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Jeszcze jedno czytanie Mapy pogody  

Jarosława Iwaszkiewicza1 

Streszczenie 

Stroficzny wiersz Jarosława Iwaszkiewicza Mapa pogody należy do inwokacyjnej 

liryki wyznania i stanowi swoistą summę życia i twórczości autora. Interpretowany na 

trzech zasadniczych płaszczyznach (symboliczno-kulturowej, konceptualno-egzystencjalnej 

i językowej) ujawnia niezrównane mistrzostwo formalno-semantyczne możliwe do 

uchwycenia w ramach teorii chaosu.  

Słowa kluczowe: liryka konfesyjna; płaszczyzny interpretacyjne; alegorie: las, woda, 

burza, niebo, czas, dom, ziemia; chaos 

MAPA  POGODY 

Pogoda lasu niechaj będzie z tobą  

promień przedarty przez dwa liście dębu, ptaszek Zygfryda,  

co opowiadał o śpiącej dziewczynie, szmer gałęzi, szmer lasu  

Liszta i Wagnera, lasu szydłowieckiego, gdzie zabito Adzia,  

dębu, co wisi u nas nad fortepianem, pogoda lasu  

pogoda, pogoda 

Pogoda wody niechaj będzie z tobą 

wody stawu i wody jeziora, które tak lubisz, strumyka spod Koszystej  

i strumyka spod Czarnego Stawu, gładka powierzchnia zatoki Palermo  

i słaby przybój pod Sopotami, pogoda wody  

pogoda, pogoda  

Pogoda burzy niechaj będzie z tobą  

pogoda sinej chmury i zielonych żarnic, żagli zerwanych,  

pogoda Mirandy, pogoda nawałnicy, pogoda jeziora Genezareth  

                                                      
1
  Niniejszy artykuł jest rozszerzoną i zmienioną wersją tekstu: „Mapa Pogody” Jarosława Iwaszkie-

wicza. Studium interpretacyjne, [w:] Česká a polská poezie po roce 1989 / Poezja czeska i polska  
po 1989 roku, http://literatura.fpf.slu.cz/wp-content/uploads/2015/06/ Poezie.pdf.  
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niech się uciszy  

pogoda pogoda  

Pogoda nieba niechaj będzie z tobą 

przepaski Oriona, blasku Plejad, śpiewu łabędzia lecącego w górze,  

obszaru galaktyki, objętości mgławicy, antymaterii, pogoda nicości 

pogoda pogoda  

Pogoda czasu niechaj będzie z tobą 

twojego czasu i czasu gwiezdnych zegarów, pogoda klepsydry,  

którą odwraca sędzia Joanny, przestrzeni od nas do nas,  

zaćmienie do zaćmienia, czasu skurczonego w sprężynie  

i czasu zebranego w gasnącym słońcu  

pogoda pogoda  

Pogoda domu niechaj będzie z tobą  

jasnego pokoju, nakrytego stołu, białego sera, mleka, kawy, wiśni,  

drobnych przedmiotów, których pochodzenie my tylko znamy,  

fotografii, o których my tylko coś wiemy, Irenka, Tadzio, pani  

Wodzińska, twarze, które z naszego biurka zejdą do podręczników  

i już na zawsze, pogoda roślin pokojowych, choinek, aloesów,  

pogoda naszych piesków  

pogoda pogoda  

Pogoda ziemi niechaj będzie z tobą… 

Jarosław Iwaszkiewicz, polski prozaik, dramaturg, eseista, krytyk, lecz 
nade wszystko, jak sam mówił o sobie, poeta, napisał wiersz Mapa pogody  

u schyłku życia2. Wybitna pozycja, jaką zajmuje jego rozległa twórczość  
w literaturze polskiej, gdzie jest jednym z największych, ze względu na głębię 
problemów filozoficznych swych dzieł, cechującą je aksjologię i miarę kunsztu 
artystycznego, usprawiedliwia każdą, choćby najmniejszą, próbę uchwycenia 
tajemniczego quid ukrytego w jego dorobku. 

 Wiersz jest reprezentatywny dla inwokacyjnej liryki wyznania, w której 
wyrazistym adresatem optatywnych wypowiedzi jest osoba bliska podmiotowi 

lirycznemu (możemy domyślać się, że chodzi o żonę poety). Bliskość ta explicite 

wyrażona jest w treści utworu poprzez odwołanie do wspólnej, a nawet 
przysługującej wyłącznie „nadawcy i odbiorcy” (językowo realizowanych jako 
„my”, „nasze”) wiedzy i pamięci. 

Jestem przeświadczona, że stanowi on swoistą summę. Podmiot liryczny, 

stary człowiek, który ma za sobą piękne, bogate życie, spojrzał na nie oceniającym 

wzrokiem i zapisał w wierszu wszystko, co było dla niego najważniejsze. Spróbuję 

go odczytać, umieszczając interpretację na trzech przenikających się zasadniczych 

                                                      
2
  J. Iwaszkiewicz, Razem słuchajmy życia..., Warszawa 1986, s. 70-72. 
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płaszczyznach: symboliczno-kulturowej, konceptualno-egzystencjalnej i formalno- 

-językowej. 
Wiersz ma budowę stroficzną. Do pewnego stopnia paralelne strofy są 

silnie (dwukrotne powtórzenie wyrazu otwierającego w zakończeniu) zamknięte, 
a całość jest aluzją do zawierającej błogosławieństwa liryki religijnej. Wiersz 
składa się z siedmiu (sześciu pełnych i niepełnej ostatniej) zwrotek. Liczba siedem 

symbolizująca całość, jedność, doskonałość może być tu traktowana jako aluzyjne 

nawiązanie do otwierającego Biblię poematu o stworzeniu świata. Aluzja ta, 
narzuca się szczególnie wyraziście utożsamieniem zwrotki siódmej z dniem 
odpoczynku Boga po ukończeniu dzieła stworzenia. Zwrotka ta, dokończana 
przez czytelnika, wycyzelowana jego wrażliwością, mieści w sobie telluryczny 
symbol ziemi, a więc śmierci, tajemnicy i zmartwychwstania. Zabieg „nie-

dokończenia” strofy wprowadza napięcie między pojęciem pełni narzuconym 
przez siedmiostroficzną strukturę, a otwartością na przemianę, dopowiedzenie, 
tajemny i niewiadomy „ciąg dalszy”. 
 Pozostałym zwrotkom patronują inne wielkie figury kultury śródziemno-

morskiej. Zasadniczo zgodnie z wprowadzonym przez poetykę rozróżnieniem 
między alegorią a symbolem3

, tematyzowane w kolejnych strofach: las, woda, 

burza, niebo, czas, dom i ziemia są kulturowo (głównie przez mit, literaturę  
 plastykę, lecz także np. przez psychoanalizę) ustalonymi, lecz otwartymi na 
dookreślenia i pełnymi semantycznej ambiwalencji, niespersonifikowanymi 
alegoriami. Każda zamknięta strofa zawiera w sobie nadrzędną dla niej alegorię, 
która następnie jest uszczegółowiona serią w różnym stopniu skonkretyzo-

wanych pojęć. Nie interpretują one alegorii; raczej ilustrują ją, częściowo 
reifikują, indywidualizują, pozostawiając rozległe „puste miejsca” wypełniane 
wyobraźnią czytelnika prowokowanego wręcz do współtworzenia poetyckiego 

obrazu. Chciałoby się w tym miejscu zacytować znakomitego Mario Praza: 
„Abstrakcja zasugerowana przez przedmiot realny była uważana za piękniejszą 
od samego przedmiotu, którego zadaniem było jedynie skierować duszę w stronę 
pewnej harmonii ponadzmysłowej”4

. 

Las to święte i tajemnicze miejsce, które zamieszkują dobrzy i źli bogowie, 
duchy i demony, dzicy ludzie, boginki bagna i lasu, wróżki itp.5

 Jest miejscem 

                                                      
3
  „[...] [W] alegorii związek między zjawiskiem przedstawionym a ukrytym sensem jest konwencjo-

nalnie ustalony, natomiast w s[ymbolu] ma on charakter jednorazowy i nieokreślony. Alegoria pod-

lega zasadniczo jednej tylko interpretacji, która wymaga od odbiorcy odpowiedniej erudycji i znajo-

mości reguł odczytywania, natomiast s[ymbol] otwiera możliwości różnych rozumień i interpretacji 
[...], przy czym żadnemu z tych rozumień sens symboliczny nie uobecnia się w sposób jasny i defini-
tywny”. Słownik terminów literackich, M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska,  
J. Sławiński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1976, s. 433.  

4
  M. Praz, Mnemosyne: Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, Warszawa 1981, s. 73, 

gdzie autor wspomina o metafizycznym kryterium interpretacyjnym. 
5
  M. Oesterreicher-Mollwo, Leksykon symboli, Warszawa 1992, s.v. 
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wewnętrznego wyciszenia, kontemplacji i pracy duchowej, bezpiecznego exilium 

(święty gaj – miejsce kultu i azyl) z dala od gwaru i niebezpieczeństw, lecz także 
miejscem dramatycznych spotkań, błądzenia i irracjonalnych wydarzeń. 
Iwaszkiewiczowskie dopowiedzenia tej alegorii odwołują się do słońca – 

symbolu, z którym las wchodzi w komplementarną opozycję, symfonii Liszta, 
Wagnera i Mozarta, słynnego z bitew partyzanckich podkieleckich lasów koło 
Szydłowca – miejsca śmierci, pamięci i bezimiennej już sławy (tam „zabito 
Adzia”), malarskiego przedstawienia dębu, który jest, łączącym kulturę polską  
i germańską, upostaciowieniem mocy, męstwa, nieśmiertelności lub co najmniej 
długowieczności. Strofa ta nasycona jest doznaniami słuchowymi: szmerem, 
śpiewem ptaka, wielką muzyką mistrzów, sugeruje dźwięki fortepianu. 
 Druga i trzecia zwrotka są zdominowane przez alegorie akwatyczne, spo-

kojne, leniwe lub nikłe w strofie drugiej, gwałtowne (burzliwe), nieposkromione 
i rzęsiste w trzeciej. Taka ambiwalencja odbija zasadniczą dwubiegunowość 
odczytań alegorii wody: życie i śmierć, stwarzanie i unicestwianie, wieczność  
i zmienność, stałość i przeobrażenie, śmierć i zmartwychwstanie, pełnia 
zarodków-możliwości i czystość (dziewictwo) lub oczyszczenie, spokojna bier-
ność i pełna furii żądza zniszczenia, jednym słowem; Apsu i Tiamat z babiloń-

skiego eposu o stworzeniu Enuma elisz. Wśród konkretyzacji strofy trzeciej6
, 

której główną alegorią jest burza zobrazowana symbolami wody i powietrza, 
pojawia się znamienne odwołanie do ewangelicznego obrazu Chrystusa uciszają-

cego jezioro Genezaret. 

 Niezwykłe są konkretyzacje nieba – alegorii porządkującej zwrotkę 
czwartą. Wbrew oczekiwaniom nie pojawiają się tu, z jednym wyjątkiem, pojęcia 
wiązane z niebem poprzez sakralne, uraniczne mity i wywodzącą się z nich 
sztukę. Nie ma zatem mowy o nieskończoności, porządku kosmicznym, Bogu  

i Jego domu etc. Występują jedynie nazwy coraz odleglejszych obiektów kosmicz-

nych (efekt współbrzmiący ze zjawiskiem rozszerzania się wszechświata). Końco-

wym akcentem tego wyliczenia, zaraz po antymaterii, jest nicość. Jest to pojęcie 
filozoficzne charakterystyczne dla wielkich systemów religijnych Dalekiego 
Wschodu; hinduizmu, dżinizmu, buddyzmu (nirwana, zdmuchnięcie płomienia, 
roztopienie się w absolucie, które uwalnia od wszelkich pragnień i skłonności do 
działania) oraz kluczowe dla zainspirowanego Heglem egzystencjalizmu tak  

w wydaniu Sartre’a, jak i Heideggera, który poczucie nicości wywodził z obez-

władniającego lęku wobec śmierci. Także w Religiach Ksiąg – trzech bliskich 

naszej kulturze monoteizmach, pojawia się myśl o niewysławialnym Bogu, dla 

                                                      
6
  Przyznaję, że nie udało mi się zidentyfikować znaczenia wyrazu żarnica (?), które jednak kojarzy mi 

się z żarem i żarnami. Być może jest to odpowiadająca żarnom właśnie część młyna wodnego. W tym 
wypadku zielony sugerowałoby ‘obrośnięty wodorostami’. Jerzy Sosnowski sugeruje: „…»żarnice« to 

prawdopodobnie używane na Polesiu określenie błyskawic bez grzmotów […]”. J. Sosnowski, 
Biblioteka – odc. XXXVI, www.jerzysosnowski.pl/?p=394 [dostęp: 18.V.2016].  
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którego nie ma atrybutu, który jest obcy czemukolwiek, poza czymkolwiek, co 
możemy poznać7. Możliwe, że została tu przywołana mistyczna teologia nicości, 
biorąca w chrześcijaństwie swój początek z dzieł Pseudo-Dionizego, wyrażalna 
jedynie milczeniem, lecz przekazywana paradoksalnie przez spisujących swe 
doświadczenia mistyków w dziesiątkach dzieł8

. 

 Zwrotka piątka nie zawiera naczelnej alegorii – interpretandum. Zastępuje 
ją pojęcie – interpretans: czas. Czas sam w sobie tajemniczy, zakrzepły w stru-

kturach języka, konceptualizowany w dziesiątkach teorii filozoficznych i mito-

logicznych przekazach kulturowych. Skonwencjonalizowane alegorie pojawiają 
się natomiast w wersach dotychczas mieszczących w sobie uszczegółowienia: 
klepsydra i metonimiczna sprężyna. Z tymi artefaktami symbolizującymi czas 
indywidualny zderzone są kosmiczne symbole czasu obiektywnego: gwiezdne 

zegary, zaćmienie do zaćmienia i gasnące słońce. 

 Dom jest nadrzędną alegorią szóstej zwrotki. Jest to bezpieczny, pełen 
subiektywnych znaczeń, własny, tylko „nasz” (podmiotu lirycznego i adresata, 
poety i jego żony, mój i twój) dom. Uszczegółowiony jest przez ukochane 
zwierzęta, wymagające troski rośliny, codzienne sprzęty, rzeczy będące śladami 
pamięci, która (wiemy to ex post) zostanie rychło i nieodwołalnie, wraz  
z życiem, starta. Nie można oprzeć się wrażeniu, że zwrotka ta jest ilustracją 
Jaspersowskiej koncepcji codzienności, jako najważniejszej, najprawdziwszej, 
najbardziej nabrzmiałej sensem przestrzeni ludzkiego życia. 

Odwołanie się do tak szerokich kontekstów kulturowych każe czytelni-
kowi poczuć się nie tylko sobą, wrośniętym w swą rodzinę i naród, nie tylko 
spadkobiercą dziedzictwa europejskiego, nie tylko obywatelem świata i miesz-

kańcem kosmosu, lecz i dzieckiem Boga stojącym w samym centrum wszech-

świata. Iwaszkiewicz nie buduje tu opozycji dalekie – bliskie czy obce – moje, 

ogromne – maleńkie; obdarza nas w jednakowym stopniu Wagnerem i szmerem 
świętokrzyskich lasów, jeziorem Genezaret i tatrzańskim strumyczkiem, nie-

skończonością i intymną chwilą istniejącą tylko w naszej świadomości, kubkiem 
mleka i wyrafinowaną, mistyczną koncepcją Boga.  
 Inną płaszczyzną, na której może dokonać się interpretacja tego wiersza, 
jest skontekstualizowanie go w ramach przebogatej, prozatorskiej, dramatycznej 

i poetyckiej twórczości Iwaszkiewicza. Posiada ona według mnie swoje jądro – 

tragiczną wizję świata utkaną przy wykorzystaniu motywów historii i śmierci, 
cierpienia, sztuki, miłości, otwarcia na transcendencję i (słowo coraz bardziej 

                                                      
7
  O szczególnym, boskim „Nihil” wspomina większość opracowań religioznawczych. Por. chociażby: 

R. Otto, Świętość, Warszawa 1968; K. Armstrong, Historia Boga. 4000 lat dziejów Boga w judaizmie, 
chrześcijaństwie i islamie, Warszawa 1995; L. Kołakowski, Horrir metaphisicus, Warszawa 1990.  

8
  Opisy doświadczeń metafizycznych stanowią częsty motyw prozy Jarosława Iwaszkiewicza. Por. mój arty-

kuł: Meta-opis przeżycia metafizycznego, [w:] Wartości w języku i tekście, red. J. Puzynina. Wrocław 1991. 
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dwuznaczne) patriotyzmu
9. Zmaganiom człowieka z czasem i konfliktom  

z otaczającą go rzeczywistością społeczną towarzyszy poszukiwanie sensu.  
I chociaż wszędzie odnaleźć można wzorzec; człowiek czegoś pragnie, zamyśla, 
marzy, usiłuje to uzyskać przez trud lub ofiarę i nie udaje się mu to nigdy, z góry 
przegranej walki z losem nie można uważać za beznadziejną. Można ją toczyć  
w imię najwyższych wartości, chłonąc urodę świata. Iwaszkiewicz jest mistrzem 
jej opisu

10
. Wyrafinowany sensualizm jego twórczości polega, mówiąc skrótowo, 

na budowaniu skomplikowanych struktur językowych wykorzystujących więcej 
niż jedną właściwość modalną, relatywizujących ogląd przedmiotu lub osoby do 
wewnętrznego nastawienia podmiotu doświadczającego, jego wrażliwości, wie-

dzy, nastroju, zmienności perspektyw, determinacji danych zmysłowych poprzez 
tło i oświetlenie, stosowanie metafor, metonimii i synestezji. W analizowanym 
wierszu uderza asceza środków deskryptywnych przy jednoczesnym wyliczeniu 
ulubionych przez twórcę obiektów opisu. Iwaszkiewicz sporządził tu jak gdyby 
listę deskryptywnych motywów swej twórczości. Jego opisy lasów, drzew, 
roślin, stawów, strumieni, gry obłoków, gwiazdozbiorów, zabudowań, wnętrz, 
sprzętów, a nawet zwierząt są niezrównane we współczesnej polskiej literaturze. 

Jest nieprześcigniony w psychologicznym i sensualistycznym opisie swych 
literackich bohaterów, lecz także w „zewnętrznych” deskrypcjach ich sylwetek, 
twarzy i wyrazu oczu. Absolutnie wyjątkowa jest jego umiejętność budowania 
słownych odpowiedników, swoistych translacji, dzieł plastycznych i muzycznych 
oraz meliczność niektórych utworów. Wszystko to sprawia, że wiersz ten może 
być odczytany dopiero na tle jego całego opus magnum, do którego stanowi 
skondensowane, niby indeks, odesłanie.  

 Wyjątkową właściwością języka poezji, skontrastowanego z potocznością, 
jest jego kodyfikacja. I chociaż o całkowitej rozłączności treści i formy nawet 
tutaj nie może być mowy, nie można analizować wiersza, zaniedbując pamięć 
określonych wzorów weryfikacyjnych i panujących w nich zasad. Iwaszkiewicz, 
nawet mu to – jako nadmierne artystostwo – zarzucano, jest znawcą, twórcą, 
eksperymentatorem w tej dziedzinie. Wprowadził do polskiej literatury refleksyjno- 

-filozoficzne xenie proweniencji antycznej, wskrzesił oktostychy. Mapa pogody 

                                                      
9
  Por. mój artykuł: Tragizm „Sławy i chwały” Jarosława Iwaszkiewicza, [w:] Problemy tragedii  

i tragizmu. Studia i szkice, red. H. Krukowska, Białystok 2005. 
10

  Tematyka ta zafascynowała mnie do tego stopnia, że poświęciłam jej książkę Sensualizm w prozie 

Jarosława Iwaszkiewicza. Hermeneutyka i składnia. Katowice 1988 oraz szereg artykułów nauko-

wych: Czas w wypowiedzeniach postrzeżeniowych prozy Jarosława Iwaszkiewicza, „Poradnik 
Językowy” 1987, nr 6; Functional Perspective in the Utterances of Visual Perception (on the beasis  

of Jaroslaw Iwaszkiewicz’ s prose), “ Linguistica Silesiana” 1991, t. 13; Negacja w wypowiedzeniach 

postrzeżeniowych prozy Jarosława Iwaszkiewicza, „Język Artystyczny”, Katowice 1987, t. 5; Rodzina 

wypowiedzeń konstytuowanych przez czasownik czuć, „Prace Językoznawcze”, t. 16: Studia z języko-

znawstwa rosyjskiego i słowiańskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kato-

wice 1989, nr 1038; Symbolika okna w prozie Jarosława Iwaszkiewicza, „Język Artystyczny”, Katowice 

1993, t. 8; Syntaxe de la description littéraire, „Linguistica Silesiana” 1989, t. 10; Tematyzacja 

wypowiedzeń percepcyjnych w prozie Jarosława Iwaszkiewicza, „Poradnik Językowy” 1990, t. 1. 
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została napisana przez mistrza formy poetyckiej, znawcę techniki poetyckiego 
organizowania języka. Zgodnie z moją hipotezą wstępną można i w tej warstwie 
interpretacyjnej doszukać się szczególnego kunsztu zbierającego w sobie całość 
doświadczeń wersyfikacyjnych poety, jakiegoś utajonego zabiegu, który by do 
tej całości odsyłał. Gdyby nie to przeświadczenie interpretacja budowy wersyfi-
kacyjnej wiersza nie przedstawiałaby sobą specjalnej trudności.  

Mówiłam już o jego budowie stroficznej, o zamkniętych w konstrukcje 
pierścieniowe, regularnych sześciu, i otwartej, „urwanej” siódmej zwrotce. 
Wydaje się, że rozpoznawalna w całym wierszu jest figura serpentinata, która, 
jak gdyby mimochodem, scharakteryzowana została najszerzej przy formuło-

waniu uwag na temat Dyskobola Myrona:  

Podobne wrażenie gracji i uroku wywołują figury retoryczne niezależnie 

od tego, czy polegają na kunsztownej myśli, czy na kunsztownej mowie, 

są bowiem jakimś odejściem od linii prostej i mają tę zaletę, że różnią się 

od utartych zwyczajów11
.  

Niby-refren pojawiający się w zakończeniach strof implikuje parantele muzyczne. 

Śpiewność wiersza musi również jakoś zależeć od jego sposobu zrytmizowania. 
Mimo skrupulatnej analizy nie udało mi się jednak odkryć żadnej zasady 

pozwalającej zaliczyć wiersz do któregoś z polskich systemów wersyfikacyj-
nych: sylabicznego, sylabotonicznego czy tonicznego i to zarówno w ich kano-

nicznej bądź nieregularnej odmianie. Nie pozwala na to ani niski stopień ustabili-
zowania liczby sylab, ani zestrojów akcentowych, bądź intonacyjnych w obrębie 
wersu. Mimo iż poszczególne wersy różnią się między sobą, oscylują wobec 
pewnych stałych. Pominąwszy pierwszą, przedostatnią w dwu pierwszych zwrot-
kach (2 sylaby) i ostatnią linię strofy (6 sylab), pozostałe mieszczą się w prze-

dziale od 10 do 17 sylab. Jest to niewątpliwie wtórnym efektem względnie 
wyrównanego rozmiaru i graficznego kształtu poszczególnych strof. Nieregular-
ności sylabicznej towarzyszy akcentowa; w całym utworze nie ma dwu paralelnych 

pod tym względem wersów. Nie występuje też tu charakterystyczne dla tonizmu 
zjawisko rytmizacji poprzez samodzielne zestroje akcentowe; brak również 
śladów jakiejkolwiek stabilizacji intonacyjnej. Jest ona ostentacyjnie przerywana 
przenoszeniem wyrazów, chociaż w związku z charakterystyczną dla polszczy-

zny paroksytonezą najczęstsze są trocheje /-, dytrocheje --/- (peon III) i amfi-

brachy -/-. Poza okalającymi strofę wersami nie występują one jednak w żadnych 
regularnych układach. Intuicja podpowiada, iż jest niemożliwe, by właśnie ten 
utwór mógł być skonstruowany jedynie poprzez negowanie charakterystycznych 
dla polskiej tradycji praw wersyfikacyjnych. Nawet jako współczesny wiersz 
wolny musiałby być interpretowany poprzez odniesienie do tychże. 

                                                      
11

  J. Shearman, Manieryzm. Warszawa 1970, s. 102. 
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 Czy wobec tego rzeczywiście, jak podpowiada mi intuicja, panuje w wier-
szu jakaś naczelna zasada formalno-semantyczna? Sekret leży w tytule: Mapa 

pogody. Zwykła kolokacja pojawiająca się codziennie na ekranach telewizorów12
. 

Zwróćmy się ku znaczeniom obu zestawionych wyrazów. Mapa – dwuwymiarowy, 

skonwencjonalizowany, aspektowo upraszczający obraz rzeczywistości wielo-

wymiarowej, niemożliwej do oddania w wyczerpującym, wielostronnym opisie. 
Pogoda natomiast to, w swojej neutralnej wartościująco wersji, charaktery-

styczny dla danego miejsca i czasu zespół zjawisk atmosferycznych, takich jak 
opady, czy wielkość i rodzaj zachmurzenia, temperatura itd. Wyraz pogoda  

z wbudowanym waloryzowaniem dodatnim, oznacza na ogół aurę słoneczną albo 
sprzyjającą jakimś zamiarom czy działaniom. Te właśnie pozytywne konotacje 
wykorzystują metafory mówiące o pogodnym usposobieniu, czy pogodzie 

malującej się na czyjejś twarzy, widniejącej w czyimś spojrzeniu. Pogoda jednak, 

przez swój prasłowiański rdzeń ‘god’ jest spokrewniona z godami, godnością, 

zgodą, dogodnością, wygodą. I chociaż samego rdzenia nie da się jednoznacznie 
wyeksplikować, cały ten niedookreślony, lecz pełen optymizmu, dobroci i nadziei, 

kłąb znaczeń, dodatkowo rozświetlony blaskiem słońca, został uaktywniony  
w przenośnych sensach wyrażenia pogoda, na którym została zbudowana cała 
koncepcja wiersza… Temat pogody to samo jądro, dno wiru semantycznego, 
wokół którego zorganizowana jest cała materia utworu. Każda zwrotka stanowi 
wariację poprzedniej. Wprowadzając nową mutację zasadniczego motywu, nie-

znacznie modyfikuje sposób, który go dookreśla, dopowiada i obrazuje. Pierwsze 
dwie zwrotki mają epiforyczne (powtórzenie zwrotu kończącego) zakończenia 
kaskadowe. Zwrotka trzecia – anaforyczne (rozpoczynanie fraz tym samym 

wyrazem) otwarcie. Ona też zawiera jedyną wewnętrzną frazę optatywną. O ile 
w strofie pierwszej występuje wyłączające postronnych, endocentryczne ‘my’,  
w drugiej – ‘ty’, trzecia i czwarta są pozbawione indeksów osobowych, o tyle 
piąta i szósta są nimi relatywnie nasycone. W pierwszych trzech zwrotkach 
wśród zazwyczaj deskryptywnie wprowadzanych, nibyreistycznych konkrety-

zacji, pojawia się sześć „przedmiotów”, w następnych dwu – siedem, a w ostat-

niej pełnej – szesnaście. Urok nieregularności, wzrastająca obfitość przedmiotów 
i zdarzeń, ich częściowe, niestabilne semipodobieństwo i zakończenie utworu: 
milczenie wobec niejasnego, niedookreślonego, nieznanego. Robi to nieodparte 

wrażenie wznoszenia, zagarniania wzrokiem coraz większego obszaru, ekstatycz-

nego wzlotu. Jak zakończonego? Czytelnik sprowokowany jest do, uzależnionej 
od jego religijnych przekonań, odpowiedzi w tworzonej przez siebie strofie ostat-
niej, dotyczącej – jak sądzę – eschatonu.  

                                                      
12

  POGODY MAPA, mapa synoptyczna, mapa konturowa danego obszaru z naniesionymi wynikami 

jednoczesnych obserwacji meteorologicznych [...] oraz wykreślonymi układami izolinii niektórych 
parametrów [...]. Patrz: Encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1975, s.v.  
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Czy tego typu próba uchwycenia regularności uprawniona jest jakąś teorią? 

Myślę, że humanistyka (humanistyka bez kompleksów) tym się m.in. różni od 
nauk ścisłych, że dopuszcza możliwość snucia refleksji i poszukiwania ukrytego 
porządku poza granicami uznanych przez autorytety, sformalizowanych teorii. 
Posługując się językiem naturalnym, nie musi gwarantować znaczenia używa-

nych terminów poprzez umieszczenie ich w ramach wyznaczających im sens  
i użyteczność. Odwołując się do starożytnej jeszcze tradycji wyznaczającej zna-

czenia terminów, np. nazw stóp wersyfikacyjnych, unika się niebezpieczeństwa 
bycia niezrozumiałym. W wypadku analizy wiersza, który wyraźnie „nie chce” 
być wtłoczony w obowiązujące prawidła, wykroczenie poza nie wydaje się 
obowiązkiem interpretatora, który jest przeświadczony, iż prawidła te obejmują 
tylko cząstkę rzeczywistości poetyckiej, bo całość tej rzeczywistości reguluje 

jakieś ogólne PRAWO lub PRAWA, których rozpoznanie leży poza przyjętym 
aparatem pojęciowym. 

Przypuszczam, że istnieje teoria, którą można (metaforycznie bądź 
dosłownie) zastosować w tym wypadku. Myślę o matematyzacji tzw. chaosu roz-

poczętej przez Edwarda Lorenza, Mitchella Feigenbauma, Benoit Mandelbrota  
i in. w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Teoria chaosu deterministycz-

nego, posługując się wypracowaną przez siebie terminologią, ujawniła wyrafino-

waną logikę dotychczas niemożliwych do ujęcia typów fenomenów, takich jak 
obłok, płomień, liść paproci, łopocząca na wietrze wstążka, wir wodny, zmienne 
ukształtowanie pustyni, róża, galaktyka spiralna, kwiaty mrozu na szybie... 
Pozwala obliczyć porowatą powierzchnię gąbki, poszarpane fiordami wybrzeże, 
populację jakiegoś zwierzęcego gatunku w niszy ekologicznej... Dała asumpt do 
tworzenia wyrafinowanie pięknej grafiki komputerowej, tzw. fraktali. Cechują 
się one nigdy niekończącą się strukturą, której powtarzalne, lecz niemożliwe do 
ścisłego wydzielenia, elementy nie mają właściwej dla siebie skali. Mogą, 
powtarzane (dosłownie – jak w „dywanie” Sierpińskiego lub nieznacznie mody-

fikowane) w jakiejś serii, ulegać powiększeniu w bezkres i pomniejszeniu  

w nieskończoność. „Mapa pogody” jest fraktalem.  

Uzupełnienie  

Na IX Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu „Język. Religia. 
Tożsamość” (Głogów 2015), poprosiłam P.T. Uczestników w związku z interpre-

tacją wiersza Iwaszkiewicza „Mapa pogody” o otwarcie zapory poetyzowania  
i popuszczenie wodzy fantazji. W rezultacie zostałam obdarowana kilkunastoma 
„ostatnimi zwrotkami”, za które serdecznie dziękuję. Przytoczę zwrotki czterech 

P.T. Autorów. Wybrałam te, które nie są parafrazami, parodiami ani pastiszami. 

Stanowią w mym mniemaniu i mówiąc nieco patetycznie, odczytanie woli autora 

„Mapy pogody”. W pewnym, bardzo luźnym sensie, są kompozycyjną i tematyczną 
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stylizacją korzystającą z zaszyfrowanych w całym wierszu, a nawet całej 
twórczości Iwaszkiewicza, wskazówek, co do charakterystycznych motywów, 
symboli i pojęć i podążanie wytkniętymi przez niego tropami. 

Każda z załączonych zwrotek nosi też znamię indywidualizmu. Najbardziej 
naznaczona jest nim zwrotka I., w której podmiot liryczny brawurowo, znacząc 
pogardą, przewartościowuje całość wiersza, który teraz, w obliczu tego brutalnego 

zabiegu, mówi o bezwstydzie życia wobec istnienia śmierci – zła unifikującego  
i odbierającego wartość wszystkiemu, co wyrasta ponad przeciętność, wszyst-

kiemu co niezwykłe i cenne. Zwrotka ta, prócz potężnej dawki goryczy, zawiera 
drobinkę nadziei płynącej ze świadomości starań Sprawcy Wielkiego Wybuchu, 
a także z przywołania Tezeusza – Zwycięzcy. 

(I) Pogoda ziemi niechaj będzie z tobą… 

wielkiego wybuchu, starań boskich, dążeń. 

pogoda końca, zniszczenia od Złego – Prokrusta życia 

góry tajemnicy, monumentu grobu, 

co kończy lichą chwilę bytu, zaczyna tułaczkę 

drogami Tezeusza, pragnień nieistnienia, 

peryskop ironii, szkło życia, spryt śmierci,  

co byt normalny w powód wstydu zmienia, ach,  

pogardą pachnie 

pogoda, pogoda.  

Zwrotka II, przeciwnie, jest ekstatyczną pochwałą bujności, wzrostu  
i pełni Matki-Ziemi nieustannie rodzącej życie. 

(II) Pogoda ziemi niechaj będzie z tobą… 

ziemi naszej i obcej, znanej i nieznanej 

Matki-Ziemi, która obdarowuje nas swymi darami,  

łaskawa pogoda Gai, Fauny i Flory,  

pełna słońca i deszczu, wzrostu, roz-kwitu i prze-kwitu,  

ziemi jałowej, dzikiej i żyznej  

dającej życie  

pogoda, pogoda.  

W zwrotce III. podmiot liryczny opowiada się za (chrześcijańską?) 
koncepcją dopełnienia słonecznej strony życia ludzkiego bólem i cierpieniem, 
koniecznością pogłębiania swej tożsamości poprzez zakorzenioną w ziemi 
pamięć i za łagodnym, miłosnym zwróceniem się ku urodzie świata oraz wzię-

ciem pod uwagę perspektywy „nieba”. 

(III) Pogoda ziemi niechaj będzie z Tobą…  

ziemi zielonej, rozkwitającej  

w słońcu, i tej wilgotnej...  

od łez, które zsyła nam Bóg.  
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Pogoda ziemi – pełnej korzeni 

które sens życiu nadają.  

Pogoda; pogoda serca  

i śpiewu ptaków za oknem, 

nieba...  

Ostatnia z cytowanych, zwrotka IV. jest najbardziej enigmatyczna. 

Pojawiają się w niej symbole transcendencji i samotności człowieka, zagadko-

wości i małości, kruchości i śmieszności jego życia wobec aktu stworzenia, 
ponawianych pytań o sens egzystencji i nadziei odrodzenia (zmartwychwstania?). 

(IV) Pogoda ziemi niechaj będzie z tobą... 

piachu pustyni, granitu szczytów, skały skruszonej,  

bruzdy otwartej, rozdartej lemieszem, gleby uprawnej,  

napełnionej ziarnem, czerwonej glinki – z niej stworzony  

człowiek, prochu i pyłu, i śmiechu i wiatru, w wirze chaosu,  

tańcu Eurynome,  

i znowu, dlaczego  

pogoda, pogoda. 

Wszystkie dopisane „ostatnie zwrotki” oscylują wokół formalnych 
wyznaczników wiersza Iwaszkiewicza. Nie są mniejsze od pięciu i nie prze-

kraczają dziesięciu wersów. Liczba sylab również mieści się w wyznaczonym 
przez całość wiersza przedziale. Stosowana jest dynamizująca odczytanie 
przerzutnia, również dzieląca wyraz. Wszystkie też, oprócz pierwszej, utrwalają 
pogodną, lecz nie nadmiernie rozświetloną, melancholijną wizję podmiotu 
pogodzonego z przemijaniem życia. Wprowadzana jest zazwyczaj dialektyka 
początku i końca oraz trialektyka: życie doczesne i przeczucie wiecznego, wobec 
nieuchronnej śmierci. Sam podany przez Iwaszkiewicza alegoryczny temat ziemia 

determinuje określone asocjacje: matka, płodność, bujność, natura, cykliczność, 
odrodzenie, troska. Jej bogate w znaczenia symboliczne konkretyzacje to: góra, 
grób, korzeń, pustynia, skała, „bruzda rozdarta lemieszem”, ziarno, glina, „proch 
i pył”. Obok predykatywnych określeń atrybutywnych (nasza i obca, znana  
i nieznana, jałowa, dzika i żyzna, zielona, rozkwitająca w słońcu, wilgotna od 
łez, pełna korzeni), występują quasi-antonimy pozostające z ziemią w relacji 
komplementarności (nie sprzeczności): Bóg, niebo, słońce, deszcz, człowiek, 
chaos. W dwu wypadkach (I. i IV.) znamienna relacja początku i końca (stworze-

nia: końca świata) zostaje przekształcona w triadyczną: stworzenie świata/ 
człowieka – trwanie ziemi – ludzkie przemijanie. Pokolenie przychodzi i pokolenie 

odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy. (Księga Koheleta 1,4). Znamienne 

jest odwołanie do zasadniczych w naszej kulturze tekstów biblijnych i mitów 
greckich. Zwyciężony przez herosa Tezeusza syn Posejdona, okrutny Prokrust 
znany jest przede wszystkim z makabrycznego dostosowywania swych ofiar 
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poprzez obcinanie członków lub rozciąganie ich, tak by idealnie mieściły się na 
jego łożu. Wyłoniona z chaosu Gaja, żona Uranosa to ziemia-matka wszech-

rzeczy. Przywołany został (IV) pelazgijski mit o bogini Eurynome, która w tańcu 
rozdzieliła wody i niebiosa, stworzyła z wiatru węża Ofiona, a z ich związku 
zniosła kosmiczne jajo – początek wszystkiego, co istnieje. Znany z misteriów 
eleuzyjskich obraz ziarna rzuconego w zaoraną ziemię, które odrodzi się i wyda 
obfity plon jest jednocześnie nowotestamentalnym obrazem Słowa, które pada na 
żyzną glebę wiary prawdziwych wyznawców Chrystusa. Ziarno jest również 
symbolem samego Chrystusa, który zmartwychwstał po złożeniu go do grobu. 
Mamy na koniec odwołanie do otwierającego Biblię rozdziału Ma'ase bereszit  

i genetycznego pokrewieństwa wyrazów `adam ‘człowiek, mężczyzna, ludzkość’ 
i imię: Adam, `adom ‘czerwony’ oraz 'adama(h) ‘ziemia’.  

Wniosek, który płynie z wytworzonego przeze mnie eksperymentu inte-

lektualnego jest poniekąd banalny; z gatunku tych, co to wszyscy o tym wiedzą. 
Jest też potwierdzeniem postawionej w artykule hipotezy: czytając poezję 
jesteśmy poetkami i poetami. A czytając wiersze dobre – wcale nielichymi.  
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One more reading of Jarosław Iwaszkiewicz’s Weather map (Mapa pogody) 

Abstract 

A strophic (stanzaic) Jarosław Iwaszkiewicz’s verse Weather map (Mapa pogody) 

belongs to invocatory lyric poetry of confession and constitutes a peculiar summary  

of the author’s life and literary output. The poem, while interpreted on three main 

planes (symbolic-cultural, conceptual-existential and linguistic) reveals unparalleled 

formal-semantic mastery, that is possible to grasp within the Chaos theory.  

Keywords: Confessional poetry; levels of interpretation; allegories: forest, water, 

storm, sky, time, home, the Earth; chaos  

 


