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DZIESIĉû ZABAW Z CZASEM.
KONCEPTUALIZACJA CZASU W POEZJI INNY LISNIANSKIEJ
TEN PLAYS WITH TIME.
THE CONCEPTUALIZATION OF TIME IN THE POETRY
OF INNA LISNIANSKAYA

EWA NIKADEM-MALINOWSKA

ABSTRACT. Inna Lisnianska, a Russian poet born in 1928, debuted in the late 1950s and has
been publishing intellectual and inspired poetry since then. One of her major artistic
achievements has been the creation of the linguistic concept of time. The poems that were
selected for this analysis show the poet’s ability to recognize the signs of time “in everything”
(M. Bachtin).
Ewa Nikadem-Malinowska, Uniwersytet WarmiĔsko-Mazurski, Olsztyn – Polska.
Czas obecny i czas miniony
Obecne bodaj są zarazem w przyszłym czasie,
A przyszłoĞü zawiera siĊ w czasie minionym.
Skoro zaĞ wiecznie obecny,
Nie do odkupienia jest czas.
T.S. Eliot, Burnt Norton

Inna Lisnianska, rosyjska poetka – rocznik 1928, debiutowała pod koniec lat
50. XX wieku i publikuje do dziĞ. NaleĪy do najbardziej znanych i uznanych poetek. W 1999 roku otrzymała prestiĪową nagrodĊ Aleksandra SołĪenicyna, a w 2009
najwyĪszą nagrodĊ przyznawaną rosyjskim poetom – tytuł „Poet”. Niepokorna i nie
poddająca siĊ literackim modom przez lata tworzyła swój własny liryczny Ğwiat
przepełniony głĊboką filozofią i miłoĞcią. Jego oryginalnoĞü została wyraĪona za
pomocą jĊzyka, który w połączeniu z tradycyjnymi rosyjskimi formami lirycznymi
i osobistą wraĪliwoĞcią emocjonalną poetki dał w efekcie poezjĊ intelektualną
i natchnioną. Jedną z jej konceptualnych podstaw jest jĊzykowy obraz czasu.
SpoĞród wielu dziesiątków wierszy Lisnianskiej, w których jest konceptualizowany czas, wybraliĞmy dziesiĊü, w których proces subiektyfikacji za kaĪdym razem
skutkuje innym ujĊciem analizowanej kategorii. Ani w poszczególnych wierszach,
ani w łączących je cyklach Lisnianska nie dąĪy do uporządkowania czasowego
Ğwiata, nie hołduje Īadnym filozofiom, nie buduje teoretycznych modeli. Jej podejĞcie do czasu jest refleksyjno-pragmatyczne, gdyĪ takiego właĞnie potrzebuje jej
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bohater liryczny, próbujący objaĞniü sobie swój Ğwiat. Jak niewątpliwie słusznie
zauwaĪa Henri Bergson, „…w filozofii, a takĪe gdzie indziej chodzi bardziej o wynalezienie problemu, a wiĊc o postawienie go niĪ o jego rozwiązanie”1. Stan współczesnej wiedzy pozwala człowiekowi na wspinanie siĊ na piramidĊ pojĊü, które
ułatwiają niewątpliwie mierzenie siĊ ze Ğwiatem. Ta wiedza jest stale obecna w wierszach Lisnianskiej, ale poetka traktuje ją jak coĞ niewątpliwego, obecnego w Īyciu
współczesnego człowieka w sposób tak oczywisty, jak na przykład laptop. Jej bohater liryczny posiada swoje własne doĞwiadczenie oparte i na tej wiedzy, i na pamiĊci kulturowej, i na rutynie zakodowanej w logice bycia człowiekiem. PodkreĞla
to w swoich pracach Elena Kubriakowa stwierdzając,
ɋɥɟɞɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɤɨɧɰɟɩɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɪɨɠɞɟɧɧɨɣ, ɱɬɨ ɱɚɫɬɶɸ ɷɬɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɧɢɟ ɧɟɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢ ɱɬɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɬɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɡɚɜɢɫɢɬ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ2.

Prezentowane wiersze Lisnianskiej pochodzą z róĪnych lat, ale ich ewentualna
chronologia nie ma znaczenia dla analizowanej konceptualizacji, gdyĪ nie bĊdziemy braü pod uwagĊ ewolucji przedstawionych w nich poszczególnych konceptów.
U podstaw wszelkich procesów konceptualnych leĪy umiejĊtnoĞü, którą nazywamy obrazowaniem. Polega ona na zdolnoĞci konstruowania sceny, czyli, najoglĊdniej mówiąc, na tworzeniu iluzji rzeczywistoĞci opartych na indywidualnych
wyobraĪeniach mentalnych. Z punktu widzenia kognitywistyki jest to jeden z najwaĪniejszych procesów działalnoĞci poznawczej człowieka, jako Īe prowadzi on do
tworzenia zarówno oddzielnych konceptów jak i całych systemów konceptualnych
w ludzkiej psychice3. Jerzy BartmiĔski, pisząc o stereotypach jĊzykowych, przypomina w związku z tym tak zwane „obrazy w głowie ludzkiej” Waltera Lippmanna
jako „schematyczne obrazy odpowiadające pewnym istotnym potrzebom psychicenym człowieka”4, zwracając jednoczeĞnie uwagĊ na ich kulturowe zakotwiczenie.
Lisnianska nie ogranicza siĊ do stereotypów, jej osobiste zmagania z czasem są
subiektywnie nacechowane. TĊ umiejĊtnoĞü doskonale ujął Michał Bachtin:
ZdolnoĞü widzenia czasu, czytania czasu w przestrzennym wymiarze Ğwiata i, z drugiej strony, uchwytywania tego, co wypełnia przestrzeĔ, nie jako nieruchomego tła danego raz i na zawsze, lecz jako stającej siĊ całoĞci, jako zdarzenia – to umiejĊtnoĞü rozpoznawania we wszystkim,
poczynając od przyrody, a na ustanowionych przez człowieka prawach i sformułowanych przez
niego ideach (włącznie z abstrakcyjnymi pojĊciami) koĔcząc, oznak biegu czasu5.
________________
1

H. B e r g s o n, PamiĊü i Īycie, wyb. G. Deleuze, tłum. A. SzczepaĔska, Warszawa 1988, s. 19.
ȿ.ɋ. Ʉ ɭ ɛ ɪ ɹ ɤ ɨ ɜ ɚ, ȼ.Ɂ. Ⱦ ɟ ɦ ɶ ɹ ɧ ɤ ɨ ɜ, ɘ.Ƚ. ɉ ɚ ɧ ɤ ɪ ɚ ɰ, Ʌ.Ƚ. Ʌ ɭ ɡ ɢ ɧ ɚ, Ʉɪɚɬɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ, ɪɟɞ. ȿ.ɋ. Ʉɭɛɪɹɤɨɜa, Ɇɨɫɤɜɚ 1996, s. 62.
3
Zob. tamĪe, s. 61.
4
J. B a r t m i Ĕ s k i, Stereotypy mieszkają w jĊzyku. Studia etnolingwistyczne, Lublin 2009,
s. 54.
5
M. B a c h t i n, Estetyka twórczoĞci słownej, tłum. D. Ulicka, Warszawa 1986, s. 306–307.
2
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Wiersze Lisnianskiej wybrane do analizy pokazują z jednej strony umiejĊtnoĞü
rozpoznawania przez poetkĊ oznak czasu „we wszystkim”, z drugiej, mimo iĪ stanowią tylko niewielką czĊĞü jej dorobku poetyckiego, dokładnie wyznaczają przestrzeĔ bazową punktu widzenia podmiotu lirycznego, wskazującą sieü pojawiających siĊ na bieĪąco przestrzeni mentalnych.
Lisnianska konceptualizuje czas jako czas Ğwiata i czas własny bohatera lirycznego. Oba są metaforycznym ujĊciem czasu procesualnego, realnego, chociaĪ kaĪdy
z nich powstaje w wyniku innego skanowania. W wierszu ə ɜɥɢɩɥɚ ɜ ɫɨɧ ɩɱɟɥɵ…6
konceptualizowany jest początek czasu jako takiego. Obraz pszczoły zatopionej
w bursztynie w czasie, gdy nikt go nie mierzył, jest metaforycznym momentem rozpoczĊcia odliczania. Pszczoła Ğpiąca od miliona lat obserwuje Ğwiat bez człowieka,
jego kultury i moralnoĞci:
ə ɜɥɢɩɥɚ ɜ ɫɨɧ ɩɱɟɥɵ, ɭɜɹɡɲɟɣ ɜ ɹɧɬɚɪɟ
Ɍɨɦɭ ɥɟɬ ɦɢɥɥɢɨɧ, ɜ ɡɚɱɚɬɨɱɧɨɣ ɩɨɪɟ
ȼɫɟɯ ɛɭɞɭɳɢɯ ɜɪɟɦɟɧ.
ɉɱɟɥɚ ɝɥɹɞɢɬ ɧɚ ɫɜɟɬ ɫɤɜɨɡɶ ɠɟɥɬɢɡɧɭ ɫɬɟɤɥɚ:
Ɋɚɡ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟɬ, ɬɨ ɧɟɬ ɞɨɛɪɚ ɢ ɡɥɚ,
ɉɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɢɦɟɧ.

Poetka tworzy czas w czasie. Podmiot liryczny obserwuje Ğwiat z pozycji czasu, którego nie ma. Skanowanie sumaryczne ukazuje czas jako całoĞü dziĊki połączeniu czasu przeszłego snu pszczoły („Ɍɨɦɭ ɥɟɬ ɦɢɥɥɢɨɧ”) i czasu teraĨniejszego
wejĞcia w jej sen bohatera lirycznego („ə ɜɥɢɩɥɚ ɜ ɫɨɧ ɩɱɟɥɵ” i „ɉɱɟɥɚ ɝɥɹɞɢɬ
ɧɚ ɫɜɟɬ”). Przypomina to konceptualizowanie czasu przeszłego jako „teraĨniejszego przeszłego” przez Ğw. Augustyna7. Podobnie Jaspers, konceptualizując czas jako
taki, subiektyfikuje go kompleksowo jako globalne wraĪenie przemijania:
Nie uchwycimy wiecznej rzeczywistoĞci ujmując ją jako istniejące poza czasem Inne lub
jako coĞ trwającego w czasie. RzeczywistoĞü uobecnia siĊ nam w przemijaniu. Zyskuje istnienie
wtedy, gdy je traci8.

ĝw. Augustyn jest dokładniejszy, gdyĪ precyzyjniej ogranicza daną przestrzeĔ mentalną:
MierzĊ wraĪenie, jakie rzeczy przemijające w tobie zostawiają i które pozostaje, gdy one
przeminĊły; to wraĪenie jako obecne mierzĊ, a nie rzeczy, które przeszły, wraĪenie mierzĊ, gdy
mierzĊ czasy. A wiĊc albo czas jest wraĪeniem, albo to, co mierzĊ, nie jest czasem9.

U Lisnianskiej połączenie czasów daje efekt ruchu po kole i powrotu do momentu
połączenia. Podmiot liryczny otrzymuje absurdalną moĪliwoĞü obserwowania czasu
w Ğwiecie bez ludzi, Ğwiecie, który czasu nie znał.
________________
6

ɂ. Ʌ ɢ ɫ ɧ ɹ ɧ ɫ ɤ ɚ ɹ, ɉɟɪɟɦɟɳɟɧɧɵɟ ɨɤɧɚ, Ɇɨɫɤɜɚ 2011, s. 97.
Por. ĝw. A u g u s t y n, Wyznania, tł. J. Czuj, ks. XI, cz. XX–26, Warszawa 1955, s. 261.
8
K. J a s p e r s, Filozofia egzystencji, tłum. D. Lachowska, A. Wołkowicz, Warszawa 1990,
s. 136.
9
ĝw. A u g u s t y n, Wyznania, dz. cyt., ks. XI, cz. XXVII–36, s. 269.
7
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W wierszu Ɍɪɚɱɭ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɧɢ ɫɜɨɢ ɬɪɚɱɭ…10 koncept czasu opiera siĊ na
akcencie połoĪonym na czasie własnym podmiotu lirycznego. Ten przejmujący wiersz
o koĔcu Īycia zamkniĊty został w krótkiej formie dystychu, formie, która potĊguje
jego wyraz emocjonalny. KaĪdy dwuwiersz jest prostym refrenem, powtarzającym
uczucie Īalu z powodu rozterek czasowych podmiotu lirycznego. Powtórzone czasowniki „ɬɟɪɹɬɶ” i „ɩɥɚɤɚɬɶ” w połączeniu z okreĞlającym dni i łzy epitetem „ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ” tworzą obraz kresu czasu pojedynczego człowieka w beztroskim chaosie
Ğwiata. Czas przedstawiony jest jako wartoĞü bezwzglĊdna i niezaleĪna od człowieka, co potĊguje jego tragiczną samotnoĞü w trudnej chwili koĔca:
***
Ɍɪɚɱɭ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɧɢ ɫɜɨɢ ɬɪɚɱɭ,
ɉɥɚɱɭ, ɫɥɟɡɚɦɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦɢ ɩɥɚɱɭ
ȼ ɦɢɪɟ, ɝɞɟ ɩɥɚɤɚɬɶ ɭɠɟ ɧɟɩɪɢɥɢɱɧɨ,
ȼ ɦɢɪɟ, ɝɞɟ ɠɢɡɧɶ, ɤɚɤ ɩɨɠɚɪ, ɯɚɨɬɢɱɧɚ,
ɂ, ɤɚɤ ɜɟɥɢɤɢɣ ɩɨɬɨɩ, ɫɤɨɪɨɬɟɱɧɚ,
ɂ, ɤɚɤ ɫɟɞɚɹ ɝɨɥɭɛɤɚ, ɛɟɫɩɟɱɧɚ.

Koniec nie jest nagły, trwa, powtarzane rzeczowniki wydłuĪają stan (ɩɨɬɟɪɹ)
i czynnoĞü (ɩɥɚɱ), skontrastowane z pĊdem i gwałtownoĞcią Īycia na Ğwiecie.
Lisnianska czĊsto stosuje w swoich wierszach Ğrodki charakterystyczne dla folkloru, jak na przykład zdrobnienia. Wiersz ɍɬɢɯɧɢ, ɞɨɠɞɢɱɟɤ…11 dziĊki nagromadzeniu takich form nabiera charakteru nostalgicznej pieĞni ludowej. Utwór składa siĊ z trzech czĊĞci. W kaĪdej z nich pojawia siĊ motyw rozmowy podmiotu
lirycznego z deszczem słyszanym przez sen-majaczenie-Ğmierü („ɫɨɧ”, „ɛɪɟɞ”,
„ɫɦɟɪɬɶ”). Dwukrotna proĞba o milczenie („ɍɬɢɯɧɢ”, „ɍɦɨɥɤɧɢ”) jest próbą oddalenia niepokojących wspomnieĔ. Utrzymujący siĊ dĨwiĊk padającego deszczu
stwarza iluzjĊ trwającej teraĨniejszoĞci, która miesza siĊ z przeszłoĞcią i przyszłoĞcią. Sen-majaczenie-Ğmierü łączy siĊ z konceptem pamiĊci-bankruta, która w wierszu prezentowana jest przez zlicytowany dom i przypadkowe przedmioty. Idea
utworu podporządkowana jest konceptowi czasoprzestrzeni, który Lisnianska buduje na procesie przeobraĪania siĊ poczwarki w motyla („ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ – ɤɭɤɨɥɤɚ,
/ Ⱥ ɜɪɟɦɹ – ɦɨɬɵɥɺɤ”). Czas i przestrzeĔ są zgodnie z taką koncepcją połączone
ze sobą, ale nie są, jak u Bachtina, jednoĞcią. Poczwarka konceptualizuje ograniczoną przestrzeĔ, motyl – ulatujący czas. Jedno i drugie pozostawia po sobie nieistotne odpadki, jedno i drugie jest nietrwałe:

________________

ɉɥɟɜɚ ɨɬ ɤɭɤɨɥɤɢ,
ɉɵɥɶɰɚ ɨɬ ɦɨɬɵɥɶɤɚ,
ɋɬɟɤɥɨ ɨɬ ɫɭɬɨɥɨɤɢ,
ɂ ɤɥɸɱ ɨɬ ɬɚɣɧɢɤɚ.

10
ɂ. Ʌ ɢ ɫ ɧ ɹ ɧ ɫ ɤ ɚ ɹ, ȼ ɡɚɬɦɟɧɢɢ ɥɟɬ, „Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬ” 2005, ʋ 126, http://magazines.
russ.ru/continent/2005/126/li1-pr.html (1.12.2011).
11
ɂ. Ʌ ɢ ɫ ɧ ɹ ɧ ɫ ɤ ɚ ɹ, ɗɯɨ, Ɇɨɫɤɜɚ 2005, s. 391.
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Dwukrotnie w wierszu zostaje uĪyty obraz klucza. W obu przypadkach konceptualizuje on czasoprzestrzeĔ własną, tajemną, wyjĊtą z ogólnej czasoprzestrzeni
i Īyjącą swoim Īyciem, do której nikt inny nie ma dostĊpu. Podlega ona tym samym
prawom, co i rzeczywista – jest równie krucha i iluzoryczna. Lisnianska finalizuje
wiersz obrazem wirtualnej rzeczywistoĞci, którą bohater liryczny tworzy z niczego
(„ɂ ɱɬɨ ɧɢ ɛɭɤɨɜɤɚ – / Ɍɨ ɠɢɡɧɢ ɮɢɬɢɥɺɤ”). Trzy uderzenia aukcyjnego młotka,
wykreĞlające fragment ludzkiego Īycia i wygenerowana przez klawisz komputera
literka, zapalająca knot-lont tworzonego istnienia mają porównywalną moc sprawczą, ale niewiele po nich pozostaje.
W wierszu ȼɟɫɶ ɝɨɞ ɦɟɠ ɩɪɢɯɨɠɟɣ ɢ ɤɭɯɧɟɸ…12 czas konceptualizowany
jest jako pułapka. Czas siĊ zapĊtlił i siĊ powtarza. Pojawiające siĊ bez koĔca wspomnienie dziewczynki nie mogącej siĊ pogodziü z nagłym odejĞciem matki konceptualizowane jest jako rozczarowanie. CiĊĪko wzdychająca mała dziewczynka z butami
matki w objĊciach i wyrazem dorosłego zmartwienia na twarzy powoduje, Īe czas
siĊ o nią zaczepił i nie jest w stanie siĊ zresetowaü:
ȼɟɫɶ ɝɨɞ ɦɟɠ ɩɪɢɯɨɠɟɣ ɢ ɤɭɯɧɟɸ
ȼ ɬɨɦ ɜɟɧɟɰɢɚɧɫɤɨɦ ɨɤɧɟ
ə ɞɟɜɨɱɤɭ ɜɢɠɭ ɧɟ ɫ ɤɭɤɥɨɸ, –
ɋ ɨɛɭɜɤɨɣ ɧɚ ɬɨɧɤɨɦ ɪɟɦɧɟ.

Nierozwiązany problem nie pozwala iĞü czasowi naprzód, gdyĪ pamiĊü zatrzymuje obraz jak wyrzut sumienia i nie mogąc go naprawiü wraca do punktu wyjĞcia.
Pułapka czasowa działa jak haczyk. Podmiot liryczny zatrzymany czas ogranicza
przestrzennie rozmiarami weneckiego okna, w którym pojawia siĊ powracający
obraz, ale własny czas przeszły jest juĪ bardziej ograniczony, gdyĪ zostaje zamkniĊty w ramie portretu, staje siĊ zmaterializowanym wspomnieniem:
ɋɬɨɢɬ ɦɨɹ ɩɚɦɹɬɶ, ɤɚɤ ɜ ɪɚɦɢɧɟ
ɉɨɪɬɪɟɬ, ɢ ɬɟɪɡɚɟɬ ɜɨɬɳɟ.
ɂ ɜɵɪɜɚɬɶɫɹ ɬɳɭɫɶ ɹ ɢɡ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɉɪɨɲɟɞɲɟɝɨ ɢ – ɜɨɨɛɳɟ…

Poetka konceptualizuje czas jako zbiór, splot czasów pojedynczych, własnych,
oddzielnych, płynących razem i jednoczeĞnie niezaleĪnie od siebie. OkreĞlenia
„ɜɟɫɶ ɝɨɞ”, „ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ” i „ɜɪɟɦɹ ɜɨɨɛɳɟ” konceptualizują czas jednoczeĞnie w sposób sumaryczny i sekwencyjny.
W wierszu ə, ɨɱɟɜɢɞɢɰɚ ɞɜɭɯ ɷɩɨɯ…13 podmiot liryczny tłumaczy siĊ ze swego długiego Īycia, z racji którego jest przepełniony informacją o minionych wydarzeniach. Pozostając długo przy Īyciu z woli boĪej odczuwa ogromny dyskomfort
z powodu wszystkich minionych doĞwiadczeĔ, od których pamiĊü staje siĊ chora,
wspomnienia minionych wydarzeĔ mieszają siĊ:
________________
12

TamĪe, s. 365.
ɂ. Ʌ ɢ ɫ ɧ ɹ ɧ ɫ ɤ ɚ ɹ, Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɩɨɷɡɢɢ, http://lisnyanskaya.ouc.ru/ya-ochevidiciadvyh-epoh.html (1.12.2011).
13

E. N i k a d e m - M a l i n o w s k a

224

ɉɨɫɥɟ ɩɨɠɚɪɚ ɩɚɦɹɬɶ ɛɨɥɶɧɚ, –
ɑɭɞɢɬɫɹ ɟɣ ɬɨ ɦɨɪ, ɬɨ ɜɨɣɧɚ,
ɂ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ ɭɦɨɥɤɲɢɯ ɡɜɨɧɤɢ,
Ⱦɚ ɱɟɪɧɵɟ ɬɟ ɜɨɪɨɧɤɢ.

Koncept popiołu, jako pozostałoĞci po przeszłoĞci pojawia siĊ w wierszach
Lisnianskiej wielokrotnie, koncept odradzającego siĊ z popiołu feniksa – dwukrotnie, ale koncept czasu, który jest feniksem pojawia siĊ w jej utworach tylko raz.
Pomijając kulturowe róĪnice w interpretacji obrazu feniksa, jest on zdecydowanie
znakiem wiecznego odradzania siĊ. Obraz kraju, który ginie i siĊ odradza, jest
miejscem odradzającego siĊ czasu:
ȼɪɟɦɹ ɟɫɬɶ ɮɟɧɢɤɫ ɢ ɜɨɫɫɬɚɟɬ
ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɝɞɟ ɢɞɭɬ ɜɪɚɡɛɪɨɞ
Ɇɵɫɥɢ, ɝɪɚɧɢɰɵ ɢ ɝɨɪɨɞɚ,
Ȼɟɠɟɧɰɵ – ɤɬɨ ɤɭɞɚ.

Na pytanie „ɑɬɨ ɠɟ ɧɚɦ ɞɟɥɚɬɶ?” nie ma odpowiedzi. Popiół na głowie podmiotu lirycznego odsyła do staroĪytnego zwyczaju ĩydów opłakujących w ten sposób nieszczĊĞcia, jest znakiem Īalu, cierpienia i pokory.
Czas pamiĊta, ale nie jest Ğwiadomy swego materialnego znaczenia. Koncept
pamiĊtającego czasu poetka rozwija w wierszu ȼɪɟɦɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɟ ɡɧɚɟɬ ɦɚɫɫɵ…14 Obrazowanie oparte jest na idei, Īe istnieje tak wiele tak róĪnych rzeczy jednoczeĞnie, małe i wielkie dzieją siĊ i trwają w tym samym czasie. Nie wiadomo, co
daje czemu początek – z wiekowych twardych martwych kamieni sączą siĊ jak
krew po tysiącach lat Īywe cyklameny. Lisnianska, bĊdąc pod wraĪeniem zakwitających w Izraelu kamiennych pustkowi, wielokrotnie wykorzystuje w wierszach
obraz czerwonych cyklamenów lub zawilców. Poetka oĪywia tysiącletnie kamienie,
łącząc je zawsze z zakwitającymi na nich kwiatami za pomocą obrazu krwi sączącej
siĊ z kamiennych porów lub skaleczeĔ (np. „Ⱥ ɢɡ ɤɚɦɧɹ, ɫɥɨɜɧɨ ɢɡ ɩɨɪɟɡɚ, / Ⱥɥɵɟ
ɫɨɱɚɬɫɹ ɰɢɤɥɚɦɟɧɵ”, „ɇɟɭɠɬɨ ɜɨɬ ɬɚɤ ɠɟ ɢɡ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɩɨɪ ɰɢɤɥɚɦɟɧɵ / Ɋɨɫɥɢ,
ɚ ɜ ɮɟɜɪɚɥɶɫɤɨɣ ɡɟɦɥɟ ɚɧɟɦɨɧɵ ɚɥɟɥɢ”, „ɉɪɢɩɨɞɧɹɬ ȼɚɜɢɥɨɧ, ɨɬɤɨɩɚɧ Ɋɢɦ,
/ Ʉɚɤ ɤɪɨɜɶɸ, ɰɢɤɥɚɦɟɧɚɦɢ ɛɚɝɪɢɦ, / Ⱥɦɮɢɬɟɚɬɪ ɤɨɧɰɟɪɬɧɨɣ Ʉɟɣɫɚɪɢɢ”). Koncept Īywych, krwawiących kamieni niesie jeszcze jedno znaczenie – łączy biblijną
rzeczywistoĞü („wnet kamienie wołaü bĊdą”, Łuk. 19; 40) z czasami współczesnymi. Wiosenne kwitnienie poetka przyrównuje do mszy. Zawsze we właĞciwym czasie („ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨ / Ʉɨɥɨɤɨɥɶɱɢɤɢ ɡɜɨɧɹɬ ɜ ɚɩɪɟɥɟ”) przyroda
rozkwita, bo wie, co robi. CyklicznoĞü czasu wyraĪoną w cyklicznoĞci natury Lisnianska łączy z naturą obrzĊdu:

________________
14

Ⱥ ɜ ɪɟɤɟ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɧɟ ɭɳɟɥɶɹ
ɋɨɥɧɰɟ ɩɟɪɟɤɪɟɳɢɜɚɟɬ ɬɟɧɢ
Ȼɨɠɶɢɯ ɬɜɚɪɟɣ, ɦɵɫɥɟɣ ɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ.
ȼɪɟɦɹ ɩɨɦɧɢɬ ɨ ɫɜɨɟɣ ɤɭɩɟɥɢ.

ɂ. Ʌ ɢ ɫ ɧ ɹ ɧ ɫ ɤ ɚ ɹ, ɉɟɪɟɦɟɳɟɧɧɵɟ ɨɤɧɚ, dz. cyt., s. 261.
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Taki od zawsze jest porządek rzeczy, a czas jest czĊĞcią tego porządku. BoĪy
zamysł jako swoisty determinizm porządkujący Ğwiat jest czĊstym elementem konceptu Ğwiata w poezji Lisnianskiej. Ma on nie tylko znaczenie Ğwiatopoglądowe,
lecz przede wszystkim filozoficzne, rzutujące na poetycki obraz Ğwiata autorki.
CyklicznoĞü jest jednym z jego głównych uwarunkowaĔ ideowo-estetycznych.
W wierszu ȼɞɨɯɧɨɜɟɧɢɟ15 Lisnianska maluje dynamiczny obraz Ğwiata, który
trwa na zasadzie wiecznego cyklu. Krótki wybuch rozkoszy i moment uderzenia fal,
a potem spadek – mrok i pustka. Poetka przy pomocy obrazu sinusoidalnej fali konceptualizuje bieg czasu. Z subiektywnego punktu widzenia podmiotu kaĪde pojawienie siĊ kolejnych szczytów – punktów ekstremalnych – niszczy swoich poprzedników. Dotyczy to zarówno czasu wielkiego, jak i własnego, materializującego siĊ
w twórczoĞci, w natchnieniu. Powtórzone „ɂ ɞɭɦɚɟɬɫɹ” jest refleksją na temat niemoĪnoĞci ogarniĊcia tego procesu. Subiektywne – egoistyczne – odczucia podmiotu
są jedynym sposobem na wytłumaczenie sobie nieistniejącego mechanizmu. Podmiot liryczny motywuje wydarzenia czasu własnego biegiem czasu wielkiego. Natchnienie staje siĊ dla niego wymiernym kryterium niewymiernego nastĊpstwa
i trwania człowieka w ciągle zmieniającej siĊ rzeczywistoĞci:
ɂɞɭɬ ɤɚɤ ɜɨɥɧɵ ɝɨɞɵ ɢ ɫɬɢɯɢ –
ȼɡɥɟɬ ɪɚɞɨɫɬɢ ɢ ɜɧɨɜɶ ɬɨɫɤɚ ɧɚɝɚɹ.
ɂ ɞɭɦɚɟɬɫɹ: ɝɨɞɵ ɢ ɫɬɢɯɢ
ɂɞɭɬ, ɫɚɦɢɯ ɫɟɛɹ ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɹ.

Wiersz Ⱦɧɢ ɢɞɭɬ, ɤɚɤ ɧɚ ɛɪɚɬɚ – ɛɪɚɬ…16 takĪe oparty jest na koncepcie
autodestrukcji czasu, ale poetka realizuje go w sposób epicki, mniej syntetyczny niĪ
w poprzednim utworze. Lisnianska rysuje tragiczny wizerunek współczesnego Ğwiata.
Jest on bardzo energiczny, intensywny, a wraĪenie ruchu zostało stworzone przy
pomocy obrazu szybko mijających dni. Zawistne, agresywne dni nastĊpują po sobie,
nie licząc siĊ z poprzednikami. Podmiot liryczny prowadzi ze sobą pozorny dialog
na temat tego czasowego pĊdu. OkreĞlając nastĊpstwo czasu jako mijanie, konotujemy je w sposób dla upływu czasu naturalny – stały i powolny. Czas u Lisnianskiej
leci razem z chmurami i ptakami, niezauwaĪony przez zmysły. Podmiot jest Ğwiadomy swego osobistego przemijania i dialektyki czasów. Poetka stosuje tu nie po
raz pierwszy oksymoron odwracający oĞ czasową (np. „ɨɝɥɹɞɵɜɚɬɶɫɹ ɜɩɟɪɟɞ”,
„ɩɪɨɲɥɨɟ ɜɩɟɪɟɞɢ”). DziĊki temu zabiegowi historia siĊ powtarza, a to, co siĊ
wydarzyło, jest przed nami. Przepowiadanie wojny, która jakoby właĞnie trwa
w przyszłoĞci, odbywa siĊ w sposób warunkowy, co skutkuje sytuacją niepewnoĞci
i nieistotnoĞci wydarzeĔ („ɉɨɫɱɢɬɚɣ ɞɜɭɯ ɜɟɤɨɜ ɥɢɯɨɥɟɬɶɹ – / ɉɨ ɱɢɫɥɭ ɨɧɚ, ɤɚ-

________________
15

ɂ. Ʌ ɢ ɫ ɧ ɹ ɧ ɫ ɤ ɚ ɹ, Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɩɨɷɡɢɢ, http://lisnyanskaya.ouc.ru/vdohnoveniye.html
(1.12.2011).
16
ɂ. Ʌ ɢ ɫ ɧ ɹ ɧ ɫ ɤ ɚ ɹ, ɉɪɨɫɬɚɹ ɩɨɱɬɚ, „Ⱥɪɢɨɧ” 2006, ʋ 4, http://magazines.russ.ru/arion
/2006/4/li1.html (1.12.2011).
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ɠɟɬɫɹ, Ɍɪɟɬɶɹ”). Czas jest w tym wierszu nieliniowy, wydarzenia dawne i obecne
pamiĊü sprowadza do jednej płaszczyzny – magiczne „ɩɨɦɧɢɲɶ” wizualizuje
wspomnienia z biblijnych początków dziejów ludzkoĞci:
Ⱦɚ ɢ ɬɵ – ɧɟ ɪɟɛɟɧɨɤ ɞɚɜɧɨ,
ɉɨɦɧɢɲɶ ɢ ɩɨɫɥɟɪɚɣɫɤɨɟ ɞɧɨ,
Ƚɞɟ ɜɫɟ ɬɭɱɤɢ ɢ ɩɬɢɱɤɢ ɢ ɪɵɛɤɢ
ɇɟ ɛɟɡ ɩɨɦɨɳɢ ɚɞɫɤɨɣ ɭɥɵɛɤɢ
ɍɛɚɸɤɚɧɵ ɜ ɤɚɦɟɧɧɨɣ ɡɵɛɤɟ.
Ɇɚɬɶ ɜ ɛɟɡɭɦɢɢ – Ⱥɜɟɥɶ ɭɛɢɬ,
Ʉɚɢɧ ɜ ɤɚɬɨɪɝɟ, ɜɪɟɦɹ ɥɟɬɢɬ –
ɉɚɦɹɬɶ, ɩɭɥɹ, ɦɟɬɟɨɪɢɬ...

Kontrast raj – dno poetka konceptualizuje wykorzystując poetykĊ folkloru
– nagromadzenie zdrobnieĔ buduje miłą, przyjazną atmosferĊ, którą równowaĪą
słowa kojarzone z globalną zagładą. Na równi z nimi poetka stawia pamiĊü, która
jest równie niszczącym czynnikiem, jak kula i meteoryt. Wiersz rozpoczynają słowa
mające tylko jedno tradycyjne odniesienie, czyli biblijne bratobójstwo w akcie zawiĞci. W koĔcówce wiersza bohaterowie mitu pojawiają siĊ w czasie teraĨniejszym.
Koncept jednoczesnoĞci czasów akcentuje zawsze aktualny obraz najwyĪszego
ludzkiego cierpienia – matki oszalałej z bólu.
Lisnianska, wyraĨnie faworyzująca w swej twórczoĞci czas, w wierszu ɑɬɨɛ
ɤɪɚɫɢɜɨɣ ɛɵɥɚ ɩɪɢɪɨɞɚ…17 skupia siĊ na przestrzeni („ɇɟɬ, ɧɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɵ ɨɬɪɟɡɤɢ, / Ⱥ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɱɚɫɬɢɰɵ”). Odwołując siĊ do aktu stworzenia Ğwiata
przez Boga, poetka konceptualizuje go jako fizyczny proces rzeĨbienia w glinie.
Bohater liryczny umyĞlnie kopiuje boską pracĊ na mniejszą wprawdzie skalĊ, ale
bez wiĊkszych sukcesów:
ɉɨɬɨɦɭ-ɬɨ ɹ ɢ ɩɵɬɚɥɚɫɶ
Ɉɛɥɢɤ ɜɵɥɟɩɢɬɶ ɧɚɲɟɝɨ ɜɟɤɚ,
ɇɨ ɬɨ ɝɥɢɧɚ ɢɡ ɪɭɤ ɜɵɪɵɜɚɥɚɫɶ,
Ɍɨ ɧɟ ɫɥɭɲɚɥɚɫɶ ɫɬɟɤɚ.

UĞwiadamia sobie materialnoĞü Ğwiata w momencie straty ukochanej osoby,
bĊdącej jego materialną czĊĞcią. Trwanie w czasie ludzi bĊdących cząstkami przestrzeni przestaje mieü znaczenie w momencie znikniĊcia waĪnej dla nas cząstki.
Bohaterka kojarzy poszczególne rzeczy – znikający Ğnieg, odlatującego ptaka, bezlistną gałązkĊ – z momentem odejĞcia ukochanego. W sytuacji ulotnoĞci czasu
i nieodwracalnoĞci jego skutków człowiek zadowala siĊ namiastkami minionego
czasu, czyli rzeczami. Korzystając z metafory pojĊciowej CZAS TO PIENIĄDZ,
Lisnianska dotyka jego waĪnej cechy – nietrwałoĞci. PoniewaĪ stracony czas nie
wraca, zastĊpujemy go namacalnymi oszustwami:
________________
17

ɂ. Ʌ ɢ ɫ ɧ ɹ ɧ ɫ ɤ ɚ ɹ, Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɩɨɷɡɢɢ, http://lisnyanskaya.ouc.ru/chtob-krasivoibula-priroda.html (1.12.2011).
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ȼɪɟɦɹ – ɞɟɧɶɝɢ. ȼ ɫɜɹɳɟɧɧɨɦ ɫɬɪɚɯɟ
Ɇɵ ɟɝɨ ɞɨ ɤɨɩɟɣɤɢ ɬɪɚɬɢɦ.
ȼ ɲɢɮɨɧɶɟɪɟ ɤ ɬɜɨɟɣ ɪɭɛɚɯɟ
ə ɩɪɢɞɜɢɧɭɥɚ ɩɥɚɬɶɟ
ȼɨɬ ɨɱɤɢ ɬɜɨɢ, ɜɨɬ ɬɟɬɪɚɞɤɚ,
ȼɨɬ – ɫɬɢɥɨ ɫ ɨɩɭɫɬɟɥɵɦ ɫɬɟɪɠɧɟɦ.
ȼɪɟɦɹ – ɞɟɧɶɝɢ, ɚ ɩɚɦɹɬɶ – ɫɯɜɚɬɤɚ
ɇɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɫ ɩɪɟɠɧɢɦ.

Poetka powraca tu do konceptu pamiĊci, który ujmuje ją w postaci walki przeszłoĞci z teraĨniejszoĞcią. Zmaterializowana przeszłoĞü („ȼɨɬ ɨɱɤɢ ɬɜɨɢ, ɜɨɬ ɬɟɬɪɚɞɤɚ”), pochodząca z nieistniejącego juĪ, straconego czasu, ma szansĊ wciąĪ istnieü w teraĨniejszej przestrzeni.
Czas zawsze składa siĊ z pojedynczych samotnoĞci – własnych indywidualnych czasów przyrody, drzew i ludzi, tak konceptualizowany jest czas w wierszu
Ɉɡɧɨɛ18. Zgodnie z heraklitowym panta rhei kai ouden menei, płynący czas wszystko
i wszystkich zmienia. We wspólnym czasowym domu gnieĨdzi siĊ wiele czasów
(„ȼɫɹɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɸɬɢɬɫɹ ɜ ɨɛɳɟɦ ɞɨɦɭ”). Obraz wspólnego domu jest jednak mylący, gdyĪ tak naprawdĊ Īycie przebiega w samotnoĞci. Lisnianska subiektyfikuje
mijanie dni jak wychowywanie dzieci. Personifikacja dni jako potomstwa ma
szczególne konsekwencje – kształtujemy nasze dzieci, a one odchodzą. Podobnie
długo i kaĪdy sobie rozwijamy samotne dni, o czym Ğwiadczy wyszczerbiona rama
po wybitym lustrze, wyrzuconym w mrok Ğwiata, który opuĞcił rĊce w geĞcie rezygnacji. PrzygnĊbiający wizerunek ogólnoludzkiej beznadziei zmienia siĊ w obraz
pojedynczego drĪącego na wietrze drzewa:
ɇɟɬ, ɷɬɨ ɞɟɪɟɜɨ ɡɚ ɧɟɪɚɡɛɢɬɵɦ ɫɬɟɤɥɨɦ
ȼɟɬɜɢ ɫɜɨɢ ɞɨ ɫɚɦɵɯ ɤɨɪɧɟɣ ɨɩɭɫɤɚɟɬ, –
ɗɬɨ ɥɢɫɬɜɚ, ɡɚɞɭɦɚɜɲɢɫɶ ɨ ɛɵɥɨɦ
ȼɪɟɦɟɧɢ, ɝɢɛɟɥɶɧɵɯ ɞɟɥ ɟɦɭ ɧɟ ɫɩɭɫɤɚɟɬ.

Lustro, bĊdące czĊstym konceptem w wierszach Lisnianskiej, poetka łączy nie
tylko w tym utworze z konceptem okna. „Lustrzana” rola poety19, polegająca na pokazywaniu tego, co siĊ przed nim znajduje, łączy siĊ tu z otwartoĞcią na Ğwiat okna.
Rozbite lustro i cała szyba zamieniają siĊ miejscami i Ğwiat obrazowany przez drzewo odbija siĊ w podmiocie lirycznym, by za moment okno mogło staü siĊ lustrem,
które odbija obraz Ğwiata wchłoniĊty przez tenĪe podmiot. Okazuje siĊ nim byü
niezbyt mądry człowiek („ɧɟɜɵɫɨɤɢɣ ɥɨɛ”) ze skrajnymi emocjami („Ʉɪɨɜɶ ɩɥɚɦɟɧɟɣ ɢ ɥɟɞɟɧɟɣ ɜɨ ɦɧɟ”) kumulujący w sobie czas ludzkoĞci. O ile młodoĞü jest
czytelna, to staroĞü jest jak wielowarstwowa maska-makijaĪ, jak amalgamat, i nie
________________
18

ɂ. Ʌ ɢ ɫ ɧ ɹ ɧ ɫ ɤ ɚ ɹ, ɉɟɪɟɦɟɳɟɧɧɵɟ ɨɤɧɚ, dz. cyt., s. 29.
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wiadomo, jakie są zamiary potomków. Targane dreszczami w mroku Ğwiata drzewo-Īycie i człowiek stojący naprzeciw lustra to jedna i ta sama postaü. Synteza
pokoleĔ, czasów, dziejów w jednym Īyciu – tak zostaje ostatecznie zobrazowany
czas.
Lisnianska do perfekcji opanowała sztukĊ „ɠɢɜɨɩɢɫɚɧɢɹ”20, która pozwala
oĪywaü jej poetyckim konceptom. JĊzykowy obraz czasu naleĪy do jej niewątpliwych osiągniĊü artystycznych.
________________
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