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Ks. Stefan Radziszewski � Kielce

KS. BAKA: REAKTYWACJA!

(Chaos czy porz¹dek? Figury po�piechu
w Uwagach �mierci niechybnej  ks. Józefa Baki)

W poprzednim tomie �Kieleckich Studiów Teologicznych� ukaza³ siê tekst
dr Agnieszki Smoliñskiej, po�wiêcony twórczo�ci poetyckiej ks. Józefa Baki.
A ju¿ my�la³em, ¿e na naszej planecie wyginêli wielbiciele tego barokowego
surrealisty...! Tymczasem, có¿ za przyjemne zaskoczenie. My�lê, ¿e powoli
mo¿emy jednoczyæ szeregi Mi³o�ników Ksiêdza Baki. Kielce nale¿y przemie-
niæ w Bako-city (nie myliæ z Baku), poniewa¿ obok Bukówki miasto zas³uguje
na Bakówkê (Centrum Studiów nad Poezj¹ Oryginalnego Jezuity). Niechaj
dr¿¹ powa¿ni i g³upi � ks. Baka powraca!

Dla przedstawienia dzie³a ks. Baki1 najwa¿niejsze jest odkrycie jego
celowo�ci. Dlaczego ów jezuita napisa³ swoje Uwagi? Zapewne przy�wie-
ca³o mu najszlachetniejsze zadanie kap³ana misjonarza: wzywaj¹c do porzuce-
nia grzechu, pragn¹³ poprowadziæ swych czytelników drog¹ do zbawienia.
I to stanowi podstawê moich rozwa¿añ � mam zamiar ukazaæ dwa komple-
mentarne (chocia¿ przeciwstawne) �wiaty. Rzeczywisto�æ po�piechu, który
potrzebny jest, ¿eby zd¹¿yæ siê zbawiæ (por. 1 Kor 7,29) oraz po�piech w za¿y-
waniu uciech �wiatowych. Czyli wielki dialog dwóch d¹¿eñ (aby siê zbawiæ
i aby siê zabawiæ), które nieustannie zamieszkuj¹ w cz³owieku. Dwa �wiaty,
w których zanurzony jest Bakowski bohater.

Ile porz¹dku przyniesie ich zestawienie, a ile chaosu? To jeszcze przed
nami...

�Kieleckie Studia Teologiczne�
9 (2010), s. 125�140

1 Fragmenty Uwag �mierci niechybnej przytaczam wed³ug: J. Baka, Poezje, oprac.
i wstêp A. Czy¿ i A. Nawarecki, Warszawa 1986.
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1.

Ktokolwiek trzyma³ w rêce Uwagi �mierci niechybnej nie uniknie arcy-
trudnego pytania � kogo ukrywaj¹ owe teksty? Dla jednych pe³ne oryginalno-
�ci i metafizyki, dla innych � irytuj¹ce i kiczowate. Kim jest Józef Baka �
jezuita, który napisa³ swoje poezje u schy³ku baroku. Twórca, który � jak
bezceremonialnie stwierdza A. Czy¿ � �od dwustu lat egzystuje w kulturze
polskiej na wariackich papierach�2. Dyletant czy mistrz? Przedmiot podziwu
czy �miechu? Tak naprawdê wiemy o Bace niewiele.

Ks. Józef Baka � zaskakuj¹cy obiekt fascynacji wielu poetów3 � przy-
szed³ na �wiat na Bia³orusi w rodzinie szlacheckiej 18 marca 1707 (lub 1706) r.
Wst¹pi³ do zakonu jezuitów oraz kszta³ci³ siê w Akademii Wileñskiej, w której
pó�niej wyk³ada³ retorykê. Ponad dwadzie�cia lat pracowa³ po�ród wiejskiego
ludu Litwy i Bia³orusi (jego placówka misyjna znana by³a jako Missio Baka-
na). W 1773 r. Akademia nada³a mu tytu³ doktora teologii. Pod koniec ¿ycia
osiad³ w Wilnie, w domu profesorów przy ko�ciele �w. Kazimierza, gdzie by³
kaznodziej¹ Bractwa Dobrej �mierci. Cieszy³ siê s³aw¹ zdolnego oratora. Zmar³
2 czerwca 1780 r. w Warszawie.

Baka � �ostatni przedstawiciel poezji rzeczy ostatecznych�4 � jest auto-
rem zbioru medytacji i przestróg przed �mierci¹ (wydanym w 1766 r. w Wil-
nie), na który z³o¿y³y siê Uwagi rzeczy ostatecznych i z³o�ci grzechowej
oraz Uwagi �mierci niechybnej. Czê�æ pierwsza ma charakter refleksyj-
no-modlitewny i po�wiêcona jest tematyce grzechu, pokuty, �mierci, s¹du
Bo¿ego, kary. Czê�æ druga nawi¹zuje do �redniowiecznej tradycji tañców
�mierci (danse macabre).

Baka nie cofa siê przed skrajnie makabrycznym ukonkretnieniem wyo-
bra¿eñ mortalistycznych i eschatologicznych, brutalizacj¹ i trywializacj¹ kresu
¿ycia, przed okropno�ci¹ otwartego grobu, rozk³adu cia³a i degradacj¹ mate-
rialnego otoczenia cz³owieka. Wizerunkiem okrutnej �mierci rz¹dzi groteska,
czarny humor, a obrazem rzeczywisto�ci � poetyka �wiata na opak, rodem
z folkloru i literatury sowizdrzalskiej. Ekspresywne obrazy nêdzy �wiata � ��mie-
ciska�, cz³owieka � �worka gnoju�, zwierz¹t budz¹cych przestrach i obrzydze-
nie, demaskuj¹ iluzjê szczê�cia ziemskiego. Intencj¹ poety jest wywo³anie
w czytelniku wstrz¹su duchowego i nak³onienie do religijnej odnowy.

2 A. Czy¿, Baka � poezja kiczu, �Twórczo�æ� 1982, nr 3, s. 104.
3 Autor Uwag sta³ siê �ród³em inspiracji dla wielu twórców, m.in.: J. M. Rymkie-

wicza, M. Bia³oszewskiego, S. Grochowiaka, J. Harasymowicza, czy J. Twardowskiego.
4 C. Hernas, Barok, Warszawa 2002, s. 564.
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2.

Baka w mistrzowski sposób umieszcza po�ród bohaterów Uwag podmiot
liryczny � bohatera, w którym mo¿emy dopatrywaæ siê mêdrca na wzór Ko-
heleta lub biblijnego Hioba. Ten komentator spraw �miertelnych cz³owieka ucina
nagle swój wyk³ad, aby podaæ receptê zbawienia: Deus meus omnia/ Cuncta
mundi somnia!5. A zatem ca³a poetycka machina perswazji podporz¹dkowa-
na jest temu jednemu celowi. Mêdrzec-komentator zanurzony w �wiecie snu
pe³ni rolê dzwonnika, który budzi �pi¹cych. Baka uderza w dzwon we w³a�ci-
wy sobie i umiejêtny sposób. Bawi i przera¿a, pobudza do �miechu i p³aczu,
zmusza do lêku i podziwu, i do modlitwy.

Uwagi �mierci niechybnej wpisuj¹ siê w lirykê po�redni¹. ��wiat przed-
stawiony Uwag przypomina zat³oczony i o¿ywiony plac zabaw, na którym go-
spodarzem i wodzirejem jest �mieræ�6. Skierowane do �wszystkich stanów�
Uwagi przybieraj¹ formê apelu. Z jednej strony Baka staje obok nas z mi-
sternie skonstruowanym opisem �mierci, z drugiej za� (raptownym urwaniem
swoich wywodów) wezwaniem do nawrócenia burzy w³asne obrazy mortali-
styczne7. Zdaniem M. Prejsa Uwagi �mierci niechybnej stanowi¹ �przestro-
gi skierowane do wszystkich ludzi ró¿nego wieku i zawodu�, które �nawi¹zuj¹
do motywu tañca �mierci i w jawny sposób ocieraj¹ siê o parodiê�8.

Baka to doskona³y obserwator ludzi swojej epoki � w ich zwyczajach,
zajêciach, przyjemno�ciach i modzie. A. Czy¿ powie nawet, ¿e dzie³o Baki
to �niecodzienne po³¹czenie wizjonerskiej mistyki i natrêtnej zmys³owo�ci�9.
I w innym miejscu: �dzie³o Baki to seria gestów magicznych, ciemny rytua³,
natrêtne «uwagi», apele o �mierci, niezmienny rytm, dziwne obrazowanie, duszny
nastrój�10. W Uwagach utrwali³ Baka popularne gry, zabawy, zagadki,
pos³ugiwa³ siê przys³owiami i zwrotami przys³owiowymi, jêzykiem ruba-
sznym, dosadnym, szyderczym, pe³nym kolokwializmów i wulgaryzmów;
nie stroni³ od konceptów, dwuznaczno�ci, gier jêzykowych, kalamburów.
�Ksi¹¿eczka� Baki to �jeden nieprzerwanie p³yn¹cy potok ludzi, zwierz¹t,
rzeczy, obrazów i rymów (...) z³¹czony wspólnym pêdem ku �mierci�11.

5 Bóg i Pan mój wszystek sens/ �wiat woko³o lotny sen (�Rhytmus de vanitate
mundi�).

6 A. Nawarecki, Umieranka ksiêdza Baki, �Pamiêtnik Literacki� 1983, nr 1, s. 14.
7 Por. A. Nawarecki, Czarny karnawa³. �Uwagi �mierci niechybnej� ks. Baki �

poetyka tekstu i paradoksy recepcji, Wroc³aw � Warszawa � Kraków 1991, s. 65.
8 M. Prejs, Poezja emocji, �Przegl¹d Humanistyczny� 1981, nr 3, s. 83.
9 A. Czy¿, Groteska w poezji ksiêdza Baki, �Przegl¹d Humanistyczny� 1981,

nr 3, s. 151.
10 Ten¿e, Baka � poezja kiczu, art. cyt., s. 99.
11 M. Prejs, Poezja emocji, art. cyt., s. 75.
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Nagromadzenie rzeczowników, mnogo�æ wyrazów jednosylabowych, tok
wersowy przypominaj¹cy dzieciêc¹ wyliczankê, unaoczniaj¹ niszcz¹cy
wszystko czas i ruch ku �mierci.

Liryka Baki ma zatem bardzo praktyczny charakter � stanowi popularn¹
eschatologiê. Potwierdzeniem tego s¹ tak¿e Bakowskie aforyzmy, które czê-
sto przybieraj¹ formê antyreklamy. Krytycy doszukuj¹ siê oko³o 70 przys³ów,
a co najmniej 120 swobodnych nawi¹zañ do znanych sentencji12. Potwierdza
to moje przekonanie o dydaktycznej formie Uwag. Nawet je�li przyjmiemy
okre�lenie C. Hernasa, i¿ Uwagi to �szalona pie�ñ wizjonera, z³o¿ona w ta-
necznym rytmie i pieszczotliwie makabrycznym obrazowaniu�13. Baka w pe³ni
tak¿e zas³uguje na okre�lenie prowokatora wpatrzonego w niebo. Jego dzie³o
to wielki �retoryczny apel o cnotliwe ¿ycie�14.

�S³awetne wiersze Baki�15 nie pozwalaj¹ siê ³atwo okre�liæ. Przyczyny tej
trudno�ci nale¿y szukaæ w metodzie pisarskiej oryginalnego jezuity, ³¹cz¹cej
powagê tematu z zabawnym jego przedstawieniem16. Jeden z krytyków posu-
wa siê nawet do hipotezy, i¿ �ks. Baka nie przesta³ siê bawiæ i kpi zza grobu nie
tylko z szyderców, ale i z powa¿nych interpretatorów�17. �Hernas i Prejs wi¹-
¿¹ Bakowsk¹ koncepcjê s³owa z praktyk¹ sowizdrzalsk¹, Czy¿ przedstawia
przekonuj¹c¹ teoriê s³owa groteskowego, D³uska sugeruje realizacjê � ludycz-
nej przecie¿ � funkcji mnemotechnicznej�18. Zdaniem A. Nawareckiego Baka
�postêpuje z tekstem tak, jak z materi¹ � zgniata, �cie�nia, wyciska esencjê
(...) wszystko, co wchodzi w sk³ad Uwag musi najpierw zostaæ pociête, rozbi-
te i zmielone, tak aby pozosta³y tylko kawa³ki, strzêpy i okruchy�19. Mo¿emy
jednak ca³y materia³ poetycki do�æ umownie sklasyfikowaæ.

Uwagi �mierci niechybnej otwiera wstêp � �Do czytelnika� oraz �Uwa-
ga �mierci wszystkim stanom s³u¿¹ca�, któr¹ mo¿na traktowaæ jako prolog.
G³ówn¹ czê�æ utworu stanowi 14 uwag szczegó³owych � niekoniecznie w ich
liczbie trzeba widzieæ analogiê do 14 stacji Drogi Krzy¿owej. Czê�æ koñcowa
(niejako epilog) to dwie modlitwy � �Rada wszystkim stanom� oraz �Suplika
wszystkich stanów�. W analizie Uwag mo¿na tak¿e uwzglêdniæ �Testament

12 Por. A. Nawarecki, Czarny karnawa³, dz. cyt., s. 41.
13 C. Hernas, dz. cyt., s. 565.
14 A. Czy¿, Baka � poezja kiczu, art. cyt., s. 100.
15 M. Janion, Odnawianie znaczeñ, Kraków 1980, s. 83.
16 Mo¿na tak¹ metodê nazwaæ �paralel¹ polemiczn¹�, choæ nie do koñca jestem

gotów zgodziæ siê z komentarzem C. Hernasa; por. M. Prejs, Poezja pó�nego baroku,
Warszawa 1989, s. 243.

17 A. Nawarecki, Umieranka ksiêdza Baki, art. cyt., s. 4.
18 Tam¿e, s. 25.
19 Ten¿e, Czarny karnawa³, dz. cyt., s. 42.
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codzienny chrze�cijanina�, który zawiera trzy �Uwagi� wyra�nie pokrewne
omawianym utworom Baki20.

Jêzyk Baki � pe³en kontrastowych zestawieñ, zdrobnieñ, ¿artów s³ow-
nych, obiegowych powiedzonek i przys³ów � jest ¿ywy i dynamiczny. Krótki
wers i zaskakuj¹ce rymy to oryginalny chwyt artysty21. Poezja, któr¹ A. Czy¿
okre�la jako �nisk¹�, �banaln¹�, �dewocyjn¹ i skodyfikowan¹�, wyra¿a siê
w swoistym, nowym jêzyku literackim22. Szczególn¹ formê przekazu Uwag
stanowi¹ liczne i zaskakuj¹ce puenty. �rodkiem do przedstawienia nauk o �mier-
ci i zbawieniu jest tak¿e groteska i paradoks. M. Prejs podkre�la za� znaczenie
�grozy� jako �rodka perswazji, przy czym pozwala sobie na umieszczenie Baki
w panteonie mistrzów parodii i grozy obok... Edgara Allana Poe23!

3.

�mieræ w Uwagach nieustannie jest w centrum zainteresowania. Ju¿ motto
przynosi nam przestrogê o powszechno�ci i nieuchronno�ci �mierci: �mieræ
�króluje od Adama� oraz jest �nieodwo³alna�24. A zwracaj¹c siê do czytelnika,
aby cnot¹ uprzedza³ swoj¹ �mieræ, podmiot autorski kre�li wcze�niej obraz
pochodu �mierci przez dzieje �wiata. Ktokolwiek znany jest w historii i z ja-
kiejkolwiek pochodzi krainy � wszyscy zostali dotkniêci tym samym koñcem.
Nikt nie zdo³a siê ukryæ:

Francuz w Pary¿u, a Hiszpan w Madrycie,
Wszêdzie do�cignie �mieræ jawna, choæ skrycie25.

To królowanie �mierci nad rodzajem ludzkim jest pewnikiem u Baki, ale
bynajmniej nie jest nazbyt mocnym czynnikiem pesymistycznym Uwag. Wprost
przeciwnie, �mieræ jest wymiarem sprawiedliwo�ci, naturalnym porz¹dkiem
rzeczy, który wszystkich spotyka. Autor za� zachêca do owocnej i po¿ytecznej
lektury Uwag: Czytaj¿e chêtnie, mi³y czytelniku,/ A �mieræ uprzedzaj cno-
t¹, katoliku26. Nieuchronno�æ �mierci i przemijania �wiata jest zatem dla
wszystkich wezwaniem do cnotliwego ¿ycia. I tutaj Baka rozpoczyna swe
Uwagi, które staj¹ siê szczegó³owym rejestrem braku cnoty poszczególnych

20 Tam te¿ odnajdziemy jedn¹ z najs³ynniejszych maksym ks. Baki: �mieræ babula
jak cybula/ £zy wyciska, gdy przyciska � �Uwaga prawdy z rozrywk¹�.

21 Por. A. Nawarecki, Czarny karnawa³, dz. cyt., s. 59.
22 A. Czy¿, Baka � poezja kiczu, art. cyt., s. 99.
23 Por. M. Prejs, Poezja emocji, art. cyt., s. 76.
24 Baka odwo³uje siê do tekstów biblijnych: Rz 6,14 i Hbr 9,27.
25 �Do czytelnika�.
26 Tam¿e.
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stanów. �mieræ wisi bowiem nad ka¿dym, st¹d uwagi skierowane s¹ do sta-
rych i m³odych, bogatych i panów, dam i rycerzy, patriotów i cudzoziemców,
mieszkañców miast i wsi, pijaków i dysydentów. W tej gromadzie jest tak¿e
miejsce dla duchowieñstwa. Wreszcie wszystkie stany przywo³ane s¹ w supli-
kacjach o Bo¿e mi³osierdzie:

O Jezu, Jezu, Jezu nasz kochany,
Prosiemy Ciebie przez Twe �wiête rany:
Zmi³uj siê nad nami, zmi³uj siê nad nami!27.

A wszystko to, aby wype³ni³ siê scenariusz: Szczê�liwy kto z tego tañcu/
Odpocznie w Niebieskim Szañcu/ Nieszczêsny kto z tego ko³a/ W piek³o
wpadszy biada wo³a28. Celem wyg³aszanych nauk nie jest przecie¿ unikniê-
cie �mierci, ale unikniêcie ostatecznego �biada�. W ten sposób Uwagi z trak-
tatu mortalistycznego przeradzaj¹ siê w modlitewne wo³anie:

O �wiêtych pu³ki i wy, anio³owie
Broñcie, ratujcie grzesznych, patronowie
Módlcie siê, módlcie siê za nami!29.

Nastêpuje przedziwna przemiana �miertelnej niechybno�ci w oczekiwa-
nie zbawienia (ratuj¹c cz³owieka, co czeka30), w którym Chrystus wyzwala
od potêpienia i �mierci wiecznej:

Boskie rany jako �ciany
Niech zas³oni¹ i obroni¹
Ka¿dego grzesznego
Od kary, nim mary31.

Nastêpuje te¿ spotkanie �wiata grzesznego ze Stwórc¹, który pragnie go
u�wiêciæ. Tutaj jest kres ludzkiej drogi � wej�æ do �wiata anio³ów i �wiêtych.
Tak wiêc widzimy dobrze wytyczony kierunek: z miejsca, o którym �Uwaga
starym� g³osi � Bied, plag, p³aczów �wiat jest skrzynia32, ku pobo¿nemu
wezwaniu Ej! Do nieba/ Nam potrzeba33.

Temat �mierci jest oczywi�cie dla autora du¿o bardziej interesuj¹cy, ani¿e-
li opisywanie ¿ycia. A Nawarecki mówi nawet, ¿e Baka �nie broni³ ¿ycia�34.

27 �Suplika wszystkich stanów�.
28 Napis z malowid³a Taniec �mierci w ko�ciele  Bernardynów w Krakowie (XVII w.).
29 �Suplika wszystkich stanów�.
30 �Rada wszystkim stanom� (zarazem ostatnie s³owa Uwag).
31 Tam¿e.
32 �Uwaga �mierci wszystkim stanom s³u¿¹ca� � �wiat jako puszka Pandory;

por. A. Nawarecki, Czarny karnawa³, dz. cyt., s. 29.
33 Tam¿e.
34 Tam¿e, s. 53.
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Trudno siê dziwiæ takiej postawie, je�li przypomnimy Bakowsk¹ logikê �
�le ¿yjesz,/ Zawyjesz!35. I dlatego raz po raz �mieræ przechadza siê w Uwa-
gach jako ko�ciotrup z kos¹. Ten emblemat �mierci spotykamy w uwadze
do m³odych:

Ej, dziateczki
Jak kwiateczki
Powycina
Was pozrzyna
�mieræ kos¹...36.

To oczywi�cie obraz �mierci dobrze znany z przedstawieñ tañca �mierci.
Baka zaskakuje nas tutaj nag³ym �przekszta³ceniem modnej i beztroskiej
rozrywki w danse macabre�37. Jednak w Uwagach Baki � zdaniem M. Ja-
nion � �skoczno�æ, która wydaje siê nam niestosowna i prymitywna, ³¹czy siê
z g³êboko melancholijnym wyrafinowaniem obsesji �mierci�38. �mieræ u Baki
przedstawia siê w oryginalnych obrazach:

Hardo karki
£ami¹ Parki39

albo

�mieræ nagle
Na ¿agle40.

Poza konwencjonalnymi przedstawieniami �mierci i tematu vanitas41

istnieje tak¿e zaskakuj¹cy, typowo Bakowski, sposób obrazowania:

Na koniec/ �mieræ goniec42;
�mieræ �ciele/ W popiele43;
�mieræ czeka/ cz³owieka44,

35 �Bogaczom ciemnym o�wiecenie�.
36 �M³odym uwaga�.
37 A. Nawarecki, Umieranka ksiêdza Baki, art. cyt., s. 25.
38 M. Janion, Odnawianie znaczeñ, dz. cyt., s. 84.
39 �Panom uwaga�; choæ dodaæ nale¿y, ¿e dla Nawareckiego jest to �stereotyp

szkolnej erudycji�(!); por. A. Nawarecki, Czarny karnawa³, dz. cyt., s. 26.
40 �Uwaga damom�; topos ¿eglugi pochodzi ze s³ynnej ryciny Holbeina; por.

A. Nawarecki, Czarny karnawa³, dz. cyt., s. 27.
41 Por. tam¿e, s. 26�27.
42 �Uwaga �mierci wszystkim stanom s³u¿¹ca�.
43 �Rycerzom uwaga�.
44 �Duchownym�.
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poprzez który �mieræ zyskuje wiêkszy walor niechybno�ci. Puenty � �rap-
towne urwanie wywodu � s¹ og³oszeniem triumfu �mierci niechybnej�45.
Nie jest to jednak oswajanie �mierci i jej nieuchronno�ci. Baka �atakuje
obowi¹zuj¹c¹ ars moriendi w imiê wypisywanych na katafalkach hase³
memento mori i vanitas vanitatum�46. Nie ogranicza siê tylko do obiego-
wych eufemizmów o le¿eniu w grobie i rozk³adzie cia³a, kre�li zarazem
�delikatny rysunek nieustaj¹cego zagro¿enia przez Noc-�mieræ�47. Nieustan-
nie grozi nam bowiem co� o wiele bardziej przera¿aj¹cego ni¿ �mieræ.
Uwagi zapisa³y to w gro�nej ³aciñskiej gnomie: ore promit centum laudes/
corde vomit mille fraudes48.

4.

Gabinet figur Bakowskich charakteryzuje ustawiczny ruch. Nie jest to
tylko ruch od ¿ycia ku �mierci, oczywisty kierunek ludzkiej egzystencji. To
wielka walka o odkrycie pe³nego sensu obecno�ci cz³owieka na ziemi. Uwagi
ukazuj¹c �pewien znamienny rys cechuj¹cy szlacheck¹ mentalno�æ wobec
�mierci�49, stawiaj¹ najwa¿niejsze pytanie: czy¿ celem cz³owieka nie jest wieczne
zbawienie? Tematyka przemijania i �mierci to jedynie wstêp do w³a�ciwego
dyskursu teologicznego. Cz³owiek powo³any jest do zbawienia! I to stanowi
podstawê do nakre�lenia alternatywy, wobec której ka¿dy musi podj¹æ decyzjê
� ¿ycie jako zabawa lub ¿ycie jako droga zbawienia. Ta opozycja cechuje
ka¿d¹ z zapisanych Uwag. I tak przemieniaj¹ siê one w swoisty teatrzyk,
przybieraj¹c niejednokrotnie formê �okrutnej i groteskowej� szopki50. Wobec
bohaterów swoistego danse macabre Baka jest czêsto bezlitosny. A. Nawa-
recki opatrzy³ Uwagi wymownym komentarzem: �Bakowskie figurki poru-
szaj¹ siê rytmicznie, powtarzaj¹ swe charakterystyczne gesty, pojawiaj¹ siê
i znikaj¹ w b³yskawicznych podrygach, przewracaj¹ siê z automatyczn¹
sprawno�ci¹, a ich g³owy spadaj¹ lotem pi³ki...�51. Autor ci¹gle podtrzymuje
wysokie tempo swego opowiadania, aby nag³¹ puent¹ nie pozostawiæ ¿adnych
w¹tpliwo�ci: opozycja �zabawiæ siê czy zbawiæ� pozostaje bezapelacyjnie
rozstrzygniêta:

45 A. Nawarecki, Czarny karnawa³, dz. cyt., s. 65.
46 Tam¿e, s. 79.
47 M. Janion, Odnawianie znaczeñ, dz. cyt., s. 83.
48 �Rhytmus de vanitate mundi� � usta g³osz¹ �liczne cnoty/ serce rzyga wci¹¿

niecnoty.
49 M. Janion, Odnawianie znaczeñ, dz. cyt., s. 83.
50 A. Nawarecki, Czarny karnawa³, dz. cyt., s. 56.
51 Tam¿e.
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Nic bogactwa, nic fortuny
¯ebrak, bogacz wpadnie w truny
£aska Boska grunt, grunt, grunt,
A �wiat ca³y fig funt, funt52.

To przekonanie o marno�ci wszelkich uciech i spraw ��wiatowych� zapi-
sano w refrenie koñcowych �Uwag nikczemno�ci �wiata�:

Jak brylanty, tak kokardy,
Z¹b pokruszy czasów twardy
£aska Boska grunt, grunt, grunt,
A �wiat ca³y fig funt, funt

A opery �miech to szczery,
Jak sceny krótkiej weny,
£aska Boska grunt, grunt, grunt,
A �wiat ca³y fig funt, funt

¯ycie, zdrowie pajêczyna,
�wiat sam sp³onie, ta przyczyna:
£aska Boska grunt, grunt, grunt,
A �wiat ca³y fig funt, funt53.

Ka¿da czê�æ Uwag zawiera pouczenie o mizerno�ci ludzkiego losu, za�
najwiêkszym niebezpieczeñstwem jest taniec �mierci, w którym cz³owiek
zapomina o swym wiecznym przeznaczeniu. Zabawne rymy Bakowskie �

Mój staruszku przy garnuszku
Darmo zgo³a warzysz zio³a!,

zamieniaj¹ siê w gorzk¹ i przera¿aj¹c¹ puentê:

Raz zap³acz¹, stokroæ skacz¹,
¯e ju¿ trupa, cna cha³upa
Nie widzi, bo zbrzydzi
Won gnoju, z pokoju!,

której nie ³agodzi nawet nastrój koñcowej ko³ysanki:

Nie mêka, nie stêka,
Nie licho, �pi cicho54.

Po takiej �pochwale� staro�ci �mieræ Baki z wyra�nym rozbawieniem
obserwuje m³odzie¿. �M³odym uwaga� to szczyt zabawy � �mieræ chce siê

52 �Uwaga nikczemno�ci �wiata�.
53 Tam¿e.
54 �Starym uwaga�.
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bawiæ, widz¹c wesel¹cych siê m³odych ludzi. W tej �Uwadze� repertuar mor-
talistycznych masek jest wprost nieograniczony: �mieræ idzie na grzybobranie,
na którym m³odzik-migdalik jest jak dorodny rydz. Dziateczki to kwiateczki
padaj¹ce pod uderzeniem kosy. �mieræ podró¿uje karet¹ i jest tajemnicza
niczym noc, poszukuje �licznego jak s³owik czy szpak Jasia, aby nagle �
z kochanki przemieniæ siê w kata. �mieræ jest kotem, je¿em, chce bawiæ siê
w ciuciubabkê, ale ostatecznie okazuje siê potworem, który po¿era swe ofiary.
Wszystko to gra, gdzie zabawa nieodmiennie ma �miertelny fina³ i zamienia
wesele w ³ez wiele55.

Przedmiotem krytyki staj¹ siê równie¿ bogacze: O bogaczu, godny�
p³aczu!56. Ich fortuna trwa tylko chwilê (�do jutra�), za� �mieræ � �nie �miech�
i nikt od niej siê nie wykupi. Sprawiedliwa i nieodwo³alna czeka na koniec: �le
¿yjesz � zawyjesz!57. Arcyciekawe s¹ tak¿e przestrogi dla wielkich tego �wiata:

�wiat was liczy miêdzy Bogi.
Boska boja�ñ niechaj trwogi
Dodaje, nim staje
Przeboru z honoru;

oraz

Ja�niejecie na �wieczniku,
Ga�nie s³oñce w swym promyku:
Pomrzecie, zga�niecie
Jak �miecie na �wiecie58.

Nie unikn¹ nagany i damy, których piêkno�æ i ozdoby s¹ b³otem dla �lepej
�mierci. Ona na nic nie zwa¿a i na fryzury g³odne szczury gotuje/ pudruje
siwizn¹, zgnilizn¹59. Do dam tak¿e skierowana jest sentencja, któr¹ A. Czy¿
nazywa �upiornym aforyzmem�60: Nic nie mi³o,/ Gdy siê zgni³o!

Nie uniknie zguby nawet pe³en odwagi rycerz, bowiem �mieræ pancerze
jak pierze/ drze, psuje, tratuje61. Wielka mowa oskar¿ycielska nie pomija
równie¿ duchownych. Uwagi s¹ �do�æ �mia³e w traktowaniu ksiê¿y�62.
Zarzuca siê duchownym, ¿e nie nauczaj¹ na ambonie prawd wiary, stroni¹
od brewiarza i o³tarza, pe³ni chciwo�ci i pijañstwa, sk³onni do plotek, kart
i swawoli � zapomnieli o wezwaniu z Ksiêgi Psalmów, ¿e �mieræ nadchodzi.

55 �M³odym uwaga�.
56 �Bogaczom ciemnym o�wiecenie�.
57 Tam¿e.
58 �Panom uwaga�.
59 �Damom uwaga�.
60 A. Czy¿, Baka � poezja kiczu, art. cyt., s. 111.
61 �Rycerzom uwaga�.
62 W. Borowy, O poezji polskiej w wieku XVIII, Warszawa 1978, s. 68.
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Zamiast �wiat³em, duchowny sta³ siê cieniem, który pogr¹¿a ludzkie sumie-
nie63. Ksi¹dz nie ksiê¿yc � wo³a poirytowany ks. Baka do stanu kap³añskiego
� a �mieræ m�ciwa... czatuje64.

Adresatem napomnienia s¹ tak¿e bywalcy dworu:

Dworskie mody, polityki
£acno ³ami¹ cnoty szyki,
W nich smaku jak w raku:
Bez cnót nic! Bêdziesz fryc;

oraz

Na dworskiego polityka
Nie igraszka jest motyka!
£opata, gdzie chata,
Poka¿e i ska¿e65.

Za� do patriotów Baka wo³a: czy ty orze³, czy ty kawka, i straszy ich
widmem �mierci, która jako papuga drwi sobie z narodowych znaków i dumy66.
Ca³y ten korowód przeznaczony na rze� � a mamy jeszcze �Uwagi� skierowa-
ne do cudzoziemców, dysydentów, mieszkañców miast i wsi oraz pijaków67 �
powinien przemieniæ siê w procesjê, która p³acz¹c, klêka przed majestatem
Sêdziego68.

Zatem powszechno�æ oskar¿enia zostaje zamieniona w powszechne
wezwanie do nawrócenia. Memento mori! � zdaje siê wo³aæ Baka do wszyst-
kich. Prosi, grozi, przestrzega, ale wszystko to w �wiêtym celu: wszak idzie
o zbawienie dusz. Baka misjonarz ustawia sw¹ ambonê po�ród swego ludu
i biada. Zdaje siê wszystkim stawiaæ to samo uparte pytanie � co jest dla was
wa¿niejsze, zabawiæ siê czy te¿ zbawiæ? Pytanie aktualne w ka¿dym czasie...

5.

Uwagi ks. Baki s¹ nie tylko �galeri¹ osób i rzeczy�69, które trwaj¹
w oczekiwaniu na �mieræ. Schemat �nieustaj¹cej prezentacji�70 ma bardzo
praktyczny sens. Ju¿ na pocz¹tku swego dzie³a jezuita apeluje:

63 Por. �Duchownym�.
64 Tam¿e.
65 �Dworskiej m³odzi�.
66 Por. �Patriotom Korony Polskiej i Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego�.
67 Por. �Uwagi zabawnym, czyli zatrudnionym chmielem g³owom�.
68 Por. �Uwaga wszystkim stanom�.
69 Por. A. Nawarecki, Czarny karnawa³, dz. cyt., s. 64.
70 Tam¿e.
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Ta prawda wierszem jest tu wyra¿ona
Na dusz po¿ytek �wiatu otworzona71.

A koñcowe s³owa modlitwy przypominaj¹ � [Bo¿e] zlituj siê, by nas
niebo nie minê³o...72. Gra idzie o ¿ycie wieczne, niemniej bezwzglêdny czas
nad nikim nie ma lito�ci. Dlatego mocno brzmi wezwanie � �mieræ uprzedzaj
cnot¹!73. Trzeba siê spieszyæ, aby odnale�æ drogê do nieba. Na po�piech
wskazuj¹ �stale powtarzaj¹ce siê w Uwagach wy�cigi, pogonie i ³apanki�74

� ks. Baka nie pozwala nikomu na chwilê wytchnienia. �Wiruj¹cy kr¹g
porywa wszystkich bohaterów Uwag, jest w nim tak¿e miejsce dla czytel-
ników utworu�75.

Tak naprawdê Uwagi to wielki wy�cig ze �mierci¹: ona dwoi siê i troi, by
wszystkich wtr¹ciæ do otch³ani. Powszechno�æ �mierci zak³ada wielk¹ dyna-
mikê, coraz szybszy ruch � �mieræ spieszy siê, chc¹c odnale�æ i u�mierciæ
wszystkich przedstawicieli rodu Adama. Najwiêksze zdumienie wywo³uje
postawa ofiar � ludzie nie uciekaj¹! Pocz¹tkowo pogr¹¿eni w bezruchu,
stopniowo daj¹ siê zahipnotyzowaæ urokom �wiatowej marno�ci, ulegaj¹
wdziêkom �miertelnej pani, aby w koñcu rozpocz¹æ ów ostatni taniec. Taka
charakterystyka �mierci przedstawia j¹ jako ruch �o niezwyk³ej intensywno�ci
i dynamice�76, za� �ob³¹kañcza personifikacja �mierci jawi siê w upiornym
tañcu, który przyniesie zag³adê�77.

Z tego okropnego ko³a wyrywa bohaterów Uwag wo³anie: Ej! Do nieba/
Nam potrzeba! Cnot¹ uprzedzaj �mieræ! Ten retoryczny apel o cnotliwe ¿ycie
spe³nia u Baki ow¹ prymarn¹ rolê, któr¹ jako cel tekstów moralistycznych
definiowa³ �w. Augustyn: powinny one pobudzaæ do czynu (ad agendum)78.
I nagle nastêpuje w wierszach Baki cudowna metamorfoza � homo viator79

staje siê homo fugiens! Ta przemiana to zwyciêstwo dynamiki ¿ycia nad
pozornym ruchem �miertelnego tañca. Istota tej przemiany nie tkwi w jakim�
sprinterskim pojedynku cz³owieka ze �mierci¹, ale w przemianie z bezsensow-
nego tañca �mierci w prawdziwie maratoñski bieg, w którym okrzyk �Zwyciê-
stwo� wzniesie siê za bram¹ ¿ycia wiecznego.

71 �Do czytelnika�.
72 �Suplika wszystkich stanów�.
73 �Do czytelnika�.
74 A. Nawarecki, Umieranka ksiêdza Baki, art. cyt., s. 24.
75 Tam¿e, s. 29.
76 Ten¿e, Czarny karnawa³, dz. cyt., s. 60.
77 A. Czy¿, Groteska w poezji ksiêdza Baki, art. cyt., s. 153.
78 Por. A. Czy¿, Baka � poezja kiczu, art. cyt., s. 100.
79 Okre�lenie Gabriela Marcela tak naprawdê nie stanowi naj�ci�lejszej definicji

bohaterów Uwag. Zamiast homo viator bardziej stosowne wydaje siê � cz³owiek za-
krêcony, ogarniêty �miertelnym tañcem, biegn¹cy donik¹d.
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Ucieczka naszego homo fugiens jest wiêc odnalezieniem sensu, praw-
dziwego celu i w³a�ciwej drogi. Uciekinier staje siê odkrywc¹ � na nowo �
swojego powo³ania! Tylko taka interpretacja daje nadziejê na ostateczne
zwyciêstwo. Stawk¹ nie jest poskromienie �mierci80, lecz ocalenie w³asnego
zbawienia. �Baka w Uwagach nak³ania czytelnika do postawy mistycznej,
formu³uj¹c wypowied� poetyck¹ jako dobitny i natrêtny apel�81. Homo
fugiens nie jest jednak pe³nym lêku zbiegiem, ale roztropnym cz³owiekiem
�wiadomie zd¹¿aj¹cym do mety82.

Uwagi wskazuj¹ ocalenie w porzuceniu postawy statycznej, zamianie
maksymy � ¿ycie to droga ku �mierci na zbawienn¹ radê � biegnij ku nie-
bu! Dlatego bohater Baki stale jest ponaglany: trzeba siê �pieszyæ, bowiem
�mieræ pogania, a cz³owiek (nawet ju¿ stary) musi �brykn¹æ�, je�li nie chce
us³yszeæ Won gnoju/ Z pokoju!83. S¹d srogi nadchodzi, �mieræ kroczy,
skacze, pl¹sa, jedzie karet¹, szybka jak kot nie pozostawi szans niedo�wiad-
czonym84. Nie wolno lekcewa¿yæ zagro¿enia, bowiem nikt nie potrafi siê
nale¿ycie zabezpieczyæ85. Dlatego ka¿dego dotyczy przestroga: Stój, dla Boga,
obiboku,/ Patrz choæ zezem, �mieræ na oku!86.

Pozornie cz³owiek stoi na straconej pozycji. �mieræ króluje od Adama,
Baka jednak wie, ¿e nie ona jest najwa¿niejsz¹ potêg¹ i dlatego w �Uwadze
nikczemno�ci �wiata� skierowane s¹ do nas s³owa nadziei:

Nic potentat, nic król wszelki,
Jeden Bóg nasz Pan to wielki (...)
Ludzka przyja�ñ dla zabawy,
Bóg przyjaciel jeden prawy.
£aska Boska [grunt, grunt, grunt,
A �wiat ca³y fig funt, funt]87.

80 Takiej interpretacji nie podwa¿aj¹ oczywi�cie s³owa: Wszêdzie do�cignie �mieræ...
nie skryjesz siê... wszêdzie doleci (�Do czytelnika�) � mam bowiem na my�li wymiar
eschatologiczny zwyciêstwa nad �mierci¹.

81 A. Czy¿, Groteska w poezji ksiêdza Baki, art. cyt., s. 151.
82 Niebo jako ostateczna meta; por. �Uwaga �mierci wszystkim stanom s³u¿¹ca�.
83 �Starym uwaga�.
84 Por. �M³odym uwaga�; tam¿e te¿: Czas drogi, S¹d srogi./ Co minie, up³ynie./

Nie dopêdzisz....
85 Letki laufer �mieræ, nie chromy,/ W lot obleci sklepy, kromy/ Okr¹¿y, choæ

d¹¿y/ Powoli w niedoli � �Miasta obywatelom�.
86 �Uwaga zabawnym, czyli zatrudnionym chmielem g³owom�. Mi³o�ników chmielu

nie oszczêdza nasz jezuita, wystarczy przytoczyæ s³owa: W te zió³ka jak pszczó³ka/
�mieræ wleci, kark zleci.

87 �Uwaga nikczemno�ci �wiata�.
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Sk¹d moja pewno�æ, ¿e Uwagi �mierci niechybnej maj¹ optymistyczn¹
wymowê? Z pobo¿nego wiwatu, który nieuchronno�ci �mierci przeciwstawia
nadziejê przebywania po�ród zbawionych: Vivat Jezus i Maryja,/ �liczna
w niebie kompanija!88. Ca³o�æ nauk poety-jezuity nie jest stylizowana na
Jonaszowe lub Jeremiaszowe wo³anie. Stanowi pe³n¹ humoru zachêtê do na-
wrócenia. I tak g³êboko religijna tre�æ podana jest w ³obuzerskim opakowaniu.
Wielu niechêtnie s³ucha³oby kazañ, ale ³atwo dadz¹ siê uwie�æ urokowi aneg-
dot ks. Baki. A zatem � w tym szaleñstwie jest metoda!

Na marginesie nale¿y nadmieniæ, i¿ figury po�piechu mo¿emy zidentyfiko-
waæ nie tylko w dwóch osobach. �pieszy siê �mierci � aby nikt nie umkn¹³ jej
monopolowi. �pieszno ludziom, którzy szybko i wiele grzesz¹, by pó�niej � szybko
pokutowaæ. To po�piech wspó³zale¿ny, zapisany w strukturze samego dzie³a. Lecz
jest jeszcze ten, kto �z jednej strony pisze owe s³awetne wiersze infantylno-
-rubaszne (...), ale zarazem kre�li rysunek nieustaj¹cego zagro¿enia...�89.
Raptusem musi byæ tak¿e autor Uwag, je�li na serio traktuje swoje nauki.

6.

Uwagi �mierci niechybnej stanowi¹ rodzaj prowokacji poetyckiej. Przed-
stawienie chaosu mortalistycznej zabawy stanowi wstêp do w³a�ciwego,
a zarazem bardzo oryginalnego dyskursu teologicznego. Baka daje siê poznaæ
jako uwa¿ny znawca cz³owieka i jego hamartologii (czyli stanu ludzkiej grzesz-
no�ci), aby uczestników karnawa³owej zabawy przemieniæ w wielk¹ procesjê
nawróconych. Wszystkie stany maj¹ powróciæ do �róde³ wiary: Z Pisma
wiecie: �le na �wiecie!/ ¯ycie wojna niespokojna90. A zatem Bakowskie
memento mori ma wytr¹ciæ z r¹k ludzi wszelkie atrybuty uciech �wiatowych,
aby mogli wreszcie pochwyciæ jedyn¹ ksiêgê ¿ycia � Ewangeliê.

Poniewa¿ zarówno rzeczywisto�æ grzechu, jak i zbawienia, realizuj¹ siê
w czasie, dlatego trzeba siê �pieszyæ. Uwagi posiadaj¹ zatem dwa wymiary
po�piechu: mechanizm zabawy-karnawa³u oraz wymiar odnowienia sumieñ.
Bohaterowie Baki uwik³ani s¹ w te dwa wymiary i ich decyzje (oraz koniecz-
no�æ i nieodwo³alno�æ podejmowania decyzji, które nie mog¹ czekaæ �do jutra�)
tworz¹ z nich specjalny gatunek ludzi � ludzi po�piechu. Wezwanie ��pieszmy
siê� nadaje te¿ dzie³u jezuity now¹ jako�æ � reklamy91, w której przedstawiony
�wiat podporz¹dkowany jest idei ucieczki przed grzechem, a mo¿e jeszcze

88 Tam¿e.
89 M. Janion, Odnawianie znaczeñ, dz. cyt., s. 83.
90 �Uwaga �mierci wszystkim stanom s³u¿¹ca�.
91 Ujawnia siê w Uwagach swoisty jêzyk sloganów reklamowych: �to ostatnia

chwila�, �tylko teraz masz szansê�, �nie masz czasu na decyzjê� itp.
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bardziej � gonitwie za ³ask¹ zbawienia. W ten sposób ca³y �wiat zaludnia siê
figurami po�piechu, bowiem wszyscy jeste�my figurami zbawienia.

Na zakoñczenie dodaæ nale¿y krótki komentarz do jednej ze skrajnych
interpretacji, która � w moim mniemaniu � jest co najmniej kontrowersyjna.
Uwagi �mierci niechybnej nie s¹ wyrazem �totalnej negacji�92 b¹d�
przejawem nihilizmu, w którym Baka �neguje nawet chrze�cijañski dogmat
o nie�miertelno�ci duszy�93. Nie mo¿na oskar¿aæ tego poety o �obsesjê
�mierci� oraz �perfidne a skuteczne przekraczanie norm: estetycznych, etycz-
nych i religijnych�, posuniête a¿ do kreacji obrazu �wiata chorego i pogr¹¿one-
go w schizofrenii94. Takie opinie s¹ zreszt¹ przejawem niekonsekwencji, gdy¿
wcze�niej przekonywano nas, i¿ Baka �nak³ania czytelnika do postawy
mistycznej�95, czerpie z �metafizyki jezuickiej�96 oraz z my�li �w. Teresy
z Ávila i �w. Jana od Krzy¿a97. Trudno jednak dziwiæ siê podobnej skali odczuæ
� od mistyki do blu�nierstwa � deklarowanych (u tego samego autora) wobec
dzie³a ks. Baki, wszak pe³ne jest ono paradoksów, fenomenów, dziwno�ci,
nieporozumieñ, skandali98. I dlatego wypada jeszcze raz postawiæ pytanie
M. Prejsa: �czy aby autorowi Uwag nie zale¿a³o przede wszystkim na wypro-
wadzeniu w pole swojego czytelnika (...). Je¿eli tak, to trafi³ ksi¹dz Baka
w dziesi¹tkê!�99.

*  *  *

Szukaj¹c w dziele ks. Józefa Baki gabinetu figur po�piesznych, dochodzi-
my do wniosku, ¿e najgorszym doradc¹ jest w³a�nie... po�piech. Nie mo¿na
�tych wierszyków�100 przeczytaæ jednych tchem, bez g³êbszej refleksji, zbyt
szybko. Uwagi ks. Baki s¹ bowiem wielk¹ kopalni¹ idei i form, znajdujemy
tu �wszystko i nic�101 � i dlatego warto przypomnieæ s³owa zapisane przez
Aleksandra Wata: �na co nam, Polakom, Sartre`y, Becketty, kiedy mamy
ksiêdza Bakê��102.

92 A. Czy¿, Groteska w poezji ksiêdza Baki, art. cyt., s. 156.
93 Tam¿e.
94 Por. A. Czy¿, Ja i Bóg. Poezja metafizyczna pó�nego baroku, Wroc³aw 1988,

s. 90�91.
95 Ten¿e, Groteska w poezji ksiêdza Baki, art. cyt., s. 151.
96 Ten¿e, Baka � poezja kiczu, art. cyt., s. 110.
97 Por. A. Czy¿, Groteska w poezji ksiêdza Baki, art. cyt., s. 152.
98 Por. A. Nawarecki, Czarny karnawa³, dz. cyt., s. 352.
99 M. Prejs, Poezja emocji, art. cyt., s. 84.

100 A. Nawarecki, Czarny karnawa³, dz. cyt., s. 362.
101 Tam¿e.
102 Cyt. za: A. Czy¿, Baka � poezja kiczu, art. cyt., s. 104; przytoczone s³owa

pochodz¹ z rêkopisu z Archiwum Aleksandra Wata w Pary¿u.
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Summary

FATHER. BAKA: REVIVAL!
(CHAOS OR ORDER? FIGURES IN HASTE

IN �UWAGI �MIERCI NIECHYBNEJ� (�COMMENTS ON CERTAIN DEATH�)
BY FR. JÓZEF BAKA

The article shows the work of the 18th century poet, Fr. Józef Baka entitled
“Uwagi œmierci niechybnej” (“Comments On Certain Death”). It depicts the structure
of the work as well as discusses the problem why the death in his work is certain. There
is an issue of opposition presented: we live to have fun – we live to be saved.
It also illustrates the figures in haste, that is transformation of homo viator into
homo fugiens.

Farther Baka’s work, considered by Aleksander Wat equal to the 20th century
authors (like Sartre and Beckett), calls to conversion and carries a deep theological
message. In this lunacy there is a method.

Ks. dr Stefan RADZISZEWSKI � ur. w 1971 r. w Proszowicach, dr teologii
(homiletyka), dr nauk humanistycznych (filologia polska). Prefekt Gimnazjum i Liceum
Sióstr Nazaretanek w Kielcach. Wyk³adowca literatury w Wy¿szym Seminarium
Duchownym w Kielcach. Autor opracowañ z pogranicza literatury i teologii (Kamieñ-
ska, Unamuno, Stachura, Kierkegaard).


