciszek
 Joanna
 

  

Uszczyńska
106-  Zbigniewska
Izabela
81

 
  
   
 62
   
108,
179
Zgorzelski
Czesław
      
 
  
Ziejka
Franciszek
77 











Vidal-Olmas Fernando 143
Zieliński Marek 13  

Villon François 123
Zimand Roman 121
 Henryk
 
 Ziomek
Jerzy

 
Vogler
139
78
     


 

Ziółkowski,
wydawca
83













Wackenroder Wilhelm 59
Zossel Władysława, zob.
Waczków
 Józef
 
  Zossel-Wojtysiakowa
  
23










  
Wajda Andrzej 132
Władysława
  
 
    
Waśkiewicz
Andrzej
Krzysztof 
Zossel-Wojtysiakowa
 39-40,
 
    Władysława
  

77
191













Wat Aleksander 108, 163


 
  
Werner
Andrzej
84   
Żabicki Zbigniew
20, 139














Wierzyński Kazimierz 20
Żbikowski Zbigniew
13 


 Żernicki
 Janusz
13,
 
WilczyńskiJanusz
190-191
34,
39,

     
 145,


Witkacy,
zob.
Witkiewicz
77, 116-117,
147,
 Stanisław
 Ignacy
    203
       

   Stanisław
  Ignacy
 Żeromski

Witkiewicz
Stefan 156






   Narcyza
 

20
Żmichowska
81
















Witkowska Alina 61
Żurakowski Andrzej 22-23,


 
    25
     
Wojtak
Maria
144-145










 
  65,

Wołk Marcin 161, 197-198
Żurakowski
Bogusław















Woolf Virginie 21
77, 84, 98, 108, 146, 








 
Wójcik Mirosław 12, 93, 100,
194,
203  









I.
 
104-105, 135, 144-147
Żynkin Nikołaj
102 
             
      
  
           
            


225

