Miron Białoszewski „Wywiad”, „Rozmowa Mistrza
Polikarpa ze Śmiercią” – motyw śmierci. Porównanie
Wiersz Mirona Białoszewskiego „Wywiad” oraz „Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią” to
utwory, które koncentrują się na ukazaniu wizerunku śmierci. Jest jednak ona zilustrowana w
sposób odmienny, na co wpływ ma szereg czynników.
Nie można zapomnieć, że czas ich powstania jest odmienny. Tendencje epoki wpływać będą na
postrzeganie śmierci. Współczesny poeta, Miron Białoszewski w swoim utworze jasno
odwołuje się do powstałego w czasach średniowiecza dialogu z kostuchą. Jedną z osób
mówiących w wierszu jest Mistrz Miron.
To jasne nawiązanie do mistrza Polikarpa. W utworze jest on przedstawiony jako osoba
przerażona kontaktem ze śmiercią. Gdy wywiązuje się pomiędzy nimi dialog, przerażony
mistrz usiłuje zadawać jej pytania, jednocześnie bojąc się postaci, która wygląda dziwnie i
niepokojąco. Śmierć przeraża mistrza, pokazując mu swoją wszechmoc. W utworze pojawia się
motyw równości wobec śmierci, danse macabre. Rozmowa to także przykład motywu
memento mori. Postać mistrza Polikarpa pokazuje, że warto jest żyć tak, by śmierci się nie bać
gdy ona nadejdzie. Jest ona nieuchronna, a jedyną osobą, która może zmienić czas jej przyjścia
jest sam bóg. Motyw śmierci w tym utworze jest zatem odwołaniem do przekonań epoki. Śmierć
przedstawiona jest jako nieuchronna, nieubłagana i niewzruszona na błagania Polikarpa,
który nie chce opuszczać tego świata.
Mistrz Miron jest przykładem odmiennej postawy wobec śmierci. Wpuszcza on ją do domu,
mówiąc, że myślał iż jest dziennikarką. Dziwi go jej wczesne przyjście, jednakże kiedy już pada
martwy okazuje się, że w kieszeni miał kartkę, z której wynika, że śmierć jest dla niego
wybawieniem i wyczekiwanym momentem spokoju. Sama postać śmierci określana jest
jako Pani Gość. Pozwala to domniemywać, że jej postać nie jest tak przerażającą ani na tyle
jednoznaczną by mogła zostać rozpoznana od razu. Śmierć mówi także, że jest karą, za życie.
Przedstawienie śmierci w wierszu Mirona Białoszewskiego jest odmiennym od tego, które miało
miejsce w drugim z analizowanych utworów. Śmierć nadal budzi jego strach, nie jest jednak
gościem, którego przyjścia się w jakikolwiek sposób spodziewał. Mimo iż nieuchronna, zdaje się
być zapomniana, prędzej spodziewałby się on dziennikarki niż śmierci, która przecież przyjdzie
po każdego. Zróżnicowanie motywów śmierci pozwala pokazać charakter obydwu epok. Jednej,
teocentrycznej i odwołującej się do religii, a także drugiej, w której śmierć może stać się
momentem odpoczynku po tym, co człowieka spotkało za życia. Obydwa utwory w sposób
ciekawy przedstawiają to, co nieuchronne dla każdej istoty ludzkiej.

