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Nie ma Garbosia? 

Sandomierszczyzna obfituje w różnorakie dobra, i te z ziemi, i te z ducha. Pisząc o duchowych, 

mam na myśli poczet znakomitych twórców z naszą ziemią związanych. Ich dorobek 

artystyczny składa się na wartość, której przecenić nie można – to kultura regionu. W swoich 

wcześniejszych artykułach przybliżyłam twórczość kilku poetów zakorzenionych w 

Sandomierzu. Dziś dokładam kolejnego – z wykształcenia prawnika, z wewnętrznej pasji – 

poetę, Bolesława Garbosia. Oczywiście porządek chronologiczny prezentacji artystów w żadnej 

mierze nie ustanawia jakiejkolwiek hierarchii. 

Wielu mieszkańców naszego miasta dobrze pamięta sędziego i poetę, który zmarł w 1999 roku. 

Należał do pokolenia Kolumbów (ur. w 1920). Mecenas Rajmund Aschennbrener powiedział o 

nim: To był dobry, mądry, uczciwy, szlachetny człowiek. Badający jego poezję (czy, jak sam 

mówi – prowadzący z nią dialog) Jan Adam Borzęcki, podkreśla filozoficzny charakter 

twórczości Garbosia, za jej dominantę tematyczną uznaje pojęcie czasu, które obsesyjnie 

powraca w wielu wierszach. Borzęcki, tropiąc główne idee tej poezji, odkrywa deistyczny 

światopogląd poety, pesymizm wierszy i uznaje, że są one głęboko humanistyczne. 

Co mówi poezja Garbosia piszącej te słowa. Bo przecież każdy czytelnik może odnaleźć w niej 

inne jakości, wysmakować odrębne treści. Zgłębiający utwory sędziego-poety istotnie staje 

wobec rzeczywistości lirycznej, w której wszystko zamienia się w proch, przeistacza w popiół, 

marnieje, umiera. Oczywiście za przyczyną czasu. Świat przedstawiony naznaczony jest 

tymczasowością, pozornością istnienia, a właściwie istnieniem na niby, „jakby w naszym bycie 

nie było / istoty bytu”
1
.  

Wiersze Bolesława Garbosia podejmują zatem ważne od czasów baroku wątki temporalne i 

wanitatywne. Historycy literatury polskiej zdiagnozowali i opisali nieoczywiste odrodzenie 

tradycji barokowej w polskiej liryce drugiej połowy XX wieku
2
. W tym kręgu oddziaływań 

odnajdujemy i Czesława Miłosza, i Wisławę Szymborską, Ernesta Brylla i Stanisława 

Barańczaka; w to pole wpisuje się także Garboś.  

Liryka poetów XVII-wiecznych, wydawana i odkrywana od czasów romantyzmu aż po wiek 

XX, zaoferowała poetyckie obrazy świata, który utracił swe centrum, swój porządek, świata 

zanurzonego w nieskończonej przestrzeni i czasie, a więc pozbawionego oparcia w 

aksjomatach; jak to ujął prof. Jan Błoński – „świata poruszonego”. Podobnie swą rzeczywistość 

przeżywali twórcy XX wieku po doświadczeniach II wojny oraz stalinizmu – była to 

rzeczywistość w stanie rozpadu, entropii, rzeczywistość zagrażająca człowiekowi, którego 
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odarto z podmiotowości i godności. Garboś podejmuje tę tonację i motywy. Podmiot jego 

wierszy, często mówiący w imieniu zbiorowości, przez co zaciera on swą indywidualność, ale i 

wyraża to, co ponadjednostkowe, widzi siebie jako istotę, która żyje, by umrzeć. Nie wynika 

jednak z monologów lirycznych delectatio morosa, lecz współczesne, wyrosłe z doświadczeń 

totalitaryzmów porażenie śmiercią i rozpadem świata. I tu rodzi się pytanie o system 

aksjologiczny bohatera lirycznego utworów Garbosia. W wielu tekstach przywołuje on Pana 

Boga. Ale czy jest wierzący? Ten człowiek wie, że istnieje Bóg, widzi wokół znaki religijności 

(kościoły), mówi o istnieniu po śmierci, ale niczego nie jest pewien: 

Wszystko jest niepewne. 

Nawet pewność. 

Nawet sedno rzeczy 

wymyka się sednu. 

Więc ludzie zwracają się wprost 

do Pana Boga, 

ale bo to Pan Bóg kogo 

usłucha? 

Zawsze był nieusłuchany.  

(„Ciągle zgadujemy” z tomu „Gdy pogoń staje się ucieczką” 1991 r.)
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Natomiast w wierszu „Przeszłość dokonuje się na naszych oczach” Bóg otrzymuje określenie 

„bezalternatywnego”. Podmiot wierszy Garbosia to człowiek wierzący, ale wierzący tak, jak 

wierzy się współcześnie. A to oznacza, że nie doświadcza się obecności Boga, nie widzi się 

śladów Jego obecności, On sam zaś jest niedostępny i nie wysłuchuje próśb człowieczych. Był i 

jest „nieusłuchany”. Garboś, przywołując frazeologizm, jakim opisuje się zachowanie dziecka, 

wskazuje na degradację Boga w dzisiejszym świecie, na sceptycyzm religijny współczesnych. 

Posłużenie się frazeologizmem rozładowuje dramatyczne napięcie, jakie musi towarzyszyć 

opisowi sytuacji ludzkiej – oto człowiek bytuje w świecie rozpadającym się w proch, 

wystawiony na niszczące działanie czasu, pod milczącym niebem, opuszczony przez Boga. A 

przecież to On powołał go do istnienia, ale od razu naznaczył piętnem tragizmu: 

Bóg rzekł: „Niech stanie się wina” 

I wina się stała 

i zamieszkała wśród ludzi, 

i ludzie ujrzeli, że jest nieomylna. 

Nie trzeba w nią wierzyć 

ani w nią wątpić. 

Wystarczy po prostu umrzeć.  

(„Wyrok” z tomu „Nikt nie jest bezpieczny”)
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Tytuł wiersza „Wyrok” nieuchronnie kieruje odbiorcę ku „Procesowi” Kafki, którego bohater, 

Józef K. – Everyman, nosi w sobie winę, chociaż nie chce jej uznać. I z tym poczuciem umiera 

„jak pies”, to znaczy pozbawiony godności. Utwór Garbosia także mówi o winie, o winie 

metafizycznej, czyli takiej, której się dopuszczamy z powodu istnienia, przez co pomnażamy zło 

świata. Czy śmierć jest wystarczającym zadośćuczynieniem? W poincie wiersza poeta posłużył 

się paradoksem, bo paradoksalne jest zrównanie wiary i zwątpienia: albo wierzymy, albo 

wątpimy. Autor zwraca uwagę na bezwyjściowość ludzkiej sytuacji – nie ma znaczenia, czy 

uznajemy swe uczestnictwo w winie świata, czy je odrzucamy. Śmierć ostatecznie rozwiązuje 

moralny dylemat, w który wpisane jest nasze istnienie. 

Rozpoznania dotyczące sytuacji człowieka w omawianej poezji są głęboko pesymistyczne. 

Trudno tu bowiem odnaleźć jakąś rację, która pozwalałaby powiedzieć, że istnienie ma sens. 

Garboś wyjawia inne jeszcze wymiary tragizmu ludzkiego losu, zestawiając bytowanie 

człowieka ze światem natury. „Taki perz” (z tomu „Nikt nie jest bezpieczny”)
5
 – jest 

przykładem wziętym z flory. Trudny do wytępienia, żyje sobie beztrosko, nie zadaje 

filozoficznych pytań, nie docieka sensu swego istnienia: „Po prostu rośnie / bez żadnych innych 

powodów i względów”. Na tym tle człowiek jawi się jako istota tragiczna – pyta o sens życia, 

jego istnieniu towarzyszy świadomość śmierci. A przecież trochę do perzu podobny – i jeden, i 

drugi przynależą do świata materii. Lecz tylko człowiek ma zdolność do dociekań, do analiz i 

syntez, do formułowania ideologii, do tworzenia wartości. Przynależy zatem do dwóch 

porządków ontologicznych, przez co jest bytem tragicznym. 

I poeta ten wymiar istnienia w świecie nam objawia, lecz nie może pouczać, jak mamy żyć. To 

nie jest zadanie poety współczesnego, bo świat nie ma struktury ciągłej i za dużo dziś 

niewiadomych, a prawda stała się jedną z hipotez. Życie ludzkie jest tylko błyskiem 

świadomości i „przeszkadza jedynie / w umieraniu”. Jak wskazać cel i kierunek, jak opisać 

świat, skoro: 

Nie wiadomo, kto drodze kazał się tak 

bezdrożyć i wciąż oddalać od podróży. (…) 

Ale drodze ciągle nie po drodze. 

Ciągle dąży za dążącym, 

nigdy przed nim, 

„cel znajdując w podróżniku”.  

(„Jakby nie było w drodze drogi” z tomu „Nikt nie jest bezpieczny”, 1991)
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Bolesław Garboś z upodobaniem wykorzystuje tautologie, ekwiwokacje, figury etymologiczne 

nie po to, by zachwycać czytelnika, lecz aby wyrazić uwikłanie człowieka w świecie słów i 

zjawisk, co uniemożliwia odnalezienie drogi życia. A jednak jego wiersze dowodzą wyczulenia 

na wartości, czego świadectwem jest szczególne skupienie na ludzkim losie. 

Refleksja nad poezją Garbosia mogłaby prowadzić do uznania go za katastrofistę. Lecz byłaby 

to kwalifikacja błędna. W jego twórczości nie ma bowiem tęsknoty za światem minionym, za 

jakąś arkadią. Rzeczywistość, w jakiej odnajduje siebie bohater utworów, wydaje się trwać w 

swoim rozpadaniu się. Świat, mimo niepełności form i nienasycenia bytem, jest przestrzenią 

mającą głębię czasową, a czymś, co mija i zarazem trwa, jest czas. Podmiot wierszy sytuuje 

siebie w obrębie czasu, ale obdarzony jest swego rodzaju profecją. Lecz obejmuje ona nie 

przyszłość, lecz przeszłość. Garboś ujmuje to, co minione, na sposób niemal Norwidowski 

(„Przeszłość – jest to dziś, tylko cokolwiek dalej”). 

Wizjonerstwo Garbosia, zasygnalizowane słowem „patrzę”, wydobywa i uobecnia w lirycznym 

„teraz” Tatarów, którzy „nadal czają się w ciemnościach nocy”, „szum statków, które już nie 

kursują”, a „przeszłe zewsząd się nastręcza / nieodwracalnemu biegowi rzeczy”. Człowiek, 

kontemplujący sandomierski pejzaż i historię, widzi czasoprzestrzeń nasyconą wydarzeniami z 

różnych okresów, które wyobraźnia poety ożywia i przywołuje.  

Bolesław Garboś, świadek kataklizmów, jakie przyniósł człowiekowi wiek XX, dał poetyckie 

świadectwo swego czasu. Debiutował w wieku 59 lat, czyli w wieku dojrzałym. I taka jest jego 

twórczość, pełna namysłu i powagi, ale ujętej niekiedy w cudzysłów ironii. Jego akmé 

przypadło na ostatnie dziesięciolecie minionego wieku i zarazem życia, czego dowodem pięć 

tomów poetyckich spośród siedmiu, jakie opublikował. W wierszu „Nie ma Bolesława” 

wyznawał: 

Czas ucieka dla wszystkich, czas o puls odległy. 

W końcu nie ma już Bolesława. Nie ma Garbosia. 

I nie wiadomo, czy pozostałe po nim słowa 

ruszą się teraz gdzieś bez niego?
7
 

Znak zapytania w poincie utworu sugeruje intencjonalną prośbę oraz nadzieję. Tak, ruch i 

działanie można przeciwstawić czasowi! I kulturę, bo jeśli, Drogi Czytelniku, sięgniesz po 

wiersz Bolesława Garbosia, on przy tobie będzie ruchem swoich słów. 

Danuta Paszkowska 
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