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Gdy kunsztowna zabawa s owem zamienia si  w gr  o najwy sze filozoficzne 
stawki, a si  sprawcz  pisarstwa staj  si  wyobra nia, humor i sumienie, wno-
si  nale y, e mamy do czynienia z epigramatyk  Wac awa Klejmonta – mistrza 
fraszki i satyry, tropiciela wszelkich my lowych falsyfikatów, sezonowych bana-
ów i obiegowej powierzchowno ci. Talent, o którym b dzie tu mowa, „w m tach 

odm tów Ha czy czart wynia czy ” – wyzna urodzony na Suwalszczy nie i dla 
niej1 autor niezliczonych epigramów, sentencji, aforyzmów, limeryków, esejów, 

1 „Nikt tej cz ci Polski nie podarowa  tak wielu limeryków, a tak e aforyzmów, sentencji, maksym, 
ile ich ofiarowa  Wac aw Klejmont” – pisze z okazji czterdziestolecia pracy twórczej poety Zbigniew 
Chojnowski (S owo o Jubilacie, Tygodnik Olecki 2009, nr 47, s. 11). W tym kontek cie wspomnie  trze-
ba o wietle s owa, po wielekro  wyj tkowym dziele pisarza, tworz cym bez w tpienia kanon literatury 
o Suwalszczy nie. Prozatorski wysi ek, którego rezultat we fragmentach przytaczam, jest, jak s dz , ho -
dem dla literatury regionu: „Na zawsze pozostanie co  niedookre lonego w magii bagien, leszczynowych 
chru niaków, k, pól, lasów nawiedzanych o ró nych porach roku na wy cigi z pracami domowymi 
i polowymi, których w ku ackim gospodarstwie nie brakowa o. Spod uroku ba wochwalczego poga skie-
go kultu Natury wyzwoli o mnie, cho  nie do ko ca, aknienie s owa, które nie tylko nazywa, ale utrwala 
w pami ci i wiadomo ci wra enia, wzruszenia, uczucia i porz dkuje wiat… Na pocz tku by o S owo. 
Poeta zbli a si  s owem. Innej drogi nie ma, ni  »odpowiednie da  rzeczy – s owo!«. Dla mnie s owo – 
klucz wiolinowy Tej Ziemi brzmi: Ha cza... To doskona e miejsce na epopej  i wielki dramat natchniony 
wolno ci  czasu i przestrzeni. Pokornie na miar  swych si  póki co z okruchów odk amanego s owa mo-
zolnie uk adam magiczne zwierciad o patrzenia w g b. Nurzam si  w czystych s ownych prabrzmieniach 
i znaczeniach odpominanych po ten kwiat paproci, po ten kamie  filozoficzny… wiat o s owa – oto 
czego szukam w m tach odm tów Ha czy, w zgie ku medialnej agory, a przede wszystkim – w duszy. 
Gra?” (W. Klejmont, wiat o s owa, w: Kraina Ha czy: XXX lat Suwalskiego Parku Krajobrazowego, 
red. Z. Fa tynowicz, Turtul 2007, s. 108–109).
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wreszcie felietonista i znawca literatury. W tworzonej od lat epigramatycznej mi-
krofilozofii nie brak dyskursu socjologicznego, inkrustowanej my l  chrze cija -
sk  satyry politycznej i – ogólnie rzecz ujmuj c – g bszych sensów. Krótkie trak-
taty W. Klejmonta reanimuj  do cna zu yty j zyk, uwalniaj  od przykrego uczucia 
zniweczenia znacze , nie folguj  adnemu s owu, które usypia my l. Tutaj moral-
no , wolno  i poszukiwanie sensu pozostaj  w dynamicznej równowadze, a hu-
morystyczny rys przenikliwie demaskuje zastan  rzeczywisto . Poza tym ci gle 
tu „co  si  kr ci” – zgrzyta nawet – jak w epigramie pod tym samym tytu em:

Co  si  kr ci

„Tak – tak to nie my, to nie my, to INNI…”
– terkoce maszyna do szycia opinii2. 

Destabilizuj ca ironia, zawsze mia y koncept, celna metaforyka, rytmiczne 
powtórzenia d wi kowe i onomatopeje, zaskakuj ca technika skojarze  leksy-
kalnych… Pewnie mo na by jeszcze d ugo wylicza  w a ciwo ci idiolektu Klej-
monta. Celem mojej refleksji nie b dzie jednak analiza tworzywa j zykowego3, 
lecz dokonanie subiektywno-adaptacyjnej i parafrazuj cej interpretacji wybranych 
utworów autora, której towarzyszy  b dzie w asny horyzont hermeneutyczny. 
Spróbuj  tym razem odpowiedzie  na pytanie, z czego wyrasta ta twórczo , jakie 
rejestry aksjologiczne i estetyczne uruchamia, oraz ustali  jej szerszy kontekst. 
Poniewa  istotnym osi gni ciem pisarza jest konceptualizacja j zyka s u cego do 
wyra ania niewyra alnego, wskaza  wypadnie na aspekty, które w kontek cie pol-
skiej aforystyki nie by y dot d tak eksponowane. Mam na my li te epigramy, które 
wprost lub czasem nie wprost wyra aj  akt wiary poety. I chocia  formalizm filo-
logiczny nakazywa by uzna , e nie o akt wiary poety tu chodzi, lecz o wyznanie 
podmiotu lirycznego (wa nej sk din d kategorii interpretacyjnej w literaturoznaw-
stwie), sk onny by bym za Jadwig  Puzynin  s dzi , e tego rodzaju paradygmat 
twórczo ci uprawnia do si gni cia wprost do osoby twórcy4. Jadwiga Puzynina 
s usznie przekonuje, e poetycki akt wiary jest okazj  do wa nego – jak podkre la 
– spotkania osób: autora i czytelnika jego utworów5. Ma o przydatne by oby wi c 
przypisywanie poni szego wyznania wiary bli ej nieokre lonemu „ja” lirycznemu, 

2 W. Klejmont, Nad rozbit  amfor , Go dap 2002, s. 23. 
3 Problemowi temu po wi ci em osobne rozwa ania w pracy pod tytu em O j zyku warto ci epigra-

mów Wac awa Klejmonta, Studia Niemcoznawcze 2009, t. 43, s. 457–472. 
4 Zob. J. Puzynina, J zyk wiary w poezji wspó czesnej, w: Kultura i religia u progu III tysi clecia, 

red. W. wi tkiewicz, A. Pethe, Katowice 2001, s. 95.
5 Równie  Maria Jasi ska-Wojtkowska jest zdania, e badacze twórczo ci nacechowanej religijnie 

winni szuka  potwierdzenia lub zaprzeczenia tego, co mówi sam utwór, w relacji do autora. Badaczka, 
podejmuj ca prób  identyfikacji religijno ci w dziele literackim, stwierdza ponadto, e im silniej mo -
na przybli y  dzie o do osoby pisarza, tym mocniejsza i bardziej autentyczna jest religijno  utworu. 
Natomiast im wi kszy jest dystans mi dzy podmiotem lirycznym czy te  ogóln  wymow  dzie a a osob  
autora, tym bardziej nieufnie czytelnik b dzie traktowa  religijno  utworu, uznaj c j  – zdaniem autorki – 
za stylizacj . Por. M. Jasi ska-Wojtkowska, Problemy identyfikacji religijno ci dzie a literackiego, 
w: Sacrum w literaturze, red. J. Gotfryd et al., Lublin 1983, s. 60–61.
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wszak wiara jest zawsze duchow  dyspozycj  konkretnej osoby. Uwa am, e 
w tym wypadku dzieli si  ni  z czytelnikiem sam autor:

Ratio

Nie zwa am, e nie zmierz
TEGO, w CO wierz 6.

Powoli dostrzegamy, e epigramatyka Klejmonta jest dobrym terenem poszu-
kiwa  sensu, no nikiem wielu prawd o znaczeniu egzystencjalnym. Intelektualny 
wysi ek, z jakim mamy tu do czynienia, zmierza bowiem nieuchronnie do budowa-
nia nowoczesnej wyobra ni duchowej wspó czesnego cz owieka. Jednak co ozna-
cza w tych utworach by  cz owiekiem wspó czesnym? Jaki system warto ci mu 
obecnie przy wieca? Jaka jest przed nim perspektywa przysz o ci? W niniejszych 
rozwa aniach spróbuj  odpowiedzie  równie  i na te pytania.

1. W stron  wolno ci

Wa ne miejsce w kreowanym przez poet  obrazie wiata zajmuje sfera wol-
no ci cz owieka poddawana kreatywnemu warto ciowaniu. Klejmont eksponuje 
j  jako znak wewn trznego otwarcia, wychylenia ku warto ciom niezb dnym dla 
bytu. Wolno  w tej epigramatyce jest szans  dotkni cia g bin egzystencji cz o-
wieka, szans  rozwoju duchowego, jednak pod warunkiem, e nie b dzie zagro o-
na. Tymczasem poeta w miniaturze Wolno  niedoceniana pyta:

Gdzie kontrola jako ci
zadawanej wolno ci7?

Zastanówmy si , sk d ten niepokój o wolno , skoro ani w Polsce, ani w Eu-
ropie nie ma szczególnie trudnych zada  polityczno-spo ecznych, nie jeste my 
w sytuacji zniewolenia, ludzie nie umieraj  za ojczyzn , maj  to, czego chcieli, 
i ciesz  si  wolno ci  s owa, której nikt nie aresztuje. Autor daje jednak wyra nie 
odczu , e cz owiek wspó czesny wolno ci nie docenia, gdy  obca jest mu nie-
podleg o  wewn trzna – troska o trwa e, nieprzemijalne warto ci, orientacja na 
duchowo  i tradycj . 

Wolno , w rozumieniu twórcy, jest wci  „zadawana” jako poszukiwanie 
dobra. Zdaje si  on czerpa  swoje przekonanie z do wiadcze  minionych lat, 
w których, cho  nie by o wolno ci zewn trznej, istnia a w ludziach ogromna 
energia: intelektualna, aksjologiczna, personalistyczna. W tym kontek cie dy-
stych poety brzmi jak przestroga: nie wypada dzi  nie docenia  wolno ci, któ-
rej podstawy i fundamenty wykuli szlachetni romantycy minionego stulecia, 
ludzie honoru, wielkiej odwagi i m stwa: o nierze Armii Krajowej, powsta cy 

6 W. Klejmont, Nad rozbit  amfor , s. 37.
7 Ibidem, s. 43.
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warszawscy, cz onkowie intelektualnego podziemia, robotnicy strajkuj cych 
stoczni i hut, wa ni ludzie Ko cio a8. 

Do tego, by t  wolno  doceni , potrzebny jest jednak dialog i dobre wzorce. 
Tymczasem w nieustannej przestrzeni konfliktu trudno o nie:

Pokój wszystkim

Przyjd  Królestwo Twoje…
W naszym jeno boje9.

Inkrustowana ciep ym humorem topika sakralna jest w twórczo ci Klejmonta, 
jak widzimy, oczywistym elementem poetyckiego obrazowania wiata. Wydoby-
wa antropologiczne mechanizmy oddzia ywania wiary na kultur  i ods ania czy-
telnikowi perspektyw  sensu. Zdarza si  jednak, e Klejmont potrafi zagrzmie  
dosadno ci . Kiedy wspomniane w epigramie „boje” zamieniaj  si  w bezustanny 
polityczny jazgot, a j zyk umo liwiaj cy rozmow  o wspólnych d eniach jest to-
warem deficytowym, retoryka explicite sakralna ust puje miejsca rozwi zaniom 
wyra nie mniej poetyckim, j zykowo bezceremonialnym:

W tpliwa satysfakcja

O satysfakcj  nie pytaj
w pojedynku na koryta10.

W „pojedynku na koryta” g ówni celebryci sceny politycznej musz  wygl da  
do  groteskowo, zw aszcza wtedy, gdy przejawiaj  „g ód informacji”:

Dysponowa  wiedz ,
kogo najpierw zjedz 11.

Stanowczo  i zmys  humoru poety wynikaj  z moralnej wa ko ci, któr  czy-
telnik atwo tu rozpoznaje. Klejmont, kiedy trzeba, nie maskuje swojej niezgody 
na polityczny behawioryzm i j zyk ulicy, j zyk, który wyra nie straci  miano par-
lamentarnego. Mi dzy innymi z tego powodu nacechowanie aksjologiczne jego 
idiolektu zmierza czasem do jawnej dezaprobaty i perswazji (przypomnijmy zresz-
t , e surowo  i prostota aspirowa y kiedy  do bycia norm  etyczn ). 

W poszukiwaniu „jako ci zadawanej wolno ci” nie sposób wi c nie spyta  
o zatracone idea y najnowszej historii Polski, w której has o „z o dobrem zwyci -
aj” mia o moc realn , a „pojedynek na koryta” by  skrajnie niewyobra alny. Wy-

tr caj ca z oboj tno ci metafora idealnie ods ania czytelnikowi socjospo eczne t o, 
w którym „wiedza, kogo najpierw zjedz ” sta a si  koniunkturaln  mod  – szans  
nawet – na autokracj  danego uczestnika „pojedynku na koryta”. Zauwa my przy 

8 Niepodobna nie wspomnie  o kardynale Stefanie Wyszy skim, Janie Pawle II czy wreszcie o za-
mordowanym przez S u b  Bezpiecze stwa b ogos awionym ksi dzu Jerzym Popie uszce, którego mier  
– wbrew intencjom oprawców i zleceniodawców zabójstwa – rozpocz a drog  ku przemianom ustrojo-
wym Polski. 

9 Ibidem, s. 41.
10 Ibidem, s. 19.
11 Ibidem, s. 32.
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tym, e metaforyka wojenna autora adekwatnie odzwierciedla retoryk  niektórych 
graczy wspó czesnej sceny politycznej, na której „wojna polsko-polska” czy te  
„wojna na górze” to ju  obyczaj. 

Innym, równie sta ym elementem rzeczonej retoryki jest niejasno  i niepre-
cyzyjno  poj , która – jak si  wydaje – pozwala wspomnianym graczom lepiej 
funkcjonowa , je li nie zak ada  pragmatycznej manipulacji j zykowej. Dyscypli-
na intelektualna autora ponownie zaskakuje przenikliwo ci :

Absolutnie

Nie przemawiaj  do sumienia
niedomówienia w przemówieniach12.

I tu humor Klejmonta oswaja rzeczywisto . Jest to, jak s dz , humor spraw-
dzonej kultury, weso o  rozhu tana na prawdzie o cz owieku i niedawnej historii, 
w której „niedomówienia w przemówieniach” oraz inne przejawy komunistycznej 
nowomowy same siebie skazywa y na mieszno 13. Tymczasem autor z satyrycz-
nym talentem do prognozowania i syntezy sugestywnie przestrzega, e historia 
lubi si  powtarza … Mamy wi c do czynienia z humorem refleksyjnym, który 
u wiadamia czytelnikowi, e równie  wspó cze nie próbuje si  sterowa  my le-
niem ludzi, co – powtórzmy za poet  – „do sumienia nie przemawia”. Podobne 
refleksje nad wspó czesnym j zykiem polityki znajdujemy w wypowiedzi Leszka 
Ko akowskiego:

J zyk polityki jest j zykiem k amliwym z natury rzeczy. K amliwym nie w tym sensie, 
eby wszystko w nim by o k amstwem, ale w tym, e wszystko jest jakby niedopowie-

dziane, albo tak powiedziane, eby mog o uchodzi  za co  wa nego i prawdziwego, cho-
cia  takie nie jest14.

Klejmont zdaje si  by  wnikliwym obserwatorem ycia politycznego, z dystan-
sem i niezb dn  ironi  ukazuje fragmentaryczno  czaj c  si  pod powierzchni  har-
monii. Dlatego stroni c od taniej ckliwo ci i egzaltacji, grzmi niczym Wernyhora:

Unurzane wynurzenia

Oby ród om bagno
nie stawia o diagnoz15.

W kontek cie spo ecznym, przesyconym koncepcjami demokracji inspi-
rowanej ideologi  liberaln , ywio  mowy Klejmonta próbuje wydoby  sedno, 
przedstawia prawd  o historii, w której takie i podobne ideologie ogranicza y 

12 Ibidem.
13 O satyrze politycznej, która w latach zniewolenia ideologi  komunizmu stawa a si  istotnym or -

em w walce o wolno , czytamy w Biuletynie Instytutu Pami ci Narodowej 2008, nr 7, w wypowie-
dziach ukasza Kami skiego (W oparach absurdu. Z ukaszem Kami skim rozmawia Barbara Polak, 
s. 2–10) oraz Jana Pietrzaka (Prawda w artach zawarta. Z Janem Pietrzakiem rozmawia Patrycja Gru-

szy ska-Ruman, s. 11–17). 
14 L. Ko akowski, Czas ciekawy, czas niespokojny. Z Leszkiem Ko akowskim rozmawia Zbigniew 

Mentzel, Kraków 2008, cz. 2, s. 126–127.
15 W. Klejmont, Nad rozbit  amfor , s. 18.
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przestrze  wolno ci. Nazwane tu „bagnem”, musz  budzi  twórcz  refleksj  czy-
telnika. Interpretacja tej aforystyki doprowadza jednak do wniosku, e niekiedy 
skrajnie krytyczny zmys  pisarza o ywiony jest szacunkiem dla prawdy, umi owa-
niem „ róde ”. Przekonujemy si  o tym, u wiadamiaj c sobie sakraln  g bi  s o-
wa „ ród o”, które jako archetypalny symbol religijny odsy a nas mi dzy innymi 
do Absolutu, niesko czono ci, duchowej energii, m dro ci czy prawdy obiektyw-
nej16. Trzeba stwierdzi , e warstwa symboliczna wyra nie konstytuuje metafi-
zyczny horyzont Unurzanych wynurze . S dz , e wspó tworz c poetyck  dykcj  
Klejmonta, ma szans  przybli y  czytelnika do Logosu. 

Sfer  sacrum ewokuje w tej twórczo ci równie  kultura pami ci poety, jego 
wra liwo  historyczna i do wiadczenie pokoleniowe. Obserwujemy, e w system 
przekona  politycznych wkracza tu ci le okre lona postawa wiatopogl dowa. 
Efekt prowokuj cy miech jest jak zwykle rzecz  zupe nie oczywist , nawet wte-
dy, gdy mamy do czynienia z retoryk  modlitwy:

Pokuta postkomunistyczna

Dzi  pierwsi bij  si  w piersi,
by nie by  ostatniemi.
I nie dziw si  im, Panie,
wszak mieli raj na ziemi17.

Raz jeszcze mowa o wolno ci do b du, nadu ytej w czasach komunizmu. Za-
woalowana celn  ironi  semantyka historyczna u wiadamia wspó twórcom minio-
nej epoki, e zbudowanie praworz dnego pa stwa wiele kosztuje. St d chyba ich 
mocniejsze bicie serca, ich „postkomunistyczna pokuta”… Przewrotna na pierw-
szy rzut oka ironia odkrywa prawd , któr  ksi dz Józef Tischner uj  w s owa: 
„Nic tak nie kr puje wolno ci, jak wina nienazwana i niewyznana”18. 

Wektorem epigramatycznej antropologii Klejmonta jest dialog ze Stwórc , 
ci g y „ruch ku górze”, obrazuj cy pragnienie dobra i wolno ci. Dlatego autor na-
pisze gdzie indziej: 

Licz  na tak  dobrowolno ,
w której i dobro b dzie, i wolno 19.

Wolno  jest tu rozpoznana nie tylko jako w a ciwo  samej woli czy te  po-
chodna dobrowolno ci, lecz jako w a ciwo  odpowiedzialnego poszukiwania do-
bra. Klejmont bynajmniej nie przekonuje, by dzia a  wbrew swojej woli. W g bi 
s ów dostrzegamy przes anie, by ludzka wola umia a chcie  wi cej ni  to, co ofe-
ruj  cz owiekowi wy cznie zmys y, by potrafi a szuka  wy szej racji istnienia.

Czym wi c jest w tej epigramatyce wolno ? Niew tpliwie wa n  kate-
gori  etyczn , elementem dojrza ej hierarchii warto ci oraz odpowiedzialnym 

16 Zob. W. Kopali ski, S ownik symboli, Warszawa 2001, s. 507–509.
17 W. Klejmont, Nad rozbit  amfor , s. 27.
18 Cyt. za: M. Müller, M. Oko ski (red.), S uchajcie Tischnera, w: Dodatek Specjalny Tygodnika 

Powszechnego 2010, nr 26, s. 8.
19 W. Klejmont, Nad rozbit  amfor , s. 43.
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szukaniem prawdy i dobra. Autor tomu Nad rozbit  amfor , w którym s o w o 
i  d o w i a d c z e n i e – dwa bieguny ludzkiej egzystencji – przenikaj  si  nie-
ustannie, w wolno ci widzi pilne wyzwanie dla wspó czesno ci. 

2. wiat o wiary i do wiadczenie wiata

Nieuchronnie dochodzimy do przekonania, e wiat do wiadczenia Klejmonta 
jest nierzadko przejawem wiata Ducha. S owa „sumienie”, „ ród o”, „wolno ”, 
„dobro”, „pokój” wprz gni te w satyryczn  refleksj  metalingwaln  konstytuuj  
w omawianym dyskursie rzeczywisto  pozaempiryczn , jednak znamienne jest 
tu ich autentyczne zmaterializowanie, „wcielenie” poprzez humor. W kontek cie 
polskiej aforystyki jest to, jak s dz , zjawisko rzadkie i uzna bym je za wyj tko-
we, gdy  zmniejsza ono dystans mi dzy wiatem sakralnym a do wiadczeniami 
codzienno ci. Trzeba przy tym zauwa y , e autor nie konfrontuje i nie ocenia 
obydwu wymiarów, lecz zdaje si  wskazywa  na mo liwo  ich wzajemnego prze-
nikania si , harmonijnego wspó istnienia. Do tego przekonania dochodzimy, roz-
wa aj c metaforyczn  m dro  epigramu zatytu owanego Wype nienie:

Dusza wszechczasem go ci
w przepastnej samotno ci20.

Tak oto samotno  staje si  przyczyn  sprawcz  oczyszczonego wejrzenia 
w siebie, poczucia wewn trznej autentyczno ci. Zwykle poniewierana, otaczana 
mentalnym l kiem i niech ci , w poetyckim uniwersum autora otrzymuje pozy-
tywny znak warto ci – umo liwia w drówk  ku wiatom wewn trznym, dotkni -
cie Nienazwanego, otwiera przestrze  dla „duszy”, rodzi cisz . G bi  prze wiad-
czenia poety potwierdza Micha  Bajor:

Niekochana, niepotrzebna….
Tak atwo mo e j  zast pi  byle kto.
Lecz kiedy l k nie daje zasn , ona jedna
czuwa przy tobie w bezsenn  noc.

To ona, bli sza ni  my lisz.
Jej adres ty jeden znasz.
Zostanie z tob  do ko ca.
Jest wszystkim, wszystkim co masz.
[…]
To ona, twoja samotno .
Twój anio  ciszy, twój cie ,
spokojna przysta  i otch a ,
jest lustrem, ród em i snem21.

20 Ibidem, s. 44.
21 Fragment piosenki Micha a Bajora zatytu owanej Dok d przed ni  wci  uciekasz do s ów Magdy 

Czapi skiej z p yty Twarze w lustrach, Sony Music 2002. 
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I Klejmont, i Bajor kre l  „szkic wewn trzny”, w którym dojmuj ca samotno  
przybli a nam rzeczywisto  istniej c  poza horyzontem doczesno ci. Z punktu 
widzenia ludzkiej logiki mo na by s dzi , e obie wizje poetyckie s  paradoksal-
ne. „Przepastna samotno ” i „samotno  bli sza ni  my lisz” to jednak tylko po-
zorne antynomie. W rzeczywisto ci bliskie s  wyra eniu tego, co wykracza ponad 
jednoznaczno  i dookre lono . Pisa  o tym Carl Gustaw Jung: 

Tylko paradoks potrafi poj  pe ni  ycia, podczas gdy jednoznaczno  i brak sprzecz-
no ci maj  charakter jednostronny i dlatego nie s  w stanie wyrazi  tego, co niepoj te22.

Klejmont z pe nym przekonaniem podejmuje tradycj  my lenia paradoksal-
nego. Wizj  wiata poddanego nieuchronnym przemianom ch tnie zast puje obra-
zem przeciwie stw, które wyra nie sobie s u :

Pokój z tob

Nadziej  rokuj
przez niepokój23. 

Prawdziwe znaczenie tych s ów wykracza poza dora no , st d, jak s dz , ich 
oczyszczaj ca moc. Dwa przeciwstawne sobie ywio y – nadzieja i niepokój – po-
magaj  odnale  sens ludzkich dramatów. Dyscyplina my lenia autora uaktywnia 
wi c ten wymiar wiadomo ci, ku któremu od zarania zwraca si  intelektualna 
dzia alno  filozofów. Z niepokojów, l ków i niepewno ci pisarz czyni warto  
pozytywn , przy czym konsekwencja, z jak  oszcz dza s owo i starannie je dobie-
ra, budzi szacunek. „Nadzieja”, któr  paradoksalnie rodzi „niepokój”, nie jest tu 
bynajmniej uto samiana z rajem obiecywanym przez nauk  i technik , czy te  ze 
szcz liwo ci  hedonistycznej natury. Nie o t sknocie, pragnieniu szcz cia czy 
wyje dzie w dalek  podró  jest tu mowa. W czterech s owach odnajdujemy raczej 
g bokie przes anie o nadziei chrze cija skiej, któr  L. Ko akowski tak próbowa  
definiowa :

Wolno nam wierzy , e ca y wiat naszego do wiadczenia nie jest realno ci  ostateczn . 
[…] Tak, ja w to wierz . A nawet mam ochot  powiedzie  – ja to wiem. No, ale gdybym 
tak powiedzia , kto  móg by za da , ebym to udowodni . A tego udowodni  nie mo na 
w takim sensie, w jakim mo na udowodni , e trzy k ty trójk ta s  równe dwóm k tom 
prostym, albo e odleg o  Ksi yca od Ziemi wynosi tyle to a tyle mil. Wi c mówi : 
ja w to wierz . […] Jak si  ma ten wiat niewidoczny – albo prawie niewidoczny, bo 
bywa do wiadczany tylko w niepewnych i bardzo rzadkich chwilach – do wiata do-
wiadczenia codziennego, nie potrafimy powiedzie . Ale mamy jego intuicj 24.

Zauwa amy, e nadzieja nie jest wed ug Klejmonta atw  optymistk . Docho-
dzimy do niej przez cierpliwo , twórczy niepokój, czasem zw tpienie, zmaganie 
si  z Nienazwanym. Przybli a j  wiat wewn trzny cz owieka. Tym t umaczy bym 

22 C.G. Jung, Wprowadzenie do psychologiczno-religijnej problematyki alchemii, w: idem, Psycho-

logia a religia, Warszawa 1970, s. 228.
23 W. Klejmont, Nad rozbit  amfor , s. 42.
24 L. Ko akowski, op. cit., s. 184–185.
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przekonanie w. Augustyna, który zwyk  by  mawia : „Nie wychod  na wiat, 
wró  do siebie samego. We wn trzu cz owieka mieszka prawda”25. 

Nieoczekiwanie do teorii iluminizmu filozofa odwo uje si  tak e nasz autor:

Wej cie w sytuacj

Wychodzimy z siebie, z domu…
A ku czemu i ku komu26?

Niepowaga staje si  powag , a z humorystycznego zestawienia prawd nie-
oczekiwanych powstaje autentyczna m dro , wiarygodna maksyma filozoficz-
na. Postulat, by „nie wychodzi  z siebie”, a miast tego pozostawa  cz owiekiem 
aktywnym duchowo, przekonuje odbiorc  paradoksalnym konceptem i bystrym 
u yciem j zyka. Utarty w polszczy nie zwi zek frazeologiczny „wychodzi  z sie-
bie” autor innowacyjnie rozwin  o cz on dookre laj cy „z domu”. Niepodobna si  
znu y  udzia em w tej frazeologicznej grze, wspartej – jak gdyby nieoczekiwanie 
– o zaskakuj cy efekt echa w drugim wersie. Powsta  retoryczny fajerwerk z kom-
pletem odnowionych znacze , wszak nie ma nic bardziej banalnego jak powszech-
ne prawdy w utartych zwrotach. W efekcie uczestniczymy w lekkim i tre ciowo 
pojemnym wyk adzie z antropologii, który wdzi cznym humorem umo liwia ze-
tkni cie si  z terapeutyczn  przestrzeni  autentyczno ci. 

Rzeczona przestrze  bierze si  z do wiadczenia wiata, w którym cierpimy na 
manko duchowego kapita u. Moralne przeci tniactwo, niespójny, z udny i pozoran-
cki styl ycia wspó czesnego cz owieka „trwoni  dusz ”, jak pisa  w. Augustyn, 
konstytuuj  niski stan wiadomo ci. W satyrycznej wizji autora koniunktural-
na nowoczesno  pozwala jednak dokona  kroku w stron  dobra, wy szych racji 
i wewn trznej wolno ci:

Panna wodna

Zmy a szmink , tusz i puder,
wyznaj c: „Wracam do róde !”27.

To art wysokiej próby, wszak mieszno  zyska a w nim znamiona nieomal 
kerygmatu. Tym samym wnosi  mo emy, e mi dzy mask  a ród em istnieje 
swoista dialektyka, wskazuj ca na to, e cz owiek wspó czesny jest ci gle w dro-
dze. Znamienne w tym kontek cie wydaj  si  by  s owa Jana Paw a II:

Istnieje zatem droga, któr  cz owiek – je li chce – mo e przemierzy ; jej zacz tek sta-
nowi zdolno  rozumu do tego, by wzniós  si  ponad to, co przygodne, i poszybowa  
w stron  niesko czono ci. Na ró ne sposoby i w ró nych epokach cz owiek dowiód , 
e potrafi wypowiedzie  te wewn trzne pragnienie28.

Owe pragnienie zdradza równie  sam poeta, którego antropologiczny optymizm 
demaskuje dziedzictwo strachu przed oczywist  przemijalno ci . W epigramie 

25 M. Kuziak et al. (red.), S ownik my li filozoficznej, Bielsko-Bia a 2004, s. 110. 
26 W. Klejmont, Nad rozbit  amfor , s. 45.
27 Ibidem, s. 46.
28 Jan Pawe  II, Fides et ratio. Encyklika, Kraków 1998, s. 41.
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Pojedynek z sob  i czasem z wcze niejszego tomu Almanachomachia j zyk umy-
s u i wyobra nia autora kreuj  motyw odysei, wskazuj c tym samym na sens i cel 
ziemskiej w drówki cz owieka. Ten krótki utwór – wydaje si , e krócej ju  nie 
mo na by o – nale a oby umie ci  w ród najmocniejszych i najpi kniejszych fraz 
polskiej aforystyki: 

Trwaj chwilo
na wylot29. 

W zacytowanej perle my li tajemnicza cz stka czasu przybiera kszta t prze-
strzenny, jest w stanie odp ywu – mknie „na wylot”. Klejmonta poetyka chwili 
zdaje si  nie przemilcza  faktu, e spo ród tego, co istnieje, naj atwiej prze-
mija cz owiek. Ju  w staro ytno ci mia  odwag  mówi  o tym Heraklit z Efezu. 
W s ynnym panta rhei odczytujemy sk din d prawd  o wiecie dynamicznym, 
w którym jedynym czynnikiem sta ym jest jego zmienno , przemijalno . Klej-
mont bynajmniej nie utyskuje na kruchy los cz owieka. Proponuje w zamian au-
tentyczn  rado  p yn c  z wiary w wieczno . Da si  to wyczu  z lekko ci 
i szczero ci s ów, które, nawi zuj c ywy dialog z Faustem Goethego, przybli-
aj  nam prawd  o radosnej kontemplacji ycia i aktywnym przemijaniu. Przy-

pomnijmy, e na kartach wiatowej poezji ju  nie raz proszono chwil  o trwanie. 
Tym razem dynamika pro by i dosadno  s ów emanuj  energi , która wynika 
z metafizycznego realizmu autora. Odczytujemy przes anie, by cieszy  si  ka d  
chwil , zachowuj c przy tym autentyzm i prze wiadczenie, e ycie cz owieka nie 
jest dzie em przypadku, zmierza ku prawdzie absolutnej, przemija realnie, ale „na 
wylot”. T  wiadomo  nadziei pisarza okre li bym jako owoc twórczego wysi ku 
ducha i odwagi rozumu przynaglanego przez wiar . Wszelako ka dy, kto wierzy, 
my li – przekonuje wspomniany wcze niej Papie :

Wiara ze swej natury d y do zrozumienia, ona bowiem objawia cz owiekowi prawd  
o jego przeznaczeniu i drog  do jego osi gni cia. Nawet je li wyra enie w s owach 
prawdy objawionej przekracza nasze mo liwo ci i je li nasze poj cia s  niedoskona e 
wobec jej wielko ci, która ostatecznie jest niezg biona, to jednak dla rozumu, b d cego 
danym przez Boga narz dziem poznawania prawdy, stanowi ona zaproszenie do wej cia 
w jej wiat o, które umo liwi zrozumienie, przynajmniej w jakiej  mierze, tego, w co 
uwierzy 30. 

W tym kontek cie Klejmont ma tylko jedno pytanie:

Czy mi b dzie odpuszczone…

… w takiej mierze,
w jakiej wierz 31?

Je li chcemy podda  korekcie nasz  skromn  wiedz  o sobie i wiecie, wów-
czas przydatne mog  si  okaza  znaki zapytania. Przyk adem takiej korekty jest 

29 W. Klejmont, Almanachomachia, Suwa ki 1988, s. 11.
30 Jan Pawe  II. Ksi gi my li i wiary. Wiara, red. B. Mani ska et al., Kraków 2008, s. 67. 
31 W. Klejmont, Nad rozbit  amfor , s. 39.
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powy sza refleksja, która stanowi wiadectwo niepodwa alnego prze ywania wia-
ry, dojrza ego i radosnego do wiadczenia stwórczej mi o ci Boga. Ów znak zapy-
tania funkcjonuje tu jako znak racjonalnej strony natury autora, której udaje si  
zachowa  dystans wobec do wiadczania wiata i skierowa  uwag  ku rzeczywi-
sto ci wzbogaconej o „Boskie spojrzenie”. Wolno nam zatem doj  do przeko-
nania, e zastana tu oryginalno  pytania znajduje swoje ród o w ewangelicznej 
aksjologii. Biblijne zalecenie, by d y  do tego, co w górze, nie do tego, co na 
ziemi (por. Kol. 3, 2) wydaje si  by  dobr  alternatyw  dla wspó czesno ci, auten-
tycznym remedium na bol czki naszych czasów. 

3. „Dope nia si  odyseja. Pora u omki poskleja ”

S owa te wie cz  cykl epigramów pod znamiennym tytu em Nad rozbit  am-

for . Stanowi  te  przyczynek do ostatniego w tku mojej refleksji – syntezy tego, 
co uniwersalne i indywidualne w twórczo ci Klejmonta.

Uniwersalno  tej epigramatyki polega, jak s dz , na tym, e poruszane s  
w niej tematy spo ecznie wa ne i powa ne. Co jednak ciekawe, nie jest Klejmont 
metafizycznym pesymist , dlatego nie po drodze by mu by o z Schopenhauerem. 
Mamy tu do czynienia z yw , autentyczn , niczym niezm con  weso o ci , któ-
rej ród o tkwi w powadze istnienia. W tym sensie uzna bym autora za realist , 
z przekonaniem, e pusty by by jego humor bez odniesie  do yciowego konkretu.

Zastany komizm jest uwik any w co najmniej kilka kontekstów: politycznych, 
historycznych, kulturowych czy te  obyczajowych. Nale y go tu rozpozna  jako 
kategori  epistemologiczn  i estetyczn  s u c  poznaniu, cz c  w sobie intelek-
tualizm i sensualizm. Klejmont mieje si  dobrodusznie, pob a liwie, ale bywa te  
skrajnie krytyczny. Moc  ironii wzbudza refleksj  nad ustalonym – jak mog oby 
si  wydawa , na opak – porz dkiem wiata. Czyni to pod pr d, nie bacz c na tak 
zwan  poprawno  polityczn . Winni my sobie jasno powiedzie , e nie w smak 
mu liberalizm. Daje temu wyraz w Unurzanych wynurzeniach, ale tak e w Torach 

kr tactwa, przypominaj c o prymacie prawdy nad pozorem:

Mi dzy etyk  a taktyk
przebiega prosta droga do nik d32.

Aforyzm doprowadza Klejmont do nieprze cignionej perfekcji. Czegó  nie 
ma w j zyku tego poety! S dz , e metalingwalnej wynalazczo ci i unikatowych 
efektów retorycznych zazdro ci by mu nawet Lec. S owo jest tu poddawane inten-
sywnym eksperymentom, dzi ki którym czytelnik mo e odkry  pok ady dawnych 
sensów. Je li przywo a  kilka wa nych dla tej twórczo ci s ów-kluczy, takich jak 
„sumienie”, „dusza”, „droga”, „ ród o”, „nadzieja”, wówczas nietrudno oprze  si  
wra eniu, e kieruj  one w stron  Norwida. Najró niejsze mechanizmy uwypuklania 

32 Ibidem, s. 23.
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semantyki wyrazu, retoryka ciszy, paronomazje, modyfikacje frazeologizmów, 
igranie nieoczekiwanym rymem czy te  zawsze trafna ironia zak adaj , podobnie 
jak u autora Promethidiona, koncepcj  lektury sk aniaj cej do g bszego namys u. 

I Norwid, i Klejmont reaguj  na S owo, odpowiadaj  S owu. Tym t umaczy -
bym szacunek mazurskiego twórcy do moralno ci, pami ci historycznej i wolno ci 
rozumianej jako konieczno  zachowania w asnej godno ci. Pisarz wyra nie ak-
centuje w swoim dyskursie poj cie wolno ci indywidualnej. W wiat satyrycznej 
refleksji jest wpisany cz owiek wspó czesny, który, trac c sw  wewn trzn  nie-
podleg o , odczuwa nieodpart  potrzeb  powrotu do róde . S owa podlegaj ce 
prawom paradoksu odnajduj  wi c to, co w kondycji ludzkiej ostatecznie istotne. 

Zasoby semantyczne polskiej aforystyki wzbogaca poeta o zaniedbywane 
w niej jak dot d rejestry ewangelicznej aksjologii. Czyni to z lekko ci  i optymi-
zmem, jak gdyby czu  si  odpowiedzialny za sens i nadziej . W jego twórczo ci 
nieustannie zauwa amy co  niedookre lonego, nieodpart  ch  odczytania sensu 
wiata. Klejmont „wierzy epigramem”, nie argumentuje, nie dowodzi, „nie zwa a, 
e nie zmierzy Tego, w Co wierzy”. Swoj  pewno  zdaje si  budowa  na indy-

widualnym, szeroko rozumianym do wiadczeniu interpretacji wiata. Niepodobna 
przeoczy  faktu, e jego intuicja jest poezjorodna, a towarzyszy jej wiat o ewo-
kacji, poznawania Niepoznawalnego. Horyzont tej epigramatyki wyznaczaj  wy-
trwale ewokowane ogólnoludzkie warto ci oraz perspektywa prawdy ods aniana 
ironi . Wszelako „ci b dz , co maj  Ironi  za z o ludzkiego serca”, jak s usznie 
przekonywa  wspomniany ju  Cyprian Kamil Norwid33.

Proste, skupione s owo twórcy rodem znad Ha czy kreuje na nowo sens do-
g bnego ogl du wiata. Przemy lane i wymoszczone, niesie swoj  tre  w arli-
wej otwarto ci na ycie:

By nasze s oneczne s owa
zacz y dobrem p czkowa 34. 

Wprowadzeni w perspektyw  Serdecznej wiosny, b d my dobrej my li.

Summary

On Political and Metaphysical Horizons in Wac aw Klejmont’s Epigrams 

The present paper aims at an analysis of the axiological paradigm in the satirical output 
of Wac aw Klejmont, a poet, essayist and literary critic, locally well known in the culture of 
the Polish Warmia and Masuria. The author attempts to set a broader context of the epigrams 
and specifically focuses on their theological aspects that have not yet been so well exposed in 
the Polish aphoristic literature.

33 C. Norwid, Rzecz o wolno ci s owa, XI, w: idem, Pisma wybrane, t. 2: Poematy, Warszawa 1980, 
s. 366.

34 W. Klejmont, Nad rozbit  amfor , s. 45.


