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Paweł Ryś  

 

„Czterdzieści i cztery”. O kontekście romantycznym poezji Marcina Świetlickiego 

 

Praca jest próbą ukazania korespondencji zachodzącej pomiędzy wybranymi wątkami 

poezji Marcina Świetlickiego a paradygmatem romantycznym.  Paradygmatem  rozumianym 

nie w duchu narodowo-martyrologicznym, ale w wymiarze egzystencjalnym. Punktem 

wyjścia były dla mnie koncepcje Marii Janion i Agaty Bielik-Robson, które od lat (choć w 

zupełnie różny sposób) dowodzą „aktualności romantyzmu”. Szukając w utworach 

Świetlickiego dowodów na ową aktualność, starałem się jednocześnie podkreślać 

współwystępowanie i ścieranie się rozmaitych – nowoczesnych i ponowoczesnych – 

tendencji. Dlatego też w zaproponowanych analizach mowa raczej o romantycznym 

kontekście niż o tradycji, raczej o romantycznym charakterze niż dziedzictwie. Bardziej o 

motywie niż bezpośrednim nawiązaniu. 

 Powyższe założenie wynika również z przekonania, że znany ze swej przewrotności 

autor Schizmy jest „romantyczny” przede wszystkim wtedy, kiedy się do romantyzmu 

bezpośrednio nie odwołuje. Symptomatyczny może być tu wiersz Tresura, gdzie jawne 

nawiązanie do Mickiewicza wiąże się z wyraźną polemiką. Na bohatera utworu, który 

zwiedzając obóz w Oświęcimiu „wariować zaczął”, czeka jeszcze: „Numerek z szatni, głupi 

żarcik losu: / czterdzieści / i cztery”.  Numerek z szatni, a raczej symbolika, którą uruchomił 

jawi się – w zaistniałych okolicznościach – jako nieadekwatna, niestosowna, nieodpowiednia. 

Sprowadzenie jej do „głupiego żarciku” dobitnie podkreśla nieprzystawalność romantycznego 

– czy też mówiąc ściśle mesjańsko-martyrologicznego – kodu do świadomości 

współczesnego człowieka. Człowieka naznaczonego dramatem holocaustu.  

Jednocześnie ta, pojawiająca się wielokrotnie u Świetlickiego, tajemnicza 

(nieoczywista) liczba w pewnym sensie zdradza – dlatego też widnieje w tytule pracy – 

„formy obecności” romantyzmu w jego poezji. Można bowiem powiedzieć, że omawiana 

twórczość – to starałem się pokazać – jest romantyczna w taki sam sposób, w jaki jest 

religijna, czyli w sposób nieoczywisty. Nie oznacza to bynajmniej dowolności posługiwania 

się tym terminem. Istnieje bowiem taka kategoria, której ważkość dla romantyzmu 

podkreślają tak różni jego badacze jak między innymi Albert Béguin („biegunowość”), Meyer 

H. Abrams („ruch dialektyczny”), Paul de Man („dialektyczna świadomość […] 

romantyków”) czy wspomniana już Bielik-Robson („człowiek antytetyczny”). Ową kategorią 

jest, jak sugerują cytaty w nawiasach, dialektyczność.  
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Romantyczna dialektyka, będąca być może pojęciem kluczowym w poezji 

Świetlickiego, pokazana została na drodze analizy: motywu domu (wnętrze – zewnętrze, 

piwnica – strych), motywu dziecka (naturalność – forma, kontestacja – konformizm) oraz 

kategorii ironii (autentyczność – konwencja, „ja” – nie „ja”). Każdemu z tych zagadnień 

poświęciłem jeden rozdział. Jednocześnie w każdym z rozdziałów nacisk położony jest na 

inny rodzaj opozycji. 

 Romantyzm przyniósł bowiem kilka sposobów rozumienia związków pomiędzy 

sprzecznościami i różnorodność ta pojawia się również u Świetlickiego. W analizowanej 

twórczości wyróżniłem następujące modele: biegunowość (coincidentia oppositorum), 

antynomię (romantyczne rozdarcie) oraz agon (walka o autonomię „ja”). Biegunowość 

uwidacznia się (szczególnie) w części poświęconej domowi, antynomia w części poświęconej 

dziecku, a agon w rozważaniach o ironii. Wyodrębnione, dychotomiczne schematy występują 

– naturalnie – nie tylko w formie „czystej”, czasem zazębiają się, zachodzą na siebie, 

mieszają. 

Postrzeganie rzeczywistości w kategoriach opozycji nie wiąże się tu jednak – co trzeba 

koniecznie podkreślić – z przemocą. Twórczość ta przynosi model antytetycznego myślenia 

odsączonego z opresyjności.  Antytetyczność u Świetlickiego – choć nie wolna od negatywów 

– nie jest siłą negatywną. Nie generuje nienawiści, uprzedzeń, nietolerancji.  To raczej 

mechanizm dywersyfikacji, będący mechanizmem konstytuowania się bohatera tych wierszy. 

Różnicowanie nie służy tu wykluczeniu, ale wyraża „romantyczną” dążność do całkowej 

(choć nieosiągalnej) autonomii podmiotu.  Konieczność i potrzeba – ciągle ponawianego – 

„odróżniania się” sprawia, że „inny” staje się warunkiem i determinantem „ja”. W tym sensie 

poezja Świetlickiego – wbrew temu, co się czasem o niej mówi – to poezja permanentnej 

„inności”. To niekończąca się historia o człowieku, „który budzi się codziennie w innym 

łóżku. Jest innej płci, innej narodowości […]”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


