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Semantyka wyrazu œwiat

w poezji Óndry £ysohorskiego

Do opisu pe³nego znaczenia poszczególnych wyrazów zw³asz-
cza w tekstach literackich konieczne jest oprócz wskazania zna-
czenia leksykalnego tak¿e ustalenie ich znaczenia kontekstowe-
go

 . W tych przypadkach znaczenie leksykalne zostaje uœciœlone
b¹dŸ zmodyfikowane przez po³¹czenie z innymi leksemami, „ina-
czej mówi¹c kontekst determinuje [...] s³ownikowe znaczenie wy-
razu” (Walczak 1997, s. 157).

Dla interpretacji znaczenia wa¿ne s¹ nie tylko konteksty jêzy-
kowe, ale tak¿e tzw. konteksty pozajêzykowe, np. sytuacyjne, czy-
li odniesienia do ogólnej sytuacji historyczno-kulturowej, w jakiej
¿y³ i tworzy³ autor, oraz odniesienia do jego biografii, czy konte-
ksty autorskie, czyli odniesienia do treœci i/lub struktury innych
utworów danego autora!. Na wagê takich kontekstów w interpreta-
cji dzie³a literackiego zwraca uwagê Jadwiga Puzynina:

 !"# # $%"!&'()*(+, -!"&,"%./( 01 2)#./1#'"$3%$" ( -1$3%"'(+, 4('&$(5

3%./( %+/3%6 64+&71 #,("'(+ -12)*(+ /1'%+/3%6 2"/1 '"!#)0#(" 8"0"$*#+&1 2)#.5

/1#'"$*.9  ":'+ 3%"2; 3() %#$9 /1'%+/3%. -1#"2)#./1$+< -!#+0%+, 6#'"$"'+ #"

'(+!+4+$"'%'+ $ 4('&$(3%.*#'.*= 1-(3"*= #'"*#+> +4+,+'%?$ %+/3%69 @1 '(+0"$5

'" $.10!)8'("'+ !?$'(+: %+!,('141&(*#'(+< 2"/1 /1'3.%6"*2+ -!#+*($3%"$'+

/1'%+/3%1, A999B< 18+*'(+ %!"/%1$"'+ 3; 2"/1 !?:'+ %.-. /1'%+/3%?$< #&10'(+

#!+3#%; # 6%!$"41'; %!"0.*2; 4(%+!"%6!1#'"$*#; ( 1&?4'1=6,"'(3%.*#'; CD6#.'('"

EFFG< 39 EHI9

PrzejdŸmy do przegl¹du u¿yæ tekstowych wyrazu swìt w utwo-
rach Óndry £ysohorskiego". Konteksty, w jakich wystêpuje, œwiad-
cz¹, i¿ poeta u¿ywa omawianego leksemu w kilku znaczeniach.
Najczêœciej pojawia siê on w dwu znaczeniach:

1. ‘kula ziemska, ziemia jako miejsce bytowania cz³owieka ze
wszystkim, co na niej istnieje; ¿ycie na ziemi ze wszelkimi jego
przejawami’. Obrazuj¹ to poni¿sze przyk³ady: We swìæe lude
h³adem møu, a lude we œwìæe Ÿimu zmjéraju (137), Èi se swìt èi
wìènoœæ wyraŸi³y z osy? (277), Rano w Europì, rano w ce³ym
œwìæe, | rano a wesno, s³ónco a aroma | a rosa zaè³a tøepaæ œe na
kwìæe (454), Òezhynì swìt w swastyce-pauèinì, | choæ œéje
hrózu jeji èerny znak (496);

2. ‘czêœæ globu ziemskiego odznaczaj¹ca siê czymœ charakterysty-
cznym: kraj, region, okolica’, np.: Rolland darowo³ sowìtskému
swìtu | sérco, kìre luboœæ ludstwa wpi³o (26), jak šumne œæe su
hory, lesy, øéky, | nebo a zém za zémiu jeœ, Europo, | jak šumny je
œi swìte za moøami (462), Pó³ swìta podobo œe rujiòe (496).

Œwiat dla £ysohorskiego to miejsca, gdzie znajdowa³ siê on po-
za swoj¹ ziemi¹ rodzinn¹ na przestrzeni swojego ¿ycia. By³y to na

316315

 

J'"*#+'(+ /1'%+/3%1$+ C%+/3%1$+I %!"/%62) 2"/1 1-1#.*.2'+ 01 #'"*#+'("

4+/3./"4'+&1 C3.3%+,1$+&1I ( !1#6,(+, 2"/1 K#'"*#+'(+ $-!1$"0#"'+ /1'%+5

/3%1$1 -!#+# -17;*#+'(+ # (''.,( $.!"#",( 3.&'"4(#62;*.,( ,10.L(/"*2) #'"5

*#+'("M CN!#+&1!*#./1$" EFFO< 39 PEI9 J'"*#+'(+ #"Q 4+/3./"4'+ C3.3%+,1$+I

2"/1 K#'"*#+'(+ !+/1'3%!61$"'+ '" -103%"$(+ #"Q$("0*#1'.*= ( ,1:4($.*= 6:.R

$.!":+'("< *#.4( 2+&1 10'(+3(+'(" 01 /4"3. #2"$(3/M CN!#+&1!*#./1$" EFFO< 39 SFI9

!

T9 D6#.'('" $.,(+'(" %.-. /1'%+/3%?$< /%?!+ 3; -1,1*'+ $ ('%+!-!+%"*2( 2"/

%+/3%?$< %"/ ( (*= -13#*#+&?4'.*= +4+,+'%?$U V9 W1'%+/3%. 2)#./1$+U EI 3/7"05

'(1$+U "I 84(3/(+< 8I "6%1!3/(+< *I 1&?4'+X YI 4+/3./"4'+ ( L!"#+141&(*#'+U "I 84(3/(+<

8I "6%1!3/(+< *I 1&?4'+X VV9 W1'%+/3%. -"!"2)#./1$+U EI ('%+!-6'/*.2'+U "I 84(3/(+<

8I "6%1!3/(+< *I 1&?4'+X VVV9 W1'%+/3%. %!+Q*(1$+U EI 84(3/(+< YI "6%1!3/(+X

VZ9 W1'%+/3%. 3%!6/%6!"4'+U EI 84(3/(+< 8I "6%1!3/(+< *I 1&?4'+X Z9 W1'%+/3%. ('5

%+!%+/3%1$+X ZV9 W1'%+/3%. 3-17+*#'15/64%6!1$+X ZVV9 W1'%+/3%. 01%.*#;*+

1318. "6%1!"U EI -3.*=141&(*#'+< 8I Q$("%1-1&4;01$+< *I 8(1&!"L(*#'+ C-1!9 D65

#.'('" EFFG< 39 YG[Y\I9

"

 3#.3%/(+ -!#./7"0. *.%1$"'+ $ '('(+23#., "!%./64+ -1*=10#; # $.0"'("U

]9 ^.31=1!3/(<  !"#$% &%'()*! +,-+.+,// CW_4'[ (+' EF\\I< /%?!+ -!#.&1%15

$"4( C-!#. /1!+3-1'0+'*.2'+2 $3-?7-!"*. 3",+&1 -1+%.I D9 N"' ( T9 `"!$"'9

 '"$("3(+ -10"2) 3%!1') #8(1!6 -1+#2(< # /%?!+2 -1*=10#( *.%"%9

„Bohemistyka” 2001, nr 4, ISSN 1642–9893



pocz¹tku lat trzydziestych podró¿e m.in. do W³och oraz praca na
S³owacji (1930–1938), a nastêpnie emigracja do ZSRR w czasie
drugiej wojny œwiatowej. Mimo ¿e w wielu tych miejscach znajdo-
wa³ zrozumienie i „drugi dom” (por. Tak we swìæech naše³ dómo-
winu prawu 651; Swìt pozno³ech 99), to jednak zawsze œwiat,
w którym szuka³ schronienia, pozostawa³ dla niego obcy, by³y to
‘dalekie strony, odleg³e i przestrzennie, i duchowo od ziemi
rodzinnej’: We swìæech pozno³, ûech je od Æešina (77), Ze swìtach
œe wroæi³ (123).

To, jak £ysohorsky postrzega œwiat, najdok³adniej ujmuj¹ kon-
teksty metaforyczne. W nich bowiem przytoczone wy¿ej znacze-
nia zostaj¹ dookreœlone, niejednokrotnie wskazuj¹c na silne zabar-
wienie emocjonalne poetyckiej wizji œwiata. Przewa¿aj¹ tu u¿ycia
omawianego wyrazu, które daj¹ pesymistyczny obraz kuli ziem-
skiej jako ‘miejsca bytowania cz³owieka wraz ze wszystkim, co na
niej istnieje’. Ma to uzasadnienie w biografii £ysohorskieho: de-
biut i pierwsze lata twórczoœci przypadaj¹ na okres g³êbokiego
kryzysu gospodarczego na ca³ym œwiecie, rozwój twórczoœci zaœ –
na czasy drugiej wojny œwiatowej, kolejnej tragedii o zasiêgu œwia-
towym. Równie¿ i okres powojenny nie by³ w oczach poety jed-
noznaczny co do losów œwiata: podzia³ na dwa przeciwne obozy
ideologiczno-polityczne i zwi¹zany z tym wyœcig zbrojeñ nie na-
pawa³y wra¿liwego poetê optymizmem, a wrêcz przeciwnie – bu-
dzi³y wiele w¹tpliwoœci i obaw. Taki ci¹g wydarzeñ historyczno-
spo³ecznych nie móg³ nie pozostawiæ wyraŸnych œladów w sposo-
bie poetyckiego obrazownia Óndry £ysohorskiego. Dla niego to,
co dzia³o siê w pierwszej po³owie lat trzydziestych, by³o chorob¹
XX wieku. Œwiat wiêc posiada³ takie symptomy choroby, jak
gor¹czka, dreszcze czy wrzód. Poœwiadczaj¹ to m.in. nastêpuj¹ce
metaforyczne u¿ycia w tekstach: WidŸeli swìt w horéèce œe tøaœæ
(45), Swìt je som wøed (127), Bahno horajuce w horéèce | je swìt
w našim storoèu (397).

Poeta zastosowa³ tutaj dwie przenoœnie o bardzo zbli¿onej wy-
mowie znaczeniowej. Œwiat to bagno p³on¹ce w gor¹czce i wrzód.

Oba tropy oddzia³uj¹ na œwiadomoœæ odbiorcy dziêki sugestywnej
obrazowoœci i wywo³uj¹ uczucie niechêci, a nawet obrzydzenia.
Stanowi¹ wiêc noœnik silnego negatywnego ³adunku emocjonalne-
go. Bagno jest terenem grz¹skim, b³otnistym, niemal niemo¿li-
wym do przebycia przez cz³owieka. Jest odstrêczaj¹ce i nieprzyje-
mne podobnie jak wrzód, czyli choroba cia³a wynik³a z zaka¿enia
bakteryjnego, charakteryzuj¹ca siê nagromadzeniem ropy i obrzê-
kiem wokó³ chorej tkanki. Ogólnie znany jest fakt, ¿e wszelkie ro-
pne zaka¿enia wywo³uj¹ gor¹czkê i powoduj¹ uci¹¿liwy i silny
ból. U¿ycie wiêc wyrazu swìt w takich kontekstach œwiadczy o tym,
¿e £ysohorsky widzia³ wspó³czesny mu œwiat jako miejsce chore
i odra¿aj¹ce. Na ca³ej kuli ziemskiej ludnoœæ, która nie posiada³a
maj¹tków (w postaci fabryk, zak³adów przemys³owych, ziemi itp.),
¿y³a w skrajnej nêdzy i g³odzie. Wynagrodzenie za pracê, czêsto
ponad si³y, nie pozwala³o jej na godziw¹ egzystencjê. W czasie
drugiej wojny œwiatowej zaœ ludnoœæ cierpia³a, bêd¹c uwik³ana
w dzia³ania wojenne. Dlatego te¿ œwiat to by³o miejsce, na którym
siê cierpi. Okreœlaj¹ to nastêpuj¹ce matafory: èerne pašije (92),
swìta krew (100), swìta špina (198), rola swìta spita kérwiu (406),
swìt wìèna frónta (408), èerny zastój (499).

Ogrom cierpienia i zniszczenia ewokowa³ rozgorycznie. Zwróæ-
my uwagê na nastêpuj¹cy kontekst:
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£zy ca³ego œwiata (p³aèky ce³eho swìta) to ³zy wylewane przez
ludzi z powodu ciê¿kiej pracy, wyzysku i biedy. Porównane s¹ one
do wina wype³niaj¹cego kielich, który jest ciê¿ki od ³ez, sp³ywaj¹-
cych do niego z ca³ego œwiata. Oznacza to, ¿e cierpienie jest pow-
szechne i niezmiernie uci¹¿liwe. Takie obrazowanie odwo³uje siê
do frazeologizmu pochodzenia biblijnego kielich goryczy  , do któ-
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rej przyleg³oœæ semantyczn¹ wykazuje obraz kielicha ³ez ca³ego
œwiata. Poeta modyfikuje znaczenie tej metafory poprzez rozsze-
rzenie jej zakresu semantycznego. Dziêki temu œwiat £ysohorskie-
go zostaje dookreœlony jako miejsce cierpienia, boleœci, utrapieñ,
ale równie¿ miejsce, gdzie obecna jest œmieræ. Podobn¹ wymowê
posiada np. poni¿szy fragment:
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Ukazuje on metaforyczn¹ aktualizacjê znaczenia wyrazu swìt.
Jednak aby poznaæ jego pe³ne znaczenie musimy siêgn¹æ do konte-
kstu pozajêzykowego, który umo¿liwi poprawne odczytanie ca³ej
metafory. Powy¿szy cytat pochodzi z wiersza Byæ – òebyæ, który
powsta³ w marcu 1942 roku. Wówczas £ysohorsky przebywa³
w Taszkiencie, dok¹d wyjecha³ z Moskwy, aby schroniæ siê przed
ofensyw¹ niemieck¹ na ZSRR. Z cierpieniem ludzi, spowodowa-
nym wojn¹, spotka³ siê on ju¿ w pierwszych dniach wojny na tere-
nie Polski, widzia³ je równie¿ póŸniej w Moskwie podczas bom-
bardowañ. Dlatego te¿ w oczach wra¿liwego poety ca³y œwiat by³
przepe³niony matkami-wdowami, które boj¹ siê o swoje dzieci.

Przekszta³cenie semantyczne w przytoczonym kontekœcie opie-
ra siê na zabiegu personifikacji. Œwiat zostaje obdarzony cechami
ludzkimi poprzez przyrównanie go do kobiety-wdowy, p³acz¹cej
z powodu lêku o ¿ycie ostatniego syna, który walczy gdzieœ na
froncie. Obraz cierpi¹cej wdowy zawsze ewokuje uczucia litoœci,
wspó³czucia, chêci pomocy, a przede wszystkim solidarnoœci. Po-
przez takie zestawienie metaforyczne omawianego leksemu jego
wczeœniejsze znaczenie uleg³o diametralnej modyfikacji. Odraza
i niechêæ do z³ego œwiata zmieni³a siê w tym przypadku w uczucie
smutku, ¿alu nad nim, w ubolewanie nad jego tragiczn¹ histori¹,
solidarnoœæ z nim.

Wed³ug £ysohorskiego druga wojna œwiatowa spowodowa³a
wszechobecnoœæ œmierci na ca³ej kuli ziemskiej. Echa tego znajdu-
jemy w innym fragmencie, w którym realizuje siê znaczenie wyra-
zu œwiat jako ‘miejsca obcowania ze œmierci¹’:
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W przytoczonym przyk³adzie widoczna jest opozycja ‘tego, co
u góry’ do ‘tego, co na dole’. Dó³ stanowi ca³y œwiat a góra to cieñ
cmentarza, czyli wisz¹ca nad œwiatem œmieræ. Œwiat jako planeta
jest skazany na zniszczenie i to nie tylko w znaczeniu ‘ludzkoœci
zamieszkuj¹cej go’, ale tak¿e ‘wszelkich przejawów ¿ycia’, czyli
przyrody nieo¿ywionej i ¿ywej – ludzi, zwierz¹t i roœlin. Stanie siê
on cmentarzem, czyli miejscem przyt³aczaj¹cym cz³owieka, miej-
scem, gdzie nie ma ¿ycia. Tê groŸbê zag³ady wisz¹cej nad ca³¹ pla-
net¹ najdobitniej ujmuje grupa nominalna cieñ cmentarza, uczucie
grozy zaœ potêguje epitet dookreœlaj¹cy tê grupê gêstniej¹cy, który
wyra¿a proces narastania zjawiska katastrofy.

Na wszechobecnoœæ œmierci wskazuj¹ tak¿e inne leksemy, któ-
re semantycznie wi¹¿¹ siê z badanym elementem przytoczonego
kontekstu: ca³y i rozci¹ga siê. Sugeruj¹ one, ¿e druga wojna œwia-
towa wywar³a niezatarte piêtno na wszystkich kontynentach. W tym
przypadku £ysohorsky nie ró¿ni siê od innych poetów okresu woj-
ny i okupacji. Postrzega drug¹ wojnê œwiatow¹ jako katastrofê
œwiatow¹, jako zag³adê wielu istnieñ ludzkich i zag³adê dóbr kultu-
ry. Nie by³ jednak w swoich wizjach ca³kowitym pesymist¹. Bu-
dzi³y siê w nim wprawdzie w¹tpliwoœci, ale na ich dnie jednak
tkwi³a nadzieja, ¿e œwiat przetrwa wojnê (por. np. ZrodŸi œe nowy
swìt w krwi? 586). Bêdzie to ‘miejsce pe³ne krwi’, czyli miejsce,
w którym umiera siê w mêczarniach, ale nie miejsce straceñców.
Metaforyczny kontekst w postaci pytania retorycznego o mo¿li-
woœæ odrodzenia siê œwiata z krwi do nowego (lepszego) ¿ycia od-
wo³uje siê do semantyki œmierci mêczeñskiej, która oczyszcza
i przynosi mêczennikom wieczn¹ chwa³ê. Wpisana jest w ni¹ jed-
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nak krwawa ofiara z³o¿ona z samego siebie. £ysohorsky widzi
œwiat pogr¹¿ony w mêczarniach drugiej wojny œwiatowej, a ogrom
nieszczêœcia ludzi niewinnych przypomina mu ofiarê baranka.
Dlatego ma nadziejê, ¿e ofiara, jak¹ teraz sk³ada œwiat, pozwoli mu
odrodziæ siê na nowo.

W badanym materiale nie brak przyk³adów, które œwiadcz¹
o tym, ¿e £ysohorsky patrzy³ na „swoj¹ planetê” w sposób optymi-
styczny. Œwiat wiêc by³ dla niego strakaty (145), wìèny (557),
w przysz³oœci zaœ bêdzie: lepši (36), zdrawy, mocny dub (582),
bratérsky kruh (582), ce³y swobodny (604). Wyra¿a te¿ przekona-
nie, ¿e przetrwa on czasy faszyzmu (òezhyòe swìt w swastyce-
-pauèiòe 496).

Optymizm widoczny jest zw³aszcza w przysz³oœciowych wi-
zjach œwiata poety i ma niew¹tpliwie zwi¹zek z konwencj¹ poezji
proletariackiej, do jakiej £ysohorsky nawi¹zywa³ w pocz¹tkowym
etapie swej twórczoœci poetyckiej. Tak wiêc nie tylko krytykowa³
spo³eczeñstwo, ale przede wszystkim swoj¹ twórczoœci¹ walczy³
o zmianê œwiata na lepszy. Jako poeta sympatyzuj¹cy z ideami
rewolucyjnymi (socjalistycznej wolnoœci i równoœci), widzia³ je-
dyn¹ szansê dla œwiata w œwiadomym stawieniu oporu przez robo-
tników wyzyskowi i niesprawiedliwoœci, do czego wprost na-
wo³ywa³. Kontynuowa³ w ten sposób d¹¿enia wyra¿ane w poezji
proletariakiej tego okresu:
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Przytoczony fragment koresponduje pod wzglêdem semanty-
cznym z omawianym wy¿ej metaforycznym kontekstem kielicha
wype³nionego ³zami ca³ego œwiata. W tym przypadku jednak le-
ksem kìlich zosta³ dookreœlony przez wyra¿enie jedŸiny: kwjétnu-
cy swìt. Zmienione w ten sposób zosta³o znaczenie wyrazu swìt
z ‘miejsce, gdzie siê cierpi’, a wiêc nie chce siê tam przebywaæ, na

‘miejsce rozwijaj¹ce siê, przyjemne, ró¿norodne; miejsce prospe-
rity’, czyli takie, gdzie ka¿dy chce ¿yæ. Œwiat mo¿e siê staæ „przy-
jazny”, je¿eli robotnicy œwiadomi swoich krzywd, ale tak¿e si³y
w nich tkwi¹cej zjednocz¹ siê i bêd¹ walczycyæ o przysz³oœæ (sze-
rzej por. Balowska 2001). Wszyscy ludzie maj¹ takie same prawa,
a wszyscy walcz¹cy w rewolucyjnej sprawie s¹ braæmi. W takim
podejœciu odbija³y siê echa idei rewolucyjnej wolnoœci, równoœci
i braterstwa, wyra¿aj¹cej poparcie dla rewolucji radzieckiej (por.
Lénin. Pøem³uwi³ wìk z pøykazu wìka. | A uzno³ è³owìk. Swìt je pro
è³owìka 560; Òéni swìt ludstwa dómowina? | Òémómy jedén ja-
zyk, jedén spìw? 454). Autor niedwuznacznie sugeruje, ¿e œwiat
mo¿e byæ lepszy jedynie dziêki rewolucji spo³ecznej (na wzór re-
wolucji radzieckiej):
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Ciekawe wydaje siê inne metaforyczne ujêcie œwiata, dla które-
go Ÿród³em odnowy jest pos³annictwo poety. £ysohorsky dostrze-
ga powo³anie i wyzwanie, jakie przed poet¹ stawia XX wiek i przy-
jmuje na siebie ciê¿ar jego odnowy (por. np.: Swìt nowy twoøyæ je
mój zokón ûíæo 488; Swìt we mì rodŸi œe jak jo we swìæe 642; Swìt
rodŸi œe. [...] | Co mi do³ wìk, w zdøa³oœæi oddóm swìtu 518; [wie-
rzy, ¿e] swìt je powólno, wo³ajuco hlina 488). Przyrównuje go do
tworzywa sztuki rzeŸbiarskiej – gliny, materia³u ³atwo podatnego
na kszta³towanie. Epitety powólno i wo³ajuco odnosz¹ce siê bez-
poœrednio do hliny dookreœlaj¹ poœrednio tak¿e zasadniczy ele-
ment metafory, jakim jest wyraz swìt. Z jednej strony jest on ni-
czym materia³ plastyczny ³atwo poddaj¹cy siê cz³owiekowi (po-
wólno hlina), z drugiej zaœ wydaje dŸwiêki w postaci mowy ludz-
kiej (wo³ajuco hlina), jest wiêc partnerem cz³owieka. Zastosowana
personifikacja wnosi now¹ wartoœæ semantyczn¹. Œwiat nie jest ju¿
biernym œwiadkiem cierpienia, nieszczêœæ i wojen, ale sam „prosi”
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o zmiany, wrêcz „domaga siê” ich, chce byæ wspó³kreatorem tak¿e
w³asnego losu (element dynamizmu; podobn¹ funkcjê pe³ni¹ cza-
sowniki rodŸiæ œe i twoøyæ w przytoczonych wy¿ej przyk³adach).

Osobna grupê twoprz¹ konteksty, które szerzej traktuj¹ o cz³o-
wieku. Dla interpretacji semantycznej bowiem omawianego wyra-
zu wa¿ne zagadnienie stanowi równie¿ stosunek cz³owieka do
œwiata. Jednostka w œwiecie jest zagubiona, czuje siê obco, jest
nieszczêœliwym wygnañcem (Joch by³ jak pes wyhnany w swìt 14;
po horajucym swìæe ûech pochodŸi³ 416; w swìæe b³udŸim 65; Co
swìt mi by³?| Mój smutek swìt široky skry³ 99), ale nie stoi bezrad-
nie i nie poddaje siê, lecz próbuje walczyæ poprzez ujawnianie, od-
krywanie „z³a tego œwiata”: Poetach je a swoju rukawicu | do
twaøe hodzóm wóm za bøydky swìt (279).

U¿ycie analizowanego wyrazu w s¹siedztwie przymiotnika
bøydky ‘brzydki; obrzydliwy, wstrêtny’ nawi¹zuje do wczeœniej
omawianego znaczenia przenoœnego (‘œwiat jest z³y’). Jednak
œwiat jest z³y nie dlatego, ¿e przynosi cierpienie cz³owiekowi sam
z siebie, ale dlatego ¿e przyjmuje on cechy z³ych ludzi i poprzez to
sam staje siê taki sam, jak ludzie – w tym przypadku przewrotny,
zaborczy, zawistny i zach³anny. Tak postrzega³ £ysohorsky w la-
tach trzydziestych warstwê posiadaczy (zgodnie zreszt¹ z ten-
dencj¹ panuj¹c¹ w poezji proletariackiej). To ich obwinia³ o to, ¿e
œwiat sta³ siê dla cz³owieka bøydky, czyli ‘niezgodny z zasadami
humanizmu, z³y i przynosz¹cy cierpienie’. Œwiat sam z siebie nie
ulega degradacji, to cz³owiek o z³ym, bo niemoralnym wnêtrzu, ni-
szczy œwiat ze wszystkim, co siê w nim znajduje. £ysohorsky-poe-
ta postrzega³ cz³owieka z dwóch stron: jako sprawcê z³a i jako jego
odbiorcê.

Znacznie g³êbsz¹ wymowê semantyczn¹ przynosz¹ inne u¿ycia
tekstowe wyrazu œwiat, jakie spotykamy w póŸniejszej twórczoœci
Ó. £ysohorskiego. Widoczny bowiem jest w nich szerszy horyzont
myœlowy: uniwersalistyczne podejœcie do jednostki ludzkiej oraz
jej prawa do ¿ycia w wolnoœci. Dla potrzeb interpretacyjnych przy-
toczmy tu nieco wiêkszy kontekst:
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Oœ obrazowania tworz¹ tu opozycyjne wyra¿enia rozbity swìt
i swobodny swìt. Dla g³êbszego zrozumienia ich semantyki konie-
czne bêdzie siêgniêcie do kontekstu pozajêzykowego. Wiersz,
z którego pochodz¹ przyk³ady, zosta³ napisany w sierpniu 1945 r.,
czyli trzy miesi¹ce po oficjalnym zakoñczeniu drugiej wojny œwia-
towej. Wtedy by³o ju¿ wiadome, ¿e walka o wp³ywy polityczne na
kontynencie europejskim doprowadzi³a do podzia³u œwiata na dwa
przeciwne obozy ideologiczno-polityczne (pierwszy cz³on opozy-
cji: rozbity swìt). Dziêki temu mo¿liwe s¹ do odczytania metafory:
Dwì po³owice térèo tu bez mosta oraz Dwa architekæi. Dwa rozma-
jte plany. | A medzi nimi moøe kwì a hrózy, opisuj¹ce patow¹ sytua-
cjê, w której œciera³y siê interesy dwóch obozów po wojnie. By³a to
sytuacja, w której porozumienie miêdzy politykami wydawa³o siê
niemo¿liwe i wzbudza³o dalsze wizje katastroficzne. Konflikt inte-
resów doprowadzi³ œwiat nad skraj przepaœci: widmo wojny ato-
mowej przera¿a³o spo³eczeñstwo ka¿dego pañstwa. Grozê tej sytu-
acji wyra¿a niezwykle ekspresywna metafora oparta na zabiegu
personifikacji: A z radyja køièi | do zraòéneho sérca swìt rozbity.
Œwiat rozdarty cierpi jak cz³owiek oraz w bólu i trwodze krzyczy,
wo³a do cz³owieka. Ale cz³owiek jest tak samo rozdarty, jak on,
i tak samo cierpi z powodu podzia³ów, a jego pragnieniem jest ¿y-
cie i praca w wolnym œwiecie (drugi cz³on opozycji: swobodny
swìt).
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Na koniec zwróæmy uwagê na bardzo osobisty aspekt leksemu
swìt, który tak¿e pozostaje w relacji do cz³owieka. Obejmuje on
sferê intymnoœci poety. Aktualizuje siê w nim znaczenie ‘ma³a
cz¹stka tego, co nas otacza; najbli¿sza otaczaj¹ca kogoœ przestrzeñ
dostêpna dla zmys³ów’. U¿ycia tekstowe przedstawiaj¹ relacjê
mê¿czyzna – kobieta i wystêpuj¹ w lirykach o ciep³ej i subtelnej at-
mosferze. T¹ „ma³¹ cz¹stk¹” wielkiego œwiata, jaka otacza „ja” li-
ryczne, jest druga osoba – ukochana kobieta, bêd¹ca wszystkim
dla mê¿czyzny (Chudobnych je, no bohate móm sny, | bo s³ónco
a swìt jeœ ty 562). Obecnoœæ ukochanej przynosi radoœæ i zmienia
szary œwiat na kolorowy (Œiwo mh³a a œiwo trowa [...] | Œiwo trowa
w ûiæi œiwe | wedŸe mì jak k mraku mrak | [...] Rude štyry listky
w ranu, | kwjétòe swìt, bo ûiješ ty 539). Mê¿czyzna widzi, ¿e nie
mo¿e ¿yæ bez obecnoœci kobiety, która we wspó³czesnym œwiecie
stanowi dla niego pomoc i oparcie w trudnych chwilach (swìt by³
by èerny bez twojich ust 771). Nowoœci¹ poety jest w tym przypad-
ku w³¹czenie œwiata w sferê osobistych zwierzeñ lirycznych, nie
stanowi¹cych erotyków w tradycyjnym znaczeniu (o obrazie ko-
biety w poezji £ysohorskiego patrz: Balowska 1996).

   

Przedstawione powy¿ej rozwa¿ania stanowi¹ próbê ustalenia
znaczenia intencjonalnego wyrazu swìt, jakie nada³ mu poeta
w swoich utworach. Proponowana interpretacja semantyczna nie
jest jednak – jak ka¿dy taki zabieg – ostateczna. Odniesienia do in-
formacji zawartych w kontekstach jêzykowych i pozajêzykowych
wnosz¹ nowe wartoœci i przyczyniaj¹ siê do pe³niejszego zrozu-
mienia poezji Ó. £ysohorskiego.

Omówione powy¿ej przyk³ady wskazuj¹ na dwubiegunowoœæ
u¿yæ kontekstowych badanego leksemu w poezji Ó. £ysohorskie-
go. Obrazowanie poety opiera siê na opozycji negatywny – pozy-
tywny. Z jednej strony œwiat w oczach poety jest z³y, ale nie sam
z siebie, lecz z powodu cz³owieka, który to z³o wnosi do niego.
Z drugiej strony jednak wiara w dobr¹ cz¹stkê cz³owieka powodu-

je, ¿e istnieje dla œwiata przysz³oœæ lepsza: odrodzenie siê dla
szczêœcia nowych ludzi.
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