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Niecierpliwość 

 

popycham ludzi rzeczy popędzam  

skracają mi się skracają  

aż ich nie ma  

 

biada mojej uwadze krótkostki życia 

 

 „Niecierpliwość” Mirona Białoszewskiego to wielowarstwowa poetycka refleksja nad 

ulotnością chwili, pędem życia i utratą, której świadomość przychodzi zbyt późno. 

 Wiersz jest obrazem tragedii autora. Tragedii rozgrywającej się wręcz na oczach 

czytającego, przemierzającego wzrokiem litery słowo po słowie, linijka po linijce. Wszystko 

zaczyna się od pozornie błahej (aczkolwiek niezwykle, zwłaszcza w dzisiejszym świecie 

aktualnej) sprawy – pośpiechu, w który poeta wciąga za sobą rzeczy i ludzi, by po chwili 

uświadomić sobie, że zaczyna mu ich ubywać, że jest ich coraz mniej i - zanim zdąży 

cokolwiek zrobić - ich już nie ma. Wtedy dopiero udaje mu się wyhamować, jednak tylko po 

to by uświadomić sobie, że zatracony w swej szybkości zapomniał o tym, co ważne, lecz 

krótkie. I co w pośpiechu mija szybko, by już nigdy nie powrócić, a w pamięci – uwadze 

człowieka pozostają tylko „krótkostki” (jakże piękny, typowo „białoszewski” neologizm!) – 

chwile, momenty zapamiętane z nieustannie skracających się styczności z ludźmi, rzeczami, 

otoczeniem… i właściwie: życiem? 

 Charakterystyczny styl Białoszewskiego sprawia, że owo dzieło (będące wierszem 

wolnym, liryką bezpośrednią) choć krótkie, jest niezwykle bogate w treść, płynącą nie tylko 

ze słów ale i z formy. Wyraz „popycham” wydaje się wręcz pchać „ludzi” i „rzeczy” w 

kierunku „popędzam” żądającego dotrzymania mu kroku, kolejne wersy skracają się i 

skracają aż czwartego z nich nie ma w ogóle, by wtedy piąty, bez pośpiechu i skracania, mógł 

westchnąć nad dokonanym i nieodwracalnym. Całość wiersza może być w pewnym sensie 

także uświadamianiem sobie znaczenia jego tytułu. Na początku owa niecierpliwość jest tylko 

pośpiechem, motywacją do zrobienia czegoś szybciej, która w ograniczonym jeszcze pojęciu 

odbiorcy nie ma negatywnych skutków. Pojawiają się one dopiero z czasem, z upływem 

kolejnych linii wiersza, gdy zaczyna ona prowadzić do utraty i refleksji nad tym, że nie ze 

wszystkim należy się spieszyć i wtedy dopiero ukazuje się pełny obraz słowa – tytułu: 

„niecierpliwość”.  

 Wiersz Białoszewskiego jest metaforą życia, które biegnie w wyznaczanym ludzką 

niecierpliwością tempie, które skraca się, pozostawiając w pamięci jedynie „krótkostki” – 

obrazy ludzi i rzeczy, którzy skrócili się na tyle, że aż ich nie ma. 

  


