
mishellanea w internecie nr 4

Utwory literackie s¹ zawsze propozycj¹
wêdrówki: odbywamy w nich podró¿e po 
mentalnych ogrodach autorów poematów,
powieœci, tragedii. Œwiaty wyobra¿eñ Wis³awy
Szymborskiej s¹ bardzo rozleg³e. Nieustannie
zdumiona ziemskim widowiskiem poetka
oprowadza³a ju¿ swoich czytelników po
muzeach archeologicznych (Notatka),
wstêpowa³a wraz z nimi do rzeki Heraklita
(W rzece Heraklita), bywa³a na nieistniej¹cych
dworcach kolejowych (Dworzec), a tak¿e
próbowa³a wspi¹æ siê na wie¿ê Babel (Na wie¿y
Babel). Krajobrazy s¹ bowiem, jak pisze
poetka: „Nieprzebrane, nieobjête, / a po-
szczególne a¿ do  w³ókna, / ziarnka piasku,
kropli wody” (Elegia podró¿na). W swoim
najnowszym tomiku proponuje Szymborska
zwyczajn¹ (a mo¿e nadzwyczajn¹?) wycieczkê
do lasu. Wciela siê w  rolê œredniowiecznego
dramatopisarza i oferuje nam Moralitet leœny.

Konceptualny wiersz, w którym autorka
u¿ywa rozlicznych œrodków artystycznych,
takich jak antytezy, paradoksy, tautologie,
metonimie, synekdochy i kalambury, najp³yn-
niej wpisuje siê w tradycjê barokow¹. Na
p³aszczyŸnie Moralitetu leœnego dochodzi
zatem do  intryguj¹cej konfrontacji wyrasta-
j¹cego ze œredniowiecza gatunku moralitetu
i wykszta³conych przez siedemnastowieczne
pokolenie Giambattisty Marina tropów i figur
retorycznych. Oto Everyman – ju¿ nie ten
z piêtnastowiecznego angielskiego moralitetu,
tylko z wiersza Szymborskiej – „Wchodzi do
lasu, // A w³aœciwie zatraca siê w nim”. Las to
miejsce kojarzone w naszej kulturze z b³¹-
dzeniem (przyk³adem s³u¿yæ mo¿e chocia¿by
Ogród, ale nie plewiony Wac³awa Potockiego).
To przestrzeñ, w której cz³owiek poszukuje
orientacji, musi odnajdowaæ zatarty szlak.
Dlatego nie mo¿na tak po prostu do lasu wejœæ
i przejœæ przezeñ. Z tej równie¿ przyczyny staje
siê on tu przestrzeni¹, w której mo¿liwy jest
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do  odegrania moralitet. Andrzej D¹brówka
w swojej ksi¹¿ce Teatr i sacrum w œredniowie-
czu  wskazuje na dwie podstawowe cechy tego
gatunku: samopoznanie bohatera i alegorycz-
noœæ; moralitet „stawia los jednostkowy
w centrum akcji”, ale wystêpuje w nim wiele
postaci, czasem fikcyjnych, czasem nawet
fantastycznych.

W rezultacie fabu³a typowego moralitetu
rozwija siê w sposób liniowy: protagonista
wêdruje, w czasie podró¿y spotykaj¹c
ró¿norodne postaci, najczêœciej bêd¹ce
alegoriami pojêæ abstrakcyjnych: Wystêpku,
Dobra, Z³a, Cnoty itd. Dziêki konfrontacji z nimi
zbiera doœwiadczenia, które ostatecznie
powiod¹ go do kresu podró¿y. Bo wêdrówka
ta nie jest bezcelowa – nadrzêdna jej idea to
d¹¿enie do przemiany wewnêtrznej protago-
nisty.

Powy¿sze rozwa¿ania wydaj¹ siê
niezbêdne do zrozumienia istoty wiersza
Szymborskiej. W utworze Moralitet leœny
mamy bowiem do czynienia w³aœnie
z bohaterem lirycznym pozbawionym cech
jednostkowych – w jego rolê móg³by siê wcieliæ
ka¿dy. Oto mamy wiêc Jedermanna, rozpoczy-
naj¹cego leœn¹ wêdrówkê. Od pocz¹tku
odczuwa on  wszechogarniaj¹c¹ harmoniê:
„Wszystko siê tu rymuje / jak w zgadywankach
dla dzieci”. Problem natury jako odrêbnej
rzeczywistoœci, której poznanie jest dla
cz³owieka niemo¿liwe, jest stale powracaj¹cym
tematem wierszy Szymborskiej. Jej wczeœ-
niejsze rozwa¿ania na  temat ewolucji
(Notatka , Przemówienie w biurze rzeczy
znalezionych) prowadz¹ do  konkluzji, i¿ homo
sapiens powsta³ poprzez redukcjê, od³¹czenie
od ca³oœci, od natury. Powoduje to swoist¹
izolacjê gatunku ludzkiego. Skonfrontowanie
gatunkowej poszczególnoœci cz³owieka
z wieloœci¹ tworów przyrody s³u¿y skompromi-
towaniu przekonania o cz³owieku jako panu
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stworzenia, ale i wyra¿eniu wspó³czucia dla
jego samotnoœci poœród natury (Urodziny). To
w³aœnie sprowadza poetkê na drogê
nieustaj¹cych powrotów do niej (Jaskinia,
Rozmowa z kamieniem) i jest jednoczeœnie,
od samego pocz¹tku, obarczone znamieniem
klêski. Cz³owiekowi brak bowiem „zmys³u
udzia³u”.  Roœliny milcz¹ w s³ynnym wierszu
z tomiku Chwila. A jednak dane nam jest
odczuæ harmoniê. Ziemska przestrzeñ
ukazana jest w wierszach Szymborskiej jako
zdumiewaj¹ce arcydzie³o, autorka nie mo¿e
siê nadziwiæ, jak zawi³y i „gêsty” jest jej haft
(Mo¿e byæ bez tytu³u).

To wra¿enie dzieli z autork¹ bohater
wiersza Moralitet leœny. Po raz kolejny podjê-
ta zostaje próba komunikacji. Odpowiedzi¹ jest
znamienna cisza: „co w uszy prószy/ i co rusz
siê kruszy”, o czym pisa³a Dorota Wojda
w pracy pt. Milczenie w poezji Wis³awy
Szymborskiej . Niezra¿ony takim stanem
rzeczy bohater przedziera siê dalej przez leœne
g¹szcze. Inaczej ni¿ w typowych moralitetach,
przedstawiony zostaje obraz doskona³ego
wprost rozeznania i pewnej wiedzy
protagonisty, który nie spiera siê tu z niczym.
Szymborska prowadzi przewrotn¹ grê
z konwencj¹ œredniowiecznego gatunku. Jej
Everyman: „Zna go (las – J. K.) na wylot i na
ptasi przelot, / odlot wêdrowny i przylot
ponowny.” Nasuwa siê pytanie, czego ma siê
nauczyæ bohater w czasie swojej drogi? Trzy
razy w wierszu pada s³owo „wie” w odniesieniu
do protagonisty: „Wie, co tu czêsto gêsto”,
„Wie, co tu biegiem, œciegiem”, „Wie, gdzie
gotyk-niebotyk”. Wszystko jest jasne. A mo¿e
poetka znów pokazuje nam oblicze ironicznie
uœmiechniête? Splatane precyzyjnie metafory
zleksykalizowane i rymy –  zarówno te koñcz¹-
ce wers, dok³adne, ¿eñskie, jak i te wewn¹trz-
wersowe – nasuwaj¹ myœl, ¿e  Szymborska
poprzez zgrabn¹ grê z potocznym jêzykiem
wskazuje na przewrotn¹, bo  odwrotn¹ stronê
swojego wiersza. Bohaterowi – ka¿demu –
wydaje siê, i¿ w pe³ni rozumie dziej¹ce siê
przed jego oczami dziwy. Wyedukowany
inteligent wkracza na teren lasu i: 

Rodzaje, urodzaje widzi, rozpoznaje,
wzajemne potajemne zwi¹zki,
obowi¹zki,

zagmatwane pocz¹tki, popl¹tane
w¹tki,
a w zak¹tkach wyj¹tki.

Mamy wra¿enie, ¿e wykorzystuje ka¿d¹
chwilê. Próbuje dostrzec wszelkie zachodz¹ce
procesy – a ka¿da sytuacja jest otwart¹ na
odpowiedniej stronie ksi¹¿k¹. Niczym
romantyczni poeci, czyta z ksiêgi natury. Jest
badaczem, który bez wytchnienia przygl¹da
siê pracy przyrody. Dociera do najdalszych
zak¹tków, wydobywa i wypreparowuje
najdrobniejsze byty. Potrafi pochyliæ siê nad
detalami, ale tak¿e zajmuje siê siêgaj¹cymi
nieba zielonymi olbrzymami:

Jakie mrowie w parowie, igliwie,
listowie,
(…) co tu klonem, jesionem, co
brzoz¹, co ³oz¹

Œwiat przyrody zdaje siê byæ jego
domen¹, jego domem:

Czuje siê wolny w uwiêzi ga³êzi,
W jej cieniach, podcieniach,
Zielonych sklepieniach

Nie sprawiaj¹ mu trudnoœci zawi³e
stosunki, trudne do przywo³ania przyczyny
powstania i skomplikowane do odtworzenia
historie s¹siadów: krzewów  i drzew .
Rzeczywiste „arcydzie³o” – jak sam je nazywa
– stanowi ³atw¹ do rozwi¹zania zagadkê.
Wszystko „nad-” i „podprzyrodzone”, te
olbrzymie i te malutkie stworzenia, wspó³¿yj¹
ze sob¹ w doskona³ej harmonii. Metonimie
zró¿nicowanych gatunkowo istot ¿ywych
egzystuj¹cych w przestrzeni leœnej, „gotyk -
niebotyk” i „barok w k³êbach”, daj¹ wyobra¿enie
tego, jak dwa porz¹dki, które w przestrzeni
ludzkiej – czyli w tworzonej przez nas kulturze
jako alternatywie wobec natury – s¹ nie do
pogodzenia, w lesie bezkonfliktowo wprowa-
dzaj¹ we wspólne ¿ycie ³ad. „Czy¿yk”  i „strzy-
¿yk”, „przy  ziêbie  ziêba” – wszystko to
wspó³istnieje obok siebie i „siê rymuje / jak
w zgadywankach dla dzieci”. Stale obecny
w wierszu dowcip jêzykowy podkreœla
w opisach spójnoœæ œwiata, w którym nie
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istniej¹ ¿adne sztuczne, wykreœlone przez
cz³owieka granice. Ograniczonoœæ cz³owieka
nie polega zatem tylko na tym, ¿e trudno mu
tak naprawdê dojrzeæ istotê natury. Wiersz
stanowi sporz¹dzony naprêdce zapis wra¿eñ
doznawanych przez protagonistê w czasie
wêdrówki. Wszystko w tym œwiecie dzieje siê
tak szybko, ¿e podczas powrotu „polana
dobrze (…) znana / (…) ju¿ niepodobna do
widzianej rano.” Szymborska od dawna toczy
spór z nadmiarem form materii (Nadmiar).
Percepcja cz³owieka musi z koniecznoœci
pozostaæ powierzchowna. Nie jest pozbawiona
elementu zachwytu, ale bohater postawiony
zostaje w nieco k³opotliwej sytuacji. Brak mu
œcis³ej perspektywy i okreœlonego k¹ta ogl¹du
badawczego. Trudno by³oby tak¿e ustaliæ
jak¹kolwiek hierarchiê bytów. Moralitet ten,
mimo ¿e nietypowy, dobrze wpisuje siê
w konwencjê gatunku: pozornie zwyczajna
wycieczka do lasu staje siê przyczynkiem do
rozprawy o  ró¿nicy pomiêdzy œwiatem natury
a – próbuj¹cym z nim rywalizowaæ, ale
w istocie tylko nieudolnie go naœladuj¹cym –
œwiatem kultury. Pozorna kakofonia dŸwiêków
wydobywaj¹cych siê spomiêdzy wersów
Moralitetu leœnego okazuje siê w takim œwietle
prawdziw¹ retoryczn¹ eufoni¹. Doskona³y ³ad
lasu, ³ad natury psuje tylko œmieræ, która „gada
pospolit¹ proz¹.” Nie burzy tym jednak
prawdziwej finezji i liryzmu przyrody.

Szymborska-przyrodnik to jedno z ulu-
bionych wcieleñ poetki. Pod pretekstem
zwyk³ej przechadzki lasem odkrywa przed
nami niesamowite pejza¿e. Pozostawione na
dró¿ce œlady zwierz¹t, cienie rzucane przez
korony drzew, ró¿ne gatunki ptaków, roœlin –
to odpowiedniki alegorycznych postaci ze
œredniowiecznego moralitetu. Dziêki nim
bohater dociera do kresu swej wêdrówki:

I dopiero wœród ludzi ogarnia go z³oœæ,
Bo ka¿dy jest winny, kto od innych
inny.

Fragment ten, ze sw¹ mistern¹ budow¹,
stanowi ukoronowanie wiersza, zbudowanego
w wiêkszoœci z trzynastozg³oskowców, czasem
dzielonego œredniówk¹ 7+6, z silnymi
klauzulami i licznymi instrumentacjami
g³oskowymi, stanowi¹cymi klucz kompozy-
cyjny utworu. Wis³awa Szymborska wiedzie
nas przez moralitetowy las do utwierdzenia
wiary w hegemoniê natury. W jej wy¿szoœæ nad
cz³owiekiem, który tworzy wewnêtrznie
sprzeczny porz¹dek swojego œwiata.
A jednak… Jeœli weŸmiemy pod uwagê
przyjêt¹ konwencjê moralitetu to, w kontekœcie
opinii D¹brówki, ¿e moralitet „stawia los
jednostkowy w centrum akcji”, przekonamy siê
raz jeszcze o przewrotnoœci Szymborskiej. Nie
staje tu ona po stronie ogólnych, triumfuj¹cych
praw natury, stoi po stronie poszczególnego
¿ycia.  Martwi¹ j¹  konflikty, paradoksy, proble-
my wynikaj¹ce z nieumiejêtnoœci pogodzenia
siê z ró¿nicami miêdzy ludŸmi. Z drugiej strony,
czaruj¹cy, magiczny las, pe³na harmonii natura
w innym wierszu, pt.: Cebula , zostaje
skomentowana tak: „(I jest nam odmówiony)/
idiotyzm doskona³oœci” (podkr. – J. K.).

Przedstawienie wszechwiedzy botanika-
zoologa krocz¹cego przez Moralitet leœny
to element gry autorki z czytelnikiem. Gdzie
siê bowiem podziewa jego intuicja i intelekt
poœród ludzi?


