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Poeta, prozaik. Mieszkał w Krakowie  
i Krzeszowicach. W 12. numerze „Od A do Z”, 
dodatku do „Dziennika Polskiego” z 1955 roku 
Andrzej Bursa zamieścił wiersze Było i Elegia;  
w tym samym roku w 51. numerze „Życia 
Literackiego” ukazały się teksty *** [Gdybym żył 
w roku 1883] i Szczur wraz z krótkim komentarzem 
Ludwika Flaszena. Rozgłos przyniósł 
początkującemu autorowi właśnie drugi debiut, 
tzw. Prapremiera pięciu poetów, w którym zaistniał 
obok: Mirona Białoszewskiego, Bohdana 
Drozdowskiego, Jerzego Harasymowicza 
i Zbigniewa Herberta. 

Tła (1957)  
Berenais (1960) 

Białe południe  [wybór] (1972) 
Wybór wierszy  (1979)  

 
Słowa do napisu na zegarze słonecznym V (2011)  

Stanisław 
Czycz 

(1929-1996) 





„A dlaczego ja tak zacząłem pisać, chodziło mi  
o uchwycenie tego jednoczesnego w mojej 
świadomości…” 
 
„Więc – gdy idzie już o pisanie – prześladowało mnie to od 
samego prawie początku. I te zmagania najpierw  
z odpychaniem tych jakby zakłóceń, dość daremne  
a potem próby uchwycenia ich, uchwycenia wszystkiego, 
co jest we mnie w danej chwili lub w pewnych 
wypadkach, w godzinie, dniu”. 
 

 
Rozmowa ze Stanisławem Czyczem [rozmawiał J. Marx],  

„Poezja” 1980, nr 7, s. 16-17. 



Kształtowanie się techniki poetyckiej Czycza 
słowo „jednocześnie” i kolaż – frgm Adieu, w: Tła, 1957 



„dwutorowości akcji” oznaczana graficznie 
frgm Orfeusza, w: Tła, 1957 



Symultaniczne rozbicie strofoidy  
Było, w: Tła, 1957 oraz w: Wybór wierszy 1979 



S. Czycz, Słowa do napisu na zegarze słonecznym, 1960 
„dwu- i trójtorowości akcji”    

Nox venit, redime, tu es lux               Ruit una, vulterant omnes, ultima necat  



Mistrzowie Czycza 
 
S. Mallarmé, Rzut kośćmi nigdy 
nie zniweczy przypadku,  1897 
(tł. M. Żurowski,  „Poezja” 1975) 
 
T.S. Eliot, Kraj spustoszony, 1922 
(tł. J. Niemojowski, 

„Poezja” 1975) 
 



S. Czycz, [samo już to], „Poezja” 1976, nr 7/8, s. 77-78. Cz. V Słów    





S. Czycz, cz. III Słów do napisu na zegarze słonecznym, 1979 



S. Czycz, cz. III Słów do 
napisu na zegarze 
słonecznym,  
1960 i 1979 



Frgm cz. III Słów do napisu: oznaczenia poszczególnych głosów 

głos  1 
Hymn  

św. Jana  
 

głos 2 

głos 4 
może zostać 
podzielony 

na dwa 
głosy 

głos 3 
echolaliowa 

parodia  
głosu 2 



Rekonstrukcja Słów do napisu na zegarze słonecznym V , Lublin 2011, s. 1 i 2  



S. Czycz, 
cz. V  
Słów do 
napisu, 
Lublin 
2011 
(redakcja 
z l. 90) 
 
G. Apolli- 
naire,  
Il pleut, 
1916 



G. Apollinaire, Z watą w uszach, Kaligramy  

A. Stern, ½ godziny  
na zielonym brzegu,  
Nóż w bżuhu 



Początek utworu - 
głosy  
prowadzone 
pionowo „i znów 
nie mogę…”; „jej 
atomy są te 
same…” 

Zygzaki i 
przeskoki 
„och nie lubię 
w ogóle…”  

Kolory brązowy 
(„ten pałac może w 
ruinie…”) i żółty 
(och nie lubię w 
ogóle…” ) 
wyróżniające głosy 


