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MAREK PYTASZ 
U n i w e r s y t e t  l s k i  

K a t o w i c e  

Ty, która jeste  poezj  tych, którzy nie maj  innej  
Stanis awa Bali skiego.  

Bali ski czyta Bara czaka? 

Romualdowi Cudakowi 

Ostatni  
z pokolenia Skamandra 

W lutym 1980, w ostatnim numerze londy skich „Wiadomo ci”, na ty-
tu owej stronie opublikowano cykl: Wiersze emigracyjne Stanis awa Bali -
skiego. Mia o to znaczenie symboliczne, gdy  Bali ski jako jedyny autor 
po egnania imperium Mieczys awa Grydzewskiego publikowa  we 
wszystkich mutacjach tygodnika, od pierwszego numeru warszawskich 
„Wiadomo ci Literackich”. By  te  ostatnim yj cym uczestnikiem ostat-
niego zbiorowego wyst pu skamandrytów. Cieszy  si  równie  statusem 
seniora emigracyjnych poetów, który od 1939 roku wyznacza  kszta t 
liryki polskiej na wychod stwie…, na wygnaniu…, na emigracji… I cho  
dzi  ju  nie ma wiadków, to historyk literatury polskiej poezji na ob-
czy nie wie, e jeszcze we Francji Kol da warszawska Bali skiego i Alarm 
Antoniego S onimskiego aktywizowa y tradycj  romantyczn  poezji 
w chwili próby narodowej, ju  to przez mesjanistyczne przes anie Bali -
skiego, ju  to dzi ki tyrtejskim werblom S onimskiego. 
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Nikt nie nadawa  si  lepiej od Bali skiego na pierwszego poet  wy-
chod stwa w Pary u: stra nik listów Adama Mickiewicza do jego dziadka 
– Antoniego Ody ca, skoligacony z Ludwik  niadeck , stryjeczny pra-
wnuk s ynnego historiona Micha a Bali skiego, syn Aksela – Ignacego 
Bali skiego, popularnego poety pocz tku XX wieku, od najwcze niejsze-
go dzieci stwa znaj cy Boles awa Prusa, Henryka Sienkiewicza, Eliz  
Orzeszkow , Mari  Konopnick  czy  w sobie osobiste dziedzictwo 
z wysok  kultur  wyniesion  z domu i rodów: Jundzi ów-Bali skich 
oraz Chom towskich. I cho  ca y czas nie by  pewien inkantacji, budo-
wa  w asny g os, podpisuj c najpierw protest tzw. grupy Ro ciszewskie-
go przeciwko Wio nie Juliana Tuwima, by ju  u schy ku 1918 roku kole-
gowa  si  z Tuwimem, Janem Lechoniem, Antonim S onimskim, Kazi-
mierzem Wierzy skim i Jaros awem Iwaszkiewiczem (Bali ski 1983; por. 
Hertz 1992, 248–249). Tom opowiada  Miasto ksi yców z roku 1924 
i tomik Wieczór na Wschodzie (1928) nie by y wydarzeniami literackimi, 
cho  potwierdza y wysok  kultur  literack  i talent, który objawi  swoje 
barwy dopiero w Wielkiej podró y. Szuka  bowiem Bali ski w asnej drogi, 
nie wiedzia , czy chce by  kompozytorem (uko czy  kompozycje w kon-
serwatorium warszawskim), pisarzem, dyplomat , aktywnym uczestni-
kiem ycia towarzyskiego… I cho  kariera w MSZ toczy a si  ca kiem 
dobrze, to stale odczuwa  brak ywej obecno ci sztuki i rado ci obcowa-
nia z poetami, muzykami. Lista bliskich znajomych robi a wra enie, 
oprócz skamandrytów i ich kr gu pojawia y si  nazwiska wtedy wa ne, 
jak Aleksander Wat, Stefan Napierski, Pawe  Hertz, Kamil Weintraub, by 
nie poszerza  jej o bywaj cych w domu rodzinnym na ulicy Wiejskiej 
luminarzy wiata kultury i polityki. 

Nikt jednak nie wró y  Stanis awowi Bali skiemu wielkiej kariery lite-
rackiej. Traktowano go – jako pisarza – troch  lekcewa co, cho  towa-
rzysko lubiany, zawsze ch tnie siada  do fortepianu, przygrywa  naj-
nowsze szlagiery, opowiada  dowcipy, organizowa  amatorskie teatrzyki 
dla swojego kr gu towarzyskiego i wystawia  w asne próby teatralne 
rodem z komedii dell’arte, zabawiaj c ciotki, wujów oraz mniej lub bar-
dziej urocze kuzynki warszawskiego establishmentu w salach hotelu 
Bristol. Wystarczaj co uzdolniony, by brylowa  na salonach, nie do  
wybitny, by traktowa  jego próby i plany literackie na serio. Ale to si  
zmieni o… 
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Historia zatoczy a katastroficzne ko o: 17 wrze nia 1939 roku Bali ski 
do wiadcza  dylematów Mickiewicza w Pozna skiem – przekroczy  gra-
nic , powróci , jeszcze raz j  przekroczy , by opu ci  Polsk  na zawsze 
i szlakiem romantycznym przez Rzym, Wenecj , po udnie Francji do-
trze  do Pary a pe nego politycznych swarów. Podj  obowi zki w rz -
dzie na wychod stwie i pisa . 

W roku 1941, po kl sce Francji, w Londynie ukaza a si  Wielka podró , 
obszerny tom wierszy, który doczeka  si  pi ciu wyda . Jest to rodzaj 
otwarcia wojennej liryki Bali skiego, wprowadza bowiem wszystkie naji-
stotniejsze motywy i tendencje tematyczne. Do przyjació  w podró y – cykl, 
który otwiera ksi k  i równocze nie daje literackie wiadectwo wymu-
szonych przez histori  podró y z pó nocy na po udnie szlakiem polskich 
tu aczy zarówno w XIX, jak i w XX stuleciu. Poetycki zapis wrze niowe-
go exodusu spl tany z dramatycznymi refleksjami, zdeterminowanymi 
przez konsekwencje przekraczania granic, tych pa stwowych oraz cezur 
tkwi cych g boko w wiadomo ci tych, którzy dwadzie cia lat wcze niej 
cieszyli si  z odzyskania pa stwowo ci. Cykl ten adresowa  Bali ski do 
takich jak on wygna ców, dla nich zarysowywa  zr by nowej, „roman-
tycznej” mitologii narodowej, poprzez aktywizacj  w asnej tradycji ro-
dzinnej; po to przywo ywa  czytelne aluzje literackie, buduj ce sytuacje 
powtórzone (cho by w wierszu W smutnym Rzymie analogia mi dzy au-
diencj  u Papie a a pami tn  scen  z drugiego aktu Kordiana Juliusza 
S owackiego). Nie nasycono tych wierszy atwym optymizmem narodo-
wej mobilizacji, nie kreowa y równie  dora nego heroizmu, wiersze Ba-
li skiego odwo ywa y si  bowiem do wspólnoty prze y , nadziei, w t-
pliwo ci i samotno ci w obliczu dziej cej si  tu i teraz historii. 

Postój w Pary u – drugi cykl Wielkiej podró y – wyrasta z tradycji Mickie-
wiczowskiego Koncertu Jankiela oraz z Lechoniowego Karmazynowego poe-

matu. Rama liryczna, jak w Panu Tadeuszu (prolog, epilog), umo liwia nie 
tylko ruch w przestrzeni, ale w czasie, drogami, które wiod  po obsza-
rach wiadomo ci narodowej. Cykl jest swoistym spektaklem, kreuj cym 
syntez  historii Polaków w dziejach ich walki o odzyskanie niepodleg o-
ci. Przywo uje Bali ski w wierszach drobne fakty, bibeloty, pami tki, 

które mechanik  asocjacyjn  odtwarzaj  obrazy minione, tkwi ce jednak 
g boko w pami ci. Biurko Mickiewicza, Lustro Szopena, Kalendarzyk z roku 

1863, Afisz z „Wesela” z roku 1900, Pie  roku 1905, Rozmaryn – to kolejne, 
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jedne z wielu wydarze  przywo anych w zbiorku przez asocjacje zbudo-
wane z synekdoch, które, cho  s  podró  w poszukiwaniu straconego 
czasu, staj  si  równie  swoist  projekcj  przysz o ci, budz c nadzieje 
wyrastaj ce z wiary w si  sprawcz  poezji (zob. wiersz Do poezji polskiej). 

Kolejne zbiorki: Rachunek sumienia (1941), Tamten brzeg nocy (1942), Trzy 

poematy o Warszawie (1945) oraz dwie edycje Wierszy zebranych (1948, 1949) 
budowa y cierpliwie pozycj  Stanis awa Bali skiego – poety emigracyj-
nego. Jednak jako liryk na wiele lat zamilk 28. 

Cieszy  si  s aw , nieco zetla , jak po ó k e dzi  kartki wojennych 
zbiorków. W latach 50. i 60. to Jan Lecho , a pó niej Kazimierz Wie-
rzy ski byli sztandarowymi poetami wygna ców. Przegl daj c literatur  
przedmiotu, atwo znale  t umaczenia, e prace przek adowe i/lub sta y 
felieton w londy skim „Dzienniku Polskim” sta y si  ywio em literac-
kim Bali skiego. Ale to nieprawda! 

Lektura kontekstowa liryków Bali skiego w antologii Stanis awa Lama 
Najwybitniejsi poeci wspó czesnej emigracji (Bali ski, Lecho , Wierzy ski, Wit-
tlin oraz Józef obodowski, zob. Lam 1954) nie pozostawia w tpliwo ci. 
Z wierszy przebija nuta rezygnacji, ale i wiara, e da si  prze ama  
w melancholii Starego Londynu cierpienia Insomnii, e w takich wierszach, 
jak orwellowska z ducha Wie a, andarmi czy Palto odnajdzie si  nowy 
ton, który przekieruje twórczo . Tak si  nie sta o: zaszyty jak w matecz-
niku w kr gu „Dziennika Polskiego”, trwa  w pozie niegdysiejszego bar-
da wychod ców, bo inaczej nie potrafi , nie umia , by  wszak poet  emo-
cji, wierzy  w natchnienie, a dopiero w drugiej kolejno ci w sprawno  
warsztatu i potencja  my li (Hertz 1992, 254–255). Poemat Album podró y 
nie odwróci  karty lirycznego losu, podobnie jak Kareta pocztowa, wydru-
kowana w trybie editio posthume, wszak za ycia wydawa a si  poecie nie 
do  wypracowana (Bali ski 1986). 

Bali ski mia  w i a d o m o  p o d w ó j n e g o  w y c z e r p a n i a : mo-
cy k r e a c j i  oraz z a u t o m a t y z o w a n i a  postromantycznej p o e t y -
k i .  Zbyt wiele pojmowa  z procesów literackich (wszak by  tak e absol-
wentem warszawskiej polonistyki), zbyt dobrze rozumia  tezy Emila Cio-
rana lub Józefa Wittlina z tomu esejów Orfeusz w piekle XX wieku, by nie 
chcie  by  poet  spo eczno ci zaw onej, by nie godzi  si  na publikacje 
utworów, które zastyg y w bólu utraty w repetycyjnej formule estetycz-
                                                           

28 Pisa em o tym wi cej w: Pytasz 2001, 45–59. 
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nej, która odrzuca a ewolucj  j zyka artystycznego na rzecz spe nienia 
czytelniczych oczekiwa  gimnazjalnej symplifikacji poromantycznej liryki 
narodowej. Wiedzia , e Wierzy ski szuka, odgadn , e Marian Hemar 
jest bardziej sprawny i zabawny, rozumia , e przebijaj cy si  do czytel-
ników poeci z kr gu „Kontynentów” maj  ju  zupe nie inn  wra liwo  
i nowoczesn  wersj  bycia na obczy nie do opowiedzenia. ledzi  prace 
poetyckie cho by Mariana Pankowskiego, Jerzego Pietrkiewicza, Alek-
sandra Wata, Czes awa Mi osza, by popada  w stan melancholijnej za-
dumy nad rozziewem pomi dzy oczekiwaniami Mieczys awa Grydzew-
skiego a realiami wyzwa , które budowa  redaktor Jerzy Giedroy  na 
amach „Kultury”, by nie wspomina  o mi dzynarodowej i narodowej 

s awie krajowych poetów, jak Czes aw Mi osz (formalnie emigrant), 
Tadeusz Ró ewicz, który waha  si  i nie wiedzia , co z sob  zrobi  
(zosta  poza granicami Polski czy wróci ? wedle niepublikowanego 
wywiadu z Czes awem Bednarczykiem – redaktorem kwartalnika „Ofi-
cyna Poetów”, w a cicielem OPiM), podobnie, jak Zbigniew Herbert, 
czy z m odszej generacji – np. Stanis aw Bara czak, Adam Zagajewski 
i wielu innych. 

Stan  Bali ski w roku 1956 i pó niej przed dylematem: by  emigran-
tem-poet , by  poet  emigracyjnym, a mo e by  poet  bezprzymiotni-
kowym? To nie s  li tylko akademickie rozwa ania i dzielenie w osa na 
czworo. Zdecydowanie stan  po stronie zdeklarowanej postawy ideowej, 
jak nazwa  to Grydzewski w komentarzu do uchwa y Zwi zku Pisarzy 
Polskich na Obczy nie w sprawie powstrzymania si  od druku w kraju 
z 21 pa dziernika 1956 roku (Grydzewski 1968, 313–315)29. 

Do grupy poetów bezprzymiotnikowych bez wahania ka dy zaliczy 
Czes awa Mi osza, Adama Zagajewskiego w jego okresie obczy nianym, 
Stanis awa Bara czaka, Aleksandra Wata, Jerzego Pietrkiewicza (zw asz-
cza z Pi tego poematu), Adama Czerniawskiego, Bogdana Czaykowskiego, 
Boles awa Taborskiego, Andrzeja Busz , Jerzego Niemojowskiego, Ma-
riana Czuchnowskiego, Józefa Wittlina, Tadeusza Su kowskiego, Józefa 
Bujnowskiego, Jana Brz kowskiego; do grupy poetów emigracyjnych np. 

                                                           

29 By a to kwestia wa na dla wszystkich: Marian Pankowski po publikacji tomu Sto mil przed 

brzegiem w roku 1958 w PIW-ie musia  po egna  si  ze wspó prac  z „Kultur ” – przesta  
tak e doradza  Jerzemu Giedroyciowi w sprawie doboru wierszy do druku na amach 
paryskiego miesi cznika. 
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Jerzego Pietrkiewicza (Pogrzeb Europy), Wac awa Iwaniuka, Józefa obo-
dowskiego, Floriana miej , Kazimierza Wierzy skiego, Czes awa Bed-
narczyka, Zofi  Bohdanowiczow , Jana Rostworowskiego, wreszcie do 
grupy emigrantów-poetów trzeba zaliczy  na pewno Jana Lechonia, Sta-
nis awa Bali skiego, Mariana Hemara… i legiony zapoznanych, zapo-
mnianych, o których pami  egzystuje dzi  gdzie  na dalekich obrze ach 
literatury przedmiotu. K a t e g o r i a  emigrant-poeta charakteryzowana 
jest przez ci g zachowa  i wyborów: s u ba narodowej sprawie (Wie-
rzy ski strawestowa  s owa Stefana eromskiego: „polskie pióro znów 
s u y narodowej sprawie”), literatura jako obowi zek narodowy, wier-
no  imponderabiliom drugiej emigracji, konserwacja i prezerwacja daw-
nego wolumenu tematów i poetyk, zakaz kontestacji celów politycznych 
emigracji, adresatem prymarnie emigrant, jednostka jako emanacja do-
wiadcze  zbiorowo ci wychod czej, danie uznania i poszanowania 

kultury zamkni tej w obr bie Wittlinowskiej spo eczno ci zaw onej, 
mitologizacja narodu w drodze ku sacrum, patriotyzm jako obowi zek, 
a nie wybór, religijno  jako czynnik identyfikacji narodowej. Bali ski by  
jednym z nieprzejednanych, karz c sam siebie za to, odmawiaj c mo li-
wo ci druku w kraju a  do roku 1981 (Pytasz 2001, 57–58). 

Listy poetów s  niezb dne, gdy  ich wiersze s u y  b d  za domy ln  
egzemplifikacj  uogólnie . Jak ka da generalizacja, tak i ta raczej wst p-
nie porz dkuje wywód w drodze ku zrozumieniu istoty poezji emigracyj-
nej wygnanej na w asne yczenie z nowoczesno ci, za wszelk  cen  trwa-
j cej – jako depozytariusz idei II Rzeczypospolitej – przy konserwowa-
nych wzorcach estetycznych, strukturach my lenia politycznego. Dzi  
wiadomo, e to kr g „Kultury” mia  racj , otwieraj c si  na nowocze-
sno  i podejmuj c dynamiczne relacje z krajem, cho  w po owie lat 50. 
wydawa o si , e Jerzy Giedroy  wraz z zespo em mo e zaprzepa ci  
ide  emigracyjnego przetrwania. Konsekwencja postawy „nieprzejedna-
nych” mog a budzi  szacunek dla wiernego trwania (Habielski 1986, 
106–142), ale tak e z o ci a brakiem zrozumienia dla przemian my lenia 
krajowego. Deklarowana wolno  artystyczna by a równocze nie wolno-
ci  od wp ywu przemian estetycznych z kr gu kultury anglosaskiej, ro-

ma skiej, ogradza a wysokim murem wyniesione z kraju warto ci 
w obawie przed deformuj cym ich wp ywem. Wittlinowska koncepcja 
spo eczno ci zaw onej nieomal wprost mówi a o prezerwacji estetyki 
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i terrorze czytelników, dla których atwa identyfikacja by a wa niejsza od 
prawdziwej wolno ci twórczej. W ko cu publikowanie bez cenzury by o 
potencjalnym bonusem, z którego potrafili korzysta  autorzy skupieni 
wokó  „Kultury” i „Kontynentów”, ale nie Lecho , Bali ski, Tamara 
Hetma ska czy Krystyna Dziubówna (by ukaza  pe ne spektrum au-
torów poezji / wierszy charakterystycznych dla wiata spo eczno ci 
zaw onej30). 

Nie trzeba by  wielkim znawc  liryki Bali skiego, by u wiadomi  sobie, 
e gar  liryków nazwana Wierszami emigracyjnymi tylko z pozoru jest cy-

klem, bo nie gest estetyczny je czy, ale wola autora, wydobywaj cego 
z szuflady wiadectwa zmaga  ze s owem przez prawie dwadzie cia lat 
i uk adaj cego je w jak  zborn  ca o . 

Nikt nie przeczyta  dok adnie tych wierszy. W Londynie sk adano gra-
tulacje i deklarowano wielki powrót poety, bo nie by o ju  gdzie opubli-
kowa  prawdziwej recenzji, co najwy ej kole e skie grzeczno ci; w War-
szawie zajmowano si  polityk , która mia a odmieni  dzieje Polski, negu-
j c przekonanie Stanis awa Bali skiego, e „emigracje nie wracaj ”, cho  
on sam tego nie do y . 

Czytam owe Wiersze emigracyjne i dopiero teraz, po wielu latach, rysuje 
si  ich realny kszta t i zamys  – to ostatnia wypowied  programowa mi-
nionego, postskamandryckiego pokolenia, którego twórczo  przykry y 
wiersze Mi osza, kr gu „Kontynentów”, Bara czaka, Zagajewskiego, 
pami tanego przez powrze niowych wygna ców, zapisanego w zaku-
rzonych tomikach, o ywianego przez Szkice o literaturze emigracyjnej Marii 
Danilewicz-Zieli skiej czy artyku y w dwutomowej edycji Literatura 

polska na obczy nie. 
Ów jawny ton manifestu objawia si  wprost w liryku Ty, która jeste  poe-

zj  tych, którzy nie maj  innej. Nasuwa si  oczywiste skojarzenie z Do m o-

dych Adama Asnyka i równie szybkie jego odrzucenie, bo nie ma w wer-
sach Bali skiego wezwania do okazania szacunku dla minionej generacji, 
bo nie o zrozumienie i godno  chodzi, ale o…, no w a nie. 

To niew tpliwie liryk programowy, cho  à rebours, wszak niczego nie 
otwiera, nie wzywa do zamian, jest bowiem deklaracj  nie pokolenia czy 
szko y literackiej, ale pojedynczego twórcy, który pozosta  ju  sam ze swo-
                                                           

30 Dok adnie omawiam to w rozdziale S owo drukowane produktem narodowym drugiej emigracji 
w Pytasz 1998, 120–124. 
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jego pokolenia w tym najbardziej dramatycznym, bolesnym, biologicznym 
sensie. To nie casus Salieriego (upraszczaj c, rzecz jasna), wszak presti  
poety seniora zapewnia  ci g o  pami ci, szacunku i uznania, jednak nie 
móg  zapobiec pokoleniowej eskalacji odosobnienia, blakni ciu wiata ani 
zape ni  narastaj cej pustki w notesie z numerami telefonów… 

Ty, która jeste  poezj  
Tych, którzy nie maj  innej, 
Mijasz mnie czasem… 
 Czas mija… 
Jak m odo  pie ni rodzinnej. 
Mijasz mnie zawsze ta sama, 
Cicha, tamtejsza, miniona, 
W sukni  przesz o ci ubrana 
Z dawnych wile skich urnalów. 
Pojawiasz si  na stacjach wiata, 
Nikomu – prócz mnie – nie znana, 
Lub stajesz na pustym balkonie 
Obcych miast… O, muzo daleka! 
Chc  odbiec, a ty wo asz: „Czekaj!” 
I s ucham, jak powtarzasz do mnie 
W ród cieni, co wierszami yj : 
„Twój g os jest na zawsze mym echem, 
Twoja samotno  niczyj , 
Nie do nas nale y wspó czesno !” 

Chc  ci odkrzykn : „Nieprawda, 
Nieprawda”… a ty si  oddalasz, 
Tamtejsza, miniona, ciemna. 
Noc lamp  uliczn  zapala, 
Jak lampk  na tratwie p yn cej 
Po wodach zielonych Niemna. 

Rozsy aj c przyjacio om i znajomym wycinek z „Wiadomo ci”, zazna-
czy  d ugopisem fragment tego obszernego wiersza: 

I tak jest zawsze. Na ka dym 
Zakr cie mojej w drówki, 
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Gdy tylko chc  odczyni  czary, 
Odrzuci  niepoprawne uroki, 
By wch on  w siebie – precz l ku! – 
Realno  i sól epoki, 
Modl c si  o s owa i ofiary, 
Które sznur bia o-czerwony owija – 

I dalej, ju  bez oznaczenia specjalnego, tekst brzmi: 

Ty zjawiasz si  i jednym westchnieniem 
Zrywasz to wszystko, rozbijasz, 
Tamtejsza, miniona, zakl t , 
Mówi ca do mnie: 
 „Pami taj, 
Moja m odo  jest twoj  staro ci , 
Twoj  my l  jest moja ziemia, 
Wi c nie wo aj do mnie: Nieprawda… 
Nieprawda! Innej prawdy nie ma”. 

I musz  kl kn  przed tob . 
Jakbym wci  szed  nowogródzk  drog  
W ród kurhanów twoich i pagórków, 
Przez szumi ce od po egna  noce, 
Wspomnie  pe ne i bez zako czenia. 
I musz  kl kn  przed tob , 
Bo prócz ciebie nie ma dzi  nikogo, 
Prócz ciebie, przemienionej w czasie, 
A w oczach na zawsze rodzinnej… 

Ty, która jeste  poezj  
Tych, którzy nie maj  innej. 
(Bali ski 1981, 20–21) 

Rzadki (je li nie jedyny) to przypadek w twórczo ci Bali skiego, by 
dwa wersy nag osowe by y równocze nie tytu em. A sam wiersz? Troch  
w nim autocytacji, troch  odwo a  a  nadto oczywistych do Mickiewicza, 
Orzeszkowej, romantyzmu krajowego, jaki  wtr t wskazuj cy na liczman 
z Boskiej Komedii Dantego, quasi-dialog, który odsy a do Wyspia skiego 
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czy Norwida, troch  modernistycznego dwug osu z Muz , no i ten prze-
kl ty wiat samotno ci w najgorszym cz owieczym sensie opuszczenia, 
bez ludzi, w ród majaków przesz o ci, przypomnie , cieni sporów dzi  
ju  bez znaczenia, cho  kiedy  wartych ostatniej krwi. 

W cyklu s  wa niejsze wiersze, jak artystowski Monument (najciekawszy 
z ca ego tomu), który za wiadcza o bieg o ci warsztatu poetyckiego, wy-
pracowaniu i wysmakowaniu – cho  wedle antiquo modo; Lecho , b d cy 
po egnaniem z przyjacielem; De passage à Paris – uogólnione do wiadcze-
nie wygnania; Ptaki we nie – o gotowo ci na mier ; Rozbitek –poetyckie 
wiadectwo samo wiadomo ci artystycznej i Peregrynacja – swoista ars 

poetica, bardziej w manierze przebrzmia ej moderny ni  w zak adanej 
najpewniej przez Bali skiego nowoczesno ci, czy wreszcie uroczy, auto-
biograficzny wiersz o pupilu poety – piesku Tedzie – Podró ni. 

Pewnie nie zwróci bym uwagi na wiersz Ty, która jeste  poezj  tych, którzy nie 

maj  innej, lekcewa c podkre lenia Bali skiego i godz c si  z jego po egnal-
n  fraz  samotnego z przymusu biologii i praw pami ci cz owieka, atwo 
wpisuj c  si  w manifestacj  pogodzenia z brakiem zwi zków ze wspó cze-
sno ci . A jednak co  budzi o czytelniczy niepokój, wywo any, dobrze 
w uchu osadzonym, zwrotem, jako ywo niemieszcz cym si  w testamental-
nym idiomie, cho  wietnie pasuj cym do ducha wierszy ostatnich. 

Bali ski czyta Bara czaka? 

W wydanym w roku 1977 tomie Stanis awa Bara czaka Ja wiem, e to 

nies uszne znajduje si  jeden z kluczowych w o mieszaniu i rozbrajaniu 
nowomowy wiersz, diagnozuj cy a osn  kompetencj  j zykow  oraz 
enuj cy poziom sztuki oratorskiej – Okre lona epoka: 

Kto ma pytania? Nie widz  
Skoro nie widz , widz , e b d  wyrazicielem, 
wyra aj c na zako czenie prze wiadczenie, e 
yjemy w okre lonej epoce, taka 

jest prawda, nieprawda, 
i innej prawdy nie ma 
(Bara czak 1997, 140) 
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Czy s  w tpliwo ci, e to fraza Bara czaka zosta a przystosowana 
przez Bali skiego do wiersza? 

Wi c nie wo aj do mnie: Nieprawda… 
Nieprawda! Innej prawdy nie ma”. 

Czasowo si  zgadza, wiersz bowiem powsta  u schy ku lat 70. minio-
nego wieku. 

Dobrze zna em bibliotek  Stanis awa Bali skiego i wiem, e adnego 
tomu z kr gu Nowej Fali tam nie by o. Ale to o niczym nie wiadczy, 
wszak raz w tygodniu poeta uczestniczy  w pracach redakcji „Dziennika 
Polskiego”, a tam dost pne by y prawie wszystkie wa ne publikacje emi-
gracyjne, wi c nie martwi  si  o realn  szans  kontaktu ze zbiorem Ja 

wiem, e to nies uszne, który mia  reedycj  w Bibliotece „Kultury” – te  
w 1977. 

Pocz tkowo „koincydencja” mi dzy wierszami wywo a a odruch lek-
sykograficzny. Szuka em elementu p o r e d n i c z c e g o  lub w s p ó l -
n e g o  ród a inspiracji dla obu wierszy, wszak fraza: „Nieprawda… / 
Nieprawda! Innej prawdy nie ma” brzmi jako zleksykalizowany dobrze, 
troch  w trybie Lechoniowych quasi-cytatów urywek z zapomnianego 
lub zapoznanego wiersza, ale s owniki Stanis awa B by i Jaros awa Li-
berka ani Piotra Müldnera-Nieckowskiego adnej frazy z b l i o n e j  nie 
notuj , podobnie jak Skrzydlate s owa Henryka Markiewicza i Andrzeja 
Romanowskiego (1990) czy Ksi ga cytatów z polskiej literatury pi knej od IV 

do XX wieku u o ona przez Paw a Hertza i W adys awa Kopali skiego, 
wi c n i e  by o najpewniej t e k s t u  p o r e d n i c z c e g o , cz cego 
oba wiersze. Sk d taka niepewno !? 

Ano, wydaje si  bowiem, e liryk Bali skiego korzysta z cytatu wbrew 
tekstowi, jego logice oraz sensom Okre lonej epoki31, wszak Bara czak 
ods ania charakterystyczny dla literatury „in ynierów dusz” mechanizm 
wymuszania konsolidacji wokó  warto ci rewolucyjnych przemian spo-
ecznych wedle wzoru materializmu historycznego, kreuj c postorwel-

lowsk  rzeczywisto  w trybie gorzkiej, sardonicznej satyry. Bali ski na-
tomiast okre la kszta t wyobra enia o funkcji konsekwencji jego wyboru 

                                                           

31 My l c o Bara czaku, mam w „tyle g owy” ksi k  D. Pawelca (zob. Pawelec 1992). 
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estetycznego, pojmowanego w zatrzymanym ge cie trwania impondera-
biliów, niezmiennych tak e w wierno ci narodowej tradycji literackiej. 
Pewnie wietnie zrozumia  ów sarkastyczny sardonik i podobnie jak jego 
autor nie godzi  si  na ch  pomarcowej nachalno ci – jak okre la  to 
Micha  G owi ski – „narzucania znaku warto ci” (G owi ski 1991, 10), 
nawet je li bli sza by a mu mniej finezyjna, wr cz brutalna wizja proble-
mu zarysowana przez Kazimierza Wierzy skiego w Czarnym polonezie. Jest 
lojalny „muzie” przesz ej, staj c si  jej echem, nawet za cen  wyobcowa-
nia ze wspó czesno ci i nowoczesno ci. wietnie rozumia  naturalny 
mechanizm: antiqua, quae nunc sunt, ferunt olim nova i te  godzi  si  z tym, 
co Asnyk pisa  w Do m odych: „Ka da epoka ma swe w asne cele / I za-
pomina o wczorajszych snach…” (Asnyk 2007, 590). Jeszcze lepiej poj-
mowa  – by te  pos u y  si  ponownie Asnykow  fraz  z Daremnych a-

lów – e nie da si  „powstrzyma  my li w biegu” (Asnyk 2007, 587). Ale 
jego wolno  polega a na prawie do zakwestionowania mechanizmu 
zmiany i naiwnym w ko cu ge cie jego odrzucenia: 

„Twój g os jest na zawsze mym echem, 
Twoja samotno  niczyj , 
Nie do nas nale y wspó czesno !” 

Chc  ci odkrzykn : „Nieprawda, 
Nieprawda”… a ty si  oddalasz, 
Tamtejsza, miniona, ciemna. 

Bali ski nie kontestuje! Jego wybór to zgoda na wyzucie z czasu poli-
tycznego / spo ecznego hic et nuc, by trwa  przy tym, co jego zdaniem 
jest warto ci  poza bie cym czasem, warto ci  sta , jak figura lampek 
na tratwach sp ywaj cych Niemnem, jak figura „nieoprawnych uroków” 
w kontrze do mesjanistycznej modlitwy o „s owa i ofiary”. Czy by wi c 
by  to manifest wierno ci ziemi rodzinnej, przesz o ci i ukrytego gdzie  
mi dzy s owami przekonania, e m odzi przej li – na swój sposób – 
obowi zki bia o-czerwone, wi c „muza” z przesz o ci jeszcze tylko trwa  
w pami ci nowogródzkiej ziemi z ufno ci  rodem z wiersza Jana Lecho-
nia mier  Mickiewicza, gdy nie walka, a sensualno  litewskiego, wyt sk-
nionego krajobrazu jest pociech  (Opacki 1979, 328–329). Tyle tylko, e 
w wersji Lechoniowej jest to znacznie prostsze! 
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Stanis aw Bali ski’s Poem Ty, która jeste  poezj  tych, którzy nie maj  innej  
[You, That Are the Poetry of Those Who Have No Other].  

Is Bali ski Reading Bara czak? 

Stanis aw Bali ski, one of the most important emigration poets, was connected with this circle of 
political and cultural life in London that has been described as ‘intransigent’. It determined both his 
attitude as well as aesthetic choices and view on emigration literature. In 1980, when the volume of 
Bali ski’s poetry Wiersze emigracyjne [Emigration Poems] was published, Bali ski was regarded as an 
elder. Nobody expected that one of his last poems Ty, która jeste  poezj  tych, którzy nie maj  innej [You, 

That Are the Poetry of Those Who Have No Other] would be a kind of polemics with Stanis aw 
Bara czak’s poem Okre lona epoka [Certain Epoch]. It was not a political discussion. On the basis of 
Bara czak’s statements Bali ski formulated the last manifesto of emigration poetry, claiming the 
rights to remain faithful to his own aesthetics. His choice can be regarded as acceptation for being 
deprived of time, of political and social hic et nunc in order to remain what is of value besides cur-
rent time: being faithful to the memories of the lost landscapes of the homeland. 

Key words: Polish lyric of the 20th century, emigrant poetry, poetic manifesto, Stanis aw 
Bali ski 


