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Z “CHMUR KO YSKI” NA “DNO MIERCI”. 

Z G OW  A KARABI IE KRZYSZTOFA KAMILA BACZY SKIEGO  

Roman Bobryk 

Od wielu lat twórczo  Krzysztofa Kamila Baczy skiego cieszy si  nieusta-
j cym zainteresowaniem zw aszcza m odszych mi o ników poezji. Mo na 
by bez wi kszych obaw zaryzykowa  twierdzenie, e, mimo zmieniaj cych 
si  pokole , jest to wci  poezja na swój sposób ‘modna’. róde  jej popu-
larno ci za  nale a oby si  dopatrywa  w pierwszej kolejno ci w tragicznym 
losie poety, którego ju  za ycia i wkrótce po mierci porównywano ze S o-
wackim (Jerzy Zawieyski), czy nazywano poetyckim “diamentem” (wg rela-
cji Kazimierza Wyki – okre lenie Stanis awa Pigonia). Po pocz tkowym 
okresie naukowej ‘wstrzemi liwo ci’, wynikaj cej mi dzy innymi z przy-
nale no ci poety do Armii Krajowej (co samo w sobie stanowi o w pocz t-
kowej fazie Polski Ludowej czynnik dyskwalifikuj cy i, w przypadku pisa-
rza czy poety, skazuj cy je li nie na ca kowite zapomnienie, to przynajmniej 
na funkcjonowanie na odleg ych peryferiach obiegu kulturowego),1 twór-
czo  jego trafi a te  ‘na warsztat’ literaturoznawców. Dzi  nale y j  uzna  
za ‘wzgl dnie dobrze’ przebadan  i opracowan .2  
_________________ 

 
1 To samo dotyczy zreszt  i publikacji samych utworów poety (a tak e innych jego rówie-

ników “obci onych” w oczach ówczesnych decydentów przynale no ci  do AK lub innych 
“reakcyjnych” formacji). Wprawdzie w 1947 roku ukaza  si  obszerny wybór utworów 
Baczy skiego pt. piew z po ogi (jak si  wydaje, publikowanie w owym czasie utworów poe-
tów przynale cych do Armii Krajowej, jest “efektem ubocznym” niedostatecznego jeszcze 
okrzepni cia nowej w adzy – jest to najwyra niej okres przej ciowy, a jego kres wyznacza 
szczeci ski zjazd ZLP w 1949 roku), ale od 1949 do 1955 roku twórczo  jego znika “niemal 
zupe nie z oficjalnych czasopism i wydawnictw” (zob. Jerzy wi ch, Wst p. [w:] K. K. Ba-
czy ski, Wybór poezji. Opracowa  J. wi ch. Wydanie trzecie przejrzane. Wroc aw-Warsza-
wa-Kraków 2007, s. CI.). 

2 Po klasycznej ju  monografii Kazimierza Wyki (Krzysztof Baczy ski, 1921-1944, Kra-
ków 1961), która nie tylko ‘przechowa a’ dla potomno ci pami  o poecie, ale jednocze nie i 
leg a u podstaw jego legendy (nota bene mitotwórczy charakter tej pracy ma te  swoje z e 
strony – zafa szowa  bowiem w pewnym stopniu obraz Baczy skiego i jego poezji), ukaza o 
si  jeszcze kilka publikacji ksi kowych (by do takich jedynie si  tu ograniczy ) o charakte-
rze b d  to syntetyzuj cym, b d  te  zbiorów analiz poszczególnych wierszy. Warto tu wy-
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Jako zasadniczy rys tej poezji badacze twórczo ci Baczy skiego ju  daw-
no wskazali wewn trzny konflikt wynikaj cy z zestawienia akceptowalnych, 
pozytywnych warto ci, w jakich wychowywano jego pokolenie z czasem i 
warunkami, do ycia w których zmusi a ich wojna i okupacja.3 Zdaniem An-
ny Lege y skiej, taki kontrast mi dzy przesz o ci  a tera niejszo ci  charak-
terystyczny jest przede wszystkim dla pierwszej fazy jego twórczo ci.4 Wy-
daje si  jednak, e mo na mia o rozszerzy  to uogólnienie na ca o  jego 
poezji. wiadczy  mo e o tym chocia by datowany na grudzie  1943 roku 
(a zatem przynale cy raczej do ostatniej fazy jego twórczo ci) znany wiersz 
Z g ow  na karabinie. Przy okazji lektury tego utworu warto zwróci  uwag  
na to, jak wspó graj  w nim, uzupe niaj , czy wr cz dubluj  swoj  semanty-
k  ró ne poziomy organizacji tekstu. Oto tekst wiersza: 

Noc  s ysz , jak coraz bardziej 
dr c i graj c kr g si  zaciska. 
A mnie przecie  zdrój rze bi  chy y, 
wyhu ta a mnie chmur ko yska. 

A mnie przecie  wody szerokie  
na d wigarach swych nios y p atki 
bzu dzikiego: bujne ob oki 
by y dla mnie jak u miech matki. 

Kr g powolny dzie  czy noc kr y,  
ostrzem wiszcz c tnie ju  przy ustach, 

a mnie przecie  tak jak i innym 
ziemia ros a t ga – nie pusta. 

_________________ 

 
mieni  przynajmniej niektóre z nich: Krzysztof Kamil Baczy ski: twórczo , legenda, recep-

cja. Pod redakcj  J. Detki, Kielce 2002; ad wierszami Baczy skiego. Interpretacje, szkice i 

rozprawy. Pod redakcj  G. Ostasza, Rzeszów 1998; Z. O óg, Romantycy czasu wojny: liryka 

Krzysztofa Kamila Baczy skiego oraz poetów “Sztuki i arodu” wobec tradycji romantycz-

nej, Rzeszów 2002; S. Stabro, Chwila bez imienia. O poezji Krzysztofa Kamila Baczy skiego. 
Wyd. II, Kraków 2003; J. wi ch, Wiersze Krzysztofa Kamila Baczy skiego, Warszawa 1991; 
A. K. Wa kiewicz, Krzysztof Kamil Baczy ski – poezja, historia, los, Gda sk 1994. 

3 Oceny takie trafi y ju  mi dzy innymi i do adresowanych do mo liwie szerokiego grona 
odbiorców syntez historycznoliterackich. Anna Nasi owska pisze: “Baczy ski wypowiedzia  
podstawowy konflikt moralny swego pokolenia. W dramatyczny sposób odczuwa  sprzecz-
no  mi dzy kr giem akceptowanych, jasnych warto ci, jak mi o , czu o , a przemian , ja-
kiej dozna  ca y wiat, ska ony przez ‘kainow  zbrodni ’” (cyt. wg: A. Nasi owska, Trzydzie-

stolecie: 1914-1944, Warszawa 1997, s. 201.) 
4 Zob. A. Lege y ska, Poetycka autobiografia Krzysztofa Kamila Baczy skiego, “Poloni-

styka” (2004), 4, s. 5. 
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I mnie przecie  jak dymu laska  
wytryska a go bia m odo ; 
teraz na dnie mierci wyrastam 
ja – syn dziki mego narodu. 

Kr g jak no em z wolna rozcina, 
przetnie wiat o zanim dzie  minie, 
a ja prze pi  czas wielkiej rze by 
z g ow  ci k  na karabinie. 

Obskoczony przez zdarze  zam t,  
kr giem ostrym rozdarty na pó , 
g ow  rzuc  pod wiatr jak granat, 
piersi zgniecie czas czarn  ap ; 

bo to by a ycia nie mia o , 
a odwaga – gdy mierci  nios o. 
Umrze  przyjdzie gdy si  kocha o  
wielkie sprawy g upi  mi o ci . 
     4 grudzie  1943 r.5 

Wiersz ten doczeka  si  ju  dwóch oddzielnych, ale wzajemnie si  dope -
niaj cych interpretacji autorstwa Barbary Jasi skiej6 i Tadeusza Rutkowskie-
go.7 Jasi ska odnosi monolog liryczny do sytuacji samego autora. St d, jak 
sama zaznacza, interpretacja tego wiersza zawiera prób  charakterystyki bo-
hatera i jego sytuacji w wiecie. Z kolei Rutkowski skupia si  przede wszyst-
kim na warstwie j zykowej/brzmieniowej wiersza – poczynaj c od wspó -
brzmie  i powtórze  na poziomie fonicznym po uk ady akcentowe i intona-
cyjne. W dalszej cz ci niniejszej pracy wyniki obu tych prac s  uwzgl dnia-
ne, natomiast odwo ania do nich pojawia  si  tu b d  w miar  potrzeb. 

K o n s t r u k c j a  w i e r s z a  

Utwór Baczy skiego sk ada si  z siedmiu czterowersowych strof o sta ej 
d ugo ci wersu (dziewi ciozg oskowiec) i sta ym uk adzie rymowym (abab). 
Przynajmniej na pozór mamy tu zatem do czynienia z tekstem jednolitym 
pod wzgl dem konstrukcyjnym. Ju  na pierwszy rzut oka mo na jednak zau-
wa y , e zako czenie wiersza (ostatnie dwie strofy (6-7), a cz ciowo i 
strofa 5) ró ni si  od ca o ci tekstu. Odmienno  ta manifestuje si  przede 
wszystkim w p aszczy nie tre ciowej, ale jeszcze istotniejszym mo e okaza  

_________________ 

 
5 Cyt. wg: K. K. Baczy ski, Wybór poezji, dz. cyt., s. 208-209. 
6 B. Jasi ska, Próba analizy wiersza Krzysztofa Kamila Baczy skiego “Z g ow  na kara-

binie”, “Polonistyka”, 1988, 6, s. 443-448. 
7 T. Rutkowski, Czytaj c Baczy skiego, “Polonistyka”, 1988, 6, s. 449-454. 
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si  wewn trzne zró nicowanie na poziomie semiotyki wypowiedzi (sposobu 
prezentacji wiata z perspektywy podmiotu lirycznego).  

Tre  strofy 6 daje si  krótko uj  jako opis sytuacji/okoliczno ci mierci 
mówi cego “ja”, natomiast strofa 7 daje si  odczyta  na pewnym poziomie 
jako metatekstowy komentarz do sytuacji przedstawionej w utworze (ze 
wspomnianym opisem mierci w cznie). Tym te  nale y t umaczy  senten-
cjonalny charakter dystychu zamykaj cego wiersz.8 Id c tym tropem nale a-
oby uzna , e mamy tu do czynienia z wypowiedzi  podmiotu wiersza o in-

nym statusie ni  ca o  utworu. 
Co do warstwy tre ciowej Z g ow  na karabinie, to o ile pocz tkowe par-

tie tekstu oparte s  na przeciwstawieniu tragicznej tera niejszo ci i idyllicz-
nego wspomnienia przesz o ci, to jego cz  ko cowa stanowi ‘autotema-
tyczn ’ zapowied  o charakterze profetycznym. Co zrozumia e, ró nice te 
mo na zaobserwowa  tak e na poziomie kategorii gramatycznych – w po-
cz tkowych strofach pojawiaj  si  na przemian zdania w czasie tera niej-
szym i przesz ym, natomiast w jego partiach ko cowych dominuje gramaty-
czny czas przysz y. W ogóle, je li mowa o kategorii czasu gramatycznego, 
to tekst skonstruowany jest na zasadzie swoistej równowagi pomi dzy 
wszystkimi mo liwo ciami wypowiedzi – z 28 wersów 10 odnosi si  do 
przesz o ci, a po 9 do tera niejszo ci i przysz o ci.9 

Poza tym ró nice pomi dzy zasadnicz  cz ci  wiersza, a jego zako cze-
niem daj  si  zaobserwowa  i na poziomie rodków wierszotwórczych. W 
pocz tkowej partii utworu daje si  zauwa y  w obr bie strof nieparzystych 
(tzn. pierwszej, trzeciej i pi tej) pewna prawid owo  – rymuj  si  tu ze sob  
jedynie wersy parzyste, podczas gdy w klauzulach odpowiadaj cych sobie 
wersów nieparzystych nie sposób doszuka  si  jakiejkolwiek zgodno ci 
brzmieniowej. W strofach parzystych tej cz ci (tzn. w drugiej i czwartej) 
natomiast mamy do czynienia z wzgl dnie dok adnymi rymami e skimi we 
wszystkich odpowiadaj cych sobie wersach. Nieco odmiennie na tym tle 
wygl da strofa szósta, w której dochodzi wprawdzie do tak znacznego os a-
bienia zgodno ci brzmieniowej ko cówek wyrazowych, e w przypadku 
wersów parzystych rym jest ju  niemal nies yszalny (“na pó ” – “ ap ”), ale 

_________________ 

 
8 Za niewystarczaj ce i nieco naiwnie “psychologistyczne” nale y uzna  obja nienia Ja-

si skiej: “Zako czenie wiersza jest surowe, pozbawione metafor, patetyczne dzi ki wielko ci 
wyznania. Z patosu tego wyznania z pewno ci  zda  sobie spraw  m ody poeta pisz c te s o-
wa. A poniewa  m odo  nie lubi patosu, nie lubi wielkich s ów, poeta, jakby obawiaj c si  
fa szywej wznios o ci, dodaje tu epitet “g upia” (mi o ), ciszaj c tym zabiegiem podnios  
tonacj  zako czenia wiersza” (B. Jasi ska, Próba analizy, dz. cyt., s. 446). 

9 Z tej nieznacznej przewagi wersów dotycz cych przesz o ci mo na by oby wysnu  
wniosek, e to ten period jest szczególnie istotny dla wymowy ca o ci utworu. 
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rymuj  si  ze sob  wszystkie odpowiadaj ce sobie wersy.10 Jeszcze inaczej 
wygl da sprawa w przypadku strofy ostatniej. Zamiast spodziewanej (na 
podstawie dotychczasowego ‘rytmu’ zgodno ci i niezgodno ci wspó brzmie  
w obr bie strof) niezgodno ci brzmieniowej wersów nieparzystych mamy tu 
uk ad typowy dla strof parzystych – pe n  zgodno  na poziomie rymów. 
Sugerowa oby to, e strofa ta funkcjonuje w tek cie na nieco odmiennym 
statusie ni  poprzedzaj ce j . Jednocze nie mo na wnosi , e poniewa  brak 
zgodno ci brzmieniowej w klauzulach strof nieparzystych w pierwszej cz -
ci wiersza ma w pewnym sensie charakter uporz dkowany, to oba te ‘cykle’ 

(skonstruowane na zasadzie zgodno ci brzmieniowej w klauzulach wersów 
strof parzystych i zachwianiu takiej zgodno ci w klauzulach strof nieparzy-
stych) – jak nale y przypuszcza  – s  znacz ce. Warto przy tym zwróci  
uwag  przede wszystkim w a nie na szereg oparty na niezgodno ci, na klau-
zule strof nieparzystych. Otó  okazuje si , e w przypadku strof pierwszej i 
trzeciej jeden z nie rymuj cych si  wersów odnosi si  do tera niejszo ci, a 
drugi do przesz o ci. By by to na poziomie wierszowej organizacji utworu 
odpowiednik czytelnego dysonansu mi dzy tera niejszo ci  a przesz o ci , 
jaki wy ania si  na poziomie tre ci wypowiedzi. Z tego “kanonu” wy amuje 
si  strofa pi ta, w której nie rymuj  si  wersy dotycz ce tera niejszo ci i 
przysz o ci. Tu jednak zamiast zgodno ci na poziomie brzmieniowym zary-
sowuje si  pewne pokrewie stwo nie rymuj cych si  wyrazów na poziomie 
semantycznym (“rozcina” – “rze ba”).11 To za  pozwala doszukiwa  si  po-
dobie stw mi dzy tera niejszo ci  i przysz o ci . Warto te  zwróci  uwag  
na fakt, e zgodno  brzmieniowa rymuj cych si  wersów w pierwszej cz -
ci utworu ma miejsce albo w strofie w ca o ci traktuj cej o przesz o ci (dru-

ga), albo w takiej, w której przesz o  jest punktem wyj ciowym w zesta-
wianiu jej z tera niejszo ci  (czwarta). Wskazywa o by to jeszcze raz na 
znacz cy charakter wierszowego ukszta towania utworu, gdzie semantyka 
adu i harmonii w a ciwa jest jedynie przesz o ci. Tera niejszo  natomiast 

nacechowana jest w a nie brakiem harmonii, niepokojem... Starcie tych 
dwóch sprzeczno ci prowadzi na poziomie rodków wierszotwórczych do 
ich swoistej syntezy – wiersza opartego na rymach niedok adnych (strofa 
szósta), natomiast na poziomie wierszowych realiów do mierci wynikaj cej 
z niemo no ci pogodzenia si  ze stanem obecnym w perspektywie idyllicz-
nej przesz o ci. Aby jednak precyzyjniej odczyta  profetyczne zako czenie 
utworu i jego pod o e, nale y najpierw przyjrze  si  pocz tkowym strofom 

_________________ 
 

10 W zasadzie w obr bie strof parzystych mo emy zaobserwowa  stopniowe os abianie 
zgodno ci rymów – od pe nej zgodno ci brzmieniowej odpowiadaj cych sobie klauzul werso-
wych (w strofie drugiej) do znacznych ró nic brzmieniowych w strofie szóstej. 

11 Na temat znaczenia s owa ‘rze ba’ w tej strofie zob. dalej. 
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wiersza, a tym samym wzajemnym relacjom (tu – ró nicy) pomi dzy tera -
niejszo ci  a przesz o ci . Relacja ta – podstawowa dla ca o ci konstrukcji 
wiersza – ‘rozpada si ’, a mo e raczej ‘przek ada si ’ i dubluje w szeregu 
opozycji na poziomie wiata przedstawionego dotycz cych relacji prze-
strzennych, kolorystyki itp. Prócz tego znacz ce wydaj  si  tu by  i katego-
rie brzmieniowe czy zmiany semantyczne na poziomie leksyki. 

W a r s t w a  f o n i c z n a  

Ju  pierwsze wersy utworu wprowadzaj  w obszar wiata przedstawionego 
motyw zaciskaj cego si  “kr gu”. Jego zamkni to , zaciskanie si  w tej 
cz ci wiersza podkre la  mo e nagromadzenie dla jego opisu spó g osek 
szczelinowych (a zatem takich, których delimitacja opiera si  na zbli eniu 
do siebie okre lonych narz dów mowy) z zamykaj cym ten wst pny opis s o-
wem “zaciska”, gdzie owo zaciskanie ma miejsce równie  w p aszczy nie 
fonicznej (przez zbitk  spó g osek -sk-).12 W ogóle ca a wst pna prezentacja 
kr gu i ca ego tu zarysowanego i rozwijaj cego si  w dalszych strofach we-
wn trznego konfliktu opisywanego przez mówi ce “ja” wydaje si  opiera  
w warstwie fonicznej na skontrastowaniu tera niejszo ci i przesz o ci rów-
nie  na poziomie brzmieniowym. Przy czym zjawiska zachodz ce na pozio-
mie fonicznym dubluj  semantyk  tej partii wypowiedzi.13 Dr enie i granie 
kr gu zosta o tu bowiem oddane poprzez nagromadzenie spó g oski r, spó -
g osek d wi cznych (d, , g, z) i samog osek nosowych,14 które, zgromadzo-
ne w jednym wersie, daj  efekt d wi czno ci. Z kolei w cz ci dotycz cej 
przesz o ci dostrzec mo na nagromadzenie g osek palatalnych/spalatalizo-
wanych, przednioj zykowych i d wi cznych, co najprawdopodobniej nale y 
wi za  z tematyk  m odo ci i witalno ci w tej cz ci pierwszej strofy. 

_________________ 

 
12 Nadinterpretacj  wydaje si  opinia wyra ona przez Tadeusza Rutkowskiego, który od-

czytuje to nagromadzenie w dwu pierwszych wersach sycz cych g osek szczelinowych jako 
d wi kona ladowczy zabieg oddaj cy wist kuli (T. Rutkowski, dz. cyt., s. 451). Wydaje si , 
e autor miesza w tym momencie dwa ró ne teksty – wiersz i biografi  poety. By móc mówi  

o tego typu d wi kona ladownictwie niezb dne jest umotywowanie go w tek cie utworu. W 
przypadku tego jednak wiersza to ‘ja’ mówi o sobie “prze pi  czas wielkiej rze by / z g ow  
ci k  na karabinie”, to ‘ja’ ma karabin (nie ma jednak w tek cie mowy o wystrzale). 

13 Mamy tu zatem do czynienia z tekstem o charakterze samozwrotnym, autoreferencjal-
nym (w terminologii Jakobsona – z tekstem o dominuj cej funkcji poetyckiej, nastawionym 
na sam komunikat), komunikuj cym sam siebie. Jest to swoiste sprz enie zwrotne. Poziom 
‘tre ciowy’ tego komunikatu zawiera informacje dotycz ce ró nych poziomów organizacji 
j zykowej tekstu, te za  dubluj  semantyk  zawart  na poziomie tre ciowym... 

14 Rutkowski, za Kazimierzem Wóycickim, nazywa je “ciemnymi”, “ponurymi”: zob. T. 
Rutkowski, dz. cyt., s. 451. 
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Z analogiczn  sytuacj  w stosunku do “kr gu” spotykamy si  i w kolej-
nych jego werbalnych/fonicznych prezentacjach. W strofie trzeciej wist 
kr gu oddany zostaje za pomoc  nagromadzenia spó g osek sycz cych, 
szczelinowych (“ostrzem wiszcz c tnie tu  przy ustach”).15 A w strofie szó-
stej wers “kr giem ostrym rozdarty na pó ”, zdaniem Tadeusza Rutkowskie-
go “obrazuj cy mier  w walce” jest “pe en zgrzytliwych, metalicznych i 
nieprzyjemnych po cze  spó g oskowych:  ‘kr’, ‘g’, ‘tr’, ‘roz’, ‘rt’”.16 

R e l a c j e  p r z e s t r z e n n e  ( o t w a r t e   z a m k n i t e ,  g ó r a    d ó l )  

“Kr g”, który pojawia si  w wypowiedzi mówi cego “ja” ju  w pierwszej 
strofie jest, z punktu widzenia geometrii, figur  zamkni t . U yte do jego 
opisu we wst pnym opisie s owo “zaciska” jeszcze bardziej podkre la jego 
zamkni to , ograniczono , a jednocze nie sytuuje mówi ce “ja” w jego 
rodku, wewn trz. W kolejnych ‘ods onach’ kr g przybiera stopniowo posta  

jakiego  wiruj cego ostrza, które w finale “rozdziera na pó ”, unicestwia. 
Trzeba tu zaznaczy , e za ka dym razem, kiedy w tek cie utworu pojawia 
si  “kr g”, zostaje on wpisany w szereg motywów przynale cych do tera -
niejszo ci, a ka de jego pojawienie si  wyra ane jest formami czasu tera -
niejszego. 

Ju  w pierwszej strofie utworu wpisana wizja wiata tera niejszo ci zo-
staje skontrastowana ze wiatem przesz o ci. W planie przestrzennym prze-
ciwstawienie to manifestuje si  przeciwstawieniem “zaciskaj cego si  kr gu” 
“zdrojowi chy emu” i “chmur ko ysce”. Przy czym we wst pnej fazie roz-
woju wiersza w zasadzie gdyby nie otwieraj ce drugie zdanie (odnosz ce si  
do przesz o ci) wyra enie “A mnie przecie ”, trudno by oby doszuka  si  
jakiegokolwiek przeciwstawienia tych sfer. Jedynym kryterium wydaje si  
by  pocz tkowo zdolno  do swobodnego poruszania, swoboda ruchu. W 
przypadku “kr gu” mamy do czynienia z czym , co tak  zdolno  ogranicza, 
odbieraj c znajduj cemu si  wewn trz wszelk  swobod  i aktywno /dyna-
mik . W przeciwie stwie do niego “zdrój” jest “chy y”, a wi c szybko (i jak 
nale y przypuszcza  – swobodnie) p yn cy. Z kolei “chmur ko yska”, która 
“wyhu ta a” mówi cego w oczywisty sposób wprowadza tu przestrzenn  ka-
tegori  “góry” z jej wszystkimi kulturowymi konotacjami i symbolik  (a 

_________________ 

 
15 Wprawdzie niektóre z wyró nionych tu spó g osek wyst puj c samodzielnie lub w in-

nych kontekstach nie mog yby zosta  uznane za spó g oski ‘sycz ce’, tu jednak decyduje kon-
tekst j zykowy. W fonetycznym zapisie wers ten brzmia by nast puj co: ost em fi c tnie 

tu  p y usta . 
16 T. Rutkowski, dz. cyt., s. 451. 
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wi c m. in. – ‘jasno ’, ‘otwarto ’, ‘nieograniczono ’, ‘swoboda’ itp.).17 
Ten ci g pozytywnych konotacji dodatkowo wzmacnia nazwanie “chmur” 
“ko ysk ”, które wpisuje wspominane obrazy w szerszy, tradycyjnie w kul-
turze idyllizowany ‘obszar’ “dzieci stwa” i motyw “dziecka” z ca ym ich a-
dunkiem symbolicznym (jako jego najwa niejsze cechy nale a oby wymie-
ni  ‘niewinno ’/‘czysto  duszy’, ‘prostot ’, czy, jak si  wydaje najistot-
niejsze w wietle utworu ‘poczucie bezpiecze stwa’; w wierszu jego swoi-

_________________ 

 
17 Szerzej o przestrzennej opozycji ‘góra dó ’ na materiale rosyjskiej poezji rosyjskiej 

zob.: Ju. M. otman, Problem przestrzeni artystycznej (Prze o y  J. Faryno), “Pami tnik Lite-
racki”, 1976, 1, s. 213-226. Warto przytoczy  tu zrekonstruowany przez otmana skrótowy 
opis relacji w osi ‘góra – dó ’ w systemie poetyckim Niko aja Zabo ockiego: “[...] podstawo-
wa o  ‘góra – dó ’ realizuje si  w tekstach poprzez szereg wariantnych przeciwstawie : 

  góra   dó  
  daleko   blisko 
  przestronnie  ciasno 
  ruch   bezruch 
  metamorfoza  ruch mechaniczny 
  wolno    niewola 
  informacja  nadmiar 
  my l (kultura)  przyroda 
  twórczo   brak twórczo ci 
  (tworzenie nowych form) (formy zastyg e) 
  harmonia   brak harmonii  

Przynajmniej po owa z tych przeciwstawie  (skonstruowanych przecie  nie na podstawie jed-
nego wiersza, ale ca ej twórczo ci poetyckiej Zabo ockiego) pojawia si  w utworze Baczy -
skiego. wiadczy to o pewnej uniwersalno ci tego typu wyobra e . O kulturowej symbolice 
relacji ‘góra – dó ’ zob. te    . .  1: - ,  1987, 
. 233-234;  .  .  . . . -

.  1: - ,  1995, . 345-346. Warto tu przynajmniej wspomnie  o rozwa a-
niach Jerzego wi cha na temat kategorii przestrzennych w poezji polskiej okresu wojny i 
okupacji (w tym sporo miejsca zajmuje tu opis tych relacji w twórczo ci Baczy skiego). Jego 
zdaniem g ówn  rol  we wszelkich relacjach przestrzennych twórczo ci poetyckiej tego okre-
su odgrywa o  pionowa. Przy czym w przypadku poezji Baczy skiego, zdaniem wi cha, ty-
powa relacja mi dzy ‘gór ’ a ‘do em’ ulega zatarciu, rozmyciu, traci swój walor semantycz-
ny, a konstruowany w niej wiat charakteryzuje si  p ynno ci , nieokre lono ci , wzajemnym 
‘zachodzeniem’ rzeczy i zjawisk na siebie. Przek ada si  to i na konstrukcj  bohatera, którego 
“Baczy ski pozbawi  [...] wszelkich zabsolutyzowanych przez zbiorowy punkt widzenia da-
nych, orientuj cych go pewnie w czasie i przestrzeni” (zob. J. wi ch, Obszary zagro enia, 

czyli o kategoriach przestrzennych w poezji. [w:] Tego , Poeci i wojna. Rozprawy i szkice, 
Warszawa 2000, s. 50-66. Jak si  jednak wydaje, sytuacja taka zachodzi jedynie w odniesieniu 
do jakiej  ‘tera niejszo ci’, podczas gdy w przypadku interesuj cego nas utworu zasadnicz  
osi  jego konstrukcji jest przeciwstawienie sobie dwóch planów czasowych (przesz o ci i te-
ra niejszo ci), a co za tym idzie, tak e dwóch porz dków wiata. 
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stymi synonimami s  “ko yska” – a wi c ‘sprz t’ s u cy do uspakajania i 
usypiania dziecka – i “u miech matki”).18 W ogóle zjawiska czysto prze-
strzenne, a przy tym zwi zane ze sfer  “góry/nieba” zosta y tu opisane za 
pomoc  s ów konotuj cych semantyk  “dzieci stwa”, przy czym rozumiane-
go raczej w kategoriach psychologicznych, i s ów okre laj cych ruch/ko y-
sanie (“wyhu ta a”, “ko yska”, ale tak e zwi zane etymologicznie z ‘buja-
niem’ “bujne ob oki”).19  

Równie  w dalszych partiach wiersza przesz o  zwi zana jest z prze-
strzenn  kategori  “góry” i, w planie psychologicznym, z ‘bezpiecze -
stwem’, ‘spokojem’. Wydawa  by si  wprawdzie mog o, e “wody szerokie” 
pozwalaj  si  w kategoriach przestrzennych opisywa  jedynie w zwi zku z 
horyzontaln  organizacj  wiata, ale ju  “d wigary” (a zatem co  ‘podpiera-
j cego’, ‘unosz cego’, ‘podtrzymuj cego’ na sobie = nad sob ) tych wód 
nios ce (na powierzchni) “p atki bzu dzikiego” w pewnym przynajmniej 

_________________ 
 

18 O ogólnokulturowej symbolice ‘dziecka/dzieci stwa’ zob. np. Leksykon symboli. Opra-
cowa a M. Oesterreicher-Mollwo, Warszawa 1992, s. 38. O symbolice ‘dziecka/dzieci stwa’ 
w kulturze chrze cija skiej zob. np. S ownik teologii biblijnej. Dzie o zbiorowe. Redaktor 
naczelny Xavier Leon-Dufour, Pozna  1994, s. 242-243. O symbolice ‘dziecka/dzieci stwa’ 
w twórczo ci bu garskich symbolistów zob.: . ,     -

 ,  1996, c. 63-64. — Warto tu te  zaznaczy , e cho  wprawdzie 
ci g kulturowych konotacji zwi zanych ze s owem ‘matka’ jest do  oczywisty i zdecydowa-
nie pozytywny, to róde  takiej semantyzacji tego motywu mo na doszukiwa  si  ju  w j zy-
kowych korzeniach samego s owa, w jego etymologii. Jak pisze Mark Makowskij: “ -

  mother ‘ ’ (      ) 
  .-  *ma- “ , ” + ,  . do-

ras “ , ” ( . .   , ).   , 
   ,   ( . .- . mad- “wet, damp”, . mare “ ”)   

 ( . .- .- . mot ‘ ’ + . terra “ ”),     ‘ ’ 
  ( . .- .- . muoder, mueder ‘pad, coating, corselet’).   -

       [ . .- . * mat- ‘ ’ ( -
 . . leben ‘ ’,  . labas ‘ ’, . . ‘   -

,  ’  *ter- .- . *ter-(p) ( . . sterben ‘ ’,  .- . *terp- ‘ -
, ’)].          

 [...]”: . . ,      

 .     ,  1996, . 254. 
19 Wyra enie to mo e te  by  odczytywane jako nawi zuj ce do frazeologizmu ‘buja  w 

ob okach’, którego semantyk  wspó czesne s owniki frazeologiczne j zyka polskiego obja-
niaj  jako ‘by  pogr onym w marzeniach, by  dalekim od rzeczywistego ycia’ (S. Skorup-

ka, S ownik frazeologiczny j zyka polskiego, Warszawa 1977, s. 119), czy ‘nie liczy  si  z 
realiami, fantazjowa ’ (S. B ba, J. Liberek, S ownik frazeologiczny wspó czesnej polszczyzny, 
Warszawa 2001, s. 51). W takim przypadku wierszowa przesz o  (= dzieci stwo i m odo ) 
jawi  si  jeszcze wyra niej jako stan idylliczny. 
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stopniu mog  stanowi  element organizacji tego wiata tak e w osi werty-
kalnej. Podkre li  tu jednocze nie nale y, e nawet rozpatrywane jedynie w 
p aszczy nie horyzontalej “wody szerokie”20 nadal pozostaj  przeciwstawne 
w stosunku do “zaciskaj cego si  kr gu”. 

Tak e kolejne porównanie – “go biej m odo ci” do wytryskaj cej 
“dymu laski” czy w sobie aspekt przestrzenny z psychologicznym. “Wy-
tryskanie” w oczywisty sposób równoznaczne jest z ruchem ku górze; w 
przypadku dymu – w niebo. Sposób, w jaki ulatuje ku górze dym jest jednak 
zale ny od pogody – kszta t laski (czy innymi s owy – pionowego s upa) 
mo e przybra  jedynie przy idealnie bezwietrznej i bezchmurnej aurze. Za-
tem i “go bia m odo ” bezpo rednio wi e si  tu z poczuciem bezpiecze -
stwa, spokojem, idyll . W zasadzie ewokuje to w pewnym stopniu i przy-
miotnik “go bia”, który sprawia, e sam mówi cy porównuje si  do go bia 
– ptaka agodnego, którego jedynym ‘zaj ciem’ jest swobodne latanie w 
przestworzach21 (co w jakim  stopniu i ten motyw wi e z przestrzeni  ot-
wart  i z kategori  ‘góry’).  

Przestrze  ‘tera niejszo ci’ jest przeciwie stwem tej przesz ej, wspomi-
nanej nie tylko pod wzgl dem ‘otwarto ci – zamkni to ci’, ale tak e pod 
wzgl dem (auto-)lokalizacji mówi cego “ja” na osi “góra–dó ”. “Górze” z 
przesz o ci przeciwstawiane jest “dno mierci”. S owo “dno” jednoznacznie 
wi e sytuacj  tera niejsz  z przestrzenn  kategori  “do u”, “dno mierci” 
jest miejscem jej najwi kszego ‘st enia’.22 

_________________ 

 
20 T  wyeksplikowan  “szeroko ” wód na poziomie rodków j zykowych i wierszo-

twórczych niejako dubluje i rozpi to  opisuj cego je zdania i przerzutnia mi dzywersowa, 
która ‘wypycha’ p atki “bzu dzikiego” z wersu, rozbija jego granice. Daje to w sumie efekt 
‘rozlania’ tych “wód” poza przeznaczone dla nich ‘normalnym’ tokiem wiersza granice, a 
wi c wzmacnia wra enie ‘przestrzenno ci’, ‘swobody’... 

21 Nie bez znaczenia jest tu zapewne i kulturowa symbolika go bia. W kulturach staro-
ytnych wi za a si  ona z kultem i bóstwami p odno ci i mi o ci, w islamie za  uwa a si  go 

za ptaka wi tego, poniewa  uchroni  Mahometa w czasie ucieczki. W starotestamentowej 
Ksi dze Rodzaju go b wypuszczony przez Noego przyniós  w dziobie ga zk  oliwn , co in-
terpretuje si  jako znak pojednania z Bogiem i odt d uwa a si  go za symbol pokoju. Go b 
jest te  symbolem prostoty, czysto ci, niewinno ci i agodno ci, a w ikonografii chrze cija -
skiej – Ducha wi tego. O symbolice go bia zob.: Leksykon symboli., dz. cyt., s. 45. O sym-
bolice go bia w kulturze ydowskiej zob.: A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend y-

dowskich, Warszawa 1998, s. 102-103. O symbolice go bia/go bicy w Biblii zob. S ownik 

teologii..., dz. cyt., s. 295; M. Lurker, S ownik obrazów i symboli biblijnych, Pozna  1989, s. 
60-62. O symbolice go bia w kulturze S owian zob.:  . dz. cyt., c. 
515-517. 

22 Warto tu zwróci  uwag  i na fakt, e metaforyczne znaczenie s owa “dno” ma 
charakter warto ciuj cy (negatywnie) i odcie  zdecydowanie pejoratywny.  
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K o l o r y s t y k a  

W tek cie wiersza explicite wymieniony jest jedynie kolor czarny – w wier-
szowych odniesieniach czasowych wpisany jest w obszar przysz o ci, a od-
nosi si  do czasu (“czarna apa”) i wi e si  z przeczuwanym momentem 
mierci mówi cego “ja”. Je li jednak spojrze  na ca o  utworu pod k tem 

kolorystyki presuponowanej, w jakim  stopniu konotowanej po rednio przez 
wprowadzane w wiat przedstawiony przedmioty czy zjawiska, oka e si , e 
i na poziomie barw w zasadzie zostaje zachowany uk ad kontrastowy mi dzy 
tym, co zwi zane z przesz o ci , a tym, co wi e si  z tera niejszo ci  (i – 
ostatecznie – tak e z przysz o ci ).  

Elementami wiata przesz o ci s  mi dzy innymi “zdrój”, “chmury”, 
“ob oki”, “p atki bzu dzikiego”. Wszystkim tym przedmiotom/zjawiskom 
w a ciwe s  w wiecie rzeczywistym barwy jasne. Co do “zdroju”, to w a ci-
wie trudno tu mówi  o jakiejkolwiek barwie – je li przypisywa  mu jak  
kolorystyk , to najw a ciwsze b dzie stwierdzenie, e zwykle bywa on bez-
barwny, przejrzysty. Przejrzysto  jednak, w zestawieniu z czerni  i noc  
mo e si  w wietle wiersza jawi  jako ich przeciwie stwo. To samo dotyczy 
“p atków bzu dzikiego”, które nie tylko s  bardzo drobne, delikatne,23 ale 
przede wszystkim – bia e. Biel mo e by  te  mia o przypisywana (oczywi-
cie w kontek cie wiersza) “chmur ko ysce” i “ob okom”. 

W przeciwie stwie do jasnej kolorystyki przesz o ci, tera niejszo  i 
przysz o  prezentowane s  w wypowiedzi “ja” w ciemnych barwach. Tylko 
takie bowiem konotacje kolorystyczne mo e wywo ywa  “noc”, w czasie 
której “kr g si  zaciska”. Tak e wspominana tu ju  “czarna apa” czasu nie 
wymaga komentarzy.  

Taki ‘rozk ad’ kolorystyki jednoznacznie charakteryzuje i warto ciuje 
oba obszary czasowe. Charakterystyka ta jest w tym przypadku zgodna z tra-
dycyjn , utrwalon  w zwrotach j zykowych. “Widzie  co  w jasnych bar-
wach” oznacza ‘by  optymist ’, ‘by  pozytywnie nastawionym do ycia’. 
Tymczasem zwroty typu “czarno to widz ” oznaczaj  zwykle ‘nie mam na-
dziei, e co  si  uda’, ‘spodziewam si  k opotów’ itp. W tym wietle wier-
szowa przesz o , zarysowana w jasnych barwach, nabiera cech zdecydowa-
nie pozytywnych, natomiast tera niejszo  (i – w perspektywie – przysz o ) 
jest prezentowana jako trudna do akceptacji, z owroga.24 

_________________ 
 

23 Co w jakim  stopniu sytuuje je np. w opozycji do “ apy” czasu, które to okre lenie od-
nosi  si  musi do czego  wielkiego, budz cego groz  – zob. dalej. 

24 By  mo e nie bez znaczenia jest tu i fakt, e s yszany nocami “kr g” “przetnie wiat o” 
(tzn. oderwie od jasno ci, pozbawi wiat a – unicestwi). 
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“ y c i e   m i e r ”  

Trzeci wers czwartej strofy jednoznacznie wpisuje mier  w szereg moty-
wów przynale cych do tera niejszo ci. mierciono ne w a ciwo ci ma za-
ciskaj cy si  “kr g”, który w finale (przysz o ci) “przetnie wiat o zanim 
dzie  minie”. To “przeci cie wiat a”, b d ce zapewne poetyck  metafor  
nawi zuj c  do mitologicznego wyobra enia o yciu ludzkim jako nici 
prz dzonej przez Parki (Mojry), które ko czy si  w momencie przeci cia jej 
przez ostatni  z nich – Atropos, jest równoznaczne ze mierci  i to zarówno 
na poziomie rzeczywisto ci (umar ym zwykle zamyka si  oczy), jak i na po-
ziomie symbolicznym. wiat o jest bowiem w wielu kulturach zwi zane z 
symbolik  ycia.25  

W przeciwie stwie do tera niejszo ci, w obrazach przywo ywanych z 
przesz o ci dominuje niczym nie skr powany ‘ ywio  ycia’. Jego przeja-
wem jest cho by przyj ty sposób prezentacji przesz o ci jako ‘dzieci stwa’, 
czy wr cz ‘niemowl ctwa’. Prócz tego jest on widoczny tak e w przyj tym 
dla opisu wszystkiego, co zwi zane z przesz o ci  kodzie ‘akwatyczno-we-
getatywnym’. 

Zarówno ziemia, jak i niebo przesz o ci charakteryzuj  si  mo liwo ci  
swobodnego rozrostu. “Bujne ob oki” nawi zuj  wprawdzie, przez podobie -
stwo tematów s owotwórczych do ‘bujania’ (= “ko yski”), ale podstawowe 
znaczenie s owa “bujny” odnosi si  przede wszystkim do wiata ro linne-
go.26 Oznacza ono tyle, co ‘du y’, ‘roz o ysty’, ‘wyro ni ty’, czy ‘imponu-
j cych rozmiarów’, a od tego samego rdzenia pochodzi te  m. in. ‘wybuja-
y’, którego semantyk  mo na obja nia  jako ‘rozro ni ty ponad miar ’. Ta-

k  te  jest przywo ywany z przesz o ci obraz “ziemi”, która dla wszystkich 
by a “t ga – nie pusta”. Przy czym, jak mo na przypuszcza , okre lenie 
“pusta” przeciwstawiane tu “ziemi” z przesz o ci nale y w wietle ca o ci 
utworu postrzega  jako cech  “ziemi” (= wiata) tera niejszej. 

_________________ 

 
25 Lurker pisze, e “jak bardzo cz owiek zale y od wiat a, wynika z formu y opisuj cej 

narodziny cz owieka: ‘ujrze  wiat o  wiata’. Bez wiat a nie ma adnego ycia. [...]. W 
staroegipskich wi tyniach przed pos gami bogów pali y si  wiat a, które – prócz tego, e 
symbolizowa y ycie – posiada y tak e w a ciwo ci odstraszania z ych mocy” (M. Lurker, 
S ownik obrazów..., dz. cyt., s. 237). O zwi zkach ‘ wiat a’ z ‘ yciem’ zob. te : . . -

,    ,      . . -
,  1997, c. 72, 124. O symbolice wiat a zob. te  np.:  -

.  ,  1995, . 349-351;  , -

, , C : . , . , . ,  1990, . 443-445. 
26 Lub, szerzej, do ‘tego, co ro nie’, je li uwzgl dni  u ycia tego s owa w zwi zkach typu 

‘bujny zarost’, czy ‘bujna czupryna’. 
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W partiach wypowiedzi wierszowego “ja” zawieraj cych opisy przesz o-
ci daje si  te  zauwa y  znaczne nagromadzenie s ownictwa zwi zanego z 

‘wod ’. S  to albo nazwy ró nego rodzaju cieków wodnych (“zdrój”, “wody 
szerokie”), albo nazwy ‘czynno ci’ typowych dla wody (“wytryska a”). Przy 
uwzgl dnieniu, e tera niejszo  wierszowa ci le wi e si  ze mierci  
(“teraz na dnie mierci wyrastam”), mo emy z du  doz  prawdopodobie -
stwa uzna , e motywy akwatyczne s  tu – na zasadzie opozycji – wprowa-
dzane ze wzgl du na ich kulturow  symbolik  ycia, witalno ci czy wr cz 
p odno ci/rozrodczo ci i m odo ci.27 W szereg tych motywów prócz “zdroju” 

_________________ 

 
27 Trzeba tu zaznaczy , e woda bywa w kulturze postrzegana albo pozytywnie – jako 

symbol ycia, p odno ci, ród o urodzaju, albo negatywnie – jako gro ny i niszcz cy ywio . 
W kontek cie utworu aktywna pozostaje jedynie jej pozytywna symbolika. W kulturze ludo-
wej “Ruch wody kojarzony jest z yci em, witalno ci , zalotami i mi o ci , cz sto w po -
czeniu z innymi symbolami erotycznymi, np. d bem, jaworem, czk  [...], tak e ze zmien-
no ci . W pie niach czerpanie, noszenie, rozlewanie W.[ody], stanie w W.[odzie], picie w., 
ch odzenie si  W. to symboliczne okre lenia zalotów i aktu mi osnego. Ci g e up ywanie W. 
jest symbolem przemi j an ia ; wyschni cie lub zatrzymanie W. symbolizuje koniec np. mi o-
ci. Ruch W. bywa te  obrazem emocji cz owieka, np. rado ci, smutku, szale stwa. [...] W 

mitach i rytua ach zanurzenie w W. i wynurzenie kogo /czego  z W. symbolizuje mie r  i 
ponowne narodziny . Kontakt z wod  (obmycia, k piele, oblewanie, kropienie, picie itp.) 
symbolicznie oczyszcza i regeneruje, przenosi yciodajn  moc W. na kogo /na co ; w magii 
p odno ciowej W. symbolizuje nasienie, rezerwuar zarodków ycia”: zob. S ownik stereoty-

pów i symboli ludowych, Red. J. Bartmi ski, Tom I: Kosmos. Zeszyt 2: Ziemia. Woda. Pod-

ziemie, Lublin 1999, s. 186-187. Szerzej o ludowej symbolice i wyobra eniach zwi zanych z 
wod  (ró nymi jej rodzajami i ró nymi typami zbiorników lub cieków wodnych) zob. Tam e, 
s. 153-464. — O zwi zkach ‘wody’ z yciem i m odo ci  (w oparciu o badania porównawcze 
j zyków indoeuropejskich) pisze M. Makowskij: “      

,    : . . war ‘ ’,  . A wir ‘ ’; .- . 
*leidh- ‘ ’,  .- . *ledh- ‘ , ’ ( . .- . ledina ‘ ’), . . 
*leth ‘ ’; . aqua ‘ ’,  .  ‘ ’; .- . kora ‘ ’,  .- . 
*krosno- ‘  ’; . aqua ‘ ’,  *iek- ‘ ’. [...]   -

    ‘ ’ > ‘ ’ > ‘ ’: . .- . leibh- ‘ , 
’, ‘ ’,  . Leben ‘ ’, leben ‘ ’, . . lipt ‘ ’, . 

liepsna ‘ ’, . liaupsinti ‘ , ’, . ‘   ’; 
.- . *gre-m (*ker-) ‘ , ’,  .- . *ker- ‘ ’, . coeryn ‘ ’; .- . 

*gheu- ‘ ’,  *guei- ‘ ’, .- .  ‘ , ’; .- . *ues- ‘ -
, ’,  .- . as ‘ , ’, .- . *eus ‘ ’”: – . . , 

 , dz. cyt., s. 76-77 (wyró nienia moje – R.B.). Zob te . . . -
,  –  – .     ,  1996, . 

274-276. O symbolice wody w kulturze (i jej zwi zkach z yciem, leczeniem/zdrowiem) zob. 
te : J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dictionaire des symboles. Mythes, reves, coutumes, gestes, 

formes, figures, couleurs, nombers, T. II: CHE à G, Paris 1973, p. 221-232; W. Kopali ski, 
S ownik symboli, Warszawa 19912, s. 475-479; W. Kopali ski, S ownik mitów i tradycji kultu-



   Roman Bobryk 228 

i “wód szerokich” wpisuje si  te  “go bia m odo ”. Jest to bowiem okres 
pe ni si  witalnych (tu wyeksponowanych jeszcze “wytryskaniem”), który 
zosta  przy tym scharakteryzowany w wierszu s owem odnosz cym si  zwy-
kle do wody/ ród a, a zatem swoistego ‘pocz tku’, miejsca, w którym ‘rodzi 
si ’ rzeka.28 

Przeciwie stwem tych zwi zanych z przesz o ci  akwatyczno-witalnych 
motywów jest w pierwszej kolejno ci “dno mierci” z jego wyra nie wyek-
splikowanym zwi zkiem z tera niejszo ci  (“teraz na dnie mierci wyra-
stam”). “Wyrastanie” zdaje si  wprawdzie wpisywa  w szereg motywów 
‘wegetatywnych’, zwi zanych z ‘ro ni ciem’, jest to jednak wyrastanie pole-
gaj ce na ‘zakorzenieniu’ w mierci, a zatem – nie ycie, a mier . Co do 
“dna”, to konotuje ono zwykle albo upadek (najcz ciej w sensie moralnym, 
duchowym), albo kres, koniec (np. w frazeologizmie ‘zobaczy  dno’ – ‘do-
pi  do ko ca’). 

D y n a m i c z n o   s t a t y c z n o  ( a k t y w n o   b i e r n o )  

Wspóln  cech  wszystkich motywów akwatycznych jest to, e w ka dym z 
przywo ywanych obrazów, w których wyst puj , woda (lub to, co zajmuje 
we frazie jej miejsce – np. “go bia m odo ”) znajduje si  w ruchu, ma cha-
rakter dynamiczny. W przypadku “zdroju” dynamika/ruch konotowana jest 
w zasadzie ju  przez sam  nazw  – ‘zdrój’ to ‘miejsce w ziemi, z którego 
wyp ywa woda’ lub ‘strumie  wyp ywaj cy z takiego miejsca’. W wierszu 
dodatkowo zosta  on jeszcze opatrzony przymiotnikiem “chy y” (= ‘szybki’, 
‘pr dki’, ‘ wawy’, ‘bystry’). Nieco inaczej przedstawia si  sprawa w przy-

_________________ 

 
ry, Warszawa 19934, s. 1298-1299; Leksykon symboli, dz. cyt., s. 178-179; M. Lurker, S ow-

nik, dz. cyt., s. 270-271; S ownik teologii, dz. cyt., s. 1058-1062;   ,  
1:  – , dz. cyt., . 240-241;  ,  1:  – . dz. cyt., s. 386-390; 

 , dz. cyt., s. 92-94.  
28 Por. np. u Lurkera: “ ywio owe wydobywanie si  ywej wody z wn trza ziemi, np. w 

przypadku ród a, mo e przypomina  cz owiekowi zwi zanemu z natur  proces narodzin. 
Greckie s owo nymphe oznacza zarówno ‘ ród o’, jak i ‘dojrza  dziewczyn ’, a nawet pier-
wotnie “nabrzmia , brzemienn ” (M. Lurker, Przes anie symboli w mitach, kulturach i reli-

giach, Kraków 1994, s. 355). W polskiej kulturze ludowej ród o symbolizuje “centrum wia-
ta i pocz tek zdarze ”, mo e te  oznacza  ycie, zdrowie, czysto  (w sensie moralnym), 
szcz cie, “w pie niach zalotnych bywa kojarzone z mi o ci ” – zob. S ownik stereotypów i 

symboli ludowych, dz. cyt., s. 270. Szerzej o ludowej symbolice i wyobra eniach zwi zanych 
ze ród em i wod  ródlan  zob. Tam e, s. 265-278. O symbolice ród a i jego zwi zkach z 
yciem i p odno ci  zob. te : Leksykon, dz. cyt., s. 188; M. Lurker, S ownik, dz. cyt., s. 283-

284;  ,  2:  –  ( ),  1999, . 426-429.  
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padku “wód szerokich”. I je jednak charakteryzuje ruch, aktywno , skoro 
“na d wigarach swych nios y p atki”. Z kolei “wytryskiwanie” samo w sobie 
ma charakter zdecydowanie dynamiczny. 

W przeciwie stwie do tak zarysowanej przesz o ci, tera niejszo  cha-
rakteryzuje si  raczej biernym stosunkiem do tego, co si  wokó  dzieje. Je-
dyne czasowniki, które odnosz  si  do tera niejszego stanu mówi cego “ja” 
to “s ysz ” i “wyrastam”. Pierwszy w zasadzie okre la stan mówi cego jako 
jedynie wyczekiwanie na to, co ma si  sta , okre la jego bierno , a by  mo-
e bezradno  wobec “zaciskaj cego si  kr gu”, drugi daje si  odczytywa  

w kategoriach zatrzymania w miejscu, ‘zakorzenienia’.29 Stan takiej stagnacji 
przed u a si  zreszt  i na przysz o , skoro mówi ce “ja” charakteryzuje 
swój stan przysz y jako sen30 (“prze pi  czas wielkiej rze by”), a zatem stan 
‘spoczynku’, swoistego ‘zawieszenia’ aktywno ci yciowej, a w p aszczy -
nie symbolicznej – synonim mierci.31 

D e s e m a n t y z a c j a / r e s e m a n t y z a c j a  w i a t a  
Z m i a n y  s e m a n t y k i  n a  p o z i o m i e  l e k s y k a l n y m  

Na pierwszy rzut oka wydaje si , e wypowied  podmiotu lirycznego ma 
charakter jednolity stylistycznie i poza anaforycznie rozpoczynaj cymi si  
zdaniami i strofami trudno doszuka  si  w nim jakichkolwiek innych powtó-
rze  j zykowych. Tymczasem w przestrzeni zasadniczej cz ci wiersza daj  
si  zauwa y  (w ró nych, co prawda, j zykowych kontekstach) wyrazy, któ-
re mo na by w oderwaniu od kontekstu utworu potraktowa  jako to same 

_________________ 

 
29 Wprawdzie i w przesz o ci mówi ce “ja” charakteryzuje si  raczej w kategoriach staty-

cznych (ruchomy, ‘aktywny’ jest wiat), jest to jednak statyczno  innego typu, statyczno  
wynikaj ca z braku konieczno ci aktywno ci, z idylliczno ci otaczaj cego wiata, który 
wszystko ‘robi za’ bohatera. Tymczasem stan tera niejszy jest stanem statyczno ci wymuszo-
nej, bezruchu wynikaj cego z braku mo liwo ci poruszania si , statyczno ci wynikaj cej z 
bezsilno ci, bezradno ci w stosunku do zaciskaj cego si  kr gu. 

30 Na uwag  zas uguje spostrze enie W odzimierza Maci ga, który pisze, e “w jednym z 
liryków Baczy ski ukazuje rzeczywisto  okupacyjn  jako wiat snu ( wiat sen, luty 1941) – 
dla którego opozycj  jest jawa przypominanego dzieci stwa. Uwierzy  atwo: yjesz tam, / a 
teraz nisz tylko / o lepiaj cy sen piorunów, krzywd i blasku” – Zob. W. Maci g, Krzysztof 

Kamil Baczy ski. [w:] Tego , asz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980, 
Wroc aw-Warszawa-Kraków 1992, s. 182. W przypadku interesuj cego nas wiersza sytuacja 
wygl da nieco inaczej. I tu jednak “sen” powi zany jest z tera niejszo ci  (i przysz o ci ). 

31 W mitologii greckiej bóg snu – Hypnos – jest bratem boga mierci – Thanatosa. Warto 
te  wspomnie  tu chocia by o opinii Klemensa Aleksandryjskiego, wed ug którego “cz owiek 
pi cy jest tak samo nieprzydatny do niczego jak trup”: zob. M. Lurker, S ownik obrazów, dz. 

cyt., s. 209. 
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lub przynajmniej utworzone od tej samej podstawy s owotwórczej. Przy 
czym s owa te pojawiaj  si  raz w partiach wypowiedzi odnosz cych si  do 
przesz o ci, a raz do tera niejszo ci. Chodzi tu o nast puj ce pary wyrazów: 
“rze bi ” (strofa 1) i “rze ba” (strofa 5) oraz “dzikiego” (strofa 2) i “dziki” 
(strofa 4). Rzut oka na lokalizacj  zawieraj cych je strof w przestrzeni zasad-
niczej cz ci wiersza (tj. strof 1-5) sugeruje, e mamy tu do czynienia z 
uk adem symetrycznym.32  

Z pozoru wydaje si , e wyrazy “rze bi ” i “rze ba” s  to same. Tak wy-
daje si  s dzi  Barbara Jasi ska, która jednoznacznie odczytuje “czas wiel-
kiej rze by” jako okres, który “kszta tuje przysz  osobowo  cz owieka”.33 
a zatem, jako synonimiczny w stosunku do metaforycznego wyra enia “zdrój 
rze bi  chy y”. Rutkowski z kolei dostrzega tu metafor  m odo ci, zauwa a 
jednak przy tym, e  

W cytowanym sformu owaniu [“czas wielkiej rze by”] j zykoznawca atwo zahacza 
o etymologiczny zwi zek wyrazu ‘rze bi  z ‘rzezi ’, mordowaniem, co mia oby pe-
wien logiczny zwi zek, gdy si  zwa y, e “czas wielkiej rze by” (okres m odo ci) u 
Baczy skiego przypada na lata wojny, lata rzezi i po ogi.34 

Wydaje si  jednak, e jakkolwiek odczytanie wiersza zaproponowane 
przez Rutkowskiego jest wielce prawdopodobne i nie ma potrzeby jego pod-
wa ania, to wspomniany tu niejako na marginesie i raczej nie wi zany z ca-
o ci  interpretacji etymologiczny zwi zek “rze by” z ‘rzezi ’35 b dzie dla 

lektury utworu do  istotny, je li nie najistotniejszy.36 Sugerowa  to mo e 

_________________ 

 
32 Nota bene przy znacznej ‘odleg o ci’ semantycznej pary wyra e  “bzu dzikiego” i “syn 

dziki” to w a nie ten symetryczny uk ad strof zasadniczej partii utworu, w których si  one 
znajduj , sugeruje, e mo na je ze sob  powi za . 

33 B. Jasi ska, dz. cyt., s. 447. Podobne opinie pojawiaj  si  jednak znacznie wcze niej – 
Jerzy Kwiatkowski pisze: “Jest u Baczy skiego w motywie rze by, w obsesji poszukiwania 
‘kszta tu’ – metafora modelowania w asnej duszy, dza doskonalenia si , moralistyczna pa-
sja wi to ci”, cyt. wg: J. Kwiatkowski, Potop i pos g. [w:] Tego , Klucze do wyobra ni, 
Kraków 1973, s. 28. Kwiatkowski zauwa a jednak, e w poetyce Baczy skiego ostateczne 
ukszta towanie, uformowanie jest równoznaczne z zastojem, skostnieniem, mierci . 

34 Cyt. wg: T. Rutkowski, dz. cyt., s. 450. 
35 Z punktu widzenia tradycyjnej stylistyki literackiej mieliby my tu do czynienia z ar-

chaizmem leksykalnym, a z perspektywy gramatyki historycznej – ze zmian  zakresu znacze-
niowego s owa “rze ba”. W Pami tnikach Paska s owo to funkcjonuje w znaczeniu ‘rze ’. 

36 e “rze ba/rze bienie”, wbrew stereotypowym wyobra eniom, które widz  w tym 
obrazie symbol kszta towania siebie, mo e mie  w poetyce Baczy skiego symbolik  nega-
tywn , pokazuje te  Tomasz ukowski: “[...] W Pokoleniu Baczy ski roztacza obraz okrutnie 
torturowanego brata i ko czy: i dr y ci ko bolesne d uto. Rze bienie pos gu przywo ywane 
cz sto jako obraz kszta towania siebie, samospe nienia, staje si  tu w asna karykatur . D uto, 
o którym mowa, rze bi groteskow  mask , która mo e by  tylko kpin  z w a ciwego wzoru” 
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w a nie druga ze wspominanych tu para wyra e  zawieraj cych takie same 
wyrazy: “bzu dzikiego” i “syn dziki”. W pierwszym przypadku mamy do 
czynienia ze sta ym zwi zkiem frazeologicznym i jednocze nie nazw  w as-
n  ro liny, w drugim – z w pewnym sensie ‘na laduj cym’ poprzedni zwi -
zek na poziomie konstrukcyjnym, ale jednocze nie nienaturalnym dla j zyka 
polskiego ze wzgl du na sztuczno  szyku wyrazów (granicz c  z b dem 
j zykowym) zwi zkiem lu nym. Ró nice te ‘przenosz  si ’ na poziom war-
to ciowania obu wyra e  i ich kulturowych odniesie . “Bez dziki” jako naz-
wa potoczna jest wyra eniem j zykowo neutralnym, a w p aszczy nie wiata 
rzeczywistego przypisany jest do obszaru natury, do wiata ro linnego, real-
nie istniej cego. Natomiast s owo “dziki” w odniesieniu do osoby (“syna”) 
warto ciuje t  osob  negatywnie, ujemnie, jest to bowiem ‘dziko ’ b d ca 
efektem ‘zdziczenia’, odej cia od stanu naturalnego. Przy tym ta ‘dziko ’ 
odnosi si  do wiata wewn trznego, duchowego.37 

Je li zatem przyjmiemy, e “czas wielkiej rze by” nale y wi za  przede 
wszystkim z ‘rzezi ’, ‘rzezaniem’ i uwzgl dnimy jego lokalizacj  w wier-
szowej ‘chronologii’, oka e si , e w rzeczywisto ci tera niejszej wszystkie 
s owa ulegaj  przewarto ciowaniu, zmienia si  ich semantyka. To, co w prze-
sz o ci by o oceniane/odbierane pozytywnie, nabiera cech ujemnych. Wszyst-
ko zmienia swoje pierwotne znaczenie. Przy tym daje si  zauwa y  jeszcze i 
ta prawid owo , e to, co nale a o do wiata duchowego (“rze bienie” przez 
“zdrój chy y”) przechodzi w obszar wiata materialnego, namacalnego 
“rze by” (w znaczeniu 'rzezi'), a to, co przynale a o do wiata materii i natu-
ry (“bez dziki”) przechodzi w obszar duchowo ci i psychiki (“dziki” – w 
znaczeniu ‘cechuj cy si  dziko ci ’, ‘zdzicza y’). Ostatecznym efektem ta-
kiego ‘postawienia wszystkiego na g owie’ mo e by  zapowiadana przez 
mówi ce “ja” w asna mier . 

“ S p o j r z e n i e ”  w  p r z y s z o  

Zako czenie 5 strofy wprowadza w wiat wiersza now  perspektyw  czaso-
w  – maj ce nadej  futurum. W zasadzie ca e zako czenie utworu (strofy 5-

_________________ 

 
(T. ukowski, “Abym jak wiór ognisty sp on  w oddechu nocy”. Okupacyjne do wiadczenie 

wiata w poezji Krzysztofa Kamila Baczy skiego, “Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 1998, 
nr. 3-4 s. 27). 

37 W takim wietle warto ciuj cy charakter nale y przypisa  tak e s owu “ apa”, które 
mo na uzna  za swoiste zgrubienie (form  neutraln  w odniesieniu do cz owieka by aby w 
tym przypadku raczej “r ka”). “ apy” maj  te  zwierz ta – zw aszcza drapie niki (np. pies, 
kot, lew, tygrys itp.), co mo e sugerowa , e “czas” albo ma jakie  cechy zwierz ce, albo 
wr cz jest jakim  monstrum. 
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7) zawiera profetyczn  w swym tonie zapowied  maj cej nast pi  mierci 
mówi cego “ja”. Przy czym opis jej ‘okoliczno ci’ i samego jej momentu 
zawarty zosta  w strofie 6, natomiast strofa 7 (powi zana z poprzedni  nie 
tylko zgodno ci  na poziomie czasu gramatycznego, ale – przez przerzutni  
mi dzystrofow  – tak e bezpo rednio na poziomie organizacji/ci g o ci 
wypowiedzi) zawiera swoisty komentarz dotycz cy przyczyn (a w zasadzie 
konieczno ci/motywacji) tej maj cej nadej  mierci. Je li chodzi o te oko-
liczno ci, to, jak si  wydaje, otaczaj cy wiat (“zdarze  zam t”) kreowany 
jest na kszta t sfory dzikich zwierz t lub psów my liwskich, które osaczy y 
(“obskoczy y”) mówi cego.38 Ten okre la swój stan jako “rozdarty na pó ”, 
co w perspektywie pierwszej cz ci ma swoje odbicie w rozdarciu pomi dzy 
tragiczn  tera niejszo ci , a sielankow  przesz o ci . Mo na to uzupe ni  o 
dodatkowe aspekty, które wprowadzaj  dwa ostatnie wersy tej strofy. Mówi 
si  w nich o “g owie” i “piersiach”, te za  nawet w potocznych wyra eniach 
i powszechnych wyobra eniach wi  si  z dwiema g ównymi si ami rz -
dz cymi zachowaniami cz owieka – intelektem/rozumem (i zwi zan  z nim 
wiadomo ci  dokonywanych wyborów/w asnych czynów) i uczuciami.39 

Przy czym, o ile w przypadku ‘u ycia’ “g owy” stron  aktywn  jest mówi -
cy, który potrafi j  ‘skierowa ’ “pod wiatr” (a zatem nawet wbrew przeciw-
no ciom), to w przypadku “piersi” stron  aktywn  jest ju  “czas” (a zatem 
‘instancja’ zewn trzna w stosunku do mówi cego). 

Ostatnia strofa wydaje si  by  swoistym metatekstem w stosunku do ca-
o ci utworu, tzn. prezentuje na innym poziomie zasadniczy rys tre ci po-

przedzaj cych j  strof, niejako ‘przek ada’ na inny system relacji to, co zo-
sta o do tej pory powiedziane. I tu bowiem podstawow  zasad  organizacji 
pozostaje przeciwstawienie, kontrastowanie. Na tej zasadzie, cho  nie zosta-
o to mo e nazbyt wyra nie wyeksplikowane, skonstruowane s  dwa ostatnie 

wersy. Pierwszy z nich (zw aszcza je li potraktowa  go jako odr bn  ca ost-
k ) mo na odbiera  jako oparty na zasadzie paradoksu, który czyni ze mier-
ci naturaln  konsekwencj  mi o ci/kochania (a wi c linia podzia u przebie-
ga a by tu mi dzy “umrze ” a “kocha ”). Ostatni wers dopowiada tu jednak, 
e chodzi o umi owanie “wielkich spraw”. I tu jednak niejako w opozycji do 

nich pojawia si  ambiwalentne okre lenie “g upia”, a zatem ‘naiwna’ (ze 
wszystkimi odcieniami znaczeniowymi tego s owa), ale te  ‘niedorzeczna’, 
czy wr cz ‘bezsensowna’. 

_________________ 
 

38 Zob. te  przypis 33. 
39 Trzeba tu zaznaczy , e w przypadku “piersi” takie ich odczytanie uzasadnione jest 

przede wszystkim na zasadzie pars pro toto – w piersiach znajduje si  serce, które zwyk o si  
uznawa  za symbol i siedlisko uczu ... 
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Strategia ta jest jednak najbardziej czytelna w dwu pierwszych wersach 
ostatniej strofy, gdzie “ ycia nie mia o ” zestawiona zostaje z “odwag ” w 
sytuacji zagro enia “ mierci ”. Warto zwróci  uwag  na kolejno  przeciw-
stawnych sobie s ów w tych wersach: “ ycia” “nie mia o ” “odwaga” 
“ mier ”. Zarówno szyk, jak i (przynajmniej w pewnym stopniu) funkcje 
syntaktyczne tych wyrazów wskazuj , e mamy tu do czynienia z konstruk-
cj  chiazmiczn . Przy czym w danym przypadku oparta jest ona, w odró -
nieniu od ‘klasycznego’ chiazmu, który traktuje si  jako odmian  “paraleli-
zmu sk adniowego opartego na odwróconej symetrii dwóch ca ostek sk ad-
niowych, z których druga powtarza w odwrotnej kolejno ci porz dek syntak-
tyczny sk adników pierwszej”40 na zasadzie uporz dkowania (odwróconej 
symetrii) odpowiednich jednostek semantycznych. Analogiczna zasada ‘rz -
dzi’ te  kompozycj  ca ej pierwszej cz ci utworu (strof 1-5), gdzie elemen-
ty wiata natury ‘zamieniaj  si  miejscami’ z elementami wiata duchowe-
go/psychiki, a duchowe – z materialnymi (co poci ga za sob  jeszcze i zmia-
n  warto ciowania).41  

Wiersz Baczy skiego okazuje si  zatem konstrukcj  o charakterze auto-
referencjalnym, samozwrotnym – to, co stanowi zasadnicz  tre  utworu zo-
sta o tu niejako zdublowane na ni szych poziomach organizacji tekstu. Prócz 
takiego ‘tradycyjnego’ sposobu realizacji w utworze funkcji poetyckiej ma-

_________________ 

 
40 Zob. M. G owi ski, T. Kostkiewiczowa, A. Okopie -S awi ska, J. S awi ski, S ownik 

terminów literackich, Pod redakcj  J. S awi skiego, Wroc aw-Warszawa-Kraków 19983, s. 
77. Tak samo (je li s dzi  na podstawie przytaczanych przyk adów) rozumie chiazm Heinrich 
Lausberg (zob. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, Bydgoszcz 
2002, s. 402 (zw aszcza § 723 i przypis 1)) i Boris Tomaszewski ( . . , -

 . ,  1996 [pierwodruk – 1925], . 76). We wspó czesnym 
literaturoznawstwie pojawiaj  si  te  próby przeniesienia niektórych kategorii retoryki (figur 
retorycznych), w tym i chiazmu, do opisu zjawisk szerszych, jak np. fabu a. Przyk adem pró-
by takiego poszerzenia zakresu pos ugiwania si  kategoriami retoryki dla opisu dzie a literac-
kiego mo e by  propozycja Árpáda Kovácsa (zaprezentowana w referacie pt. -  
wyg oszonym na Pi tym Mi dzynarodowym Kolokwium Puszkinologicznym Aleksander 

Puszkin i rosyjski tekst, Budapeszt, 2-4 wrze nia 1999 [   -
  “     ”. , 2-4  

1999]), w którym pokaza  on na wybranych przyk adach z literatury rosyjskiej, e przebieg 
fabu y utworu literackiego do  cz sto oparty jest na zasadzie konstrukcyjnej chiazmu. 

41 W pewnym sensie chiazm jest te  zasad  konstrukcyjn  uk adu wyrazów w klauzulach 
(a wi c miejscach szczególnie eksponowanych w konstrukcji wersu, miejscach o szczegól-
nym znaczeniu tak e na poziomie semantycznej organizacji tekstu) wersów tej strofy. Na po-
ziomie kategorii gramatycznych mamy tu bowiem konstrukcj  o charakterze okalaj cym: rze-
czownik  czasownik (nieosobowy, cz. przesz y, strona zwrotna)  czasownik (nieosobo-
wy, cz. przesz y, strona zwrotna)  rzeczownik. 
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my tu do czynienia z sytuacj  dublowania konstrukcji wypowiedzi na ró -
nych poziomach (przy ró nym sposobie funkcjonowania) wypowiedzi pod-
miotu. A taka z o ono  i precyzja w organizacji tekstu wiadczy  mo e o 
jednym – e 4 sierpnia 1944 roku w Pa acu Blanka zgin  poeta o du ej wra-
liwo ci j zykowej, poeta w pe ni dojrza y, dysponuj cy ju  znakomitym 

warsztatem twórczym...42 
 

_________________ 

 
42 Na marginesie ju  tylko dodajmy, e musia a to by  wiedza i warsztat zdobyty przez 

poet  samodzielnie lub wyniesione z domu i szko y redniej. Jak bowiem pisze Les aw Maria 
Bartelski, Baczy ski “Z przeszkody raczej b ahej, jakiej  niepowa nej scysji z sekretark  
zapisuj c  na komplety polonistyczne, zrezygnowa  z dalszego ucz szczania na kursy. […] w 
rezultacie studentk  zosta a jego ona Barbara, […]. Fakt, e jego w asna ona zacz a studio-
wa  i pog biaj c sw  wiedz  przewy szy a go wkrótce oczytaniem i teoretyczn  znajomo-
ci  przedmiotu, doprowadzi  u poety do programowej pogardy dla nauki ‘ministerialnej’. 

Uwa a  ponadto, i nie bez s uszno ci, e usystematyzowana wiedza czy te  dok adne pozna-
nie procesu tworzenia przeszkadza w pisaniu” (L. M. Bartelski, Genealogia ocalonych. Szkice 

o latach 1939-1944, Kraków 1974, s. 239-240). 
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