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 Bóg wybra  Morfeusza; on nad wszystkich bieg y.
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Traktuj c poznanie „jako wieloetapowy proces obliczeniowy”1, kognitywisty-

ka pozwala spojrze  na utwór literacki z wielu perspektyw jednocze nie. Derek 

Attridge, mówi c o tworzeniu literackim jako specyficznym rodzaju twórczej ak-

tywno ci, podkre li  znaczenie wielorako ci relacji zachodz cych w tym procesie 

mi dzy ró norodno ci  ludzkiego do wiadczenia twórcy (emocjonalnego, fizycz-

nego, intelektualnego, estetycznego) i psychologi  a ograniczeniami j zyka, na 

który twórca kreatywnie przek ada powsta  my l2. Problem ten, na który zwra-

cali uwag  ju  Ludwik Wittgenstein3 i Wilhelm Humboldt4, dotyczy niemo no ci 

wyra enia si  w dost pnych s owach adekwatnie do wymy lonej „konceptualnej 

struktury”5. 

J zyk poetycki, b d cy najbardziej kr tym „labiryntem cie ek”6, jest szcze-

gólnie osadzony we wzajemnych zale no ciach szeroko poj tego do wiadczenia 

twórcy. Jak s usznie zauwa y  Wittgenstein, 

1 W. Dziarnowska, A. Klawiter, Wprowadzenie, w: Subiektywno  a wiadomo , red. W. Dziarnow-

ska, Pozna  2003, s. 9.
2 D. Attridge, Jednostkowo  literatury, Kraków 2007, s. 33–36.
3 L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, Warszawa 2004.
4 W. Humboldt, O my li i mowie, Warszawa 2002.
5 D. Attridge, op. cit., s. 33.
6 L. Wittgenstein, op. cit., s. 120.
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Mo liwo  wszelkich przeno ni, ca a obrazowo  naszego sposobu mówienia – wszyst-

ko to spoczywa w logice odwzorowania7. 

Filozof ten skupi  si  jednak na j zyku komunikacji, nie poezji. Podstaw  

j zyka poetyckiego jest przede wszystkim metaforyzacja, umo liwiaj ca i uroz-

maicaj ca codzienne porozumiewanie si 8. Mówi c o j zyku poetyckim, nale a-

oby si  zapewne zastanowi  nad sensem przywo ywania w jego kontek cie praw 

logiki. Bardziej odpowiednie b dzie w zwi zku z tym odwo ywanie si  do my le-

nia intuicyjnego, na którym opiera si  chocia by psychologia postaci czy mecha-

nizm wgl du. Szczególnie ten ostatni wydaje si  przydatny i godny podkre lenia 

w procesie twórczym, ze wzgl du na mo liwo  poszukiwania analogii „jako rela-

cji ekwiwalentno ci cz cej kilka obszarów wiedzy”9. W przypadku poezji Inny 

Lisnianskiej jest to obszar religijno-filozoficzny i historyczno-literacki w ich naj-

szerszym rozumieniu i ró nych konotacjach. I chocia  Czes aw S. Nosal zwróci  

uwag  na to, e „Intuicjonista atwo przekracza granice wiedzy (systemy kategorii), 

nara aj c si  na zarzut nie cis o ci lub dziwactwa”10, to w a nie niestandardowo  

komunikacji w przypadku poezji jest usprawiedliwieniem dla intuicji.

Cykl wierszy Inny Lisnianskiej  11 zosta  napisany mi -

dzy dwudziestym a dwudziestym trzecim dniem sierpnia 2009 roku, a opubliko-

wany po raz pierwszy w trzecim numerze czasopisma „ ” w tym samym 

roku. Sk ada si  z czternastu klasycznych w oskich sonetów, z których ka dy roz-

poczyna si  kolejnym wersem sonetu pierwszego. Tytu ,  , 

odnosi si  do strony formalnej cyklu, jako e prawid owy wieniec jest najcz ciej 

konstrukcj  pi tnastostrofow  z du o bardziej skomplikowan  powtarzalno ci  

wersów, ni  to zrobi a Inna Lisnianska w swoim cyklu. Wieniec jest z za o enia 

kompozycj  jednolit  pod wzgl dem tematycznym i zawieraj c  klucz. Pod tym 

wzgl dem cykl spe nia surowe wymagania narzucone przez wielowiekow  trady-

cj  poetyck . Rol  sonetu g ównego ( ), zamykaj cego wieniec i zawie-

raj cego jego ogólny sens, gra tu sonet pierwszy. Tego rodzaju konstrukcja daje 

efekt wielokrotnych powtórze , niby-refrenów, robi cych wra enie przyp ywów 

i odp ywów, co znajduje potwierdzenie w autorskiej koncepcji:

,     , 

 ,    

,       [140]12. 

W ten sposób zale no ci formalne wkraczaj  na teren fabu y i cz  si  z ni . 

Tematyk  cyklu jest mi o , rozstanie i powtórne spotkanie. Domy ln  przeszkod  

7 Idem, Tractatus logico-philosophicus, Warszawa 2002.
8 Por. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym yciu, t um. T.P. Krzeszowski, Warszawa 2010.
9 Cz.S. Nosal, Intuicja, kodowanie, metapoznawanie, w: Subiektywno  a wiadomo , s. 18.
10 Ibidem, s. 30.
11 . ,  ,  2009, nr 3.
12 Eadem,  ,  2011; wszystkie cytowane wiersze pochodz  z tego tomi-

ku. Liczba w nawiasie za cytatem oznacza cytowan  stron .
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i powodem rozstania jest niewspomniana ani razu mier  jednego z bohaterów 

lirycznych, p aszczyzn  i powodem ich powtórnego spotkania jest natomiast sen.

Tematyka snu nie jest w twórczo ci Inny Lisnianskiej czym  nowym. W 1985 

roku wyda a ona tomik   13, a w 2006 kolejny,   14. 

Ten ostatni, b d cy cyklem trenologicznym po wi conym zmar emu w 2003 roku 

m owi poetki, Siemionowi Lipkinowi, tematycznie i ideowo czy si  z cyklem 

 . W obu warstwa fabularna opiera si  na nie. W cyklu  

  sen jest metafor  ycia po mierci, ycia, które jest mo liwe tylko 

w projekcji sennej. Inna Lisnianska, czyni c bohaterami lirycznymi cyklu 

biblijnych pierwszych ludzi – Adama i Ew , tworzy wiat na kszta t poetyckiego 

apokryfu, w którym stara Ewa staje si  dzi ki snom wieczn  Ew , prze ywaj c  

wszelkie cierpienia wiata15. 

W cyklu   sen jest konceptem organizuj cym fabu  po-

szczególnych sonetów i cz cym je ideowo. Termin „koncept”, u ywany zarów-

no przez angielskoj zycznych kognitywistów (concept), jak i rosyjskoj zycznych 

( ), oznacza dla nas j zykowe uj cie fragmentu wiedzy lub do wiadczenia, 

sensu uogólnienia, pomys u. Brak precyzji w terminologii kognitywnej wiadczy 

o jej niestabilno ci, wynikaj cej z procesu nieustannej aktywno ci, jej ci g e-

go wypracowywania. Inna Lisnianska u ywa w wierszach cyklu dwóch okre le  

snu – „ ” i „ ”. Pierwszy, „sen”, oznacza cykliczny stan cz owieka 

dyktowany jego fizjologi , drugi, „marzenia senne” – to serie wra e  zmys owych 

odbieranych przez pi cego cz owieka. Fizjologia rozró nia tak e specyficzny ro-

dzaj nienia, podczas którego osoba pi ca jest w stanie kontrolowa  swe marze-

nia senne i wp ywa  na ich przebieg. Jest to tak zwany sen wiadomy i w a nie 

takiego do wiadcza podmiot liryczny cyklu. Fikcja wiata poetyckiego mo e si  

jednak posun  jeszcze dalej, dlatego bohaterka jest w stanie po czy  swój sen ze 

snem bohatera i kontrolowa  oba:

     ,

     –

    ,

   ,

    ,

    ,

   ,   . 

    [135–136].

Wspólna historia wymaga jednak wi kszego zespolenia i w ko cu oba sny 

staj  si  jednym wspólnym snem („    –   ” [138]), 

b d cym namiastk  drugiego ycia. Uzmys owienie sobie przez podmiot inno ci, 

13 Eadem,   , -  1985.
14  Eadem,   ,  2006, nr 10.
15 Por. E. Nikadem-Malinowska, Metafora snu w cyklu wierszy Inny Lisnianskiej Sny starej Ewy, 

Acta Polono-Ruthenica, t. 13, Olsztyn 2008, s. 307–318.



Ewa Nikadem-Malinowska188

odmienno ci ycia we nie ma te  wyraz semantyczny. Sen ulega mianowicie 

w jej wiadomo ci mentalnej materializacji i staje si  miejscem – „   

 ,   ” [136]. 

Sen, który prze ywa podmiot liryczny, jest wi c spe nieniem marze , jest 

wynikiem magicznej manipulacji, pragnieniem doprowadzenia do porz dku nie-

doko czonej wa nej yciowej sytuacji („     . /  

    ” [135]). Na przestrzeni czternastu zwrotek mamy do 

czynienia z pozytywnymi emocjami bohaterów. czy ich mi o ; jest to uczucie, 

któremu warto wiele po wi ci  („     ” [136]). Jest to 

mi o  nami tna, cielesna. Podmiot liryczny opowiada o niej w pewnym sensie 

przy okazji, wplataj c emocje i wspomnienia w fabu  nionego snu („    

,    /    , /    

” [136]). Senna historia bohaterów jest uwarunkowana chronologicznie – roz-

wija si  i trwa do wschodu s o ca („    ” [143]), 

chocia  nie dzieje si  w czasie rzeczywistym: 

      [136]. 

   . 

  ,     

     [141].

Koncept snu jako specyficznego czasu i miejsca, który podmiotowi liryczne-

mu udaje si  zapewni  sobie i ukochanemu w celu doko czenia wspólnych spraw, 

Lisnianska rozszerza o elementy starotestamentowe. Jest to szcz tkowy motyw 

raju, jako raju utraconego i na moment odzyskanego („   ,   

 ” [138]) i historia arki Noego. Ta ostatnia zosta a przez poetk  zaadaptowa-

na na potrzeby cyklu w taki sposób, e w a ciwie nale a oby mówi  o koncepcie 

Noego. Imi  patriarchy w t umaczeniu na j zyk polski oznacza pocieszenie, on za  

jest postaci  uosabiaj c  moralno , prawo  i sprawiedliwo  docenion  i wy-

ró nion  przez Boga. Historia arki ratuj cej wybran  faun  przed potopem sta a 

si  pretekstem do przypomnienia innych faktów z ycia Noego. Zgodnie z Ksi g  

Rodzaju, przywracaj c do ycia ziemi  po potopie, Noe zaj  si  rolnictwem. To 

on zasadzi  pierwsz  winnic  i on pierwszy do wiadczy  mocy swego wina. Kiedy 

pijany i nagi le a  w swoim namiocie, zosta  znaleziony w takim stanie przez naj-

m odszego syna. Za rozpowiadanie o tym wydarzeniu syn zosta  przez ojca ukara-

ny przekle stwem rzuconym na jego potomstwo16. Inna Lisnianska nawi zuje do 

winiarskiej dzia alno ci Noego, którego nazywa organizatorem pierwszej uczty:

    , 

   

   [135].

16 Tora Pardes Lauder. Ksi ga I, Kraków 2001, rozdz. 9, wersety 20–25.
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Przygoda bohaterów lirycznych w du ej mierze rozgrywa si  na wodzie:

    .

     

    

     [135]. 

P yn  oni we wn trzu k ody, na której uciekli z arki Noego. Zostali na ni  za-

proszeni, ale nie byli jej naturaln  cz ci  („     ,  ” 

[141]). Pobyt na arce przywo uje wspomnienie wina, winnego b ogostanu, prze-

bywaniu poza ark  towarzyszy obecno  ko ysz cej si  na falach pustej beczki po 

pierwszym winie. Beczka, znana z ró nych kontekstów kulturowych, wywo uje 

u podmiotu lirycznego szereg pyta -skojarze , które traktuj  j , niezgodnie z jej 

przeznaczeniem, jako przedmiot tajemniczy:

    .

  ?   .

,   

     ?

    

    . 

     ,

    [141]. 

Najprostsze t umaczenie jest jednak, zdaniem podmiotu, najlogiczniejsze 

– beczka jest opakowaniem po wypitym trunku. Dziedzictwo winnego procede-

ru Noego jest bardzo zró nicowane – od przyjemnego lekkiego chwiania si  na 

nogach („     ” [136]), po upijanie si  „w trupa” 

(„    ” [141]) – wszystkich ogarn o pijane „ludowe” wi to. 

Inna Lisnianska konceptualizuje w taki sposób sen jako stan pó wiadomy i jako 

ycie w wiecie rz dzonym przez alkohol:

   

,      ,

     ,

     . 

     

    ,

    [141]. 

Podmiot liryczny posiada we nie umiej tno  czenia i rozumienia wydarze  

z ró nych momentów przesz o ci. yciowe pomy ki zatrzymane w kadrze s  jak 

zdj cia robione towarzystwu po alkoholu – niewiele znacz , ale jednak si  zdarzy y:

  ,    ,

    ,

   

  .
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    :

   

   ,   –   [136]. 

Sen, b d cy demonstracj  minionych chwil z ycia wspólnego i osobnego 

(„   ” [136]), po czonych z ich wspó czesn  percepcj  i re-

fleksj , umo liwia prze ycie ich jeszcze raz. Trawa, na której spoczywaj  bohate-

rowie liryczni, wywo uje z przesz o ci szcz liwe momenty wspólnie sp dzanego 

czasu na onie natury („     , /  , ,   -

,   ” [137]). Nago , która sta a si  przyczyn  rodzinnego konfliktu 

u Noego, w ich przypadku jest równie naturalna, co otaczaj ca bohaterów natu-

ra („     ” [137]). ycie w zgodzie z ni  jest moty-

wem ubocznym cyklu, ale niezwykle ciekawie uj tym przez poetk . Katastroficz-

na wizja dziurawych p uc Ziemi sprowadza si  w ko cu do podwójnego obrazu 

z otej rybki, któr  tradycja folklorystyczno-literacka wi e ze spe nianiem ludz-

kich ycze , ale która te  mo e sta  si  ofiar  ludzkiej chciwo ci, co zosta o przez 

Lisniansk  szczególnie wyeksponowane w kontek cie ofiarnej owcy:

     .

 ,  

  ,   ,

    [138]. 

Inno  wiata snu przejawia si  tak e w stosunkach mi dzyludzkich. Niewi-

dziani przez nikogo kochankowie-uciekinierzy ciesz  si  swoim samotnym spoko-

jem w chaosie morza tak d ugo, jak d ugo udaje im si  nie usn  („    

  , /     ” [137]). Sen bohaterów we w as-

nym nie jest ludzkim stanem fizjologicznym, który si  im przy ni . Jego skutek 

jest powa ny, gdy  przez nieuwag  zostali zauwa eni przez ludzi, przed którymi 

do tej pory ukrywali swoj  obecno . Lisnianska rysuje obraz yj cych na kamie-

nistej przystani tajemniczych ludzi nocy („  ” [138]), którzy bez proble-

mu, uprzedze  i z du  yczliwo ci  przyjmuj  uciekinierów jak go ci:

  ,

 , 

 ,  .

      —

    

    [139]. 

Pomoc przychodzi nie z nieba i nie ze znanej bohaterom ziemi. Ci, którzy za-

demonstrowali im swoje zrozumienie, okazali si  by  lud mi im podobnymi, yj -

cymi podwójnym yciem. Ogie , biel soli i nów ksi yca – oczyszczenie, czysto  

i narodziny – spotykaj  bohaterów w wiecie ze snu, do którego trafiaj  przypad-

kiem. Skutki s  niezwyk e i daleko id ce, powoduj  zmiany, o których staje si  

g o no:
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  , , 

   ,

  : 

     [139]. 

Powszechnie znane powiedzenie „    ” 

Lisnianska zmienia w wierszu na „    ” [139], zrów-

nuj c znaczeniowo przymiotniki „szcz liwy” i „ pi cy”. Je eli potraktowa  ten 

zabieg jako cz  konceptualizacji snu, to mo na dla ca ego cyklu zastosowa  

logiczn  zale no  „je eli…, to”. Mo liwo  bycia szcz liwym tylko we nie 

i pewno  swego w nim szcz cia podmiot liryczny przeciwstawia konkretnym si-

om wy szym, chocia  nie najwy szym:

-   

    .

      [139].

Sen w uj ciu poetyckim Inny Lisnianskiej podlega tylko w asnym natural-

nym i magicznym prawom. Jego magia, pozwalaj ca na wiadome nienie- ycie 

w nionym wiecie- yciu, ma swoje ograniczenia przestrzenne; nienie- ycie bez 

czasu, ponad czasem, obok czasu – ograniczone jest trwaniem snu. Przestrze  

snu jest jak enklawa w pó przezroczystym b blu – oddziela jego z udny wiat od 

wspomnie  wiata rzeczywistego:

    

 ,    ,

   ,

      [139]. 

Podmiot liryczny ma mo liwo  zajrzenia z czasoprzestrzeni sennego ycia 

w to, które by o rzeczywiste, ale tylko ycie pod pow ok  snu jest chronione. Mo-

ment przebudzenia jest momentem po egnania z tym wszystkim, co we nie by o 

istotne – z wieczno ci , tajemnic , nadziej . Dopóki sen si  ni , czas nie mia  

znaczenia („     ” [136]), teraz najwa niejszy jest 

czas przebudzenia i tylko on ma znaczenie: 

 ,    [138]. 

     , 

     [140]. 

Poetka nie hiperbolizuje roli snu, nie ma on rozwi zywa  niemo liwych do 

rozwi zania problemów, lecz tylko je uporz dkowa , usprawiedliwi , skomento-

wa , da  na to czas w sytuacji, gdy czasu ju  nie ma. 

Cz ci  konceptu snu w cyklu wierszy   jest amalgamat 

cz cy przestrze  mentaln  snu i morza. W wierszach Inny Lisnianskiej cz sto 

mo na spotka  obraz morza, b d  jako element porównawczy, b d  jako samo-

dzielny koncept. Tutaj mamy do czynienia z sytuacj , w której przestrze  mentalna 
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snu zawiera w swym obszarze podobne informacje jak przestrze  mentalna morza. 

Jak s usznie twierdz  George Lakoff i Mark Johnson, 

wi ksza cz  naszego zwyczajnego systemu poj ciowego ma struktur  metaforyczn , co 

znaczy, e wi kszo  poj  daje si  cz ciowo zrozumie  za po rednictwem innych poj 17. 

Okre lon  rol  gra tu równie  wspomniana na pocz tku tych rozwa a  intui-

cja. Poetka, cz ca tradycyjnie w swych wierszach obraz morza z konkretnymi, 

wy cznie pozytywnymi warto ciami (m odo , pi kno, pramateria, przestrze , 

wieczno , ycie), odnalaz a je w obrazie snu. Fabu a cyklu  -

 zosta a umieszczona w czasoprzestrzeni wiata, gdzie czasem jest sen, a mo-

rze przestrzeni . Sen spe nia marzenie podmiotu lirycznego i pozwala rozsta  si  

z ukochanym bez strachu („    ” [142]). Przygarnia ich 

b kitne morze, posiadaj ce umiej tno  kszta towania nawet najtwardszych mate-

ria ów z jubilersk  dok adno ci . Uwie czeniem snu jest dar, który morze wyrzu-

ca pod nogi podmiotu lirycznego:

    

    

    [140]. 

B kitna kamea i b kitne morze, wino Noego i butelka Chartreuse, bezczaso-

wo  snu i jego krótko  („   ” [143]), prze yte ycie 

i przypadkowe zdarzenie („     ” [142]) – tak cz  si  

ze sob  elementy konceptu snu. Fabu a cyklu jednoznacznie podpowiada, e roz-

ka bohaterów lirycznych, b d ca powodem wywo ania wspólnego snu, zosta a 

spowodowana mierci  jednego z nich. Sen, do którego trafiaj , ma jeszcze jedno 

znaczenie – tradycyjnie by  uwa any za stan po redni mi dzy yciem a mierci , 

wi c bohaterowie spotykaj  si  w pó  drogi. Inna Lisnianska stworzy a w cyklu 

  filozoficznie g boki, nasycony emocjonalnie i bogaty pod 

wzgl dem kulturowym koncept snu, który mimo d ugiego osadzenia w tradycji li-

terackiej zosta  zrealizowany przez poetk  oryginalnie. 

Summary

The Concept of Sleep in the Inna Lisnianskaya’s Cycle of Poems Nepravilnyi venok 

Metaphorisation is the basis of poetic language. The main basis of poet’s creative process 

is intuitive thinking. This paper is devoted to the cognitive analysis of the Inna Lisnianskaya’s 

cycle, due to its excessively developed concepts of sleep and dream. In the fourteen sonnets, 

linked together by composition and plot, the poet creates an image of a timeless reality of 

dreams which is composed of mythical, biblical, historical and biographical elements. 

Since learning is mainly based on finding similarities, Lisnianskaya combines the concepts 

of water, waves, sea, chaos, the ark, wine, love, life and death and builds a dreamlike world 

in which lyrical characters are able to handle the matters interrupted by their separation.

17 G. Lakoff, M. Johnson, op. cit., s. 93.


