
L U D M Y A  P E T R U C H I N A

SA D Y  LE O P O L D A ST A F F A  W  W Y M I A R Z E
F E N O M E N O L O G I C Z N Y M

UWZGL DNIAJ C OGÓLNIE PRZYJ T  TEZ  O OTWARTO CI DZIE A LITERACKIEGO
pod wzgl dem interpretacji i dowolnego wyboru metody badawczej, pozwol
sobie, wykorzystuj c pewne za o enia fenomenologiczne, zinterpretowa  kilka
wierszy Leopolda Staffa w ich „bachelardowskim” uj ciu. Znana praca francuskie-
go uczonego Wyobra nia poetycka1 jednocze nie urzeka prostot  i emocjonalno ci
wyk adu, daje du o do namys u i zarazem pobudza do zg bienia obrazów po-
etyckich w a nie w wymiarze fenomenologicznym. Zdaj c sobie spraw  z odwiecz-
nej rozpi to ci mi dzy dwoma szeroko rozumianymi poj ciami – teori  i praktyk
oraz u wiadamiaj c sobie do pewnego stopnia ograniczony charakter koncepcji
G. Bachelarda, spróbuj  przyjrze  si  przez pryzmat jego pomys ów wierszom
Leopolda Staffa o podobnych motywach, mieszcz cych si  w polu semantycz-
nym ogrodu.

Za rad  Bachelarda „fenomenolog” ma zwraca  si  ku tym utworom, które po-
budzaj  u niego sympati , poczucie zachwytu: „Rado  czytania stanowi refleks
rado ci pisania, jak gdyby czytelnik by  cieniem pisarza”2. Jako czytelniczk
i jako badacza literatury zachwyca mnie obrazowo  i poetyka „m odopolskiego”
Staffa, nieco zwolniony, spokojny rytm jego wierszy, umiej tno  odkrycia
w rzeczach zwyczajnych cech i w a ciwo ci niezwyk ych, sprawno  scalania
makro- i mikrokosmu. Poezja Leopolda Staffa kusi podej ciem fenomenologicz-
nym i z tego punktu widzenia, e geneza pewnego zespo u obrazów poetyckich,
nale cych do tematyki wiejskiej, jest ogarni ta jakby aur  pewnej tajemniczo ci.
Sk d u „dziecka miasta” ( ci lej mówi c – dziecka centrum wielkiego miasta),
poety wychowanego w kulturze uniwersytetu, kawiarni, redakcji czasopism
i salonów literackich taki poci g ku pospolitej przyrodzie, cie kom polnym,
ogrodom, ko ció kom wiejskim i chatom pod strzech ? W pewien sposób Ba-
chelard pozwala uwolni  si  od tej poniek d natarczywej kwestii, zaznaczaj c, e

1 G. Bachelard, Wyobra nia poetycka, t um. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, Warszawa 1975.
2 Tam e, s. 369.
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„poeta nie udost pnia […] przesz o ci swojego obrazu”3 i e „dzie o sztuki wyra-
sta ponad ycie, i ycie ju  go nie wyja nia […]”4. Czyli pozostaje zaakcepto-
wa  obecno  obrazu, pogodzi  si  z jego nieodzownym istnieniem jako „dobrem
wiadomo ci naiwnej” i zmierza  do poznania jego g bi ontologicznej nie przez

wiedz  i aparat naukowy, a za pomoc  odczu  i prze y . W wymiarze fenome-
nologicznym „obraz poetycki jest aintelektualny, alogiczny i agramatyczny; ma
swój w asny wewn trzny porz dek i sens”5.

Wed ug Bachelarda w obrazach poetyckich nie musimy si  doszukiwa adnej
przyczynowo ci (psychologicznej b d  kontekstowej), bowiem s u  one nie rozu-
mieniu, lecz przekazaniu zachwytu. Te za o enia fenomenologiczne kryj  w sobie
jeszcze jeden walor dla badacza literatury: stosuj c si  do wskazówek Bachelar-
da, mo emy przyjrze  si  utworowi literackiemu jako jego pierwotny czytelnik,
nie uwzgl dniaj c istniej cych ju  s dów krytycznych i opinii naukowych.

Zdaniem Bachelarda obrazy poetyckie w wi kszo ci maj  charakter przestrzenny,
a nie czasowy, dlatego ich analiz  uczony nazywa „topoanaliz ” albo „poetyk  prze-
strzeni”. Zajmuj c si  topografi  intymnej istoty cz owieka, okre laj c istot  najwa -
niejszych toposów ludzkiego jestestwa, Bachelard w sposób szczególny skupia si  na
„obrazach przestrzeni szcz cia”. Ze wzgl du na wa no  tego wypowiedzenia
w zakresie obecnych rozwa a  pozwol  sobie na nieco d u szy cytat:

Chcemy oto przebada  bardzo proste obrazy, obrazy przestrzeni szcz cia. Wysi ki nasze
w tym kierunku zas uguj  na nazw  topofilii. Maj  one na celu okre lenie ludzkich prze-
strzeni posiadania, przestrzeni broni cych przed wrogimi si ami, przestrzeni kochanych. Dla
bardzo ró nych czasem przyczyn i w bardzo ró nych odcieniach poetyckich s  to przestrze-
nie s awione. Ich rzeczywiste niekiedy warto ci opieku cze cz  si  z warto ciami wyima-
ginowanymi i warto ci te niebawem staj  si  dominuj cymi. Przestrze  uchwycona wy-
obra ni  nie jest przestrzeni  oboj tn , pozostawion  miarom i rozwadze geometry. Prze y-
wamy j  nie w rzeczywisto ci, ale z ca  stronniczo ci  wyobra ni. Niemal zawsze przyci -
ga. Skupia istnienie wewn trz opieku czych granic6.

Ta pi kna wypowied , nacechowana szlachetno ci  i yczliwo ci  bachelar-
dowskiego wiatopogl du, dotyczy jednego z zasadniczych toposów egzystencji
ludzkiej – domu, aczkolwiek wszystkie wyliczone cechy „przestrzeni szcz li-
wej” bez zw tpienia mo na zastosowa  i wobec innego obrazu przestrzeni, g -
boko zakorzenionej w zbiorowej pod wiadomo ci ludzkiej – ogrodu.

Tak samo jak dom, ogród jest obrazem produktywnym, pobudzaj cym wy-
obra ni , uwielokrotniaj cym wcielenia poetyckie. Takie symbole „pobudzaj ce

3 Tam e, s. 361.
4 Tam e, s. 376.
5 A. Kami ska, Gaston Bachelard: Rzeczywisto  wyobra ni, Lublin/Bensheim 2003, s. 84.
6 G. Bachelard Wst p do „Poetyki przestrzeni”, t um. W. B o ska, w: Wspó czesna teoria bada

literackich za granic , red. H. Markiewicz, t. 2, Kraków 1976, s. 386.
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do dzia ania” Bachelard nazywa archetypami, pojmuj c je w nieco inny sposób
ni  Jung, czyli nie tylko jak obrazy zakorzenione w najg bszej pod wiadomo ci,
w których streszczaj  si  zbiorowe do wiadczenia, ale równie  jako „postawy
uczuciowe (zasoby entuzjazmu) wp ywaj ce na marzenia (organizuj ce ich mate-
ria )”7 Bachelard dodaje: „Archetyp jest otwarciem na wiat, jest zaproszeniem
do wiata”8. Archetypy s  dla niego zasobami zachwytu wiatem, uwalniaj cymi
i pobudzaj cymi wyobra ni .

W ka dym swoim wcieleniu poetyckie obrazy domu i ogrodu, zwielokrotnione
w literaturze wiatowej, przynale  jednocze nie do dwóch wiatów: nios c pi tno
indywidualno ci poszczególnych twórców, s  wytworem wyobra ni artystycznej
i, zachowuj c najogólniejsze znaczenia swojej immanencji, wyst puj  w charak-
terze projekcji wiata zewn trznego.

Oba te obrazy dom i ogród zawieraj  znaczenie schronienia cz owieka przed
zagro eniem wiata zewn trznego, gwarantuj c pewne poczucie bezpiecze stwa.
Semantyczne konotacje ogrodzenia s  widoczne w wyrazie ogród w wielu j zy-
kach europejskich [niem. – Garden, Garten; ang. – garden; czes. – zahrada; pol.
– ogród]. Natomiast w niektórych j zykach, zw aszcza wschodnios owia skich
[ukr. i ros. – ], nazwa tego poj cia zosta a utworzona od czasownika sadzi ,
bo to, co ro nie w ogrodzie, ma by  posadzone celowo. W s ownictwie polskim
uwzgl dnione s  obie te formy – ogród (w szerszym znaczeniu) i sad (jako ogród
owocowy). Sensy czynno ci ogrodzenia i sadzenia mieszcz  si  w kontek cie
zamierzonej dzia alno ci cz owieka, a ci lej – w obr bie zespo u jego czynno ci
kulturowych. Zarówno ogród, jak i dom wyst puj  w charakterze antypodów
wobec wiata dzikiej, nieoswojonej, wrogiej cz owiekowi natury. Kulturowy
aspekt ogrodu kondensuje si  w wykorzystaniu tego wyrazu jako „znaku poezji,
muzyki, malarstwa, tego, co w ogóle jest znakiem kultury”9. Semantyka ogrodu
jest ambiwalentna, cz  si  w niej poj cia kultury i natury: b d c przestrzeni
wzgl dnie zamkni t  i pozostaj c wytworem cz owieka, jednocze nie symbol ten
pozostaje w ci g ym i cis ym powi zaniu z przyrod , jest nieod czn  i sta  jej
cz ci . W bycie immanentnym ogrodu realizuje si  idea natura naturans – jako
równowa nika sedna twórczo ci, wiata przyrody realizuj cego si  jednocze nie
jako ród o natchnienia oraz materia  sztuki.

Poetycki obraz ogrodu dosy  cz sto pojawia si  we wczesnej twórczo ci Leopol-
da Staffa, a zbiór cie ki polne zawiera cykl Sady. Wiersze te obdarzone przez
poet  prawie impresjonistycznymi nazwami: Sad w niegu, Sad o przedwio niu,
Sad w deszczu, Sad w ksi ycu, Sad w s o cu tworz  pi kny migawkowo-pulsacyjny

7 A. Kami ska, Gaston Bachelard: Rzeczywisto  wyobra ni…, s. 88.
8 G. Bachelard, Poetyka marzenia, t um. L. Brogowski, Gda sk 1998, s. 144.
9 . . : ?, w: : -

, , 1993, . 14.
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obraz sadu, przekazany przez wyobra ni  i uj ty w s owie poetyckim. Wymienione
Sady… Staffa, na ile pozwala na to lapidarny j zyk poetycki, s  dosy  dok adnymi
wizerunkami ogrodów, nasyconymi pewn  mnogo ci  zmieniaj cych si  obrazów.

Pierwszy wiersz cyklu Sad w niegu zaczyna si  podwójn  stanowcz  ekskla-
macj : „Sad w niegu martwy! Dobry sad nie yje!” i w taki kategoryczny sposób
wprowadza czytelnika w klimat wiersza, naznaczonego ogó em cech zimy i mierci.
Te konotacje wyra nie dominuj  w pierwszej cz ci liryku: martwy, nie yje,
zmar , grobowce, miertelne prze cierad o, nie ywy, przesz o  umar a. Tym
bezpo rednim wskazaniom na skonanie sadu towarzysz  obrazy aluzyjne: robaki,
paj ki, wrony. Zimowy sad jest pogr ony w g bokim nie, prawie to samym ze
mierci . Sk pa kolorystyka wiersza jest wzbogacona przez poet  mistrzowskimi

graficznymi chwytami, zbudowanymi na zasadzie czarno-bia ych kontrastów.
Ga zie drzew maj ci le okre lone, wymy lne formy, przypominaj ce mije,
robaki, paj ki10, czyli co  takiego, co jest zdolne do atwej zmiany formy, a jednocze-
nie wywo uje negatywne asocjacje. Odczuwa si  w tej poezji pewne tchnienie nie-

samowito ci: ycie sadu zosta o nagle przerwane – drzewa „zakrzep y w niemym,
nie ywym kadrylu”, ciemne kolory chimerycznie kontrastuj  na tle bieli.

Lecz ustalony porz dek przyrody w s owie poetyckim Staffa w pewnym stop-
niu jest zak ócony przez wtargni cie do zimowej scenerii atrybutów letnich: p at-
ki niegu staj  si  bia ymi pszczo ami, a wrony siedz ce na drzewach przypomi-
naj  czarne owoce. Do innego, prawdziwego ycia sadu, odwo uj  si  równie
wzmianki o jego zdolno ci rodzenia, „macierzy skiej pracy”, co okre la zasadni-
cze sedno semantyczne ogrodu – przecie  nawet zim  on nie mo e uwolni  si  od
tego pos ania: drzewa w zimie stoj  „rozkwit e kwieciem bezowocnym niegu”.

Ambiwalentno  zmiennych obrazów poetyckich, wprowadzone kontrasty kolo-
rystyczne i opozycje znaczeniowe (zima – lato, mier  – ycie, czer  – biel, bez-
ruch – ruch) zmierzaj  ku zmianie sugerowanych na pocz tku nastrojów. Sad jed-
nak nie jest martwy: zima jest dla niego tylko przej ciowym okresem, stanem spo-
czynku i snu, a jego prawdziwe ycie rozpocznie si  na wiosn  i rozkwitnie latem.

„Nagi, go y” sad nie pozostaje jednak pozbawiony czu ej troski, któr  otacza go
wi ty Miko aj. Opieka ta nie jest do ko ca bezinteresowna, bo sprawowana jest

jako zado uczynienie za to, e „starzec brodaty” „na swe choinki / ziele  rado-
sn  zabra  szcz snym sadom”. Teraz, w zimie musi on pomóc sadowi, obsypuj c
go „bia nie yc ”, która jak mi kka wata otula drzewa. Wprowadzeniem moty-
wu opieki wi tego Miko aja nad sadem Staff zasadniczo zmienia zasugerowan
na pocz tku wiersza wytyczn . Okazuje si , e sad nie jest martwy, mier  to
tylko sen oraz samotno  naznaczona „tajemn  piecz ”. Zmiana sytuacji lirycznej
wyra a si  w znaczeniowych modulacjach obrazów niegu, który na pocz tku jest

10 Te zakrzep e w poetyckim s owie L. Staffa kszta ty ca kowicie odpowiadaj  stylistyce secesyjnej,
której dominant  by a wygi ta, pokr cona linia.
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wobec sadu „ miertelnym prze cierad em bieli”, a po ingerencji si  wy szych staje si
„mi kk  wat ”, „puszystym ywio em”, gwarantuj cym przetrwanie do wiosny.

Wprowadzeniem obrazu wi tego Miko aja, rozszerzeniem tego w tku przez
wizj  Wszystkich wi tych „przychylnych sadom”, Staff wprowadza do wiersza
g ówn  dychotomi  znaczeniow , któr  mo na okre li  jako: dó  – góra. Sad jest
do em, jego przestrze  odznacza si  wyrazist  dominant  poziomow  – ciel,
prze cierad o niegu. Konotacje ukrytego ruchu mij, robaków, paj ków równie
nie wykraczaj  poza stref  horyzontaln . Opieka spada na sad z góry, tam w a nie
przebywaj  Wszyscy wi ci wraz ze wi tym Miko ajem, którzy sprawuj  opiek
nad sadem. Poziom zmienia si  w pion: nieg ju  nie przygniata sadu swym odr -
twia ym ci arem, a mi kko spada z wysoko ci, otulaj c go i chroni c. W takim
uj ciu dychotomia dó  – góra albo ziemia – niebo nabiera cech znaczeniowej opo-
zycji profanum – sacrum, której jednak poeta nie traktuje zbyt powa nie. W rela-
cjach mi dzy sadem i niebem nie ma adnego odcienia wznios o ci. Tonacja
poetycka jest zani ona przez w a ciwe Leopoldowi Staffowi ironiczne spojrzenie
na wiat: wi ty Miko aj w pewnym sensie ma d ug wobec sadu, a Wszyscy

wi ci sprawuj  nad nim opiek , wykonuj c powszednie czynno ci: „trzepi
gorliwie swe grube pierzyny”.

Sad w niegu raczej trudno zaliczy  do „przestrzeni szcz cia”, eudajmonia ob-
razu ukryta jest tutaj w sugestiach poetyckich, zapowiadaj cych przysz e udane,
kwitn ce i p odne ycie ogrodu, które jest jego istot .

„Przestrze  szcz cia” in spe jest eksplikowana i w wierszu Sad w przedwio-
niu, w którym topos ogrodu równie  jest prezentowany w sk pej kolorystyce

(szary, siwo-brunatny, roz wietlany akcentami bieli i srebra), wszechogarniaj -
cym spokoju, który jednak jest burzony przez obrazy zapachowe (pó sen umar-
twienia ziemi zak óca jej ostra wo ) czy s uchowe (pianie kura budzi jednocze-
nie niepokój i nadzieje).
W tym wierszu postrzegamy kontynuacj  zabarwienia sakralnego, które jednak

realizuje si  na ca kiem innym poziomie znaczeniowym ni  w liryku Sad w nie-
gu. Sad w przedwio niu nie zawiera opozycji przestrzennych, aska nie spada
tutaj na przyrod  z nieba, a przestrze  przedstawiona jest utrzymana w dominacji
poziomej. Poetycka wyobra nia Staffa obdarza jednak oznakami wi to ci po-
szczególne elementy sk adowe krajobrazu, nadaj c im szczególne znaczenie,
znacznie uwyra niaj c ich ontologiczn  g bi : ziemia siwo-brunatna „jak habit
zakonny” przygotowuje si  do zmartwychwstania, drzewa owiewa nieme nabo-
e stwo, „milczenie twarde, wielkopostne”; sad przebywa w ascetycznej zadumie

„jak z cierni wieniec M ki Pa skiej”. Uj te w taki sposób pospolite obrazy uin-
tensywniaj  rzekomo umy lnie obni ony emocjonalny poziom wiersza.

Wydaje si , e zamiast zamierzonego obni enia nasilenia emocjonalnego,
uskutecznionego w Sadzie w niegu poprzez wprowadzenie akcentów ironicznych,
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w Sadzie w przedwio niu nast puje sytuacja odwrotna, odbywa si  umy lne podnie-
sienie rangi obrazów, ich uwypuklenie. Jest to jednak tylko z udzenie, które zostaje
rozwiane poprzez ostatni obraz wiersza: „Któr  [M k  Pa sk ] wierkaniem g osz
wiosny mnichy, / Wróble, w szaro ci swojej franciszka skiej”. Wróble-franciszkanie,
wi ty Miko aj z oc cy owoce na upominki, Wszyscy wi ci trzepi cy pierzyny

pe ni  podobn  funkcj  zbli enia profanum i sacrum, uwydatniaj c poczucie jedno ci
i harmonii wiata oraz okazuj c przychylno  wszystkiemu na ziemi. Adoracja przy-
rody, zachwyt jej tworami przebija przez ka d  linijk  filigranowego Staffowskiego
wiersza, tworz c wspania  koronk  poetyck .

Obok zachwytu „przestrzeniami szcz cia”, czyli sadami, jakie przekazuje czy-
telnikowi poeta, w analizowanych wierszach da si  dostrzec i inne objawy dotycz -
ce wymiaru fenomenologicznego. Rozwa ania Bachelarda nie pomijaj  w ca o ci
kontekstu spo ecznego i kulturowego dzie a literackiego. Uczony zastanawia si
nad relacjami natury i kultury, wywodzi poj cie „kompleksu kultury”, „który nap -
dza poezj , dynamizuje j , powoduj c jej nieustanne transformacje. […] Odnosz c
tradycj  do wra e , czy te cz c wra enia z tradycj , kompleks ten o ywia i od-
m adza tradycj ”11. Je li b dziemy pami ta  o tych uwagach interpretuj c poezj
Staffa, uwzgl dniwszy tak e, wbrew zasadzie fenomenologicznej, ukszta towan
ocen  literaturoznawcz , mo emy zauwa y , e za cech  swoist  my lenia poety –
widoczn  równie  w wypowiedzi poetyckiej – prawie jednomy lnie uwa a si
zakorzenienie w tradycji kulturowej. Du o napisano o tym, e wiat wyobra ni
Staffowskiej jest podporz dkowany w asnej erudycji poety i swój wyrafinowany
smak wykorzystuje poeta w sposobach poetyckiego opanowania natury. Nie ca -
kiem mija si  to z Bachelardowsk  koncepcj , w której bierze si  pod uwag  zale -
no  pierwotnych obrazów natury od dziedzictwa kulturowego. Nie sposób pomi-
n  ten aspekt, poniewa  wcielenie jakichkolwiek obrazów w formie artystycznej
dokonuje si  przez wykorzystanie stosownego instrumentarium (s owo, barwy i p ót-
no, kamie …). W du ym stopniu forma artystyczna, a w jeszcze wi kszym – ze-
spó rodków obrazuj cych, s  zdeterminowane odpowiednim kontekstem kulturo-
wym i spo ecznym. W poj ciu Bachelarda kultura tradycyjna, wyuczona zasila
wyobra ni  formaln  poety. Ta za , jak pisze Chudak, „ma w a ciwo ci porz dku-
j ce, jest zdolno ci  przetwarzania obrazów pierwotnych na j zyk form. […] Obraz
jest z gruntu oniryczny i spontaniczny, ale wynurza si  w j zyku, w formie, nasyca
si  tre ciami pozaonirycznymi, staje si  zdyscyplinowany”12.

Wewn trzne uporz dkowanie obrazu odbywa si  w poetyckiej wyobra ni Le-
opolda Staffa równie  w zale no ci od tradycji kulturowej. Chrystianizacja obra-
zów sadu, jego poszczególnych elementów (Sad w przedwio niu) albo wzboga-
cenie poetyckiej tkanki wiersza przez wprowadzenie postaci wi tych (Sad

11 A. Kami ska, Gaston Bachelard: Rzeczywisto  wyobra ni…, s. 54.
12 H. Chudak, Stylistyka Bachelarda, „Przegl d Humanistyczny” 1982, nr 12, s. 143.
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w niegu) jest mocno osadzone w tradycji chrze cija skiej, a konkretniej rzym-
skokatolickiej, w tym polskiej. W literaturze spoza wymienionego kr gu kultu-
rowo-wyznaniowego w podobnej sytuacji literackiej móg by znale  si  chyba
wi ty Miko aj albo jego odpowiednik. Inne znaki kulturowe (szaro  franciszka -

ska, wieniec M ki Pa skiej, Wszyscy wi ci) s  zdeterminowane bardziej cis ym
kontekstem duchowym, najbli szym odczuciom i wyobra ni poetyckiej Staffa.

wiat przedstawiony wiersza Sad w s o cu równie  jest wzbogacony przez po-
et  znakami kultury, lecz z ca kiem innej dziedziny tradycji. Letni ogród sk pany
w s o cu jawi si  u Staffa w kolorach zakotwiczonych w polu znaczeniowym
metali szlachetnych i kamieni drogocennych: niebios turkusy, szmaragdowe li-
cie, rubiny wisien, korale jab ek. Analizuj c podobne zjawisko, charakterystycz-

ne równie  dla wizji wiata Juliusza S owackiego, Ignacy Matuszewski pisa , e
poeta: „nie troszczy si  prawie wcale o tak zwane kolory lokalne, zast puj c je
[…] barwami symbolicznymi, opartymi na analogiach ze l ni cym wiatem szla-
chetnych kruszców i drogich kamieni […]”13. W taki sposób uwydatnia si  barw-
no  i jaskrawo  sadu. Oprócz efektów malarskich Staff zr cznie wykorzystuje
chwyt rze biarski, znacznie rzadziej spotykany w poezji – sad jest: „w drogich ka-
mieniach kunsztem wyrzezany/ Ostremi rylcy s onecznych promieni”. Takie uj cie
nie tylko intensyfikuje kolorystyk  ogrodu, ale równie  nadaje wizji plastyczno ci,
trójwymiarowo ci. Sad w s o cu staje si  klejnotem „przetykanym gr wiate  i cie-
ni”. Zwró my uwag  na pewien szczegó : rze biarstwem sadu za pomoc  promieni
s o ca zajmuj  si  „kar y-garbusy”, wskutek czego ogród staje si  „tworem ba ni”.
Poprzez zespó  uj  artystycznych: wyeksponowanie kolorystyki, wprowadzenie
w tku rze bienia, dokonywanego przez istoty bajkowe, poeta wprowadza „szcz liw
przestrze ” sadu w niemniej pozytywnie nacechowany topos ba ni.

Imaginacja poety wzbogaca tradycyjne elementy kultury, „od ywia i odm adza
tradycje”, nadaj c jednocze nie nowe sensy tradycyjnym obrazom, pot guj c
i intensyfikuj c je, co z kolei pobudza czytelnika do innego spojrzenia na wiat,
do odkrycia w nim nowych znacze  i warto ci. Oko poety musi by  ostre, umys
jasny, dusza czysta i otwarta, eby w pospolitym gatunku ptaków dopatrzy  si
znaków wi to ci, w ma ych ptaszynach ujrze  „mnichów wiosny”. „Szaro
franciszka ska” w tym uj ciu jest obrazem wieloznacznym, akumuluj cym sensy
z ró nych kontekstów i wzajemnie je wzbogacaj cym. Nie wydaje si , e obraz
wróbli-franciszkanów jest tylko plonem rozumowania, raczej wywodzi si  on
z dziedziny ducha. „Obraz poetycki […] wy ania si  w wiadomo ci jako bezpo-
redni wytwór serca, duszy, jestestwa ludzkiego, uj tego w swej aktualno ci”14.
Wróble-franciszkanie s  jednym z mikroelementów Sadu w przedwio niu, któ-

rego wizerunek migoce i mieni si  mnogo ci  obrazów i detali, podobnie jak

13 I. Matuszewski, S owacki i nowa sztuka (modernizm), Warszawa 1965, s. 157.
14 G. Bachelard, Wyobra nia poetycka…, s. 361.
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wizerunki Sadu w niegu czy Sadu w s o cu. Leopold Staff jest poet  momentu,
niuansu, szczegó u. Dla niego nie ma rzeczy niewa nych, kalejdoskopowa
zmienno  drobiazgów nie rozprasza wyimaginowanej przestrzeni, a raczej j
scala, wzbogacaj c pod wzgl dem estetycznym i znaczeniowym. Bachelard, ten
„kowal s ów”, jak zosta  nazwany przez B. Skarg 15, u ywa takich okre le  jak
„filozofia szczegó u” albo „filozofia rozproszenia”. Co prawda, te terminy s
stosowane przez niego w kategoriach odnosz cych si  do filozofii nauki. Wed ug
Bachelarda, filozofia szczegó u daje nam obraz jedno ci nauki, nie jest to filozofia
oderwanych faktów, w pozornej chaotyczno ci poj  kryje si  niepostrzegalna struk-
tura rzeczywisto ci, jest to filozofia szczegó u uporz dkowanego i skoordynowanego.
Filozofia rozproszenia poci ga za sob  „ontologi  rozproszon ”, która g osi „niejed-
noznaczno  istnienia”. Barbara Skarga pisze o tym w nast puj cy sposób:

Byt przyjmuje ró ne odcienie. Bachelard mówi wprost, e trzeba podkre li  wielo  i rozma-
ito  odcieni filozoficznych, gdy mowa o bycie. Trzeba zatem uzna  tonalno  bytu. Ontologia,
która t  tonalno  wyznacza, jest „ontologi  rozproszon ”, „ontologi  dyferencjaln ”16.

Te za o enia filozofii Bachelarda w pewien sposób nak adaj  si  na ontologi
dzie a literackiego, zw aszcza poetyckiego, które summa summarum w istocie
swojej jest zespo em i zarazem syntez  szczegó ów.

Miniaturyzacja obrazów w lirykach Staffa nie tylko o ywia czy intensyfikuje ca o
wizji, wyst puj c w charakterze cznika wiatów: ziemi i nieba (Sad w niegu, Sad
o przedwio niu), natury i kultury (Sad w s o cu), ale wywo uje te  efekt oscylacji
obrazu sadu mi dzy immanencj  i transcendencj . Zwyk y ogród przemienia si
w miejsce wyj tkowe, staje si  wcieleniem irrealnego, wymarzonego idea u.

„Szcz liwe miejsce” ogrodu ma równie  wymiar czasowy. ycie sadu, jak i ca ej
przyrody, jest zdeterminowane porami roku. Sady Staffa trwaj  – zim , wiosn , latem.
„Czyste wspomnienie nie ma dat. Ma za to por  roku. Pora roku jest podstawowym
znakiem wspomnienia”17 – zauwa a Bachelard. Zwi zane ono jest bowiem z utrwa-
lonymi cechami o archetypicznym wymiarze. Jednak w sensach tych poszczególnych
okresów (zimy, wiosny…) jest ukryta dychotomia znaczeniowa: ka de lato jest kon-
kretnym latem i jednocze nie ide  lata, por  roku i abstrakcj  pozaczasow .

Zauwa my i to, e sady Staffa s  bezludne. Czy takie uj cie mija si  z zasadni-
czym sensem archetypu sadu jako przestrzeni opieku czej, chroni cej cz owieka
przed zagro eniem zewn trznym? Sad jawi si  nam „nagi, go y”, „cichy, niemy,
pusty”, zadumany, pi cy i ni cy. Jego stagnacja i cisza s  zak ócane przez
wprowadzenie obrazów ruchu i d wi ku: do sadu wesz a wiosna, lun  deszcz,
powia  wiatr, spad nieg; zapia  kur, za wierka y wróble, zacyka wierszcz.

15 B. Skarga, Bachelard – kowal s ów, „Archiwum Historii Filozofii i My li Spo ecznej” 1986, t. 30.
16 Tam e, s. 221.
17 G. Bachelard, Poetyka marzenia…, s. 229.



LUDMY A PETRUCHINA: „Sady” Leopolda Staffa w wymiarze fenomenologicznym     57

Obecno  cz owieka jest tylko zaznaczona ladami jego pracy: kto  musia  zasa-
dzi  te drzewa, pobieli  ich pnie i kto  zbierze tutaj plony. Jednak mimo o ywie-
nia przestrzeni przez zjawiska atmosferyczne i ingerencj  si  wy szych ( wi ty
Miko aj, Wszyscy wi ci) sad pozostaje „nieporuszony, sztywny, niezachwiany”,
jest on obszarem, „gdzie nieobecno  cz owieka mieszka” (Sad w ksi ycu), gdzie
istnienie ludzkie pozostaje utajonym znakiem, zaszyfrowanym raczej w ogólno-
kulturowym kontek cie archetypu ni  w jego Staffowskich uj ciach.

Wi  mi dzy cz owiekiem i sadem poeta ukazuje na innym poziomie, przenosz c
te relacje w wiat transcendencji, stwarzaj c obraz sadu onirycznego. Motyw snu
pojawia  si  i w innych wierszach cyklu: w zimie sad pi; na przedwio niu – ni;
latem – „zapada w b ogiej bierno ci letargu”. Lecz w liryku Sad w ksi ycu dominuje
oniryczna konwencja, podporz dkowuje sobie inne warstwy obrazowe utworu, pra-
wie rozliczaj c si  z opisowo ci . W scenerii nocnej sad ukazuje si  w postaci po-
szczególnych elementów: bielej  pnie, „w szarym cieniu ga zie gin ”, l ni  owoce
jab onek, jawi si  tylko to, co jest widoczne w wietle ksi yca. Owiany aur  nocy
sad jest przestrzeni  odrealnion , mistyczn . „Ba  czy nie ba ?” – pyta autor i po
kilku podobnych pytaniach zadaje g ówne: „Sad czy nie sad?”. W szeregu podobnych
pyta  retorycznych sad staje si  odpowiednikiem ba ni, snu, czaru i cudu. W a nie na
poziomie imaginacji ujawnia si  zwi zek mi dzy cz owiekiem i sadem: „Sad zaprze-
pad e ludziom ni noce, / Sp akany ros , jak Raj Stracony, / Który w per owym ksi -
yca mleku / ka o wygnanym z niego Cz owieku…” – w takim uj ciu sad staje si

rajem. Personifikacja sadu, jego poczynania (p acz, kanie) czyni  ten obraz w relacji
cz owiek – natura aktywny, w pe ni modernistyczny, zbli aj c poniek d jego wyobra-
enie do obrazów przyrody w poezji B. Le miana (przyroda postrzega cz owieka) czy

J. Przybosia („ogrody opu ci y swoje drzewa”).
Sady L. Staffa s  ró ne, jednak w ich obrazowo ci jest zachowane pod o e archety-

powe, prapocz tki ich tre ci, co dowodzi pierwotno ci i nadrz dno ci „marze  mate-
rialnych” wobec tradycji. Na pocz tku by sad…, Staffowskie wyobra enie o nim
i interpretacja w okre lonych znakach kulturowych pojawi y si  znacznie pó niej.

Poezja zmienia ycie i w niezbyt powa nej wypowiedzi Oskara Wilde’a o tym,
e po impresjonistach zmieni y si  mg y, jest wi cej sensów realnych, ni  to si

mo e wydawa  na pierwszy rzut oka. Czy kto  jest w stanie ustali , czym by oby
nasze wyobra enie przyrody bez poezji Homera, Goethego, Mickiewicza? Czym
by aby noc bez Novalisa, Rilkego, Szewczenki? I czym sta a si  ona dzi ki nim?
Czym by oby wyobra enie o ogrodzie bez Sadów Staffa? Teraz nie sposób ju  sobie
tego wyobrazi . Poezja wyja nia natur , wzbogaca j . Sad poetycki staje si  kluczem
do rozumienia ontologicznych warto ci cz owieka, zwraca nasz  uwag  na rzeczy
najprostsze, ale jak e wa ne: dom, przyroda, pory roku, wzmacnia i uwyra nia rela-
cje: cz owiek – natura, profanum – sacrum.


