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Wstęp

Zacznijmy od trzech cytatów:

 1. Ponuro gwiżdże północny wiatr,
 świat ginie w chmurze śnieżnej –
Zda się, że piersi rozerwie mi
 żal gorzki i bezbrzeżny.

Więc bez odpłaty za młodość mą
 życie mi całe spłynie?
nie wstanąż szczęścia dni?... Gwiżdże wiatr,
 świat w chmurze śnieżnej ginie.¹

 2. biały człowieku!
(śnieg) gdzieżeś to bywał?
biały w baranie (poamerykański, po Mamie, drze się, 

brudzi)
(barany) po wojnie modne, jak nigdy (w Garwolinie).
Pekaes im ustępuje. Ale czy mi chodziło o
zawołanie? no więc słowo
wam daję ascetyczne, białe,
wyprane ze wszystkiego, że

 ¹ K. Tetmajer, Preludia, w: tegoż, Poezje wybrane, oprac. J. Krzyżanowski, 
wyd. 2, zmienione, Wrocław 1968, s. 39, bn i 123.
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zrobił na mnie ten cholernik
wrażenie, ta zaraza, to ko-
pnięcie, ten śnieg, [...]²

 3. Spadek temperatury i niedawne opady śniegu sprawiły, że 
ulice miasta stały się śliskie i niebezpieczne. Na skutek po-
gorszenia warunków atmosferycznych zanotowano kilka 
wypadków, których główną przyczyną były poślizgi pojaz-
dów i nieostrożna jazda kierowców.³

Gdybyśmy mieli dokonać porównawczej analizy języ-
ka, jakim operują te trzy  – dotyczące wspólnego tema-
tu  – wypowiedzi, i odpowiedzieć na pytanie, która z nich 
spełnia wymogi stawiane przez potoczną opinię utworowi 
poetyckiemu, sprawa wydawałaby się z  pewnością zupeł-
nie jasna. W każdym razie  – jasna dla kogoś, kto pojęcie 
języka poetyckiego rozumie w sposób tradycyjny. W swoim 
klasycznym studium Jan Mukařovský wyróżnił  – dla celów 
polemicznych oczywiście  – trzy zasadnicze kryteria, do któ-
rych przeciętny konsument poezji przymierza zwykle tekst 
językowy, chcąc określić jego poetyckość lub niepoetyckość. 
W myśl takiego rozumienia język poetycki jest, po pierw-
sze, językiem ozdobnym, „pięknym”, „niecodziennym”; po 
drugie  – jest językiem emocjonalnym, nastawionym na wy-
rażenie uczuć: po trzecie  – określa się go często jako język 

„naoczny”, plastyczny, obrazowy⁴.
Z zacytowanych powyżej trzech tekstów pierwszy speł-

nia wszystkie te warunki znakomicie. Jest w sferze języka 

 ² M. Białoszewski, biały człowieku!..., w: tegoż, Było i było, Warszawa 1965, 
s. 31.

 ³ „Kronika wypadków”, „Gazeta Poznańska” 1973, nr 41.
 ⁴ J. Mukařovský, O języku poetyckim, w: Praska szkoła strukturalna w la-

tach 1926–1948. Wybór materiałów, tłum. W. Górny, red. M.R. Mayeno-
wa, Warszawa 1966, s. 130 i n.; por. podobne ujęcie u R. Jakobsona (Co 
to jest poezja, tamże, s. 112–129).
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odpowszedniony, niecodzienny, ozdobny; w potocznej roz-
mowie nikt nie użyje przecież form „za młodość mą” czy 

„nie wstanąż szczęścia dni?”, które wydają się jak gdyby zare-
zerwowane wyłącznie dla mówienia poetyckiego; z drugiej 
strony, prezentowany przez ten tekst sposób posługiwania 
się językiem nie dopuszcza użycia jakichkolwiek wyrażeń 
codziennych, mało wzniosłych i mało ozdobnych. Spełnio-
ny został również wymóg emocjonalności: „żal gorzki i bez-
brzeżny” jest w cytowanym tekście za pomocą określonych 
środków językowych nie tylko wyrażany, ale nawet hiperbo-
lizowany. I wreszcie, tekst jest wyraziście „obrazowy”: emo-
cjonalne kategorie są w nim niejako „przetłumaczone” na 
mowę zjawisk konkretnych i naocznych (wiatr, zawieja itp.), 
które paralelnie towarzyszą bezpośrednim wynurzeniom.

Na przeciwnym biegunie znajduje się niewątpliwie 
tekst 3: tutaj z kolei sprawą zupełnie oczywistą jest niepoe-
tycki charakter użytego języka. O jakiejkolwiek „ozdobności” 
czy „pięknie” mówić tu, rzecz jasna, nie można; wypowiedź 
jest kompletnie wyżęta z emocji; jeśli zaś jest stosunkowo 
bardziej „obrazowa” niż np. fragment podręcznika logiki 
formalnej, to tylko w tym sensie, że przywołuje pewne wy-
glądy konkretnej rzeczywistości (śnieg, oblodzone jezdnie 
itp.), ale w  celach bezpośrednio użytkowych (tj. po pro-
stu dla poinformowania odbiorcy, że spadł śnieg, a nie dla 
wywołania w nim pośrednio jakichś doznań estetycznych 
i emocjonalnych, jak to było w przykładzie 1).

Co natomiast począć z tekstem 2?
Na pierwszy rzut oka i  przy zastosowaniu dotychczas 

przywoływanych tradycyjnych kryteriów jest on jeszcze bar-
dziej „niepoetycki” niż tekst 3. Można by powiedzieć: nie tyl-
ko „apoetycki”, ale i „antypoetycki”. Na wymóg „ozdobności” 
i „piękna” odpowiada ostentacyjną brzydotą i niedbałością 



10 jzyk poetycki mirona białoszewskiego

językową (wtrącane w nawiasach wyjaśnienia, rozbijające 
spójność wypowiedzi; potoczne skróty pojęciowe w rodzaju 

„poamerykański” czy „pekaes”, w sensie ‘autobus’; niestaran-
ne rozpoczynanie zdania od „no więc”; wulgaryzmy typu 

„ten cholernik” czy „ta zaraza”; itp.). Co się tyczy kryterium 
emocjonalności, wiersz nie tyle jest jej pozbawiony, ile 
operuje emocjonalnością mającą charakter wyraziście nie-
poetycki: wszystko, co w tym wierszu emocjonalne, prze-
kazane jest za pomocą ekspresywizmów potocznych (jak 
choćby wspomniane wulgaryzmy). Wreszcie „obrazowość”, 
zdecydowanie ograniczona, ustępuje przed  – nazwijmy to 
tak  – ruchem abstrakcyjnych, wewnątrzjęzykowych, a nie 
plastycznych skojarzeń: perseweracja przymiotnika „biały” 
w coraz to nowych kontekstach wiąże się z odwołaniem do 
zleksykalizowanych całostek językowych, takich jak zwrot 

„biały człowiek” czy (potraktowany „na odwrót”) fragment 
dziecinnej piosenki Gdzieżeś to bywał, czarny baranie. 
A więc  – język „antypoetycki”? „antypoezja”?

Można by nam już dawno zarzucić, że problem postawio-
ny w ten sposób jest w gruncie rzeczy pozorny. Tradycyj-
ne pojmowanie języka poetyckiego zostało już co najmniej 
przed pół wiekiem zakwestionowane przez nowoczesną 
naukę o literaturze. „Ozdobność” czy „piękno” poetyckiego 
sposobu wypowiadania się trzeba pojmować jako kategorię 
historycznie zmienną i z tego powodu nie będącą stałym, 
koniecznym kryterium poetyckości języka: „historia poezji 
dostarcza mnóstwa przykładów na to, jak poeta umyślnie 
wyszukiwał sobie materiał językowy w dziedzinach słow-
nictwa obojętnych pod względem piękna, albo nawet z nim 
sprzecznych”⁵. Zwłaszcza „dla dzisiejszego poety, jak dla sta-
rego Karamazowa, «nie ma brzydkich kobiet»”⁶  – w dziedzi-
nie tak tematu jak i języka. Kategoria emocjonalności  – pod-

 ⁵ J. Mukařovský, dz. cyt., s. 131.
 ⁶ R. Jakobson, dz. cyt., s. 113.
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stawowa jeszcze w systemie pojęciowym Ch. Bally’ego⁷ czy 
stylistyki neoidealistycznej⁸  – okazuje się również kategorią 
fakultatywną, ograniczoną do niektórych tylko historycz-
nych odmian języka poetyckiego; ten ostatni zresztą zawsze 
jest czymś  w i ę c e j  niż mowa emocjonalna, jako że „język 
emocjonalny z istoty swej zmierza do jak najbardziej bez-
pośredniego wyrazu wzruszeń uczuciowych, a  przez to 
samo ograniczonego w swoim znaczeniu do jednostkowej 
sytuacji psychicznej mówiącego, natomiast poetycki wyraz 
językowy ma na celu stworzenie wartości ponadindywi-
dualnych i trwałych”⁹. Z koncepcją obrazowości wreszcie 
polemizowali ostro, jak wiadomo, już rosyjscy formaliści, 
wskazując, iż przykładanie do poezji „malarskich” kategorii 
jest nieporozumieniem wynikającym z  zapoznania struk-
turalnej odmienności obu sztuk: „Poezja jest sztuką słowa, 
historia poezji jest historią słowiesnosti”¹⁰.

Czyżbyśmy więc  – próbując język Mirona Białoszewskie-
go nazwać mimo wszystko językiem poetyckim, której to 
intencji czytelnik zapewne już się domyślił  – walczyli z uro-
jonym przeciwnikiem? Chyba jednak nie. Recepcja krytycz-
na poezji Białoszewskiego dowodzi, że przynajmniej wśród 

 ⁷ Zob. Ch. Bally, Defi nicja stylistyki, w: Stylistyka Bally’ego. Wybór tek-
stów, tłum. U. Dąmbska-Prokop, red. M.R. Mayenowa, Warszawa 1966, 
zwłaszcza s. 57.

 ⁸ Zob. K. Vossler, Język a poezja, tłum. R. Handke, w: K. Vossler, L. Spitzer, 
Studia stylistyczne, oprac. M.R. Mayenowa, R. Handke, Warszawa 
1972, s. 122–137; L. Spitzer, Język poezji, tłum. M.R. Mayenowa, tamże, 
s. 268–300.

 ⁹ J. Mukařovský, dz. cyt., s. 131.
 ¹⁰ W. Żyrmunski, Wstęp do poetyki, tłum. J. Kulczycka, F. Siedlecki, War-

szawa 1934, s. 20. Inne polemiki z koncepcją „obrazowości”: J. Muka-
řovský, Dwa studia o nazywaniu poetyckim, tłum. J. Mayen, w: Wśród 
znaków i  struktur. Wybór szkiców, red. J. Sławiński, Warszawa 1970, 
s. 231–250; R. Jakobson, Poezija grammatiki i grammatika poezii, w: Poe-
tics  – poetyka  – poetika, red. D. Davie i in., Warszawa 1961, s. 379–417. 
Z nowszych prac warto jeszcze wymienić: W.A. Zariecki, Obraz jako in-
formacja, tłum. L. Suchanek, „Pamiętnik Literacki” 1969, z. 1, s. 257–278.
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krytyki o nastawieniu popularnym i użytkowym tradycyj-
ne przeświadczenia o istocie języka poetyckiego są do dziś 
dosyć powszechnie zakorzenione. W dalszych partiach tej 
pracy wielokrotnie będziemy musieli przytaczać głosy re-
cenzentów, których antyemocjonalność, antyobrazowość, 
a  przede wszystkim antyozdobność i  programowa „byle-
jakość” czy „kalekość” języka tej poezji albo zdecydowanie 
razi, albo  – wtedy gdy zasadnicza akceptacja tej twórczości 
kojarzy się z nieumiejętnością jej pełnego zrozumienia¹¹  – 
zmusza do zastosowania łatwej i pozornie wszystko wyjaś-
niającej etykietki „antypoetyckości”.

W niniejszej pracy chodzi nam nie tyle nawet o udowad-
nianie za wszelką cenę, że język Białoszewskiego jest jednak 
poetycki, ile o próbę interpretacji tego języka za pomocą 
instrumentów badawczych do tego stopnia uniwersalnych 
i niezależnych od czyichś osobistych upodobań czy histo-
rycznych kanonów poetyckości, że zdolnych do interpre-
towania wszelkich zjawisk językowych, do których poezja 
jest w stanie sięgnąć. Mam tu na myśli tę tradycję badawczą, 
która od prac rosyjskich formalistów i – przede wszystkim  – 
strukturalistów praskich¹² wiedzie do osiągnięć współczes-

 ¹¹ Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem charakterystycznym dla współczes-
nego odbioru zjawisk nowatorskich, kiedy to tolerancja lub aprobata dla 

„eksperymentu” łączy się z niechęcią do jego interpretowania i rozumie-
nia: dzieło jak gdyby przekracza próg „powszechnej aprobaty”, zanim 
jeszcze przekroczyło „próg powszechnego zrozumienia”. Próbowałem 
to opisać dokładniej w artykule: W kręgu zagadnień recepcji twórczości 
nowatorskiej. (Na przykładzie prozy Leopolda Buczkowskiego), w: Tra-
dycja i nowoczesność. Konferencja teoretycznoliteracka w Ustroniu, red. 
J. Trzynadlowski, Wrocław 1971, zwłaszcza s. 127–129.

 ¹² Najważniejsze prace: W.B. Szkłowski, Wskrzeszenie słowa, tłum. F. Sied-
lecki, w: Rosyjska szkoła stylistyki, red. M.R. Mayenowa, Z. Saloni, War-
szawa 1970, s. 55–63; J.N. Tynianow, Zagadnienie języka wierszy, tłum. 
F. Siedlecki, Z. Saloni, tamże, s. 67–112; W.W. Winogradow: Język arty-
stycznego utworu literackiego, tłum. J. Kulczycka, tamże, s. 355–412; Na-
uka o języku literatury pięknej oraz jej zadania. (Na materiale literatury 
rosyjskiej), tłum. R. Łużny, w: Współczesna teoria badań literackich za 
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nej semiotyki i „socjologii form literackich”. Wywodząca się 
z tej tradycji teoria języka poetyckiego oferuje, jak wiadomo, 
zupełnie inny zestaw kryteriów służących nakreślaniu grani-
cy pomiędzy językiem poetyckim a niepoetyckim „językiem 
naturalnym”¹³; granicy zresztą  – co w naszym wypadku wy-
daje się szczególnie istotne  – z założenia płynnej i niedającej 
się ustanowić raz na zawsze¹⁴.

Przypomnijmy pokrótce  – narażając się na zarzut powta-
rzania rzeczy znanych  – najważniejsze tezy wspomnianej 
teorii języka poetyckiego.

Przede wszystkim  – teza o zasadniczo językowym charak-
terze sztuki poetyckiej. Raz jeszcze wypada powołać się tu 
na przełom dokonany w nauce o literaturze przez rosyjskich 
formalistów; można jednak również przypomnieć pozornie 
oczywiste, a jakże odkrywcze stwierdzenie Mallarmégo, iż 

granicą. Antologia, red. H. Markiewicz, t. 1, Kraków 1970, s. 133–182; 
J. Mukařovský: O języku poetyckim; Dwa studia o nazywaniu poetyckim 
(zwłaszcza: Nazywanie poetyckie a estetyczna funkcja języka); R. Jakob-
son, Poetyka w świetle językoznawstwa, tłum. K. Pomorska, w: Współ-
czesna teoria badań literackich za granicą, t. 2, Kraków 1972, s. 23–69.

 ¹³ Terminu „język naturalny” (zapewne przekład stosowanego przez se-
miotyków radzieckich terminu jestestwiennyj jazyk) używam za J. Fary-
no (O języku poetyckim, „Pamiętnik Literacki” 1972, z. 2, s. 118). W in-
nych miejscach używam również terminu „język ogólny”  – wtedy gdy 
ma on służyć jako przeciwstawienie dla pewnych aspektów językowych. 
Termin „język naturalny” posiada wiele synonimów lub określeń blisko-
znacznych: „mowa potoczna” (K. Budzyk, O mowie potocznej i języku 
poezji, w: Stylistyka, poetyka, teoria literatury, oprac. H. Budzykowa, 
J. Sławiński, Wrocław 1966, s. 62–69), „mowa praktyczna”, „język nor-
mowany”, „język standardowy” (J. Mukařovský, Standard Language and 
Poetic Language, w: A Prague School Reader, ed. by P.L. Garvin, Wa-
shington 1955, s. 19–35) czy, najogólniej, „język niepoetycki” (E. Stankie-
wicz, Poetic and Non-Poetic Language in their Interrelation, w: Poetics  – 
poetyka  – poetika, s. 11–23). Wydaje się jednak, że należy obstawać przy 

„języku naturalnym”, gdyż pojęcie to najwyraźniej sygnalizuje opozycję 
wobec, z jednej strony, wszelkich języków sztucznych, z drugiej  – „wtór-
nych systemów modelujących”, do których należy język poetycki (zob. 
J.M. Lotman, Struktura chudożestwiennogo tieksta, Moskwa 1970, s. 16).

 ¹⁴ Por. obserwacje Stankiewicza (dz. cyt.).
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poemat składa się ze słów. W tym względzie lingwistyczna 
orientacja poetyki, której manifestem w ostatnich latach stał 
się głównie słynny artykuł Jakobsona¹⁵, ma zresztą znacznie 
wcześniejsze antecedencje: osiemnastowieczne. Rousseau, 
Vico¹⁶ czy Herder¹⁷, a zwłaszcza Wilhelm von Humboldt, ze 
swoją tezą: „poezja jest sztuką przez język”¹⁸, są z pewnością 
prekursorami nie tylko nowoczesnego językoznawstwa, ale 
i nowoczesnej poetyki.

„Poezja jest rodzajem języka”¹⁹, „językiem w języku”²⁰  – 
oto podstawowe założenie tej poetyki. W ściślejszym nieco 
ujęciu strukturalistów praskich język poetycki jest jednym 
z  „języków funkcjonalnych”²¹, czy raczej jedną z  odmian 
funkcjonalnych języka ogólnego: mianowicie odmianą, 
która charakteryzuje się prymatem²² pewnej specyfi cznej 
funkcji języka, w innych odmianach usuniętej na plan dalszy. 
Chodzi oczywiście o funkcję (nieobecną jeszcze w znanej 
triadzie Bühlera, a zaproponowaną po raz pierwszy przez 

„Tezy Praskiego Koła”), którą Mukařovský nazywa funkcją 

 ¹⁵ R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa; por. też m.in.: R. In-
garden, Poetik und Sprachwissenschaft, w: Poetics  – poetyka  – poetika, 
s. 3–9; N. Ruwet, Językoznawstwo a poetyka, tłum. I. Sieradzki, „Pamięt-
nik Literacki” 1972, z. 2, s. 259–274.

 ¹⁶ Por. M.R. Mayenowa, Teoria języka i  poezji na terenie romańskim. 
(G. Vico i J.J. Rousseau), w: Język i poezja. Z dziejów świadomości xviii 
wieku, Wrocław 1970, s. 9–24.

 ¹⁷ Por. J. Sikora, Język, myślenie, uczucie w twórczości J.G. Herdera, tamże, 
s. 49–69.

 ¹⁸ Por. Z. Kopczyńska, „Poezja jest sztuką przez język”, tamże, s. 70–93.
 ¹⁹ J.C. Ransom, Th e World’s Body, New York 1938 (cyt. wg: Jakobson, Po-

etyka w świetle językoznawstwa, s. 69).
 ²⁰ Określenie Valéry’ego, odgrywające ważną rolę w książce J. Sławińskie-

go Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej (Wrocław 1965, 
s. 32 i n.).

 ²¹ J. Mukařovský, O języku poetyckim, s. 133.
 ²² Por. zastrzeżenia, jakie wobec pojęcia „prymatu” funkcji poetyckiej sfor-

mułował H. Markiewicz (Jeszcze o teorii języka poetyckiego, w: Przekro-
je i zbliżenia. Rozprawy i szkice historycznoliterackie, Warszawa 1967, 
s. 330–331).



 wstp 15

estetyczną (trochę myląco, gdyż może to nasuwać skojarze-
nia z „ozdobnością” czy „pięknem”), Jakobson  – poetycką, 
Markiewicz  – autoteliczną²³. We wszystkich tych określe-
niach teoretycy wskazują na to samo: istotą owej funkcji ma 
być „nastawienie (Einstellung) na sam  k o m u n i k a t,  sku-
pienie się na komunikacie dla niego samego”²⁴. Co jednak 
szczególnie ważne, „dominowanie funkcji estetycznej w ję-
zyku poetyckim nie ma [...] charakteru wyłączności: trwa 
w nim stała walka i stałe napięcie pomiędzy wewnętrzną ce-
lowością a komunikacją; w ten sposób język poetycki, choć 
swoim autofi nalizmem przeciwstawia się innym językom 
funkcjonalnym, nie jest od nich oddzielony nieprzekraczal-
ną granicą”²⁵.

Konkretnym przejawem dominacji funkcji poetyckiej, 
„nastawienia na sam komunikat”, jest zjawisko określone 
przez J. Sławińskiego jako „nadmiar organizacji” tekstu w sto-
sunku do jego „zewnętrznych uwarunkowań i zobowiązań”. 
Tekst poetycki odznacza się „nadwyżką ładu, ładem «ponad 
potrzebę» porozumienia”. Jednocześnie ten skierowany „do 
wewnątrz” ład, to nastawienie na maksymalne „urzeczowie-
nie przekazu”, powoduje pewną nadwyżkę informacji, a mia-
nowicie wzbogacenie tekstu „o informację, której przedmio-
tem jest sam przekaz językowy”²⁶, informację poetycką czy 

 ²³ J. Mukařovský, O języku poetyckim, s. 133; R. Jakobson, Poetyka w świetle 
językoznawstwa, s. 32; H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o litera-
turze, Kraków 1965, s. 77.

 ²⁴ R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, s. 32.
 ²⁵ J. Mukařovský, O języku poetyckim, s. 136. Por. też zdanie Jakobsona 

(Poetyka w świetle językoznawstwa, s. 32): „Wszelkie próby zredukowa-
nia zakresu funkcji poetyckiej do samej poezji lub ograniczenia poezji 
tylko do funkcji poetyckiej byłyby błędnym uproszczeniem”. Warto pa-
miętać, że w tym punkcie strukturalizm praski zmodyfi kował skrajność 
tez formalistów rosyjskich, uważających język poetycki za jednofunkcyj-
ny (zob. J. Sławiński, Wokół teorii języka poetyckiego, w: Problemy teorii 
literatury, red. H. Markiewicz, Wrocław 1967, s. 78).

 ²⁶ J. Sławiński, Wokół teorii języka poetyckiego, s. 80, 81, 83.
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stylistyczną²⁷; rzecz jasna  – tym większą, im bardziej jest 
niespodziewana i oparta na efekcie zaskoczenia. „Osobli-
wość wypowiedzi poetyckiej w tym, że podlegając większym 
niż jakikolwiek inny przekaz językowy ograniczeniom, jest 
mimo to nasycona informacjami w stopniu znacznie wyż-
szym, niż to się dzieje w innych typach wypowiedzi”²⁸. Jest 
to bezpośrednim wynikiem zjawiska, które prascy struktu-
raliści nazwali „aktualizacją”²⁹, a Sławiński  – reinterpretacją 
znaków językowych w wypowiedzi poetyckiej:

Słowo w tekście poetyckim gra swoją złożoną biografi ą. 
Swoją  – kształtującą się dopiero  – biografi ą uczestnika 
danego zespołu. I swoją dotychczasową biografi ą ukształ-
towaną w wielorakich sytuacjach komunikacyjnych. Na tle 
słownego kontekstu utworu i na tle zastosowań w języku 
praktycznym, w poznawczych czy w imperatywnych for-
mułach, a także w tekstach artystycznoliterackich. Wcho-
dząc w nową historię, wyprowadza do przekazu poetyc-
kiego całą swoją uprzednią historię, która w nim zakrzepła, 
swoje role i przyzwyczajenia, związane z przynależnością 
do danego systemu językowego i do określonych sfer spo-
łecznych użyć. W słowie poetyckim przecinają się te dwie 
historie. Działa ono jednocześnie w relacji do szeregu pól 
znaczeniowych. Na tym polega jego elementarna wielo-
znaczność, jego specyfi czna homo nimiczność.³⁰

Do podstawowego dla naszych dalszych rozważań pro-
blemu informacji poetyckiej jeszcze powrócimy; tymczasem 
zatrzymajmy się na chwilę nad zagadnieniem poezji jako 

 ²⁷ Określenie I. Fónagyego (O informacji stylistycznej, „Pamiętnik Literacki” 
1962, z. 4, s. 507–525).

 ²⁸ J. Sławiński, Wokół teorii języka poetyckiego, s. 89.
 ²⁹ B. Havránek, Zadania języka literackiego i jego kultura, w: Praska szkoła 

strukturalna, s. 76 i n.
 ³⁰ J. Sławiński, Wokół teorii języka poetyckiego, s. 89.
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„języka w języku”. W myśl stwierdzeń Sławińskiego reinterpre-
tacja znaków językowych dokonuje się poprzez zderzanie ze 
sobą ich rozmaitych „biografi i”, przede wszystkim  – „biogra-
fi i” wewnątrztekstowej i „biografi i” rozumianej jako przyna-
leżność słowa do systemu językowego. Inaczej mówiąc, jest 
to problem umiejscowienia „struktury tekstu na tle struktu-
ry języka”³¹, problem relacji pomiędzy tekstem poetyckim 
a  systemem językowym, stanowiącej specyfi czną formę 
relacji: parole  – langue. Trzeba dla porządku dodać, że tę 
opozycję de Saussure’a językoznawstwo współczesne (np. 
É. Benveniste, E. Buyssens, G. Guillaume) nieco kompli-
kuje, rozbijając parole na acte de parole i discours. Pierw-
sze dotyczy samego aktu mówienia, drugie oznacza wynik 
tego aktu  – wypowiedź, rozumianą jako układ znaków. Akt 
mówienia to „powiedzenie (czegoś)”, wypowiedź  – „to, co 
powiedziane”³². Tekst poetycki trzeba więc w  tym sensie 
traktować jako discours, wypowiedź. Nie zmienia to jednak 
faktu, że pozostaje tu w mocy zasadniczy problem związany 
z opozycją: langue  – parole; korzystając z podstawowych 
cech systemu, wypowiedź (a  nie tylko akt mówienia) za-
razem cechy te podważa, zawiera bowiem elementy przy-
padkowe, niesystemowe; aby powtórnie użyć cytowanej już 
metafory Sławińskiego: przeciwstawia „biografi i” słowa ro-
zumianej jako odniesienie do systemu języka  – „bio grafi ę” 
wywiedzioną z  umiejscowienia słowa wewnątrz samej 
wypowiedzi.

To skrótowe i powierzchowne przypomnienie spraw, skąd-
inąd znanych i doskonale zadomowionych we współczes-
nej teorii literatury, było nam potrzebne, aby powrócić 
do cytowanych na wstępie przykładów. Chcemy pokazać, 
jakie trudności może  – przynajmniej z pozoru  – nastręczać 

 ³¹ W. Górny, Struktura tekstu na tle struktury języka, w: Problemy teorii 
literatury, s. 60–75.

 ³² J. Lalewicz, Język, wypowiedź, akt mówienia, w: Studia semiotyczne, 
Seria iii, red. J. Pelc, Wrocław 1972, s. 149–150.
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język poezji Białoszewskiego badaczowi, który stosując do 
niej wymienione tu kategorie, pragnąłby bronić ją przed za-
rzutem „antypoetyckości”³³.

Pierwszą z tych trudności jest niewątpliwie kwestia „nad-
miaru organizacji”, który  – przy przyjęciu hipotezy, iż tekst 2 
jest tekstem poetyckim  – powinien ex defi nitione cechować 
zacytowaną wypowiedź. Narzuca się natychmiast obserwa-
cja, że nie ma tu ani jednej formy tradycyjnego kształtowa-
nia językowej nadorganizacji, które mogliśmy obserwować 
na przykładzie tekstu 1, a  więc choćby uporządkowania 
rytmicznego, paralelizmów składniowych, rymowania itp. 
Co więcej: nawet przy bardziej tolerancyjnym rozumieniu 

„nadmiaru organizacji” stosowanie tego pojęcia do tekstu 
Białoszewskiego budzi pewien odruchowy sprzeciw. Dzie-
je się tak chyba dlatego, że poezja wszystkich epok zbytnio 
nas przyzwyczaiła do rozumienia nadorganizacji językowej 
jako synonimu  s p ó j n o ś c i  tekstu³⁴: tymczasem są to dwie 
różne cechy, które wprawdzie w pewien sposób „sprzyja-
ją” sobie nawzajem, ale nie sprowadzają się do tego samego. 
Tekst Białoszewskiego może tu być najlepszym dowodem: 
można o nim powiedzieć wszystko oprócz tego, że jest spój-
ny, a przecież niespójny i niedbały charakter wypowiedzi nie 
wyklucza tu bynajmniej istnienia wyrazistej nadorganizacji 
językowej, będącej wynikiem „nastawienia na sam komuni-
kat” i reinterpretacji znaków językowych. Tak np. persewe-
racja przymiotnika „biały”, która mogłaby sprawiać wrażenie 
językowego automatyzmu, będącego wynikiem przepływu 
luźnych skojarzeń, przynosi w efekcie poetycką wieloznacz-
ność („biały” w sensie 1° dosłownym, 2° takim jak w zlek-

 ³³ Taką „próbę poetyckości” wobec innego utworu Białoszewskiego, pol-
ki z sobą, wykonał E. Balcerzan (Przez znaki. Granice autonomii sztu-
ki poetyckiej. Na materiale polskiej poezji współczesnej, Poznań 1972, 
s. 86–99).

 ³⁴ Por. M.R. Mayenowa, Spójność tekstu a postawa odbiorcy, w: O spójności 
tekstu, red. M.R. Mayenowa, Wrocław 1971, s. 189–205.



 wstp 19

sykalizowanym określeniu „biały człowiek”, 3° przenośnym, 
synonimicznym z „ascetyczny” i „wyprany ze wszystkiego”, 
4° nawiązującym do swego antonimicznego przeciwieństwa 
poprzez odwołanie do Gdzieżeś to bywał, czarny baranie; 
podobnie „baran” jest jednocześnie składnikiem dziecinnej 
piosenki, kożuchem i dosłownym baranem, któremu „pe-
kaes ustępuje” z drogi). Trudność okazuje się więc pozor-
na. Podstawowym paradoksem poezji Białoszewskiego jest 
właśnie współistnienie pozornej językowej niespójności 
i bogatej nadorganizacji wewnętrznej.

Problem drugi natomiast polega na tym, że badając język 
poetycki Białoszewskiego jako „język w języku”, a więc na tle 
struktury systemu językowego, stajemy przed konieczno-
ścią dokonania daleko bardziej szczegółowych rozróżnień 
niż prosta opozycja: język poetycki  – język naturalny. Trze-
ba  – jest to rzecz dla zrozumienia podstawowych cech tej 
poezji niezbędna  – widzieć strukturę tekstów poetyckich 
Białoszewskiego na tle niejako podwójnym: na tle języka 
ogólnego i na tle rozmaitych jego podrzędnych form czy 
aspektów, sytuujących się zresztą na różnych płaszczyznach 
podziału. Cytowany tekst np. narzuca konieczność wprowa-
dzenia co najmniej trzech takich aspektów języka ogólnego: 
języka dziecięcego (znamienny mechanizm deleksykalizacji 
związków frazeologicznych, zasada analogii, rządząca za-
mianą jednego ze składników związku na inny, przeciwstaw-
ny znaczeniowo, itp.), języka mówionego (korekcje i uzu-
pełnienia dokonywane w  trakcie mówienia, uproszczona 
składnia, brak tendencji do eliminowania powtarzających 
się wyrażeń itp.), języka potocznego (rozumianego jako 
język „niższych” warstw społecznych: tutaj znaczące jest 

„środowiskowe” zabarwienie słownictwa). Tak się składa, że 
właśnie te trzy aspekty języka są dla poezji Białoszewskiego 
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szczególnie ważnymi obiektami odniesienia i one też będą 
głównym przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy; za 
chwilę zresztą powrócimy do nich, aby bliżej scharaktery-
zować ich rolę. Tymczasem zauważmy tylko, że pełnią one 
osobliwą funkcję pośrednika między wypowiedzią poetycką 
a ogólnym systemem językowym: dla naszych dalszych roz-
ważań równie istotne znaczenie będzie miał problem sto-
sunku wypowiedzi do któregoś z tych aspektów, jak i kwe-
stia stosunku każdego z nich do systemu ogólnojęzykowego. 
Interesować nas będzie zwłaszcza problem określonych 
semantycznych i „światopoglądowych” konsekwencji, jakie 
wiążą się z wyborem tych właśnie aspektów języka jako „po-
średników” pomiędzy wypowiedzią a systemem.

Centralnym problemem niniejszej pracy jest bowiem 
sprawa  s e m i o t y k i  języka poetyckiego. Podobnie jak przy 
określeniu istoty i  specyfi ki języka poetyckiego, również 
i w tym względzie najbardziej płodna myślowo wydaje nam 
się tradycja badawcza zapoczątkowana już przez Mukařov-
ský’ego (współcześnie podkreśla się jego zainteresowania 
semiotyką i socjologią form artystycznych³⁵), a kulminująca 
w nowszych propozycjach semiotyki, zgodnie z którymi ję-
zyk poetycki to nie tylko „specjalna organizacja języka natu-
ralnego” (o czym mówiliśmy dotąd), ale również „specjalna 
organizacja języka naturalnego, podyktowana przez określo-
ną koncepcję świata”³⁶. Badanie języka poetyckiego w myśl 
tych koncepcji polegać ma więc nie tylko na rozszyfrowy-
waniu praw tej specyfi cznej nadorganizacji, lecz także na 
odczytywaniu z owych praw określonego „modelu świata”³⁷.

 ³⁵ J. Sławiński, Jan Mukařovský: program estetyki strukturalnej, w: J. Muka-
řovský, Wśród znaków i struktur, s. 17–20; Karta z dziejów semiologicznej 
koncepcji fi lmu, „Res Facta” 1969, z. 3, s. 131–136.

 ³⁶ J. Faryno, dz. cyt., s. 118.
 ³⁷ Pojęcie „modelu świata” zob. W.W. Iwanow, W.N. Toporow, Sławian-

skije jazykowyje modielirujuszczije semioticzeskije sistiemy. (Drewnij 
pieriod), Moskwa 1965, s. 7: „Model świata jest [...] programem zacho-
wania dla jednostki i dla grupy, jako że określa zasób operacji, służących 



i. W stronę języka dziecięcego

1

Jednym z najczęściej powtarzanych sądów krytyki literackiej 
twórczości Mirona Białoszewskiego jest teza, jakoby poeta 
dokonywał w swoich utworach  – co najmniej od etapu Ra-
chunku zachciankowego poczynając  – daleko posuniętej 

„deformacji słowa”. Określenie to jest na tyle popularne, że 
nie ma potrzeby cytować wszystkich krytyków, którzy się 
nim posługują: cytatów byłoby zbyt wiele. Należy jednak za-
uważyć, że mimo pozornej jednomyślności krytyki w tym 
względzie  – trudno znaleźć bodaj dwóch autorów, zgadza-
jących się całkowicie co do istoty i metod owej „deforma-
cji”. Jedni zadowalają się ogólnikowym napomknieniem, że 
Biało szewski posługuje się „słowem ułomnym”, „kalekim” 
czy „zdeformowanym”⁷¹: tak np. czymś powszednim są 
sceptyczne głosy, że twórca pragnie osiągać swoje poetyckie 
cele „przy pomocy sałatki połamanej składni i zwyrodniałej 
gramatyki”⁷²; w gruncie rzeczy podobny sens ma określenie 

 ⁷¹ O „kalekości składni”, będącej językową konsekwencją przejętej od Leś-
miana „mitologii kalectwa”, mówi w odniesieniu do Białoszewskiego 
Z. Bieńkowski (Anty-Peiper, w: tegoż, Poezja i niepoezja. Szkice, War-
szawa 1967, s. 124, 122).

 ⁷² W. Bieńko, Białoszewski po raz drugi, „Współczesność” 1959, nr 7.
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J. Przybosia „słowo przedrzeźnione”⁷³ czy Sandauerowska 
metafora „rupieciarnia słów”⁷⁴, zastosowana wobec Mylnych 
wzruszeń. Jeszcze z okazji Pamiętnika z powstania warszaw-
skiego dostrzeżono w języku tej twórczości niewiele więcej 
ponad operowanie „zdaniami [...] sztucznie poszarpanymi, 
sztucznie kalekimi”⁷⁵. Ma się rozumieć, te wszystkie ogólni-
kowe i metaforyczne określenia rzadko bywają tłumaczone 
przez autorów na język pojęć bardziej precyzyjnych. Za to 
inni krytycy sięgają, przeciwnie, do określeń zbyt szczegó-
łowych i wąskich zakresem, mówiąc np. o „rozbijaniu słowa” 
czy, mniej metaforycznie, o jego „częściowej [...] dezinteg-
racji”⁷⁶; to określenie J. Rogozińskiego nie jest jeszcze zbyt 
jasne, rozumiemy jednak, o co chodzi, gdy w eseju A. Sterna 
czytamy, że Białoszewski posługuje się metodą „zdezauto-
matyzowania słowa” poprzez zautonomizowanie jego ele-
mentów⁷⁷. Istotnie tak bywa, ale nie jest to przecież jedyny 
typ operacji językowej, dzięki któremu słowo poetyckie au-
tora Mylnych wzruszeń zasłużyło sobie na miano „zdefor-
mowanego”. Stosunkowo najbliższe prawdy i najpełniejsze 
wydaje się więc wyjaśnienie inne, równie często zresztą 
spotykane: Białoszewski posługuje się po prostu językiem 
odbiegającym od norm poprawnościowych przyjętych we 
współczesnym języku ogólnym, „nie liczy się z ustalonymi 
zwyczajami językowymi”⁷⁸.

 ⁷³ J. Przyboś, Słowo przedrzeźnione, „Przegląd Kulturalny” 1959, nr 7.
 ⁷⁴ A. Sandauer, Poezja rupieci, w: tegoż, Samobójstwo Mitrydatesa. Eseje, 

Warszawa 1968, s. 123.
 ⁷⁵ J. Wilhelmi, wstęp do: M. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszaw-

skiego, Warszawa 1970, s. 5.
 ⁷⁶ J. Rogoziński, Białoszewski, „Nowa Kultura” 1961, nr 12.
 ⁷⁷ A. Stern, Szkoła nieprzyzwyczajenia, w: Poezja zbuntowana, Warsza-

wa 1964, s. 383. W gruncie rzeczy ani o krok dalej poza tę konstatację 
nie posuwa się  – mimo swoich ambicji naukowych i obiecującego tytu-
łu  – praca M. Chołocińskiej-Marszałek Eksperymenty Białoszewskiego 
(„Przegląd Humanistyczny” 1968, nr 3, s. 117–134).

 ⁷⁸ J. Prokop, Igraszki katastrofi sty: Miron Białoszewski, w: tegoż, Euklides 
i barbarzyńcy. Szkice literackie, Warszawa 1964, s. 196.
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Krytycy, którzy próbują ująć osobliwości poetyckiego ję-
zyka Białoszewskiego w ten ostatni sposób, wikłają się jed-
nak natychmiast w sprzeczności. Trudność nasuwa głównie 
odpowiedź na nie przez wszystkich uświadomione pytanie: 
jeśli istotnie mamy tu do czynienia z opozycją wobec normy, 
to czy jest to opozycja totalna? Czy, inaczej mówiąc, Biało-
szewski „nie liczy się z ustalonymi zwyczajami językowymi” 
całkowicie bezkompromisowo? Nie chodzi tu, rzecz jasna, 
o oczywisty problem współistnienia w tekście jednostek ję-
zykowych odbiegających od normy i jednostek z tą normą 
zgodnych: każdy zdaje sobie sprawę, że gdyby nie przepla-
tanie jednych drugimi, wiersze Białoszewskiego niejako wy-
szłyby poza obręb języka, zatraciłyby reguły przyporządko-
wywania słowom określonych znaczeń. Chodzi natomiast 
o to, czy w ramach tych jednostek językowych, które swoim 
brzmieniem, fl eksją, konstrukcją słowotwórczą itp. odbie-
gają od normy, można mówić o całkowitej dowolności po-
stępowania językowego. Jeśli tak, mielibyśmy do czynienia 
z językową anarchią, z nawrotem do futurystycznego postu-
latu „słów na wolności”, z ożywieniem tendencji nawet dada-
istycznych. Jakoż istotnie zdarzało się, iż krytycy  – zwłasz-
cza początkowo  – umieszczali utwory Białoszewskiego na 
tle tego rodzaju tradycji⁷⁹. Później jednak dowolność takiej 
tezy stała się aż nadto oczywista⁸⁰.

Doszło więc do sytuacji, w której większość komentato-
rów Rachunku zachciankowego, Mylnych wzruszeń czy Było 

 ⁷⁹ Tak już w pionierskiej rozprawie S. Dana-Bruzdy O „Obrotach rzeczy” 
Mirona Białoszewskiego („Pamiętnik Literacki” 1961, z. 4, s. 471 i  in.); 
wydaje się w ogóle, że wadą tej skądinąd cennej pracy było osadzenie 
poezji Białoszewskiego w zbyt wielu tradycjach literackich i plastycz-
nych naraz; zob. także J. Trznadel, Spotkanie sprzed lat, „Nowa Kultura” 
1956, nr 28; Rozmowy o dramacie. Teatr Białoszewskiego, „Dialog” 1959, 
nr 2, s. 109 (wypowiedź Z. Fedeckiego); J. Rogoziński, dz. cyt.; J. Prokop, 
dz. cyt., s. 195.

 ⁸⁰ Polemizuje z nią np. J. Błoński (Liryka Białoszewskiego, „Życie Literackie” 
1961, nr 39).
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i było prześlizgiwała się niejako ponad zawartą we własnych 
wywodach sprzecznością, polegającą na tym, że z  jednej 
strony stwierdzali oni u Białoszewskiego wyraźną opozy-
cję wobec normy językowej, z drugiej zaś interpretacyjna 
uczciwość wobec obiektywnych cech tekstu kazała im kon-
statować, iż nawet najdalej posunięta „deformacja słowa” 
lub „torturowanie składni” ma jednak jakiś prawzór, jakieś 
oparcie we wcześniej zastanych zjawiskach języka ogólnego. 
W charakterystyczny sposób wyraża się ta sprzeczność w in-
teresującym skądinąd szkicu J. Prokopa, który stwierdzając, 
że Białoszewski w swoich utworach „nie liczy się z ustalony-
mi zwyczajami językowymi” oraz że „język takich utworów 
jest całkowicie «jednorazowy»”, zauważył również, że zabie-
gi poety „pasożytują na «najgłębszych trzewiach» ogólnego 
systemu językowego”⁸¹.

Obie te, wyraźnie sprzeczne ze sobą, konstatacje są z pew-
nością jednakowo słuszne; problem polega tylko na tym, jak 
je ze sobą pogodzić. Wydaje się, że sprawa jest prostsza, 
niżby można przypuszczać. Powiedzmy krótko: język poe-
tycki Mirona Białoszewskiego w wielu swoich konkretnych 
użyciach opiera się na świadomej opozycji wobec ogólnie 
obowiązującej normy językowej; zarazem jednak w każdej 
z  takich sytuacji mamy do czynienia z  pomyłkowym jak 
gdyby czy błędnym wykorzystaniem normy i n n e j, która do 
danej jednostki językowej w normalnych warunkach się nie 
stosuje. Jednym słowem: język tej poezji opiera się na zasa-
dzie błędu językowego, ale błędu niepozbawionego swoistej, 
celowo „mylnej” logiki. Mało kto zwrócił dotychczas uwa-
gę na fakt, że dzięki temu język poetycki Białoszewskiego 
odwołuje się do wzorca istniejącego już w języku ogólnym 
i doskonale znanego: do mowy dziecięcej i charakterystycz-
nych dla niej mechanizmów dziecięcego błędu językowego.

 ⁸¹ J. Prokop, dz. cyt., s. 196.
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Jak wynika z kolofonu, druk Języka poetyckiego Mirona Bia-
łoszewskiego zakończył się w październiku 1974 roku; wkrót-
ce potem ten nowy tom cenionej serii Z Dziejów Form Ar-
tystycznych w Literaturze Polskiej pojawił się w sprzedaży. 
Biała, charakterystyczna okładka, tym razem obramowana 
ciemnofi oletowym kolorem, przyciągała uwagę odwiedza-
jących wrocławską Księgarnię Ossolineum w Rynku, gdzie, 
wraz z innymi nowościami, wystawiono dzieło w witrynie 
oraz na regale z  poprzednimi woluminami serii. Książki 
miały wtedy dużo miejsca. Oczywiście, rzecz można było 
kupić również w wielu innych księgarniach w Polsce.

Parę miesięcy później, dokładnie w środę 5 marca 1975 
roku, autobiografi czny bohater prozy Białoszewskiego prze-
bywał w uzdrowisku w Konstancinie, skąd wybierał się na 
wędrówki w okolicy.

Wysiadam i idę pod skarpę na Obory. Zaczepia mnie 
dwóch, bo trzymam pisak i zeszyt

 – panie, kiedy tu zrobią te stawy?
 – co?
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 – te stawy mają tu zrobić
 – nie wiem.
Pytają dalej. Odchodzę. Mijam babkę z dzieckiem.
 – na Obory tędy?  – teraz ja pytam
 – tak¹

Zestawienie obu wydarzeń nie sugeruje bynajmniej 
przypuszczenia, w myśl którego (wtedy) niedawno opubli-
kowana monografi a autorstwa Stanisława Barańczaka była 
pilnie czytana również w szerokich kręgach społeczności 
Mazowsza. Owszem, oba fakty, edytorski i socjalny, zdają 
się należeć do odmiennych porządków. Zarazem jednak tak 
Białoszewski napisał tę scenkę, że między zróżnicowanymi 
przestrzeniami zaczyna się dziać coś intrygującego. Zabaw-
ne qui pro quo polega na tym, że notujący coś w celach nie-
wątpliwie literackich Białoszewski został wzięty za geodetę 
czy mierniczego. Inaczej rzecz ujmując, podwarszawskim 
przechodniom nie przyszło do głów, iż zapytany po raz 
kolejny rozstrzyga problem pisarskiej referencjalności, po-
myśleli natomiast o tym, iż zaprzątająca ich kwestia z dzie-
dziny technologii geodezji znajduje właśnie znakowy od-
powiednik w notesie nieznajomego. Na pomyłce w kwestii 
napotkanej postaci rzecz się nie wyczerpuje: Białoszewski 
opuścił pytających, ażeby (od razu?) przeprowadzić ich ze 
świata społecznego do przedstawionego.

A nad przytoczonym fragmentem Konstancina warto za-
trzymać się również z innych powodów. Otóż urywek ten 
jawi się jako poręczna i mocna metafora wielu nierozpoznań, 
których ofi arą był  – i bywa jeszcze nadal  – Białoszewski.

We wspomnieniu napisanym po śmierci pisarza Jacek Łu-
kasiewicz przedstawia gwałtowność reakcji na poezję autora 
Było i było. W latach siedemdziesiątych Białoszewski

 ¹ M. Białoszewski, Konstancin, w: tegoż, Małe i większe prozy opubliko-
wane po roku 1980, Warszawa 2000, s. 139.
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wystąpił we Wrocławiu na Czwartku Literackim. Czwartki 
miały swoją publiczność. Przychodziły starsze panie, nie-
odmiennie biorąc udział w dyskusji. Wychowały się  – mó-
wiły  – na poezji uczuciowej, rymowanej, teraz zaś modne 
są wiersze białe, intelektualne, trudno zrozumiałe. „Ale 
pan  – zwracały się do każdego z występujących  – pisze 
inaczej; choć nowoczesny, trafi a do serc”. Wszyscy potaki-
wali. Tylko na wieczorze Białoszewskiego, w trakcie czyta-
nia wierszy, ktoś zawołał: „Bzdury. Nie będę tego słuchał!”. 
I wyszedł z sali.²

Autor podkreśla, że tego rodzaju intensywnie negatyw-
ny odbiór spotkał właśnie poezję autora Mylnych wzruszeń, 
wszelkie inne wiersze były zgodliwie przyjmowane. I opisa-
na manifestacja sprzeciwu odbyła się na placu Kościuszki 
(gdzie urządzano Czwartki Literackie) przecież już po uzna-
niu Białoszewskiego przez krytykę, być może nawet (Łuka-
siewicz nie podaje dokładnej daty) po ukazaniu się mono-
grafi i Białoszewskiego.

Podobny incydent powtórzył się w roku 1982 w Nowym 
Jorku. Białoszewski, wybrawszy się  do Stanów po odbiór 
Nagrody Jurzykowskiego, miał tam również, w Polskim In-
stytucie Naukowym, spotkanie autorskie. Poeta i uczestnicy 
byli zadowoleni, aczkolwiek nie bez wyjątku:

Jeden tylko facet powiedział, że „szkoda słuchać takich rze-
czy”, i wyszedł obrażony, ale po wszystkim. Niektórzy znają 
go z podobnych wystąpień. Inni mówili, że specjalnie go 
opłaciłem  – żeby uatrakcyjnić wieczór.³

Tak wygląda zapis wydarzenia w wersji diarystycznej, su-
rowszej. Przygotowując zaś osobną publikację, czyli dłuż-

 ² J. Łukasiewicz, Białoszewski, w: tegoż, Rytm, czyli powinność. Szkice 
o książkach i ludziach po roku 1980, Wrocław 1993, s. 88.

 ³ M. Białoszewski, Tajny dziennik, Kraków 2012, s. 811.
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szą prozę AAAmeryka, dokonał autor znamiennego przesu-
nięcia:

Ja w  świetnym nastroju, publiczność też. Wszystko się 
udaje. Nawet ktoś okazuje się oburzony na tego rodzaju 
wiersze. Wychodzi ostentacyjnie z  sali. Inni mówią na 
boku, że Białoszewski specjalnie go sobie zamówił, żeby 
było ciekawiej.⁴

W obu relacjach pojawia się  – niedementowane przez pi-
sarza  – domniemanie o wynajęciu kogoś do roli antyklakie-
ra, którego manifestacja miałaby być dodatkowym punktem 
publicznego czytania wierszy, nie przeszkadzając zasadni-
czo w przebiegu wieczoru. Nie ma wystarczających prze-
słanek ani też potrzeby, by wypowiadać się na temat praw-
dopodobieństwa przypuszczeń o zaangażowaniu widza do 
specjalnych poruczeń. W każdym razie w drugim wariancie 
opisu Białoszewski wyraźnie włącza, wkomponowuje obu-
rzonego odbiorcę do całości poetyckiego spektaklu, jakim 
było autorskie czytanie wierszy.

Nierozpoznanie? Niezrozumienie? Folklor spotkań kultu-
ralnych? Skrycie przygotowany happening? A może nawet: 
inwariant recepcji?

Pytania istotne, gdyż odrzucanie Białoszewskiego nie 
pozostaje wyłącznie zjawiskiem z  przeszłości. Osobliwe 
komentarze, które pojawiły się kilka lat temu po wydaniu 
dwóch nowych książek pisarza (Chamowa z  2009 oraz 
Tajnego dziennika z 2012), posiadają wcale spory potencjał 
uogólniający. Nie da się również wykluczyć, iż przejawia się 
w nich ta dawna, zwłaszcza z lat sześćdziesiątych, naiwna 
niecierpliwość odbioru. Co jednak dziwniejsze, owa niechęć 
zwraca się teraz przeciw prozie. Żeby nie było wątpliwości: 

 ⁴ Tegoż, AAAmeryka, w: tegoż, Małe i większe prozy, dz. cyt., s. 235.
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przykłady, które tu zaraz odnotuję, to marginalia czy wręcz 
curiosa recepcji Białoszewskiego, niemniej zaistniały w prze-
strzeni publicznej, i to nie w gazetkach osiedlowych kopio-
wanych na ksero ani na amatorskich forach internetowych.

Piotr Kępiński tak oto podsumowuje pierwszy z nowych 
tomów:

Generalnie brak tu nerwu i pomysłu. Czyta się Chamowo 
i czeka, żeby się czym prędzej skończyło.

Wydaje się, że rację miał Białoszewski, dając za życia tyl-
ko fragmenty tej książki do druku. Dzisiaj dostajemy całość. 
N i e p o t r z e b n i e.  Ten doskonały Białoszewski jest gdzie 
indziej. W Rozkurzu i Zawale chociażby.⁵

Z pozoru  – ale tylko z pozoru, o czym uprzedzam, gdyż 
zestawianie obu autorów stałoby się przekroczeniem zasad 
obyczajności porównań  – podobny sąd wypowiedział Mi-
chał Głowiński:

Wydobyte z  papierów pośmiertnych i  podredagowane 
przez panią Mariannę Sokołowską Chamowo bardziej 
niż powieścią jest kryptodziennikiem. Warto je uważnie 
czytać, choć moim zdaniem nie dorównuje jego dziełom 
wcześniejszym. Jest w nim codzienność, mniej wszakże 
tego, co decyduje o wielkości jego pisarstwa, a mianowicie 
błysków metafi zycznych i  lingwistycznych kryjących się 
za relacjami z dnia codziennego. Myślę, że Białoszewski 
wiedział, co robi, gdy nie zdecydował się na opublikowanie 
tego dzieła.⁶

Bez większych kłopotów wypisałbym z Chamowa całe 
fl orilegium „błysków metafi zycznych i  lingwistycznych”, 

 ⁵ P. Kępiński, Banalny Miron, „Newsweek” 2009, nr 33, s. 86 (podkr. A.P.).
 ⁶ Kulturalny koszyk prof. M. Głowińskiego, not. Z. Zaleska, „Duży Format” 

2009, nr 34 (dod. do: „Gazeta Wyborcza”, nr 206), s. 15.
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lecz nie miejsce na to w niniejszym posłowiu. Rzecz jasna, 
komentarz Głowińskiego w żadnym wypadku nie wchodzi 
w skład recepcji osobliwej: jest przykładem poważnej wy-
powiedzi krytycznoliterackiej i służy mi jako kontrastowe 
tło dla cytowanego wcześniej sądu Kępińskiego, gdzie zdu-
miewa kategoryczna konstatacja zbędności wydania Cha-
mowa. Owszem, z czyimiś opiniami można się nie zgadzać 
lub je analizować, najbardziej nawet przypadkowy odbior-
ca kultury ma prawo do swoich odczuć (tylko czy musi się 
zaraz nimi dzielić?). Gdy jednak Kępiński, ciągnąc swój 
dyskurs w  nieprzesadnie szerokich ramach publicystycz-
nej wrażeniowości, orzeka, iż wydanie nowej książki Bia-
łoszewskiego nie było potrzebne  – sprawa nabiera powagi 
doprawdy groźnej.

Michał Witkowski uczynił z  Chamowa podwójnie ne-
gatywne odniesienie, zarówno ogólne, jak i dotyczące jego 
własnej twórczości. Zapytany w wywiadzie o niemożliwy 
dzisiaj  – inaczej niż kiedyś  – model pisania, wskazał właśnie 
na Białoszewskiego. Nieprzeciętnie wyrozumiały czytelnik 
uznałby może, iż autor Drwala mówi o rynku książki, tyle 
że byłaby to socjologia nader egocentryczna.

On [Białoszewski] pisał w tamtych warunkach rynkowych, 
dla Marii Janion i dla kolegów z ibl-u. Dzisiaj by się nie 
sprzedał, bo z  punktu widzenia dzisiejszych oczekiwań 
czytelnika jest nudny. Z przerażeniem czytałem niedawno 
wydane Chamowo. Mimo że znałem je z rękopisów, to się 
za głowę łapałem, jakie to nudne. Ja umiem już czytać takie 
rzeczy, ale one nie są w stanie przykuć rozwydrzonego czy-
telnika. Trudno powiedzieć, czy Chamowo jest dobre, czy 
złe. W kontekście tego, czego wymaga się dziś od literatury, 
to znaczy, żeby stawała na rzęsach i przebiła innych, jest 



 posłowie 405

zupełnie chybione. Ja bym się dzisiaj bał publikować coś 
takiego pod swoim nazwiskiem.⁷

Gwoli ścisłości: Witkowski nie mógł czytać rękopisu Cha-
mowa, ponieważ ten się nie zachował⁸. Łgarstwo, podob-
nie jak cała wypowiedź, podporządkowane zostało funkcji 
autokreacyjnej. Udzielający wywiadu przedstawia się tedy 
jako wyjątkowy znawca Białoszewskiego  – taki, który ma 
dostęp do ineditów  – jako odbiorca, który posiadł umiejęt-
ności interpretacyjne wyższego rzędu. Wyznaje bezpreten-
sjonalnie, że umie już czytać takie rzeczy. Owszem, całą tę 
paplaninę Witkowskiego można by skwitować wzruszeniem 
ramion, trudno bowiem uznać ją za istotną prowokację. Jego 
wypowiedź spokojnie da się sprowadzić do dwóch sądów. 
Po pierwsze więc, masowy rynek książki rządzi się swoimi 
prawami. Po drugie, on, Witkowski, nie wydałby pod włas-
nym nazwiskiem prozy takiej jak Chamowo (pomija zresztą 
milczeniem, czy i  jak by taką książkę napisał). Sąd pierw-
szy jest banalny, drugi głupawy. I raz jeszcze: nie byłoby się 
czym zajmować, gdyby wywiad ten nie ukazał się w cyklu 

„Wyborczej”, którego bohaterami mają być najlepsi polscy 
pisarze. Marian Stala uznał całe przedsięwzięcie za  – z róż-
nych powodów  – warte namysłu, nieco dłużej zatrzymując 
się właśnie nad Witkowskim⁹.

 ⁷ Spalone zwłoki muszą być, z M. Witkowskim rozmawia D. Wodecka, 
„Gazeta Wyborcza” 2011, nr 279, s. 13.

 ⁸ Zob. M. S[okołowska], Nota od wydawcy, w: M. Białoszewski, Chamowo, 
Warszawa 2009, s. 388.

 ⁹ „[...] samoświadomość nowych pisarzy, ich stosunek do rówieśników 
i poprzedników. Warto byłoby zająć się nią szczególnie dokładnie, tym 
bardziej że rozmówcy «Wyborczej» starali się mylić tropy i  unikać 
zbyt wyraźnych deklaracji. Jeden zastanawiający szczegół: prowokacyj-
nie brzmiąca opinia Michała Witkowskiego o Białoszewskim. Tak źle 
o autorze Chamowa nie mówiono przez ostatnie trzydzieści lat. Czyż-
by zmiana?”. M. Stala, Nobel 2040, „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 50, 
s. 45.
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