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9.
 W skomponowanym przez Thomasa Kopfermanna zbiorze esejów poświęconych po-

ezji konkretnej (Theoretische Positionen zur Konkreten Poesie, Tübingen 1974) za-
mieszczony został szkic wybitnego przedstawiciela tej poezji Helmuta Heissenbüttela 
Was bedeutet eigentlich das Wort Experiment? (Co ostatecznie oznacza słowo „eks-
peryment”?) kończący się taką oto konkluzją:

 Być może tylko dlatego tak wiele mówimy o eksperymencie (oraz że należy się nań 
odważyć lub go odrzucić), gdyż żyjemy we wciąż gruntownie odnawiającej się epoce? 
Czy jednak w odnowie, która już sobie uroiła, w swym nieustannym odczuwaniu lęku, 
że utraciła grunt, na którym mogłaby się utwierdzić?

 Być może.

 Ten sam autor w posłowiu do zbioru wierszy konkretysty Ernsta Jandla Laut und Luise 
(Stuttgart 1996) podkreśla:

 Żartobliwe wiersze są dziś lepsze niż pogłębione bądź sentymentalne. Symbol za każ-
dym razem okazuje się pustą formą. Wiersz – jak można generalnie stwierdzić – staje 
się coraz bardziej żartobliwy. Nie może się więcej obejść bez żartu.

 Być może.

 Ernst Jandl w jednym z utworów z cyklu epigramy:
_____________________________________________________________________
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10.

poszukiwanie na ślepo słowa
klucza do zrozumienia na jakim
świecie przyszło nam żyć
i umierać to krecia robota
garstki poetów wierzących
w to co Bolesław Leśmian
nazywał magią słów lecz on
potrafi ł niepostrzeżenie
wpisywać nowe słowa
do słownika który się
potem rozsypał a czynił to
tak:  

W ciszę kwiatów i ziół tych
Purpurowych, zielonych i żółtych
Słońce wsącza plamiście
Bystrych świateł rozbryzganą rzadź.

 Gdy wpisuję w wyszukiwarkę słowo „rzadź”, w odpowiedzi otrzymuję objaśnienia 
do słowa „rządź”:)
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13.
 Stanisław Ignacy Witkiewicz w rozprawie Pojęcia i twierdzenia implikowane przez po-

jęcie Istnienia (Warszawa 1935, s. 133):

 Pojęcie ograniczoności Istnienia Poszczególnego i Nieskończonej Całości Istnienia 
w małości i w wielkości implikuje pojęcie Tajemnicy Istnienia, nawet dla najwyżej 
w hierarchii stojących Istnień Poszczególnych. Pojęcia Tajemnicy Istnienia różniczkuje się 
na pojęcia następujące: A) Tajemnicy Nieskończoności w małości, czyli „Tajemnicy Bio-
logicznej”, B) Tajemnicy Nieskończoności w wielkości, czyli „Tajemnicy Astronomicznej”, 
C) Tajemnicy Metafi zycznej, pochodnej od pojęć poprzednich i pojęć: ograniczoności 
w Nieskończoności, jedności w wielkości i dwóch par pojęć pozornie sprzecznych wyli-
czonych uprzednio: stałości w zmienności i ciągłości w przerywalności.

 Pojmane pojęcie: r z a d ź ,
  r z a d z i
  r z a d z i
  r z a d ź
  r z a d z i ą
  o  r z a d z i
  r z a d z i !

 Rzadź istnieje za sprawą jej wypowiedzenia czy zapisania. Rzadź  j e s t  słowem. 
Istnienie tego słowa jest tajemnicą, tajemnicą jest jego istota.
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14.
u Lindego, s. 219

ISTOTA, y, ż., – § 1) natura czyli przyrodzenie rzeczy egzystującej, daw. Wesen, die Natur 
eines Dinges; Slov. Bitnost, podstata; Serb. 1. substancža, wobstahžnoicž; Vnd. Lastnoust, 
priprust; Croat. Szòbsztvo; Eccl. іестьество, природа, истность; Ross. вещественность, 
вещество.

Żelazo w ogień włożone rozpali się, i chociaż nie traci istności swej, bo przecież żelazem 
jest, jednak zda się, jakoby ogień był. Karnk. Kat. 97.

Bóg jeden jest w istności; jednak w tym jednym bóztwie są trzy osoby spół-istne. Kat. Gd. 55.

Aryusz istestwo albo istność w bóztwie dzielił. Sk. Dz. 143.

Essencya bóztwa, to jest, istność. Rej. Apoc. 68.

Istność i przyrodzenie za jedną rzecz kładzie. Farn. 65.

Istność chleba, abo wina po poświęceniu w sakramencie, nie zostaje się. Karnk. Kat. 181.

Chrystus bóg jest z istności ojca zrodzony przed wiekiem. Tenże z istności matki stał się 
też człowiekiem. Groch. W. 22.

Niechajże się ciało rozsypie w proch, pierwszego początku swego istotę. Psamod. 101.

§ 2) Istota – grunt rzeczy, sama rzecz, das Wesentliche einer Sache.

Często co złe z pozoru, dobre jest w istocie. Kras. Boj. 98. (…)

§ 3) Istota, Boh. gistota, certitudo, caucio, sadisdatio, die Gewissheit, Bürgschaft, Sicher-
stellung, Versicherung.

Ręjkomstwo, kiedy kto ręczy o dostanie prawa, to w prawie istotą albo gwarem zowią. 
Szczerb. Sax. 355. (…)

§ 4) Istność, istota – rzecz bytność mająca, ein Ding, ens. Cn. Th. 253.

Wszystko, o czym ludzie myśleć mogą, nazwijmy istnością. Kpcz. Gr. 3, 6.

Istność w swej mocy bez ciała być może. Bo istność, masz zawsze zwać, co jest, choć nie 
widzisz. Rej. Wiz. 112.


