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co nadrealne, nie trzeba „wchodzi ” w jak  inn  rzeczywisto , wystarczy 
niejako przymru y  oczy. 

Cz owiek nie tylko zamieszkuje przestrze , ale yje z ni  w symbiozie. 
Stachura pisze: ,,nale a em [...] do ogrodów wysokich”52. Wybór czasownika 
wywo uje zdziwienie: nale e  mo na przecie  tylko do kogo  (ewentualnie 
do czego , w znaczeniu organizacji, któr  i tak tworzy przecie  grupa ludzi). 
Podmiot liryczny nale y jednak do ogrodów, gdy  w przestrzeni wiersza s
one czym ywym, tworem równym cz owiekowi.

Ludzie w utworach poety stanowi  spójne i sta e elementy przestrzeni. 
Smuk e kobiety z wiersza Kompozycja s  nie tyle cz onkiniami ludzkiej wspól-
noty, ile w a nie sk adnikiem krajobrazu, w którym wyst puj  na równi z drze-
wem czy pagórkiem53. W jednym z wczesnych wierszy (og oszonym w roku 
1958 w ,,Kulturze i yciu”), podmiot liryczny prosi ,,wybrze a s onecznych
ó wi”54: ,,Nachylcie plecy wasze”55, uosabia je zatem, chc c ich dotkn  ni-

czym g adkich kobiecych pleców, albo si  na nie wspi  – niczym dziecko na 
ramiona rodzica. Chce znale  si  w miejscu, w którym mo e odpocz .

Przestrze  w wierszach zostaje spersonifi kowana, a jej elementy odczu-
waj  obecno  podmiotu lirycznego i s  wra liwe na jego nastrój. Cz owiek
wyposa ony jest w zdolno  wp ywania na rzeczywisto , formowania tej 
przestrzeni, kiedy z ,,mosi nych sztab t sknoty” wyp ywaj  ,,purpurowe rzeki 
y  na rozpalone równiny”, a dusza ,,kamienia a [...] w pos g zazdrosny”56.

Kiedy ,,rozd te nozdrza po udnia w sz  niepokój”57, podmiot mówi cy, który 
czynnie wp ywa na elementy otaczaj cej go przestrzeni, sk ada ofi ar :

Wi c rozszarpa em mosi ne sztaby mej t sknoty
na prawid owe odst py
by wyciek y z nich
purpurowe rzeki y  na rozpalone równiny58.

Przestrze  tym uj ciu przywodzi na my l sentymentalne b d  wczesnoroman-
tyczne lustro natury, które odzwierciedla stany bohaterów utworu. wiat przyrody 
w omawianych wierszach (a wi c szerzej: przestrze ) nie stanowi jednak – jak 
w sentymentalizmie – estetycznego dope nienia sceny rodzajowej, ale sugeruje 
ontologiczne podobie stwo cz owieka i przyrody. Zaznacza si  wi c wyra nie 

52  T e n  e, Kompozycja, s. 9.
53  Por. tam e.
54  T e n  e, [Nachylcie plecy wasze], w: ten e, Wiersze pozosta e, s. 28.
55  Tam e.
56  T e n  e, [Oczy nim dosi g y], w: ten e, Wiersze pozosta e, s. 21.
57  T e n  e, [Nachylcie plecy wasze], s. 28.
58  Tam e.
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romantyczny, ,,uczuciowy obraz” otoczenia, w którym duchowość człowieka 
(a więc też jego emocje) stanowią odbicie pierwotnych cech natury.

W utworach Stachury człowiek i jego otoczenie nie zostały tylko zesta-
wione, lecz dokonano próby ich pełnego zrównania. Nie ma też między nimi 
analogii; można raczej powiedzieć, że koegzystują one zmieszane, stanowiąc 
jedną masę świata, w której każdy twór ma wpływ na kształt całości. Ujęcie to 
wydaje się bliskie Heideggerowskiej koncepcji przestrzeni, w której człowiek 
nie egzystuje w świecie jak woda w naczyniu, ale stanowi ze światem jed-
ność niemożliwą do rozbicia na osobne elementy. Rzeczywistość przestrzenna 
pojmowana jest przez fi lozofa w kategoriach wzajemnego formowania się 
i kształtowania, a warunkiem bycia w przestrzeni są interakcje. 

„WSZYSTKO MOŻNA NAPISAĆ”

Mimo harmonii osiągniętej przez uporządkowanie nieprzyjemnych odczuć 
podmiotu, niepokój nie znika, udzielając się elementom lirycznej przestrzeni. 

59  Taki obraz natury w sztuce wiąże się również z pojęciem indywidualizmu, a konkretniej – 
autentyczności. Wyraźnie subiektywne, wręcz egologiczne doświadczanie przestrzeni może być 
postrzegane jako dążenie do tego ideału. Świadczy to zarówno o potrzebie oryginalności, również 
artystycznej, ale także o szukaniu nowych form wypowiedzenia prawdy o świecie, która wynikałaby 
z eksploracji własnego wnętrza (por. Ch. T a y l o r, Etyka autentyczności, tłum. A. Pawelec, Znak, 
Kraków 1991, s. 71n.).

60  Por. M. H e i d e g g e r, Bycie i czas, tłum. B. Baran, PWN, Warszawa 1994, s. 74-83. W fi lo-
zofi i Heideggera – przede wszystkim w jej wczesnej fazie – świat rzeczy (w tym natura) pełni jednak 
względem człowieka funkcję instrumentalną, zyskując wartość dopiero w kontakcie z wyższym 
bytem (zob. M. H o ł y – Ł u c z a j, Heideggerowski zwrot. Jedność bycia i nieantropocentryczna 
wizja człowieka, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica” 26(2013), s. 95-112. Jak wspo-
mniałam, personifi kowane elementy otoczenia i postaci ludzkie traktowane są przez Stachurę raczej 
jako znajdujące się na jednym poziomie (w pejzażu humanoidalnym). Nadprzestrzeń Stachury ma 
jednak niewątpliwie charakter antropocentryczny, a w opisach przyrody ożywionej i nieożywionej 
występuje wiele określeń wskazujących na ich służebność: mowa na przykład o miękkości, ozdob-
ności i cieple, które mają zapewnić komfort podmiotowi lirycznemu i innym bohaterom wierszy. 
Należy podkreślić, że zbieżności te nie są wynikiem bezpośredniego wpływu poglądów Heideggera, 
gdyż w okresie, w którym powstały omawiane wiersze, Stachura prawdopodobnie nie znał myśli 
niemieckiego fi lozofa. To ujęcie porównawcze wydaje się jednak zasadne, zwłaszcza jeśli weźmie 
się pod uwagę, że późniejszą twórczość Stachury wielokrotnie zestawiano z tą fi lozofi ą, zarówno 
wskazując przypadkowe zbieżności (por. P a c h o c k i, dz. cyt., s. 43), jak podkreślając bezpośredni 
wpływ (zob. A. A l - A r a j, Twórczość prozatorska Edwarda Stachury w świetle tradycji literackiej 
i fi lozofi cznej, „Pamiętnik Literacki” 2017, nr 4, s. 49-59). Andrzej Falkiewicz, uzasadniając wprowa-
dzony kontekst porównawczy, pisze o tekstach Heideggera: „Wydaje mi się, że czytywał je również 
Stachura. Być może były jednym z piorunów jego wysłowienia” (A. F a l k i e w i c z, Stachura I, 
„Teksty” 1981, nr 1, s. 97). Świadczy to więc o zauważalnych pokrewieństwach w sposobach myślenia 
fi lozofa i poety, a także o fi lozofi cznym ukierunkowaniu twórczości Stachury.

Stachura lubelski?




