
BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2012 • 1 
ISSN 1898-1593 

JOANNA KISIEL 
U n i w e r s y t e t  l s k i  

K a t o w i c e  

Liryczny ho d.  
O wierszu Czes awa Bednarczyka Wizyta u poety 

Przyj cie. 
Stó , 
na stole: 
ksi ka z wierszami. 

Na tak  go cin  sta  najbogatszych, 
co nic nie maj  prócz grz dki rymów. 

Ptak przelecia  przeze mnie, ptak, 

i drzwi zostawi  otwarte: 

do r ki podchodz  rzeczy w s owach, 
czo o obi  
i w oczach s  latarniami. 

Dom ma w p kach które chmurz  si  na kwiat, 
dziewcz ta biegn  z nich do ch opaków, 
limak wspina si  na odyg  

tylko po to, by go lepiej zobaczy . 
Dla niego bia y sad i chór, 
jab onie kwitn . 
Poruszy a si  ga ! 
Nie, to poeta krz ta si  w ród strof. 
P yn cy ob ok przystan  
i wiatr zaczyna stroi  li cie. 
(Bednarczyk 1992, 7) 
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Tytu  wiersza Czes awa Bednarczyka Wizyta u poety projektuje opis zda-
rzenia. Czytelnik spodziewa si  po nim anegdoty, otwiera ucho na ewen-
tualne autobiograficzne zawi zki wiersza, szpera w pami ci, rozmy la 
o jego genezie. Kim jest tytu owy poeta, czy w tym przypadku literatur  
poprzedzi o rzeczywiste spotkanie, co mog o si  wtedy zdarzy ? Pierw-
sza strofa nader lakonicznie informuje o scenerii tytu owej wizyty – stó , 
ksi ka z wierszami, jak to u poety. adnych niespodzianek. Chocia … 
ów stó  – centrum spotkania – rysuje przed nami dwie mo liwo ci jego 
u ycia, w równym stopniu zapowiada sytuacj  przyj cia, ucztowania, 
go ciny, co sugeruje sytuacj  odmienn  – samotnego czytania, lektury. 
Obja nienie, który z tych tropów oka e si  wa niejszy, przynosi ko-
lejna strofa. Go cina – tak, ale w wierszach, strawa – naturalnie, tyle 
e duchowa, a „bogaty” gospodarz to ten, „co nic nie ma prócz 

grz dki rymów”. 
Nie zdo ali my jeszcze dotrze  do kluczowego dla wiersza przytocze-

nia s ów cudzych, a ju  g boko tkwimy w przestrzeni literackiej tradycji. 
Poeta – go cinny gospodarz – to, oczywi cie, trop renesansowy, w uchu 
pobrzmiewa: „Go ciu, si d  pod mym li ciem, a odpoczni sobie”, grz d-
ka rymów z kolei przywodzi na my l staropolskie wirydarze. Nic jeszcze 
si  nie zdarzy o, a ju  nak adaj  si  na siebie sytuacje, epoki, plany. Wizy-
t  u poety i lektur  wierszy czy z sob  posta  gospodarza: „to poeta 
krz ta si  w ród strof”, to on uprawia sw  „grz dk  rymów”. Tytu owy 
poeta ma niew tpliwie staropolskich antenatów. Jak oni dba o literacki 
ogród, troskliwie krz ta si  w ród wierszy, poeta – dobry gospodarz. 

Z tych samych zapewne róde  czerpa  Kazimierz Wierzy ski, gdy 
twórczo  sw  nazywa  „gospodarstwem”. W wierszu o takim w a nie 
tytule z tomu Siedem podków charakteryzuje je nast puj co: 

Piórem cieniutkim jak ig a 
Na meszku wi niowym 
Na k kolu liliowym 
Wszystko zapisz : 
Rytmy, panie skie hamaki, 
Drzewa, trawy i ptaki 
Niewidzialnymi ruchami 
S ów rozko ysz . 
[ . . . . . . . . . . . . . . . ] 
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Ca e to gospodarstwo 
Zmieszcz  w naparstku. 
(Gospodarstwo, WP 359–360)18 

W emigracyjnej twórczo ci Wierzy skiego renesansowe idea y od yj  
z pe n  moc , powróci echo „rzeczy czarnoleskiej”. W wierszach tych 
odnajdziemy bliski Kochanowskiemu horacja ski idea  twórczo ci pozo-
staj cej w cis ym zwi zku z natur : 

Ale otworz  to okno, 
Otworz  póki jeszcze zielone, 
I sam przez nie wyjd  na ogród, w sad, 
Trawy i drzewa zawo am na pomoc, 
Ziemia to przecie  mój owoc 
(Okno na ogród, WP 454–455) 

Wy ledzimy w nich wiar  w mo liwo  nie miertelno ci osi gan  po-
przez poezj : 

Aby co  okaza o si  pi kne, 
Sta o si  faktem i nie da o si  cofn  
(Po co pisz , WP 360) 

Odkryjemy wreszcie motyw piewu „sobie a muzom” i marzenie 
o s awie: 

e nic nie przepad o, e nie zapomn  
Jak cie  mój w tamtym przesun  si  kraju, 

e gospodark  obj em ogromn  
(Pi ta pora roku, WP 378) 

I tym razem dziedzin  poety, przestrzeni  jego dzia a  jest gospo-
darstwo. 
                                                           

18 Wiersze Kazimierza Wierzy skiego cytuj  za edycj  Wierzy ski 1991; dalej skrót WP, 
liczba po skrócie odsy a do odpowiedniej strony tego wydania. 
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Wszystkie te tropy powróc  w wierszu Czes awa Bednarczyka, który 
w istocie jest ho dem z o onym Wierzy skiemu. Przytoczone w do-
s ownym kszta cie s owa znakomitego poety: 

Ptak przelecia  przeze mnie, ptak, 
i drzwi zostawi  otwarte: 
(Pi ta pora roku, WP 374) 

to kluczowy fragment wiersza i wej cie w przestrze  poetyckiej kore-
spondencji. Ów s ynny dwuwiersz w twórczo ci autora Tkanki ziemi roz-
poczyna Pi t  por  roku, niepokoj cy, wizyjny utwór, w którym przenikaj  
si  czasy, nak adaj  na siebie wiat i za wiat, spotykaj  ywi i umarli. 
„Otwarcie drzwi” staje si  zatem sposobem innego widzenia i do wiad-
czania wiata, ponad czasem i wszelkimi granicami, jest otwarciem si  na 
„pi t  por  roku” – „na mier  i wieczno ”. Z tego pomys u korzysta 
Czes aw Bednarczyk. Jego wiersz o spotkaniu z nie yj cym poet  jest 
tak e wierszem o otwieraniu drzwi i oczu, o takim postrzeganiu wiata, 
w którym przenikaj  si  plany natury i literatury, ycia i nie miertelno ci, 
w którym otwiera si  perspektywa wieczno ci. 

Pod okiem czytaj cego o ywaj  wiaty, „do r ki podchodz  rzeczy 
w s owach”, budz  my l i zachwyt, „czo o obi  i w oczach s  latar-
niami”. Zapalaj  zmys y do g bokiego, dwustopniowego postrzega-
nia, by za tym, co empiryczne, dostrzec to, co zakryte. Oddzielenie 
widzialnego i niewidzialnego staje si  niemo liwe, nak adaj  si  na 
siebie natura i wiat w s owach, doczesno  i za wiat. Dom poety jest 
tyle  domem w p kach, co domem w s owie. Jak w wierszu Kazimie-
rza Wierzy skiego: 

Ma cztery ciany i cztery strony. 
Jest domem. Nazywa si : s owo. 
Mieszkam w nim otoczony i zachwycony 
Ziemi  majow . 
(Strofa, WP 408) 

Ów zachwyt poety w wierszu Bednarczyka powróci w kwitn cych ja-
b oniach, bia ym sadzie, tajemnych zwi zkach ch opców i dziewcz t. Ale 
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dom poety jest równie  domem w chmurach: „Dom ma w p kach, które 
chmurz  si  na kwiat”. I znów mno  si  plany – dom w kwiatach, dom 
w wierszach i jeszcze mityczne rejony wysokie. Przestrze  w Wizycie 

u poety zorganizowana zosta a wertykalnie. Rozpo ciera si  ona pomi dzy 
pochyleniem g owy nad ksi k  z wierszami a uniesieniem jej do góry, ku 
ga ziom i ob okom. Ów ruch ku górze przypomina o odwiecznej 
sk onno ci poetów do przebywania w rejonach wysokich. By zobaczy  
dom poety, nale y wspi  si  chocia by na odyg . Ów motyw wst po-
wania, wznoszenia si , zawiera w sobie podwójn  sugesti . Z jednej stro-
ny – to za wiaty dla b ogos awionych, z drugiej – przywo anie literackiej 
topiki s awy, niemal od pocz tków literatury europejskiej czonej z ob-
razami ruchu ku górze. Do rejonów wysokich drog  otwiera poezja, bilet 
do s awy, „która mierci nie zna” i do wiecznego trwania. O nieustannej 
obecno ci poety minionego, o przenikaniu si  wiatów wiadczy po-
dwójna interpretacja ruchu w wierszu Bednarczyka: 

Poruszy a si  ga ! 
Nie, to poeta krz ta si  w ród strof. 

Pami tamy s owa Wierzy skiego: 

Drzewa, trawy i ptaki 
Niewidzialnymi ruchami 
S ów rozko ysz . 
(Gospodarstwo, WP 359) 

Owo poruszenie wiata w Wizycie u poety jest sygna em znacz cym. 
Rzeczywisto  poetycka wiersza, rozpostarta mi dzy do em a gór , mi -
dzy przestrzeni  sto u i ksi ki a rejonami ob oków, jest zarazem rze-
czywisto ci  zawieszon  pomi dzy biegunami ruchu i trwania. Znów 
nak adaj  si  na siebie jako ci, przenikaj  si  statyczne i dynamiczne ob-
razy: lektura wiersza nad sto em i wiat, który przep ywa przez cz owieka 
jak przez otwarte drzwi, dziewcz ta zbiegaj ce z wierszy do ch opców 
i ruch ga zi b d cy rezultatem podniebnej krz taniny poety. Ten wiat 
yje, porusza si , lecz nie podlega zmianom. Otwiera si  perspektywa 

wieczno ci, przystaje czas: 
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P yn cy ob ok przystan  
i wiatr zaczyna stroi  li cie. 

Moc zatrzymywania czasu i uchylania drzwi wieczno ci ma chwila 
po wi cona sztuce, chwila pi kna, czaru i kunsztu. Wtedy nikn  gra-
nice i przedzia y, poeta porusza ga zie, a wiatr „stroi li cie” jak rymy. 
Nak adaj  si  plany, przenikaj  wiaty. „ mier  i ycie to jedno” – 
powie Wierzy ski. Niknie te  przedzia  mi dzy natur  i sztuk . Jak 
u autora Tkanki ziemi: 

Ma cztery ciany i cztery strony, 
Jest wiatem. Nazywa si  s owo. 
(Strofa, WP 408) 

Wiersz Czes awa Bednarczyka Wizyta u poety jest lirycznym ho dem 
z o onym Wierzy skiemu, w którym powracaj  s owa mistrza, motywy 
i klimat jego wierszy. To poetycki dar dla znakomitego poety. Przecie : 

Dla niego bia y sad i chór, 
jab onie kwitn . 

Wiersz ten jest równie  wzorem autora Pi tej pory roku, otwarciem 
drzwi na niezwyk e postrzeganie rzeczywisto ci bez sprzeczno ci i gra-
nic, przezwyci eniem „ziemskiego nicestwa”. W pewnym sensie staje si  
wype nieniem woli poety: 

Na jedn  sekund  
Niech od nico ci odpoczn . 
(Na jedn  sekund , WP 401) 

W wierszu Czes awa Bednarczyka ta chwila trwa. 
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Lyrical Tribute. On Czes aw Bednarczyk’s Poem Wizyta u poety [Visiting a Poet] 

The interpretation concentrates on discussing poetical art of Czes aw Bednarczyk in the 
context of Kazimierz Wierzy ski’s lyric and the topos of the poet-good host (Jan Kochan-
owski). Poem Wizyta u poety [Visiting a Poet] is a lyrical tribute to Kazimierz Wierzy ski, it 
recalls the words of the master, motifs and atmosphere of his poems. 
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