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Z czasem i przeciw czasowi.
O wierszu Urszuli Kozio W samo lato
„Jestem podatna na moment” (Kozioâ 1974, 40), deklaruje podmiot
wiersza Z powtórzeľ Urszuli Kozioâ. W jej œwiecie poetyckim wyraŭnie
sâychaý szum Heraklitejskiej rzeki. Podmiot tej liryki to figura czâowieka
wyczulonego na czas, determinowanego przez œwiadomoœý nieuchronnego przemijania, tym mocniej próbujĊcego zarazem uchwyciý „niedosięůne Teraz” (Miâosz 2002, 16). Wola jak najintensywniejszego w nim
zakotwiczenia pâynie takůe z oczywistej wiedzy, ůe
ktoœ kto tak dalece
wzajemnie
œwiatu ulega
wspóâdyszĊcemu wzajemnie
teů musi kiedyœ umieraý
(Z powtórzeľ, WRS 4019).

Tym silniej nakierowuje uwagę na chwilę, bo wszystkie sĊ wartoœciowe
dzięki owej wspóâbieůnoœci ze œwiatem, tak dynamicznym i bogatym, ůe
„ani chwili do stracenia” (Z przyrody, LO 42). Œwiadomoœý niewstrzymanego chronosu, którego kaůdĊ czĊstkę chce się wyzyskaý, staje się niemal
Utwory cytowane sĊ wedâug zbiorów oznaczonych skrótami: Kozioâ 1962 (WRK); taů
1965 (SiP); taů 1967 (LO); taů 1974 (WRS); taů 1989 (Ů); taů 2010 (H).
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obsesjĊ czâowieka z wierszy Kozioâ: kiedy traci on poczucie peânego
udziaâu w czasie, wyrzuca sobie „przyâapanie na przestojach mej gâowy”
(O sobie samej do potomnoœci, Ů 7). Nie godzi się âatwo na naturalnĊ skĊdinĊd przypadâoœý œwiadomoœci, która nie jest w stanie skupiaý się nieustannie na treœci kaůdej chwili: „jak to się staâo ůe przeoczyliœmy moment” (Przeoczony moment, H 63). Gdy mówi o popadaniu w stagnację,
natychmiast napomina: „tracę czas tracisz czas tracę czas” (To i owo,
Ů 61). Poœcig za czasem, ůeby nadĊůyý z zarejestrowaniem i wypeânieniem treœciĊ wszystkich jego drobin, zmienia się w natręctwo poœcigu,
którego sprawcĊ jest sam czas: „Sâyszę poœcig się zbliůa / bijĊ podkowy
godzin” (Lato, WRK 56).
„Uwaůnoœý” – takim terminem, takĊ kategoriĊ sensorycznego wspóâistnienia z czasem moůna by zapewne okreœliý walor œwiadomoœci czâowieka z wierszy Urszuli Kozioâ. Tym większĊ nostalgiĊ napawa go wytrĊcenie z poůĊdanego stanu, jak w antytetycznym epigramacie:
Przeszedâ dzieľ
A pozostaâ dalej niewiadomy
Jak gdyby jeszcze w ogóle się nie zdarzyâ.
(Pestki deszczu IV, WRS 42)

Poza spokojnĊ konstatacjĊ banalnej w zasadzie prawdy o nieuchronnym
przemijaniu tego, czego sensu nie zdoâaâo się poznaý, poza zapisem impresji nad oczywistĊ bylejakoœciĊ niektórych dni, co w zanikaniu niewiele
zostawiajĊ, przeœwituje z tego utworu refleksja gâębsza: o niemoůnoœci
uchwycenia „teraz”, odbicia aktualnego momentu w jaŭni. Pomiędzy czasem przeszâym („przeszedâ dzieľ”) a warunkowym czasem przyszâym
(„jakby jeszcze w ogóle się nie zdarzyâ”), teraŭniejszoœý dnia w akcie swojego trwania nie zostaâa zarejestrowana. „Teraz” okazaâo się nieuchwytne
– z wiersza nie wynika, czy „pozostaâo niewiadome” przez swojĊ nieistotnoœý, czy przez swojĊ zbyt trudnĊ do natychmiastowego pojęcia treœý, czy
moůe, jak w innym wierszu Urszuli Kozioâ, ze względu na tak szybkie
przemijanie, ůe œwiadomoœý nie nadĊůyâa za przebiegiem temporalnoœci,
bo: „to co jest / nie jest juů w chwilę po” (W drodze do L’aldila, H 58).
Niepochwytnoœý „teraz” akcentowaâa, zresztĊ analogicznie, Wisâawa
Szymborska, kiedy w rozpięciu wektora temporalnego pomiędzy przy-
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szâoœciĊ a przeszâoœciĊ, w poetyce braku oddaâa bâyskawiczny zanik
teraŭniejszoœci – nie wymieniajĊc jej z nazwy na tym wektorze w ogóle, sygnalizujĊc jedynie w formach czasownikowych, z akcentem na
„odchodzi”:
kiedy wymawiam sâowo Przyszâoœý
pierwsza sylaba odchodzi juů do przeszâoœci
(Trzy sâowa najdziwniejsze, Szymborska 2002, 14)

Nienowa to poetycka refleksja, to jasne. Przed wiekami pisaâ Boileau:
„Chwila, gdy mówię, jest juů ode mnie daleko” (cyt. za: Poulet 1977, 42).
Oczywiœcie, w zacytowanych fragmentach wierszy Boileau i Szymborskiej, konstatacja o bâyskawicznie anihilujĊcym momencie spleciona zostaâa z refleksjĊ metapoetyckĊ, nie to jest jednak teraz istotne. Warto
moůe tylko dodaý na marginesie, ůe takůe w twórczoœci Urszuli Kozioâ
ów splot umykajĊcej teraŭniejszoœci z poetyckimi grami, lingwistycznymi chwytami zmierzajĊcymi do jej adekwatnej rejestracji, jest kwestiĊ
waůnĊ20. Kozioâ próbuje w wierszach przyszpiliý czas, eksperymentuje
z formĊ w kierunku chwytania teraŭniejszoœci, kilkakrotnie rozwaůa paradoksy poetyckiego tworzywa: sâów, które nie sĊ zdolne do uchwycenia
natychmiast umykajĊcego momentu. A moůe: chwili w ogóle, w przyrodzonej jej istocie, która zawiera się w bâyskawicznym zaniku. W wierszach Kozioâ, przeciwstawiajĊcych się przemijaniu i usiâujĊcych je zaklĊý
lingwistycznym chwytem, poetyckim obrazem, zapisany jest zarazem
niepokój o skutecznoœý gestu poety: wszak „schwytaý czas”, to zarazem
odebraý mu jego esencję, którĊ jest mijanie. ZamknĊý chwilę w wierszu,
by przenieœý jĊ do „wiecznego Teraz” poezji, to poniekĊd uœmierciý
moment, a potem spreparowaý. Poeta staje się myœliwym, który celujĊc
w staâoœý – chybi, rykoszetem natomiast zabija lotnoœý i ruch czasu:
Czy wiersz napisaý, to uœmiercaý ůywĊ
tkankę sposobnej chwili i byý w zmowie
Wspomina o tym Maâgorzata Mikoâajczak w monograficznej ksiĊůce pt. PodjĊý przerwany
dialog. O poezji Urszuli Kozioâ (Mikoâajczak 2000), szczególnie w rozdziale „Partia ze œwiatem
i czasem” (œwiatopoglĊd poetycki) (s. 27–94). Omawiam takůe tę kwestię w interpretacji wiersza
U. Kozioâ Zanim, zob. Opacka-Walasek 2005, 26–32).
20
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ze samym sobĊ zaczajonym w sobie
âowcĊ,
co mierzĊc w las utrafi ptaka?
(Próba wyjaœnienia, SiP)

Aby pojĊý chwilę, trzeba
[u]chwyciý w teraŭniejszoœci konkretnĊ rzeczywistoœý aktu tworzĊcego
czas (…), ale jest to niezwykle trudne, gdyů nasze spojrzenie kierowaý
się moůe tylko w przeszâoœý, nowoœý umyka naszej œwiadomoœci,
a uchwycona przeksztaâca się zawsze w coœ dawnego. (…) Dlatego
twórczy akt czasu [chwila – D.O.-W.] objawia się przede wszystkim jako œmierý samego czasu (Poulet 1977, 67).

ZatrzymujĊc w wierszu czas, Urszula Kozioâ wskazuje zarazem daremnoœý poetyckich usiâowaľ i bezradnoœý wszelkich figur wobec
„zaklinania poezjĊ” jego mijania, bo „nie wyręczysz z czasu chwili
dnia” (Przesâanie, LO 21), a „niezwykây (…) dramatyzm wierszy – to
swoiste tristia z powodu wygnania czâowieka z danego mu czasu…
poprzez Czas”21.
Punctum czasu, chwila, kondensuje zasadniczĊ cechę teraŭniejszoœci.
Wedâug Levinasa jest niĊ zanik (Levinas 1990, 232). Czas teraŭniejszy –
czyli przeciwprzeszây i przeciwprzyszây – wymyka się doznaniu podmiotu. W bâyskawicznym przebiegu temporalnoœci chwila zanika. Nie
sposób jej uchwyciý w momencie trwania – tak objawia się doœwiadczanie „teraz”, doœwiadczanie niemoůliwe, w niektórych wierszach Urszuli Kozioâ.
Wyrazistym przykâadem jest obraz czasu – a dokâadniej: jego przedstawianie się œwiadomoœci – w wierszu W samo lato (WRK 27):
Jeszcze wino nie pite a juů puste dzbany
trzeba syciý na nowo miód zioâami – pszczoây
krĊůĊ nad ulem âase brzęczenia i miodu
W samo lato odeszli przyjaciele ůadni
21

Z notki na okâadce tomiku Urszuli Kozioâ Horrendum.
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Kto się chlebem przeâamie kto solĊ przedzieli
klepki beczek spaczone
rozeschâe obręcze
wszystko próůne Odeszli ůadni przyjaciele
w sâodkĊ mieliznę plastrów na popas dla brzęczeľ
Jeszcze wino nie pite, a juů puste dzbany
jeszcze sĊ puste dzbany ale nie ma stoâu
nic tu nie ma. Ostatni dzban leůy stâuczony
Jeszcze drzewo nie drzewem, a juů liœcie spadây
Wszystko co się w kâos wiĊůe rozwiĊzujĊ kâosy
rozsypane juů ziarna spylone otręby
i wysiane sĊ maki na wiatr
i nie dosyý
choý ręka z ręki w piasek
piach z ręki do ręki

Tytuâ wiersza w swojej konstrukcji językowej uwydatnia i precyzuje relację czasowĊ. TakĊ funkcję peâni tutaj zwrot w samo (jak w samo poâudnie),
wyróůniajĊc porę a zarazem intensyfikujĊc jej cechy przez wskazanie na
najwyůszy stopieľ. W samo lato to – semantycznie – skondensowanie fazy
natęůenia, „zenit teraŭniejszoœci” tytuâowej pory roku. A chodzi o porę
roku szczególnĊ ze względu na jej symbolikę wegetatywnĊ i powiĊzanie
z fazami ůycia czâowieka: lato symbolizuje m.in. dojrzaâoœý, peânię (czasami specjalnie wzmocnionĊ, jak w wyraůeniu „peânia lata”). Wolno zatem, w kontekœcie rozwaůaľ o czasie, interpretowaý tytuâ wiersza Urszuli
Kozioâ jako informację o zakotwiczeniu podmiotu w „teraz”, o nakierowaniu jego monologu na radykalny czas teraŭniejszy – czas peâni i peânię
jego doznawania.
Zarazem, co pozostaje w kontraœcie do presupozycji tytuâowej, organizacja monologu lirycznego uwydatnia od pierwszego wersu niepochwytnoœý „teraz”. Relacja czasowa rozpina się tu pomiędzy funktorami czasotwórczymi „jeszcze” i „juů”, między czasem przyszâym, znaczĊcym oczekiwanie podmiotu na zaistnienie teraŭniejszoœci, a czasem przeszâym,
który eliminuje wymiar „jest”, od razu przechodzĊc do „byâo”. Kaůde
„jeszcze nie”, poprzez przeczenie dodatkowo podkreœlajĊce perspektywę
teraŭniejszoœci niezaistniaâej a antycypowanej, orientujĊce na wybâysk
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chwili i doznanie jej zupeânoœci, uzyskuje natychmiastowy finaâ w przeciwstawnym „a juů”. Teraŭniejszoœý odbija się w œwiadomoœci podmiotu
ledwie w postaci œladu zaistniaâej zapewne peâni, na którĊ jednak zabrakâo miejsca w poetyckim obrazie, jakby tamta nie zapisaâa się w pamięci.
Bâyskawiczna anihilacja „teraz” uwyraŭnia się w paralelnych konstrukcjach wersowych (wersy inicjalne dla pierwszej i trzeciej strofy oraz powtórzenie antytetycznej konstrukcji w wersie trzynastym), wybijajĊcych
rytmicznie przyszâoœý i przeszâoœý:
Jeszcze wino nie pite a juů puste dzbany
[...............................]
Jeszcze wino nie pite a juů puste dzbany
[...............................]
Jeszcze drzewo nie drzewem a juů liœcie spadây

Ilustruje to niezakorzenienie podmiotu w teraŭniejszoœci, która trwaâa
byý moůe zbyt krótko, albo – na skutek naturalnej skâonnoœci wâadz
poznawczych – nie zostaâa zarejestrowana i doznana na tyle intensywnie,
ůeby pozostawiý mocne odczucie kontinuum czasu, w jego peânej rozciĊgâoœci: przyszâoœý, teraŭniejszoœý, przeszâoœý. Subiektywne sensorium
czasu jest tu zdeterminowane niepochwytnoœciĊ aktualnego momentu,
który tak szybko przechodzi w fazę minionego, ůe eliminuje doznanie
„teraz” podczas jego migotliwego trwania.
Teraŭniejszoœý uobecnia się w wierszu, poza czasownikami w tej formie, w poetyce braku. BudujĊ jĊ elementy będĊce albo pozostaâoœciĊ
dawnego ksztaâtu, albo unaoczniajĊce pustkę: „puste dzbany”, „stâuczony dzban”, „wszystko próůne” (kontaminacja sensów: „wszystko puste”
i „wszystko na próůno”), „nie ma”, „nic”. Wybija się, dwukrotnie powtórzony, motyw opuszczenia, odejœcia „przyjacióâ ůadnych”, zdekonspirowanych w tej gorzkiej metaforze językowej (przeksztaâcenie „ůaden
z niego przyjaciel”– w znaczeniu nic niewart, bezwartoœciowy) jako niewierni, niewytrzymujĊcy próby czasu. Strumieľ czasu znaczony jest
w utworze gradacjĊ, czy lepiej: degradacjĊ, ewokujĊcĊ tempus devorans –
czas niszczĊcy, pochâaniajĊcy, redukujĊcy istniejĊce w nim formy. Oto
dzban jest kolejno „pusty, ostatni, stâuczony”, zaœ po frazie „nie ma stoâu” następuje hiperbolizacja: „nic tu nie ma”. Oczekiwana peânia chwili –
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dzbany czekajĊce na wino, stóâ na biesiadników, drzewo na liœcie – nie
zostaje unaoczniona. Zawiera się najwyraŭniej w migotliwym wybâysku
„jest”, zbyt nagâym jednak i nietrwaâym, by odcisnĊâ się w doœwiadczeniu
podmiotu. Stanowi „punkt w zaniku” na tle antycypowanej przyszâoœci
i dokonanej przeszâoœci, które podmiot rejestruje w rekwizytach lirycznego œwiata. Peânia teraŭniejszej chwili jest nieuchwytna, zredukowana
do punktu okazuje się „ideĊ regulatywnĊ, jakiej doœwiadczenie nigdy nie
osiĊga, zarazem jednak ideĊ niezbędnĊ, poniewaů tylko dzięki niej sensu
nabiera róůnica miedzy retencjĊ a protencjĊ” (Bielik-Robson 2003, 112).
W wierszu Urszuli Kozioâ zapis doznania czasu pokrywa się z intuicjĊ
Edmunda Husserla, mówiĊcego o nieuchwytnoœci momentu teraŭniejszego, który pojawia się jako granica ciĊgu retencyjnego:
Jeœli zaœ którakolwiek z faz jest aktualnym „teraz”, wtedy pewne kontinuum faz uœwiadomione jest jako „przedtem” i caây odcinek trwania od
punktu poczĊtkowego do punktu teraŭniejszego uœwiadomiony jest jako trwanie minione, natomiast pozostaây odcinek trwania jeszcze nie
jest uœwiadomiony. W punkcie koľcowym ten ostatni uœwiadomiony
jest jako punkt teraŭniejszy, a caâe trwanie jako trwanie minione (Husserl 1989, 37–38).

W utworze W samo lato tak wâaœnie przedstawia się doœwiadczenie „teraz”; w gramatycznych formach czasu teraŭniejszego występujĊ obrazy
zorientowane na przemijanie, œlady ewokujĊce domkniętĊ juů fazę czasu:
„sĊ puste dzbany”, „ostatni dzban leůy”. Moment teraŭniejszy odbija się
w œwiadomoœci podmiotu jako trwanie minione, w wybâysku swojej aktualizacji nieuchwytne. I jeœli w wierszu sytuację lirycznĊ budujĊ takůe
przecieů czasowniki w czasie teraŭniejszym („krĊůĊ [pszczoây]”, „sĊ [puste dzbany]”, „nie ma [stoâu]”, „leůy [ostatni dzban, stâuczony]”, „rozwiĊzujĊ [kâosy]”), to ze względu na komponenty przestrzeni lirycznej, do
których się odnoszĊ, powiadajĊ tym silniej o sposobie percypowania
przez podmiot teraŭniejszoœci jako echa czasu, który juů przeminĊâ
w niepochwytnej postaci.
W ogóle znaczĊca jest w utworze Urszuli Kozioâ gospodarka formami
czasownikowymi: znakomita większoœý wypowiedzeľ ma charakter eliptyczny, wyrzutnie często eliminujĊ tu czasowniki w formie teraŭniejszej
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(uciekajĊc się kilkakrotnie do imiesâowów przymiotnikowych biernych),
jakby celowoœciowo redukujĊc uobecnianie tej postaci czasu w jej radykalnoœci, co zarazem wzmaga aurę stagnacji i schyâkowoœci, np.:
Jeszcze wino nie pite a juů puste dzbany
[..................]
klepki beczek spaczone
rozeschâe obręcze
wszystko próůne
[..................]
Jeszcze drzewo nie drzewem
[..................]
spylone otręby
[..................]
i nie dosyý
choý ręka z ręki w piasek
piach z ręki do ręki

Powoduje to – wraz z obrazami konotujĊcymi tempus devorans – ůe doœwiadczony gdzieœ pomiędzy „jeszcze nie” a „juů byâo” czas teraŭniejszy jawi się, jak u Husserla, jako „spostrzeůenie w zaniku”, w zostawaniu dopiero co zaistniaâej aktualnoœci za nowo napâywajĊcymi doznaniami. W retencji teraŭniejszoœý („œwieůa” przeszâoœý) zostaje uchwycona jako coœ, co wprawdzie znika, ale jeszcze nie przestaâo istnieý.
Istnieje jak „ogon komety”, który nie jest juů peânĊ jej obecnoœciĊ, ale
pokazuje obecnoœý minionĊ i zatrzymanĊ, by uůyý znanego porównania
fenomenologa.
W analizowanym wierszu, którego tytuâ – jak byâa o tym mowa –
wskazuje bezpoœrednio na postrzeganie czasu przez pryzmat natury
(pora roku, symbolika wegetatywna, konotowane przez nie peânia
i dojrzaâoœý, wskazanie na cyklicznoœý choýby we frazie: „trzeba syciý
n a n o w o miód zioâami”), uruchomione zostajĊ inne jeszcze postacie
chronosu: doczesny, w tym subiektywny, egzystencjalny czas podmiotu
mierzony „zegarem wewnętrznym” i sposobem doœwiadczania chwili,
czas kultury, czas metafizyczny (czy wręcz: eschatologiczny). Symbolika
utworu jest gęsta, szeregi metafor i rekwizytów lirycznego œwiata, pomiędzy którymi przebiegajĊ i zawiĊzujĊ się wyraŭne zaleůnoœci, stanowi
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reprezentację kilku pâaszczyzn temporalnych – wszystkie zaœ prowadzĊ
tu ku unicestwieniu, ku marnoœci. To swoisty paradoks wiersza, niejedyna w nim antynomia, powstaâa na rozdŭwięku tytuâu i obrazu lirycznego.
Oto „w samo lato”, w porę peâni i rozkwitu, wyartykuâowane przez
podmiot doznanie czasu wydobywa tyleů melancholijnĊ, co pesymistycznĊ wizję nieuchronnego jego koľca:
rozsypane juů ziarna spylone otręby
i wysiane sĊ maki na wiatr
i nie dosyý
choý ręka z ręki w piasek
piach z ręki do ręki

Do piachu, ku ostatecznemu kresowi doczesnego czasu prowadzeni sĊ
ludzie, przywoâani (pars pro toto) poprzez „rękę z ręki” i „z ręki do ręki”.
Obie synekdochy moůna interpretowaý wieloznacznie, pozwala na to
konstrukcja metafor językowych „ręka z ręki w piasek” i „piach z ręki do
ręki”. Pierwsza konotuje sens ‘czâowieka rodzĊcego się z czâowieka’
(„ręka z ręki” jak „czâowiek z czâowieka”) oraz wspólne im wszystkim
(rękom-ludziom) przeznaczenie: „w piasek”. Drugie dno metafory to
skondensowany językowo obraz ręki odbieranej, wyœlizgujĊcej się z ręki
(w znaczeniu np. opuszczania przez „przyjacióâ ůadnych”, przeciwstawnym do „podaý komuœ rękę, pomocnĊ dâoľ, wyciĊgnĊý do kogoœ rękę”).
Byý moůe pobrzmiewa tu jeszcze jedno znaczenie, wniesione „przekodowaniem wewnętrznym” frazeologizmu „mieý piasek w rękawach” (byý
leniwym, opieszaâym), co korespondowaâoby w wierszu z metaforycznym obrazem przyjacióâ:
Odeszli ůadni przyjaciele
w sâodkĊ mieliznę plastrów na popas dla brzęczeľ

Synekdocha „piach z ręki do ręki” wnosi sens przekazywania po kolei,
bezpoœrednio tego samego losu i kresu w czasie. Finaâ wiersza, eksponujĊcy w powtórzeniu „piasek, piach”, odsyâajĊc do starotestamentowej
Księgi Jeremiasza, wybrzmiewa w tonie eschatologicznym:
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Nadziejo Izraela, Panie! Wszyscy, którzy cię opuszczĊ, będĊ zawstydzeni,
a ci, którzy od ciebie odstępujĊ, będĊ zapisani na piasku, gdyů opuœcili
Pana, ŭródâo wód ůywych (Jer. 17, 13).

Ten kontekst znaczĊco oœwietla motyw wiersza najwyraŭniej istotny,
bo dwukrotnie wybity: „odeszli ůadni przyjaciele”, „odeszli przyjaciele
ůadni”. Poza wzmocnionĊ powtórzeniem sytuacjĊ opuszczenia, podmiot
akcentuje w chiazmie, naprzemiennie lokujĊcym epitet „ůadni” – odstĊpienie, zaniechanie przez mieniĊcych się „przyjacióâmi”. OdchodzĊcy
„w sâodkĊ mieliznę plastrów”, ostatecznie „będĊ zapisani na piasku”.
Czas egzystencjalny znajdzie swoje rozstrzygnięcie w czasie eschatologicznym – tak, w przeplataniu się rozmaitych aspektów temporalnych, przedstawia się m.in. horyzont czasu ludzkiego w wierszu Urszuli Kozioâ.
Jest on w utworze syntetycznie poâĊczony czy teů rzutowany na kilka
postaci chronosu, uobecnionych za sprawĊ budulców metafor, silnie
nacechowanych symbolicznie i uruchamiajĊcych równolegle sferę natury,
kultury, egzystencji, metafizyki. Wino, dzbany, miód, chleb, sól, kâosy…
to tyleů przedstawienia odnoszĊce się do pâaszczyzny doczesnej – egzystencjalnej i biesiadnej (tę uzupeâniĊ przyjaciele, stóâ) oraz uobecniajĊcej
naturę (rozwiniętĊ tu w reprezentacji przez zioâa, pszczoây, plastry miodu, drzewo – które nim zdĊůyâo się w oczach podmiotu rozwinĊý, straciâo liœcie, „wysiane maki na wiatr”…), co oczywiste, i noœne emblematy
symboliki religijnej, odsyâajĊcej do wymiaru metafizycznego. Czas tradycji (w tym ludowej) i kultury oraz uwznioœlajĊcĊ dawnoœý, prócz stylizacji
biesiadnej ewokujĊ tu pszczoây – jeden z najwaůniejszych symboli
„wiecznego Teraz”, tak chętnie stosowany przez klasyków i neoklasyków22. W wierszu Kozioâ, w kontekœcie symboliki chrzeœcijaľskiej uruchomionej metaforyzacjĊ, pszczoây (wraz z „plastrami miodu”) uzyskujĊ takůe walor metafizyczny, wpisujĊ się w ciĊg skojarzeľ biblijnych –
ziemi mlekiem i miodem pâynĊcej czy znaku Chrystusa (miód i ůĊdâo –
dobroý i moc).
I nie w tym rzecz nawet, ůe rekwizyty wiersza odsâaniajĊ z kaůdym kolejnym uůyciem swojĊ wieloznacznoœý – to oczywiste, ůe róůne znaczePrzypominaâ o tym m.in. Ryszard Przybylski przy okazji analizowania symboliki
pszczoây w poezji Jarosâawa Marka Rymkiewicza. Zob. Przybylski 1978, s. 49–53.
22
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nia, jak mawiaâ Przybylski, „wybierajĊ sobie na swoje pomieszkania te
same sâowa” (Przybylski 1978, 51). Istotne jest to, ůe w konstrukcji ciĊgów metaforycznych i ich nawrotach kumulujĊ się i niemal palimpsestowo odsâaniajĊ kolejne aspekty czasu, odnoszĊce się do róůnych jego wymiarów w ůyciu czâowieka – a takůe poza nim. Od tytuâu poczĊwszy, bo
i w nim „lato”, wobec wydŭwięku caâoœci utworu, a zwâaszcza kâosów
(tak waůnych w finale wiersza) przywoâuje na myœl sensy wniesione do
kultury symbolikĊ chrzeœcijaľskĊ, z Apokalipsy œw. Jana. Lato wiĊůe się
z kâosami, którymi uwieľczone sĊ gâowy, a ewokujĊcymi ůniwa („Zapuœý
twój sierp i ůniwa dokonaj, bo juů przyszâa pora dokonaý ůniwa, bo dojrzaâo ůniwo na ziemi!” – Ap. 14, 14).
„W samo lato” – w szczyt pory, w której czas dojrzaâ w naturze, symbolizuje peânię w planie ludzkiego ůycia, funkcjonuje jako symbol dopeâniania się chrzeœcijaľskiego porzĊdku; podmiot wiersza Urszuli Kozioâ
przedstawia polimorficzne doznanie czasu, w wielu jego pâaszczyznach
i sensach. Z aktualnie percypowanej jego postaci odczytuje znaki praw
nieprzemijajĊcych, powiadajĊcych o sposobie istnienia w czasie czâowieka i koegzystujĊcych z nim bytów. Stylizowana na przypowieœý, jakby
z Księgi MĊdroœci wyjęta fraza podaje niekwestionowanĊ reguâę:
„Wszystko co się w kâos wiĊůe rozwiĊzujĊ kâosy”. Niczym ilustracja dopeâniania się zasady następujĊ po niej obrazy rozproszenia i œcierania na
proch:
rozsypane juů ziarna spylone otręby
i wysiane sĊ maki na wiatr
i nie dosyý
choý ręka z ręki w piasek
piach z ręki do ręki

Oczywiœcie, pobrzmiewa w tych wersach biblijne „z prochu powstaâeœ i w proch się obrócisz” (Księga Rodzaju 3, 19). Wszystko zmienia
się w pyâ, zostaje przetrawione przez ůarna czasu. I jeœli nawet we
frazie „rozsypane juů ziarna spylone otręby” upatrywaý ewokacji ůaren niemetaforycznych, to analogiczne starcie na proch spowodujĊ –
znane literaturze i tu zasugerowane – „mâyny czasu”, „mâyny Boůe”
(I Księga Samuela 2, 27–36), które bez poœpiechu, z rozmysâem wy-
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mierzajĊ nieuniknione wyroki: „Wszystko co się w kâos wiĊůe rozwiĊzujĊ kâosy”.
„Klepki beczek spaczone / rozeschâe obręcze”, puste dzbany, opadnięte liœcie, pyâ startych ziaren. W monologu podmiot eksponuje znaki
procesu systematycznego niszczenia i obumierania, nietrwaâoœý istnieľ
w czasie, który zjawia się jako ůywioâ destruujĊcy. Retencyjne postrzeganie teraŭniejszoœci – peâni lata – ukierunkowane na tempus devorans
sprawia, ůe czâowiek z wiersza nie potrafi zamieszkaý w „teraz”. Albo
inaczej: ůe jawi mu się ono jako tak ulotna i niestabilna faza pomiędzy
„jeszcze” a „juů byâo”, juů naznaczona destrukcjĊ, iů jego czucie czasu
w otaczajĊcej przestrzeni, z której odczytuje nieuchronne prawo nicestwienia, prowadzi myœl ku wygnaniu czâowieka z „teraz”. Naznaczona
redukujĊcĊ siâĊ czasu egzystencja jawi się jako wynik odejmowania: „odeszli przyjaciele ůadni”, „ostatni dzban leůy stâuczony”, „wszystko próůne”, „nic tu nie ma”.
Koľcowa strofa wiersza, choý jego ostatnim sâowem jest „piach”
jako ostateczna granica czasu egzystencjalnego, odsâania jednak swĊ
ambiwalencję. Dzieje się to za sprawĊ dwóch, z pozoru niewaůkich,
a zagadkowych wypowiedzeľ, obu w strukturze przeciwstawnej: „i nie
dosyý” oraz spójnika przeciwstawnego „choý”. Pierwsze z nich wybrzmiewa dwuznacznie. W wyliczeniu skutków dziaâania redukujĊcego
czasu, wzmacnia aurę niekoľczĊcego się nicestwienia: i nie dosyý
(mu), ůe tyle bytów przetrawiâ, nadal będzie niszczyâ i pochâaniaâ.
Dopeâniaâ proroctwa. Prowadziâ do piachu. Ale moůna czytaý sens
frazy inaczej: i – mimo tego – nie dosyý bycia w czasie, który, chociaů
objawia się jako przemijanie i degradowanie, jest wszak ludzkim czasem doczesnym, jedynym znanym czâowiekowi. Tę interpretację
wzmacniaâaby funkcja spójnika przeciwstawnego „choý” (w znaczeniu
„mimo wszystko”). Chociaů bowiem refleksja podmiotu, w retencyjnym ukierunkowaniu na postrzeganie „teraz” jako czasu w zaniku
prowadzi do myœli, ůe i przyszâoœý okaůe się równie krótkotrwaâa
i poddana prawu niszczenia, to jednak czerpie on moůe nadzieję na
jakiœ inny wymiar czasu? Bo czasowi wciĊů „nie dosyý”, ten nie ma
koľca, jest ůywioâem niewstrzymanym. W cyklu wegetatywnym „trzeba syciý na nowo miód zioâami – pszczoây krĊůĊ nad ulem”, znów
wysiane sĊ maki na wiatr. Chociaů niepewne i nietrwaâe jak ‘sâowa
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rzucane na wiatr’, majĊ szansę zaistnieý jeszcze w czasie. Rozsypane
ziarna zwiĊůĊ się w nowe kâosy.
Czy rzutowanie w wierszu ludzkiego czasu na jego wymiar wegetatywny, w którym cyklicznie odradza się natura oraz ewokowanie, poprzez symbolikę i aluzje biblijne, metafizycznego wymiaru czasu otwierajĊcego się dla czâowieka „za piachem”, stanowiý moůe przeciwwagę
dla pesymistycznej refleksji definitywnego koľca, wygnania z czasu
wszelkiego, którego kresem jest dla czâowieka œmierý? Czy raczej przeciwnie: cyklicznoœý natury tym silniejszy stanowi kontrast dla czasu
ludzkiego, który nawet w samo lato naznaczony jest œwiadomoœciĊ nieuchronnego koľca?
Tego – w moim odczuciu – wiersz nie rozstrzyga. Moůe tylko zostawia niepewnĊ nadzieję, ůe krótkie, ludzkie „teraz” wpisane jest takůe w wyůsze prawo: „Wszystko co się w kâos wiĊůe rozwiĊzujĊ kâosy”.
I – ůe w tym tajemnica, na progu której czâowiek z wiersza Urszuli
Kozioâ pozostaâ.
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Time and Against Time. About Urszula Kozio’s Poem
W samo lato [At the Very Summer]
The author of the article, while interpreting Urszula Kozioâ’s poem W samo lato [At the Very
Summer], emphasises the thought about time and the ways of depicting a moment in the
poetry. The analysis reveals specific artistic constructions that are concentrated on retention
being a mechanism that captures a moment that appears like ‘a comet tail’, that is a trace of
the past, but it still lasts. The article discusses also the poetic methods of ‘expanding the
time’, inscribing it in the eternal present of the culture, in the dialog with the Bible, vegetative
symbols and timeless literary topos.
Key words: Urszula Kozioâ, contemporary poetry, time, retention, moment

