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I. Wpro wa dze nie

I.1. Jak po ezja po wsta je

W sen sie psy cho lo gicz nym wiersz po wsta je w nie świa do mo ści. Od krył ją po eta – jak
przy znał to Freu d1. Na to miast ro dzi go du sza (psy che), któ ra – we dług Jun ga – ob cu je
wła śnie z nie świa do mo ścią2. Wy twa rza zaś umysł, po nie waż po ezja to ję zyk – treść w po -
sta ci sfor mu ło wa nych słów, któ re czę sto wy ra ża ją cier pie nie umy słu i du szy, po ru sza -
jąc ser ce, a więc emo cje. For ma to bez piecz ne wy obra że nie tre ści (ob raz, dźwięk) i od -
po wied nie zor ga ni zo wa nie słów (rytm, me ta fo ra, styl). Treść to na przy kład sil ne prze -
ży cia wy ra żo ne w od po wied niej i bez piecz nej for mie, któ re po tym ak cie eks pre sji
za zwy czaj opa da ją, a u au to ra po ja wia się zwy kle uczu cie ulgi i za do wo le nia, nie kie dy
tak że po czu cie wspól no ty w twór czym do świad cze niu3. Tak po ezja po wsta je. Ter min
„po ezjo te ra pia” za wie ra w so bie dwa wy ra zy: „po ezja” – ozna cza wiersz, czy li mo wę
w szcze gól ny spo sób zor ga ni zo wa ną4, na to miast wy raz „te ra pia” po cho dzi, jak wia do -
mo, z ję zy ka grec kie go, gdzie the ra pe ia ozna cza le cze nie przez sztu ki eks pre syj ne, czy -
li po przez wiersz, śpiew, ta niec. W mi to lo gii grec kiej Askle pios, bóg sztu ki le kar skiej, był
sy nem Apol lo na – bo ga po ezji, me dy cy ny i sztu ki, co wskazuje na ich więź5. 

W sen sie hi sto rycz no li te rac kim po ezja po wsta ła naj pierw w an tycz nej Gre cji. Twór -
czość ar ty stycz ną Gre cy za czę li wła ści wie od dwóch sztuk: jed nej, wspo mnia nej, eks -
pre syj nej, dru giej kon struk cyj nej. Każ da z nich mia ła wie le skład ni ków. Na pierw szą
skła dał się, two rząc jed ną ca łość, ze spół po ezji, mu zy ki i tań ca, na dru gą zaś – ze spół
ar chi tek tu ry, rzeź by i ma lar stwa6.

Osno wą sztu ki eks pre syj nej był za tem ta niec, któ re mu wtó ro wa ły sło wa i dźwię -
ki mu zy ki – sta no wi ły one jed ną sztu kę. Sztu ka ta po le ga ła na wy po wia da niu uczuć
i po pę dów czło wie ka za rów no po przez dźwię ki, jak i ru chy; da lej: po przez sło wa, me -
lo dię i rytm7. W tej wcze snej sztu ce lu dzie wy ła do wy wa li swe uczu cia, ocze ku jąc, że

1 P. J. Lon go, Po ezja ja ko te ra pia, tłum. M. Bo ja run, „Bi blio te ra peu ta. Kwar tal nik Pol skie go
To wa rzy stwa Bi blio te ra peu tycz ne go”, Wro cław 2002, nr 2, s. 1. Oczy wi ście w sen sie na uko wym
od kryw cą mię dzy in ny mi nie świa do mo ści był Zyg munt Freud. Zob. np. Wstęp do psy cho ana li -
zy, tłum. J. Pro ko piuk, Wyd. PWN, War sza wa 1994. O twór czo ści po etyc kiej pi sze Freud w słyn -
nym szki cu Pi sarz i fan ta zjo wa nie, zob. Z. Freud, Dzie ła, t. X, Sztu ki pla stycz ne i li te ra tu ra, rozdz.
Pi sarz i fan ta zjo wa nie, tłum. R. Resz ke, Wy daw nic two KR, War sza wa 2009, s. 145 i n.

2 C. G. Jung, Ty py psy cho lo gicz ne, tłum. R. Resz ke, Wyd. WRO TA.KR, War sza wa 1997, s. 188.
Jung na pi sał, że „dzie ło twór cze wy ra sta z nie świa do mych głę bi”. Zob. C. G. Jung, Ar che ty py
i sym bo le. Pi sma wy bra ne, wy brał, przeł. i wstę pem po prze dził J. Pro ko piuk, Wyd. Czy tel nik, War -
sza wa 1981, rozdz. Psy cho lo gia i li te ra tu ra, s. 424.

3 P. J. Lon go, op. cit., s. 3.
4 Ha sło Wiersz, w: M. Gło wiń ski, T. Kost kie wi czo wa, A. Oko pień -Sła wiń ska, J. Sła wiń -

ski, Słow nik ter mi nów li te rac kich, pod red. J. Sła wiń skie go, Wyd. Osso li neum, Wro cław 1976,
s. 488.

5 P. J. Lon go, op. cit., s. 1.
6 W. Ta tar kie wicz, Hi sto ria es te ty ki, t. I, Es te ty ka sta ro żyt na, Wyd. Osso li neum, Wro cław

1962, s. 26.
7 Ibidem.
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32 Prze gląd Bi blio te ra peu tycz ny. Rocz nik 1/2011

przy nie sie im to ulgę. Słu ży ła ona więc – mó wiąc mo wą ów cze sną – do oczysz cza nia
dusz, któ re Gre cy na zy wa li ka thar sis. Ter min ten po ja wił się w związ ku z ich sztu ką
i utrzy mał na stałe8. Tak po ezja za czę ła le czyć, tak za czę ła się the ra pe ia, po nie waż
Gre cy wi dzie li w niej dzie ło nie umie jęt no ści, lecz na tchnie nia udzie lo ne go po ecie
przez bo skie mo ce. Dzię ki bo skiej in ter wen cji po ezja da je wie dzę naj wyż sze go ro dza -
ju: kie ru je du sza mi, wy cho wu je lu dzi, czy ni, a przy naj mniej mo że czy nić ich lep szy -
mi9. An tycz ni po eci wi dzie li źró dło po ezji w bo skim na tchnie niu, a jej za da nie – we
wzbu dza niu ra do ści, w roz ta cza niu cza ru, ale też w glo ry fi ko wa niu prze szło ści. Te mat
jej do strze ga li w lo sach bo gów i lu dzi; by li prze ko na ni o jej war to ści. Twier dzi li, że 
po ezji nie moż na się na uczyć, dla te go po etę umiesz cza li w gro nie wiesz czów. Ich sta -
no wi sko by ło pod pew ny mi wzglę da mi zbli żo ne do te go, któ re póź niej na zy wa no ro-
 man tycz nym. By ło da le kie od ja kie go kol wiek for ma li zmu10.

Ta wcze sna po ezja by ła za tem czymś wię cej niż sztu ką. Zwią za na z kul tem i ob rzę -
da mi, zwłasz cza dio ni zyj ski mi, łą czy ła się z pro ce sja mi, ofia ra mi, ob rzę da mi, ra czej
wy ra ża ła uczu cia, niż kształ to wa ła rze czy, by ła ak cją, nie kon tem pla cją. Wiel ką po ezję
epic ką pręd ko oto czy ła le gen da, al bo wiem w utwo rach Ho me ra wi dzie li Gre cy księ gi
ob ja wio ne, po nie waż stwo rzy ły one olim pij ską re li gię, peł ną mi tów, a jej bo ha te ra mi
by li bo go wie tak sa mo jak lu dzie11. Oprócz te go Gre cy mie li li ry kę Sa fo ny, Ana kre on -
ta, Pin da ra i in nych, któ ra w swym ro dza ju by ła rów nie do sko na ła, jak epi ka Ho me ra. 

Gre cja wy da ła też jed ne go po dru gim kil ku ge nial nych tra gi ków: Aj schy lo sa, So -
fo kle sa, Eu ry pi de sa, ja kich póź niej nie by ło przez stu le cia. Pra wie od po cząt ku tra ge -
dia się ga ła – we dle zgod nej opi nii na stęp nych po ko leń – szczy tów12. Wy ro sła z ob rzę -
dów na le żą cych do kul tu re li gij ne go i by ła z nim zwią za na ści ślej niż epi ka i li ry ka
Gre ków, ale wiel kość da ła jej myśl, treść, pod ję cie za gad nień ży cia i lo su ludz kie go.
Po cząt ko wo nie mia ła nic wspól ne go z re ali zmem. We swej wcze śniej szej fa zie roz gry-
 wa ła się nie w sfe rze ludz kiej, lecz na po gra ni czu sfer ludz kiej i bo skiej. Te ma tem tra -
ge dii by ły mi ty, ich isto tą – za gad nie nia sto sun ku czło wie ka i bo ga, wol no ści i ko niecz -
no ści; roz gry wa ły się w cu dow nej, nad ludz kiej at mos fe rze, bez my śli o przed -
sta wia niu i róż ni co wa niu cha rak te rów, od twa rza niu rze czy wi sto ści, nie do pusz cza ły
mo ty wów, któ re mo gły by za mą cić tę at mos fe rę13. By ła sztu ką dla wszyst kich. Bar dzo
sil nie od dzia ły wa ła na wi dzów.

I.2. Jak po ezja le czy – ka thar sis

Okre ślił to Ary sto te les, wpro wa dza jąc po ję cie ka thar sis w swo jej słyn nej de fi ni cji tra -
ge dii (w dzie le pod ty tu łem Po ety ka, roz dział VI), przed sta wia jąc dzia ła nie ak cji tra -
gicz nej na wi dza ja ko wzbu dza nie do znań li to ści i trwo gi, a za ra zem „oczysz cza nie”
ta kich do znań – oto je go sło wa: „przez li tość (éle os) i trwo gę (phó bos) spro wa dza

8 Ibidem, s. 27.
9 Ibidem, s. 39.
10 Ibidem, s. 45–46.
11 Ibidem, s. 31.
12 Ibidem, s. 59.
13 Ibidem, s. 58.
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oczysz cze nie (káthar sis) ta kich afek tów”14. To la pi dar ne i przez to za gad ko we sfor-
 mu ło wa nie Ary sto te le sa w póź niej szych cza sach sta ło się przed mio tem wie lo ra kich in-
 ter pre ta cji. Wy da je się, że w je go uję ciu ka thar sis by ła naj praw do po dob niej ro zu -
mia na nie ja ko uszla chet nie nie uczuć wi dza, lecz ja ko wy zwo le nie go od nich – lo sy
bo ha te ra tra gicz ne go, po bu dza jąc od bior cę do nie zmier nie in ten syw ne go prze ży cia
li to ści i trwo gi, po zwa la ły mu się od nich uwol nić i osią gnąć spo kój we wnętrz ny; po-
 ję cie ka thar sis na bie ra ło tu sen su psy cho lo gicz ne go (za pew ne nie bez in spi ra cji grec-
 kich teo rii me dycz nych)15. Wła śnie tę ko rzyść Ary sto te les okre śla wy ra zem ka thar sis,
do któ re go ob ja śnie nia przy czy nia ją się też sło wa Pla to na o słu cha czach po ezji, wy -
po wie dzia ne usta mi Gor gia sza, bo ha te ra dia lo gu na zwa ne go je go imie niem: „Ogar nia
ich trwo ga i li tość, a przez po wo dze nie i nie po wo dze nie w ob cych spra wach i oso-
bach, du sza prze ży wa coś wła sne go. Ten wpływ po ezji, w ogó le sło wa (lo gos) na du -
szę po rów nał Gor giasz z dzia ła niem le karstw oczysz cza ją cych cia ło”16. Póź niej si
in ter pre ta to rzy, na przy kład z XIX i XX wie ku, ob ja śnia li oczysz cza ją ce dzia ła nie tra -
ge dii lecz ni czo -te ra peu tycz nie, uwa ża jąc ka thar sis za me ta fo rę le kar ską, któ ra ozna -
cza dzia ła nie tra ge dii, a nie cel (bo za cel uwa żał Ary sto te les swo istą przy jem ność 
es te tycz ną), i tak to ob ja śnie nie for mu ło wa li: „w każ dej du szy drze mią dys po zy cje czy
skłon no ści do roz ma itych afek tów. Pod wpły wem wra żeń sce nicz nych uak tyw nia ją się
one i wy do by wa ją na wierzch, np. w for mie li to ści i trwo gi, a przez to prze ży cie ich
w ilu zji es te tycz nej prze sta ją nas nie po ko ić we wnętrz nie”17. Ka thar sis ozna cza więc
uwol nie nie od cze goś, tu taj: od afek tów, usu nię cie ich – jak prze czysz cza ją cym le kar -
stwem – z du szy, choć nie na za wsze, tyl ko do naj bliż sze go za bu rze nia har mo nii we -
wnętrz nej18. 

Po ję cie ka thar sis moż na jed nak ro zu mieć na wie le roz ma itych spo so bów, ta kich
jak:

n efekt o cha rak te rze te ra peu tycz nym; 
n „oczysz cze nie” mo ral ne; 
n do świad cze nie mi stycz ne; 
n prze ży cie o cha rak te rze czy sto es te tycz nym; 
n he do ni stycz ne za do wo le nie19. 

Wła śnie we dług te go po rząd ku roz pa trzy my da lej po szcze gól ne do mi nu ją ce for -
my po ezjo te ra pii, a mia no wi cie twór czą i/lub lek tu ro wą.

14 Trzy po ety ki kla sycz ne. Ary sto te les. Ho ra cy. Pseu do -Lon gi nos, prze ło żył, wstę pem i ob ja -
śnie nia mi opa trzył T. Sin ko, Wyd. Osso li neum, Wro cław 2006, s. XIX.

15 Ha sło Ka thar sis, w: M. Gło wiń ski, T. Kost kie wi czo wa, A. Oko pień -Sła wiń ska, J. Sła wiń ski,
op. cit., s. 185.

16 Cyt. za: T. Sin ko, Wstęp, w: Trzy po ety ki kla sycz ne. Ary sto te les. Ho ra cy. Pseu do -Lon gi nos, 
s. XX.

17 Ibidem, s. XXI.
18 Ibidem.
19 Ha sło Ka thar sis, w: M. Gło wiń ski, T. Kost kie wi czo wa, A. Oko pień -Sła wiń ska, J. Sła wiń ski,

op. cit., s. 185.
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34 Prze gląd Bi blio te ra peu tycz ny. Rocz nik 1/2011

II. Ka thar sis w po ezjo te ra pii na sta wio nej 
na efekt te ra peu tycz ny

II.1. Ka thar sis w for mach twór czo ści li rycz nej na sta wio nej 
na efekt te ra peu tycz ny

Isto tą twór czo ści li rycz nej jest po trze ba eks pre sji, a po ezja sta no wi jej naj głęb szy wy -
raz20. Jak wia do mo, eks pre sja to uze wnętrz nie nie w spo sób ar ty stycz ny pew nej rze czy-
 wi sto ści we wnętrz nej, świa ta du cho we go, psy chi ki twór cy. Dla te go do me ną te ma -
tycz ną li ry ki są we wnętrz ne prze ży cia, do zna nia, emo cje i prze ko na nia po ety, prze ka -
zy wa ne głów nie za po śred nic twem wy po wie dzi mo no lo gicz nej, o sil nym na ce cho wa niu
su biek tyw nym, pod po rząd ko wa nej – w oma wia nej po ezjo te ra pii – przede wszyst kim
efek to wi te ra peu tycz ne mu i funk cji eks pre syw nej. Według współ cze snych ba da czy
i my śli cie li eks pre sja twór cza zy ska ła mię dzy in ny mi war tość oso bo twór czą, te ra peu -
tycz ną i ka tar tycz ną21. Świad czą o tym na przy kład opi nie osób nie peł no spraw nych
o wła snej twór czo ści po etyc kiej, oto frag men ty: „[…] się gam po pió ro w mo men tach
wzru szeń, smut ku, bó lu czy ża lu za czymś, co bez pow rot nie mi nę ło. Pi sa nie trak tu ję
ja ko swo istą uciecz kę od rze czy wi sto ści w cu dow ną kra inę ma rzeń, gdzie wszystko
jest moż li we”22. „Te wier sze są swo istą for mą au top sy cho te ra pii oraz dzie le niem się
swo im spo so bem po strze ga nia świa ta i odro bi ną na dziei, bez któ rej ży cie sta ło by się
trud niej sze”23. „Wier sze mo je po wsta ły z po trze by ser ca. Za war łam w nich swo je tę s-
k no ty za pięk nem i cie płem. W nich od by wam po dró że. Za wie ra ją to, cze go ni gdy nie
mo głam mieć. Mó wię o tym, co i jak czu ję”24. 

Cen tral nym ele men tem utwo ru li rycz ne go na sta wio ne go na efekt te ra peu tycz ny
naj czę ściej by wa pod miot li rycz ny („ja” li rycz ne), któ re go uczu cia lub my śli – a więc
sy tu acja wy zna nia (li rycz na) – sta no wią do mi nan tę kom po zy cyj ną. Oto przy kład:

ból zże ra mo je my śli
po ły ka na dzie ję
je go pi sklę ta
wy klu wa ją się w mo im umy śle
a opie kuń cze pta ki
wy la tu ją po no wy po karm

20 A. Stu pin -Rzoń ca, Sło wo wstęp ne, w: Prze sła nie na dziei. An to lo gia twór czo ści li te rac kiej osób
nie peł no spraw nych ru cho wo, część I, Po ezja, wy bór i opra co wa nie A. Stu pin -Rzoń ca, wyd. Wyż -
sza Szko ła Pe da go gi ki Spe cjal nej im. Ma rii Grze go rzew skiej, War sza wa 1997, s. 4–5.

21 A. Stu pin -Rzoń ca, Wpro wa dze nie. O war to ści te ra peu tycz no -re wa li da cyj nej twór czo ści po-
 etyc kiej osób nie peł no spraw nych, w: Prze sła nie na dziei, s. 7–8. Au tor ka war tość psy cho te ra peu -
tycz ną i oso bo twór czą trak tu je „ja ko ja ko ści nie roz dziel ne”. Zob. przy pis 2, s. 8.

22 Da nu ta Drożdż, w: Prze sła nie na dziei, s. 41.
23 Piotr Grze gorz Gor czy ca, ibidem, s. 54.
24 Ge no we fa Gra bow ska, ibidem, s. 62.
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w ko ko nie bó lu
li czę fa le przy pły wów
i od pły wów
mo rze cier pie nia prze ży wa sztorm25

Je że li na wet tre ścią wy po wie dzi po etyc kiej jest wspo mnie nie (od sy ła ją ce w prze -
szłość) lub ma rze nie (od sy ła ją ce w przy szłość), to waż ne są one o ty le, o ile tłu ma czą
te raź niej szą sy tu ację pod mio tu. Na sta wie niu na „ja” to wa rzy szy w utwo rze li rycz nym
jaw na lub za ma sko wa na do mi na cja cza su te raź niej sze go, na przy kład:

JĄ DRO OGNIA
Spoj rza łem wstecz
nie by ło po co
Spoj rza łem przed sie bie
do strze głem NIC
za mkną łem oczy
zo ba czy łem CIEM NOŚĆ
w NIEJ by ło wszyst ko
Do dziś
nie wiem co26

W po ezjo te ra pii do mi nan tą utwo rów jest sfe ra oso bi stych prze żyć jed nost ki, któ -
re da ją się spro wa dzić do rze czy wi stych do świad czeń we wnętrz nych twór cy, czy li toż -
sa mo ści „ja” li rycz ne go i po ety. Toż sa mość ta ma do nio słe zna cze nie, gdyż na niej
głów nie za sa dza się efekt te ra peu tycz ny. Efekt ten wy zwa la pi szą cych wier sze od
sil nych emo cji i naj czę ściej przy krych prze żyć. Na tu ra i psy chi ka czło wie ka są bo wiem
tak skom pli ko wa ne, że aby wy zwo lić w nich si ły, któ re sta ły by się pod sta wą te go, co na -
zy wa się au to te ra pią, trze ba za sto so wać sub tel ne środ ki27. Jed nym z nich jest po ezja.
Utwo ry ta kie – szcze gól nie na se sjach po ezjo te ra pii – są trak to wa ne ja ko do ku men ty
prze żyć twór ców i czę sto pod le ga ją oce nie we dług kry te riów szcze ro ści, au ten tycz no ści
czy praw dzi wo ści. Do świad cze nia utrwa lo ne w utwo rze li rycz nym z re gu ły są re la ty wi -
zo wa ne do oso by au to ra, w niej znaj du ją od nie sie nie i uza sad nie nie. W ten spo sób ak-
 cent z „po etyc ko ści” utwo ru prze su wa się tak da le ce na je go emo cjo nal ność, że po ezjo -
te ra pia w świa do mo ści li te rac kiej ogó łu od bior ców sta no wi swo istą prak ty kę ję zy ko wą,
w któ rej funk cja eks pre syw na zde cy do wa nie do mi nu je nad es te tycz ną. Coś jest na rze -
czy, sko ro śro do wi ska zaj mu ją ce się po ezjo te ra pią wła śnie za war tą w niej eks pre sję
uczy ni ły jej pod sta wo wym i swo istym wy ra zem es te tycz nym: „W wier szach tych jest coś
in try gu ją ce go – pi sze An drzej Ko wal z Kra kow skie go Szpi ta la Neu rop sy chia trycz ne go

25 Jo an na Draź ba, „ból zże ra mo je my śli...”, ibidem, s. 39.
26 Ta de usz Gor lach, Ją dro ognia, w: Zbli że nie z cie niem. Annähe run gen an den Schat ten, wyd.

Kra kow ski Szpi tal Neu rop sy chia trycz ny im. Jó ze fa Ba giń skie go w Kra ko wie, Kra ków 1996,
[Wier sze pi sa ne przez cho rych], s. 23.

27 A. Hu lek, Przed mo wa, w: W. Krze miń ska, Li te ra tu ra pięk na a zdro wie psy chicz ne, Wyd.
PZWL, War sza wa 1973, s. 5.
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im. Jó ze fa Ba giń skie go – co zdu mie wa swym wy ra zem es te tycz nym, a co bez pow rot -
nie za gi nę ło by z po wo du «bra ku si ły prze bi cia» udrę czo nych swą eg zy sten cją pa cjen -
tów. In te re su ją cy jest spo sób, w ja ki pa cjen ci pró bu ją zma gać się ze swy mi prze ży cia -
mi, ze swo ją cho ro bą za po mo cą nie zwy kłe go na rzę dzia – po ezji”28. Nie za wsze jed-
 nak wi dzą w niej war tość ar ty stycz no -li te rac ką: „Pa mię taj my – przy po mi na na przy kład
Sła wo mir Krzyś ka – że wier szo wość nie jest toż sa ma z po etyc ko ścią, a po etyc kość nie
mu si za wie rać się w wier szu i to sa mo do ty czy war to ści te ra peu tycz nej wier sza, któ -
ry nie za wsze ma peł ny zwią zek z je go war to ścią li te rac ką”29. „Nie ma peł nej zbież no -
ści mię dzy war to ścią li te rac ką a war to ścią te ra peu tycz ną wier szy. Cza sem zu peł nie
mier ne wier sze ma ją du żą war tość dla bi blio te ra pii – jak to zda rza się z utwo ra mi pa -
cjen tów opi su ją cy mi ich cier pie nia i po wrót do zdro wia”30. Wiersz jest za tem poj mo -
wa ny przede wszyst kim ja ko eks pre sja prze żyć, idei, do świad czeń, a nie ja ko obiek ty-
w ny wy twór: „na le ży od no to wać pew ną róż ni cę po mię dzy po ezją wy ko rzy sty wa ną
w te ra pii a po ezją ja ko sztu ką sa mą w so bie. Ta pierw sza da je moż li wość wy ra że nia
swo ich od czuć oraz kształ to wa nia wła snej oso bo wo ści, pod czas gdy ce lem dru giej jest
wiersz ja ko ta ki”31. W ten spo sób idea eks pre sji sta ła się pod sta wo wym za ło że niem
okre ślo ne go wzor ca li rycz ne go po ezjo te ra pii, któ ry na da je jej war tość po nadin dy wi -
du al ną, bę dąc za ra zem li te rac ką ko dy fi ka cją. 

W związ ku z tym, że w po ezjo te ra pii tak wiel ką rangę przy pi su je się eks pre sji,
a utwór trak tu je się ja ko in dy wi du al ny prze kaz, naj istot niej szym pro ble mem sta je się
sto su nek dzie ła do twór cy. W tym kontekście fra pu ją ce wydają się na stę pu ją ce py ta -
nia, któ re traf nie sformułował An drzej Ko wal: „Czy twór czość po etyc ka ma tę wła ści wość,
że lę ki i ob se sje tra cą swą moc pod wpły wem jej za klęć? W ja kim sto sun ku po zo sta ją:
okre ślo ne sta ny emo cjo nal ne i przy po rząd ko wa ne im okre ślo ne zna ki? Czy za szy fro -
wa ne w po etyc ki ję zyk sta ny emo cjo nal ne au to rów mo gą od sło nić rze czy wi ste ich prze -
ży cia? Na czym po le ga po etyc ka traf ność opi su w od nie sie niu do sta nów emo cjo nal -
nych? Czy cu dze sta ny psy chicz ne mo gą być po zna wa ne przez po etyc ki wy raz?”32

II.2. Ka thar sis w po etyc kich lek tu rach na sta wio nych 
na efekt te ra peu tycz ny

We dług usta leń Te re sy Stań czak le cze nie za po śred nic twem po ezji roz wi nę ło się w od -
ręb ną ga łąź bi blio te ra pii naj pierw w Sta nach Zjed no czo nych. W 1959 ro ku w No wym
Jor ku za ło żo no sto wa rzy sze nie Po etry The ra py As so cia tion (Sto wa rzy sze nie Po ezjo -
te ra peu tycz ne), któ re wy da wa ło wła sne pi smo i or ga ni zo wa ło do rocz ne kon fe ren cje33.

28 A. Ko wal, Przed mo wa, w: Zbli że nie z cie niem, s. 5.
29 S. Krzyś ka, Lin gwi sty ka sta ty stycz na w te ra pii wier szem, w: Ar te te ra pia w edu ka cji i roz wo -

ju czło wie ka, red. M. i T. Sie mież, Wyd. Na uk. Dol no ślą skiej Szko ły Wyż szej, Wro cław 2008, 
s. 13.

30 T. Stań czak, Me to dy bi blio te ra pii, „Szpi tal nic two Pol skie” 1979, nr 23 (6), War sza wa,, 
s. 277–278.

31 P. J. Lon go, op. cit., s. 1. 
32 A. Ko wal, op. cit., s. 5.
33 T. Stań czak, op. cit., s. 277.
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Z ko lei Pe rie Lon go – dy plo mo wa na po ezjo te ra peut ka ame ry kań ska, któ ra za ję cia gru -
po we go czy ta nia i pi sa nia po ezji w Ośrod ku Psy chia trycz nym w Ka li for nii (San ta Bar -
ba ra) pro wa dzi od 1991 ro ku – po da je, że w 1969 ro ku psy chia tra Jac ky J. Le edy (ży -
ją cy w la tach 1921–2004, au tor słyn ne go zda nia: „Po ezja jest kró lew ską dro gą do pod -
świa do mo ści”) opu bli ko wał w USA pierw szą mo no gra fię o te ra pii przez po ezję,
za ty tu ło wa ną Po etry The ra py (Po ezjo te ra pia, wy ko rzy sta nie po ezji w le cze niu za bu rzeń
emo cjo nal nych), za wie ra ją cą pra ce wie lu pio nie rów na tym po lu34. „W tym mniej wię -
cej cza sie – czy ta my da lej u Pe rie Lon go – co raz wię cej osób zwią za nych z in sty tu cja -
mi po mo cy spo łecz nej się ga ło po po ezję przy pro wa dze niu za jęć gru po wych. Na le żał
do nich Ar thur Ler ner z Los An ge les, któ ry w la tach sie dem dzie sią tych ubie głe go wie -
ku za ło żył na Za chod nim Wy brze żu In sty tut Po ezjo te ra pii, a w ro ku 1976 na pi sał
książ kę Po etry in the The ra peu tic Expe rien ce (Po ezja w do świad cze niu te ra peu tycz -
nym). W 1980 ro ku do szło do spo tka nia wszyst kich ak tyw nych pro pa ga to rów te ra pii
z wy ko rzy sta niem po ezji w ce lu opra co wa nia wska zó wek w za kre sie szko le nia i norm
po ezjo te ra pii – co póź niej przybrało for mę Prze wod ni ka me to dycz ne go (1997) Kra jo -
we go Sto wa rzy sze nia Po ezjo te ra pii (The Na tio nal As so cia tion for Po etry The ra py)”35.
Na stro nie in ter ne to wej au tor ki znaj dzie my tak że mię dzy in ny mi in for ma cje o dzia -
łal no ści The Na tio nal for Bi blio/Po etry The ra py (Kra jo wej Fe de ra cji Bi blio/Po ezjo te -
ra peu tycz nej), pu bli ka cjach, cza so pi smach, na przy kład „Jo ur nal of Po etry The ra py”,
kon fe ren cjach.

W Pol sce prac z za kre su po ezjo te ra pii jest do praw dy nie wie le. Są to ra czej frag-
 men ty w pod ręcz ni kach bi blio te ra pii bądź ar te te ra pii, rza dziej po ja wia ją się ar ty ku ły36.
Cza sa mi te mat ten by wa po dej mo wa ny w przed mo wach do zbio rów po etyc kich osób
nie peł no spraw nych lub cho rych. Naj bar dziej in te re su ją ce tek sty wy mie nia my w przy -
pi sach do te go ar ty ku łu.

34 P. J. Lon go, op. cit., s. 2. Po etry The ra py, ed. J. J. Le edy, Lip pin cott Comp. Phi la del phia
1969. Peł ny opis bi blio gra ficz ny przy ta cza my za: T. Stań czak, op. cit., s. 278. Książ ka nam nie -
zna na, po dob nie jak i po zo sta łe pu bli ka cje. War to w tym miej scu przy po mnieć, że Zyg munt
Freud „kró lew ską dro gą do nie świa do mo ści” na zwał pro ce du rę in ter pre ta cyj ną ma rzeń sen-
 nych – por. E. Fia ła, Mo de le freu dow skiej me to dy ba da nia dzie ła li te rac kie go, Wyd. TN KUL, Lu -
blin 1991, s. 49. Na to miast „pod świa do mość” jest ter mi nem wpro wa dzo nym do psy cho lo gii
przez Pier re’a Ja ne ta (1859–1947), czę sto błęd nie utoż sa mia nym z po ję ciem przed świa do mo -
ści w teo rii Freu da, któ re we dług nie go jest okre śle niem gra nicz nej sfe ry psy chi ki mię dzy świa -
do mo ścią a nie świa do mo ścią; obej mu je ono tre ści nie bę dą ce obec nie w po lu świa do mo ści (tre -
ści stłu mio ne – w prze ci wień stwie do tre ści wy par tych, na le żą cych do sfe ry nie świa do mo ści),
lecz któ re mo gą być ła two ak ty wi zo wa ne, a wów czas po wra ca ją do świa do mo ści. Z ko lei „pod -
świa do mość” w psy cho lo gii ogól nej ozna cza wy obra że nia, my śli, uczu cia i ak ty wo li, któ re znaj -
du ją się po ni żej pro gu po bu dli wo ści i tym sa mym nie są do stęp ne świa do mo ści. Daw niej ter min
ten sto so wa no w psy cho ana li zie ja ko sy no nim „nie świa do mo ści”, obec nie jed nak wy szedł on
z uży cia. Sło wo „pod świa do mość” jest jed nak bar dzo roz po wszech nio ne w pol sz czyź nie, za -
rów no w ję zy ku po tocz nym, jak i w li te ra tu rze fa cho wej – por. ha sło Pod świa do mość, w: S. Fha-
nér, Słow nik psy cho ana li zy, tłum. J. Ku bit sky, Wyd. GWP, Gdańsk 1996, s. 159–160.

35 Ibidem, da ne z 2002 ro ku.
36 Np. W. Szulc, Po ezjo te ra pia. Sło wa mię dzy mu zy ką a ob ra zem, w: eadem, Ar te te ra pia. Na -

ro dzi ny idei, ewo lu cja teo rii, roz wój prak ty ki, Wyd. Di fin, War sza wa 2011, rozdz. 5; eadem: Po -
ezjo te ra pia, w: eadem, Kul tu ro te ra pia. Wy ko rzy sta nie sztu ki i dzia łal no ści kul tu ral no -oświa to wej
w lecz nic twie, Wyd. Uczel nia ne Akad. Med. im. K. Mar cin kow skie go w Po zna niu, Po znań 1994,
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„Po ezja jest kró lew ską dro gą do pod świa do mo ści” – aż trud no uwie rzyć, że
wła śnie w tym urze ka ją cym pro sto tą zda niu Le edy’ego za wie ra się ca ła isto ta po -
ezjo te ra pii. Ujaw nia się ona spo za za słon uży tych tu me ta for po etyc kich, bo prze cież
„po ezja” to me ta fo ra wszel kiej twór czo ści po etyc kiej, sze rzej: jej czy ta nia lub pi sa nia
utwo rów; „kró lew ska dro ga” to me ta fo ra prze ży cia es te tycz ne go umoż li wia ją ce go te -
ra pię; „do pod świa do mo ści” to skie ro wa nie wier szy w stro nę my śli, emo cji, pro ble -
mów czło wie ka, czę sto nie uświa do mio nych; wresz cie sło wo „jest” to me ta fo ra te ra -
peu tycz nej mo cy po ezji, tkwią cej w jej pięk nie. Słyn ne zda nie Le edy’ego o isto cie
te ra pii przez po ezję moż na za tem wy ja śnić w ten spo sób (tak je in tu icyj nie ro zu mie -
my i czu je my): „Twór czość po etyc ka przez swo je pięk no, w któ rym tkwi si ła te ra -
peu tycz na, za po śred nic twem głę bo kich i sil nych prze żyć es te tycz nych zwią za nych
z jej czy ta niem lub pi sa niem pro wa dzi do zro zu mie nia sie bie i in nych, a dzię ki te mu
do au top sy cho te ra pii”. We dług tych czte rech za gad nień: a) po ezja i jej pięk no, b) si -
ła te ra peu tycz na tkwią ca w po ezji, c) prze ży cie es te tycz ne, d) au top sy cho te ra pia, roz-
 pa trzy my dzia ła nie ka thar sis w po etyc kich lek tu rach na sta wio nych na efekt te ra peu -
tycz ny.

II.2.1. Po ezja i jej pięk no
Po ezja, jak wia do mo, to dzie ło sztu ki, któ re go two rzy wo sta no wi ję zyk. Jest za tem 
sztu ką sło wa; ow szem pięk ną, zwłasz cza wte dy, kie dy wzbu dza – pięk ną for mą
i/lub pięk ną tre ścią – prze ży cie es te tycz ne. „Bo pięk no na to jest, by za chwy ca ło”
– pi sał Nor wid37 i wie dział, co pi sze, al bo wiem za chwyt, wzru sze nie, ocza ro wa nie to
tra dy cyj nie wy mie nia ne, na przy kład przez Ro ma na In gar de na, emo cje wstęp ne skła -
da ją ce się na pierw szy etap prze ży cia es te tycz ne go wzbu dzo ne go przez pięk no dzie ła
sztu ki38. Po ję cie to jest sil nie zwią za ne z teo rią es te ty ki, praw dy i do bra. Z teo rią es te -
ty ki, po nie waż pięk no sta no wi fun da men tal ną ka te go rię es te tycz ną, okre śla ją cą te ele -
men ty i wła ści wo ści przed mio tów es te tycz nych (w tym wy pad ku: po ezji), w któ rych
upa tru je się pod sta wy war to ści es te tycz nych (to jest ka te go rii pięk na, na przy kład wznio -
sło ści, tra gi zmu, ko mi zmu i tym po dob nych, wy wo łu ją cych u czy tel ni ków do zna nia

s. 49 i n.; S. Gó ral czyk, Po ezjo te ra pia w dys funk cjach na rzą dów ru chu, w: Ar te te ra pia. Od roz wa -
żań nad teo rią do za sto so wań prak tycz nych, red. W. Ka ro lak, B. Ka czo row ska, Wyd. Akad. Hum.-
-Ekon. w Ło dzi, Łódź 2011, s. 273 i n.; K. Kra soń, Po ezjo te ra pia, w: Li te ra tu ra dla dzie ci i mło -
dzie ży (po ro ku 1980), pod red. K. He skiej -Kwa śnie wicz, t. II, Wyd. Uni wer sy te tu Ślą skie go, Ka -
to wi ce 2009, s. 271 i n.; J. Pa pu ziń ska, Te ra peu tycz na funk cja po ezji, w: Miej sce li te ra tu ry i te atru
w prze strze niach te ra peu tycz nych. Wer bal ne i nie wer bal ne aspek ty wspar cia roz wo ju, pra ca zbio -
ro wa pod red. na uk. J. Ma lic kie go i K. Kra soń, wyd. Bi blio te ka Ślą ska, Ka to wi ce 2005, s. 89
i n.; B. Woź nicz ka -Pa ru zel, Bi blio te ra pia w śro do wi sku współ uza leż nio nych z grup ro dzin nych Al -
-Anon (od teo rii do dzia łań prak tycz nych), Wyd. Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka, To ruń 2002,
s. 148 i n. Zob. też cza so pi sma: „Po ezja i Dziec ko”, red. nacz. i wyd. S. Gra bow ski, War sza wa
2003–(2006), np. nr 2 z 2004, po świę co ny Po ezji dla dzie ci wo bec cier pie nia; „Gu li wer. Dwu mie -
sięcz nik o książ ce dla dziec ka”, red. nacz. J. Pa pu ziń ska, wyd. Fun da cja „Książ ka dla Dziec ka”,
War sza wa 1991. Zob. rów nież stro nę in ter ne to wą z ty tu ła mi in nych prac: http://www.kaj -
ros.pl/sla wo mir_krzy ska.html.

37 C. K. Nor wid, Pro me thi dion, w: idem, Pi sma wier szem i pro zą, wy brał i wstę pem opa trzył
J. W. Go mu lic ki, PIW, War sza wa 1973, s. 164.

38 R. In gar den, Prze ży cie, dzie ło, war tość, Wy daw nic two Li te rac kie, Kra ków 1966, s. 11–12.
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har mo nii, roz ła do wa nia na pięć i kon flik tów i tak da lej) i bodź ca do prze żyć es te tycz -
nych39. Ja ko przy kład niech po słu ży zna ny wiersz Nor wi da o udrę cze niu, który w opi -
nii wie lu jest za ska ku ją co nie przy gnę bia ją cy mi mo wszech obec ne go w nim smut ku: 

Aerum na rum ple nus 

1
Cze mu mi smut no i cze mu naj smut niej,
Mam że Ci śpie wać ja – czy świat i czas?...
Oh! bo mi wid nym strój tej wiel kiej lut ni,
W któ rą wplą ta ny duch każ de go z nas.

2
I wiem, że każ da ra dość tu ma dru gą,
Po ni żej sie bie, prze ciw -ra dą łzę,
I wiem, że każ dy byt ma swe go słu gę,
I wiem, że nie raz bło go sła wiąc, klnę.

3
Cze mu mi smut no? – bo nie rad bym smu cić
Ani przed so bą kłam stwa rzu cać cień,
By skryć, jak cze go nie moż na od rzu cić,
By uczcić, cze go wy ciąć trud no w pień.

4
Więc to mi smut no – aż do ko ści smut no –
I to – że nie wiem, czy ten lu dzi stek
Ma już tak zo stać ko me dią -okrut ną
I spać, i nu cić śpiąc: „T o – t a k i w i e k!”

5
Więc to mi smut no i tak co raz go rzej,
Aż od -czło wie cza się i pierś, i byt;
I nie wiem, czy już w akord się uło ży,
I nie wiem, czy już kie dy bę dę syt!...

6
I nie wiem – – czy już bę dę mógł nie wie dzieć,
Że co raz Ży wot mniej uczczo ny tu –
Że co raz ła twiej przy cho dzi po wie dzieć,
Ze snu się bu dząc: „W r ó ć m y ż  znów do snu.”40

39 Ha sło Pięk no, w: M. Gło wiń ski, T. Kost kie wi czo wa, A. Oko pień -Sła wiń ska, J. Sła wiń ski, 
op. cit., s. 305.

40 C. K. Nor wid, Aerum na rum ple nus [Udrę czeń pe łen], w: idem, Pi sma wier szem i pro zą, s. 26.
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Pięk no jest rów nież sil nie zwią za ne z teo rią praw dy w dzie le li te rac kim ja ko ze-
 spo łem twier dzeń i opi nii wpi sa nych w to dzie ło i od czu wa nych w świa do mo ści spo -
łecz nej ja ko zgod ne z rze czy wi sto ścią, przede wszyst kim jed nak z przy ję tym po glą -
dem na świat; nie ma ona cha rak te ru lo gicz ne go, po za szcze gól ny mi wy pad ka mi nie
pod le ga we ry fi ka cji41. Cho dzi głów nie o praw dę psy cho lo gicz ną (na przy kład w ob rę -
bie fik cji li te rac kiej), w niej bo wiem tkwi si ła te ra peu tycz na. Po służ my się przy kła -
dem z twór czo ści Nor wi da:

Har mo nia

1
I ner wów gra, i współ -za chwy ce nie,
I toż sa mość hu mo ru –
Łą czą lu dzi bez spo ru.
Lecz   b e z w a l k i  nie łą czy   s u m i e n i e!

2
Trud ne z ła twym w prze ciw ne dwie stro ny
Ro ze rwą wprzód czło wie ka,
Nim har mo nii do cze ka –
Ode pchną wprzód, gdzie zmar łych mi lio ny.

3
W gwiazd har mo nię po glą dać we se lej
Przez wie le lat sa mot nych,
Niż w źre ni cach bły skot nych 
Wy czy tać raz – c o? ser ca roz dzie li!..42

Ist nie je też ści sły zwią zek mię dzy pięk nem a teo rią do bra. Umber to Eco pi sał, że
„«pięk ny» – a wraz z nim «wdzięcz ny», «ład ny», «wznio sły», «cu dow ny» i «pysz ny»,
i tym po dob ne wy ra że nia – to przy miot nik, któ re go czę sto uży wa my, wska zu jąc, że coś
nam się po do ba. Wy da je się, że w tym zna cze niu pięk ne rów na się te mu, co do bre
[…]. Je że li jed nak wy da je my sąd, opie ra jąc się na na szym do świad cze niu co dzien -
nym, ma my skłon ność de fi nio wać ja ko do bre nie tyl ko to, co nam się po do ba, lecz to
tak że, co pra gnę li by śmy po sia dać […]. Do bre jest to, co bu dzi w nas pra gnie nie. Kie -
dy uwa ża my za do bry ja kiś szla chet ny po stę pek, my tak że chcie li by śmy go do ko nać
lub obie cu je my so bie zro bić coś rów nie war to ścio we go, po bu dze ni pięk nym przy kła -
dem te go, co oce nia my ja ko do bre. Na zy wa my rów nież do brem to, co jest zgod ne
z za sa dą ide al ną, lecz cze go ce ną jest cier pie nie”43. Niech znów prze mó wi Nor wid:

41 Ha sło Praw da w dzie le li te rac kim, w: M. Gło wiń ski, T. Kost kie wi czo wa, A. Oko pień -Sła -
wiń ska, J. Sła wiń ski, op. cit., s. 335.

42 C. K. Nor wid, Har mo nia, w: idem, Pi sma wier szem i pro zą, s. 56.
43 U. Eco, Wpro wa dze nie, w: Hi sto ria pięk na, re d. U. Eco, tłum. A. Ku ciak, Wyd. Re bis, Po znań

2005, s. 8.
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Wiel kość

1
Wiesz, kto jest   w i e l k i m? – po słu chaj mię chwi lę, 
Na uczę cie bie
Po zna wać wiel kość nie tyl ko w mo gi le, 
W dzie jach lub w nie bie.

2
Wiel kim jest czło wiek, któ re mu wy star czy 
Po chy lić czo ła,
Że by bez włócz ni w rę ku i bez tar czy 
Zwy cię żył zgo ła!

3
Niż szym się staw szy, on Za wiść po ni ża, 
A Za wiść w czwa ły
Le ci i cze pia mu zna mio na   k r z y ż a, 
Wo ła jąc: „M a ł y!”

4
I kła mie so bie, jak kła ma ła pier wej, 
Gdy on, z wes tchnie niem,
Przyj mu je sła wę i nie sła wę – n e r w y, 
Praw dę – su mie niem.

5
Lu dzie więc chlu bią się, że wiel kich zna li,
K’te mu je dy nie,
Iż nie po zna ją się na wiel kim ma li
Pier wej, aż zgi nie.

6
Po dob nież niedź wiedź: pierw tru pa za ko pie, 
By do był z trum ny.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Lecz to w Sy be rii, nie zaś w Eu ro pie 
By wa ro zum nej.44

Re la cja pięk na i do bra okre ślo na jest za tem swo istym cha rak te rem każ de go z tych
dwu ty pów war to ści. Wsze la ko do ko nu je się w ten spo sób włą cze nie war to ści mo ral nych

44 C. K. Nor wid, Wiel kość, w: idem, Pi sma wier szem i pro zą, s. 66.
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w ob ręb sys te mu war to ści es te tycz nych. Wła śnie ten sto su nek ufun do wa nia sze ro -
ko po ję tych war to ści mo ral nych (praw dy, do bra) na war to ściach es te tycz nych
po ezji (pięk no) po zwa la mó wić nie tyl ko o eto sie sztu ki sło wa, ale o tkwią cej
w niej mo cy te ra peu tycz nej.

II.2.2. Si ła te ra peu tycz na tkwią ca w po ezji 
Nie przy pad kiem od kry wa my, że te ra peu tycz na moc po ezji tkwi rów nież w roz ma -
itych jej skład ni kach: w ję zy ku, for mie, ryt mie, brzmie niu (czy li w brzmie nio wej or-
 ga ni za cji wy po wie dzi po etyc kiej), me ta fo rze, ob ra zie po etyc kim. 

Ję zyk po etyc ki zdo mi no wa ny jest przez funk cję es te tycz ną ja ko na czel ną funk cję
po ezji (w ogó le sztu ki), re ali zu ją cą się po przez ce lo we dą że nie twór cy do wy wo ła nia
prze żyć es te tycz nych u czy tel ni ków. To ukie run ko wa nie es te tycz ne sta no wi uni wer -
sal ną ce chę ję zy ka po etyc kie go, lecz nie eli mi nu je z nie go in nych funk cji, na przy kład
eks pre syw nej, po znaw czej czy te ra peu tycz nej. Dla te go ję zyk ten cha rak te ry zu je się
sta łym na pię ciem mię dzy we wnętrz ną (es te tycz ną) ce lo wo ścią ko mu ni ka tu a je go od -
sy ła niem na ze wnątrz – do prze żyć oso by pi szą cej, do za cho wań od bior ców, do świa -
ta rze czy i zja wisk. 

Sztu kę sło wa ja ko sze ro ko poj mo wa ny ma te riał te ra peu tycz ny nie wąt pli wie okre -
śla psy cho lo gicz ny cha rak ter sto so wa ne go ję zy ka. Cho dzi tu o psy cho lo gicz ne pod sta -
wy za cho wań ję zy ko wych, a ści śle – psy cho lin gwi stycz ne okre śle nie ro li ję zy ka ja ko
sys te mu zna ków i re guł ni mi rzą dzą cych, nie za leż nie od pod mio tu uży wa ją ce go ję zyka.
Tym sys te mem zna ków czło wiek mo że się po słu gi wać ja ko na rzę dziem po zna nia i ja -
ko na rzę dziem ko mu ni ka cji z in ny mi ludź mi, a tak że ja ko na rzę dziem te ra peu tycz -
nym, po nie waż sło wa mo gą mieć ta ką moc45. Te ra peu tycz ne znaczenie sło wa nie ule -
ga wąt pli wo ści, zwa żyw szy na szcze gól ną ro lę sło wa i tek stu w więk szo ści ry tów 
re li gij nych czy spo łecz nych, i to w ode rwa niu od war stwy zna cze nio wej46. W u ję ciu
bi blio te ra peutycznym SŁO WO jest zdol ne le czyć du szę i mo że po móc w le cze niu
cia ła. Cho dzi tu o głęb sze i trwalsze od dzia ły wa nie psy cho lo gicz ne sło wa i tek stu, i to
w kie run kach i o skut kach przy naj mniej czę ścio wo za mie rzo nych47. Bar dzo waż ne
miej sce zaj mu je w tym ob sza rze sło wo po etyc kie, w ogó le sło wo li te rac kie.

„Przy po mnij my, choć zda ję so bie spra wę, że nie jest to ko niecz ne – za strze ga się
Sła wo mir Krzyś ka – iż po ezjo te ra pię mo że my zde fi nio wać ja ko wy ko rzy sta nie po ezji,
w sze ro kim te go sło wa zna cze niu, do nie sie nia po mo cy lu dziom w roz wią zy wa niu ich
pro ble mów. Jest to oczy wi ście na wią za nie pew nej in te rak cji po mię dzy ty mi, któ rzy «le -
czą», czy li te ra peu ta mi, a ty mi, któ rzy po mo cy po trze bu ją”48. Dys po zy cja po etyc ka jest
bo wiem na tu ral ną ce chą czło wie ka. Za da niem pro wa dzą ce go za ję cia z po ezjo te ra pii
jest prze ka za nie uczest ni kom i tej praw dy, po moc w wy ar ty ku ło wa niu wła snych 

45 E. Rin gel, Ner wi ca a sa mo znisz cze nie, tłum. S. La chow ski, roz dział VIII, Psy cho te ra pia dzi -
siej sza, War sza wa 1992, s. 140.

46 S. Krzyś ka, op. cit., s. 135.
47 J. Trzy na dlow ski, Bi blio te ra pia – złu dze nia i na dzie je, „Ar te te ra pia” II. Ze szy ty Na uko we Aka -

de mii Mu zycz nej we Wro cła wiu, 1990, nr 52, s. 53.
48 S. Krzyś ka, op. cit., s. 135.
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my śli i uję ciu ich w for mę, któ ra od blo ku je umysł49. Kto po wi nien pro wa dzić po ezjo -
te ra pię? S. Krzyś ka (za Wi tą Szulc) wska zu je, że „każ dy, kto chce pro wa dzić po ezjo -
te ra pię, mu si mieć świa do mość, że po ezjo te ra pią na le ży zaj mo wać się z wiel ką de li -
kat no ścią i że nie każ dy prak tyk ma od po wied nie oso bi ste kwa li fi ka cje”50.

For ma jest spo so bem ist nie nia tre ści, to zna czy spo so bem jej prze ka zy wa nia i „is-
tot nym skład ni kiem te ra peu tycz nej war to ści po ezji” – pi sze Pe rie Lon go51. Al bo wiem
to „for ma two rzy po rzą dek z nie po rząd ku, har mo nię z dys har mo nii, ład z cha osu”52.
Sil ne emo cje wy ra żo ne w od po wied niej, bez piecz nej for mie za zwy czaj opa da ją. Je że -
li za ist nie je oba wa, że da ny te mat mo że wzbu dzić nad miar emo cji, spró buj my – ra dzi
ame ry kań ska po ezjo te ra peut ka – na ry so wać na kart ce pro sto kąt i ogra ni czyć licz bę
słów do prze strze ni w ram ce. Dzię ki te mu emo cje nie wy mkną się spod kon tro li, bo
chro nić je bę dzie ra ma wła ści wa dla for my po etyc kiej53. 

Wza jem ne re la cje tre ści i for my w utwo rze po etyc kim (w ogó le li te rac kim) są
znacz nie bar dziej zło żo ne niż w ja kim kol wiek in nym ro dza ju wy po wie dzi. Wy ni ka to
z dwóch po wo dów: po pierw sze – z dzia ła nia funk cji es te tycz nej, wpro wa dza ją cej do
wy po wie dzi po etyc kiej szcze gól ne in ten syw ne upo rząd ko wa nie ma te ria łu ję zy ko we -
go, któ re sa mo w so bie przy cią ga uwa gę czy tel ni ka; po dru gie – utwór po etyc ki nie od -
twa rza ja kie goś go to we go, ukształ to wa ne go już sta nu rze czy, prze ciw nie, przed sta -
wia ne w nim zja wi ska pod le ga ją or ga ni za cji do pie ro w to ku je go na ra sta nia; w nim
do pie ro sta ją się tre ścią ufor mo wa ną we wszyst kich jej ele men tach. Wi dzi my za tem,
że for ma wier sza od zna cza się dwo isto ścią: jest za rów no osią gnię tym przez po etę
kształ tem ma te ria łu ję zy ko we go (re la cja for ma–ję zyk), jak wy pra co wa nym przez nie -
go kształ tem te go, co przed sta wio ne w utwo rze (re la cja for ma–treść). Pierw szy po rzą -
dek okre śla się mia nem sty lu dzie ła po etyc kie go, dru gi – ja ko je go kom po zy cję54.

Rytm jest jed ną z pod sta wo wych przy czyn su ge styw nej si ły po ezji55. Tak że te ra -
peu tycz nej. Nie któ rzy ba da cze twier dzą, że jest on pra przy czy ną, du cho wym źró dłem
po etyc kiej eks pre sji56. Do wo dzą, że „wiersz wca le nie mu si się ry mo wać, mu si na to -
miast mieć rytm. […]. Rytm wy stę pu je w wier szu w wie lu for mach. Naj czę ściej od -
zwier cie dla tłu mio ne we wnątrz od czu cia, bu du jąc z ich na tło ku wła sne do świad cze -
nie […]. To wła śnie tzw. ryt micz ność wier sza, wy ni ka ją ca z po wta rza nia nie któ rych

49 P. J. Lon go, op. cit., s. 2. Freud na pi sał: „W rze czy sa mej, ma my nie ja kie per spek ty wy
w tym wzglę dzie – prze cież już sa mi po eci lu bu ją się w zmniej sza niu dy stan su po mię dzy spe -
cy fi ką swej pra cy i uni wer sal ną na tu rą ludz ką, czę sto więc za pew nia ją nas, że w każ dym czło -
wie ku tkwi po eta i że ostat ni po eta zgi nie do pie ro wte dy, gdy umrze ostat ni czło wiek”. Z. Freud,
Pi sarz i fan ta zjo wa nie, s. 145.

50 S. Krzyś ka, op. cit., s. 135.
51 P. J. Lon go, op. cit., s. 2.
52 O. E. He nin ger, Po etry the ra py in pri va te prac ti ce: An odys sey in to the he aling po wer of po-

 etry, w: Po etry in the The ra peu tic Expe rien ce, ed. A. Ler ner, MMB Mu sic, Inc., St. Louis 1994, 
s. 57. Cyt. za: P. J. Lon go, op. cit., s. 3.

53 P. J. Lon go, op. cit., s. 2.
54 M. Gło wiń ski, A. Oko pień -Sła wiń ska, J. Sła wiń ski, Za rys teo rii li te ra tu ry, PZWS, War sza -

wa 1967, s. 76.
55 T. Stań czak, op. cit., s. 277.
56 P. J. Lon go, op. cit., s. 2.
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dźwię ków bądź wy ra zów, po ma ga dzię ki swo jej hip no tycz nej wła ści wo ści w wy -
kre owa niu «ta jem ni cze go miej sca» – po mo stu do nie świa do mo ści, gdzie po wsta je
wiersz”57. 

W isto cie zryt mi zo wa nie wy po wie dzi po wsta je wów czas, gdy po wta rza ją się w niej
z uchwyt ną re gu lar no ścią po dob ne lub jed na ko we ze spo ły ele men tów brzmie nio wych.
Ze spo ła mi ta ki mi mo gą być na przy kład ukła dy wy ra zo we o okre ślo nej, sta łej licz bie
sy lab, o okre ślo nej licz bie i na stęp stwie sy lab ak cen to wa nych i nie ak cen to wa nych,
o okre ślo nej licz bie głów nych ak cen tów58. Pod sta wo wą jed nost ką ryt micz ną w wier -
szu jest wers, za zwy czaj wy od ręb nio ny gra ficz nie ja ko od dziel na li nij ka tek stu. Po -
wta rzal ność ryt micz na usta lo na w pew nej czę ści tek stu po zwa la od bior cy prze wi -
dy wać ciąg dal szy59. U nie któ rych lu dzi po trze ba ryt micz nej ko mu ni ka cji ujaw nia się
naj bar dziej w po ezji, u in nych – w śpie wie, mu zy ce, tań cu. Ryt micz ne ko ły sa nie się ob-
 ser wu je się czę sto u źle pie lę gno wa nych dzie ci i u cięż ko cho rych psy chicz nie60. Pe rie Lon -
go wspo mi na, że ja ko dziec ko sie dzia ła w szko le i czę sto od da wa ła się ma rze niom:
„w my ślach opusz cza łam sa lę szkol ną i kie dy roz po czy na łam wę drów kę, mo je sto py za-
 czę ły wy bi jać rytm. Im bar dziej wsłu chi wa łam się w ten rytm, tym bar dziej sta wał się
skom pli ko wa ny. Mo ją gło wę za czy na ły wy peł niać sło wa i ob ra zy. Jed nak za nim zdo ła -
łam prze nieść je na pa pier, na uczy ciel zwy kle ścią gał mnie na zie mię, a fan ta stycz ne
unie sie nie mo men tal nie za mie nia ło się w za wsty dza ją ce roz ko ja rze nie. Do pie ro po la-
 tach zro zu mia łam, że wcho dząc w świat ryt mu, od kry wa łam świat po ezji, świat do stęp -
ny tyl ko dla jed nost ki, dla kre atyw ne go «ja». Z upły wem cza su, pi sząc po ezje z wie lo -
ma róż ny mi gru pa mi, na uczy łam się sza no wać to nie okre ślo ne miej sce, gdzie po wsta je
utwór po etyc ki (lu bię je na zy wać Miej scem Ta jem ni czym), a w każ dej jed no st ce zaś –
zdol ność do swo bod nej i na tu ral nej wę drów ki do owe go źró dła twór czo ści”61.

Brzmie nio wa or ga ni za cja wy po wie dzi po etyc kiej nie na rzu ca się bez po śred nio
na szej uwa dze, cza sa mi jest nie do strze gal na w tym sen sie, że przy czy ta niu wzro ko -
wym mo że się w ogó le nie zak tu ali zo wać w na szej świa do mo ści, i fakt ten dla zro zu -
mie nia i oce ny war to ści te ra peu tycz nej wier sza mo że nie mieć żad ne go zna cze nia.
Szcze gól nie wy so ką ran gę te ra peu tycz ną brzmie nio wa stro na utwo ru po etyc kie go mo -
że osią gnąć pod czas je go gło śne go czy ta nia na za ję ciach z po ezjo te ra pii, po nie waż
gło śne czy ta nie po ezji umoż li wia lep szy od biór ryt mu i tre ści wier szy, a i sa mo słu cha -
nie ma rów nież dzia ła nie lecz ni cze. Z te go wzglę du war to cza sa mi wy ko rzy sty wać na-
 gra nia utwo rów po etyc kich w wy ko na niu do brych ak to rów62. 

By wa, że wła śnie brzmie nio wa stro na ję zy ka, dźwięk słów sa mych w so bie, in spi -
ru je do pi sa nia wier szy. Przy na sta wie niach krań co wych utwór po etyc ki mo że być oce-
 nia ny przede wszyst kim pod wzglę dem wa lo rów je go me lo dii ję zy ko wej, a od dzia ły -
wa nie mu zy ką słów mo że stać się głów nym prze zna cze niem i war to ścią po ezji, tak że

57 Ibidem.
58 M. Gło wiń ski, A. Oko pień -Sła wiń ska, J. Sła wiń ski, op. cit., s. 156.
59 Ha sło Rytm, w: M. Gło wiń ski, T. Kost kie wi czo wa, A. Oko pień -Sła wiń ska, J. Sła wiń ski, 

op. cit., s. 392.
60 T. Stań czak, op. cit., s. 277.
61 P. J. Lon go, op. cit., s. 1.
62 T. Stań czak, op. cit., s. 278.
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te ra peu tycz ną. „W tym tkwi, być mo że – pi sze Pe rie Lon go – naj więk sza te ra peu tycz -
na war tość po ezji: sło wa nie gi ną, bo są fa la mi dźwię ku. Do kąd kol wiek pój dzie my, 
sło wa nie opusz czą nas w dro dze: z miej sca do miej sca, z nie świa do mo ści do świa do -
mo ści, od sprze ci wu do zro zu mie nia, od cier pie nia ku ra do ści oraz – miej my na dzie -
ję – ku zdro wiu”63.

Me ta fo ra jest ze spo łem słów, w któ rym zna cze nie jed nych zo sta je prze nie sio ne na
zna cze nie po zo sta łych. Uczest ni czą ce w me ta fo rze wy ra zy ze spa la ją się z so bą w no -
wą ca łość, wy kra cza ją cą se man tycz nie po za za kre sy zna cze nio we wła ści we im wte dy,
gdy wy stę pu ją po za ze sta wie nia mi me ta fo rycz ny mi. Me ta fo ra jest więc no wą war to -
ścią se man tycz ną w od nie sie niu do pier wot nych zna czeń słów. Za leż na od kon tek stu
se man tycz na pla stycz ność sło wa jest ogól ną wła ści wo ścią ję zy ka, gwa ran tu ją cą moż -
li wość je go za sto so wa nia w nie skoń czo nej licz bie roz ma itych i zmie nia ją cych się sy -
tu acji. Dla te go też me ta fo ra wy stę pu je w wie lu ro dza jach mo wy, choć uwa ża na jest
za szcze gól ne zna mię ję zy ka po etyc kie go64.

Me ta fo ra to je den z za sad ni czych środ ków wy ra zu po ezji te ra peu tycz nej. Jej si ła
te ra peu tycz na za wie ra się we wła ści wo ściach, któ re po le ga ją na zdol no ści me ta fo ry
przede wszyst kim do two rze nia i wy do by wa nia ze słów no wych war to ści emo cjo nal -
no -ob ra zo wych, umoż li wia ją cych wy ra że nie i roz ła do wa nie sil nych prze żyć.

Przyj rzyj my się te ra peu tycz nej funk cji me ta fo ry na przy kła dzie wier sza au tor stwa
oso by nie peł no spraw nej:

Ży cie to sce na

Ży cie jak ro bak to czy czło wie ka
przed sta wie nia bez prób
gar ni tur szy ty na mia rę
myśl wy rwa na z kon tek stu
na sce nie świa ta gra na ro la bła zna
nie znam jej: wiem tyl ko
że mu szę do trwać do koń ca.65

Ten smut ny li ryk skła da się z kil ku ze spo łów me ta for: „ży cie to sce na”, ży cie to:
„przed sta wie nia bez prób”, „gar ni tur szy ty na mia rę”, „myśl wy rwa na z kon tek stu”, „na
sce nie świa ta gra na ro la bła zna”. Za sad ni cze ukształ to wa nie me ta fo rycz ne w tym wier-
 szu po le ga na swo istym zrów na niu ży cia ze sce ną te atral ną. „Ży cie” po zo sta je jed nak
po ję ciem abs trak cyj nym, na to miast wszyst ko to, co się do nie go od no si w me ta fo -
rycz nych sfor mu ło wa niach, od zna cza się kon kret no ścią, okre śla sy tu acje i przed mio ty

63 P. J. Lon go, op. cit., s. 4.
64 Ha sło Me ta fo ra, w: M. Gło wiń ski, T. Kost kie wi czo wa, A. Oko pień -Sła wiń ska, J. Sła wiń ski,

op. cit., s. 232.
65 Ta de usz Zde chlik, w: Prze sła nie na dziei, s. 196. War to tu przy to czyć in spi ru ją cą me ta fo rę

Szek spi ra, wzię tą ze sztu ki Jak wam się po do ba: „Świat jest te atrem, ak to ra mi lu dzie, / Któ rzy
ko lej no wcho dzą i zni ka ją”. Cyt. za: E. Gof f man, Czło wiek w te atrze ży cia co dzien ne go, oprac.
i wstęp J. Szac ki, tłum. H., P. Śpie wa ko wie, PIW, War sza wa 1981, s. 5.
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zna ne z bez po śred niej prak ty ki przed sta wień te atral nych. Po przez zwią zek z ni mi „ży -
cie” w wier szu za tra ca swą abs trak cyj ność, prze cho dzi do sfe ry dzia łań te atral nych, któ -
re je okre śla ją. Wła śnie ten spe cy ficz ny ze spół me ta for na rzu ca czy tel ni ko wi pew ną 
wi zję ży cia. Wy ra ża on tak że określony sto su nek emo cjo nal ny do ży cia. I tu znaj du -
je my wy miar te ra peu tycz ny me ta for. Otóż sfor mu ło wa nie me ta fo rycz ne „ży cie jak ro -
bak to czy czło wie ka” nie sie w so bie okre ślo ną war tość emo cjo nal ną, mia no wi cie ob -
umie ra nie, prze mi ja nie czło wie ka, któ rej do peł nie niem jest pu en ta o nie unik nio no ści
śmier ci: „wiem tyl ko, że mu szę do trwać do koń ca”. Wszyst ko in ne jest grą, ro lą do
ode gra nia w te atrze ży cia. Sło wo „sce na” ule ga tu mo du la cji, po nie waż jest ono obar-
 czo ne naj więk szym ła dun kiem emo cjo nal nym. Au tor wier sza prze niósł „sce nę” i jej
ko no ta cje w in ną sfe rę zja wisk. Sło wo to nie ozna cza już czę ści wnę trza te atru, ale pew -
ną wła ści wość ży cia – okre śla je go sztucz ność, smu tek. War tość emo cjo nal no -ob ra zo -
wa tej me ta fo ry sta no wi o si le te ra peu tycz nej przy to czo ne go wier sza.

Ob raz po etyc ki – już sa ma na zwa na rzu ca sko ja rze nie pla stycz ne – wy zna cza ny
jest przez to, że re ali zu je się w sło wie. Moż na o nim mó wić ja ko o przed sta wie niu
okre ślo ne go wy cin ka rze czy wi sto ści ze wnętrz nej w je go za leż no ści od pod mio tu mó -
wią ce go al bo ja ko przed sta wie niu świa ta we wnętrz ne go te goż pod mio tu, je śli ujaw-
 nia się on nie w for mie bez po śred nie go wy zna nia, w któ rym prze ży cia są po pro stu na -
zy wa ne, ale po przez war stwę mniej lub bar dziej zo biek ty wi zo wa ną. Peł ni on w utwo -
rze li rycz nym bar dzo istot ne funk cje es te tycz ne i struk tu ral ne66. 

Kształ to wa nie ob ra zu po etyc kie go (ob ra zo wa nie) jest też jed nym z pod sta wo -
wych środ ków wy ra zu w po ezji te ra peu tycz nej. Przyj rzyj my się te raz jej przy kła dom
– w nie któ rych ob raz po etyc ki jest trak to wa ny ja ko nie mal lu strza ne od bi cie świa ta em-
 pi rycz ne go, na przy kład:

U le ka rza

– Jak się pa ni czu je?
– Źle.

– Co pa ni do le ga?
– Ży cie.

– Bar dzo po waż na cho ro ba…
– Współ czu ję.

– Re cep tę wy pi sać trze ba…
– Za apli ku ję

am bi cji wzmoc nio ny za strzyk
– Po le cam

daw kę pra co wi to ści
i mo że bę dą w ap te ce
spe cjal ne ta blet ki ra do ści
po któ rych ina czej się pa trzy.

66 M. Gło wiń ski, A. Oko pień -Sła wiń ska, J. Sła wiń ski, op. cit., s. 298.
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– Prze ciw wska za nia:
Ka te go rycz nie za bra niam

zgnę bie nia
sza rej co dzien no ści

sie dze nia
w wię zie niu mo no ton no ści.
Po za tym du żo się śmiać
pło sząc my śli gorz kie…
– Tak, ba nal nie pro ste,
Lecz jak to za sto so wać…67

Po et ka dą ży w wier szu do kon stru owa nia ob ra zu po etyc kie go ja ko pew ne go spój -
ne go, sa mo dziel ne go sys te mu przed sta wie nio we go, w któ rym wszyst kie wcho dzą ce
w je go ob ręb ele men ty wza jem nie się wa run ku ją. Kon se kwent nie roz wi ja je den ob raz
(wi zy ty u le ka rza) ja ko jed no li cie zbu do wa ny świat przed sta wio ny. Do pie ro w koń co -
wych par tiach utwo ru wy ko rzy stu je ele men ty te go świa ta („re cep ty” le ka rza) do sfor-
 mu ło wa nia bez po śred nie go wy zna nia li rycz ne go, wła śnie te ra peu tycz ne go („lecz jak
to za sto so wać”). Bo ha ter ka li rycz na nie okre śla bez po śred nio te go, ja ką war tość emo -
cjo nal ną ma dla niej kon stru owa ny ob raz – war tość owa (te ra peu tycz na) ujaw nia się
w związ kach za cho dzą cych po mię dzy nią a przed sta wio nym po przez ob raz świa tem.

W in nych utwo rach kła dzie się na cisk nie na od two rze nie re al no ści w ob ra zo wa -
niu, lecz na jej ar ty stycz ną trans for ma cję, na przy kład:

Po nie dzia łek

I zno wu dzień…
Noc ca ła – szar pa nie
W po ście li z kol ców…
I zno wu dzień…
Bez słoń ca
W cie le znę ka nym
Du sza bo lą ca…
I zno wu dzień…
Cho ry cze ka niem 
Na dziei jał muż na,
Że kie dyś mi nie
Ta ja ło wi zna…
I znaj dę szka tuł kę z po cie sze niem.68

Po etyc ki świat przed sta wio ny jest tu taj mniej sa mo dziel ny, przy le ga bez po śred nio
do pod mio tu. Już w sam ob raz po etyc ki wcho dzą ele men ty bez po śred niej oce ny

67 Kry sty na Le ple, w: Prze sła nie na dziei, s. 71.
68 Kry sty na Le ple, ibidem, s. 70.
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emo cjo nal nej („I zno wu dzień… / Noc ca ła – szar pa nie / W po ście li z kol ców…”).
Nie zmien nie ob raz jest kon tra sto wo ze sta wia ny z od mien ny mi w to na cji uczu cio wej
na stro ja mi smut ku i cier pie nia, któ rym da je wy raz pod miot („I zno wu dzień… / Bez
słoń ca / W cie le znę ka nym / Du sza bo lą ca…”). Bar dzo wi docz ne jest tu taj za sto so -
wa nie kom po zy cji pier ście nio wej: eks po no wa ny przez po wta rza nie ele ment („I zno -
wu dzień…”) po tę gu je mo no to nię „ja ło wi zny” eg zy sten cji cho re go. Wa lor te ra peu -
tycz ny (nie za leż nie od wy ra że nia emo cji) w po sta ci na dziei na ja kieś „po cie sze nie”
za wie ra do pie ro pu en ta. 

Choć wiersz ten wyraża de pre sję, mo że jed nak oka zać się po moc ny, gdyż w je go
za koń cze niu po brzmie wa nu ta na dziei, opty mi zmu. To do bra za sa da te ra peu tycz na,
po nie waż uświa da mia czy ta ją cym, że nie są je dy ny mi oso ba mi, któ re cier pią, i że jest
ktoś, kto je ro zu mie, bo sam to prze żył i opi sał. Na su wa się w związ ku z tym py ta nie:
kie dy na le ży sto so wać po ezjo te ra pię? Wi ta Szulc wska zu je na stę pu ją ce oko licz no ści:
„dla po pra wy ob ra zu wła snej oso by, lep sze go zro zu mie nia ludz kich za cho wań i mo -
ty wa cji, zwięk sze nia sza cun ku dla sie bie, roz bu dza nia szer szych za in te re so wań wy kra -
cza ją cych po za wła sną oso bę, ulże nia pre sji emo cjo nal nej lub in te lek tu al nej, po ka za -
nia, że nie jest się pierw szą ani je dy ną oso bą, któ ra ze tknę ła się z da nym pro ble mem,
wska za nia, że ist nie je wię cej niż jed no roz wią za nie pro ble mu, po móc prze dys ku to wać
da ny pro blem w swo bod niej szy spo sób, po móc uło żyć in dy wi du al ny plan kie run ku
dzia łań pro wa dzą cych do roz wią za nia pro ble mu”69.

II.2.3. Prze ży cie es te tycz ne
Każ dy z nas nie jed no krot nie ze tknął się z es te tycz ny mi war to ścia mi li te ra tu ry pięk nej,
na przy kład po lek tu rze opo wia da nia, któ re wzru szy ło do łez; wier sza, po któ re go
prze czy ta niu przy szły re flek sje. Za uwa ża my, że w tak re ali zo wa nej ro li czy tel ni ka wy -
stę pu je pew ne prze ży cie zwią za ne z lek tu rą i że skła da ją się na nie (upo rząd ko wa ne
przez Ro lan da Bar thes’a) przy jem no ści po ja wia ją ce się w kon tak cie z książ ką, sze rzej
– sztu ką sło wa. Są to mię dzy in ny mi: przy jem ność słu cha nia lub czy ta nia (kod nar ra -
cyj ny), przy jem ność prze ży wa nia emo cji (kod se man tycz ny), przy jem ność po zna wa -
nia (kod kul tu ro wy), przy jem ność ma rze nia (kod sym bo licz ny). One wła śnie sta no wią
wspo mnia ne prze ży cie es te tycz ne, któ re jest po tęż nym mo ty wem się ga nia po lek tu -
rę, al bo wiem lu dzie czy ta ją dla te go, że chcą wzru szać się i lę kać, roz pa czać i współ -
czuć, obu rzać i trium fo wać, zdu mie wać i cie szyć70. Ta ki punkt wyj ścia, na przy kład od
emo cji czy tel ni ka, ape lu je do sfe ry nie świa do mej: po przez ob ra zy, me ta fo ry, na strój,
a tak że ar che ty py wspól ne dla ca łej ludz kiej kul tu ry. Ję zy kiem ar che ty pów są czę sto
sym bo le i mi ty – kon kre ty zu ją one to, co nie wy ra żal ne i nie ja sne, świad czą o ist nie niu
dia lo gu po mię dzy nie świa do mo ścią a świa do mo ścią. Sym bo le ma ją moc przy ciąga nia

69 W. Szulc, Bi blio te ra pia z In ter ne tu, „Po rad nik Bi blio te ka rza” 2000, nr 11, cyt. za: S. Krzyś -
ka, op. cit., s. 135.

70 A. Ba luch, Pro po zy cje me to do lo gicz ne w ba da niach li te ra tu ry dla dzie ci i mło dzie ży, w: Po
po to pie. Dziec ko, książ ka i bi blio te ka w XXI wie ku. Dia gno zy i po stu la ty, pra ca zbio ro wa pod
red. na uko wą D. Świer czyń skiej -Je lo nek, G. Lesz czyń skie go i M. Za ją ca, Wyd. SBP, War sza wa
2008, s. 11.
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uwa gi, emo cjo nal ne go po ru sza nia i an ga żo wa nia ca łe go czło wie ka. Mi ty z ko lei za wie -
ra ją w so bie głę bo ką treść, na sy co ną ener gią we wnętrz ną, któ ra ema nu je na ze wnątrz,
in spi ru je, a tak że prze cho wu je pew ne ta jem ni ce. Do ta kich ta jem nic mo gą na le żeć
ura zy i kom plek sy wcze sne go dzie ciń stwa, ukry te w ob ra zach ba śnio wych. Dzie ci chło -
ną je w spo sób pod świa do my wraz z prze ży ciem es te tycz nym pod czas od bio ru – słu -
cha nia lub czy ta nia ba śni71.

Ta ki pro ces te ra pii prze bie ga przez trzy okre ślo ne eta py, głę bo ko tkwią ce w na -
ukach psy cho lo gicz nych, opar tych na teo rii dy na mi ki prze żyć es te tycz nych Ca ro li ne
Shro des. Pierw szy etap, przy po mnij my, to iden ty fi ka cja – da je uczest ni ko wi te ra pii
prze ży cie za stęp cze, po zwa la mó wić o wła snych uczu ciach z za cho wa niem po zo rów
mó wie nia o bo ha te rze. W fa zie iden ty fi ka cji z po sta cia mi li te rac ki mi po win ny wy stą -
pić ko lej no: eks pre sja afek tu do bo ha te ra, wy ra że nie zgo dy bądź nie zgo dy z je go opi -
nia mi, oba wa o je go los, eks pre sja ho mo nicz no ści (współ jed no ści), przy jem ność pły -
ną ca z wła sne go po do bień stwa do bo ha te ra. Dru gi etap to ka thar sis – od re ago wa nie
na pię cia, do zna nie oczysz cza ją cej ulgi, kie dy w sło wach wy stę pu ją emo cje w sto sun -
ku do bo ha te ra lub au to ra. Trze ci etap to wgląd – od kry wa nie i po głę bia nie we wnętrz -
ne go świa ta czy tel ni ka w kon tak cie z dzie łem li te rac kim72. Ory gi nal ność kon cep cji 
Ca ro li ne Shro des po le ga na stwier dze niu, że ist nie ją licz ne po wią za nia mię dzy prze-
ży ciem es te tycz nym a psy cho te ra pią. Oby dwie dzie dzi ny po szu ku ją dro gi po wro tu od
ma rzeń do rze czy wi sto ści. Iden ty fi ka cja z po sta cia mi li te rac ki mi mo że do sko na lić pro-
 ces te ra peu tycz ny. 

Prze ży cie es te tycz ne jest pod sta wo wym po ję ciem w po ezjo te ra pii. Je go li te-
rac ka od mia na wy róż nia się swo isty mi ce cha mi. Za an ga żo wa nie wy obraź ni i uczuć jest
tu waż niej sze niż w in nych ro dza jach prze żyć es te tycz nych. Ob cu jąc z dziełem po ety-
c kim (li te rac kim), czy tel nik ob cu je ze świa tem za po śred nic twem sło wa, a w trak cie 
od bio ru wspie ra się wła sną wy obraź nią i my śle niem po ję cio wym. Prze ży cie to ma zde-
 cy do wa nie cha rak ter oso bi sty, dzia ła uro kiem sko ja rzeń i przy po mnień. Roz wi ja się
w cza sie, część po czę ści, i do pie ro w mo men cie za koń cze nia re cep cji dzie ła na bie ra cha -
rak te ru ca ło ścio we go73, po nie waż je go przed mio tem nie jest re al ny obiekt (na przy -
kład rzeź ba, film), lecz przed miot es te tycz ny (wiersz), bę dą cy wy two rem kon kre ty za -
cji w świa do mo ści od bior cy74. Od bior ca uzu peł nia prze czy ta ny wiersz o wszyst kie prze -
ży cia, wzru sze nia i są dy, ja kie ten utwór w nim wy wo łu je. Pod da je się su ge stiom
czy ta ne go dzie ła i wzbo ga ca je wła sny mi tre ścia mi uczu cio wy mi, a za ra zem wpro wa -
dza je w świat wła snych prze żyć. Na tym oczy wi ście za sa dza się moc te ra peu tycz -
na za war ta w li te rac kim (po etyc kim) prze ży ciu es te tycz nym. 

71 A. Ba luch, op. cit.
72 Wy bra ne za gad nie nia z pe da go gi ki spe cjal nej, pod red. E. To ma sik, War sza wa 1997, 

s. 84.
73 J. Pli siec ki, Prze ży cie es te tycz ne dzie ła li te rac kie go, w: Re la cje mię dzy kul tu rą wy so ką i po -

pu lar ną w li te ra tu rze, ję zy ku i edu ka cji, pod red. B. Myr dzik, M. Kar wa tow skiej, Wyd. UMCS, Lu -
blin 2005, s. 385–386.

74 Zob. W. Czer nia nin, Prze ży cie es te tycz ne ja ko klu czo we po ję cie bi blio te ra pii – na przy kła dzie
po glą dów Ro ma na In gar de na, w: idem,  Teo re tycz ne pod sta wy bi blio te ra pii, Wyd. ATUT, Wro cław
2008.

Po ezjo te ra pia ja ko jed na z me tod bi blio te ra pii 49

SAW_rocznik  2011-12-07  16:38  Page 49



50 Prze gląd Bi blio te ra peu tycz ny. Rocz nik 1/2011

II.2.4. Au top sy cho te ra pia
Po słu gu jąc się usta le nia mi Sta ni sła wa Sie ka, mo że my okre ślić au top sy cho te ra pię ja ko
„świa do me i ce lo we sto so wa nie okre ślo nych środ ków psy chicz nych wo bec sa me go sie -
bie w ce lu wy wo ła nia we wła snej oso bo wo ści okre ślo nych po zy tyw nych zmian”75. Au tor
ten zwró cił uwa gę na do ko na nia fi lo zo fów w dzie dzi nie prak ty ki au top sy cho te ra pii. Li -
te ra tu ra fi lo zo ficz na za wie ra bo wiem roz wa ża nia, sen ten cje, ra dy, jak kie ro wać na przy -
kład swo imi emo cja mi, jak wal czyć z lę kiem i nie po ko jem, jak utrzy my wać spo kój we -
wnętrz ny, jak usto sun ko wać się do do zna wa nych nie po wo dzeń i prze ci wieństw lo su, jak
kształ to wać opty mi stycz ne na sta wie nie do ży cia i lu dzi, jak od na leźć sens ży cia76. 

Wie le tych pro ble mów obec nych jest w po ezji, zwłasz cza re flek syj no -fi lo zo ficz nej,
to też jej czy ta nie mo że dzia łać au top sy cho te ra peu tycz nie – przede wszyst kim dla te -
go, że znaj du je my tam re flek sje do ty czą ce tych sa mych pro ble mów, któ re sa mi prze -
ży wa my77. Pro ble my te prze ni ka ją do li ry ki fi lo zo ficz nej w spo sób szcze gól ny. Po eci na
ogół nie two rzą sys te mów fi lo zo ficz nych, ale czy nią przed mio tem swo ich prze żyć pro -
ble my fi lo zo ficz ne w spo sób bez po śred ni bądź też wy ra ża ją swój sto su nek do pod sta -
wo wych pro ble mów ludz kiej eg zy sten cji na pod sta wie ze spo łu okre ślo nych prze ko -
nań fi lo zo ficz nych78. Oto przy kład re flek syj ne go so ne tu Ada ma Asny ka, wy ra ża ją ce go
po sta wę fi lo zo ficz ną wo bec prze mi ja nia, nie ubła ga ne go upły wu cza su:

Nad głę bia mi, XII

Wznio słe dą że nia, szla chet ne po bud ki,
Roz pacz ne wal ki, zglisz cza i cmen ta rze,
Ró że mi ło ści, uczuć nie za bud ki
I uko cha nych ja sne przed tem twa rze

We mgłach prze szło ści nik ną, jak sen krót ki…
A czas po wo li w pa mię ci za ma że
Naj droż sze ry sy i naj cięż sze smut ki
I echa wspo mnień zgłu szy w dzien nym gwa rze.

Na próż no ser ce chce za trzy mać w głę bi,
Gdy szron je sien ny kur czy je i zię bi,
Wdzięcz ne ob ra zy bło go ści dzie cię cej;

Próż no chce wskrze szać bieg mi nio nej chwi li
I tych, co z na mi wspól nym ży ciem ży li:
To, co już prze szło, nie po wra ca wię cej!79

75 S. Siek, Au top sy cho te ra pia, Wyd. ATK, War sza wa 1985, s. 8.
76 Z. Skor ny, Emo cje a ko rek cyj na funk cja bi blio te ra pii, „Ma łe For my Me to dycz ne. Bi blio te ko -

znaw stwo”, 1988, nr 1, Wyd. DODN, Wro cław 1988, s. 20.
77 S. Siek, op. cit., s. 320.
78 M. Gło wiń ski, A. Oko pień -Sła wiń ska, J. Sła wiń ski, op. cit., s. 309.
79 Ibidem.
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Czy ta jąc te tek sty, wi dzi my, że po dob ne trud no ści i kło po ty, ja kie my prze ży wa -
my, prze ży wa li tak że in ni lu dzie i w in nych cza sach. Ta ka lek tu ra stwa rza te ra peu -
tycz ny dy stans do sie bie oraz do świa ta i je go spraw. Wła śnie ów dy stans, je go za-
 cho wa nie, dzia ła tak bar dzo au top sy cho te ra peu tycz nie.

Dzia ła nie ka thar sis w lek tu rach po etyc kich na sta wio nych na efekt te ra peu tycz ny
po le ga oczy wi ście na od dzia ły wa niu na psy chi kę, a za jej po śred nic twem – na sa mo -
po czu cie i s tan zdro wia czło wie ka. Po twier dza ją to przed sta wio ne wcze śniej okre śle -
nia funk cji te ra peu tycz nych zwią za nych z po szcze gól ny mi ele men ta mi dzie ła po etyc -
kie go (li te rac kie go) i z je go re cep cją. 

III. Ka thar sis w po ezjo te ra pii na sta wio nej 
na „oczysz cze nie” mo ral ne

III.1. Ka thar sis w for mach twór czo ści li rycz nej na sta wio nej 
na „oczysz cze nie” mo ral ne

Przez mo ral ność ro zu mie się ten i tyl ko ten sys tem norm, ocen i wzo rów po stę po wa -
nia, któ ry uzna je się za słusz ny. Zgod nie z ta kim uję ciem nie każ dy sys tem norm i ocen
jest mo ral no ścią, po nie waż ce chą kon sty tu tyw ną mo ral no ści jest jej słusz ność lub – jak
się cza sem okre śla nie pre cy zyj nie – „praw dzi wość”. Przyj mu je my, że po ję cie mo ral -
no ści peł ni tu funk cję okre śle nia war to ściu ją ce go ludz kie po sta wy, in ten cje i czy ny ja -
ko do bre lub złe80. Mo ral ność ro zu mie my za tem bar dzo ogól nie ja ko zbiór za sad
(norm), któ re okre śla ją, co jest do bre (pra wi dło we, nie szko dli we), a co złe (nie pra wi -
dło we, szko dli we). W związ ku z tym „oczysz cze nie” mo ral ne in ter pre tu je my ja -
ko po stę po wa nie po le ga ją ce na uświa do mie niu so bie wła snych win; ja ko trans gre sję,
czy li prze kra cza nie sfer, ja ko ruch od cze goś, co jest złem, ku cze muś, co jest do brem. 
Ten ta jem ni czy zwią zek zła i do bra, grze chu i świę to ści jest czymś waż nym w po ezji
te ra peu tycz nej, po zwa la bo wiem roz wa żać na tu rę czło wie ka. „Grzech i świę tość, zło
i do bro ja wią się – pi sze Ste fan Sa wic ki – i w per spek ty wie po cząt ku, i w eg zy sten -
cjal nym do świad cze niu – ja ko dia lek tycz nie zwią za ne ze so bą prze ci wień stwa w ra -
mach pew nej zło żo nej, waż nej ca ło ści. Ksiądz Jan Twar dow ski, po eta, mó wi: «Dla mnie
naj więk szym dra ma tem jest […] dra mat wy bo ru po mię dzy do brem a złem. Dra mat
mo ral no ści. Ja kie to prze ra ża ją ce, że […] czło wiek mo że krzyw dzić, wy wo łać woj nę.
Ale prze cież i w świe cie upa da ją ce go czło wie ka moż na do strzec ty le po świę ce nia, mi -
ło ści, do bro ci, ża lu. […]. Dra mat mo że być oczysz cze niem, trud ną dro gą do do bra»”81.
Dla te go też z nie zwy kłym wy sił kiem trze ba prze cho dzić z pe jo ra tyw nie na ce cho wa -
ne go (nie czy ste go) świa ta pro fa num do ide al ne go (czy ste go) świa ta sa crum. Sfe ry te
są tak dia me tral nie od mien ne, że zna le zie nie się w jed nej z nich wy ma ga wy zby cia się

80 Ha sło Mo ral ność, w: J. Dę bow ski, A. Dra ba rek, L. Ga wor, S. Je dy nak, E. Kli mo wicz, K. Ko -
sior, L. Dy bel, Ma ły słow nik etycz ny, pod red. na uk. S. Je dy na ka, Ofi cy na Wy daw ni cza „BRAN -
TA”, Byd goszcz 1994, s. 142–143.

81 S. Sa wic ki, Po ety ka, in ter pre ta cja, sa crum, PWN, War sza wa 1981, s. 181.
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wła ści wo ści dru giej. Prze ci wień stwem sa crum ja ko sfe ry świę tej jest więc pro fa num –
sfe ra świec ko ści, w któ rej od by wa ją się wszyst kie co dzien ne wy da rze nia z ży cia czło -
wie ka. Roz dzie le niu tych świa tów w pla nie po ję cio wym od po wia da ją w po ezjo te ra pii
twór cze i/lub lek tu ro we „ry tu ały oczysz cza ją ce”. 

Po le te ma tycz ne, na któ rym po ja wia ją się w po ezjo te ra pii wspo mnia ne „ry tu ały
oczysz cza ją ce”, sta no wią mo ty wy, wąt ki, te ma ty sa kral ne, czy wręcz mo dli twy po etyc -
kie – sta le obec ne w tej twór czo ści. Oczy wi ście wska za nie pro ble ma ty ki „sa kral nej” po -
przez opo zy cję grze chu i świę to ści nie wy czer pu je za gad nie nia ka thar sis w for mach
twór czo ści li rycz nej na sta wio nej na „oczysz cze nie” mo ral ne – tyl ko je przy bli ża, jest ono
bo wiem znacz nie szer sze. Wy da je się, że re li gij ność po ezji moż na ro zu mieć w dwo ja ki
spo sób: od naj du je my w niej przede wszyst kim to, co moż na by na zwać sa kral nym 
wi dze niem czło wie ka i kon tem pla cję obec no ści Bo ga; po ezja re li gij na mo że być do -
świad cze niem Bo ga, czę sto w for mie mo dli twy po etyc kiej ja ko ko lo kwium czło wie czo -
-Bo skie go, to zna czy – we dług An drze ja Ja strzęb skie go i An to nie go Pod sia da – mo dli -
twy re li gij nej za świad czo nej w po ezji, ro zu mia nej ja ko po etyc ka wy po wiedź re li gij na
od nie sio na bez po śred nio do Bo ga (lub też do Je go po śred ni ków: Mat ki Bo skiej, anio łów
i świę tych)82. Oto przy kład proś by o „oczysz cze nie” mo ral ne w mo dli twie po etyc kiej:

Proś ba o spo koj ną noc

W tej spo koj nej go dzi nie wie czor nej,
Kie dy kła dę się spać,
Po zwól, o Pa nie, mój Stwór co i Bo że, 
Sta nąć przed To bą ja ko płót no.
Po zwól, by du sza ma, któ ra,
Jak mó wisz Ty sam, jest nie śmier tel na,
Mo gła spo cząć w po ko ju tej no cy.

Wy bacz mi wszyst ko to,
Co wy da ło Ci się grzesz ne.
Wy bacz sło wa, któ ry mi mo że
Krzyw dzi łam bliź nie go swe go.

Racz spoj rzeć na mnie, bied ną isto tę,
Chcą cą Ci, Je zu, w tym wie czor nym mro ku
Po wie dzieć wszyst ko,
Co gnę bi i bo li.
Nie chaj się sta nie,
Tak jak Ty chcesz, Pa nie.
Do po móż mi jed nak,
Pro szę Cię, usłysz me wo ła nie.83

82 A. Ja strzęb ski, A. Pod siad, Wstęp, w: Z głę bo ko ści… An to lo gia pol skiej mo dli twy po etyc kiej,
Wyd. PAX, War sza wa 1966, s. XXVII.

83 Mał go rza ta Po ra da, w: Prze sła nie na dziei, s. 127.
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Si ła te ra peu tycz na mo dli twy (tak że po etyc kiej) wy pły wa ze sku pie nia się na
niej, wręcz utoż sa mie nia wo li czło wie ka i Bo ga84. Or ga nicz nym ele men tem mo dli -
twy, mia rą jej war to ści mo ral nej jest szcze ra we wnętrz nie po sta wa czło wie ka wie rzą -
ce go. Po zo sta jąc bo wiem w krę gu praw dy, au ten tycz no ści, szcze ro ści, ob ra ca my się tym
sa mym w sfe rze tych war to ści ży cia ludz kie go, bez któ rych nie moż li wy był by pra wi -
dło wy roz wój oso bo wo ści czło wie ka, a któ re sta no wią nie zbęd ny wa ru nek każ dej rze -
tel nej mo dli twy. Mo dli twa praw dzi wa, szcze ra jest moż li wa je dy nie na grun cie wia ry
ro zum nej, nie tej śle pej, ir ra cjo nal nej. Je że li za tem na jed nym krań cu ma my do czy -
nie nia z mo dli twą szcze rą, praw dzi wą, to na dru gim mo że się po ja wić za kła ma nie, 
fa ry ze izm, ob łu da. Po twier dza ją to hi sto ria re li gii i re li gio znaw stwo, ety ka i psy cho -
lo gia, tak że so cjo lo gia, a na wet psy chia tria, któ ra uj mu je mo dli twę ja ko wła śnie czyn-
 nik te ra peu tycz ny85. 

III.2. Ka thar sis w po etyc kich lek tu rach na sta wio nych 
na „oczysz cze nie” mo ral ne

Za le ca nie lek tu ry ksiąg re li gij nych by ło jed nym ze spo so bów le cze nia „cho rych dusz”
już przed wie ka mi. Rzecz ra czej zna na w bi blio te ra pii, od kąd ona ist nie je. „Oczysz cza -
ją ce” mo ral nie czy ta nie po ezji re li gij nej ja ko mo dli twy jest tu nie unik nio ne, choć nie
każ da za pi sa na w ję zy ku po etyc kim mo dli twa, za cho wu ją ca war tość re li gij ną, ma zdol-
 ność wy wo ła nia w nas swo istej re ak cji na tu ry es te tycz nej. Rów nież nie każ da mo dli -
twa od po wia da ją ca kry te riom po etyc kim jest za do wa la ją ca w sen sie re li gij nym, gdyż
re li gij ność bez wąt pie nia jest po ję ciem wie lo znacz nym86. W na szych roz wa ża niach
szcze gól ną wa gę ma jej aspekt psy cho lo gicz ny. Już po bież na ob ser wa cja wska zu je, że
nie każ dy po eta, w któ re go do rob ku moż na zna leźć utwo ry re li gij ne, tym sa mym sta -
je się po etą re li gij nym, co ozna cza, że twór czość po etyc ka, któ rej nie ob ca jest te ma -
ty ka re li gij na, nie mu si prze ja wiać re li gij no ści ja ko kon sty tu tyw ne go mo ty wu87. Na
przy kład re li gij ność ta kie go kon tro wer syj ne go dzie więt na sto wiecz ne go po ety fran cu -
skie go, jak Char les Bau de la ire, któ rą od kry wa my w je go przej mu ją cych mo dli twach 
po etyc kich („Ach, Pa nie, wlej mi ty le si ły i od wa gi, / Bym bez wstrę tu mógł pa trzeć
na swe ser ce i cia ło!”), zna mio no wał skraj ny in dy wi du alizm i ego cen tryzm. Dla twór -
cy Kwia tów zła mo dli twa mia ła sens nie mal wy łącz nie au to uty li tar ny, nie trans cen -
dent ny, by ła do kład nie tym, co sam po eta na zwał „hi gie ną du szy”88.

Z ko lei je den z naj więk szych pol skich po etów re li gij nych, Cy prian Ka mil Nor wid,
pa trzył i ro zu miał po przez sa crum. Wszyst ko wi dział w sa kral nej per spek ty wie89. W ta -
kiej uświę co nej prze strze ni obec ny jest w po ezji Nor wi da czło wiek, któ re go god ność,
god ność oso by, „oso by świę tej”, ce ni po eta szcze gól nie wy so ko. Wi dzi go sta le w dwóch

84 Zob. W. Czer nia nin, O te ra peu tycz nym wy mia rze wia ry re li gij nej, w: idem, Teo re tycz ne pod-
 sta wy bi blio te ra pii, s. 82.

85 Ibidem, s. 79.
86 A. Ja strzęb ski, A. Pod siad, op. cit., s. XXVII.
87 Ibidem, s. XXVIII.
88 Ibidem, s. XXXI.
89 S. Sa wic ki, op. cit., s. 186.
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per spek ty wach: do cze snej i wiecz nej, ja ko „Pył mar ny i rzecz -Bo żą”. Z jed nej stro ny
uwi kła nie w zło i grzech, z dru giej udział w ży ciu Bo żym. Ta jem ni ca ska że nia złem i od -
ku pie nia le ży u pod staw Nor wi do wej kon cep cji czło wie ka. A w każ dym czło wie ku wi -
dzi Nor wid przede wszyst kim piel grzy ma i ka pła na90, jak w wier szu Piel grzym:

1
Nad sta na mi jest   i  s t a n ó w – s t a n,
Ja ko wie ża nad pła skie do my
Ster czą ca, w chmu ry…

2
Wy my śli cie, że i ja nie Pan
Dla te go, że dom mój ru cho my
Z wiel błą dziej skó ry…

3
Prze cież ja – aż w nie ba ło nie trwam,
Gdy ono du szę mą po ry wa,
Jak pi ra mi dę!

4
Prze cież i ja – z i e m i  t y l e  m a m,
I l e  j e j   s t o p a m a p o k r y w a,
D o p o k ą d   i d ę!...91

Piel grzym jest za wsze w dro dze. Bez do mu, bez wła snej zie mi. Iro nią dźwię czą sło -
wa o po sia da niu w ostat niej stro fie. Cel wę drów ki sym bo li zu je wie ża „ster czą ca
w chmu ry”, pi ra mi da po ry wa na przez nie bo, bi blij ne ło no nie bios. Wiersz Piel grzym
jest utwo rem o piel grzy mim prze zna cze niu czło wie ka92.

Lek tu ra te go ro dza ju po ezji, z cią głą pa mię cią o sa kral nym ho ry zon cie od nie -
sie nia, to for mu ła, w któ rej prze ży wa my „oczysz cze nie” mo ral ne. Wy zna cza ona
tym sa mym prze strzeń po ezjo te ra pii, okre ślo ną ową roz pię to ścią mię dzy pro fa num
a sa crum, ja ko mia rą po staw mo ral nych. Na przy kład w jed nym z „wier szy szpi tal -
nych” księ dza Lu dwi ka Szcze pa nia ka od naj du je my wy obra że nie Bo ga Mi ło ści pod po -
sta cią pro ste go czło wie ka, któ ry opusz cza te re ny ofi cjal ne go sa crum, aby prze by wać
przy umie ra ją cych dzie ciach; wy obra że nie to ma cha rak ter i po stu la tu, i uogól nie nia
war to ści głę bo ko chrze ści jań skich, a za ra zem hu ma ni stycz nych:

Gdzie jest Bóg?

Spo tka łem Bo ga i nie po zna łem:
Był pro stym czło wie kiem.

90 Ibidem, s. 187.
91 C. K. Nor wid, Piel grzym, w: idem, Pi sma wier szem i pro zą, s. 64–65.
92 S. Sa wic ki, op. cit., s. 187.
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Nie chciał ode mnie pra wie nic,
Tyl ko cza su i współ czu cia dla cho rych.

Uzna łem Go za głup ca,
Po bie głem szu kać w za kry stii i ko ście le.
Tam mi po wie dzie li, że Bóg przed chwi lą wy szedł.
Zde ner wo wa ny spy ta łem – do kąd?!

Ko ściel ny bez rad nie roz ło żył rę ce,
Ści szo nym gło sem, jak by wsty dził się, wy krztu sił:
Pa nie, nie wiem, ale mó wią,
Że On od wie dza umie ra ją ce dzie ci.93

Zda niem Ali ny Alek san dro wicz ten do sko na ły li ryk, ma łe ar cy dzie ło po ezji, po -
przez za bie gi an tro po mor fi za cji przy bli ża od bior com oraz ota cza nim bem ma je sta -
tu zwy kłe, ale prze cież pod nio słe i ser decz ne za cho wa nia94. Sze ro ko roz pię ta per spek-
 ty wa hu ma ni zmu chrze ści jań skie go, na ka zu ją ce go czcić Bo ga po przez czyn ujaw -
nia ją cy się w po sta wie wo bec dru gie go czło wie ka, czyn „bez zy skow ny”, wy ni ka ją cy
z pod po rząd ko wa nia sie bie lu dziom słab szym, cier pią cym, bez bron nym, spa ja w jed -
ną ca łość wszyst kie „cier nio we” wier sze księ dza Lu cja na Szcze pa ni aka SCJ. „Cier nio -
we”, bo mó wią ce o nie za wi nio nym i udo stoj nio nym cier pie niu, naj czę ściej nie ule -
czal nie cho rych dzie ci. Te wier sze się ga ją wni kli wie isto ty war to ści chrze ści jań skich,
po szu ku ją wskaź ni ków au ten tycz no ści wia ry, od rzu ca ją na to miast war to ści po zor -
ne, za fał szo wa ne, ob li czo ne na po kaz. Ran gi im pe ra ty wu mo ral ne go na bie ra wska -
za nie, że Opus Dei po win no być re ali zo wa ne w tru dzie dnia co dzien ne go, ci cho i bez
roz gło su. Bóg uobec nia się bo wiem w in nych lu dziach, czę sto bied nych, cier pią cych,
opusz czo nych95.

IV. Ka thar sis w po ezjo te ra pii na sta wio nej 
na do świad cze nie mi stycz ne

IV.1. Ka thar sis w for mach twór czo ści li rycz nej na sta wio nej 
na do świad cze nie mi stycz ne

Do świad cze nie mi stycz ne ja ko eks ta tycz ne prze ży cie we wnętrz nej bez po śred niej łącz -
no ści z rze czy wi sto ścią uwa ża ną za Bo ga lub Ab so lut si łą rze czy naj le piej wy ra ża się

93 Ks. L. Szcze pa niak SCJ, Bo by łem cho ry… (Mt 25,36). Po ezje szpi tal ne, wstęp, wy bór, opra-
 co wa nie A. Alek san dro wicz, Wyd. DE HON, Kra ków 2005, s. 5.

94 Ibidem, s. 5–6.
95 Ibidem. War to wie dzieć, że dwu mie sięcz nik dla cho rych za ty tu ło wa ny „Wstań”, wy da wa -

ny przez księ ży ser ca nów, w osob nym dzia le Sło wa ocze ki wa ne pu bli ku je wier sze czy tel ni ków,
nie rzad ko pa cjen tów szpi tal nych. Utwo ry te go ty pu nie czę sto tra fia ją do dru ku. Są od bi ciem
prze żyć skry wa nych, re je strem cier pie nia, bez rad no ści, czę sto nie za wi nio ne go osa mot nie nia.

Po ezjo te ra pia ja ko jed na z me tod bi blio te ra pii 55

SAW_rocznik  2011-12-07  16:38  Page 55



56 Prze gląd Bi blio te ra peu tycz ny. Rocz nik 1/2011

w po ezji, je śli ma choć by w nie wiel kim stop niu prze ka zać ogrom i głę bię mi stycz nych
do znań i prze żyć, owych „słów we wnętrz nych”, któ rych nie mo że udźwi gnąć ję zyk
dys kur syw ny96. „Gdyż – pi sał szes na sto wiecz ny mi styk hisz pań ski świę ty Ja n od Krzy -
ża – są to rze czy tak głę bo kie i du cho we, że na ich wy ra że nie bra ku je słów. Rze czy du -
cho we bo wiem prze wyż sza ją wszel ki zmysł”97. Za pi sy do świad cze nia mi stycz ne go nie -
jed no krot nie ce chu ją się znacz ną war to ścią li te rac ką. Przybiera ją wte dy czę sto po stać
po etyc ką – po ezji mi stycz nej. Ob szer ne ko men ta rze, na przy kład wła śnie świę te go 
Ja na od Krzy ża, nie wąt pli wie roz ja śnia ją je go mi stycz ną po ezję, w któ rej zaskaku ją 
me ta fo ry mi ło sne go zjed no cze nia, szo ku ją ce śmia ło ścią, za dzi wia ją ce oczysz cze niem
i osta tecz nym spo tę go wa niem swej se man tycz nej prze ni kli wo ści i si ły, spla ta ją ce się
z me ta fo ry ką ognia i świa tła, prze bi ja ją ce się wspól nym wy sił kiem przez ogra ni czo ność
kon wen cjo nal nych zna ków98. Wczy taj my się w tekst pod ty tu łem Śpiew du szy po grą -
żo nej w głę bo kim zjed no cze niu z Bo giem:

I
O ży wy pło mie niu mi ło ści,
Jak czu le ra ni si ła ża ru twe go
Środ ka mej du szy naj głęb sze ist nie nie!
Bo nie masz w so bie już bó lu żad ne go!
Skończ już! – je śli to zgod ne z two im pra gnie niem!
Ze rwij za sło nę tym słod kim zde rze niem!

II
O słod kie ża ru upa le nie!
O ra no peł na uczu cia bło gie go!
O rę ko mi ła, o czu łe do tknie nie,
Co da jesz przed smak ży cia wie czy ste go
I spła casz hoj nie wszyst kie za le gło ści!
Przez śmierć wpro wa dzasz do ży cia peł no ści!

III
Po chod nie ognia pło ną ce go,
W wa szych od bla skach ja snych i pro mien nych,
Ot chła nie głę bin zmy słu du cho we go,
Któ ry był śle py, pe łen mro ków ciem nych,

Jak za uwa ża A. Alek san dro wicz (s. 6), wier sze szpi tal ne przej mu ją ro lę pa mięt ni ka lub dzien -
ni ka, spo rzą dza ne go do ryw czo, z au ten tycz nej po trze by uczuć, i ma ją jed ne go tyl ko ad re sa ta –
sie bie sa me go lub naj bliż sze oso by. Trze ba do dać, że są for mą po ezjo te ra pii.

96 S. Sa wic ki, op. cit., s. 190–191. Zob. tak że an to lo gię po ezji księ ży po etów: Z. Łącz kow ski,
Wol ność nie znie wo lo na, czy li spa cer kiem przez sa crum i pro fa num, red. K. Ka sprzak, S. Le nart,
M. Stęp kow ska, Wyd. Sta ro miej ski Dom Kul tu ry, War sza wa 1997.

97 Świę ty Jan od Krzy ża Dok tor Ko ścio ła, Ży wy pło mień mi ło ści, z hisz pań skie go prze ło żył B.
Smy rak OCD, Wyd. Kar me li tów Bo sych, Kra ków 2003, Pro log, s. 18.

98 S. Sa wic ki, op. cit., s. 191.
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Te raz z dziw ny mi do sko na ło ścia mi
Nio są Mi łe mu żar swój wraz z bla ska mi!

IV
O jak ła god nie i mi ło śnie
Bu dzisz się, Mi ły, w głę bi ło na me go,
Gdzie sam ukry ty prze by wasz roz kosz nie!
A słod kim tchnie niem od de chu Two je go
Peł ne go skar bów wie czy stych i chwa ły,
Jak słod kie wznie casz mi ło ści za pa ły!99

Moc te ra peu tycz na za war ta jest w eks ta zie, to wła śnie ona by ła naj wyż szym
wta jem ni cze niem i wła ści wym ce lem na uki Plo ty na, grec kie go fi lo zo fa ży ją ce go w III
wie ku na szej ery, czo ło we go przed sta wi cie la neo pla to ni zmu i fi lo zo fii mi stycz nej. „Plo -
tyn, mó wiąc o eks ta zie, uży wa mi stycz nych wy ra żeń i po rów nań. Pięk no zmy sło we -
go świa ta zbu dzi ło jaźń z cie le sne go uśpie nia i spra wi ło, że po ko cha ła du szę, umysł
i Ab so lut co raz wznio ślej szą mi ło ścią, by stać się du szą, umy słem i Ab so lu tem […]. Do
umy słu, czy li do świa ta idei, do cho dzi się przez od rzu ce nie zmy sło wych wy obra żeń,
a do Ab so lu tu przez od rzu ce nie idei: w mia rę po stę pu za ni ka świa do mość in te lek tu -
al na i in tu icyj na, aż w koń cu, w chwi li wła ści wej eks ta zy, po zo sta je już tyl ko uczu cie
bez brzeż nej mi ło ści i bez brzeż ne go szczę ścia w bło giej po wo dzi świa tła”100. Ta kie prze -
ży cie eks ta tycz ne ilu stru je wiersz I mia łem chwi le ta kie go za chwy tu… Ka zi mie rza Prze -
rwy -Tet ma je ra, oto je go frag ment:

I mia łem chwi le ta kie go za chwy tu,
jak bym już nie był wię cej czę ścią by tu…
[…]

I nic nie czu łem, co czło wiek czuć mo że,
zda ło się, sza ty Twej do ty kam, Bo że,
i złud nie ludz kiej od ję ty pa mię ci,
przez chwi lę by łem, jak są wnie bo wzię ci…101

Wie le ta kich za pi sów po etyc kich nie ma jed nak war to ści li te rac kiej i na le ży do
twór czo ści re li gij nej ro zu mia nej ra czej ja ko dział li te ra tu ry dy dak tycz nej. W po ezjo -
te ra pii mię dzy war to ścią po etyc ką za pi su do świad cze nia mi stycz ne go a war to ścią
du cho wą te go do świad cze nia mu si za cho dzić ści sły zwią zek, al bo wiem tyl ko
w nim prze ży cie po etyc kie mo że stać się ana lo gicz ne do prze ży cia mi stycz ne go,
ja ko je go da le kie po do bień stwo.

99 Świę ty Jan od Krzy ża Dok tor Ko ścio ła, op. cit., s. 21–22.
100 A. Kro kie wicz, Wstęp, w: Plo tyn, En ne ady, przeł. i wstę pem po prze dził A. Kro kie wicz, PWN,

War sza wa 1959, t. I, s. LXIX i LXXI.
101 Cyt. za: A. Ja strzęb ski, A. Pod siad, op. cit., s. XLI–XLII.
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IV.2. Ka thar sis w lek tu rach na sta wio nych 
na do świad cze nie mi stycz ne

Nie miec ki mi styk z prze ło mu XIII i XIV wie ku, Mistrz Ec khart, stwier dził, że „w każ dym
z nas ist nie je dwóch lu dzi. Je den zwie się «czło wie kiem ze wnętrz nym» – jest to ży cie zmy -
sło we. Te mu czło wie ko wi słu ży pięć zmy słów, dzia ła on jed nak mo cą po cho dzą cą od du -
szy. Dru gi na zy wa się «czło wie kiem we wnętrz nym» – jest to je go ży cie du cho we”102. 

Rze czy wi stość du cho wa mo że być róż nie przed sta wia na. Zo bacz my to na przy -
kła dzie opi su – do ko na ne go przez Eri cha Au er ba cha103 – swo isto ści sty lu ho me ryc-
kie go, któ re mu au tor prze ciw sta wia styl tek stu sta ro te sta men to we go, a więc rów nież
epic kie go i rów nież sta ro żyt ne go, lecz wy wo dzą ce go się z cał ko wi cie od mien ne go
świa ta – świa ta bi blij ne go. Jak już wspo mnia no, wiel ką po ezję epic ką pręd ko oto czy -
ła le gen da, po nie waż w utwo rach Ho me ra Gre cy wi dzie li księ gi ob ja wio ne, za wie ra -
ły one bo wiem mi ty re li gij ne, a ich bo ha te ra mi by li za rów no bo go wie, jak lu dzie. Oczy -
wi ście poj mo wa nie bó stwa przez Gre ków by ło zu peł nie in ne niż poj mo wa nie bó stwa
przez Ży dów, trud no za tem wy obra zić so bie więk sze kon tra sty sty lu niż te, któ re ist-
 nie ją mię dzy ty mi dwo ma tek sta mi. Tym bar dziej in te re su ją co przed sta wia się uka za -
na w nich pro ble ma ty ka du cho wa. Do szcze gó ło wej ana li zy sty li stycz nej Au er bach
wy brał hi sto rię Ody sa, Pe ne lo py i Eu ry klei, któ rą Ho mer przed sta wił w Ody sei, oraz
bi blij ną przy po wieść o Abra ha mie i Iza aku ze Sta re go Te sta men tu. 

W pierw szym wy pad ku cho dzi o wzru sza ją cą sce nę z pie śni XIX, w któ rej sta ra
sza far ka Eu ry kle ja, nie gdyś mam ka Ody se usza, roz po zna je go, te raz po wra ca ją ce go,
po bliź nie na udzie:

[…], a star ka mied nik wraz przy nio sła ślicz ny
Do nóg my cia, i wla ła w nie go zdrój kry nicz ny,
Przy mie szaw szy coś wrząt ku. Odys przy ogni sku
Usiadł, lecz się od wró cił w ciem no ści od po ły sku,
Bo wiem po my ślał so bie, że przy tym nóg my ciu
Bli zna, ja ką ma, ła two pod pad nie od kry ciu.
Star ka zaś, przy stą piw szy, po czę ła myć pa na,
I za raz ją po zna ła. Bli zna ta za da na
Nie gdyś bia łym kłem dzi ka, jesz cze w owym cza sie,
Gdy by wał w od wie dzi nach na gór skim Par na sie
U Au to ly ka, oj ca mat ki swej ro dzo nej.104

102 Mistrz Ec khart, Trak ta ty. Po ucze nie du cho we – Księ ga Bo skich po cie szeń – O czło wie ku szla-
 chet nym – O od osob nie niu, tłum. i oprac. W. Szy mo na OP, Wyd. W DRO DZE, Po znań 1987, 
s. 160. Cyt. za: Du cho wy roz wój czło wie ka, fa zy ży cia – oso bo wość – wia ra – re li gij ność. Sta dial -
ne kon cep cje roz wo ju w cią gu ży cia, pod red. P. So chy, Wyd. UJ, Kra ków 2000, s. 11.

103 E. Au er bach, Mi me sis. Rze czy wi stość przed sta wio na w li te ra tu rze Za cho du, prze ło żył i przed -
mo wą opa trzył Z. Ża bic ki, przed mo wa do dru gie go wy da nia M. P. Mar kow ski, Wyd. Pró szyń -
ski i S -ka, War sza wa 2004, roz dział 1. Bli zna Ody sa, s. 29–48.

104 Ho mer, Ody se ja, tłum. L. Sie mień ski, wstę pem po prze dzi ła Z. Abra mo wi czów na, opra co -
wał i ob ja śnie nia mi opa trzył J. Ła now ski, Wyd. Osso li neum, BN, se ria II, nr 21, Wro cław 2003,
s. 379–381.
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W tej wła śnie chwi li, w któ rej sza far ka roz po zna je bli znę, po ja wia się w tek ście ob-
 szer na dy gre sja. Czy tel nik zo sta je wy czer pu ją co po in for mo wa ny o oso bie Au to li ko sa,
na ro dzi nach Ody se usza, mło do ści, oko licz no ściach wi zy ty Ody se usza, je go zra nie niu,
ozdro wie niu, za tro ska niu ro dzi ców – opis ten ni cze go nie po zo sta wia w cie niu i do -
kład nie kre śli po szcze gól ne przed mio ty i łą czą ce je związ ki. Oto frag ment po cząt ko -
wy tej dy gre sji:

Wła śnie się ów Au to lyk w Ita ce zna cho dził,
Kie dy cór ka mu zle gła i wnuk się na ro dził.
Eu ry kle ja zło ży ła na ko la nach dzia da
Dzie cię pod ko niec uczty i tak doń po wia da:
„Au to ly ku, ot wnuk twój – daj mu ja kie imię.
Wnu kaś pra gnął, od cie bie niech więc mia no przyj mie”.
I Au to lyk tak mó wił do có ry i zię cia:
„Dro dzy moi, wy naj dę imię dla dzie cię cia;
A po nie waż z nie wia sty i męż mi skłó co ny
Sier dząc się na ród ludz ki w wa szem przy był stro ny –
Więc zwij my go Ody sem: sier dzi stym zwę wnu ka”.105

I do pie ro po sie dem dzie się ciu wer sach ta kiej dy gre sji nar ra tor po wra ca do izby
Pe ne lo py; wów czas Eu ry kle ja, któ ra bli znę roz po zna ła jesz cze przed dy gre sją, w trwo -
dze wy pusz cza z rąk do mied ni cy no gę Ody se usza:

Wła śnie star ka tę bli znę pod dło nią spo ty ka,
A po znaw szy, jak mia ła no gę je go w rę ku, 
Tak pu ści ła – ta w mied nik upa dła i brzę ku
Na ro biw szy, na czy nie z wo dą prze chyb nę ła.
Ona trwo gą za drża ła, ra do ścią spło nę ła,
Głos jej za stygł, a łzy się ci sną; […].106

Eu ry kle ja chcia ła wy buch nąć ra do ścią, lecz Ody se usz po wstrzy mał ją ci chym po -
chleb stwem i groź bą; pia stun ka od zy ska ła pa no wa nie nad so bą i po wścią gnę ła swój
gest. Pe ne lo pa, któ rej uwa ga za spra wą Ate ny od wró co na zo sta ła od tych wy da rzeń,
nie spo strze gła jesz cze ni cze go107.

Wy da je się, że dy gre sja ma in ten sy fi ko wać na pię cie, lecz jej ele men ty nie są pi sa -
ne w ta ki spo sób, aby za pie ra ły dech czy tel ni kom, bądź też słu cha czom. Cha rak te ry -
stycz ne dla Ho me ro wej dy gre sji jest rów nież to, że wy peł nia ona ca ły pierw szy plan;
zresz tą styl je go zna wy łącz nie plan pierw szy, zna wy łącz nie te raź niej szość rów no -

105 Ibidem, s. 381.
106 Ibidem, s. 383.
107 E. Au er bach, op. cit., s. 29–30.
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mier nie oświe tlo ną i rów no mier nie zo biek ty wi zo wa ną; Ho mer nie zna ja kie go kol wiek
„dal sze go pla nu”. To, co opo wia da, jest za każ dym ra zem je dy ną te raź niej szo ścią, wy -
peł nia cał ko wi cie świa do mość i sce nę wy da rzeń. Ho mer przed sta wia nam „tyl ko
spo koj ny byt i dzia ła nie przed mio tów zgod nie z ich na tu rą” – jak za uwa żył Fry de ryk
Schil ler108. Pod sta wo wy im puls ho me ryc kie go sty lu po le ga na tym, że una ocz nia się
do kład nie wszyst kie zja wi ska, czy ni się je do ty kal ny mi i wi dzial ny mi we wszyst kich czę -
ściach i okre śla je do kład nie we wszyst kich związ kach prze strzen nych i cza so wych. Po -
dob nie dzie je się z wy da rze nia mi roz gry wa ją cy mi się w świa do mo ści bo ha te rów; rów -
nież tu taj nie mo że być żad nych ukryć i nie do mó wień. Lu dzie Ho me ra od sła nia ją się
bez resz ty, tak że w chwi li afek tu; cze go nie po wie dzą in nym, po wie dzą to so bie w du -
chu, tak aby czy tel nik się o tym do wie dział. Wie le rze czy strasz nych dzie je się w poe-
ma tach ho me ryc kich, ale ni gdy w mil cze niu109.

Swo istość sty lu ho me ryc kie go ujaw ni się jesz cze wy raź niej, kie dy prze ciw sta wi mu
się tekst sta ro te sta men to wy Mo ria, z epi zo dem ofia ry Iza aka:

„A po tych wy da rze niach Bóg wy sta wił Abra ha ma na pró bę. Rzekł do nie -
go: «Abra ha mie!» A gdy on od po wie dział: «Oto je stem» – po wie dział: «Weź
twe go sy na je dy ne go, któ re go mi łu jesz, Iza aka, idź do kra ju Mo ria i tam złóż
go w ofie rze na jed nym z pa gór ków, ja kie ci wska żę». Na za jutrz ra no Abra ham
osio dłał swe go osła, za brał z so bą dwóch swych lu dzi i sy na Iza aka, na rą bał
drze wa do spa le nia ofia ry i ru szył w dro gę do miej sco wo ści, o któ rej mu Bóg
po wie dział. Na trze ci dzień Abra ham, spoj rzaw szy, do strzegł z da le ka ową
miej sco wość. I wte dy rzekł do swych sług: «Zo stań cie tu z osłem, ja zaś i chło -
piec pój dzie my tam, aby od dać po kłon Bo gu, a po tem wró ci my do was». Abra -
ham, za braw szy drwa do spa le nia ofia ry, wło żył je na sy na swe go Iza aka, wziął
do rę ki ogień i nóż, po czym obaj się od da li li. 

Iza ak ode zwał się do swe go oj ca Abra ha ma: «Oj cze mój!» A gdy ten rzekł:
«Oto je stem, mój sy nu» – za py tał: «Oto ogień i drwa, a gdzież jest ja gnię na
ca ło pa le nie?» Abra ham od po wie dział: «Bóg upa trzy so bie ja gnię na ca ło pa le -
nie, sy nu mój». I szli oby dwaj da lej. A gdy przy szli na to miej sce, któ re Bóg
wska zał, Abra ham zbu do wał tam oł tarz, uło żył na nim drwa i zwią zaw szy sy -
na swe go Iza aka po ło żył go na tych drwach na oł ta rzu. Po tem Abra ham się -
gnął rę ką po nóż, aby za bić swe go sy na. Ale wte dy Anioł Pań ski za wo łał na nie -
go z nie ba i rzekł: «Abra ha mie, Abra ha mie!» A on rzekł: «Oto je stem». [Anioł]
po wie dział mu: «Nie pod noś rę ki na chłop ca i nie czyń mu nic złe go! Te raz po -
zna łem, że bo isz się Bo ga, bo nie od mó wi łeś Mi na wet twe go je dy ne go sy na». 
Abra ham, obej rzaw szy się po za sie bie, spo strzegł ba ra na uwi kła ne go ro ga mi
w za ro ślach. Po szedł więc, wziął ba ra na i zło żył w ofie rze ca ło pal nej za miast
swe go sy na. I dał Abra ham miej scu te mu na zwę «Pan wi dzi». Stąd to mó wi się
dzi siaj: «Na wzgó rzu Pan się uka zu je». 

108 Ibidem, s. 31.
109 Ibidem, s. 32.

SAW_rocznik  2011-12-07  16:38  Page 60



Po czym Anioł Pań ski prze mó wił gło śno z nie ba do Abra ha ma po raz dru -
gi: «Przy się gam na sie bie, wy rocz nia Pa na, że po nie waż uczy ni łeś to, a nie 
oszczę dzi łeś sy na twe go je dy ne go, bę dę ci bło go sła wił i dam ci po tom stwo tak
licz ne jak gwiaz dy na nie bie i jak ziarn ka pia sku na wy brze żu mo rza; po tom -
ko wie twoi zdo bę dą wa row nie swych nie przy ja ciół. Wszyst kie lu dy zie mi bę -
dą so bie ży czyć szczę ścia [ta kie go, ja kie jest udzia łem] twe go po tom stwa, dla -
te go że usłu cha łeś me go roz ka zu». 

Abra ham wró cił do swych sług i wy ru szyw szy ra zem z ni mi w dro gę, po -
szedł do Be er -Sze by. 

I miesz kał Abra ham na dal w Be er -Sze bie”110.

Już po czą tek wpra wia nas w za dzi wie nie, gdy po rów nu je my go ze sty lem Ho me -
ra. Przede wszyst kim za da je my py ta nie: gdzie znaj du ją się obaj roz mów cy? Nie zo sta -
ło to bo wiem po wie dzia ne. Zda je my so bie spra wę, że nie mo gą się oni w każ dej chwi -
li znaj do wać w tym sa mym miej scu na zie mi, że wo bec te go je den z nich – Bóg – mu -
siał skądś przy być, że mu siał z ja kichś wy żyn czy głę bin we drzeć się w sfe rę ziem ską,
aby prze mó wić do Abra ha ma. Skąd? O tym też nie ma tu wzmian ki. Nie przy był prze-
 cież, tak jak Zeus czy Po sej don, od Etio pów, u któ rych we se lił się przy uczcie ofiar nej.
Nie do wia du je my się rów nież ni cze go o przy czy nie, któ ra skło ni ła go, by tak strasz li -
wie do świad czyć Abra ha ma. Nie omó wił jej prze cież – jak uczy nił by to Zeus – wraz z in-
 ny mi bo ga mi w upo rząd ko wa nej prze mo wie wy gło szo nej pod czas na ra dy; nie po in -
for mo wa no nas tak że, co roz wa żał we wła snym ser cu; nie spo dzie wa nie i za gad ko wo
po ja wia się na sce nie z nie zna nych wy żyn i głę bin i wo ła: Abra ha mie!111 Po tym po -
cząt ku Bóg wy da je roz kaz i te raz roz po czy na się sa ma opo wieść; roz wi ja się ona bez
ja kich kol wiek dy gre sji, w nie wie lu zda niach głów nych. Rze czą nie do po my śle nia by -
ły by tu opi sy (a więc obec ność przy miot ni ków, epi te tów) sprzę tów, kra jo bra zu, osłów
czy pa choł ków, któ rzy to wa rzy szą wy pra wie Abra ha ma – wszyst ko słu ży wy łącz nie ce -
lo wi na ka za ne mu przez Bo ga.

Na tym kontr przy kła dzie wi dać więc, ja kie zna cze nie ma ją opi so we przy miot ni ki
i dy gre sje w po ema tach Ho me ra: przede wszyst kim za po bie ga ją one jed no stron ne mu
skon cen tro wa niu się czy tel ni ka na przed sta wia nym mo men cie kry zy su; na wet przy
naj strasz liw szym wy da rze niu sta ją na prze szko dzie na ra sta niu uciąż li we go na pię cia.
W epi zo dzie ofia ry Abra ha ma zaś na pię cie to jest obec ne112. W po ema tach Ho me ra zja -
wi ska od twa rza ne są w peł nym ukształ to wa niu, rów no mier nie oświe tlo ne, okre ślo ne
cza so wo i prze strzen nie, po wią za ne mię dzy so bą bez nie do po wie dzeń i po ja wia ją ce
się na pierw szym pla nie; my śli i uczu cia – wy po wie dzia ne, wy da rze nia roz wi ja ją ce się
w spo sób swo bod ny i ubo gie w na pię cia. Z ko lei w Bi blii spo śród zja wisk cha rak te ry -
zu je się tyl ko to, co waż ne jest dla ce lu ak cji, resz ta po zo sta je w cie niu; my śli i uczu -
cia nie są wy ra ża ne, su ge ru ją je tyl ko mil cze nie i frag men ta rycz ne wy po wie dzi. Ca łość

110 Pi smo Świę te Sta re go i No we go Te sta men tu, w prze kła dzie z ję zy ków ory gi nal nych, opra-
 co wał ze spół bi bli stów pol skich z ini cja ty wy be ne dyk ty nów ty niec kich, wy da nie czwar te, Pal -
lo tti num, Po znań–War sza wa 1989, Księ ga Ro dza ju, Roz dział 22.

111 E. Au er bach, op. cit., s. 33–34.
112 Ibidem, s. 37.
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w naj wyż szym i nie prze rwa nym na pię ciu skie ro wa na jest ku jed ne mu ce lo wi, a przez
to sta je się o wie le bar dziej jed no li ta, po zo sta je przy tym za gad ko wa i na dal szym pla -
nie. Oka zu je się bo wiem, że po szcze gól na po stać mo że być przed sta wio na na da le -
kim pla nie – ta ką po sta cią jest Bóg w ca łej Bi blii, po nie waż ni gdy nie moż na ogar nąć
go w je go obec no ści tak, jak moż na by ło ogar nąć Zeu sa; za wsze po ja wia się tyl ko ja -
kiś ele ment wią żą cy się z je go isto tą, on sam zaś ukry ty jest w głę bi113. 

Na wet lu dzie są w opo wie ściach bi blij nych o wie le bar dziej „wy po sa że ni w głęb -
szy plan” niż lu dzie Ho me ro wi; od czu wa my w nich o wie le więk szą głę bię cza so wą,
o wie le więk szą głę bię lo su i głę bię świa do mo ści, mi mo że pra wie za wsze są cał ko wi -
cie za mknię ci w za przą ta ją cym ich wy da rze niu, ni gdy nie od da ją mu się bez resz ty, na
ty le, aby utra cić trwa łą świa do mość te go, co dzia ło się z ni mi kie dy in dziej i gdzie in-
 dziej; ich od czu cia i my śli są bar dziej wie lo war stwo we i bar dziej po wi kła ne. Abra ham
przy po mi na so bie – i jest te go sta le świa do my – co Bóg mu obie cał i co już speł nił; to -
też je go umysł jest głę bo ko roz dar ty mię dzy peł nym roz pa czy obu rze niem a peł nym
na dziei ocze ki wa niem, je go mil czą ce po słu szeń stwo jest o wie le bar dziej zło żo ne i peł -
ne głę bi niż za cho wa nie po sta ci ho me ryc kich. W te go ro dza ju pro ble ma tycz nej sy tu -
acji du cho wej nie mo gli by się w ogó le zna leźć bo ha te ro wie Ho me ra, któ rych los okre -
ślo ny jest w spo sób jed no znacz ny.

Po ema ty Ho me ra, któ rych kul tu ra pla stycz na, ję zy ko wa i przede wszyst kim syn-
 tak tycz na wy da je się le piej ufor mo wa na, są jed nak sto sun ko wo pro ste pod wzglę dem
kre owa ne go przez nie ob ra zu; są rów nież pro ste w szer szym sen sie – w od nie sie niu
do rze czy wi sto ści ży cio wej, ja ką od twa rza ją. Ra dość, któ rą bu dzi eg zy sten cja zmy -
sło wa, jest dla nich wszyst kim; a uprzy tom nie nie so bie tej ra do ści jest ich naj wyż szym
dą że niem. Dla te go wła śnie ob ser wu je my bo ha te rów w ich ży ciu peł nym uro ku, uka -
za nym w spo sób pla stycz ny na tle oby cza ju, kra jo bra zu i za jęć co dzien nych. Tak pod-
 bi ja ją nas oni swym uro kiem, za bie ga ją o na sze wzglę dy, aż wresz cie sa mi za czy na -
my żyć rze czy wi sto ścią ich eg zy sten cji – i wła śnie dla te go, do pó ki czy ta my owe utwo -
ry lub ich słu cha my, sta je się nam cał ko wi cie obo jęt na świa do mość, że to wszyst ko jest
tyl ko le gen dą, że to wszyst ko jest zmy ślo ne. Po ema ty Ho me ra ni cze go nie ukry wa ją,
nie wy ni ka ją z nich żad ne na uki i nie jest w nich uta jo ny ża den po dwój ny sens114.

Wszyst ko to zu peł nie ina czej przed sta wia się w opo wie ściach bi blij nych. Ich ce -
lem nie jest ewo ka cja uro ków zmy sło wych, a je śli mi mo to pier wia stek sen su al ny oka -
zu je się w nich bar dzo ży wot ny, to dla te go, że w zmy sło wym two rzy wie ży cia kon kre-
ty zu ją one pro ce sy etycz ne, re li gij ne i du cho we, któ re są je dy nym ich ce lem. Ów za-
 mysł re li gij ny po cią ga za so bą jed nak bez względ ne rosz cze nie do praw dy hi sto rycz nej.
Przy po wieść o Abra ha mie i Iza aku by naj mniej nie zo sta ła le piej po świad czo na przez
hi sto rię niż aneg do ta o Pe ne lo pie, Eu ry klei i Ody se uszu – i tu, i tam ma my do czy nie -
nia z le gen dą. Wsze la ko nar ra tor bi blij ny mu siał wie rzyć w praw dzi wość za rów no tej,
jak i in nych opo wie ści o ofie rze Abra ha ma – trwa łość uświę co ne go po rząd ku ży cia
opie ra ła się bo wiem na praw dzi wo ści te go ro dza ju hi sto rii115. Po ema ty Ho me ra 

113 Ibidem.
114 Ibidem, s. 39.
115 Ibidem.
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two rzą okre ślo ny, ogra ni czo ny cza so wo i prze strzen nie zwią zek po mię dzy fak ta mi;
obok te go związ ku, po nad nim i po za nim moż na so bie wy obra zić – ła two i bez kon -
flik to wo – cał kiem in ne po wią za nia mię dzy wy da rze nia mi. W prze ci wień stwie do po-
 ema tów Ho me ra, Sta ry Te sta ment za wie ra jed nak hi sto rię świa ta; za czy na się u po -
cząt ku wszech rze czy, w chwi li stwo rze nia świa ta, i pra gnął by się za koń czyć w Dniu
Ostat nim, w chwi li speł nie nia obiet ni cy, któ ra ozna cza ko niec świa ta.

Zresz tą świat dzie jo wy, któ ry two rzy Pi smo Świę te, nie ro ści so bie praw tyl ko do
te go, aby być rze czy wi sto ścią praw dzi wą hi sto rycz nie; świat ów gło si, że jest świa tem
je dy nie praw dzi wym, po wo ła nym wy łącz nie do pa no wa nia. Stwier dze niu te mu nie
moż na za rzu cić, że jest zbyt da le ko idą ce, że pre ten sje do pa no wa nia zgła sza tu nie
hi sto ria, lecz po pro stu dok try na re li gij na, po nie waż opo wie ści bi blij ne nie są, jak opo -
wie ści ho me ryc kie, opo wie dzia ną „rze czy wi sto ścią”. W opo wie ści bi blij ne wcie la się na -
uka i obiet ni ca, są one z ni mi sto pio ne nie roz łącz nie; wła śnie dla te go opo wie ści te są
tak mrocz ne i peł ne głę bi, za wie ra ją dru gi, ukry ty sens. Pły ną ce z nich na uki na da ją
tek sto wi tak wiel ki cię żar, tak bar dzo na peł nia ją go tre ścią, ty le w nich za wie ra się
wska zó wek co do isto ty bó stwa i po sta wy czło wie ka po boż ne go, że wier ny mu si wciąż
na no wo się w nich za ta piać, wciąż na no wo we wszyst kich ich szcze gó łach szu kać
świa tła, któ re mo gło tam zo stać ukry te116. 

Im bar dziej opo wie ści bi blij ne w ze sta wie niu z opo wie ścia mi Ilia dy czy Ody sei wy -
da ją się od ręb ne i nie po wią za ne ze so bą na płasz czyź nie po zio mej (per spek ty wa praw -
dy hi sto rycz nej), tym sil niej szy jest łą czą cy je zwią zek pio no wy (per spek ty wa re li -
gij na), któ ry zbie ra je wszyst kie pod jed nym zna kiem (Bóg), a któ re go zu peł nie bra -
ku je Ho me ro wi. W każ dej z wiel kich po sta ci Sta re go Te sta men tu, od Ada ma aż po
pro ro ków, ucie le śnio ny jest w spo sób ce lo wy ja kiś ele ment owe go pio no we go związ -
ku: oto Bóg wy brał i ukształ to wał te po sta ci, aby wcie lić w nie swo ją isto tę i wo lę; jed-
 nak że wy bór i sto pień ukształ to wa nia nie są tu jed no rod ne, al bo wiem owo kształ to -
wa nie na stę pu je stop nio wo, w spo sób hi sto rycz ny i w trak cie ziem skiej eg zy sten cji
tych, któ rzy zo sta li wy bra ni. Jak do ko nu je się ten pro ces kształ to wa nia, z ja ki mi prze -
ra ża ją cy mi łą czy się do świad cze nia mi, wi dać to na przy kła dzie omó wio nej tu hi sto rii
ofia ry Abra ha ma117. Wszyst kie in ne miej sca ak cji, prze bieg i po rzą dek wy da rzeń nie ma -
ją pra wa wy stę po wać w Pi śmie Świę tym nie za leż nie od związ ku pio no we go (per spek -
ty wy re li gij nej); wszyst kie spra wy przed sta wio ne na płasz czyź nie po zio mej (per spek -
ty wa praw dy hi sto rycz nej) – i w ogó le ca ła hi sto ria ludz ko ści – są pod po rząd ko wa ne
owe mu związ ko wi pio no we mu i miesz czą się w je go ra mach.

We dług Abra ha ma Ma slo wa118 – czo ło we go ame ry kań skie go przed sta wi cie la psy-
 cho lo gii hu ma ni stycz nej – do świad cze nia mi stycz ne, okre śla ne przez nie go ja ko do -
świad cze nia szczy to we: 

n mogą mieć i ma ją pew ne te ra peu tycz ne na stęp stwa, po le ga ją ce w ści słym zna cze-
 niu na usu wa niu ob ja wów, na przy kład neu ro tycz nych;

116 Ibidem, s. 40.
117 Ibidem, s. 42.
118 A. Ma slow, W stro nę psy cho lo gii ist nie nia, tłum. I. Wy rzy kow ska, Wyd. PAX, War sza wa

1986, s. 105. 
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n ja ko przej mu ją ce do świad cze nie toż sa mo ści mo gą zmie nić po gląd da nej oso by na
sie bie sa mą i to w zdro wym kie run ku;

n mo gą zmie niać jej po gląd na in nych lu dzi i sto su nek do nich na róż ne spo so by;
n mo gą mniej lub bar dziej trwa le zmie niać jej po gląd na świat bądź na je go aspek -

ty lub czę ści;
n mo gą w niej wy zwa lać więk szą moc twór czą, spon ta nicz ność, eks pre sję, in dy wi -

du al ność;
n da na oso ba pa mię ta te prze ży cia ja ko wy da rze nia bar dzo waż ne, po żą da ne i war -

te po wtó rze nia;
n jest rów nież bar dziej skłon na od czu wać, iż ży cie w ogó le jest coś war te, na wet je -

śli za zwy czaj by wa mo no ton ne, przy ziem ne, trud ne lub nie przy no szą ce za do wo -
le nia, po nie waż prze ko na ła się, że ist nie je pięk no, za an ga żo wa nie, uczci wość, za -
ba wa, do broć, praw da i sens. Ży cie wów czas sa mo się uza sad nia, a sa mo bój stwo
i pra gnie nie śmier ci sta ją się mniej uza sad nio ne119. 

„Moż na by przed sta wić wie le in nych na stępstw ad hoc i in dy wi du al nych – pi sze da -
lej Ma slow – za leż nych od po szcze gól nej oso by i jej kon kret nych pro ble mów, któ re ona
uwa ża za roz wią za ne lub któ re wi dzi w in nym świe tle na sku tek swe go do świad cze -
nia. Są dzę, że te wszyst kie na stęp stwa da ły by się uogól nić i wy ra zić w spo sób zro zu -
mia ły, gdy by do świad cze nie szczy to we moż na by ło po rów nać do wi zy ty w czymś, co
da na oso ba okre śla ja ko Nie bo, z któ re go na stęp nie wra ca na zie mię. Do dat nie dal sze
skut ki ta kie go do świad cze nia, nie któ re cha rak te ru po wszech ne go, in ne – in dy wi du -
al ne go, oka żą się wte dy na der praw do po dob ne”120. Wy ra ził to an giel ski po eta ro man-
 tycz ny S. T. Co le rid ge: „Gdy by czło wiek mógł przejść we śnie przez Raj i otrzy mać
w po da run ku kwiat na do wód, że je go du sza rze czy wi ście tam by ła, i gdy by zna lazł
ten kwiat w rę ku po prze bu dze niu… – ach! I co wte dy?”121

V. Ka thar sis w po ezjo te ra pii na sta wio nej na prze ży cie
o cha rak te rze czy sto es te tycz nym

V.1. Ka thar sis w po etyc kich lek tu rach na sta wio nych na prze ży cie 
o cha rak te rze czy sto es te tycz nym

Abra ham Ma slow uwa żał, że do świad cze nia mi stycz ne, czy li szczy to we, mo gą doty-
czyć róż nych dzie dzi n ak tyw no ści: mo gą to być do zna nia nie tyl ko re li gij ne, ale też sek-
 su al ne, mo gą wy stą pić w trak cie pra cy twór czej, a tak że w kon tak cie z na tu rą, mo gą
rów nież to wa rzy szyć wra że niom es te tycz nym, głę bo kiej przy jaź ni czy ro dzi ciel stwu.
Na stęp stwa ta kich do świad czeń es te tycz nych, twór czych, mi stycz nych mi ło ści oraz

119 Ibidem.
120 Ibidem, s. 106.
121 Ibidem, przy pis 2, cyt. za: Sa mu el Tay lor Co le rid ge: Se lec ted Po etry and Pro se, ed. E. Schnei-

der, Ri ne hart, 1951, s. 477. (Fragm. w tłu ma cze niu I. Wy rzy kow skiej).
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in nych do świad czeń szczy to wych są pod świa do mie bra ne za coś na tu ral ne go i są po -
wszech nie ocze ki wa ne przez ar ty stów i na uczy cie li sztu ki, twór czych dy dak ty ków,
teo re ty ków re li gii i fi lo zo fii, przez lu dzi ko cha ją cych, ro dzi ców te ra peu tów i wie lu in-
 nych122. Zaj mie my się te raz je dy nie prze ży cia mi zwią za ny mi z do zna nia mi es te tycz -
ny mi w lek tu rach po etyc kich.

W tej per spek ty wie naj sil niej sze prze ży cia, tak że ka thar sis, na przy kład wśród
mło dych lu dzi, wy zwa la ją słu cha ne tek sty po etyc kie i tek sty pio se nek do mu zy ki lan-
 so wa nej i wy ko ny wa nej przez ze spo ły mło dzie żo we oraz ich wo ka li stów. Zro dzo na
przez wzglę dy toż sa mo ścio we po trze ba wspól no ty es te tycz nej – w uję ciu Zyg mun ta
Bau ma na123 – to ulu bio ny re wir prze my słu roz ryw ko we go: ogrom ny po pyt wal nie
przy czy nia się do wy ja śnie nia zdu mie wa ją ce go i usta wicz ne go suk ce su te go prze my -
słu. Dzię ki ogrom nym moż li wo ściom tech ni ki elek tro nicz nej moż na two rzyć wi do wi -
ska, któ re nie skoń cze nie licz nym, fi zycz nie od le głym wi dzom da ją szan sę uczest nic -
twa i sku pie nia uwa gi na wspól nym przed mio cie. Po dob nie jak wszyst kie przed mio ty
do świad cze nia es te tycz ne go, wska zów ki pod su wa ne przez prze mysł roz ryw ko wy dzia -
ła ją przez swo ją moc uwo dze nia. Prze wod nic two re ali zu je się ra czej przez es te ty kę
niż przez ety kę. Je go głów nym no śni kiem jest zwy kle przy kład „zna nych osób na wi -
do ku”, na przy kład ido li124. Idol mu si błysz czeć dość ja skra wo, że by olśnić wi dzów, i ro -
bić wy star cza ją co sil ne wra że nie, tak by ad o ra to rzy trwa li w ocza ro wa niu choć przez
mo ment. Ido le do ko nu ją nie wiel kie go cu du: spra wia ją, że wy da rza się to, co nie wy -
obra żal ne; wy cza ro wu ją „do świad cze nie wspól no ty” bez re al nej wspól no ty, ra dość
przy na leż no ści bez nie wy go dy by cia spę ta nym125. 

Dwa po ję cia są tu naj waż niej sze: toż sa mość i wspól no ta es te tycz na. Stra te gia ży-
 cio wa mło dych lu dzi, zwią za na z wal ką o toż sa mość opie ra się na au to kre acji i sa mo-
 sta no wie niu; wol ność wy bo ru zaś jest w owej wal ce jed no cze śnie orę żem i naj bar -
dziej upra gnio ną z na gród126. Ich toż sa mość po zo sta je więc ela stycz na i sta le otwar ta
na dal sze eks pe ry men ty i zmia nę. Ła twość po zby cia się toż sa mo ści w chwi li, gdy prze -
sta je za do wa lać, al bo kon ku ren cja, ja ką sta no wią in ne, bar dziej atrak cyj ne toż sa mo -
ści, po zba wia ją po wa bu, jest zde cy do wa nie waż niej sza od „re al no ści” toż sa mo ści ak-
 tu al nie po szu ki wa nej lub chwi lo wo przy swo jo nej i wy ko rzy sty wa nej. Te sa me ce chy
mu si mieć wspól no ta es te tycz na. Ta ka wspól no ta po win na da wać się rów nie ła two
roz ło żyć, jak da ła się zło żyć. Mu si być i po zo stać ela stycz na, nie trwać dłu żej niż do
od wo ła nia i do pó ki „przy no si sa tys fak cję”127. Obiek tyw ność wspól no ty es te tycz nej – roz -
wa ża nej przez Im ma nu ela Kan ta128 – jest utka na z kru chych ni ci su biek tyw nych są dów,
jed nak że fakt, że są one ze so bą sple cio ne, za bar wia te są dy po zo rem obiek tyw no ści.

122 Ibidem, s. 106.
123 Z. Bau man, Wspól no ta. W po szu ki wa niu bez pie czeń stwa w nie pew nym świe cie, tłum. J. Mar -

gań ski, Wyd. Li te rac kie, Kra ków 2008, s. 89.
124 Ibidem, s. 91.
125 Ibidem, s. 94.
126 Ibidem, s. 87–88.
127 Ibidem, s. 88.
128 Z. Bau man zwra ca uwa gę na na stę pu ją ce dzie ło: I. Kant, Kry ty ka wła dzy są dze nia, przekł.

oraz przedm. i przy pi sy J. Ga łec ki, tłu ma cze nie przej rzał A. Land man, PWN, War sza wa 1964. 
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Toż sa mość wy da je się mieć ta ki sam sta tus eg zy sten cjal ny jak pięk no: tak jak pięk no,
spo czy wa ona na fun da men cie po wszech ne go, jaw ne go bądź mil czą ce go po ro zu mie -
nia, wy ra ża ne go w zgod nej ak cep ta cji są du lub w ta kim sa mym za cho wa niu wo bec je -
go przed mio tów. Tak jak pięk no mie ści się w ar ty stycz nym do świad cze niu, tak oma -
wia na tu wspól no ta es te tycz na ro dzi się i jest kon su mo wa na w krę gu „mło dzie żo wej
apro ba ty”. Two rzą ce się wo kół ido li wspól no ty są chwi lo we, do skon su mo wa nia na
miej scu i do jed no ra zo we go użyt ku. Wspól no ta es te tycz na nie wy twa rza mię dzy swo -
imi człon ka mi sie ci obo wiąz ków etycz nych, a więc zo bo wią zań dłu go trwa łych. Wię zi
two rzą ce się w krót kim jak eks plo zja ży ciu wspól no ty es te tycz nej, ja kie kol wiek są, tak
na praw dę nie wią żą – są do słow nie „wię zia mi bez kon se kwen cji”; oczy wi ście ma ją
być „prze ży wa ne”, ale prze ży wa ne „na miej scu”129. 

Zgo ła od mien nie od wcze śniej opi sa nych za cho wań przed sta wia się spra wa prze -
żyć es te tycz nych zwią za nych z in dy wi du al ną per cep cją tek stów pio se nek i mu zy ki
mło dzie żo wej. Per cep cja ta ka przy no si su biek tyw ne za wę że nie per spek ty wy ob ra zu po -
staw es te tycz nych, jak kol wiek tu tak że dzia ła ka thar sis – w in tym nym kon tak cie z pięk -
nem mu zy ki i po ezji. He len L. Bon ny, mu zy ko te ra peut ka, uwa ża, że to, co jest te ra -
peu tycz ne al bo lecz ni cze w na szych kon tak tach z mu zy ką, ła twiej opi sać w sfe rze
świa do mo ści, a trud niej za ob ser wo wać w kon kret nym bez po śred nim za cho wa niu130.
Przyj rzyj my się te mu na przy kła dzie od dzia ły wa nia twór czo ści ar ty stycz nej Cze sła wa
Nie me na (właśc. Cze sława Ju liusza Wy drzyc kiego), ży ją ce go w la tach 1939–2004,
bę dą ce go pol skim ido lem mło dzie żo wym w la tach sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych
XX wie ku. Od dzia ły wa nia tyl ko w nie wiel kiej czę ści udo ku men to wa ne go („opi sa ne go
w sfe rze świa do mo ści”) w li stach je go fa nów, na pi sa nych po śmier ci wo ka li sty, a za -
łą czo nych do pły ty CD Nasz Nie men131. 

„Pio sen ki wią żą się z na szym ży ciem” – na pi sał słyn ny dzien ni karz ra dio wy Ma -
rek Niedź wiecki i trud no się z nim nie zgo dzić132. Wzru sze nie i ocza ro wa nie są pier-
w szy mi emo cja mi, ja kie pio sen ki zwy kle wy wo łu ją w słu cha czach – to emo cje wstęp -
ne prze ży cia es te tycz ne go133. Ta kie też po ja wia ją się w li stach: „Mia łem 13 lat, kie dy
za śpie wał Pan na Fe sti wa lu Pio sen ki w Opo lu Dziw ny jest ten świat. Nie wszyst ko zro -
zu mia łem, ale by łem pe wien, że w tym mo men cie dzie je się ja kaś waż na hi sto ria. 
Tak że hi sto ria mo je go ży cia”134. O ocza ro wa niu tym prze bo jem po dob nie pi sa li in ni:
„Nie spo dzie wa łem się, że pio sen ki Dziw ny jest ten świat moż na słu chać i słu chać.
Dzień, w któ rym pierw szy raz ją usły sza łam, był prze ło mo wy”135. I da lej: „Dzię ku ję Ci, 

129 Z. Bau man, op. cit., s. 97.
130 H. L. Bon ny, Mu sic and con scio usness, „Jo ur nal of Mu sic The ra py” 1975, 12 (3), s. 121–135.

cyt. za: W. Szulc, Mu zy ko te ra pia ja ko przed miot ba dań i edu ka cji, Wyd. UMCS, Lu blin 2005, s.
32.

131 List do Cze sła wa Nie me na, w: Nasz Nie men [Książ ka + CD (2)], wyd. fir ma fo no gra ficz na
AGO RA, 2009. Na te mat od dzia ły wa nia twór czo ści Cze sła wa Nie me na zob. m.in.: D. Mi chal ski,
Cze sław Nie men. Czy go jesz cze pa mię tasz?, Wyd. MG, War sza wa 2009.

132 List do Cze sła wa Nie me na, s. 6.
133 Zob. W. Czer nia nin, Prze ży cie es te tycz ne ja ko klu czo we po ję cie bi blio te ra pii…, s. 62.
134 Ma rek Niedź wiec ki, w: List do Cze sła wa Nie me na, s. 6. 
135 Alek san dra Kołt ko, ibidem, s. 9.
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Mi strzu! Two je sło wa o lu dziach do brej wo li i o tym, że złe sło wo mo że za bić, by ły pier-
w szym sy gna łem, że w mo im ży ciu wła śnie wy da rzy ło się coś waż ne go”136. Przy po mnij -
my so bie za tem te sło wa:

Dziw ny jest ten świat

Dziw ny jest ten świat, 
gdzie jesz cze wciąż 
mie ści się wie le zła. 
I dziw ne jest to, 
że od ty lu lat 
czło wie kiem gar dzi czło wiek. 

Dziw ny ten świat, 
świat ludz kich spraw, 
cza sem aż wstyd przy znać się. 
A jed nak czę sto jest, 
że ktoś sło wem złym 
za bi ja tak, jak no żem. 

Lecz lu dzi do brej wo li jest wię cej 
i moc no wie rzę w to, 
że ten świat 
nie zgi nie ni gdy dzię ki nim. 
Nie! Nie! Nie! 
Przy szedł już czas, 
naj wyż szy czas, 
nie na wiść znisz czyć w so bie. 

Lecz lu dzi do brej wo li jest wię cej 
i moc no wie rzę w to, 
że ten świat 
nie zgi nie ni gdy dzię ki nim. 
Nie! Nie! Nie! 
Przy szedł już czas, 
naj wyż szy czas, 
nie na wiść znisz czyć w so bie.

(mu zy ka i sło wa: Cze sław Nie men, 1966)137

Fa ni od naj dy wa li w tym utwo rze sil ną pod nie tę, ener gię, wia rę w do bro: „pio sen ka
Dziw ny jest ten świat dzia ła na mnie jak ła do war ka, do da je mi ener gii”138. „Je stem 
13-lat kiem. Słu cham w ra diu Fe sti walu Pol skiej Pio sen ki w Opo lu. Wśród ryt micz nych 

136 Ry szard, ibidem.
137 Nasz Nie men, s. 27.
138 Ge no we fa, List do Cze sław Nie me na, s. 11.
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pio se nek na gle sły szę pieśń wy jąt ko wą, któ ra elek try zu je: ja kiś nie zna ny mi pio sen karz
śpie wa o tym, że świat jest ja kiś dziw ny, krzy czy do mnie, że złe sło wo za bi ja jak nóż.
Ale, że do brych lu dzi jest wię cej niż złych: że dzię ki nim świat bę dzie lep szy i nie zgi -
nie! Bo że, prze cież ten ar ty sta śpie wa do mnie! Je zu! Skąd ON wie, że od pią te go ro -
ku ży cia nie mam ma my i oj ca, strasz nie mi sa mot no, bie da, a pi szę wier sze i nie zga -
dzam się, że by z ró wie śni ka mi pójść okra dać bo ga te są siedz kie piw ni ce i ko mór ki”139.
Pio sen ki Nie me na by ły więc dla słu cha ją cych te re nem wy ła do wa nia do znań i uczuć,
dzia ła ły na nich wprost te ra peu tycz nie: „Ja i mój mąż da rzy my się wiel ką mi ło ścią, gdy
za szłam w cią żę, by li śmy naj szczę śliw szy mi ludź mi na świe cie! Na sza ra dość nie trwa -
ła jed nak dłu go, po nie waż utra ci li śmy tę cią żę, by li śmy zroz pa cze ni, za gu bie ni. Nasz
smu tek po tę go wał się wie czo rem, gdy wra ca li śmy do pu ste go do mu. Włą cza li śmy na-
 gra nia Cze sła wa Nie me na (Be ma pa mię ci ża łob ny rap sod, Chciał bym cof nąć czas i wie -
le in nych) i wraz z nim za sta na wia li śmy się nad isto tą ży cia i nad tym dziw nym świa -
tem… Moż na po wie dzieć, że Nie men był na szym te ra peu tą, któ ry po mógł nam po go -
dzić się ze stra tą dziec ka – je ste śmy mu za to bar dzo wdzięcz ni…”140 „Two je utwo ry
przy no si ły mi ulgę, otwie ra ły prze strzeń du szy, da wa ły wol ność… Dzię ku ję Ci, bo bez
Cie bie i Two jej mu zy ki świat był by pu sty, a ja nie by ła bym tym, kim je stem”141. Na wia -
sem mó wiąc, ist nie je sil na po trze ba prze pro wa dze nia w Pol sce po waż niej szych ba dań
ar te te ra peu tycz nych nad mu zy ką mło dzie żo wą; jak na ra zie to ter ra in co gni ta w na -
szej mu zy ko te ra pii142.

Na dru gim eta pie143 prze ży cie es te tycz ne słu cha czy utwo rów Nie me na na dal ma
cha rak ter uczu cio wy i dy na micz ny, cha rak te ry zu je ich jed nak da le ko bar dziej po sta -
wa ak tyw na, któ ra jest sku pio nym od bio rem ja ko ści z po cząt ku tyl ko po ru sza ją cej. 
Ja kość ta nie tyl ko wy su wa się te raz na pierw szy plan, lecz za czy na za ra zem od ci nać
i od róż niać się od pier wot ne go spo strze że nia („wy bi ja się na prze bój pio sen kar ski”),
kształ tu jąc pew ną ca łość. In ny mi sło wy, od bior cy wspo mnia nych utwo rów przede
wszyst kim re kon stru ują po rzą dek w ob rę bie skład ni ków utwo ru, za rów no słow nych,
jak i mu zycz nych, rów nież w je go sfe rze ide owej. Wszyst ko, co zo sta ło w ten spo sób
ukształ to wa ne, zo sta je po tem uchwy co ne sa mo w so bie przez prze ży wa ją ce go od bior -
cę, któ ry nie po zo sta je obo jęt ny na to, co uchwy cił, ale od po wia da na to roz ma ity mi
emo cja mi. Do cho dzi za tem do emo cjo nal ne go ob co wa nia prze ży wa ją ce go od bior cy
z pięk nem skład ni ków słow no -mu zycz no -wo kal nych w za pre zen to wa nych utwo rach.
Na tym po le ga ich dzia ła nie te ra peu tycz ne. Zi lu struj my to dal szy mi wy po wie dzia mi
z li stów: „Dzię ku ję Pa nu, że ja ko je dy ny po tra fił Pan po łą czyć w jed no mo je trzy wiel -
kie na mięt no ści [w utwo rze Be ma pa mię ci ża łob ny rap sod]: 1. Pa trio tyzm i po stać 

139 Ro man Ma cie jew ski -Var ga, ibidem, s. 19–20.
140 Rok sa na Le nart, ibidem, s. 13.
141 Ewa Ko ry ciń ska, ibidem, s. 16.
142 Zob. np. W. Szulc, Mu zy ko te ra pia ja ko przed miot ba dań i edu ka cji. Co cie ka we, od po cząt -

ko wych słów prze bo ju Cze sła wa Nie me na Dziw ny jest ten świat za czy na się w tej książ ce roz -
dział pod ty tu łem Mu zy ko te ra pia wo bec kon flik tów współ cze sne go świa ta, s. 77. To oczy wi -
ście po wie dze nie (po kło sie po pu lar no ści pio sen ki), a nie świa do me na wią za nie do utwo ru
ar ty sty.

143 Zob. W. Czer nia nin, Prze ży cie es te tycz ne ja ko klu czo we po ję cie bi blio te ra pii…, s. 62.
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Jó ze fa Be ma, bo ha te ra po wsta nia; 2. Po ezje C. K. Nor wi da; 3. Mu zy kę du szy, któ rej
jest Pan naj lep szym re pre zen tan tem. Je stem Pa na do zgon nym dłuż ni kiem”144. „Gdy wy -
szła pły ta z tym utwo rem Be ma pa mię ci ża łob ny rap sod w 1969 r., zor ga ni zo wa li śmy
w kla sie wie czór po ezji Nor wi da z na gra niem Nie me na. Sa la by ła peł na pa lą cych się
świec, zu peł nie jak na okład ce pły ty. Pusz cza li śmy ten utwór kil ka ra zy. Ciar ki cho -
dzi ły mi po ple cach. Woj tek [ko le ga z kla sy] pod wpły wem te go utwo ru zwa rio wał
na punk cie po ezji Nor wi da, za ra ził tym ca łą na szą kla sę i chy ba szko łę, któ ra już po
na szej ma tu rze w 1972 r. przy ję ła imię C. K. Nor wi da”145. „To Nie men spra wił, że
mo je po ko le nie za in te re so wa ło się sztu ką, li te ra tu rą, a przede wszyst kim po ezją Nor -
wi da, Le śmia na, Tu wi ma i wie lu in nych po etów. Je mu za wdzię cza my tak że to, że
na uczy li śmy się od róż niać do bro od zła”146. „Tak bar dzo bra ku je mi te go gło su, któ ry
le czył”147.

W prze ży ciach es te tycz nych od bior ców twór czo ści ar ty stycz nej Cze sła wa Nie me -
na mo że my wy róż nić jesz cze trze ci etap, cha rak te ry zu ją cy się pew ne go ro dza ju emo -
cjo nal nym uspo ko je niem, bier ną po sta wą, w prze ci wień stwie do ak tyw nej z pierw -
szych dwóch eta pów. Po ja wia się na nim kon tem pla cyj ne za do wo le nie czer pa ne
z po zna nia es te tycz ne go, nad bu do wa ne go nad prze ży ciem es te tycz nym148. Po zy tyw -
na, su biek tyw na od po wiedź na war tość przy bie ra po stać emo cjo nal ne go uzna nia,
ja kim ob da rza ne są utwo ry ar ty sty, a tak że on sam: „Dla mnie Nie men i je go mu zy ka
to naj pięk niej sze, co mo gło mnie spo tkać w mło do ści”149. „Mo je wspo mnie nia zwią -
za ne z Nie me nem są wciąż w cie płych ko lo rach i nie tra cą cu dow ne go sma ku. To
Ktoś Nie zwy kły. Wiel ki Czło wiek i Cza ro dziej”150. „To on otwo rzył przede mną drzwi
do po ezji, pięk na sło wa i czy sto ści dźwię ku”151. Pod tym pod pi su ją się rów nież pi -
szą cy te sło wa.

Nie wąt pli wie ist nie ją licz ne po wią za nia mię dzy prze ży ciem es te tycz nym wy wo -
ła nym re cep cją utwo rów pio sen kar skich a te ra pią. Pro blem ten wią że się ści śle z za -
gad nie niem ja ko ści pio se nek za rów no pod wzglę dem mu zycz nym, jak i po etyc kim,
a tak że wo kal nym wy ko naw cy. War tość ar ty stycz na twór czo ści Cze sła wa Nie me na
by ła oce nia na bar dzo wy so ko i do star cza ła sil nych prze żyć es te tycz nych je go mło dym
słu cha czom, wy wie ra jąc ogrom ny wpływ (nie kie dy te ra peu tycz ny) na ca łe ich ży cie:
„Sza now ny Pa nie Cze sła wie… Pan jest wiel ki, tkwi Pan w na szych ser cach i umy -
słach”152. Wi dać ja sno, że głów nym no śni kiem je go po pu lar no ści by ła nie tyl ko es te -
ty ka utwo rów, ale też ety ka (w sfe rze ide owej), któ ra uczy ni ła go au to ry te tem.

144 Mi chał, List do Cze sła wa Nie me na, s. 21.
145 Wie siek Ro chal ski, rocz nik 1954, ibidem, s. 19.
146 Goś ka, ibidem, s. 22.
147 Ur szu la, ibidem, s. 25.
148 Zob. W. Czer nia nin, Prze ży cie es te tycz ne ja ko klu czo we po ję cie bi blio te ra pii…, s. 66.
149 Ry siek S., List do Cze sła wa Nie me na, s. 23–24.
150 Ewa Strzał kow ska, ibidem, s. 24.
151 Da ria Gris, ibidem, s. 17.
152 Ga brie la Skow ro nek, ibidem, s. 7.
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VI. Ka thar sis w po ezjo te ra pii na sta wio nej
na he do ni stycz ne za do wo le nie

VI.1. Ka thar sis w twór czo ści po etyc kiej na sta wio nej 
na he do ni stycz ne za do wo le nie

Na tu ra li stycz ne źró dło he do ni zmu wy da je się oczy wi ste, jak bo wiem pi sał Zyg munt
Freud: „z jed nej stro ny lu dzie dą żą do bra ku cier pie nia i przy kro ści, z dru giej zaś pra -
gną prze ży wa nia sil nych uczuć przy jem nych. […]. Tym, co okre śla cel ży cia, jest po
pro stu za sa da roz ko szy”153. War to za zna czyć, że he do nizm fi lo zo ficz ny okre śla przy jem-
 ność ja ko naj wyż sze al bo je dy ne do bro, któ re nad to sta no wi kry te rium mo ral nej oce ny
po stę po wa nia154. He do ni stycz nej od mia nie po ezji ero tycz nej szcze gól nie bli skie są po -
glą dy he do ni zmu skraj ne go, re pre zen to wa ne go przez Ary sty pa z Cy re ny (współ cze sne -
go Pla to no wi), pod kre śla ją ce go pierw szo rzęd ną war tość przy jem no ści zmy sło wych. Na -
rzu ca ją się tu po do bień stwa z psy cho ana li zą Freu da i fi lo zo fią Epi ku ra, dla te go jest to
ta kie waż ne155. Ary styp z Cy re ny jest wła śnie twór cą dok try ny etycz nej zwa nej he do ni -
zmem, któ ry od je go cza sów stał się jed nym z waż niej szych kie run ków ety ki. Ter min „he -
do nizm” po cho dzi od grec kie go sło wa he do ne ozna cza ją ce go przy jem ność156.

Ary styp utrzy my wał, że ist nie ją dwa sta ny na tu ral nych do znań: przy jem no ści
i przy kro ści. Uwa żał, że wszyst kie isto ty ży ją ce pra gną przy jem no ści, a uni ka ją przy -
kro ści. Do wo dzi te go fakt, iż każ dy od dziec ka in stynk tow nie szu ka przy jem no ści,
a ucie ka przed przy kro ścią; od czu wa jąc przy jem ność zaś, nie chce ni cze go in ne go.
Przy jem no ści cie le sne są przy tym o wie le cen niej sze od du cho wych, a cier pie nia fi zy-
cz ne – do tkliw sze od mo ral nych. Naj wyż szy cel ży cio wy sta no wi – ma ją ca cha rak ter
psy cho fi zycz ny – przy jem ność cie le sna, w swej isto cie chwi lo wa i po je dyn cza, trwa -
ją ca tak dłu go, jak dłu go dzia ła bo dziec; szczę ście zaś jest tyl ko ze spo łem ta kich po-
 je dyn czych przy jem no ści, god nych po żą da nia sa mych przez się. Przy jem no ści róż nią
się mię dzy so bą je dy nie in ten syw no ścią, na to miast nie róż nią się ja ko ścią i nie prze-
 sta ją być do brem, choć by ich źró dłem by ły nie do bre czy ny. Na le ży chwy tać przy jem -
ność, ja ka się nada rza. Nie słusz ną rze czą jest wy rze ka nie się obec nej przy jem no ści dla
przy szłe go szczę ścia157.

Brak przy kro ści nie jest jesz cze przy jem no ścią (jak u Epi ku ra) i od wrot nie – brak
przy jem no ści nie jest przy kro ścią; al bo wiem przy jem ność i przy krość opie rają się na
ru chu ja ko czyn ni ku fi zycz nym, od po wied nio ła god nym lub gwał tow nym, a stan nie -
od czu wa nia przy jem no ści czy przy kro ści nie jest sta nem ru chu (to stan po śred ni, jak

153 Z. Freud, Kul tu ra ja ko źró dło cier pień, w: idem, Czło wiek, re li gia, kul tu ra, tłum. J. Pro ko -
piuk, wstęp B. Su cho dol ski, Wyd. Książ ka i Wie dza, War sza wa 1967, s. 248–249.

154 Ha sło He do nizm, w: Słow nik po jęć fi lo zo ficz nych, pod red. W. Kra jew skie go przy współ pra -
cy R. Ba naj skie go, Wyd. „Scho lar”, War sza wa 1996, s. 77.

155 Zob. Ł. Ny sler, Ety ka Epi ku ra a psy cho ana li za Zyg mun ta Freu da, „Dyk cja. Pi smo Li te rac ko -
-Ar ty stycz ne” 1996, nr 3–4, s. 134.

156 A. Kro kie wicz, Ety ka De mo kry ta i he do nizm Ary sty pa, PWN, War sza wa 1960, s. 110 i n.
157 Ibidem.
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sen). Psy chicz ny mi czyn ni ka mi od czu wa nia przy jem no ści są przede wszystkim: świa -
do me roz ko szo wa nie się do raź ną przy jem no ścią oraz pły ną ce stąd bło gie po czu cie
wol no ści. To po czu cie wol no ści po zo sta je w naj ści ślej szym związ ku z re gu łą Ary sty pa,
aże by nie przy wią zy wać się do ni ko go (do ko biet) i do ni cze go (do pie nię dzy). Ta ki wy -
bór dyk to wał pro ste ro zu mie nie ce lów i za sad, ja ki mi na le ży się kie ro wać w ży ciu,
gdyż fak tycz nie za wsze za bie ga my o przy jem no ści, a uni ka my przy kro ści. Przy jem ność
jest więc je dy nym do brem, a przy krość – je dy nym złem. Tym sa mym Ary styp twier dził
o do bru coś zu peł nie prze ciw ne go niż So kra tes, któ re go był uczniem. Choć po dob nie
jak on łą czył do bro i przy jem ność, czy nił to w od wrot nym kie run ku. Wbrew So kra te -
so wi bo wiem uwa żał, że nie je dy nie do bro – tyl ko mo ral ne (praw dzi wym do brem jest
cno ta) – da je przy jem ność, ale prze ciw nie, to przy jem ność jest je dy nym do brem i ona
też sta no wi kry te rium mo ral nej oce ny po stę po wa nia; czy li po pro stu ego istycz nie: do-
 brem jest mo ja przy jem ność. Na tym po le ga ła no wość tej dok try ny. Sen sa cyj ność zaś
– na uzna niu przy jem no ści cie le snej (w tym sek su al nej) ja ko na czel ne go do bra i ce lu
ży cia. Z ko lei atrak cyj ność – na tym, że he do nizm uspra wie dli wiał ego istycz ne po stę -
po wa nie158. 

Dok try na Ary sty pa zna la zła licz nych zwo len ni ków. Jej po wo dze nie tłu ma czą dwa
waż ne po wo dy: Ary styp na wią zy wał w niej do ży cio we go do świad cze nia i był kon se -
kwent ny. Na wią za niem do ży cio we go do świad cze nia by ło prze ko na nie Ary sty pa o po -
wszech no ści he do ni stycz nych pra gnień w po stę po wa niu czło wie ka. Z te go punk tu wi -
dze nia przy jem ność jest je dy nym mo ty wem dzia łań ludz kich i ta rze ko mo oczy wi sta
praw da mia ła świad czyć o słusz no ści je go dok try ny. Z ko lei kon se kwen cja fi lo zo ficz -
na Ary sty pa prze ja wi ła się w je go wzię tej z Pro ta go ra sa sen su ali stycz nej teo rii po zna-
 nia, któ ra gło si ła, że praw dę po zna je my tyl ko za po mo cą zmy słów159.

Ha sło Ary sty pa, że przy jem ność cie le sna jest naj wyż szym do brem czło wie ka, stra -
ci ło swój pier wot ny urok już pod ko niec IV wie ku przed na szą erą. Wszyst ko wska zu -
je na to, że głów ną przy czy ną upad ku był we wnętrz ny fałsz dok try ny. Ten fałsz po le -
gał na tym, że Ary styp uznał, iż do zna nia cie le sne są waż niej sze dla szczę ścia czy nie -
szczę ścia czło wie ka niż czy ny i że przy zna wał przy jem no ści pierw szeń stwo przed
ro zu mem, co ozna cza ło, że ro zum nie pa nu je nad uczu cia mi i wo lą, lecz im słu ży.
Skraj ny he do nizm Ary sty pa szyb ko uległ prze obra że niom. Przy czy ni ły się one do ewo -
lu cji dok try ny, któ ra stwo rzy ła pod ło że dla no wej he do ni stycz nej szko ły Epi ku ra sto
lat póź niej160.

Uświa do mie nie so bie si ły po pę du płcio we go bez wąt pie nia po tę go wa ło prze -
świad cze nie he do ni zmu hi sto rycz ne go, że naj głęb szym pra gnie niem uczu cio wo ści
i wo li ludz kiej jest do zna wa nie przy jem no ści. Przy jem ność zwią za na z sek su al no -
ścią – wie dzie li o tym już sta ro żyt ni – jest moc no za ko rze nio na w du szy ludz kiej.
W ero ty kach au to rów nie peł no spraw nych owa przy jem ność pod po sta cią roz ko szy
pod nie sio na zo sta ła do ran gi war to ści te ra peu tycz nej, gdyż rze czy wi stość za wsze
by ła czymś gor szym:

158 Ibidem.
159 Ibidem.
160 A. Kro kie wicz, He do nizm Epi ku ra, PWN, War sza wa 1961.
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Po wróć my do chwil mi ło ści,
Za cza ruj my sza rą rze czy wi stość.
Mi ło ścią ży cie zmień my w baśń.
Znajdź my cza ro dziej ski ląd,
gdzie szczę ście w opie ce ma dzień i noc.
Za mknij oczy, po daj dłoń.
Chodź my stąd do ni kąd.161

Stra te gia ta okre śla ak tyw ność sek su al ną wy ra ża ją cą się w glo ry fi ka cji mi ło ści
zmy sło wej po przez dość od waż ne opi sy – wy ma rzo nych lub rze czy wi stych – po żą dań,
po ca łun ków, piesz czot, sto sun ków płcio wych, sek su al nych eks taz. Stan he do ne ko -
ja rzy się w tej po ezji naj czę ściej ze sta nem upo je nia chwi lą roz ko szy w eks ta zie sek-
 su al nej:

Ró żo wo sza ra noc
spły wam ca ła w dół
i je stem tyl ko wy su nię tym ję zycz kiem
ro ze dr ga nym piesz czo tą ję zy ka
Pul su ję kon wul syj nie roz chy lo na
w ko ko nie roz ża rzo ne go cze ka nia
na tę se kun dę
któ ra za wie ra w so bie ca łą wiecz ność
Je go do tyk prze szy wa na wy lot
Prze dłu żyć prze dłu żyć to pra gnie nie
ten głód któ rym te raz je stem
Prze dłu żyć wy dłu żyć prze cią gnąć
od cze kać tę ty sięcz ną część se kun dy
aby po czuć ca łym ist nie niem
to pierw sze i ostat nie wej ście
wy peł nio ne do gra nic po sia da niem i od da niem
Za my kam go w so bie naj szczel niej
znie ru cho mia ła speł nie niem
Ci sza
i le d wie do strze gal ny ruch
Do trzeć w to naj czul sze miej sce
Jesz cze jed no prze su nię cie
I wy gię ta jak na pię ta cię ci wa
z uwa gą aby się nie ze śli znąć
w takt pul so wa nia za czy nam ten ta niec
pół kul wra ca ją cych w to sa mo miej sce
Uno szą ce opa da niem na głe go pchnię cia

161 Jo lan ta Ucherr -Wa len cik, w: Prze sła nie na dziei, s. 188.
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Ru chy w po zor nej grze za trzy mań
głod ne te go jed ne go do przo du
Za słu cha na pod da ję się ca ła
aż do roz cho dzą ce go się echem
na głe go za trzy ma nia w krzy ku
w peł nym zjed no cze niu przejść

jed ne go w dru gie162

Po etyc ki wi ze ru nek mi ło ści zmy sło wej, ja ki za wie ra ta li ry ka ero tycz na, to czę -
sto ma ni fe sta cja bun tu zro dzo ne go ze sprze ci wu wo bec nie peł no spraw no ści, ze
wszyst ki mi jej du cho wy mi i cie le sny mi przy kro ścia mi. Rze czy wi stość bio lo gicz nych
nie uchron no ści otrzy mu je w ten spo sób wy miar wi ta li stycz ny. Świa do mość tej opo -
zy cji, zdro wie–cho ro ba, ży cie–śmierć, pro gra mo we opo wie dze nie się po stro nie he-
 do ni stycz ne go bie gu na jed nost ko wej eg zy sten cji by ło już obec ne w twór czo ści cho -
rej na ser ce i zmar łej przed wcze śnie po et ki Ha li ny Po świa tow skiej (1935–1967).
Zja wi ska te wy zna cza ją pierw szą płasz czy znę jej li ry ki i de cy du ją o jej zmy sło wym
cha rak te rze. Mi łość przed sta wia na jest u niej czę sto ja ko na mięt na po chwa ła in-
 stynk tu bio lo gicz ne go:

przy szłość świa ta jest w na szych ra mio nach
ach ona jest w na szych go rą cych ra mio nach
w na szych udach pra gną cych bez wstyd nych
w na szych ży znych pier siach
ze czcią wy ma wiaj my imio na
Ta is Fry ne i Ju dy ty ulicz ni cy ży dow skiej163

Trze ba do dać, że ta od waż na zmy sło wość, wy ni ka ją ca ze świa do mo ści sil nej opo -
zy cji ży cie–śmierć, ma ni fe stu je się w li ry ce mi ło snej Po świa tow skiej na roz ma ite spo -
so by. 

Jed ną z płasz czyzn, na któ rych re ali zu je się nad rzęd ność he do ni stycz nej in ter -
pre ta cji ludz kiej sek su al no ści, jest w po ezji osób nie peł no spraw nych sfe ra dra ma tu
ich mar gi na li za cji, po świad czo na szu ka niem do świad cze nia nor mal no ści w tak przed-
 sta wia nej mi ło ści. Zde rze nie wy obraź ni do zna ją ce go pod mio tu z rze czy wi sto ścią
spo łecz ną i dra mat z te go wy ni ka ją cy, któ ry po le ga na sprzecz no ści mię dzy po tocz -
nym osą dem nie peł no spraw nych, opar tym na po zo rach ze wnętrz nych, a praw dą we -
wnętrz ne go do świad cze nia jed nost ki pod da nej owe mu osą do wi, znaj du je szcze gól -
ny wy raz w po ezji, tak że ero tycz nej, w któ rej uka za ne he do ni stycz ne za do wo le nie
sta je się te ra pią.

162 Bar ba ra Saw czak, ibidem, s. 157.
163 H. Po świa tow ska, Po ezje wy bra ne, wstęp S. Sta bro, Lu do wa Spół dziel nia Wy daw ni cza,

War sza wa 1976, s. 15.
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VI.2. Ka thar sis w po etyc kich lek tu rach na sta wio nych 
na he do ni stycz ne za do wo le nie

Mi chał Gło wiń ski za uwa żył, że „dzie ło pro jek tu je za cho wa nie swo ich czy tel ni ków,
sta no wiąc skie ro wa ny do nich apel”164. Pro jek to wa nie to w he do ni stycz nej po ezji ero -
tycz nej ko re spon du je ze spo so ba mi wy ra ża nia mi ło ści i od dzia ły wa nia na czy tel ni -
ków. Przyj rzyj my się więc spo so bo wi wy ra ża nia mi ło ści, czy li skład ni kom ukła du ko-
 mu ni ka cyj ne go: au tor–czy tel nik, na przy kła dzie mło do pol skiej po ezji ero tycz nej165.
Po stu la ty zna cze nio we jak by prze wi dy wa ły w niej współ dzia ła nie czy tel ni ka w ak tu -
ali za cji ero ty ków, mię dzy in ny mi przez wy bór okre ślo ne go ję zy ka mi ło sne go, głów nie
je go lek sy ki i tra dy cji sty li stycz nej. Zresz tą au to rzy ero ty ków już przez kon struk cję bo-
 ha te rów i bo ha te rek ero tycz nych znacz nie za cie śni li – i to w spo sób wy raź ny – ob raz
swo je go Czy tel ni ka Mo de lo we go166. Sy gna ły za wę ża ją ce au dy to rium to sfor mu ło wa -
nia w ro dza ju „dziew czy no”, „mło dzień cze”. Po nad to tek sty te dość ja sno, choć po śred-
 nio okre śla ją swo je go Czy tel ni ka Mo de lo we go, po dej mu jąc te ma ty kę sek su al ną z wy -
star cza ją cym mar gi ne sem jed no znacz no ści, do ty czy ona bo wiem mło dych osób płci
oboj ga (ini cja cje sek su al ne, opi sy pierw szych za chwy tów roz ko sza mi zmy sło wy mi,
ak tów mi ło snych i tym po dob ne).

…Te raz żą dza za ci ska ci ząb ki
Oczy śle pi i ob ra ca w słup,
W szmat ki tar gasz mu śli no we rąb ki,
Dreszcz cię wstrzą sa od gło wy do stóp.

Pięk na je steś z tą chu cią na twa rzy,
Z tym sza leń stwem roz pę ta nej krwi,
Gdy twe cia ło drga i ogniem pa rzy
I wraz z mo im, jak w ob rę czy tkwi.

Z tym od de chem, co z ust two ich bu cha
I pło mie niem ca łu je mą twarz,
Z tą swo bo dą roz ku te go du cha

I w tym świe cie, któ ry ta ki nasz;
Tu nie doj rzy nas nikt, nie pod słu cha –
Ko chaj – ści skaj – sza lej – po tem marz!...167

164 M. Gło wiń ski, Gry po wie ścio we. Szki ce z teo rii i hi sto rii form nar ra cyj nych, PIW, War sza wa
1973, s. 216.

165 W. Czer nia nin, Mło do pol ski ero tyk he do ni stycz ny. Pro ble my po ety ki, Wyd. TART, Wro cław
2000, s. 206.

166 Ter min ten i my śli z nim zwią za ne są wzię te od Umber ta Eco z je go książ ki Lec tor in fa -
bu la. Współ dzia ła nie w in ter pre ta cji tek stów nar ra cyj nych, tłum. P. Sal wa, PIW, War sza wa 1994,
s. 72 i n.

167 Bo gu sław Bu try mo wicz (1872–1965), Z dzie jów mi ło ści, w: Stu dia o Bo gu sła wie Bu try mo -
wi czu, wstęp, wy bór i opra co wa nie Z. An dres, W. Czer nia nin, Wyd. An ty kwa, Wro cław 2006,
s. 72–73.
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Tym sa mym owe tek sty po stu lu ją nie ja ko wła sne go ad re sa ta ja ko nie zbęd ny wa -
ru nek swo jej po ten cjal no ści zna cze nio wej. Tak więc au to rzy ero ty ków z jed nej stro ny
za kła da ją, z dru giej zaś usta na wia ją kom pe ten cje swo je go Czy tel ni ka Mo de lo we go.
W isto cie tekst po etyc ki sta je się dla in ne go czy tel ni ka (na przy kład star sze go po ko -
le nia) lek tu rą in ną lub nie czy tel ną. Ta kie wra że nie po tę gu ją czę sto sto so wa ne środ ki
gra ma tycz ne: za im ki oso bo we „ja”, „ty” oraz rze czow ni ko we okre śle nia płci (do myśl -
ne i wy po wie dzia ne), zdol ne wy ra żać za rów no nadaw cę, jak i od bior cę tych tek stów
po etyc kich, gdyż roz lo ko wa ne na osi „ja”–„ty” mo gły być od bie ra ne ja ko ro le je go
uczest ni ków. W ta kich wy pad kach za im ki oso bo we ozna cza ją ce fak tycz nie po sta ci mi -
ło sne lub pod mio ty wy po wie dzi sta no wi ły spo sób na wpro wa dze nie do ak cji mi ło snej
Czy tel ni ka Mo de lo we go w ro li wir tu al ne go uczest ni ka. Bier na przy jem ność pły ną -
ca z ta kich lek tur po etyc kich na sta wio nych na he do ni stycz ne za do wo le nie mo że od -
dzia ły wać te ra peu tycz nie w za leż no ści od na sta wie nia czy tel ni ka.

VII. Za koń cze nie

Po ezja sta no wi bo dziec sty mu lu ją cy du cho wy roz wój czło wie ka. Ter mi nem du cho wo -
ści moż na ob jąć ta kie sta ny umy słu i dzia łań, jak toż sa mość in dy wi du al na i spo łecz -
na, pro ce sy war to ścio wa nia i pod ło że za cho wań mo ral nych, wia ra i re li gij ność, roz-
 ma ite aspek ty roz wo ju świa do mo ści i oso bo wo ści168. Pod su mo wu jąc to, co mó wi li śmy
o po ezji w związ ku z te ra pią, moż na stwier dzić, że au to rzy (szcze gól nie nie peł no -
spraw ni) po przez two rzo ne przez sie bie wier sze uzy sku ją ka thar sis. Utwo ry ich ma ją
cha rak ter kon fe syj ny, uka zu ją świat we wnętrz ny, wy zna nia przed sta wia ne są naj czę -
ściej w li ry ce bez po śred niej. Bez wąt pie nia tym, co łą czy owe li ry ki, jest pod kre śla na
ro la i zna cze nie eks pre sji; waż ny jest aspekt oso bo twór czy. Agniesz ka Stu pin -Rzoń ca,
pi sząc o war to ści te ra peu tycz no -re wa li da cyj nej twór czo ści po etyc kiej osób nie peł no -
spraw nych, pod kre śla, że „dzię ki twór czo ści mo gą się re ali zo wać pod sta wo we po trze -
by psy chicz ne, m.in. wy ra ża nie sie bie i eks pre sji, po czu cia wła snej war to ści i zna cze -
nia, sa mo re ali za cji i prze żyć es te tycz nych. Roz wi ja ją się tak że pro ce sy po znaw cze,
emo cje i uczu cia, mo ty wa cja, wo la dzia ła nia i ak tyw na po sta wa wo bec ży cia. Twór -
czość pro wa dzi też do ukie run ko wa nia i roz sze rza nia za in te re so wań po znaw czych.
Jest po nad to ele men tem ko mu ni ka cji ludz kiej”169. Przede wszyst kim zwra ca uwa gę
na to, że upra wia nie sztu ki umoż li wia sa mo re ali za cję, jest tak że szan są wy bi cia się i no -
bi li ta cji, a przy naj mniej wy ło nie nia się z tłu mu i od nie sie nia suk ce su. Po nad to przy-
 czy nia się do uświa do mie nia so bie przez oso by nie peł no spraw ne ich moż li wo ści, ujaw -
nie nia zdol no ści i ta len tów, a przez to od zy ska nia za ufa nia do sie bie i pod wyż sze nia
po czu cia wła snej war to ści170. W ten spo sób po ezjo te ra pia, po zo sta jąc na grun cie sztuk
pięk nych, zy sku je szan sę włą cze nia wła snych osią gnięć do do rob ku bi blio te ra pii czy
sze rzej: psy cho te ra pii.

168 Duchowy rozwój człowieka…, s. 11.
169 A. Stupin-Rzońca, Wprowadzenie…, s. 7, przypis 1.
170 Ibidem, s. 8.
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