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Bogaty zbiór, jaki stanowią wiersze Stanisława Barańczaka, zawiera dużo utworów, których 
podmiot liryczny jest poetą. Jedna z badaczek problemu gramatycznej tożsamości podmiotu 
zwraca uwagę na to, iż już samo „twórcze wykorzystanie materii języka” (Pajdzińska 2008: 237) 
stanowi sposób ujawniania się nadawcy. Językoznawczyni nie podaje jednak, na ile twórcze 
miałoby to wykorzystanie być1, choć dotyka sprawy bardzo istotnej. Wiele tekstów poetyckich 
cechujących się „lingwistycznym” podejściem do języka — m.in. właśnie wyraźnym aktywizo-
waniem instancji nadawczej w zakresie rozpoznawania kodowej konwencjonalności — objawia 
tym samym postawę autotematyczną. Przez „postawę” należy rozumieć tu przede wszystkim 
aktywny stosunek do własnego komunikatu, a także fakt, że tenże stosunek stanowi główny 
temat artystycznego wypowiadania się. Chodzi wreszcie i o tradycyjne „pisanie o pisaniu”. 
Podmioty liryczne wielu utworów Barańczaka w takie autotematyczne zależności są uwikłane. 
Nim jednak nastąpi analiza konkretnych przykładów, warto przybliżyć na ogół pomijane — 
a kluczowe — filozoficzno-autorefleksyjne antecedencje postawy autotematycznej podmiotu.

Polemiści Artura Sandauera — twórcy terminu autotematyzm — zwracali uwagę na fakt, że:

przekształcenia autotematyczne […] są objawem zasadniczej zmiany konwencji — z przedmiotowych 
na podmiotowe — w odzwierciedlaniu świata, jaka począwszy od pierwszych dziesięcioleci XX w. 
dokonywała się w całej modernistycznej literaturze. (Szary-Matywiecka 1993: 55–56)

Michał Głowiński nazwał natomiast autotematyczną powieść „metodologią powieści”, 
dodając, iż jest ona „zespołem mniemań zawartych świadomie w sposób jawny lub utajony 
w dziele na temat zespołu użytych w nim operacji literackich i materiału, w jakim się one 
dokonują” (Głowiński 1968: 99).

Te dwa sądy doskonale oddają istotę literatury autotematycznej, skierowanej w stronę 
samej siebie, prawdziwie przeglądającej się w lustrze języka i procesów twórczych. Pomimo iż 

Kamil Dźwinel — mgr, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń; e-mail: kamciod@op.pl

1 Jako ciekawy problem badawczy jawi się w tym kontekście zagadnienie kunsztowności formy, która 
stanowi właściwie cechę rozpoznawczą poezji Barańczaka. Wystarczy przypomnieć, że poeta ma na swoim 
koncie kilka wzorowo napisanych villanelli, który to gatunek narzuca ogromnie rygorystyczne wymagania 
formalne. Na temat Barańczakowych villanelli por.: Dembińska-Pawelec 2006: 132–136 i 155–210; por.: 
Biedrzycki 2007: 59–67. O pieczołowitości w zakresie dbania o kunsztowność formy wierszowej zaświadcza też 
wirtuozerski rytm większości liryków Barańczaka — por.: Dembińska-Pawelec 2010: 391–435; 2007: 43–74.
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najczęściej autotematyzm rozpatrywany jest w odniesieniu do prozy, przejawia się wyraziście 
również na terenie poezji (por.: Poezja 2009: passim; Stoff 2001: 23–50). Należy wyraźnie 
zaakcentować, że poetyckie zabiegi autotematyczne wiążą się często z poszukiwaniem przez 
podmiot własnej istności, swej tożsamości poszczególnej, możliwie szczegółowej (choć wchodzi 
w grę również to, iż podmiot próbuje swą podmiotowość — wspomnianą tożsamość poszcze-
gólną — wpisać w krąg szerszy, np. grupę społeczną czy wyznawców określonych wartości). 
Innymi słowy — istotne w odniesieniu do poetyckiego autotematyzmu są te miejsca (zwłasz-
cza znajdujące się w obrębie omawianej tu poezji Barańczaka), w których podmiot wikła się 
w odtwarzanie własnej podmiotowości, gdzie szuka — przy pomocy nadawanego komunikatu, 
a zarazem w obrębie języka i sytuacji komunikacyjnej, a nierzadko poznawczej — tekstowego 
odbicia „ja”; nieprzypadkowo zresztą będzie się tu często pojawiał motyw sobowtóra i lustra. 
Podmiot liryczny wielu utworów Barańczaka nosi wyraźne cechy tego, który tworzy — poety, 
artysty, a te pisarskie rysy trzeba rozpatrywać właśnie jako zabieg autotematyczny, którego 
nadrzędnym celem staje się, jak w przypadku ironizowania o samym sobie, próba uchwyce-
nia własnej tożsamości, wypowiedzenie samego siebie wierszem, znalezienie przez „jakieś ja” 
punktu orientacyjnego w świecie. Rysy podmiotu-poety często zostają zresztą w twórczości 
autora Chirurgicznej precyzji zastąpione rysami samego Barańczaka, co kieruje odbiorcę ku 
zagadnieniom autobiografizmu. Wszystko to natomiast składa się na model wiersza-studium 
poety, w którym oprócz filozoficznego myślenia o sobie jako człowieku, niezmiernie ważne 
pozostają tajniki poetyckiego warsztatu i poszukiwanie w obrębie artystycznego komunikatu 
sedna sztuki lirycznej oraz języka poetyckiego.

W poezji Barańczaka silnie reprezentowane są klasyczne2 wątki autotematyczne. Co 
znamienne, mniej więcej do tomu Ja wiem, że to niesłuszne (1977) ich pojawianie się jest 
znacznie częstsze niż w późniejszej twórczości poety. Można to zapewne powiązać z tym, iż 
namysł de facto warsztatowy pozwalał Barańczakowi na ustalanie własnej poetyki, na rozwa-
żanie (i wytyczanie nowych) kierunków rozwoju swojej poezji. Autotematyzm łączy więc 
z  podmiotem lirycznym zamykanie instancji nadawczej w obrębie namysłów nad tekstem, 
który jest tworzony. Najważniejsza staje się więc nie tyle treść wypowiedzi, co sytuacja tema-
tyczna, w jakiej owa treść jest przez podmiot wypowiadana. Pomijany w gruncie rzeczy przez 
większość interpretatorów3 (a także samego poetę)4 debiut Korekta twarzy zawiera takich wier-
szy autotematycznych relatywnie dużo. Wystarczy spojrzeć choćby na utwór Jak w jedno słowo:

2 Przez klasyczne rozumie się tu takie wątki, które wiążą się w sposób bezpośredni z procesem twór-
czym, z namysłem nad słowem poetyckim, nad sytuacją pisania. Chodzi o autotematyzm jako cechę utworu, 
zarazem — pisanie o samym pisaniu, o tematyzowanie pisania czy, jak zauważył Ryszard Nycz, o przeniesie-
nie „punktu ciężkości z wytworu na proces wytwarzania” (Nycz 1996: 55). Niemożliwe jest rozstrzygnięcie 
w tym miejscu o autotematycznym statusie para- czy metatekstów zawartych w obrębie poszczególnych wier-
szy (chodzi o liczne motta, nawiązania intertekstualne, podkreślające zarówno literackie obycie podmiotu, 
jak i otwierające problem dialogowości danego utworu z innymi dziełami szeroko pojętej kultury).

3 Studium Tomasza Cieślaka-Sokołowskiego pt. Gęstwina. O wczesnym pisarstwie Stanisława 
Barańczaka (Cieślak-Sokołowski 2011: 275–326) nieco wbrew tytułowi zawiera dłuższą interpretację 
tylko jednego wiersza z Korekty twarzy (na dodatek jest to — omawiany już i przez Dariusza Pawelca 
(Pawelec 1992: 35–37) i przez Krzysztofa Biedrzyckiego (Biedrzycki 1995: 99–101) — wiersz W celi 
tej, gdzie dążenie celem), nie opisując Korekty twarzy jako całości, nie dotykając jej lirycznego skonden-
sowania i fenomenu zaczątkowości poetyki Barańczaka. Krótką, lecz głęboką refleksję na temat Korekty 
twarzy zawiera wspomnieniowy artykuł Edwarda Balcerzana (Balcerzan 2008: 9–15).

4 Pawelec pisze: „Przypomnę, że nie był to [chodzi o tom Dziennik poranny — przyp. K.D.] 
debiut, a trzecia już książka poetycka Barańczaka. Poeta pragnął jednak, jak się wydaje, nadać jej rangę 
właściwego startu. Dziennik poranny wchłonął przecież w całości wiersze z — na wpół legendarnego — 
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Jak się da wtopić, jak się zamknąć 
da? Jak, zrośnięte, wyjąć z owych 
kilku minut, przenieść w to słowo, 
nie rozsypać? Gdy tak się zwarły, 
ciaśniejsze niż związane ręce: 
ówczesny deszcz u szczytu wielkich 
okien, ówczesny chłód, ówczesny 
półmrok nad literami, miękkość 
ówczesna, myśl o tobie. Które 
minęły. Kilka minut, i tak 
oczyszczonych z siebie! i w nich osaczyć 
deszcz, półmrok, miękkość, chłód — osobne 
i tak jedne? I jak by brzmiało 
takie zamknięte słowo! (Barańczak 2007: KT 14)5

Podmiot liryczny tego wiersza przy pomocy barokowego duchem konceptu sumarycznej 
puenty próbuje „odpowiednie dać rzeczy słowo”. I to bezpośrednio: pragnie bowiem odnaleźć 
właśnie j e d n o słowo ze wszech miar odpowiednie, które umożliwi mu zamknięcie doświad-
czenia pamięci w obrębie języka. A chodzi tu wszak o pamięć emocji, pamięć przeszłych, 
trudno uchwytnych zdarzeń, które próbuje się przy pomocy poezji ocalić. Właśnie — próbuje 
się; odbiorca jest świadkiem procesu poszukiwania w obrębie języka słowa-epifanii, które 
umożliwi wyrażenie tego, czego wyrazić nie sposób, ale co — jako empirycznie mocne i psycho-
logicznie znaczące — doprasza się o ekspresję. Zauważmy, że podmiot liryczny próbuje na 
naszych oczach dokonać aktu opisu, pochwycenia realnego świata w słowo. Ten wolicjonalny, 
samoświadomie twórczy akt zachodzi jako akt autotematyczny, w którym nadawca zostaje 
powołany po to, aby pokazać, że pisanie to nieustanne poszukiwanie oscylujące pomiędzy 
niezbornością a korelacją, między światem tekstu a tym, co wobec niego zewnętrzne. 

Na podobnych prawach opiera się kreacja podmiotu w utworze Bez poprawek (KT 12), 
gdzie czytamy: 

[...] Gdyby od nowa płonęło  
pierwsze igliwie, pierwsze drzewa — przecież 
nawet i wtedy nie poprawię błędów 
i nic nie skreślę, odtwarzając z ognia 
ciebie, mój tekst. 

Tutaj metafora ognia zdaje się odnosić do pamięci, z klisz której możliwe jest „odtworze-
nie” tekstu, może się ono odbyć jedynie „bez poprawek” i „skreśleń”, co z kolei zwraca uwagę 

arkusza Jednym tchem oraz wymazywał z biografii poety rzeczywistą książkę debiutancką. Żaden tekst 
z wydanej w roku 1968 Korekty twarzy nie został w nim powtórzony, a data umieszczona w podtytule 
Dziennika sięgała roku 1967” (Pawelec 1995: 9). Co znamienne — w autorskim wyborze wierszy zaty-
tułowanym 159 wierszy. 1968–1988 (Kraków 1990) umieścił Barańczak jedynie cztery teksty z Korekty 
twarzy (Barańczak 1990: 7–10). Natomiast zawierający sześćdziesiąt dziewięć utworów, również doko-
nany przez autora, wybór wierszy Poezje wybrane nie powtarza już żadnego tekstu z debiutanckiego 
tomu (Barańczak 1990).

5 Wszystkie cytaty z wierszy Barańczaka będą oznaczane przez odpowiedni numer strony z powyż-
szej edycji oraz skrót tytułu tomu: KT — Korekta twarzy (Poznań 1968); DP — Dziennik poranny. 
Wiersze 1967–1971 (Poznań 1972); SO — Sztuczne oddychanie (Londyn 1978); JWN — Ja wiem, że to 
niesłuszne. Wiersze z lat 1975–1976 (Paryż 1977); TBZŚ — Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu (Kraków 
1980); A — Atlantyda i inne wiersze z lat 1981–1985 (Londyn 1986); WŚ — Widokówka z tego świata 
i inne rymy z lat 1986–1988 (Paryż 1988); PZ — Podróż zimowa. Wiersze do muzyki Franza Schuberta 
(Poznań 1994); ChP — Chirurgiczna precyzja. Elegie i piosenki z lat 1995–1997 (Kraków 1998).



86 KAMIL DŹWINEL

na owego tekstu pozorne wyczerpanie, zamknięcie w jego obrębie fragmentu świata: nieja-
snego, pełnego „chaosu migotliwego”, niejednoznacznego, skończonego w jakiejś narracji, 
lecz — nieskończonego w pamięci. „Mój tekst” to wynik namysłu, a zarazem jego przedmiot, 
inaczej mówiąc: przyczyna i tok, doskonałe work in progress6. Wiersz Pusty (KT 16) to z kolei 
„monolog” samej poezji, a przynajmniej tej energii, która odpowiada za proces nadawania 
doświadczeniom i rzeczywistości kształtu werbalnego, jeśli nawet nie artystycznego, to chociaż 
wyrażającego, obudowującego przeżycie słowami:

Kiedyś ja sama w ciebie wejdę, niczym ręka 
w rękawiczkę. Jak ona, zaplanuję twoje 
kształty i poruszenia. […] 
[…] 
W mroku rozszerzyć siebie, rozmnożyć na wszystkie 
strony w tobie. Dopiero kiedyś. Jeszcze wierzysz, 
żeś jest i instrumentem wewnątrz futerału. 
To ja dopiero będę twoimi słowami.

I tym razem podmiot liryczny kieruje uwagę czytelnika na proces twórczy. Taka kreacja 
próbuje pochwycić fenomen tej dziedziny ludzkiej aktywności, odpowiedzieć na pytanie, 
w którym momencie „pusty” (poeta lub po prostu jego wiersz) zaczyna wypełniać się słowami, 
tymi odpowiednimi, które zdadzą sprawę z „kształtów i  poruszeń”. Autotematyczny wątek 
poszukiwania odpowiednich słów dla wyrazu uczuć powraca także w „sonecie łamanym” 
pt. Znaleźć dla niej nową mowę (KT 31): 

[...] Słowo „miłość” 
już nie miało w sobie ławek, cieni,  
objęć, ciepła, mijania. Już było 
jeszcze jednym nijakim kamieniem 
z tych, co język — kalecząc — goiły. 

Tym razem uchwycenie istoty uczucia miłości skazane jest na wybrakowanie, na niekom-
pletność, która potrafi „kaleczyć język”, czyli — pójdźmy tropem tej metafory — pozbawiać 
go fragmentów, wyszarpywać zeń słowa; jednocześnie jednak „goić” go, a więc uspokajać impe-
ratywem poetyckiej pamięci, możliwością pochwycenia ulotnego z natury, migotliwie odda-
lającego się od sfery ratio (która wszak za kategoryzowanie i nazywanie odpowiada) uczucia7. 

Na trzeci (ostatni) cykl poetycki Korekty twarzy składają się Walki (KT 36–45), zawierające 
kilka autotematycznych próz poetyckich8. „Mamy w Walkach do czynienia z projekcją nadrzęd-
nego podmiotu cyklu, który w poszczególnych tekstach odsłania się w powtórzeniu, nadają-
cemu całości podskórny rytm” (Baron 2010: 163) — jak trafnie zauważa jedna z badaczek. 
Należy tylko dodać, że podmiot ten jest figurą poety zmagającego się z ograniczeniami materii 
języka oraz z problemami reprezentacji rzeczywistości, deskrypcji świata, konstytuowania się 

6 Biedrzycki zwraca uwagę na dwojaką możliwość interpretacji tego utworu: „Czym jednak jest ów 
tekst? Z treści wiersza wynika, iż jest nim ukochana kobieta. […] Czy jednak nazwanie jej tekstem nie 
stanowi mimo wszystko przesady, czy nie prowadzi do depersonifikacji osoby, czy nie redukuje jej do 
roli kulturowej? Te wątpliwości skłaniają do innej interpretacji wiersza, tekstem, a zarazem przedmiotem 
uwielbienia wypowiadającego się bohatera jest — jego poezja. W tej sytuacji tekst może być pojmowany 
dosłownie jako napisany utwór” (Biedrzycki 1995: 240, 241).

7 Próbą znalezienia istoty innego uczucia i ubrania go w odpowiednie słowa jest wiersz Wzrusze-
nia, otwierający cykl Osaczyć w locie i tym samym — całą Korektę twarzy.

8 Dwie z nich doczekały się interpretacji, por.: Sawicki 1995: 2–4 — interpretacja utworu Ryba; 
Gleń 2008: 65–69 — analiza Pisma. Istnieje również interpretacja całego cyklu Walki — por.: Baron 
2010: 151–165.
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słowa. Otwierająca cykl Artykulacja (KT 36) jest ultrasomatycznym opisem procesu wydo-
bywania się słów z ludzkiego aparatu artykulacyjnego. Dźwiękiem wychodzącym z  „tunelu 
kulistego”, który ma ściany „obojętnie gładkie na zrodzenie tego, co kłamie, tego co kłamane” 
jest jednak „zwięzła taśma krzyku” złożona z prawdy. W prozie tej proces formowania się 
określonego dźwięku („krzyku prawdy” — jak gdyby maszyneria ludzkiego ciała była stwo-
rzona właśnie do jego artykulacji) to zarazem autotematycznie rozważane „narodziny słowa”, 
poszukiwanie początku buntu wobec nie-mówienia, nie-wypowiadania się. Cykl Walki kończy 
proza poetycka Pismo (KT 45), w której: 

Proces twórczy jawi się w całej swej dynamice. Pisanie wiersza okazuje się dramatyczną interakcją 
między poetą a powstającym utworem, tak jakby nawzajem siebie współtworzyli. Wiersz jest tak 
organicznie związany ze swym autorem, że pismo zyskuje postać krwi. (Biedrzycki 1995: 241)

W utworze tym tytułowe pismo zostaje zrównane z krwią autora, tak jak wiersz składa się 
z „krwi”-liter. Narrator tej prozy uświadamia, że pisanie wiąże się z poświęceniem, z oddaniem 
osoby tekstowi, z nasączeniem tekstu własną krwią, czyli np. własnym traumami, radościami, 
własnym wstydem. Proza zostaje spuentowana następująco: „I w świetle tej ostrości dostrze-
żesz zakola rzek schnących na papierze, i pojmiesz: tak szybko krzepnie w bieli tego śniegu 
czarna i żywa krew”. Pismo stanowi jaskrawy przykład utworu autotematycznego, w którego 
obrębie nadawca nie objawia się bezpośrednio (choć lokuje się względem „ty”), ale za pomocą 
komunikatu poetyckiego szuka istoty poezji, a istota znaczy w kontekście tego wiersza tyle, co 
substancjalna zasada tworzenia.

Tekst jedynie n a - b y w a  świat przed-stawiony, symboliczny (a nie indeksalny), możliwy do wyobra-
żenia, nigdy do dotknięcia; jest i pozostanie imitacją życia, ciała. […]

W całym debiutanckim tomie Barańczaka owo „rozumienie-przez-pisanie” — z racji wiary w porząd-
kującą moc […] językowej twórczości — splata się nierozerwalnie z postulatem etycznego zrównania 
„wagi słowa” i własnego życia. (Gleń 2008: 66, 68)9

Autotematyczne wątki debiutanckiego tomu Barańczaka — ledwie tu naszkicowane — 
pokazują jak ważna pozostaje dla wstępującego (a jak okaże się później — także dla dojrzałego) 
twórcy sprawa samej istoty pisania. Próby dotarcia do niej utrwalone zostały w większości 
z kilkudziesięciu wierszy zawartych w Korekcie twarzy. Młodość poety (i jego podmiotu) prze-
biega więc pod wyraźnym znakiem autotematyzmu.

Podmiot liryczny wielu utworów autora Podróży zimowej prowadzi rozważania o twór-
czości, o dynamicznych przemianach w obrębie procesu twórczego. Wątki takie nie kończą 
się rzecz jasna na Korekcie twarzy — tom ten otwiera bowiem drogę dla podmiotu-poety 
pojawiającego się w kolejnych zbiorach, a także stanowi preludium do rozważań podmiotu 
o samym sobie. Całym sercem po stronie (DP 62) kończy się znamiennym wyznaniem:

Całym mózgiem po stronie 
stron zapisanych; znów 
niechaj stronę po stronie 
ogarnia czarny płomień 
na stos rzuconych słów.

Związek ognia z tekstem, słowami pojawił się także w omawianym już wierszu Bez popra-
wek. Natomiast w Całym sercem po stronie wątek ten zyskuje na symbolicznej transparentności, 
ponieważ zastosowana tu metafora odnosi się bezpośrednio do procesu twórczego. Białą kartkę 

9 Autor powołuje się tu na refleksje zawarte w artykule Jerzego Kwiatkowskiego (Kwiatkowski 
1997: 330–333).
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(przywołującą zarazem motyw tabula rasa)10 wypełnia „czarny płomień” powstały ze spalania 
„na stos rzuconych słów” — podmiot liryczny rejestruje tu przebieg procesu twórczego; jego 
alchemiczny, na poły magiczny charakter zostaje zestawiony z „mózgiem”, który musi być „po 
stronie / stron zapisanych”, ponieważ tylko dzięki umiejętności intelektualizowania świata 
można go opisywać. Z kolei utwór Na jedną kartę (DP 65) to wyrażenie rozterek charaktery-
stycznych dla poety:

Więc jakże? wszystko na tę jedną kartę 
postawić? więc ma wszystko unieść, ciężar ziemi, 
napór wody, ciśnienie powietrza, żarłoczność 
ognia? więc zakopanych żywcem, uduszonych, 
utopionych, spalonych? powodzie, pożary, 
huragany, lawiny? wszystko na tę jedną 
kartę? jak ma wytrzymać? jak ma, przygnieciona, 
odwrócić się, gdy przegram? jak ma się nie ugiąć 
ten papier, 
skoro ciążą mu nawet litery?

Istota autotematycznego namysłu podjętego w tym utworze znowu sprowadza się do 
poszukiwania odpowiedzi na pytanie o charakter twórczości literackiej, o „obciążanie” papieru 
literami, które składają się na reprezentację świata. Doskonale wykorzystał Barańczak w Na 
jedną kartę (to zresztą tytuł całego cyklu wierszy) strategię pytań pozornie retorycznych. Ich 
funkcją jest bowiem postawienie kwestii, na które odpowiedzi jednak się oczekuje, a zarazem — 
przeczuwa się ją. Nadawca wie, że tworzywo języka i materia zapisu nie potrafią udźwignąć 
mozaikowego, dotkliwie realnego świata. Mogą jedynie tworzyć jego pozorne — jak retorycz-
ność owych pytań — imitacje, które pozostają jedyną możliwością wysłowienia, czyli nadania 
przeżyciom podmiotu intersubiektywnie dostępnego kształtu, stworzenia możliwościowej 
konstrukcji interpretacyjnej (czy precyzyjniej — podatnej na interpretację)11. Podmiot, który 
zastanawia się nad istotą pisania, pojawia się jeszcze m.in. w wierszach: Och, wszystkie słowa 
pisane (DP 99), gdzie słowa składane są „pod baczną, / białą twarzą sufitu, pod dachem, pod 
chmurą, pod słońcem” — ogarniają świat, nie przystawając doń jednocześnie; Stan skupienia 
(JWN 207), gdzie pokazuje się elementy codziennego życia składające się na „stan skupie-
nia” słów (wrastanie realności w tkankę poezji: żywej materii codzienności — w symboliczną 
materię werbalną); czy To, co jest wierszem nie do pomyślenia (JWN 208), gdzie pisanie jest 
przeciwstawianiem się przytłaczającej rzeczywistości i 

staje się wiarą nie do odrzucenia 
staje się wiedzą nie do oduczenia,  
staje się wzrokiem nie do oślepienia. 

10 Por. też fragment wiersza Kołysanka (DP 103): „śpij, stół przy oknie nasiąkł krwią / pod białym 
plastrem kartki, którą wczoraj / pokryłeś literami okrągłymi jak / rana rannego słońca, wzbierająca ropą 
/ pod przetartym obłoków opatrunkiem”, gdzie biel kartki zostaje pokryta „literami okrągłymi” i plami 
stół (ten świecki quasi-ołtarz codziennej ofiary) właśnie krwią tekstu. Ta mglista, złożona wizja stanowi 
„artykulację wzniosłości”, łącząc elementy odpychające (ropa, krew, rana; zaś dalej: zasuwanie martwych 
powiek, podwiązywanie szczęk zmarłym, nakrywanie zwłok prześcieradłem) ze znaczącym przeżyciem 
emocjonalnym (tu: sytuacją pisania, tworzeniem „pisma przekształcanego w krew” (Kandziora 2007: 
43). Na temat kategorii wzniosłości w poezji Barańczaka — por.: Opacka-Walasek 2007: 157–174.

11 Także — otwierającej tekst na „pracę myśli, która polega na odszyfrowaniu sensu ukrytego 
w sensie widocznym” (Ricoeur 1975: 96). Na temat różnych typów interpretacji (również z odniesie-
niem do powyższej myśli Ricoeura) — por.: Markiewicz 1984: 167–188.
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Mniej jest wierszy tego typu w Atlantydzie i kolejnych tomach poetyckich, wszelako 
pozostaje w poezji Barańczaka nieustanne wyczulenie na słowo, na materię poezji, a także — 
konsekwentne nadawanie podmiotowi lirycznemu cech poety.

Poetą jest chociażby nadawca wiersza Drobnomieszczańskie cnoty (WŚ 354–355), którego 
spotkanie z „artystą J.” stanowi przyczynek do refleksji na temat własnej kondycji pisarskiej. 
Podmiot autoironicznie — wykorzystując jednocześnie inicjał nazwiska Barańczaka — sarka 
na swoje „drobnomieszczańskie cnoty”: 

[...] co za blamaż, nie mieć w biografii 
ani jednego rozwodu, dewiacji, większego nałogu, 
kuracji psychiatrycznej, burzliwego romansu na boku, 
pełnokrwistego podcięcia żył; jakieś szare gafy 
zamiast tęczowych skandali; chandry trwające z tydzień,
zamiast żeby z szacunkiem szeptano: „B. ma potworne 
wielomiesięczne kryzysy” […]

I w tym właśnie wierszu objawia się w całej okazałości strategia autotematyczna Barańczaka. 
Poddaje on pod namysł status poety w społeczeństwie, recepcję nie tylko jego twórczości, ale 
też biografii, która pojawia się bezpośrednio w wierszu (jako odniesienie do fenomenu biografii 
oraz zakamuflowana pod autobiograficznym inicjałem). Namysł nadawcy nad własnym statu-
sem, nad uwarunkowaniami związanymi z pełnioną rolą poety prowadzi do konstatacji swojej 
niezwykłej zwykłości — brak w jego biografii elementów charakterystycznych dla poetów 
wyklętych. Poeta z Drobnomieszczańskich cnót — a mamy go brać, chociaż w pewnej mierze, 
za autora wiersza — nie jest nawet neurastenikiem, nie zmienia to jednak faktu, że konstatuje 
swoją sytuację ontologiczno-poznawczą następująco: „och, gdybym tak zdradził, co wiem; / 
gdybym chciał wam powiedzieć to wszystko, o czym milczę?”. Podkreśla więc, że istnieje sfera 
niewypowiedziana, zawsze pozostanie coś („to wszystko”) po drugiej stronie tekstu, coś, czego 
słowa nie są w stanie unieść12; albo po prostu — poeta, „niedościgły mistrz / własnych braków” 
nie chce pewnych uczuć i sytuacji poetyzować, petryfikować w zamknięty świat tekstu. 

W niezwykle wyczulonym na problematykę słowa cyklu Ugryź się w język z tomu Ja wiem, 
że to niesłuszne znajdujemy utwór Fotografia pisarza. I tutaj podmiot liryczny rejestruje — 
a właściwie opisuje rejestrację: zdjęcie13 — sytuację z gruntu autotematyczną: postawę 
(ironiczna gra podjęta w tym tekście polega na odnajdywaniu podobieństw pomiędzy postawą 
ideową twórcy a postawą na zdjęciu, jako modela; chwyt ten opiera się więc konstrukcyjnie na 
homonimii) pisarza poddanego ustrojowi. Jej elementy to m.in. branie na siebie „całej półod-
powiedzialności”, zamykanie ust („wentylu bezpieczeństwa”), niepatrzenie „nikomu w oczy”. 
Tragikomiczny obraz dopełnia fizycznie ciężka „biblioteka z dziełami klasyków / i słownikiem 
poprawnej polszczyzny”, w której zapewne nie znajdzie się ani Huxleya, ani Orwella, ani 

12 Przykładem tego typu przemilczenia — które jednak Barańczak nienarzucająco, w sposób stono-
wany sygnalizuje — związanego z nieprzystawalnością poezji do życia, jest choroba Parkinsona, na którą 
cierpi poeta. Jedna z badaczek pisze: „I cała powstająca od 1986 roku poezja autora Widokówki… daje 
temu wyraz — jest sprzeciwem wobec choroby. Jednak nawet wówczas, sytuując się niemal na granicy 
milczenia, choroba drobnymi śladami zaznacza swoją obecność w poetyckim dyskursie, i to jak można 
sądzić, wcale nie wbrew woli samego autora. Dla czytelnika zaś staje się wyzwaniem do zobaczenia poza 
słowną wirtuozerią i ekwilibrystyką milczącej twarzy chorego człowieka” (Pietrych 2007: 135). Na temat 
własnej choroby mówi Barańczak w wywiadzie: „Wyglądało to tak, jak gdybym się nagle znalazł pośród 
wielkiego ogrodu” (Barańczak 2005).

13 Maciej Wróblewski, który wyczerpująco omówił wątki autotematyczne wiążące się z tym wier-
szem, zauważa, że „widzimy świat zdjęciowy tak, jak każe nam widzieć patrzące «ja» liryczne” (Wróblew-
ski 2009: 245).



90 KAMIL DŹWINEL

nawet Platona postulującego prymat świata idei. „Słownik poprawnej polszczyzny” nie jest zaś 
Słownikiem poprawnej polszczyzny, ale raczej księgą, przy pomocy której można weryfikować 
poprawność myślenia i dobór słów (gdyby była to rzeczywista pomoc leksykograficzna, nie 
pojawiłby się przecież w wierszu wariant „półsłówków”); leksykon ten wiąże się więc z domeną 
nowomowy czy — jak określają rzecz Czesi — ptydepe14. Postać poety, pisarza nie jest więc 
jednoznacznie oczywista; wiersze Barańczaka pokazują w możliwie szerokim spektrum istnie-
jące drogi rozumienia elementów świata. Wszystkie utwory związane ze swoistością artysty15 
czy jego tworzywa łączy jednak to, że podmiot liryczny albo włącza się w refleksję autotema-
tyczną bezpośrednio (nosi cechy poety), albo dystansuje się wobec twórcy, by tym dogłębniej 
dokonać oglądu jego statusu (jak w Fotografii pisarza).

Wątki autotematyczne zawarte w poszczególnych wierszach Barańczaka łączą się — jak 
to zazwyczaj w przypadku poezji o poezji bywa — z określoną kreacją podmiotu lirycznego 
(najczęściej jest on kreowany właśnie na poetę16, twórcę, artystę). W bardzo wielu utworach 
autora Widokówki z tego świata pojawia się także inne zagadnienie — już sygnalizowane — 
które rozpatrzymy właśnie w kontekście autotematyzmu. Mowa o tych momentach lirycznych, 
w  których następuje akt namysłu podmiotu nad własną tożsamością, co jest bezpośrednią 
konsekwencją filozoficzno-antropologiczną pisania o pisaniu. Często wprowadzeniu autoreflek-
sji podmiotu lirycznego towarzyszy motyw lustra, odbicia, jak w kończącym tom Podróż zimowa 
wierszu XXIV. *** Stojąc przed witryną, w jej lustrzanym tle (PZ 416), który przytoczę w całości:

Stojąc przed witryną, w jej lustrzanym tle 
widzę kątem oka kubek w kubek mnie. 
Wielkie podobieństwo, do złudzenia aż, 
gdyby nie ta zmięta, postarzała twarz; 
na wkroczeniu w starość przyłapana twarz.
W uszach tkwią słuchawki, więc na sercu ma 
kieszonkowe radio — znowu: tak jak ja. 
Mógłbym się założyć o Nic lub o Byt, 
że nie słucha rapu z kompaktowych płyt; 
prędzej już Schuberta — to ten chyba typ.

14 To ciekawe, sarkastyczne określenie języka, który ma wpłynąć na wzrost dynamiki porozumie-
wania się, usuwając wszelkie niejasności leksykalne, wprowadził do czeszczyzny Václav Havel (w swym 
dramacie z 1983 r. pt. Powiadomienie), por.: Szczygieł 2010: 240–241.

15 Wczesna twórczość poetycka Barańczaka zawiera również refleksje związane z sytuacją bycia 
aktorem. Wątki te są silnie obecne w tomie Korekta twarzy, o czym pisze Edward Balcerzan: „Ale ja 
chciałem wiedzieć, kto konkretnie, nie w przenośni, lecz dosłownie, poprawia tutaj sobie twarz, formuje 
rysy, zmienia wyraz? Tym kimś, twierdziłem, jest aktor. Podmiot Korekty twarzy doświadcza emocji 
aktorstwa. Nie bezustannie, ale często, intensywnie. Czyta Szekspira (w wierszu Nagryzmolony, tak, 
i ręką niezbyt pewną). […] Aktorskim udrękom poświęcony jest poemat prozą Drugi. Praca nad twarzą 
stanowi temat (sytuację liryczną) Przerostów […]. Również «ja» liryczne innych tekstów, jak Twarze 
jezior, twarze drzew, Korzyści z namacalności, Czoło, Artykulacja, skupia się na własnym ciele, jego wize-
runku i sprawności, bada siłę krtani, wytrzymałość wiązadeł głosowych, przy czym somatyczne istnienie 
objawia mu się jako bolesne i heroiczne […]. Aktorem jest tu nie tylko poeta, ale i oddelegowane przez 
niego słowa, nawet szepty […]” (Balcerzan 2008: 14–15).

16 Z ciekawą kreacją na poetę — zorganizowaną na poziomie metatekstowym (przez wprowadzenie 
motta z Powojennego wezwania Tadeusza Peipera: „Była niegdyś od morza do morza, / dziś być musi od 
dłoni do dłoni”) — mamy do czynienia w wierszu Cóż dzisiaj (A 291), który stanowi poetycką odpo-
wiedź na wezwanie Peipera. Poeta podejmuje apel pochodzący od innego poety, czyniąc fragment jego 
wiersza punktem wyjścia swoich rozważań nad współczesnym kształtem ojczyzny i myśleniem o niej. 
Biedrzycki zauważa, że wiersz ten stanowi „próbę poetyckiej definicji kraju nad Wisłą, definicji opartej 
na serii antynomii zawartych pomiędzy Peiperowskie «od — do»” (Biedrzycki 1995: 165).
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Więc to prawda, bracie w zwierciadlanym szkle? 
Mam jakiegoś ciebie, masz jakiegoś mnie?
Podmiot obserwuje w witrynie sklepowej swoje własne odbicie. Wiersz ten jest wnikli-

wym studium „ja”, małym traktatem o zasadach ludzkiego samopoznania. Na przykładzie 
tego utworu wyraźnie uwidacznia się filozoficzna (autorefleksyjna) autotematyczność, którą 
często spotykamy u Barańczaka. Podmiot obserwuje swe odbicie „kątem oka”, zerkając nań 
z pewnym niedowierzaniem, próbując jednocześnie dociec złożoności swej własnej natury. 
Wypiera ze świadomości, że ta „zmięta, postarzała twarz” należy właśnie do niego (wtrącenie 
kursywą, quasi-chóralny, metafizyczny głos przewijający się w całej Podróży zimowej, niby 
wyrzut sumienia zwraca uwagę, że przyłapał swoją twarz na wchodzeniu w starość, uchwycił 
siebie w procesie istnienia — niebywale celne to wtrącenie spoza podmiotu). Słucha muzyki, 
która pełni tu funkcję — taki jest zresztą pomysł kompozycyjny Barańczaka na cały tom — 
swoistego klucza, nośnika wartości; w jej obrębie dokonuje się transgresja podmiotu, przejście 
przez „zwierciadlane szkło” do nieodgadnionego, niejasnego świata „jakiegoś ciebie”; wszystko 
to — przy wtórze implikowanej (także jako motto-wprowadzenie do wiersza tego i innych) 
muzyki Franza Schuberta, która w utworze XXIV wyraźnie współkształtuje podmiot, wpisując 
go w rejestr sztuki wysokiej (rap przywołuje się tu z odrobiną dobrotliwej ironii), nieprzysta-
walnej do zgiełku XX wieku (radio jest zminiaturyzowane, muzykę zapisuje się na płytach 
kompaktowych — wskazuje to na postęp, który nie pomaga jednak człowiekowi w pokonaniu 
wątpliwości egzystencjalnych). Antoni Libera pisze w kontekście całej Podróży zimowej:

Pieśń współczesnego wędrowca, zagubionego w otchłani cywilizacji XX wieku w jej schyłkowym sta-
dium, podłożona pod nuty natchnionego Schuberta zachowuje się jak — nie przymierzając — diabeł 
wrzucony do święconej wody. Zostaje odrzucona. Jak przeszczep. Jak obce ciało.
Oto dokąd zaszliśmy — zdaje się przez ten eksperyment konstatować Barańczak. — Nawet naszej 
rozpaczy nie da się już wyśpiewać na dawną nutę.
Muzyka jako arbiter. Jako punkt odniesienia. Jako krytyk kultury — krytyk kryzysu Człowieka.
Ciekawy, odkrywczy pomysł. (Libera 1997: 23)

Do rozważań autora Godota i jego cienia należy tylko dodać, że „kryzys Człowieka” rozeznaje 
się w tym tomie „laboratoryjnie”, przez szkło witryny, która pozwala z jakiegokolwiek dystansu 
spojrzeć podmiotowi lirycznemu (całego tomu) na samego siebie, na własną tożsamość. 
A w ujęciu Barańczaka takie „sromotne / w siebie ucieczki” — jak to ujął w innym swym liryku 
pt. Łono przyrody (JWN 194–195) — są strategią pisarską wskazującą na prymarną funkcję 
poezji: pokazywanie, że niesie ona ze sobą „jakieś ja”, nadawcę poszukującego bezradnie, pod 
ciężkim od śniegu i mroku zimy niebem, odpowiedzi na pytania egzystencjalne — o własną 
tożsamość, o  swój status jako człowieka, a także jako odbiorcy i przede wszystkim twórcy 
kultury. Utwór XXIV kończy kapitalny dwuwiersz, oddający wszelkie wahania i komplikacje 
związane z pojęciem tożsamości oraz, pośrednio, podmiotu: „Więc to prawda, bracie w zwier-
ciadlanym szkle? / Mam jakiegoś ciebie, masz jakiegoś mnie?”. Stapiają się w  tych dwóch 
linijkach wszystkie analogie zawarte w całym tekście, wszystkie paronomazje („aż” — „twarz”; 
„Byt” — „płyt” — „typ”)17. Problem sobowtóra, który zawiera cząstkę „mnie”, zdaje się nurto-
wać Barańczaka już od początku jego twórczości, stąd zapewne tyle różnych kreacji podmio-

17 O funkcji wspomnianej trójki rymowej tak pisze badacz tzw. muzyczności dzieła literackiego: 
„Konstrukcja […] [ta — przyp. K.D.] jest zmyślnym konceptem, ponieważ tworzy odpowiednik 
efektu odbicia lustrzanego w materiale językowym niezwykle spójnym anagramem. W płaszczyźnie 
fonetycznej wyraz «Byt» odczytywany na wspak daje dokładnie słowo «typ», co zresztą dotyczy również 
i relacji «płyt» — «ty(ł)p»” (Hejmej 2012: 153). Na „«lustrzaną» poetykę tekstu” wskazuje również Anna 
Węgrzyniakowa (1995: 110).
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towych w jego poszczególnych wierszach. Być może wiążą się one z  chęcią dania odporu 
temu wewnętrznemu przymusowi reprezentowania cząstki siebie i poetyckiego zagłębiania 
się w nią, zdystansowanego oglądania jej (w świetle tekstu, w obrazowym „ja” wiersza). Mate-
matyczna odpowiedniość analogii18 wieńcząca ten utwór i w ogóle Podróż zimową jest bodaj 
najważniejszą formułą, w jakiej Barańczak zamknął koncepcję swojego podmiotu: lirycznego 
„ja”, które jest zarazem sobowtórem tekstowym autora, innym, drugim człowiekiem, obcą 
cząstką budującą jednostkową istność tożsamą, odwiecznym archetypem antropologicznym, 
skrawkiem podświadomości (wypieranym fragmentem osobowości), a wreszcie — po prostu 
podmiotem, który mówi, nadaje komunikat o własnej złożoności. Jednoczesność wszystkich 
tych składników „ja” potrafi poznański poeta zawrzeć w dwóch krótkich wersach.

Wspomnijmy jeszcze o wątku lustra, zawartym w dwóch innych sąsiadujących ze sobą 
utworach Barańczaka, pochodzących z cyklu poetyckiego Jednym tchem. Utwór Źrenica, 
w której byłem (DP 56) przynosi odbicie podmiotu, ale nie w bezosobowej witrynie — stano-
wiącej jedynie ekran, tło do pojawienia się powielonego wizerunku postaci — a w źrenicy 
drugiego człowieka. Nadawca poszukuje własnej tożsamości, tym razem po lacanowsku 
odbitej w Innym, w zaświadczającej o jednostkowości źrenicy, detektorze światła, soczewce 
pamięci, przez którą percypujemy świat i ludzi. W utworze Barańczaka podmiot postrzega 
siebie19 — przez własne źrenice (dostrzega je zresztą w swym odbiciu) — „w czyimś oku 
i twarzy; w której była moja / twarz”. Wykracza więc poza model poznawczy „epifanii twarzy” 
Emmanuela Lévinasa20, wykracza, gorliwie zeń korzystając, gdyż objawia mu się w twarzy 
Innego jego własna twarz. Fenomen spojrzenia powinien pozwalać na dostrzeżenie, na 
zdystansowane spojrzenie na samego siebie przez pryzmat drugiego człowieka, a więc — empa-
tyczne wniknięcie w drugiego, jednak u Barańczaka jest inaczej. Owa filozoficzna transgresja 
wokół drugiego zachodzi w wierszu autora Obserwatorów ptaków na poziomie konstrukcji 
podmiotu lirycznego, który konstatując swoją obecność w cudzej źrenicy, widzi tam samego 
siebie, co okazuje się niepokojące: 

[...] byłem w źrenicy tak jasno,  
jak tylko można być w czymś, co przed światłem 
zamyka się i wwierca głębiej w szare zwoje, 
w których jeżeli nawet jestem, to umarły. 

Dokonuje się więc w tym utworze raczej niespełniona „epifania twarzy”, nadawca widzi 
samego siebie jako „umarłego”, nie ma odpowiedniości pomiędzy odbiciem a rzeczywistością 
(nawet jeśli mówimy tylko o „rzeczywistości” tekstu i „odbiciu” instancji nadawczej). Autote-
matyczne — z uporem powracamy do tego określenia, które doskonale wskazuje jako główny 
temat wypowiedzi jej nadawcę — rozpoznania samego siebie, własnej podmiotowości, prowa-
dzą podmiot tego wiersza na poznawcze manowce, lecz pozwalają jednocześnie zaświadczyć 

18 Przeprowadził ją Barańczak następująco: „[ja] Mam jakiegoś ciebie [jakieś ty], [ty] masz jakiegoś 
mnie [jakieś ja]”. Znak zapytania zamykający tę czwórkę analogiczną tylko uwydatnia wątek poszukiwa-
nia przez „ja” tekstowe swojej własnej istoty (komponentów sobowtórczych).

19 W innym wierszu Barańczaka Spójrzmy prawdzie w oczy (DP 95): „«My» liryczne nakazuje sobie 
czynność spoglądania («Spójrzmy»), a następnie przedstawia swoje obserwacje” (Dembińska-Pawelec 
1999a: 135).

20 Pisze Lévinas: „Epifania twarzy jako twarzy otwiera na człowieczeństwo” (Lévinas 1998: 252). 
Andrzej Franaszek w kontekście twórczości Zbigniewa Herberta tak dookreśla pomysł filozofa: „spotka-
nie z cudzą twarzą jedynie może stać się epifanią, jedynie możemy odkryć zawarte w nim pokłady sensu. 
Otwarcie na Drugiego, pełne uznanie jego podmiotowości, nie jest stanem ciągłym, może być nam 
jedynie — nie sposób uciec od tego określenia — ofiarowane” (Franaszek 1997: 7).
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o skomplikowaniu epistemologicznych czynności intelektu poetyckiego, o trudzie porozumie-
wania się z samym sobą (a co dopiero z innymi). 

Z utworem Źrenica, w której byłem sąsiaduje tekst Twarzą w trawę (DP 57). Tutaj podmiot 
liryczny pragnie upaść właśnie w trawę, która zarazem odbije kształt jego twarzy, nie chce 
upaść „w wypukły / bruk zlany krwią, nie w płaskie lustro”. Trawa — zwielokrotniony, wyra-
zisty kolorystycznie symbol żywotnej natury — ma stać się maską pośmiertną, która jednak 
przynosi pewne ukojenie, wszak tę „wklęsłą maskę z gipsu” (gips ma tu też dać sensualne 
wyobrażenie o kształcie i gęstości owej maski) ziemia „sprawi” podmiotowi „w dniu powrotu”, 
a należy go tu rozumieć metafizycznie — jako, buddyjskie z ducha21, pojednanie się z czasem 
i  naturą. Subtelność rozważań autopodmiotowych prowadzonych przez autora Atlantydy 
została tu jedynie zarysowana, jednak na podstawie cytowanego materiału widać wyraźnie, 
że refleksje te współtworzą istotny komponent Barańczakowego podmiotu, którego ważnym 
zadaniem jest namysł nad własną podmiotowością, co stanowi z kolei zdecydowany akt auto-
tematyczny (czy komponent autotematycznej postawy).

Warto wskazać inne miejsca w poezji Barańczaka, w których można odnaleźć refleksje 
podmiotu o własnej podmiotowości. Ciekawe autopodmiotowe rozpoznania zawiera Lipiec 
1952 (WŚ 346):

[…] rozdziawione gamoniowato 
wrota kuźni […]
[…] tłumaczyły mi schrypłym, dymnym 
basem Hendryka, szwagra naszej gospodyni, 
że jak się ma sześć lat, to nie można, człowieku,
podchodzić za blisko kowadła, bo jak czasem odłamek pryśnie, 
no to tego. I przez sekundę widziałem sam siebie, przejrzyście 
odrębnego, wielokrotnego, na progach niezliczonych kuźni,
jak wchodziliśmy w drogę odpryskom świata, stali 
na torach pędzących pociągów, gwiazd, losów, okruchów stali. 
„Ja” było tym, co nie było tym wszystkim. Za pół roku miał umrzeć Stalin. 
O pół globu był inny kontynent. W pół mgnienia zaczynało się Później.

Wiersz wpisuje się w cykl wspomnieniowych tekstów zawartych w tomie Widokówka 
z tego świata, toteż podmiot jest maksymalnie zbliżany do autora. Memuarystyczny ton wiąże 
się z reminiscencją z dalekiej przeszłości, przy czym nie mamy tu do czynienia z podmio-
tem-dzieckiem, ale z dorosłym wspominającym scenę rodzajową z  lat „bezgrzesznych” (jak 
ujmował rzecz Kornel Makuszyński w tytule swej powieści), która mu szczególnie zapadła 
w pamięć. Dodatkowo czas naturalny, czas dorastania zostaje na zasadzie dysonansu zderzony 
(wszak wtrącenie o śmierci Stalina ma charakter zgrzytu w tej nieco sielskiej krainie22) z czasem 
historycznym: 

To zakorzenienie w historii wydaje się znamienne. — pisze Krzysztof Biedrzycki — Życie chłopca, 
choć tak odległe od wydarzeń wielkiego świata, jest jednak uzależnione od śmierci Stalina, w kraju 
totalitarnym polityka w najmniej spodziewanych momentach wdziera się w życie człowieka. (Bie-
drzycki 1995: 147–148)

Jerzy Kandziora zauważa, wskazując jednocześnie na obecną tu sytuację liryczną, że boha-
ter Lipca 1952 „trafiony zostaje w skroń odłamkiem metalu z kuźni i doświadcza wczesnego 

21 Na związek poetów pokolenia ’68 z buddyzmem Zen — w kontekście McLuhanowskiego poję-
cia kontrkultury — zwracała uwagę Bożena Tokarz (1990: 223).

22 Na sielskość tego krajobrazu zwraca uwagę Jerzy Kandziora (2007: 182).
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przeczucia zasadniczej obcości świata” (Kandziora 2007: 182). Sześciolatek — a raczej dorosły, 
wspominający to wydarzenie podmiot — buduje obraz samego siebie „przejrzyście / odręb-
nego, wielokrotnego”, doświadczając dynamicznej, stapiającej chwilę w wieczność epifanii23. 
Nawet zaimek osobowy ujęto w cudzysłów — na znak jego umowności, zdystansowanej 
trudno-uchwytności24. Pełen fizycznego bólu wypadek z dzieciństwa nosi ponadto znamiona 
swoistej inicjacji: wprowadzenia jednostki w świat, implementacji niedojrzałego człowieka 
w brutalne, bolesne życie (przychodzi na myśl dwuwiersz z innego utworu Barańczaka Bo 
tylko ten świat bólu — DP 75: „bo tylko ten świat bólu; bo tylko ten świat / jest bólem; bo 
światem jest tylko ten ból”). Namysł podmiotu nad samym sobą zyskuje w Lipcu 1952 wymiar 
ponad-czasowy. Wiersz ten potrafi pomieścić w swym zamkniętym obrębie wiele planów 
temporalnych i wariantów „ja”. Autotematyczne, ściśle związane z podmiotem poszukiwania 
Barańczaka próbują o tej wymykającej się, niepochwytnej złożoności przynajmniej zaświad-
czyć, jeśli nie nawet — oświetlić ją jasnością sensu. 

Na zakończenie tych wątków przywołajmy jeszcze sytuację wybudzania się, ocknięcia ze 
snu, wejścia świadomości w tok codziennych udręk i spraw. Tak rozpoczyna się utwór Gdzie 
się zbudziłem (DP 102)25:

Gdzie się zbudziłem? gdzie jestem? gdzie jest 
strona prawa, gdzie lewa? gdzie góra, a gdzie 
dół? spokojnie; spokojnie: to jest moje ciało, 
leżące na wznak, to ręka, w której zwykle 
trzymam widelec, a tą drugą chwytam 
nóż lub wyciągam ją na przywitanie;

Rekonstruowany tu jest cały mikroświat otaczający podmiot, wygląda to na ponowne roze-
znawanie się w rzeczywistości, na uczenie się podstawowych prawideł świata (np. możliwych 
kierunków poruszania się w nim, czyli zarazem — orientacji samego siebie jako somatycznej 
jednostki od tegoż świata zależnej, doń relacyjnej). Podmiot poszukuje pewnych punktów 
zaczepienia w realności, w  której odnalazł się dość niespodziewanie, zbudzony w miejscu, 
które odbiera jako obce, a do którego — poprzez rekonesans własnego ciała (choćby funkcji 
każdej z rąk) — rozpoznania, oswojenia musi dojść samodzielnie. Utwór kończy zdystanso-
wany ogląd podmiotu czyniony już albo przez inny podmiot (wszechwiedzący), albo przez ten 

23 Wiersz ten stanowi w całej swej totalności zapis doświadczenia epifanicznego. Słowa kowala 
Hendryka, wypowiadane w dusznej atmosferze kuźni („dymnym / basem”!): „bo jak czasem odłamek 
pryśnie, / no to tego” dają się czytać nieliteralnie: odłamek — przyczyna tego, że akurat to wydarze-
nie zapadło w pamięć nadawcy — pryska „czasem”, czyli wiecznością rozciągniętą na teraźniejszość. 
Takie odczytanie subtelnie wspiera też zakończenie wiersza: „W pół mgnienia zaczynało się Później”, 
gdzie do „Później” (zapisanego wielką literą) stapia się czas „dni następnych” i wydarzeń, które mają 
nadejść (tak jak Stalin ma „za pół roku” umrzeć). Odnotujmy, że „wcielenie”, częściowa transformacja 
podmiotu w obserwowanego na ekranie telewizora żołnierza w wierszu Ja wiem, że to niesłuszne (JWN 
197) — przypomina nieco sytuację, z jaką mamy do czynienia w Lipcu 1952; i tak samo jest potencjal-
nie otwarte na odczytanie przez poetykę epifanii. Na temat epifanii jako kategorii badawczej i zarazem 
cechy literatury współczesnej — por.: Nycz 2001.

24 Por.: fragment utworu Dykto, sklejko, tekturo, płyto paździerzowa (TBZŚ 219): „Dykto, sklejko, 
tekturo, płyto paździerzowa, / jeszcze się wyprostuję i kość pacierzowa // wstawi się za mną, we mnie 
nieugięcie skleci / pacierz prosty jak mebli odwróconych plecy // z dykty, z płyty pilśniowej, ze sklejki, 
z tektury; / ja jeszcze zmartwychwstanę, chociaż nie wiem, który // ja […]”. I tutaj wraca wątek złożono-
ści „ja”, trudności w jego uchwyceniu choćby tylko w karby wiersza. Jedna z badaczek opisuje ten utwór 
tak: „Podmiot liryczny — trup rozmawia z własną trumną i przekonuje ją o swojej nieśmiertelności” 
(Dembińska-Pawelec 1999b: 57; por. też: 56), co stanowi ciekawy pomysł interpretacyjny na ten liryk.

25 Por. interpretację tego wiersza: Biała 1999: 100–103.
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sam podmiot — tylko przy zmianie optyki opisu na umożliwiającą uzyskanie odpowiedniego 
oddalenia: „odnaleziony, / przymyka jeszcze oczy”. Podmiot nawigujący samego siebie po 
morzu świata doczesnego przystaje nań z pewnym zaskoczeniem, chciałby jeszcze zamknąć 
oczy, wrócić do arealnej rzeczywistości, w której nie musiał lokować samego siebie względem 
jakichś — realnych, ale jakoś też abstrakcyjnych — bytów26. Taką sceną przebudzenia, która 
jest zarazem sceną odnalezienia siebie w relacji do rzeczywistości okazuje się również wiersz 
wchodzący w skład poematu Sztuczne oddychanie pt. N.N. budzi się (SO 119–120). Tutaj — 
odwrotnie — opis rozpoczyna zdystansowane, narracyjne stwierdzenie: 

Kim 
jestem?  
Budzi się. 
Wciąga w głąb płuc 
ostatni senny oddech niemego pytania. 
Budzi się. Jestem. Jest. Otwiera oczy, 
porusza głową. Coś mi się przyśniło. 
Pytanie. Ktoś zapytał wewnątrz mnie. 
Siada na brzegu łóżka. 
  Tylko spokojnie. Spokojnie.

Inicjalne pytanie, będące jednocześnie deskrypcją (N.N., nieznany to po prostu człowiek-
-zagadka, pseudonimowany i deskrybowany przez pytanie „kim jestem?”), pojawia się już 
w przestrzeni snu bohatera, który budząc się, wplata swoje wypowiedzi w zdystansowany, nieco 
obcy („K t o ś zapytał wewnątrz mnie” — podkr. K.D.), choć zarazem wewnętrzny głos27. Tak 
jak w Gdzie się zbudziłem i tutaj podmiot próbuje się uspokoić (w obu wierszach — dwukrot-
nie pada słowo „spokojnie”; zresztą utwory te są do siebie podobne zarówno tematycznie, jak 
i strukturalnie), odnaleźć się po przebudzeniu — jak ujął to Barańczak w jednym ze swych 
wczesnych wierszy — „w jeszcze głębszy sen, bo w jawę / udzielną wszystkim i rozrzutną / 
na wszystkich” (Zbudzony w jeszcze głębszy sen — KT 34). Sytuacja budzenia się wywołuje 
w wierszach autora Zupełnego zezwierzęcenia — wynikające z niekoherentności pomiędzy 
rozpoznającym podmiotem a rzeczywistością, w którą został rzucony28 — poczucie absurdu 
zaistniałej sytuacji reprezentującej klimat rodem z powieści Franza Kafki, zupełnie jak scena 
przebudzenia się Józia w Ferdydurke29.

W Chirurgicznej precyzji — ostatnim tomie poety — pojawia się wiersz z gruntu autote-
matyczny, podejmujący zarazem zagadnienie instancji komunikującej i jej relacje względem 
procesu komunikacji in statu nascendi. Mowa o Problemie nadawcy (ChP 457–458), którego 
tytuł stanowi doskonałą etykietę dla kręgu zagadnień podejmowanych w prezentowanej pracy. 

26 Wyraźny jest przy tym motyw cierpienia wpisany w ten wiersz, co stało się notabene solą w oku 
cenzury, która „za niecenzuralne […] uznała podkreślanie «codziennego heroizmu», codziennej zaprawy 
w cierpieniu, jaka jest udziałem «szarego człowieka»” (Hobot 2000: 60).

27 „Czy poprzez metafory, pozwalające się odczytywać jako przebłyski rzeczywistej refleksji N.N., 
przebija się jego własny głos — czy też głos podmiotu autorskiego, który góruje nad stworzoną przez 
siebie personą i ironicznie podkreśla w ten sposób niedostatki N.N.?” (Gzik 2010: 63).

28 Por. jako konstrukcyjny kontekst — dynamiczny początek utworu Strzał strącił mnie na ziemię 
(DP 100).

29 Wystarczy spojrzeć na wyróżnione fragmenty, które budują atmosferę niespójności, rozedrga-
nia, zdziwionego niedowierzania: „We wtorek zbudziłem się o tej porze  bezduszne j  i  n ik łe j, kiedy 
właściwie noc się już skończyła, a świt nie zdążył jeszcze zacząć na dobre. Zbudzony  nag le , chciałem 
pędz ić  taksówką na dworzec, zdawało  mi  s i ę  bowiem, że wyjeżdżam — dopiero w następnej minu-
cie z  b i edą  roze zna ł em, że pociąg dla mnie na dworcu nie stoi, n i e  wyb i ł a  ż adna  godz ina” 
(Gombrowicz 1997: 5; podkr. K.D.).



96 KAMIL DŹWINEL

Utwór jest opatrzony mottem: „This is my letter to the World”, będącym incipitem wiersza 
Emily Dickinson To wszystko — to mój list do Świata30. Już w tomie Atlantyda można odnaleźć 
wyraźne nawiązania do twórczości amerykańskiej poetki31, a początek, sytuacja wyjściowa (tak 
ważna w wierszach Barańczaka) Problemu nadawcy czerpie inspirację z frazy będącej wyrazi-
stym symbolem jej poetyckiego idiomu, w którym istotne jest, jak pisze o tym sam Barańczak, 
to, że „jedynie w wierszu — tym bardziej wieloznacznym, im jest zwięźlejszy — mniej może 
znaczyć więcej” (Barańczak 1990c: 22). I taką kondensację osiąga w swoim utworze poeta32, 
przywołując bogaty świat poezji Dickinson, a oprócz tego: staropolską, archaiczną, choć 
uzyskującą — co nieoczywiste w dobie ponowoczesności — niesztuczny kształt, parę bohate-
rów z Zemsty Aleksandra Fredry; poetycką transpozycję Siły Wyższej, wcielonej w Cześnika; 
podmiot liryczny — skrybę („jakiegoś sekretarza Dyndalskiego” — Kandziora 2007: 323) na 
usługach wyżej wzmiankowanego; czy nawet — w końcu też trącące myszką, ale wprowadzone 
równie naturalnie — postaci z Mozartowskiego Wesela Figara33 (Hrabina dyktująca bilecik 
Zuzannie). Zgodnie z tytułem, przedmiotem tego utworu staje się skomplikowany status 
nadawcy, traktowany tu z delikatnym przekąsem i ironią (biorąc pod uwagę motto z Dickin-
son oraz podmiot-poetę możemy mówić chyba o autoironii), co nie zmienia jednak faktu, 
że nadawca zostaje tu opisany jako rzeczywisty „problem”, jako wyabstrahowana z monolitu 
sytuacji komunikacyjnej postać, której zgłębienie stawia sobie za cel ten wiersz. Już sam począ-
tek zawiera autotematyczny — bo skupiający się na słowie, na jego pierwocinach, etymologii 
ewokującej zamierzchłą przeszłość — rekonesans desygnatu „Cześnik”:

Oto mój list do świata („…Oś fiata?…” — „Nie, durniu: Do świata!…”) — 
nie mój: pisany jedynie pod dyktando starego furiata, 
 znanego między innymi jako Raptusiewicz, a zwłaszcza Cześnik,
choć nikt już nie wie, co znaczy archaiczny przydomek czy tytuł:
Gniewny Ojciec? Ukryty Szyderca? Współcierpiący? Oko Niebytu? 

zniekształcony derywat słów „cześć”? „czas”? „nieszczęśnik”? „uczestnik”?  

Cześnik jawi się jako figura o boskich znamionach, a jednocześnie — składowa systemu 
kultury, której zmierzch nastąpił na tyle dawno, że zdążyły zatrzeć się znaczenia niektórych 
słów. Jerzy Kandziora — wnikliwy interpretator tego wiersza — zauważa: 

Oba oblicza Cześnika — to staropolskie, tkwiące w mrokach polszczyzny („zniekształcony derywat”), 
oraz to Stwórcze, będące śladem Boga, który się weń wcielił w tym wierszu („archaiczny przydomek 

30 Por. Dickinson 1990: 63 (oryginał wiersza — 62). Jerzy Kandziora stwierdza: „Zatem Problem 
nadawcy byłby echem wiersza Emily Dickinson, próbą opowiedzenia, jak samemu pisze się «list do 
świata»” (Kandziora 2007: 325).

31 Por.: Pięć pocztówek od i do Emily Dickinson (A 311–314), o których autor Ocalonego w gmachu 
wiersza pisze: „W tamtych Pięciu pocztówkach… Barańczak zawarł najgłębsze, najintymniejsze wyznania 
na temat własnej twórczości i dodał do nich hipotetyczne odpowiedzi Dickinson na swoje dylematy” 
(Kandziora 2007: 325). Cykl Z przekładów wieńczący Atlantydę otwiera natomiast przetłumaczony 
przez Barańczaka wiersz Dickinson *** Bywa światła pochylenie (A 325).

32 Na temat związków Problemu nadawcy z szeroko pojętą tradycją — por.: Inglot 2001: 95–102.
33 Barańczak jest notabene autorem przekładu libretta tej opery — por. na ten temat: Judkowiak, 

Nowicka 1999: 157–170; por. Dziewulska i in. 1999: 156–168. Znamienne, że Barańczak tłumaczone 
przez siebie utwory potrafił odnieść — czasem w nieoczekiwanych miejscach — do własnej twórczości 
poetyckiej. Adam Poprawa pisze: „Bohater piosenki Beatlesów czyta gazetę, podobnie (choć gazeta 
to zupełnie inna) jak główna postać poematu Sztuczne oddychanie. Piosenka Lennona i McCartneya 
podejmuje ironiczną grę z gazetą. Powszechnie wiadomo, że taka gra stanowiła konstrukt wielu wierszy 
Barańczaka. Jeden dzień z życia N.N. wziął się zapewne także stąd, że jego autor na różne sposoby 
odkrywał A day in the life” (Poprawa 2005: 269). Por.: Rajewska 2005.
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czy tytuł”), są równie zagadkowe i równie odległe. Wyrazy, zdania o zatartym sensie, o zapomnia-
nej etymologii, pozostałości, ślady jakiegoś systemu, universum, subkodu kultury zasłoniętego przed 
nami, które zawiera Zemsta, są równie niezrozumiałe jak Bóg i jego kody. (Kandziora 2007: 321)

I rzeczywiście — Barańczak buduje w swoim wierszu skomplikowaną relację pomiędzy 
figurą Boga a przeszłością (w osobie Cześnika), która poszerza metafizyczne zacięcie tych 
rozważań, dokładając wątek przechodniości w czasie, czasowości na tyle skomplikowanej, że 
trwa, pomimo tego iż wszelkie racje jej istnienia odchodzą w zapomnienie (jak to się stało 
z  etymologią „cześnika”). Trzykrotnie odzywa się w  wierszu sam Cześnik, swoisty kreator 
„listu do świata”, który przecież zapisywany jest przez kogoś innego, przez autora, nadawcę 
próbującego uchwycić za pomocą mowy czy pisma to, co jest mu — za pośrednictwem Siły 
Twórczej — dyktowane, co go mierzi, co szuka ujścia w wierszu. Tym samym wiąże Barańczak 
już po raz kolejny sytuację tego, że nadaje się komunikat, tego, że jest się nadawcą, z zewnętrz-
nymi uwarunkowaniami treści owego komunikatu, które sankcjonują proces twórczy (jak 
najprościej ujmowali rzecz romantycy — natchnieniem).

Niedołężny (choć wciąż choleryk okopany w jedynej racji — 
własnej), straciłby kontakt ze światem, gdyby nie totumfacki 
 taki jak ja, oswojony z Jego dykcją (piana, bezzębność);
sekretarzować takiemu, co prawda, to praca okropna: 
starzec od dawna niczego nie pisał już manu propria, 
 ale w mojej pisowni zadowala go tylko bezbłędność.

Podmiot liryczny nie kryje faktu, iż jest jedynie tym, który zapisuje niejasny, niewyraźny 
komunikat nieprzejednanego, upartego „choleryka”, od dawna niepiszącego już „manu 
propria”, bowiem robi to za niego kto inny. Właśnie dlatego mamy do czynienia z proble-
mem nadawcy. Nie wiadomo, kto nim w rzeczywistości jest. Jeśli stwierdzimy, iż to po prostu 
podmiot mówiący w wierszu, zignorujemy tym samym pole, na które on sam próbuje zwrócić 
uwagę — pole złożoności instancji nadawczej, która musi wszak czerpać ze świata (material-
nego i  nadprzyrodzonego, pozamaterialnego), bo tylko w ten sposób rozpozna samą siebie. 
Koncepcja Barańczakowego podmiotu zwraca nieustannie uwagę na jego referencyjność, na 
niejednowymiarowość nadawczą, to jest na sytuowanie „się” w stosunku do czegoś lub kogoś. 
Powróćmy do interpretacji Problemu nadawcy dokonanej przez Kandziorę:

Otóż wiersz Problem nadawcy już samym tytułem, eksponującym personę Nadawcy oraz podmio-
towy aspekt utworu, zdaje się zapraszać do deszyfracji swych autotematycznych sensów. Narrator 
utworu, jakiś sekretarz Dyndalski, stałby się w takim odczytaniu figurą czy też maską autorskiego „ja”, 
jego zaś perypetie z „okopanym w jedynej racji — / własnej” Cześnikiem byłyby w istocie metaforą 
wiecznie niespełnionych prób zapisywania przez poetę w swych wierszach owych „listów do świata”, 
tak bardzo niewyraźnie dyktowanych przez Boga. Problem nadawcy można odczytać jako autote-
matyczną opowieść ujawniającą wszystkie trudności związane z transponowaniem sacrum na język 
poezji, opowieść przy tym, którą przed niepożądanym patosem zabezpiecza filtr autoironii i komizmu 
sytuacyjnego. (Kandziora 2007: 323)

I właśnie autotematyczne oblicze tego wiersza należy tu dobitnie podkreślić. Jest to tekst 
wyczulony na problematykę słowa, na jego doniosłe znaczenie (semantykę) oraz przeszłość 
(etymologię). Bardzo wyraźnie zarysowuje się tu również wątek natchnienia, zależności 
wobec sacrum procesu nadawania — trudno uchwytnego, dostępnego na zasadzie objawienia 
takiego, z jakim mamy do czynienia w Problemie nadawcy (stąd łączenie archaiczności z meta-
fizycznością, teraźniejszości z przeszłością, poezji z epistemologią i — by pozostać w ironicz-
nym nastroju wiersza — epistolografią). Wymogi, jakie stawia przy tym Cześnik swojemu 
„sekretarzowi” są doprawdy wysokie: „bezbłędność”, całkowite zrozumienie tego, co On chce 
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powiedzieć, dokładne przekazywanie Jego komunikatu przy jednoczesnym kontrolowaniu 
(niezapisywaniu?) słów w funkcji fatycznej czy wtrąceń, czyli rzeczy zbędnych („Zarzuca mi 
też, co gorsza, przekręcanie i dopisywanie / słów; przecież m ó w i, dyktując, to swoje «mocium 
panie», / więc co, nie zapisać? Ryknie, że opuszczam coś bardzo ważnego”). I w tym utworze 
podmiot próbuje ustalić własną tożsamość względem świata, do którego (i zarazem — od 
którego) pisze swój list, tak jak pisał „widokówkę z tego świata” czy „pocztówki od i do Emily 
Dickinson”. Kunsztownie oddał Barańczak to rozchwianie nadawcy-poety (sekretarza trans-
cendencji) względem Cześnika-Boga w zakończeniu wiersza:

[…] Mój Pan inny i inne pisanie. 
Choć raz, choć raz przeszwarcować ten błąd: „…Mówię wam… mocium panie… 

jako mieszkaniec świata…” — „Nie ‘świata’, tępaku: Świat ła !”

Puenta tworzy dychotomię między światem a światłem, co przywodzi na myśl tak wyraźnie 
obecnego w poezji Barańczaka Zbigniewa Herberta z jego wierszem Struna:

zaprawdę zaprawdę powiadam wam 
wielka jest przepaść 
między nami 
a światłem (Herbert 2008: 35)34

Mieszkańcem świata jest sekretarz, który nieśmiało, choć już z odrobiną irytacji (powtó-
rzone dwukrotnie „choć raz”, a także określenie „przeszwarcować” — czyli przemycić coś 
w obręb komunikatu Cześnika) próbuje nadać dyktowanemu „listowi do świata” (czyli — 
do swojego miejsca, poniekąd do samego siebie) kształt choć po trosze związany z własną 
jego wizją. Przeszkadza mu w tym jednak mieszkaniec Światła (i tym razem — jak w Yard 
sale [WŚ 352–353] — wielka i mała litera stanowią symbol rozdźwięku pomiędzy światem 
człowieczym a Światłem transcendencji). W obrębie tego traktatu poetyckiego o natchnieniu, 
podmiocie i relacji: tajemniczy świat Światła — zeświecczony świat widzialny, zawierają się — 
jako punkt dojścia, pamiętajmy bowiem, że znajdujemy się w obrębie dotychczas ostatniego 
tomu poety — wykładniki trzech najważniejszych cech koncepcji podmiotu lirycznego, jaką 
konsekwentnie, a przy tym imponująco szeroko buduje Barańczak: 1) istotność tematyczną 
problemu nadawcy; 2) poszukiwanie tożsamości tego, kto mówi (filozoficzny aspekt auto-
tematyzmu) i 3) ciągłe wskazywanie na relacyjność podmiotu, na jego zależność względem 
rzeczywistości, która pozwala mu odnajdować siebie samego jako podmiot, siebie samego jako 
poetę, siebie samego wreszcie jako człowieka.
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Kamil Dźwinel

“I HAVE SOME YOU, YOU HAVE SOME ME”. SELF-REFERENCE  
AND THE SUBJECT OF POEMS BY STANISŁAW BARAŃCZAK

(summary)

The author of the article is focused on those of the places in Stanisław Barańczak’s poetry, in which the 
subject is revealed and the fact that the sender is the poet, who creates in statu nascendi and at the same 
time reflects on the essence of this process, is emphasize. These are obviously the self-reference procedures, 
directly related to perfecting his own poetic workshop. In the case of Barańczak those threads are also 
transferred on the self epistemology area, which means that they are involved with the identification of 
the subjects own identity, which is worth of interpreting precisely as an self-reference procedure. Self-
reference at this point is being expanded only in a manner of pretense: it is absolutely important to 
remember that the “self-recognition” making subject is exactly the poet. The key figure to the topic taken 
in this way will be the doppelganger (and bond to this issue mirror theme). The exemplification material 
will be given by both early Korekta twarzy, and the subsequent volumes of Barańczak’s poetry.
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self-reference; language; metapoetry; the lyric sender; writing about writing; subject; text; identity
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