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Prezentacja skupia się na analizie i interpretacji utworów Andrzeja Sosnowskiego
oraz Tymoteusza Karpowicza pod kątem translacji języka i świata matematyki
na płaszczyznę wiersza. Analizowane teksty rozpatrywane są jako projekt matematycznej
poezji. Przy rozpatrywaniu tekstów Andrzeja Sosnowskiego najważniejszymi terminami
są „unifikacja” oraz „rozmaitość” – terminy z pogranicza obu rozpatrywanych dziedzin
naukowych. Pierwszorzędne w tym zakresie jest nawiązanie do teorii grafów, incydentalne
natomiast do geometrii różniczkowej czy logiki. Wzajemne połączenia między elementami
rzeczywistości Sosnowski zauważył tworząc wiersze-grafy. Poprzez jego świadome
rozłożenia struktur sieciowych w tekście możemy obserwować unifikację dziejącą się na
(i w trakcie „dziania się”) rozmaitości. Miesza słowa ze sobą, rozkleja je, a one wytwarzają
różne płaszczyzny znaczeń. To, co dzieje się w wierszach Sosnowskiego przypomina sieć,
plątaninę znaczeń i podmiotowości. Sieć posiada własność tak zwanego małego świata,
gdzie między dwoma wierzchołkami istnieją bardzo krótkie ścieżki.
Część poświęcona Tymoteuszowi Karpowiczowi prezentuje jego projekt poezji
matematycznej,

który
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jest
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się

kilku
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matematycznych – logiki, teorii mnogości, geometrii euklidesowej i różniczkowej.
Podobnie dzieje się w poezji Tymoteusza Karpowicza, gdzie płaszczyzna wierszy stanowi
labirynt, ścieżkę w ścieżce, wielokrotnie rozgałęziającą się drogę. Dla twórcy poezja to z
jednej strony język w pełni kontrolowany, z drugiej to jedynie odbicie pewnej
rzeczywistości, co ukazuje poprzez strukturę triad semantycznych jako konfrontacji dwóch
niesymetrycznych wizji świata – artystycznej i intelektualnej. Karpowicz, podobnie
jak Sosnowski, stosuje grę odbić, szukając możliwości pogodzenia słowa z rzeczą,
wyobraźni z materią, a liczby ze słowem. Poprzez nawiązanie do logiki ukazuje, że zasady

poezji przeważają nad zasadami matematyki, jednocześnie dowodzi, że prawa logiki są
zawodne i sztuczne. Geometria w wierszach Karpowicza jest nieśmiała, nienarzucająca się,
ale nieustannie obecna.
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