
MaIgorzata Lisecka

,,Napełniły rnnie harrnon ie żywe''.Morywy muzyfz_:" * poezjiĘdeus za Róże*iJr,^

*iU ;]5:i,|:. T;:'i :,il; i :h :r uc zy n i ćs ło wa Thd e us

istniejeo,,l' ,r"*" ,'"u' " ."rozwód wsPółczesne j poezji lrr,Jnri . -z określona i;;"__^: 
można Potraktować jako o"*;"i ^]*1_,j, "j::':": k*..oou o".;;.i;, ffi,J;:, 

jako pewi.n po,,ulu,, .*iw materiale po.rli .i.-##;,:;:':.::or^oa zerwanie , nusl"ao*fr
meliki , .r,-lii." 

crerneotów dzieła muz.Czne*o - przede *rryr.kł= ,łAndrzej Skrendo

?ł::;łi,;#:r{":,§r§a;":7#;^rW:;:,":,,#ł::?::niernuzyczną. skr-", 
1' JLuwld tęzę' Iz Poezja,Różewicz" ucho ar]i )'=

iffł;:*;-TŁil*:T,*,,:iĘliTi"fr *.:,T;il":r;F
!''?'i harmonii sfe 

-- vYlYL' 
"SenS Pttagorejsko-platoński (metar}

:?,k^.*;;;;;;;ef 
)' S ens rc m anty czno-sym bo licd il;;; o a j akc lwy (muzylail ;;J§o, 

niemimetycżneso, .r;Ó;:];'lonlm rozluźnienia fygofu, wielosłowia),,r: 
u*"*.

---------------
, ' T Rór.* icz, Dźw

do1}, im. oss ;iii;iń": ,;łr^l,L!,,,!ł,(;!(:::::z,^y , iden , p roza , zakład \'Por. ibiden, "YvawlllClWo, Wroclaw ]973, s, ąbb'.""'
,, ] 

Po.. A. Skrendo. ]universiras, i';;i';;'*ł'ł:: :rł'* 
i granice lircrafury. PoetlAa i ejka nans3

Por. C. }f<
liełów u,ra:

mr' --993, 
nr 4

: Por. G. B.
m"! ,,?,lt// usPółczc
u. _ _]-113.



,,NAPEŁNIŁY MNIE HARMoNIE ZY§rE". MOTY§7Y MUZYCZNE... j01

sądzę, że opinię Różewicza na temat własnej twórczości można rozpa_

-:-,-ri-ać nie tylko wobec tych trzech rożnych koncepcji samej muzyki i mu_

: :zności, ale także w świetle wielowiekowej tradycji ścisłego łączenia mu-

: si i poezji. Tradycja ta ma swoje źródło w choreicznej jedności słowa,

, -;,,ięku i gestua, Przeniknęła ona do myśli Platona) i do poetyki Arystote-

::"j; widoczna jest we wzmiankach, które na temat tekstu i muzyki czyni

-__iustyn w swoich lVyznaniacbi; odwołuje się do niej Dantes. Istniała ona

1l]::I\ykle źywo w poetykach renesansowych, a późniei manierystycznych:

ł, :smach Giangiorgia Tiissina, Giovaniego Pietra Capriano, Philipa Sid-

rr. ". Georga Puttenhama, Francesca Patrizie 8o9, a równocześnie w trak-

:ur.:h rnuzycznych Gioseffa Zarlinal}, potem zaś Claudia Monteverdiego11

:-:Jvanniego Battisty Doniego12. Myśl o rnelopoei _ o połączeniu znaczące,

ł". siowa (logos) z elementem brzmieniowym, który wzma1awytaz, inten-

l- :.<uie retoryczne oddziaływanie słów, podkreśla znaczenie, iprzez to wy_

:r.,a w odbiorcy stosov/ny afekt _ inspirowała działa\ność Cameraty Flo-

r::::i<iej, była myślową podstawą dla teoretyków madrygału, zajmowała

:l--,-e samych poetów \D7idoczne jest to w twórczości GiambattistY Marina,

nl:,r.relacjom, o jakich mowa, poświęcił sporo miejsca w siódmej księdze

,,nle zywe
r poezji
rcza

czynić słowa Thdeusza H,ł*

' ,rbrAz w Poezji tusPółn::w
poezji lirycznej z muż-_, rjł,

pervien postulat, zwią?,ld
zerwan ie z naśladowat-T.,]lT

o - przede wszystkim i=_eu

ett,in i granice literatury. h-
lzewicza uchodzi za poć;H
lsadnością takiego przek:*

:ich chciałby rozumieć rr-_
jsko-platoński (metafizr orn

oliczny (muzyka jako nz_r
zt,stego), sens awangari:-
wielosłowia)"l.

*,: idem, Proza, Zakład Nr:-
)-),s.499.

tttry,, Poetyka i etyka trans7re:.,:

- Por. E. Zwolski, Choreia, Muza i bóstwo w religii greckiej, Instytut \wydawniczy

1.'{. 1X/arszawa I9J8, s.5.
, 

Por. .sil Tatarkiewicz , Historia estetvki, t. I, Estetvka staroźlłna, Zakład Naro_

l.'-^-; im. Ossolińskich - 1ilfydawnictwo, Wrocłasł 1962, s, 144-146,
; por. Arystoteles, portyko, w.. iden, Retoryka, poet,ka, tłum. H. podbielski,

1-1i-N, §(arszawa 1988, s, 326-321 .

- Por. Augus ryn,lYyznania, rlum. Z. Kubiak, Instytut ,irydawniczy PAX, §7ar_

;,;l,a l987, s. 2)4-251.
' Por. 'i(l Tatarkiewicz , op. cit,, s. 321 ,

. por. poetllka okresu nn)rrrrn. Antologia, pod red._E, Sarnowskiej_Temeriusz,

_;<ład Narojowy im. ossolińskich _.wy:du*rri.t*o, §7rocław 1982, s. 159_160,

--l-248, 4I4, 462, ,32.
,]Por. R. \Wieczorek, ,,IJt cantus C\nsonet uerbi|,, Związki muzyhi ze słowenl, we

;,,:L.iej refleksji muzycznĘ XVl wieku, §7ydawnictwo ARS NOVA, Poznań 1995,
jD.
::Por. C. Monteverdi, Scherzi ruasicali (wenecja, 1607),Przedtlowa do V księgi

l;jrygalów uraz z objaśni'eniarui jego brata G,C. Ńonrcuerdiego, tłum. J, Turska, ,,Ca_

, -:" 1993, nr 4 (7), s. 24.
:rPor.G.B.Doni,Traktat0?lt'uzycescenicznej,w:GiouanniBattistaDoniomu-

:::jenuwspółczesnej,tłum'A.Szweykowska,Musicalagellonica,Kraków2000,
. ,,l2_II3,
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Ir'Ądo.ne, gdzie, między,inn ymi, nazwał poezję i muzykę dwiema sidzie r ż,ący mi wspól n ą władi ę. "a - rU i,ii ludzkimi l 3.
od tego rcdzajupojmowan - poJir, którą w myśli zachodnioeuru

;fiff 
-#r* 

xii:i::, #rU'i, r^O,u,,Różewicz *y,uz ni.,|
::iT'" W jego liryce wido cznu i,,t,;,;;;-^;;;;;;JJT:H;
i::.,:r.:,::11*^?l]*'.da 

je,poetyckiemusłowu^u,rJn-i,,;;;'

i:ffi .*:;.Tffi 
,pytu"i.,.,r;.,,,J";:,;;;':;'::ff .fiTT:

sfery brzmień p,a".; ]::,1'ji::qo 
* illa,*urstwę dzieła literackiegosfery brzmie ń, które j te n elem en,].r, .,lffi ffiHi:'ffi;i'".rirę znaczeń i przedmiotów, a może przede wszystkim wyobnżeń?

_,,,Yfl:_,:l^rl.: *ś ć o b j awia rię * ..kr,"ch poetyckich Różewiczaprzez strukturalną cząstkę_utwo.,.,, juką Ń;;r'; ffiJfiT;
ffi;:;:i:waniom 

i metaforyzacji; w op"rci., o któ.y po",u korrr.rl.r1.

- Motywy te mogą w, ,.óżny sposób wiE.zać się z muzyką. Niekiedy sł
i.r*:;:::":i,'_1^Y:l"" * "ł"y *1erszy jako cytatytechniką kolaRóżewicz często sięga do instrument *'-^',!'|)i,r];tL::;TIH ffi
["J;::, : 3Tj:::: ? _1", il 

n 
i.|, 

p odwórk a.h, * iok ł uJ 
-,7^ 

i u, 
^ ^,k)Posługuje się motywami trąbki, bęb.u, ilil;;".ffi;Xlf:ffi;

Jscl l(ozelswego rodzaju parainstrumentarium, na które ,*ł"a";orr, .rr-"rryny ao

i*:"r::,::* : kat arynka, rrua' r rłi.ca, a n awet tak kurioz alne urz i

ffi ;i,I-r:::::^','P:::?"1"o*y,p,*ią,łę.p.ł.,iu,r;;;;i:[:..Xre] tworcz@muzykakinowa i kabaretowa (motyw kankana, występujący * Erotlk* A
7 XIX wiehu), Pisząc o muzyce lub stosr 

.

p.óżewjrz n.l^^.i _..^ _:_l r IJąC motYv/Y z mazykąpowiąerłRóżewicz odnosi s ię niekiedy d" j.i .ó#ó ;ń"'#"JY#;ffi
T::::::.k":!:::::, rięgu jor.p.*,,u,.', 

symboli o ustalonej i utrq,ilne; t utru,a&nej uadycjąinterpretacji, z kiZ..go .r.rpi., ale i który swobodnie pfżecwar'l

?::Y;:r;T::ry^.'::nost7f 1iir,o*'r*""rpostaciomanielskim,poiawlstę w Witolda Wojtńiewicza sądzie ,r*irrrry, (RegiĄ. Dzietżyj, k'"Tfif;'ffi
H:T."""':!,:::Yi,!::?,j:!:::11"i-poezji_*y,.ęp,,;.wklasycyzu!rycym nieco wierszu Lira Leopolda S,nń @orrir. , erliÓ.ęl,;l;rri:i trd7 od ch o dz is z (N i ePo k ó) i Ronuarte ańń;" o-roomniana zost a1adawna mern_

lJ Por, G, Marino, Adon, dum. Anonim, po^d-red. L. Marinellego, K. Mrowcewpcza, Vly dawnictwo IB L, Roma-V;;;"*"' Ó 9 ), s. 257 .
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:]uzykę dwiema siostram.
:.:1lt",

l myśli zachodnioeurope .

,. R.ózewicz wyraźnie się dl.
.. z rnozliwości oddziaływa-
_ :lluzyczne brzmienie. Na-
.:rcja całkowita, czy racz.-
.:rve dzieła literackiego - z.
::ii,otnie przypisany, w sfe "

:<rrn wyobrażeń?
l :oetyckich Różewicza pc-
:,n, poddawany wariac1 .

i:óry poeta konstrr-ruje ob-

z muzyką. Niekiedy są :
,.,io cytaty techniką kolaz _

::.--§o z kulrrLrą niską, k,
.. lokalach, na jarmarka;
_:gankóą a nawet kogu_
, _i w twórczości Różewi__

::..dają się maszyny do p:
o,.t tak kuriozalne utządz.
.._. również w tej twórczc:.
- stepujący w Erotyku z kc .

l,,-il,-1, 2 muzyką powiązan.
: :mowania w kategoria.
:-"lo1i o ustalonej i utrwalr.
: _:r- swobodnie przetwarz"
: :,l,iorn anielskim, pojan .

Dzierży ją kolosalny ani
:, \ stępuje w klasycyzuj*-

:. ::;iem). §7 wierszach Kz.-
.:]3na została dawna meta-

}LrinelIego, K. Mrowcerr.:-

,,N* APEŁN IŁY N{N IE HAR N{oN IE ZY§(/E ". NIoTY\ilY N{ U ZYCZN I 1a)

ka, porównująca człowieka z instrumentem mlrzycznymż co prawda bez

., Jrzyszącego tej metaforyce uzasadnienia fiiozoficznego lub fizjologiczne_

obecnego na przykład w Namiętnoiciacb duszy kartezjusza, gdy ten po_

n,.rje funkcjonowanie człowieka z budową organówla. karykatura krysz_

:,:e utl?trze braclnega człouieka (z cyklu Zasłony, z tomu Srehrny kłos) zasttera

,,,,ne nawiązanie do koncepcji nufiicrl humana, prezentującej człowieka jako

, :rzmiewający muzyką mikrokosmos,

\Ir_rzyka jest dla Rózewicza przede wszystkim obszarem przezycia zmy_
,I.ego. §7 wierszu [.Jczełi czarnoksiężnika (Iliepokó) ten aspekt muzyczno_

:ostał wykorzystany dla zrekonstruowania świadomości człowieka znisz,

:lego przez doświadczenie wojny. Doświadczenie to wyrł,ołuje pragnienie

:rracji od rzeczywistości, zobojętnienia na jej wszystkie bodźce, wejścia

,;ebie w poszr-rkiwaniu utraconego spokoiu:

Po co orwarlem uszy

napełnily mnie harmonie żywe

echa glosów unrarłych

nawet łza rnie ze zgrzytefi| twatz

jak diament szkło

i cisza naciągnięta jak skóra

na bębnacl-r wojennyclr grzni
nieszczęsny słvszę jak trawa rośnie1'

Jrraz poetycki - owo,,drugie skrzydło poezji", jest tu mocno zredll-

"ny - zgodnie z id,eąRóżewicza, niemożliwą, rzecz jasna, do całkowi-

_ zrealizowania. §fydaje się, ze pfzeznaczony zostal raczei do myślowe-

:słyszenianiżdozobaczenia,niejakodokonkretyzacjisłuchowei.Ten
.iekowy'obraz'opierasięnahiperboiiimetaforze,aZarazemnakontra-
:, uzyskanym poprzez podstawową opozycję ciszy i brzmienia, Opozycja

_,jawnia się niemal v/e wsżystkich warstwach obrazu w szeresu metafor,

Por. S. Paczkowski, Ilauka o afektacb u łrryślint.uzlcznej l Pokwy XVll wieku,

_:l-rymnia, Lubiin 1998, s. 
'2-r),: \7szystkie przywolane w tej pracy fragmenty poezji Tadeusza Różewicza po_

,\zą z edycji, T. no;ewrc,, ri"i, ,,,b,ni,, Zakłłd Narodowy im, Ossolińskich

\\1vdawnictwo, Vrocław t'91 l,"W nawiasach okrągłych podano rytuł zbioru,

., :orego poclrodzi cyro§/any wicrsz,
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które ją scalają (,,echa głosów umarłych, ,,!za tnie ze z1rzyrcm idiament szkło"), a także przy użyciu'ss/ego rodzaju kliszy jęzr-kt
szę jak trawa ."u",."i ;;;;'";§: ffil,#;'li:llTffi
sza naciągnięta jak skóra l na bębnach wojennych grzmi" ,skor::*_n rrwokół tej samej opozycji, a zarazem da)ącasię odczytać w konreisi

1i|?.:_\*rlt,a 
cis,za", ,r! 

.r:ż ,,ciszap.i"u napięcia''. §7 ten sposc:
ra ilustruje charakter takiej właśn ie'ciszy, rrZr" *ya^i. ur'*""r' -
na, Od "harmonii żywych" nie ma ucieczki, poniewaz,podobnie jak rBoecjusza, wypełniająone calą rzeczywistość, co więcej, stanowią ttwistość, jedyną dostępną poznaniu ludzkiemu,

§7spomniano juź o instrumentarium muzycznym, którym posłęnqi
w swojejpoezji Różewicz. §.ydaje się, ze do jego rrtubionych i"r.*-*czy też parains trumentów, nalezy katary nka, Kuturynku'zasępuj e

|_1l]],|-rr: 
lutnię lub cytrę,.Instfumenty te w tradycji literackiej sisynonim twórczości poetyckiej albo wrodzonego po..i. ingeniir6, s"*zowaly nieograniczoną moc poezji,moc, która rodziłasię właśnie ze śzwiązku z muzyką, a ktorej genezy należałoby ,upr*nrposzukiwać n-tach o wielkich aoidach - Orfeuszu, Amfionie, Arionie. Różewicz zrrprzywołuje w jednym z wietszy mit orfeus za, jednakpo to tylko, abl, l

zaĆ Ięk i samotność twórcy, zaktórymnikt nie podążal7 .§7 wierszu Dnotwierającym cykl Nad uYraz z tomu Srebrryt kks, przypomina Różewicz
mantyczny obraz poety pod liściem śpiewającego drzewa, obraz znanl.
skonale z tradycji biblijnej18, u rururi^ z poezjiromantyczn;i-;';;;,
Puszkina (/esł nad zatoką dąb zie/on...,), z pana Tacleusza i Beniotuskiegoll _
który to obraz nakłada się jeszcze motyw Iiry czarnoleskiej, wiszącej na,,ęzi dtzewa, po ten ostatni motyv/ chętnie sięgali poeci barokowi, jak
ciej Kazimierz Sarbiewski iJan Andrzej Morsztyn:

1ó.Por, B. Szydłowska-Ceglowa, o aiektrirych liłerackich funkciacb naztu in-ęł*
'::':Y muzYcznYch, Nl?rzlkL,łzie'nazu ,bnrior" ; ,,,tr,rjr';,',,'iłł-riętnik Literacki,]I973, z.3, s. 16I-163.

l'Por, T. Różewicz, Rńunina (Rriwnina\.
18 Por, Ps L37 ,2, w: Pismo, święte Stareg_o 

_i Nowego Testamentu w przekłrdzi;^z języków oryginalnych,,Wydaw"i.,*o Putlotinum, Poznań-\warszawa 19Eil-s 6|9,,,Na topolach tamtej kra'iny l ,u*iioriliS-y n"rr.l-,"i6r::"19 Por. A. Mickiewicz, Pn., Tńusz, rrąZt u iY/iedza,Vrl.rr"*u 1996, s. 10._J, Słowacki, BeniowsAi, *,.i!r!,IYi:r!; l jo1*nry,Instytut wydawniczy ZwiązkorZawodowych, §farszawa 1988,, s. 354.

,_ll, tJ'!:j

J.,,_ :

j.;r'r-
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Coż c

na ga
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}_::-,-butem px

n :otocznei t
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Prorr,

Fałsz

:'' C},r. za,. l u :
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Ciebie ja na ukochanym

Stogałęzim, w list odzianym

Jednym drzewie w dzień pogody

Słońca jasnego zawieszę, peien wewnętrznei swobody,

(M. K, Sarbiewski, Do suej lutni, tvw,9-12)'o

Córko stafego glośnobrzmiąca br-iku,

Vypoczni} sobie od twoich strun huku

I póki-ć jasna pogoda pozwoli,
\Wiś na topoli.

(J, A, Morsz tyn, Da lutnie, ww, I-41zt

:rką harnroni!ną koncepcją poezji Różewicz podejmuje w wierszu

dialog:

Byli szczęśliwi

dawnieisi poeci

pod 1iściem dębu

spiewali jak dzi"ci

()
Cóż ct powieszę

na gałęzi drzewa

które spłonęło

które nie zaśpiewa

:l butem poety pokolenia powoiennego jest katarynka, która kojarzy

potocznei ŚwiadomoŚci z pozbawionym sensu wielosłowiem, mętno-

:rrstką znaczeniową:

Poeci graią na katarynkaclr

Prowadzą dialogi z Bogiem

Fałszują monetę.
(MilośĄ

10,

_ j:i1,-ien,} twarz f ,

, : ,-,. ;ęzykov,ej (,,s

_.ll,] melafora ,,

] j Ńoncentrow;

. __ _ ,,,. ś.]ntekście w1 :

',,.- 
l:1-1 sposób meta:

.'- sie nieomal slysz

, :_,Cobnie jak w mr

, _.:. stanowlrątę rzecz

-,. :iiotylT} posługuje ,

. ,_ _, :.- ll,rch instrumentc
:-._<.i zastępuje Różer

. _'l ].iterackiej stanos

- : _ ić ingeniilÓ, symlrt

,. ,. .ie *,laśnie ze ścisle -

-:,1 le poszukiwaĆ w r:-

-_:_ _ ilie. Różewicz zres;
, l:, l;]o to tylko, aby uk

,_,i . §7 wierszu Drzet,

-,_i,pomina Różewicz l
, ,;\\,x, obraz znany c

,.intyczne} - z wicrs

-:i tBeniotuskiegol9 -
.::-_,.,skiej, wiszącej na g

.-_,e ci barokowi, 1ak IrI

. jt,n*;jacil naztt, ills!

'.l 
",,,Pamiętnik Literac]

, Testamentu w przek,

Poznań-'i7arszawa l9E
,..erfv",
.. \\hrszawa 1996, s, TC

., \\rydawni czy Związkc

Cyt. za: l w aclmianach czasu słnak jest, Antalogia Potskiej Poezji ePoki baroku, pod

Sokołowskiei, PIW §(/arszawa i99t, ,, 22O, §rzek|ad J"l_a Gawińskiego,

#:;-j,;] *o;r,o;,,iJ;;ró,*rirrr,, pod r..1. L. Kukulskiego, pI\ó(,

.ewa 197 I, s.92,
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Czasem na podwórko
wchodził kataryniarz

Bajecznie kolorowa papuga
świeciła szmaragdowym piórkiem
leniwie wyciągała
papierową rutkę
los

muzyka coraz triumfal niejsza
wypełniała niebo i ziemię
chrypła

zamietała

w drewnianej skrzyni

katatyniatz - właściciel magicznej skrzynki do produkos/ania mu,- staje się władcą dusz dziecięł.h, a saminstrument 
^.".,^^_:^^ 

l^^]

Inną funkcję spełnia 
::ry* katarynki w wierszu Papuga (Srebrt", i
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żYwY, intensywny]chciałoby się o"o,"i,,., _ ba.rlprawdziwy: szkiełko w pierścionku ljni ti;;ffi";:,;;ffi;: -[TJobraz o podobnej wyrazistości człowiek dojtzały 

^otJ rou*zyc jedr.nlepośrednictwem poezji.al v\ll PwęZtl.
Ten świat współtworzy, fepfezentuje w utworze poetyckim takźe mr

i::T:,,"?i:::k;;;"-;"";;1,n#,,:'.'J;ł:i:,T'J?,;§1';no, że dzięki jej uruchomieniu możn" Ji;;Hffi 
".;ff:T ffidym człowieku. Dlz

triumfalna "^... _::,:**o.: T:'Y:' Powiedziano w tym wierszu, że jettriumfalna,,,cor az triumfalnie j,;^' -,d;;;;ń; ;;J ffi];il]swoich słuchaczy.
Muzyka, a właściwie jej doświadczenie, organizuje do pewnego stopni

::T*ffiT'iiJj"i]j.", YI_O.T'^ 
niebo i ziemię, ,orr^Żruciasne granice podwórka. Jaskrawość, chrlpliw a faIszywość i monoto"'" -,l]ri'T:.TrYnkowej koresPondu je z jurkr^*os.lą lur* jedwabnych chustek sztukmi_
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:zów i piór papugi,wyzflaczacharakter przestfzeni, or8anizu'e nastrój od-

_,iowej uroczystoŚci.

Zarazem jednak - jako że muzykajest pewnym sposobem zorganizowa,

: czasu - tov/arzyszy ona pewnemu przezyciu, wydarzeniu o szczególnej

:_Jze, wzbog aca je. Podobną analizę muzyki jako zapisu czasu przepfowa-

_: mozna na materiale wiersza ListoPad 1)ĄĄ (NiePokó):

§7 szałasach i narniotach wtatr

4watzy i sepleni. Patefon.

Płyta wiruje jak ziemia. Gra.

Długo 1eszcze mamy tak czekać?

i"vdłużające się oczekiwanie na akcję zbrojną zostaje zawieszone na je-

:noment, podczas którego następuje przeniesienie w inną perspektywę

, ) ]wo_przes ffzenną. Człowiek staje się wówczas obserwatorem kosmicz-

_ , porządku wszechświata. Metafo ra płyty wirującej jak ziemia i wyda-

- dźwięk nawiązuje w pewnym sensie do średniowiecznej koncepcjimu-
,ąundana.

"\' poezji Rózewicza licznym motywom muzyczflym przypisana jest

icja konstruowania przestrzeni i nadawania specjalnego znaczenia cza-

:. Dźwięk, motyw dźwięku, ujęty w ramy metafory, v/ytwarza obraz po-

.<r. §7iersz Pourót z lasu (Czas który idzie), podobnie jakPaPuga,jest pew-

::miniscenclą, opartą na przypominaniu doznań zmysłowych, remini_

,. :ją mniej może intensyv/ną, Pierwsza strofa utwofu zbudowana jest na

. . :zeniu w rażeń słuchowych tow afty szących temu wspomnieniu :

Kiedy zamknę oczy to słyszę

Głos ptaka skrzyp sosen

Lasu płytką ciszę

Zmąconą naszym śmiechem

w wierszu obserwujemy ponownie opozycję ciszy i brzmienia, ale opo_

_,a ta służy kształtowaniu przestrzeni w jej wymiarach. ciszajest płyt_

_ głębię obrazu organizu,e dźwięk, wynika to zresztą bezpośrednio z je_

natury _ jest przecież rozchodzącą się falą. śmiech, głos śpiewającego

.xa, szelest drzew - ewokują mentalny obraz, który pojawia się w wy-
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obraźni podmiotu, po zamknięciu oczu, a więc całkowicie bez udziału bodz-
ców wzrokowych. \ilfyobrazenie sobie dźwięku to jednocześnie przywołann
w pamięci określonego miejsca.

Inaczej jeszcze funkcjonuje motyw śpiewu w jednym z wczesnych wierszr
postój (Niepokó). Motyw ten wkomponowany został w obraz letniego lasu:

skowronek bije na wieży wysokiej,
wznosi ją, buduje powietrzną, smuklejszą,
opada

i dzwoni w dłoniach pastuszka
na wierzbowej gałązce,

Dźwięk wyznacza tutaj linię wertykalną, jego fuódło jest rucho
aptzynajmniej tak właśnie mozna je sobie wyobrazić: jako wzbijająq,g
i opadający punkt. Metafora poetycka z wieżąwybudowaną śpiewem ier
niewątpliwie własnością Różewicz a, ale kojaruenie w wyobraźnilinii dźrłr
ku ze strzelistością architektoniczną budynku nie jest pomysłem nos.\ I
swiadczą o tym wypowiedzi średniowiecznych teoretyków, ktotzy łąan
li ideę śpiewu gregoriańskiego z kształtem gotyckich katedr. znakonra
świadectwo takiego zestawienia daje umberto Eco, opisując w lnieniu
ży wykonanie podczas jutrzni ,rganun sederunt principes22. obraz z wi
Różewiczowskiego jest nierównie ulotniejszy i subtel niejszy, ma nawet d
pewnego stopnia charakter bukoliczny dzięki wprowadzeniu morywu pa-
stuszej fujarki, która niejako ,,powtana" głos ptaka, To podwojenie podkre-
śla ruz jeszcze wertykalny układ, który został uprzednio wyznaczony w tekś-
cie utworu,

podobny wertykalizm przestrzeni osiągnięty został w wierszu Rozmoua
na rynku w Birczy (Srebrn1l kłos):

na wozach zielonych

chłopiec

rozciąga harmonię

z iskrami srebrnymi

od słońca do ziemi

22 Por. U. Eco,Lmięróży, tłum. A. Szymanowski, PI§( §farszawa 1996,s.47 6-4] 7 .
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Takie zmetaforyzowane odczytanie obrazujest możliwe dzięki grze słow-
:t,: srebrne iskry pochodząod słońca, ale zatazem i harmonia rozciąga się
:,: słońca po ziemię, oganiając łukiem niewyobraz alną i nieoczekiwaną
::zestrzeń.

W wierszu Świat 1906 - collage (Zielona róża) przywołanie batdzo roż-
T,::odnych motywów muzycznych służy odtworzeniu nie tyle przestrzeni,
- : riepowtarualnego i swoistego charakteru epoki, przypomnieniu świata,
rL:: ," minął, nie istnieje już w sposób ciągły i moze od tej pory jawić się tyl-
ł-: 

'.,migawkach, strzępkach wspomnień, wreszcie w ,,próbkach stylów".
J: :statnie najdokładniej oddaje chyba istotę tego kolażu, bowiem świat ro-
a- -906 - według Różewicza - istnieje przede wszystkim w porządku języ-
ru : jego komunikatów: reklam, ogłoszeń prasowych, urywków recenzji to-
r _<ów poetyckich, piosenek:

Chcącym dostarczyć sobie, rodzinie
i gościom wiele przyjemności

ndzę nabyć samogrający zegar toaletowy
z piękną muzyką,,Symfonja'',
grający głośno, delikatnym i przyjemnym
tonem walce, polki, opery, pieśni
narodowe.

(. )

Poetka budzi harfę wspomnień,
otrząsa 1ą z,,rdzy z krwawych korali'',
o9rzęwa, tozzlaca - ale na próżno -
dawna słoneczna melodya nie chce
powrócić.

(...)

LutniaJana Sawy uderza w krzyk
zdławionego bólu...

Groteskowe arządzenie - samo8rający zegar toaletowy ,,Symfonja", jak-
:-' sł,mbol kultury masowej swoich czasów, pojawia się obok lutni (tutaj po-
::R,nie w pfzestarzałym znaczeniu twórczości poetyckiej) i konfederackich
:śni, obok ,,oper i chórów z tańcamii śpiewem", osią konstrukcyjną wier-
;. jest zestawienie elementów kodu, który już nie funkcjonuje w świado-
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]:'.: zbiorowej; wyszedi z użycia,jest n.
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świata - i"r,;i;;:;'?]::jlezrożumiałY i śmieszny, poniev
kodu. I-iećl,.*.:^,, 

lntekstu, w którym moźliwe hr,ł^t_.,, ^,l
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większ rm ;ffi z brzm ie ń arPoezja Rózewicza nie ie.* i__..^ l został utrwalony.Poezja Różewiczi 
----rv LąĄ wrasnle ZOStał utrwalony.
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