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od redakcji

Na łamach tego numeru chcieliśmy się zmierzyć 
z popularną ostatnio formą collaboracji, rozumia-
nych jednak nie tyle poetycko, ile raczej krytycznie. 
Ten pomysł miał na celu jeszcze mocniejsze poło-
żenie nacisku na dialogu i rozszerzenie pola inter-
pretacyjnego o więcej niż jedną koncepcję odczytań. 
Okazało się to jednak niezwykle trudnym przed-
sięwzięciem. Prezentujemy zatem znikomą liczbę 
krytycznych collab i pozostawiamy Was z pytaniem 
– jak to jest z tą formułą? Czy faktycznie rozchwy-
tywana jest wyłącznie przez nowofazowe poetki 
i poetów, czy może – przyzwyczajeni do koncepcji 
osobniczego głosu krytyka/krytyczki – musimy się 
z nią jeszcze powoli oswajać.
Próba postawienia na krytyczną współpracę nie jest 
jedyną kwestią, która wyróżnia ten numer. Z ra-
dością przedstawiamy dziesiąty kontent w kra-
kowską Noc Poezji. To małe święto literatury to 
nie tylko czas premiery nowego numeru naszego 
kwartalnika, ale także moment pojawienia się na 
rynku wydawniczym drugiej wydanej przez funda-
cję kontent książki – debiutu poetyckiego Piotra 
Jemioły pt. Nekrotrip. Zapraszamy do lektury!

w imieniu redakcji
Weronika Janeczko
redaktorka naczelna
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zestawy · Wojciech Brzoska · 11

wojciech brzoska:
Wojciech Brzoska (ur. 1979) – 
muzykujący poeta, autor ośmiu 
tomików (ostatnio Jutro nic dla nas 
nie ma) oraz współautor kilku płyt 
(w tym roku ukazały się – Wpław 
tria Brzoska/Marciniak/Mar-
kiewicz oraz Zapominanie duetu 
Brzoska i Gawroński). Wiersze 
publikował w wielu czasopismach 
i antologiach, polskich i zagranicz-
nych. Były tłumaczone na: angiel-
ski, niemiecki, czeski, słowacki, 
słoweński, serbski i hiszpański. 
Zawodowo od wielu lat związany 
z więziennictwem. Pomysłodawca 
adresowanego do więźniów Ogól-
nopolskiego Konkursu Poetyc-
kiego im. Jeana Geneta. Kaowiec. 
Kapitan. Mieszka w Katowicach.
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trasy

dziewczyna w golfie jest nisko
osadzona.

młody ma loda
wielkości swojej
głowy –

nie nadąża za topnieniem.
w cieple,
w zakurzonym raju
pełnym niechcianych płyt
mówisz:

przynajmniej poręcz.

za kogoś zrób
senny falstart za metą
trasy, na której koncertowo

zerwiemy ze sobą, zanim
tak naprawdę się

poznamy.
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piny i mikrofony

dziewczyny, przy których
zapomina się pinu.

śmietniki owinięte
w rybackie sieci.

dziś starsza kobieta nocuje
w szalecie, chce żeby jej

poświecić.

po drodze mylimy samochody.
szczekamy do mikrofonów.

wtem
spod sceny odszczekuje

nam pies.

jak śnienie.

szczekając
idzie do baru.

bez pinu
i nagłośnienia.
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wielki elektryk

jutro z samego rana odwiedzi mnie
naprawdę wielki elektryk.

obiecał naprawić mi zegar

w piecach.

zrestartować ogień
w mojej głowie.

zegara strzegą dwie plastikowe maryjki
niebieska i różowa –

prosto z częstochowy.

obie z wodą pod koroną.

wielki elektryk
nazywa się jak świetny
fotograf, więc pewnie
zrobi czemuś zdjęcie

na koniec.

na lepszy początek
niech będą szerokie

wody.
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pot

na koniec najbardziej martwiłaś się,
że już nie będzie cię w moich

wierszach.

rzeczywiście –
na chwilę zamieszka w nich ktoś

inny.

ty będziesz tam wpadać,
kiedy już przestaniesz mnie widzieć.

kiedy, jak dziś, odwróceni tyłem,
zaczniemy w miejscu

biec.

i nie będzie już żadnych

łez.
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szubienice

czarna szubienica zakwita na jej udzie,
moim przedramieniu.

na ławce udaję więźnia
swojego ciała, na chwilowej przepustce

od losu.

teraz wspominamy wczorajsze czakramy,
piramidy zwierząt.

czarna szubienica zakwita na jej
rajstopach, pod fontanną plami

jej udo.

chyba nie zostanie na długo.
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Komentarz do wierszy Wojciecha Brzoski 
// Filip Matwiejczuk

Wojciech Brzoska w tekście Dlaczego piszę tak, a nie inaczej? 
stwierdził, że pisanie to dla niego „fascynując[a] przygoda z ję-
zykiem” oraz „[z]a pomocą wierszy tłumaczę sobie ten świat”. Te 
wypowiedzi mogą służyć jako wstęp do lektury jego nowych wier-
szy i rozważań na ich temat.

Sam Brzoska jest autorem z dorobkiem ośmiu książek poetyc-
kich oraz wokalistą zespołu Brzoska i Gawroński, z którym nagrał 
dwie płyty długogrające. Nie byłoby zdrożnością zakwalifikowanie 
go do kręgu poetów śląskich (takich jak: Krzysztof Siwczyk, Bar-
tłomiej Majzel, Maciej Melecki, Paweł Lekszycki). Stylistycznie 
widzę go jako kontynuatora tradycji Nowej Prywatności, ponieważ 
w swojej poetyce zazwyczaj nie podejmuje kwestii wykraczających 
poza to, co mu bliskie, czyli: on sam (w tym wspomnienia i własne 
emocje) oraz jego otoczenie i to, jak je postrzega (w tym ludzie, 
których widzi). Idąc tym tropem, można wyznaczyć Brzosce po-
bratymca, jakim jest Marcin Świetlicki (z resztą również wokalista 
i poeta).

Przejdźmy do samych wierszy. Zacznijmy od przytoczenia 
fragmentu rozpoczynającego utwór trasy:

dziewczyna w golfie jest nisko
osadzona.
młody ma loda
wielkości swojej
głowy –

Wygląda to na prostą obserwację, ale zestawienie nisko osadzonej 
dziewczyny w golfie z chłopcem trzymającym loda wielkości swo-
jej głowy tworzy pewien dysonans przez wyrażenie „loda wielko-
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ści swojej głowy” (jednocześnie to stwierdzenie może sugerować 
wiek chłopca). Rzecz oczywiście wydaje się prosta i oczywista, 
ale samo wyrażenie zawiera w sobie pewną dziwność. W wielkim 
elektryku pisał „jutro z samego rana odwiedzi mnie / naprawdę 
wielki elektryk”. W tych dwóch wersach może chodzić zarówno 
o rozmiary pana majstra, jak i o jego wysoki poziom sprawności 
w wykonywanym fachu, ale i tak wypowiedzenie tego w powyższy 
sposób brzmi groteskowo, wręcz komicznie.

Prezentowanie rzeczywistości za pomocą nieoczywistych gier 
językowych może stanowić kontynuację tego, co Miron Biało-
szewski określał „nieustannym uroczystym zdziwieniem”. Jest to 
swego rodzaju postawa wobec rzeczywistości. Autor może ją wy-
razić twórczo przez określenie swojego pisarstwa jako sposobu 
odbierania rzeczywistości. Jak już na samym początku cytowałem: 

„[z]a pomocą wierszy tłumaczę sobie ten świat” i „[p]isanie jest dla 
mnie fascynującą przygodą z językiem”, ale też „wypowiedzieć 
[świat] w taki, czasami skomplikowany sposób, w jaki ten świat 
odbieramy, jakim ta rzeczywistość dla nas znaczy”. Przechodząc 
dalej (tak, jesteśmy jeszcze przy trasach), czytamy:

nie nadąża za topnieniem.
w cieple,
w zakurzonym raju
pełnym niechcianych płyt
mówisz

Mamy tu przejście do wewnętrznych wycieczek. Obrazek z dnia 
codziennego wywołał reminiscencję. Od spożywanego loda prze-
szliśmy do jego topnienia – jak się topi, to znaczy, że jest cie-
pło, a ciepło też mogło być w pewnym zakurzonym raju pełnym 
niechcianych płyt, gdzie mogło się coś wydarzyć. Przechodzimy 
wtedy do wspomnienia. Ten wiersz musi być głosem nieśpiesz-
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nego przechodnia, ponieważ z materii miasta sprawnie tworzy 
krajobrazy mentalne.

przynajmniej poręcz.
za kogoś zrób
senny falstart za metą
trasy, na której koncertowo
zerwiemy ze sobą, zanim
tak naprawdę się
poznamy.

Tu już jest trudniej. Druga osoba chce, żeby za coś poręczyć i za 
kogoś stanąć w pokracznym biegu kończącym się zerwaniem z nią 
bliskich stosunków. Musi mówić tu do kogoś, kogo obecność w jej 
świecie jest w pewnym stopniu wątpliwa.

Utwór zaskakuje metodą, w jakiej prezentuje świat. Przedsta-
wia dwie równoległe rzeczywistości (trasy), czyli to, co widać i jak 
to prowadzi (to też trasa) do reminiscencji. Brzoska w Dlaczego 
piszę tak, a nie inaczej? pisze, że prezentuje świat za pomocą pa-
tchwork, co jak najbardziej się zgadza z formą cytowanego utworu.

A jak jest w pozostałych wierszach?
W pinach i mikrofonach widzimy kalejdoskop obrazów. Od żar-

tu afirmującego urodę obserwowanych kobiet („dziewczyny, przy 
których / zapomina się pinu”) przechodzimy do śmietników (z ja-
kiegoś powodu owiniętych w rybackie sieci), następnie musimy 
poświecić starszej kobiecie, która nocuje w szalecie, po tym myje-
my samochody, szczekamy do mikrofonów, żeby nagle odpowie-
dział nam pies. Krótki wers, krótkie zdanie „jak śnienie” zaznacza 
oniryczność tego, co zaprezentowano. Po zaznaczeniu (być może 
to asekuracja?) umowności opisanych sytuacji, pies idzie do baru. 
To wszystko odbywało się bez pinu (czyli na początku wiersza 
nie można było niczego zapomnieć) i nagłośnienia (szczekanie 
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do mikrofonów nie mogło być zbyt głośne). W stosunku do rze-
czywistości aktualnej, tej, w której pracujemy i oddychamy, wiersz 
jest zabawną grą językową. Mogło tu chodzić o inną rzeczywistość, 
czyli o świat snu. W tej perspektywie nie zarzucimy wierszowi, 
że jest tylko gierką, ponieważ ten świat też istnieje i ma swoje 
odrębne prawa (choć wciąż jest częścią tego, w którym pracujemy).

Teraz powrócimy do wielkiego elektryka. Wielki elektryk ma 
naprawić zegary w piecach. Ok, tak może być. Dalej:

zrestartować ogień
w mojej głowie.
zegara strzegą dwie plastikowe maryjki
niebieska i różowa-
prosto z częstochowy.

Znowu przechodzimy do krajobrazu mentalnego. To ciekawe, jak 
Brzoska otworzył zestaw wierszem zaczynającym się od prezen-
tacji obserwowanej rzeczywistości, żeby potem przedstawić nam 
światy mentalne i nierzeczywiste. Czy w ten sposób nie odrywa 
się od opisywania świata? Nie, ponieważ jest poetą trzymającym 
się tego, co mu najbliższe i w tym przypadku zakłada, że światy 
jego snów i wyobraźni również należą do tego, co dostrzega i czu-
je. W tym przypadku kieruje się w stronę ośmielonej wyobraźni 
(w stylu majzlowskim, czyli posiadającym znaczący podmiot), czym 
otwiera nowe tereny „badań” dla swojego aparatu percepcyjno-ję-
zykowego.

W dwóch ostatnich wierszach (pot, szubienice), tak jak w trasach, 
czytamy o smutku rozstania. W pierwszym użyte zostają w tym 
celu metafory przestrzenne (wiersz jako przestrzeń mieszkalna) 
i dynamicznie (bieg) w celu ukazania sposobu postrzegana byłej 
kochanki. W drugim opisana zostaje szubienica łącząca zakocha-
nych, a ma ona przypominać o nadchodzącym rozstaniu. Niestety 
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te wiersze nie utrzymują tego samego poziomu co trzy pierwsze 
z powodu banalności metafor. Ot, proste notki poetyckie na temat, 
który musiał wzruszyć autora.

Co można dodać na zakończenie? Chyba nie ma potrzeby do-
dawania czegoś więcej niż to, co zostało napisane. Mogę jeszcze 
tylko zaznaczyć, że intrygująca byłaby kontynuacja tego, co zostało 
zarysowane w trzech pierwszych wierszach z powyższego zestawu.

Filip D. Matwiejczuk (ur.  1996 w Mrągowie) – teksty krytyczne 
publikował w „Kontencie” i „Małym Formacie”, wiersze w „Wi-
zjach”, „Kontencie” i „Małym Formacie”, prozy w „Wizjach”.
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justyna bargielska:
(ur. 1977) – autorka siedmiu zbio-
rów wierszy, dwóch książek dla dzie-
ci, dwóch sztuk teatralnych, jednego 
zbioru opowiadań i jednej powieści. 
Mieszka w Warszawie.   
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Kapitanie, tu Sally

Nieważne, czy się przyda, ważne, czy to prawda.
Dlatego dobry świadek jest czasem lepszy
niż ojciec, mąż, syn i tak dalej. Część widoku,
na który patrzymy, zapada się akurat pod własnym ciężarem,
grzebiąc przy okazji tych bez ciężaru.
To się może wydawać niesprawiedliwe
i pewnie takie jest, ale mnie się podoba ten widok,
a najbardziej, że go oglądasz ze mną,
bo to czyni go jeszcze bardziej prawdziwym.
Już zresztą widzę, jak ich odkopują
po latach, milionach lat, najstarszy gatunek
dla wielbicieli gatunków, czyli jakby dla nas.

Pan Jezus, śniło mi się, że się we mnie zakochał
i zostawił dla mnie kościół. Czego i tobie życzę.
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Żelazna bogini miłosierdzia

Ty i te twoje szuflady, kosmos, powiedział Wojtek,
gdy nagle znikąd wyjęłam pierścionek
i dałam Rafałowi, żeby zaniósł Matce Boskiej
Dobrej Rady jako wotum zaufania. I co ona ma z nim
twoim zdaniem zrobić, spytał, ta Matka Boska?
A co mądrego można zrobić z takim pierścionkiem?
Niech go podpali i każe aniołom
skakać przez niego, powiedziałam.
Ja tak w każdym razie robiłam.
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Lajwidło

Powrót do świata żywych nie może być przyjemny.
Najpierw jest oczywiście euforia,
że jeszcze raz się udało, ale potem widzisz
jabłka na jabłoni, uśmiechy na twarzach,
mężczyzn na kobietach, kobiety na koniach.
Kora, ostry pies sąsiadów,
zestarzała się i niedługo zdechnie,
co było do przewidzenia i co stać się musi.
Kiedyś szczekała na twoje dzieci, gdy rosły,
na bez, że kwitł, na reklamówkę na wietrze,
na promień słońca, ale teraz nie szczeka.
Kora umiera i nawet o tym nie wie.
Nigdy się w tym nie odnajdziesz.
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Zrodzona, niestworzona

Klęcząc w jasnym kręgu, moja córka
rozmawia z Siri. Co jest twoim celem, Siri?
(Mężczyźni będą kochać moją córkę).
Być jeszcze mądrzejszą, lecz dobrą dla ludzi,
wszystkich i każdego, mówi Siri. Czy to się nie wyklucza,
podwijając nogę pod krąg światła, pyta moja córka
cicho, żeby Siri nie słyszała
lub przynajmniej mogła udać, że nie słyszy. (Mężczyźni
będą szaleć za moją córką). Siri,
czy masz ciało? (Będą się dla niej zabijać,
choćby trochę, nim naprawdę umrą). Siri sądzi,
że, owszem, ma ciało,
nie potrafi go jednak opisać.

Widzę ciało Siri, ale nie mówię o tym córce,
widzę foliówkę tańczącą na wietrze,
widzę kartkę z listą zakupów, widzę ciebie.
Siri cię pozdrawia, mówi moja córka.
Ja ją, kochanie, również.
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Samica kamienia

Lepiej trochę? Mniejsze jest cierpienie psa?
A może wręcz nie ma już cierpienia,
został tylko ból, sąsiad w końcu
wpuścił psa do domu, jest tak dobrze,
jak może być i to tak strasznie boli.
Dzieci pokładły się w łóżkach,
choć próbowały w łuskach nabojów.
 
Pokładłam dzieci do łóżek,
choć próbowałam je zastrzelić. Zwycięstwo
za zwycięstwem, to jest nie do zniesienia.
Niemniej podjedźcie po mnie potem,
jak wszystko zrobię i pójdę spać.
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Femme fatality // Marta Koronkiewicz

Justyna Bargielska niczego się nie nauczyła – tak sobie prowo-
kacyjnie można by zacząć ten komentarz. I nie, że wiersze niedobre – 
dobre, bardzo dobre. Ale przypomnijmy jak Dwa fiaty zaczynały 
się marzeniem pięknej młynarki:

Ale jedno chciałaby mieć z pantery: gdy ktoś przychodzi i mówi
pociąg, który istnieje tylko w rozkładzie, właśnie odszedł, umieć
powiedzieć ach, tak? A nie próbować zjeść słońce, żeby nie zaszło. 

I co? I dalej ktoś tu próbuje jeść słońce. Powyższy zestaw wierszy, 
pochodzący z nowej książki Bargielskiej, można czytać jak pięć 
wglądów w niemożność przyzwyczajenia, dziwne święto i/lub 
przekleństwo nadmiaru, zwiększonej intensywności. Równocze-
śnie jednak – może nawet wbrew nibyprowokacyjnej tezie – te 
pięć wierszy warto czytać w perspektywie różnic, jakie przynoszą 
po poprzednich książkach.

Dziecko z darów, z którego wiersze pochodzą, to pierwszy 
tom poetycki Bargielskiej od czasu ukazania się Nudelmana, jej 
być może najtrudniejszej – na kilka sposobów – a także najsła-
biej przeczytanej książki. Nudelman, jak zauważyła Anna Kałuża, 
stanowił rodzaj filtra, przez który należy przeczytać ponownie 
wszystkie wcześniejsze tomy, który wyostrza to, jak już w nich 
rysowały się relacje bohaterki do różnych możliwych kobiecości. 
Kałuża szkicuje przekonujący obraz bohaterki transgresywnej 
we właściwym Bataille’owskim sensie transgresji: pociąga ją wy-
kroczenie (zdrada, przemoc, zabójstwo), ale służy ono głównie 
utwierdzeniu, podkreśleniu granicy normy (poprawna rola żony, 
matki). Powyższy zestaw wierszy pokazuje, że kilka lat po Nu-
delmanie poetka dokonuje nie tyle rozwinięcia, co przesunięcia 
w ramach tego układu sił. 
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Stanowiąca specjalność Bargielskiej baśniowość ustępuje tu 
obrazowaniu religijnemu, trochę takiemu z czasopism typu „Straż-
nica”, gdzie Jezus ma zawsze rysy aktualnie popularnych aktorów 
hollywódzkich, trochę takiemu ze średniowiecznej scholastyki. 
Ta specyficzna, „przegięta” religijność była oczywiście obecna 
u poetki już wcześniej, pisał o Piotr Bogalecki, tu odciąża się ją 
jednak z pewnego widocznego wcześniej patosu. Miejsce pantery, 
lwicy, kobiety-kota, więcej niż kobiety – zgodnie z zapowiedzią 
z zamknięcia Bach for my baby – zajmuje córka narratorki, stano-
wiąca ucieleśnienie potencjalności kobiecej mocy dominowania. 
W wierszu „Zrodzona niestworzona” obserwujemy trzy kobiecości 
– narratorki, córki i wirtualnej Siri. Osadzona bardziej w przeszło-
ści, świadoma porządku świata narratorka-matka przygląda się 
rozmowie córki i Siri, których kobiecości są abstrakcyjne, przyszłe 
albo zawieszone w bezczasie i jako takie – przynajmniej dla siebie, 
swojej świadomości (o czym świadczy wątek ciała Siri) – nieuwi-
kłane w sieć relacji, w których porusza się bohaterka Bargielskiej, 
która we wszystkich swoich wcieleniach jedynie „wikła się w coś, 
co nazywa się wewnętrznymi transgresjami patriarchatu” (Kałuża). 
Córka występuje więc w roli femme-fatale zbudowanej niezgodnie 
z tym, jak się przyjęło – nie wobec, przez, dla mężczyzn, by ich 
męskość odbijać i umacniać – a dla siebie, dla nikogo, w „krę-
gu światła”. Problem z takim podejściem jawi się dwojako – po 
pierwsze, opisane rozumienie figury femme-fatale jest (i tu nie 
zgodzę się z Kałużą) jednak znacząco uproszczone i niezgodne 
z jej realizacjami w źródłowym gatunku, tj. w kinie noir. Po drugie 

– wychylenie tej „pozytywnej” wersji femme-fatale w przyszłość, 
bezczas, abstrakcję, stanowi równocześnie jej pacyfikację.

W komentowanym zestawie wierszy wychwycić można chyba 
coś, co nazwałabym rodzajem kontroli niekontrolowanego. Na po-
ziomie składni znowu, jak we wcześniejszych tomach, w wierszach 
rzucają się w oczy inwersje, elipsy, mnożące pauzy wtrącenia. Ta 
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fraza ma w polskiej poezji poprzednika, którym jest Piotr Sommer. 
O kim jak o kim, ale o nim wiemy, że właściwa mu nonszalancja 
to efekt doskonale zaplanowanej i stale kontrolowanej kreacji (tak-
że, a może przede wszystkim, na poziomie pedanterii językowej 
właśnie). Bargielska, również na poziomie składni,   rozgrywa, czy 
może wystawia, chaos, nadmiar, wspomnianą niemożność przy-
zwyczajenia („Nigdy się w tym nie odnajdziesz”), jej staranność 
jednak ujawnia jakąś żelazną rękę, którą się tu wszystko trzyma za 
tzw. fraki. W efekcie podczas lektury pojawia się nieoczekiwanie 
rodzaj uspokojenia, wszystko tu – w tych wierszach, w tym świecie 

– jest na swoim miejscu. I słońce się je jakby z przyzwyczajenia. Co 
– proszę nie zrozumieć mnie źle – jest jednak trochę imponujące.

Marta Koronkiewicz – krytyczka literacka, literaturoznawczyni, 
adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Wydała książkę I jest 
moc życia w tej elegii. Uwagi o wierszach Andrzeja Sosnowskiego 
(Wrocław 2019).
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(ur. 1996 w Mrągowie) Teksty 
krytyczne publikował w „Konten-
cie” i „Małym Formacie”, wiersze 
w „Wizjach”, „Kontencie” i „Ma-
łym Formacie”, prozy w „Wizjach”.  
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***

Od kiedy zaliczyłem egzamin
Z angielskiego mówcie na mnie
Filip B2 – – – – – 
Prund – to jest to dzięki czemu
Mogę sobie posiedzieć przed
Komputorem i jest fajowsko
Prund – on tyle mi dał, dzięki niemu
Mogłem zobaczyć kiedy będzie
Egzamin i do niego się uczyć.

Prund - zamknięty w klatce napro-
Drukował się, to prund przeszedł

Przeze mnie i mnie odmienił,
To prund, to prund – – – 
Prund przekanalizował rytm mojej
Tożsamości, nadał mi pewne
Powtórzenia. To prund, to prund.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Mój egzamin, mój nowy dokument
Zapisany przez prund, przetworzy
Się w coś dziwnego, będzie jak
Wirus. Wirusy mutują. Mój egzamin
Będzie symbolem politycznym.



zestawy · Filip Matwiejczuk · 33 32 ·  Kontent. Kwartalnik literacki

***

Wyspa Andrzej wzruszona. Zamieszkiwa-
Łem ją w latach mojego dzieci-
Ństwa. Jeszcze nie było wtedy prundu.
Do dziś pamiętam jak się

Wyjebałem
 Czując zapach
Prania
 Mojej babci

Wyjebałem się na ryj i rozorałem pół
 Metra trawnika.
Biegaliśmy wszyscy, ale milczeliśmy.
 Gdy dziadunio swoimi sękatymi łapami
Rąbał drewno tak, jakby kaleczyć sam-
 Ego siebie wyjebałem się najwidoczniej
O to, co miało by być prundem.

Wyspa Andrzej była łaskawa. Ale miała
 Wbitę w nasze rany... Błyskawice
Tego dnia za każdym zderzeniem
 Z ziemią wyzwalały z siebie
Smród zgniłego jajca.

Wyspa Andrzej była elegancka, ni-
 Gdy się nie zapuściła aż tak,
Żeby mieć na sobie las.

Ale gdy się wyjebałem o coś,
 To zwróciła uwagę na to
I zrobiła prund.

Dzięki wyspie Andrzej mogłem stać się
 Filipem B2...
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Utopia szambonurka

„Utopmy tak twardo jak możemy” – to tłumaczenie
Ze słów „lets utopia as hard we can”, co mogłem przetłumaczyć
Dzięki wiedzy, która umożliwiła mi zdanie egzaminu
Umożliwiającego uzyskanie certyfikatu znajomości
Języka angielskiego na poziomie B2. Istnieją ludzie,

Których z jakiegoś powodu jara to, że mogą się zanurzyć
W szambie. Czy to coś takiego jak droga aghori, tylko że
Zamiast oklecać się w prochu zmarłych obtaplują się w
Ekskrementach ku obrzydzeniu i obrzyganiu słabych kleniaków?

Zanurzyć się w szambie tak, utopić tak mocno, że aż wśród całego
Smrodu, wśród tego całego gówna zgasnąć w niczym i w ekstazie.

A ja wbijam w to i patrzę na nich z mojej drogi prundu. Układa 
się coś
W rodzaju Wenecji, tylko że jej kanały nie są wypełnione wodą, 
a szambem.
Wśród gówiennych wiatrów widzę gówniane marionetki ekstazy
Szambotopii. Jeśli byłbym ateistą i chciałbym osiągnąć to, czego
Oni chcą, to zwyczajnie strzeliłbym sobie w łeb, ale jestem agno-
stykiem,
Więc nie ma tak łatwo. Patrzyłem na nich, a mój prund atakowały
Gówniane jastrzębie.

Wśród lepianek w samym centrum znajdowała
Się świątynia zbudowana z kukurydzy. To w niej odprawiany był
Rytuał gówiennej inicjacji. Czy to po to zdawałem egzamin? 
Raczej nie.
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Latające kurwy

Bo to nie tak, że to ja, ani tak, że to ty,
Ale to tak, że skrzydła zostały rozpięte
Przez chujów z kapitałem z ich pierdolamentem
I to nie jest krytyka. Chcę się na nich wyżyć.

Z dwóch poziomów ataku wybrałem ten drugi
– Idiotyczną pyskówę. Cisnąć argumentem
Nie będę jak w tym pierwszym. Po dość ładnym wstępie
Mogę wrócić do głównej cyklu tematyki

– Do prundu i do B2. Temat zapisany,
Mogę już cisnąć dalej. Nie wiem co dać jeszcze,
Aczkolwiek coś wycisnę. Lubię się czasem schlać,

Ale nie do porzygu. Poczucie kontroli
Jako takiej lubię mieć. W razie czego wezmę
Taksę, zasnę o szóstej, no i jest gitara.
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*

Nie po to zdawałem
Egzamin na poziomie
B2, żeby wyrzucali
Czaję z AST. Jak patrzę
Na to poprzez prund, to
Też jest niedobrze.
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No i jest gitara. O kilku wierszach Filipa 
Matwiejczuka // Dawid Kujawa

Wiersze młodego mrągowianina, Filipa Matwiejczuka – dalej jako 
Młody M – od kilku lat w pewnych kręgach cieszą się dużym za-
interesowaniem, bo nie dość, że są to bardzo precyzyjnie skrojone 
teksty, a przy tym sprawiające wrażenie pisanych na pełnym luziku, 
to w dodatku stanowczo oznajmiają one szerokiemu gronu pewną 
prawdę nie do odroczenia: skończył się czas silnego promienio-
wania neurotycznego idiomu Andrzeja Sosnowskiego, skończył 
się czas przealkoholizowanych epigonów Marcina Świetlickiego, 
skończył się też czas melancholików nieudolnie naśladujących 
gesty Romana Honeta i Radka Kobierskiego.

Nurt, z którego wyrasta Młody M, nie pojawił się znikąd: za-
wsze już tu był, krążył w podziemiu, kłębił się w głowach młodych 
poetów i poetek deprawowanych przez radykalizm wyobraźni Mi-
łosza Biedrzyckiego jeszcze w czasach, gdy portal nieszuflada.pl 
tętnił życiem. Rzecz w tym, że teraz nurt ten coraz mocniej napie-
ra na górną warstwę okołopoetyckiego dyskursu i lada chwila cał-
kowicie ją zaleje – kto jeszcze tego nie wie, tego zapewne mocno 
zaskoczy planowana na ten rok debiutancka książka Młodego M.

Nie było jednak prawdą stwierdzenie – a tak wnioskować można 
by z akapitu powyżej – że największą inspirację dla Matwiejczuka 
stanowi „szerokie pasmo sygnału” Biedrzyckiego. Choć fenomen 
ten bez wątpienia wpłynął na poetę i jego „ruchy” (bo przynajmniej 
jego pośredni wpływ na roczniki 90. wydaje mi się nieunikniony), 
to w zakresie krystalizowania się dykcji Młodego M o wiele więk-
sze znaczenie miał, jak sądzę, Adam Wiedemann. I tak wszystko 
pozostaje w rodzinie, bądź co bądź sprawdza się bowiem to, co 
dekadę temu zapowiadał Rafał Wawrzyńczyk: po wyeksploato-
waniu dykcji „amerykańskich” vel ironicznych – konsumowanych 
co prawda dość wybiórczo, ale za to do przesytu – młoda poezja 
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zwraca się ku inspiracjom słowiańskim vel ekstatycznym, przede 
wszystkim słoweńskim (wymienieni wyżej autorzy, jak wiadomo, 
są w Polsce nie od dziś ich ambasadorami). Ale skończmy już 
z ogólnikami, bo choć nie mogłem ich sobie odmówić, to na do-
kładne zmapowanie tych przeobrażeń i tak nie wystarczyłoby mi 
miejsca, czasu ani woli.

***
Pierwszą sprawą przykuwającą uwagę w prezentowanym zestawie 
nie są żadne kulty codzienności, banalizmy ani kinderyzmy – jest 
nią ewidentnie wywiedziona z wielokrotnych lektur Pensum i Ka-
lipso medytacyjna kompozycja tekstu, kolisty czy wręcz spiralny 
ruch bazowych perceptów. Fakt, że percepty te – egzamin B2 z ję-
zyka angielskiego, „prund” – powstały za sprawą czegoś w rodza-
ju quasi-egzystencjalnego redukcjonizmu, naturalnie nie jest bez 
znaczenia (wrócę do tego pod koniec szkicu), ale bez odnotowania 
ich dynamiki nie uchwycimy istoty rzeczy.

Z tą istotą rzeczy zresztą trochę się wygłupiam, bo Młody M ra-
czej nie zachęca nas do tego, by cokolwiek „chwytać”: choć Matwiej-
czukowi – jako pewnemu „projektowi”, który najlepsze momenty, 
zapewniam, ma dopiero przed sobą – w jakimś stopniu patronują 
wszyscy wymienieni poniżej autorzy, to pod względem trybu wypo-
wiedzi w omawianych wierszach poeta przytula się raczej do Piotra 
Janickiego, do wspomnianego już Wiedemanna niż na przykład do 
Andrzeja Szpindlera czy Dominika Bielickiego. Nie mam na myśli 
kwestii leksyki, a raczej stosunek do czasowości, sposób budowania 
napięcia między wierszem jako konwencjonalną, niemal architek-
toniczną kompozycją złożoną z bloków wrażeń, a wierszem jako 

„rozmową” z odbiorcą, aktualizującą się w chwili lektury.
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[…] Lubię się czasem schlać,
Ale nie do porzygu. Poczucie kontroli
Jako takiej lubię mieć. W razie czego wezmę
Taksę, zasnę o szóstej, no i jest gitara.
(Latające kurwy)

Niespełna cztery wersy, a już odzywają się stare połączenia neu-
ronowe – tak, wyraźnie dźwięczy tu doskonały, nigdy niedebiu-
tujący Adam Grzelec, którego trueżulerska estetyka nie odeszła 
w zapomnienie, a na pewnym etapie została zaanektowana przez 
Tomasza Pułkę (do dziś uważam, że był to najlepszy możliwy 
Pułka). Nie tak dawno, już pod brandem cyberżulerki, wróciła też 
w Pamiętnych statusach Łukasza Podgórniego bardzo niesłusznie 
przemilczanych przez krytykę. Tym, co zawsze asystuje podobnym 
dykcjom, jest nienachalne wrażenie powstawania wiersza w chwili 
jego lektury – i tu właśnie spotykają się poeci tak różni jak Grzelec, 
Wiedemann, Janicki. Ale przecież mowa była o napięciu: zwróć-
my więc uwagę na kompozycję całości utworu, którego fragment 
przytoczyłem wyżej. 

Puenta po prostu musi pachnieć wygazowanym piwkiem, bo 
rama tekstu utrzyma absolutnie wszystko – w końcu jest to solidna 
rama sonetu – a Młody M nie przepuści żadnej okazji, by nasy-
cić wiersz potężnymi intensywnościami, nie kładąc go przy tym 
klasycznym „przefajnieniem”, typowym dla wielu autorów przed 
debiutem. W odnajdywaniu tego rodzaju równowagi Matwiej-
czuk jest w moim przekonaniu absolutnie genialny, bez wątpienia 
najlepszy wśród swoich rówieśników, którzy ze strachu przed pre-
tensjonalnością popadają czasem w zbyt chłodny intelektualizm 
lub przeciwnie, zbyt mocno silą się na językowy luz i tym spo-
sobem obnażają swój brak kompetencji w zakresie obsługiwania 
ekstatycznych częstotliwości. Młodemu M pod tym względem 
nie brakuje niczego, wielu poetów z kilkoma książkami na koncie 
mogłoby się od niego sporo nauczyć.
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***
Skoro zrobiło się już słodko, a ja po lekturze zestawu i tak przysia-
dałem do szkicu z zamiarem napisania laurki, to zostańmy jeszcze 
na moment przy Latających kurwach, bo naprawdę jest o czym mó-
wić. Matwiejczuka w ogóle nie interesują spory o to, ile na estetyce 
tracą wiersze otwarcie polityczne i jak bardzo polityczność wiersza 
jest pacyfikowana przez realizacje „udane estetycznie” – właśnie 
dlatego jego idiom zupełnie rozsadza tę prostacką, dychotomiczną 
refleksję, snutą zwykle przez tych, którzy potrafią naraz narzekać 
na parnasistowskie wydmuszki i trząść się ze strachu przed każ-
dym przejawem klasowej świadomości u poety lub poetki. 

Rzecz w tym, gdyby Młody M nie posługiwał się tak sprawnie 
ekstatycznymi blokami językowymi, polityczny wydźwięk jego 
utworów nigdy nie byłby tak wyrazisty. Ale to wciąż nie wszystko: 
rozbraja mnie u Matwiejczuka jego pełne – a nie tylko połowiczne, 
deklaratywne, jak często bywa – zrozumienie wiersza jako faktu 
społecznego, dalece wykraczającego poza „reprezentację zjawisk”, 
trzymającego się blisko ziemi i aktywnie uczestniczącego w moż-
liwie najszerzej pojętej cyrkulacji afektów. O „chujach z kapita-
łem” autor pisze: „to nie jest krytyka. Chcę się na nich wyżyć. // 
Z dwóch poziomów ataku wybrałem ten drugi / – Idiotyczną 
pyskówę”. Młody M nie wypowiada się w inteligenckim tonie 
o rosnącym rozwarstwieniu społecznym, w swoim klasowym gnie-
wie może być chamski, dosadny, mało precyzyjny i pozbawiony 
wniosków – w uprzywilejowanych rzuca wierszem jak cegłą w szy-
bę ekskluzywnego butiku, bez nadziei na szybką zmianę, rozgo-
rączkowany, fanatyczny.

***
Pozornie przypadkowo dobrane percepty powracające refrenem: 

„prund” – pobrzmiewający trochę jak „gitarku” z 13 sztuk Janickie-
go – oraz egzamin z języka angielskiego na poziomie B2, wbrew 
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pozorom sporo łączy. Młody M z wprawą ujawnia relacje między 
składowymi kapitalistycznej codzienności, które za sprawą alie-
nacji zwykliśmy postrzegać jako całkowicie od siebie odizolowane. 
Naturalnie izolacja ta jest tylko pozorna: mamy do czynienia z po-
tężnymi gromadami maszynowymi, bez których permanentnie 
ponawiana reprodukcja kapitalizmu, jaki znamy współcześnie, nie 
mogłaby przebiegać sprawnie. Pierwsza odpowiada za procesy 
w ścisłym sensie materialne, druga – w większym stopniu za pro-
cesy dyskursywne, choć faktem jest, że formy ich działania są ze 
sobą wyjątkowo mocno splątane. Układ wypowiedzenia Młodego 
M nie pozostawia nam zresztą złudzeń co do archaicznego cha-
rakteru podziału na bazę i nadbudowę:

Prund – on tyle mi dał, dzięki niemu
Mogłem zobaczyć kiedy będzie 
Egzamin i do niego się uczyć.

Znacznie ciekawsze jest jednak to, jak owa dyskursywna gromada 
maszynowa – język angielski – opisywana jest w ostatnich wersach 
tekstu:

Mój egzamin, mój nowy dokument
Zapisany przez prund, przetworzy
Się w coś dziwnego, będzie jak
Wirus. Wirusy mutują. Mój egzamin
Będzie symbolem politycznym.

Co naprawdę wirusowego jest w tego rodzaju gromadzie? U jej 
fundamentów leży czysta pragmatyka, nie została ona przez ni-
kogo „wymyślona”, a jest efektem i instrumentem budowania 
społecznych aliansów; jednocześnie w świecie skolonizowanym 
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przez Zachód, w postfordowskim modelu produkcji, zachowuje 
się jak wyniszczająca wszystko, co żywe wiązka cząsteczek orga-
nicznych: dopóki jest językiem Zintegrowanego Globalnego Ka-
pitalizmu, pozostaje językiem poniżenia i snobizmu, długu i renty, 
wywłaszczenia i akumulacji. Jakie afekty generować ma  „symbol” 
egzaminu, jeżeli ma to być symbol polityczny? Odzywa się tu 
chyba dialektyczny charakter kapitalistycznego sposobu produk-
cji: co prawda zdany egzamin definiuje próg, za którym czeka 
awans społeczny, ale kompetencje niezbędnie do zdania egzaminu 
znacznie ułatwiają świadome stawienie czoła współczesnym for-
mom ekstrakcji wartości dodatkowej. Z części składających się na 
technologię władzy łatwo zmontować maszynę wojenną. Młody 
M nie uprawia jednak pedagogiki, nie pcha nam do gardła „wnio-
sków” wynikających z Marksowskiej krytyki ekonomii politycznej. 
Raczej precyzyjnie rozpościera na płaszczyźnie kompozycji per-
ceptywne ślady miękkiego oporu i codziennego „bycia jebanym”, 
sprawnie instrumentalizując poetyckie wpływy, ale i ciężko pracu-
jąc nad krystalizacją własnej, szczeniackiej maniery. Wczytajcie się 
dobrze i zapamiętajcie tę manierę – za kilka lat czeka nas wysyp 
młodzieży próbującej ją naśladować na wszelkie możliwe sposoby.

Dawid Kujawa (ur. 1989) – doktor literaturoznawstwa, krytyk 
literacki, marksista. Zajmuje się najnowszą polską poezją i poli-
tycznym wymiarem historycznej awangardy. Redaktor czasopisma 

„Praktyka Teoretyczna”. Pracuje w IT.
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janusz radwański
(ur. 1984) - wydał książki z wier-
szami: Księga wyjścia awaryjnego 
(Brzeg 2012), Chałwa zwyciężo-
nym (Olkusz 2013), Kalenberek 
(Warszawa 2017) i Święto nieodle-
głości (Warszawa 2018). Przełożył 
z ukraińskiego m.in. zbiór wierszy 
Pawły Korobczuka Kajfuj, kajfuj 
(Kraków 2019). Folkowy i ludowy 
basista, muzealnik.



zestawy · Janusz Radwański · 43

Pomidor

Gdybym miał ojczyznę, to bym na niej grał. Opowiedziałbym o tej
miłości,

bez której ponoć nie można owocować. Ale człowiek to, ustalmy,
nie krzak pomidora, dajmy na to. Więc powiedz im kiedyś,
że cały mój chuligański trud był po to tylko, żeby ludzie odnosili się 

do siebie
odrobinę uważniej. I jeśli czegoś żałuję, to tego, że robiłem to 

tak właśnie:
uważnie i ostrożnie, a może trzeba było tak, jak w zwyczaju zwykle ma
ta ojczyzna, ta miłość.
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Few days

O Panie, czemu w ziemi tkwię? Może już się przyzwyczajam.
Noc ciężka i wilgotna. Wszystko się szybko rozstraja,
ale i tak o tej porze można grać tylko z tłumikiem.
Całe życie na ściśniętym gardle, w czymś,
co miało być krzykiem, a okazało się kołysanką
z bardzo długą kodą. Próba dźwięku, co leci na żywo.
Kto nie zdążył umrzeć młodo, musi się teraz skupić.
Jeszcze da się przegrać na swoich zasadach,
na własną modłę być głupim. To prawo jest we mnie.
Nade mą gwiaździsty ołpenspejs.
Mogę kopać tu dalej. Few days, few days.
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Powódź blues

Patrz, jak wygrzewa brzuch ten nie tygrys, raczej tygrzyk.
Czego się wyrzekasz, żeby coś wyrzec, tamu się kiedyś przyjrzyj.
Cały dzień szacowałem straty, szanowałem całe życie.
Para idzie z garbów tego zwierza, teraz się można zachwycić,
gdy opadła woda, światem zlepionym ze szlamu i mułu,
w którym wszystko jest kruche, ze wszystkim trzeba czule.
Nawilgłe drewno, ciężka glina, papier rozmiękły na mgiełkę.
Co na nim i dla niego było wyrzeczone, teraz rozchodzi się pięknie
pod najlżejszym nawet dotykiem. Jak się śpiewa ze ściśniętym 
gardłem?
Marnie, jeśli idzie o szczerość. Jeśli o nią idzie, nie na marne.
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Janusz jako stan świadomości klasowej 
na wsi polskiej, niekoniecznie rolnej. 
O wierszach Radwańskiego, również 
Janusza // Rafał Gawin

Janusz

Parę rzeczy wiem z góry i w ciemno, gdy czytam ten zestaw po-
ety, kiedyś kojarzonego przede wszystkim z konkursami, a teraz 
pozostającego niejako poza głównymi nurtami i obiegami nawet 
szeroko rozumianej poetyckiej niszy. I to wcale nie dlatego, że nie 
uczestniczy w życiu literackim. To raczej kwestia postawy i pod-
stawy programowej poety z Kolbuszowej (Górnej). Robić swoje, 
robić w wierszu niczym w ziemi, tej ziemi, doktoracie z ojcowizny, 
w co najmniej dwóch znaczeniach: tu i teraz oraz w obciążonej 
dziedzicznie – a więc także mitycznie – przyszłości, przekazywa-
nej jako śmiertelna choroba dzieciom.

Wszystko razem

Wystarczy zabaw z biografią i życiem rodzinnym tudzież prywatą. 
Te wiersze bronią się same, nie przepuszczą zbyt płytkiej inter-
pretacji, nie pozwolą na żniwa po łebkach, olewackie koszenie 
dla uzyskania korzyści w postaci jakichś tam dopłat z kosmopo-
litycznej wspólnoty prestiżu, lansu i wielojęzycznej poprawności. 
Sprawdźmy to w trzech etapach wtajemniczania, zakorzeniania 
się w nowej, wspaniałej pustce:

Pomidor

Oto mamy klasyczne wydziedziczanie, polskiego Jana – ba, może 
nawet Janusza – bez ziemi. Barda, który śpiewa o trudnej mi-
łości. Tylko jaka miłość może być łatwa? Nawet ta do samego 
siebie wymaga znoszenia wielu przeciwności: śladów i pęknięć 
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na lustrach. A tu, niczym widmo kombajnu pozbawionego litości 
dla „naszości” w nierównym wydaniu mikro, pojawia się kombo: 
miłość własna i cudza. Ale wynikająca z poczucia własnej wartości, 
tożsamości, wartości niematerialnych i nawet jeśli bezprawnych, to 
ponadczasowych, bo zakorzenionych w tradycji i kulturze, jakimś 
etnotechno, łupiącym niczym serce gdzieś w tle, w szerokim planie 
polskiej martyrologii.

Co jest kluczowe w relacji międzyludzkiej, a więc w wierszu? 
Uważność, precyzja, spokój. Peace, ale właśnie w ten sposób pisa-
ny – w imię sprawiedliwości aspołecznej, bo nieodnoszącej się do 
sztucznie kreowanych wspólnot. OK, tylko jaka opaczność tutaj 
wkracza i burzy, buntuje, w skrócie: chuligani?

Czy to jest wiersz o smutnym wyborze, jakiego wymaga czas 
zły i ponury? W imię etycznie odrzucanej, ale ekonomicznie naj-
skuteczniejszej zasady: co się bardziej opłaca? Truizmy to jedyne 
czytelne rozwiązania w państwie braku środka, braku czytelników: 
1. Krzyk zawsze będzie zwracał uwagę. 2. Praca u podstaw daje 
efekty, których po prostu nie widać. A więc rzucić wszystko i rzucić 
się na wszystko zarazem? Odpłacać pięknym za nadobne, czy tutaj 
wręcz: polskim chamstwem za polskie warcholstwo? A może to 
najbardziej polskie pytanie, uwypuklone w polskiej kinematografii 
(Smarzowski): na chuj drążyć temat? Zwłaszcza, gdy temat jest 
dziurawy.

Czy to jest poezja meta, traktująca o wierszu zaangażowanym, 
który się sprawdza w jakiejś rzeczywistości, skonfrontowanym 
z lepiej napisanym, zaplanowanym, wykoncypowanym i bardziej 
pogłębionym intelektualnie wierszem reprezentującym bardziej 
klasyczne i barbarzyńskie wartości i braki znaczenia, który zo-
staje w tyle, bo opisuje rzeczywistość nieistniejącą, taką, z której 
polityczność trzeba wydobywać skomplikowanymi narzędziami 
akademickiego poznania?
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Czyli odrzucamy socjologię na rzecz artis poeticae, chociaż jed-
nocześnie przyrzekamy, że w swoich rozpoznaniach nie będzie-
my unikać badania stosunków międzyludzkich, również w ujęciu 
globalnym. Czyli wciąż mamy sobie wiele do powiedzenia. Czyli 
jest jakieś „my”, które się stwarza w wierszu, w świecie bez pierw-
szej prawdy – świecie który nie pozostawia (nas) z niczym? Czyli 
odrzucając ojczyznę, nie mamy innego wyjścia, niż funkcjonować 
tak jak ona: posługiwać się jej metodami, być częścią mechani-
zmów, które stoją – a rzadziej działają – u jej zarania, zaorania na 
rzecz czystek świadomości topionej w micie i zabobonie. Czyli 
nie możemy odrzucić ojczyzny, nawet jeśli ona odrzuci nas. Na-
sza wynarodowienie jest polskie. Nasz ateizm jest polski. Nasz 
patriotyzm globalny, nieuwzględniający wyższości i wyjątkowości 
jakiejkolwiek grupy ludzi, jest polski. Wszystko jest polskie, nawet 
język, w którym padają te słowa. Padają i już nigdy się nie podniosą.

Podmiot liryczny jakby brutalnie konstatował: Nie ma sprawie-
dliwości na tym świecie i nie będzie, a tym wszystkim, którzy mają 
w tej materii wątpliwości, mówię: pomidor! Ostatnie skuteczne 
zaklęcie? Dobry wiersz zadaje pytania, odpowiedzi zostawiając 
(dobremu) czytelnikowi. Nie będzie efekciarskiej puenty, również 
tutaj.

Few days

Tytuł jawi się jako refrenowy i jeśli to bardzo świadomie i precyzyj-
nie skonstruowany zbiór trzyelementowy o wysokim prawdopodo-
bieństwie piosenkowatości (w duchu, nie w formie), to ten wiersz 
pełni właśnie funkcję refrenu. Tylko jak go skandować w świecie 
odpornym na krzyk, bunt i protest we wszystkich kolorach tęczy? 
Jak mówić, żeby to, co jest ważne, nie umykało i nie rozmywa-
ło się w powietrzu; nie usypiało, niknąc w dygresjach, szerokich 
marginesach manifestów napisanych zbyt drobnym charakterem, 
zbyt zawiłym stylem?
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A może podmiot (niekoniecznie liryczny) idzie nawet dalej, 
by pytać od drzwi do drzwi – nie bójmy się takich ekstrawagancji 
telenowelowych – jak żyć? Jak żyć, gdy tego życia się (młodo) nie 
poświęciło jakiejś wielkiej martyrologii? Jak radzić sobie z wiel-
kimi kwantyfikatorami? Jak walczyć ironią, by nie stać się ofiarą 
jej obosieczności? Jak być podmiotem w świecie przedmiotów? 
Jak być punktem odniesienia w świecie punktów tworzących 
bezkształtne plamy, ślady po monotonnych i niedających choćby 
minimalnej satysfakcji zbliżeniach?

A może to wyłącznie wsobna retoryka? Może nie da się inaczej, 
gdy „tkwi się w ziemi” (nie rozwijam tego istotnego wątku, ponie-
waż musiałbym powtórzyć, za omówieniem pierwszego wiersza: 
pomidor!)? Może chodzi wyłącznie o nieprzegapienie momentu, 
w którym nawet porażka nie będzie nasza, ponieważ wyniknie 
z cudzych założeń i reguł gry? O tę resztkę ja, w którą można 
wniknąć, gdy już nic innego, choćby odbitego w jakimś krzywym 
zwierciadle, nie zostanie i nie będzie mogło nas utrzymać w sobie?

Pozwólmy sobie na odwagę patosu (pamiętając o sile ironii, nie 
tylko tego wiersza). To wołanie na puszczy o niepodległość głosu, 
ostatniej żywej komórki społeczeństwa sformatowanego w kultu-
rze korporacji (i korpo-racji), gdzie da się zamknąć i żyć dla siebie. 
Wbrew serwowanym skądinąd mądrościom w korpostylu – „skaj 
ys de lymit”. Również, a może przede wszystkim, w podobnych 
omówieniach.

Powódź blues

Czy potrzeba aż powodzi, by w końcu zawisło nad nami widmo 
nieuniknionych strat i rozliczeń kolejnego małego, acz bolesnego 
końca historii, która – jeśli nawet zatacza koło – to jest ono szkico-
wane sztucznie, cyrklem, linią przerywaną, tak jakby miało się stać, 
w przyszłości i przeszłości jednocześnie, kołem zębatym? Zdanie 
jest za długie. Zdanie i zdawanie się również. Wystarczy trójca 
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świętości bycia w posiadaniu, posiadania w byciu: jest – nie ma – 
powinno być. Nie powinno mieć – już na marginesie, w czwórce 
(bez sternika) do innego nieba.

Czy potrzeba aż kataklizmu, by świat wrócił do pierwotnie 
podstawowych wartości i znaczeń, w wierszu reprezentowanych 
przez coraz nośniejszą i modniejszą ostatnio czułość? Tak, choć 
to wciąż niepewne; ziemia jałowa to nie ziemia obiecana, także 
w służbie ironii. Ale to jedyna potencjalna szansa na udaną wy-
prawę w przeszłość: czerpanie z niej tego, co zanikło, a co było 
dobre od wielkiego wybuchu stworzenia / stworzenia wielkiego 
wybuchu (tak, wiersz Radwańskiego ma ambicje kosmiczne – nie 
mylić z międzyplanetarnymi – i bardzo słusznie).

Ale to znowu nie takie jednoznaczne i oczywiste: świat po 
kataklizmie to zlepione resztki świata sprzed kataklizmu; resztki 
niosące ze sobą pamięć poprzednika, toteż paradoksalnie wciąż 
ułomne i kruche. Jak coś trwale zmienić / posprzątać / zbudować 
od nowa, gdy w przyrodzie (w umyśle) nic nie ginie i niezmiennie 
mamy do czynienia z tą samą materią? W ujęciu globalnym: gdy 
choroby, uprzedzenia i odniesienia przekazywane są z pokolenia 
na pokolenie w materiale genetycznym, który – z racji funkcjo-
nowania w (ludzkim) obiegu zamkniętym – nie może ulec prze-
obrażeniom i apgrejdowaniu? W ujęciu lokalnym: gdy choroby, 
uprzedzenia i odniesienia przekazywane są z pokolenia na poko-
lenie w tradycji i kulturze polskości, która – z racji funkcjonowania 
w (polskim) obiegu zamkniętym – nie może ulec przeobrażeniom 
i apgrejdowaniu?

Ale to znowu nie takie jednoznaczne i oczywiste: wspomniana 
kruchość wiąże się z delikatnością, od której niedaleko do ulotno-
ści, a więc braku stałości i trwałości, aczkolwiek szybkiej (bio)de-
gradowalności, ale też po prostu krótkiego czasu trwania i terminu 
ważności. Przydatności? Co jest potrzebne, a co możemy wyrzucić 

– wróć! – oddać do recyclingu? Od czego psuje się (polska) ryba 
i dlaczego od ości, nie tylko w głowie?
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Czyli przywracamy prymat naturze, a raczej: ona sama go sobie 
przywraca (kataklizmem), a raczej: w końcu przywróci. Wiersz 
brzmi niczym utopijna (sic!) przepowiednia: tylko to nas czeka, 
jeśli wcześniej sami się nie wykończymy. I to jest ostatni mo-
ment wiersza; „po” już będzie za późno, ponieważ nie tylko poezja 
przestanie istnieć. I przecież nie to będzie stanowiło największy 
problem, żeby – za wierszem Radwańskiego – nie powiedzieć: 
problem jakikolwiek. I w tym sposobie mówienia o kolejnym koń-
cu historii nie ma paranoi efektownego podnoszenia rejestrów 
i zwiększania dynamiki na rzecz jednoznaczności zaangażowa-
nego przekazu typu: to wygłaszam ja, cały na czerwono. Całe 
szczęście.

Wszystko osobno

Czy to już projekt? Układ zamknięty, który sam się spełnia w tak 
skuteczny sposób, unieważniając się? Radwański takowymi ra-
czej gardzi, choć potrafi układać wiersze w  przekonujące ciągi 
przyczynowo-skutkowe, zwłaszcza gdy w grę wchodzą mniejsze 
całostki, zestawy i cykle – tylko w tym ostatnim przypadku należy 
zaznaczyć, że składające się z autonomicznych i zdolnych funkcjo-
nować osobno części. Odkreślam to nie pierwszy raz, czekając na 
jego większą całość (książkę) w tak skutecznym porządku. Święto 
nieodległości już jest niebezpiecznie blisko tej zasady.

Janusz

Co warto podkreślić, choćby i tylko na marginesie niniejszej opo-
wieści: Radwański jeszcze nigdy nie zaszedł w swojej poezji tak 
daleko, jeszcze nigdy nie zagrał takiej zaangażowanej w kosmos, 
a jednocześnie rdzennie wsobnej metonimii. Oto poeta dojrzały, 
w trakcie przejść, ojciec porażki polszczyzny-golizny, który świa-
domy swoich i nieswoich błędów, wypaczeń i wypatrzeń, gwiżdże 
sobie, gwiżdże i jest to dźwięk potwornie złośliwy, niczym rak 
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z przerzutami – echem, które zostaje w uszach, mózgu i gardle 
(„mówię” czy „jestem mówiony?”) jeszcze na długo, choć jest już 
za późno. Czytajcie, a zrozumienie przyjdzie z czasem.

PS Nie było niczego o klasach? W którym miejscu piramidy, nie-
koniecznie potrzeb? 

Rafał Gawin (ur. 1984) – poeta, konferansjer, korektor, sekretar-
ka i skarbnik oraz koordynator i reanimator kultury. Wydał 4,5 
książki poetyckiej, ostatnio poemat Jem mięso (Convivo, War-
szawa 2019). Tłumaczony na języki, ostatnio rumuński i włoski. 
Pracuje jako instruktor w Domu Literatury w Łodzi, gdzie wy-
daje i sprzedaje książki.
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radek Štěpánek:
(ur. 1986 w Prachaticach) - 
mieszka w Brnie, gdzie pracuje 
jako redaktor. Autor siedmiu 
książek poetyckich. Absolwent 
studiów środowiskowych na 
Uniwersytecie Masaryka w Brnie.
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Inwazja

Niecierpki zajęły kolejny kawałek obnażonego brzegu,
ich szyki suną pod fioletowymi sztandarami kwiatów,
wspierane potężnym ostrzałem, którym odpowiadają
na każdy dotyk, nawet gdyby chciał negocjować przymierze.
Przylot zimorodka, odbicie księżyca na powierzchni rzeki,
najmniejsze drgnienie wiatru w tygodniach bezwietrza,
i wreszcie samo bezwietrze
to natychmiastowy pretekst do wystrzału.
Rdzenni mieszkańcy jeden po drugim dostają się
do niewoli, gdzie zginą bez pożywienia, powietrza i słońca
za kratami mięsistych łodyg, które nie znają litości
i rozprzestrzeniają się jak pożar, dopóki ma z czego płonąć.
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Invaze

Netýkavky zabraly další kus obnaženého břehu,
jejich šiky pod fialovými prapory květů postupují,
podporovány mohutnou palbou, kterou odpovídají
na každý dotyk, i kdyby snad chtěl vyjednávat o příměří.
Přelet ledňáčka, odlesk měsíce na hladině řeky,
jediný záchvěv vánku v týdnech bezvětří,
a konečně i bezvětří samo
je okamžitou záminkou k výstřelu.
Jeden za druhým padají původní obyvatelé
do zajetí, kde zhynou bez živin, vzduchu a slunce
za mřížemi dužnatých stonků, které neznají slitování
a šíří se jako požár, dokud má z čeho hořet.
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Uroczystość owoców

Wieczorne myśli zaciskają pętle
wokół uderzeń spadających żołędzi. Zbiegają się
ze swych brzegów w kręgi na powierzchni.
Ich pełność poddaje się przyciąganiu
ziemi, która je przepołowi, ugruntuje i ponownie
wyśle do nieba. Chociaż świat się zmienia,
pozostaje pradawna chęć przekazania
własnych upadków kolejnemu pokoleniu.
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Slavnost plodů

Večerní myšlenky stahují smyčky
okolo ran padajících žaludů. Sbíhají se
od svých břehů v kruzích na hladině.
Jejich úplnost se poddává přitažlivosti
země, která je rozpůlí, ukotví a znovu
vyšle k nebi. Zatímco svět se mění,
pradávná touha předat své pády
dalšímu pokolení zůstává.
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Stado

Śnieżyca spędziła z północy świergotanie,
roje pierza, tykot serc.
Igły ptaków przelatują między gałęziami
i zbierają plony jabłecznej słodkości,
zapomnianej w śpiącym ogrodzie.
Zszywają puste miejsca, koją głód.
Wiatr ciska nimi po krainie, codziennie
zdane są na cud
kolejnego zapomnianego sadu,
który spustoszą.
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Hejno

Vánice přihnala ze severu švitoření,
hemžení peří, tikot srdcí.
Jehly ptáků přelétají mezi větvemi
a sklízejí sladkost jablek,
zapomenutou ve spící zahradě.
Sešívají prázdná místa, tiší hlad.
Vítr je smýká krajem, každý den
odkázané na zázrak
dalšího zapomenutého sadu,
který vyplení.
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Puszka Pandory jest otwarta.

Nie dzieci, nie wnuki, ja sam przyglądam się,
jak współczesność przerysowuje mapy świata.
W koronach sosen rdzawymi igłami,
na powierzchni stawu zielonym szlamem
trujących sinic. Nagle nie ma którędy
wysłać po wodzie łodzi ratunkowej z kory.
Koło wadi, które zostało z potoku, lepiej
prezentowałaby się karawana koczowniczych Tuaregów.
Już sierpień barwi klony krwią
z przestrzelonych płuc i całe narody
wyruszają na poszukiwania nowego domu.
Inne narody na razie pokładają swe nadzieje
w nocnym niebie, gdzie wypatrują nowej Ziemi,
oddalonej o setki lat świetlnych
i tak samo nieosiągalnej jak miejsce,
w którym kiedyś się urodziliśmy.
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Pandořina skříňka je otevřena.

Ne děti, ne vnuci, já sám přihlížím,
jak současnost překresluje mapy světa.
V korunách borovic rezavými jehlicemi,
na hladinách rybníků zeleným šlemem
jedovatých sinic. Najednou není kudy
po vodě poslat svůj záchranný člun z kůry.
U vádí, které zbylo z potoka, by se lépe
vyjímala karavana kočovných Tuaregů.
Už srpen barví javory krví
z prostřelených plic a celé národy
se vydávají hledat nový domov.
Jiné národy zatím upínají své naděje
k nočnímu nebi, kde vyhlížejí novou Zemi,
vzdálenou stovky světelných let
a stejně nedosažitelnou jako místo,
kde jsme se kdysi narodili.
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„Nie dzieci, nie wnuki, ja sam przyglądam się, 
jak współczesność przerysowuje mapy świata.” 
O poezji Radka Štěpánka // Olga Słowik

Kiedy w ubiegłym roku sięgnęłam po tomik Hic sunt homines stosunko-
wo młodego (lecz już zaskakująco płodnego) Radka Štěpánka, od razu 
wiedziałam, że chciałabym przetłumaczyć przynajmniej część znajdu-
jących się w nim utworów, mimo że na pierwszy rzut oka (i ucha) nie 
należą one do „rodzaju” poezji, którą żyję, którą przeżywam czy wyznaję. 
Odkąd pamiętam, trudno mi było zachwycać się poezją „o naturze”, 
a utwory czeskiego poety często dotyczą właśnie świata więcej-niż-

-ludzkiego. Uważam jednak, że sporo wierszy z tomu Hic sunt homines 
wyraźnie różni się od wcześniejszych utworów autora – z biegiem czasu 
sentymentalne tony stają się coraz mniej słyszalne w jego poezji, która 
nabiera na aktualności i coraz bardziej niepokoi. Ta zmiana związa-
na jest zapewne z dramatycznymi przeobrażeniami życia na planecie, 
których nie sposób już dłużej ignorować, ale także ze zdobywanym 
stopniowo przez Štěpánka doświadczeniem w pracy z językiem (od 
niedawna poeta pracuje również jako redaktor w jednym z najlepszych 
czeskich wydawnictw literackich). 

Utwory Radka Štěpánka przedstawiają jeden z możliwych sposo-
bów komunikacji między kulturą naukową a literacką. Mimo że nie 
przepadam za biografizmem czy interpretowaniem literatury przez 
pryzmat osobistych doświadczeń autora czy autorki, w przypadku 
Štěpánka wydaje mi się istotne, że ukończył on studia środowiskowe 
(environmentální studia) w Brnie. Jego refleksja nad zmianami zacho-
dzącymi wokół nas opiera się więc nie tylko na bardzo intymnych 
doświadczeniach długich spacerów i obserwacji różnych zakątków cze-
skiej i morawskiej przyrody, lecz również na wiedzy naukowej. Symp-
tomatyczne jest jednak, że wiersze poety redukowane są często wła-
śnie do roli przekaźnika wiedzy naukowej, ich funkcja staje się jedynie 
edukacyjna, informacyjna, pomija się w niej kwestie estetyczne i pracę 
z językiem – w odbiorze nauka góruje nad poezją.
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Niemniej to właśnie ten aspekt oczarował mnie w utworach 
z tomu Hic sunt homines (2018). Jako osoba uwielbiająca długie 
spacery po lasach i pagórkach, wzdłuż rzek i wokół jezior, jednak 
w dużej mierze nieświadoma tego, co właśnie widzi, niepotra-
fiąca nazwać zbyt wielu roślin, zwierząt, procesów, przeżywają-
ca kontakt z naturą zdecydowanie bardziej na sposób estetyczny 
i emocjonalny niż intelektualny, zostałam skonfrontowana z po-
ezją, która wymagała ode mnie, czy też może raczej zainspirowała 
mnie do otwarcia encyklopedii i słownika… lub przynajmniej do 
skorzystania z wyszukiwarki internetowej; do poczytania na temat 
pustułek, niecierpków, wilków… Zakładam, że nie tylko mnie.

I co dalej? – można by zapytać. Co zmieni się w nas po lektu-
rze tych wierszy? Być może nic, lecz istnieje jednak pewna szansa, 
że dzięki zdobytej wiedzy zaczniemy rozwijać świadomość, która 
– za Julią Fiedorczuk i Gerardo Beltránem – „może przekładać 
się na rozsądniejsze i bardziej empatyczne style życia w świecie”. 
Przestaniemy odbierać moc sprawczą istotom poza-ludzkim, za-
czniemy dostrzegać to, co  dotąd umykało naszej uwadze, a zmiana 
postrzegania wpłynie na nasze sposoby odczuwania, przeżywania, 
w rezultacie zaś – na nasze zachowanie.

Jeżeli takie założenie czy nadzieja wydają się zbyt idealistycz-
ne, czy wręcz utopijne, w sukurs przychodzą nam inne utwory 
czeskiego poety, które wprost poddają namysłowi niszczycielską 
działalność człowieka na Ziemi. Chyba najbardziej wymowny jest 
pod tym względem wiersz rozpoczynający się od słów „Puszka 
Pandory jest otwarta”, w którym niepokoją rdzawe igły sosny, tru-
jące sinice, susza, migracja, a także sceptycyzm podmiotu lirycz-
nego ocierający się o ekologiczny i klimatyczny destrukcjonizm. 
Nie chodzi zatem jedynie o bezpośredni apel czy nazwanie wprost 
naszych (ludzkich) przewinień. Wciąż obecna jest tu poezja, pra-
ca w języku – już choćby na poziomie metaforyki. Mowa zatem 
o wierszach niezmiernie niepokojących, choć raczej nie apela-
tywnych – również dlatego, że podmiot liryczny pozbawiony jest 
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złudzeń i nie pozostawia nam zbyt wielkiej nadziei na szczęśliwe 
zakończenie. Postrzega on człowieka jako samozwańczego pana 
wszechświata, który stara się ujarzmić inne istoty żywe, choć sam 
również jest kruchy, słaby, bezbronny i – tak jak wszystkich innych 
istot żywych – dotyczy go przemijanie. „Każdy oddech powoli nas 
zabija” – stwierdza podmiot w jednym z utworów.

Specyficzna praca języka sprawia, że istoty, które nierzadko po-
strzegamy jako kruche i pasywne, stają się w wierszach Štěpánka – 
często za sprawą antropomorfizacji – aktywnymi aktorami obdarzo-
nymi mocą sprawczą: niecierpki dokonują inwazji, ptasia interwencja 
w sadzie sieje spustoszenie. Już na poziomie leksyki widzimy, że pod-
miot liryczny nie jest anachronicznym piewcą „piękna natury” – choć 
niewątpliwie je dostrzega, idealizacja świata poza-ludzkiego jest mu 
obca: poza-ludzka natura przyjmuje różne oblicza, potrafi być też 
bezwzględna. Štěpánek lubi sięgać do gwary myśliwskiej – w przetłu-
maczonych przeze mnie wierszach dzieje się tak w momencie, kiedy 

„(…) sierpień barwi klony krwią / z przestrzelonych płuc” – „barwa” 
oznacza w gwarze myśliwskiej krew „zwierząt łownych”.

Zaangażowana ekologicznie poezja Radka Štěpánka wyrasta 
z rzeczywistości antropocenu. Nazywa nieodwracalne zmiany za-
chodzące wokół nas, bezpardonowo rozlicza się z człowiekiem, 
zachowując jednocześnie umiejętności dostrzegania poruszających 
i pięknych szczegółów świata więcej-niż-ludzkiego. Rozwija świa-
domość czytelniczek i czytelników, ale także przemawia do wy-
obraźni, oferuje świeże spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość 
i zachęca do wsłuchania się w jej odgłosy. Już z tego powodu warto 
się zatrzymać, odłączyć się na chwilę od sieci, odciąć od miejskiego 
zgiełku i otworzyć na te utwory. Warto dać im wystarczająco dużo 
czasu i przestrzeni, żeby mogły wykonać w nas swoją pracę.

Olga Słowik (ur. 1990) – doktorantka historii literatury czeskiej 
i teorii literatury na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ka-
rola w Pradze. Zajmuje się współczesną literaturą czeską, pracuje 
w bibliotece, tłumaczy z języka czeskiego.
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Veronika Dianišková
(ur. 21.02.1986 w Bratysławie) - wy-
dała tomy wierszy Labyrint okolo rúk 
(2006), Zlaté pávy sa rouzpadnú na 
sneh (2014) i Správy z nedomovov 
(2018). Wiersze z trzeciej książki na-
pisała w okresie, w którym pracowała 
ośrodku dla chorych osób bezdomnych. 
Pracuje w Słowackim Radio. W Polsce 
jej wiersze ukazały się w „Poboczach” 
(w tłumaczeniu Franciszka Nastulczy-
ka) oraz w „Małym Formacie” (w tłu-
maczeniu Zofii Bałdygi). 
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My – w środku

Są takie wiadomości, które nie są w stanie unieść własnej wagi 
i wkradają się (bezlitośnie)
w kolejne dni. Boimy się: ich i wojny. Strach rozpycha
ściany w mieszkaniach, zasiedla pęknięcia i puste pokoje.
Ktoś przyjdzie, ktoś nie przyjdzie, robimy kawę i herbatę, 
w ustalonym porządku.
Opierasz się plecami o ścianę. Przyjdą, nie przyjdą? Czasami 
płoszy nas
szelest pierza, pytania gubią ostrza, powietrze na chwilę znowu 
się rozbiega.
Przeprowadzasz ich przez niebezpieczne chwile, kiedy łamie się 
dzień i jeszcze nie jest jasne,
gdzie przyjdzie mu się podziać. Rzeczywistość nas opuszcza, o nic
nie pyta. My też nie.
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My – uprostred

Sú správy, ktoré neunesú vlastnú váhu a vkradnú sa (neúprosne)
do ďalších dní. Máme strach: z vojny a z nich. On v bytoch
roztláča steny, usídľuje sa do puklín a prázdnych izieb.
Niekto príde, niekto nepríde, varíme kávu a čaj, v presnom poradí.
Opieraš sa chrbtom o stenu. Prídu, neprídu? Občas nás vyplaší
šuchot peria, otázky stratia hrot, vzduch sa na okamih znovu roz-
behne.
Prevedieš ich cez nebezpečné chvíle, keď sa láme deň a ešte nie 
je jasné,
kam sa podeje. Skutočnosť nás vynecháva a nepýta sa
na nič. Ani my.
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My z dworca Nigdzie

1.
Z pamięci
ubrać się,
zamknąć.

2.
Utknęliśmy w międzyświecie, w dziurze w środku muru
tkwi istota zimy. Jesteśmy w nawiasie, kobiety w kolejnym, kobiety 
są
nawiasem w nawiasie. Wokół siebie rozkładamy ostatnie
resztki domu, przed nami cicho oddychają
drzewa. Niech tylko niech – nie cichną.
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My zo stanice Nikde

1.
Po pamäti
obliecť sa,
zamknúť.

2.
Zasekli sme sa v medzisvete, v diere uprostred múru
tkvie podstata zimy. Sme v zátvorke, ženy ešte v jednej, ženy sú
zátvorkou v zátvorke. Okolo seba rozprestrieme posledné
zvyšky domova, pred nami ticho dýchajú
stromy. Nech len nech – neutíchajú.
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Międzymiasto

Osiedle i krajobraz dzielą się ludźmi. Tam
zaczynają się półogrody/półsiedliska,
drzewa, które posadziliśmy w kamienistej ziemi,
znowu wywleczono za bramę,
w garażu dym i woda (płynie w różne strony),
komuś brakuje części czaszki,
nad ranem chłód w otwartych kościach, parę chwil
na wstrzymanym oddechu (ryk karetki),
potem cichnę.
Bzyczy pszczoła,
otwiera się ziemia.
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Medzimestie

Sídlisko sa s krajinou delí o ľudí. Tam
sa začínajú polozáhrady/poloobydlia,
stromy, ktoré sme zasadili do kamenistej zeme,
boli znovu vyvlečené za bránu,
v garáži dym a voda (tečie rôznymi smermi),
komusi chýba časť lebky,
nadranný chlad v otvorených kostiach, na pár chvíľ
nemožnosť nádychu (hučanie sanitky),
potom stíchnem.
Včela zabzučí,
otvorí sa zem.
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Osiedle i krajobraz dzielą się ludźmi, 
czyli pozdrowienia z Międzyświata //
Zof ia Bałdyga

Wiadomości z (nie)domów. Taki sugestywny tytuł nosi zbiór wierszy 
Veroniki Dianiškovej, z którego pochodzą wybrane i przetłuma-
czone przeze mnie teksty. W tomiku znalazły się wiersze napi-
sane w okresie, kiedy poetka pracowała w Bratysławie z osobami 
bezdomnymi – najpierw w noclegowni, później jako opiekunka 
w ośrodku dla wychodzących z bezdomności. Tyle wiedziałam 
o Dianiškovej, kiedy szłam na jej wieczór autorski w praskiej ka-
wiarni Fra w czerwcu ubiegłego roku. Wybrałam się tam, bo nie 
miałam planów na wieczór, a przyjaciel z Bratysławy, też poeta, 
pisał, że poleca. Po kwadransie wiedziałam, że te tłumaczenia będą 
musiały powstać. Że te teksty na mnie czekały. 

Wiadomości z (nie)domów i towarzysząca im opowieść autorki 
przypomniała mi czasy, kiedy sama pracowałam z wykluczoną 
społecznie grupą na peryferiach miasta. Inną grupą, na innych pe-
ryferiach, w innym mieście. Mimo wszystko nagle poczułam falę 
solidarności, porozumienia łączącego tych, którzy dobrowolnie, na 
własne ryzyko wstąpili do Międzyświata („Utknęliśmy w między-
świecie, w dziurze w środku muru/tkwi istota zimy. Jesteśmy w na-
wiasie, kobiety w kolejnym, kobiety są / nawiasem w nawiasie”). 
Już dawno nie jestem zawodowo związana z tamtym miejscem, ale 
pewnych rzeczy się nie zapomina. Dzięki temu też pewne języki 
przejmuje się łatwiej niż inne. Mail do autorki z prośbą o zgodę 
na tłumaczenia wysłałam jeszcze tego samego wieczora. 

Dlaczego od razu wiedziałam? Co w wierszach Veroniki Dia-
niškovej tak mocno mnie zainspirowało, chwyciło i nie chciało 
puścić? Nie wiem, czy potrafię odpowiedzieć jednoznacznie. Te 
teksty mogą się wydawać na pierwszy rzut oka niepozorne. Lepiej 
brzmią jako chór, nie ma w tej książce dominujących solistów. 
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Być może dlatego, że autorka stara się pokazać szerszy kontekst, 
panoramę przestrzeni, w której się znalazła – tej rzeczywistej i tej 
metaforycznej. Bierze nas za rękę i zabiera do świata „półsiedlisk”/

„półogrodów", na peryferia, które dzielą się ludźmi („Osiedle i kra-
jobraz dzielą się ludźmi. Tam / zaczynają się półogrody / półsie-
dliska, / drzewa, które posadziliśmy w kamienistej ziemi,  / znowu 
wywleczono za bramę”). 

Nagle jesteśmy gdzieś na obrzeżach słowackiej stolicy, wokół 
nas stoją rozpadające się rudery. Tam też płynie życie. Tam też jest 
dzień powszedni. Tam, czyli gdzie? Nie tu. Pomiędzy. Na margi-
nesie. W nawiasie. Ta książka to poezja rozpadającej się osady za 
miastem, której niemal nikt nie zauważa, a która przecież istnieje. 
Jest ona integralną częścią każdej aglomeracji, ale jednocześnie 
wcale do niej nie należy. Istnieje poza i obok. Tam właśnie idziemy.

Zastygamy gdzieś pomiędzy, przystajemy, a Dianišková przy-
woływanymi przez siebie obrazami i mikrosytuacjami zmusza 
nas do tego, byśmy bliżej i w skupieniu przyjrzeli się zjawiskom 
i osobom, które zazwyczaj w pośpiechu mijamy – z obojętnością, 
a może nawet z lekceważeniem („Przeprowadzasz ich przez nie-
bezpieczne chwile, kiedy łamie się dzień i jeszcze nie jest jasne / 
gdzie przyjdzie mu się podziać. Rzeczywistość nas opuszcza, o nic 
/ nie pyta. My też nie”).

Autorka użycza swojego głosu jednej z najbardziej wykluczo-
nych grup społecznych – osobom bezdomnym, często chorym, 
walczącym z własną przeszłością i z wyzwaniami, które stawia im 
bezlitosna codzienność w otwartej, nieograniczonej przestrzeni, 
która paradoksalnie może stać się niebezpieczną pułapką i źró-
dłem frustrujących, bolesnych ograniczeń. W tym świecie nie ma 
miejsca na plany. Egzystencjalna improwizacja jest jednocześnie 
koniecznością i utrapieniem („Ktoś przyjdzie, ktoś nie przyjdzie, 
robimy kawę i herbatę, w ustalonym porządku. / Opierasz się ple-
cami o ścianę. Przyjdą, nie przyjdą? Czasami płoszy nas / szelest 
pierza, pytania gubią ostrza, powietrze na chwilę znowu się rozbiega”).
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Warto jednak zaznaczyć, że wiersze Dianiškovej nie są (nie 
muszą) być trwale związane z jedną przestrzenią i jedną grupą 
ludzi połączonych wspólnotą doświadczeń (bezdomności, choroby, 
zimna, głodu, izolacji, opuszczenia, chaosu, kryzysu...). Są to wier-
sze uniwersalne, wymykające się etykietkom, które próbowałyby 
je zaszufladkować. Można je różnie czytać. Ich podmioty liryczne 
mają wiele twarzy i wiele głosów. Niezmienna jest tylko granica 
i surowy pas ziemi niczyjej. 

To cicha, intymna poezja, wiersze, które potrafią słuchać, a jed-
nocześnie same czują. Obdarzone niezwykłą empatią i pamięcią, 
a jednocześnie plastyczne. Nic w nich nie jest obliczone na efekt 
i w tym tkwi ich największa siła. Autorka zostawia czytelnikowi 
miejsce na skupienie (kolejny nawias, w nawiasie). Słuchajmy tych 
wierszy tak, jak musiała się nauczyć słuchać autorka, by mogły 
zostać napisane.

Wokół siebie rozkładamy ostatnie
resztki domu, przed nami cicho oddychają
drzewa. Niech tylko niech – nie cichną.

 

Zofia Bałdyga (ur. 1987 w Warszawie) – autorka książek poetyc-
kich Passe-partout (Warszawa 2006), Współgłoski (Nowa Ruda 
2010) oraz Kto kupi tak małe kraje (Warszawa 2017).  Absolwentka 
Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW. Tłumaczka 
najnowszej poezji czeskiej i słowackiej. Mieszka w Pradze.
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přemysl krejčík:
(ur. 1991) – autor dwóch tomów 
poetyckich: Křehké nepřenášet, 
2015; Asfaltovej plameňák (2017), 
eksperymentalnej powieści Uni-
verzální katalog zoufalců (2016) 
oraz zbioru opowiadań science 
fiction Kybersex (2016). Współ-
autor thrillera Šest nevinných 
(2015) napisanego w 72 godziny 
za witryną księgarni w Pradze. 
Tej jesieni ukazała się jego nowa 
powieść pt. Malej NY – thriller 
poświęcony czeskiej kulturze 
hip-hopowej. Mieszka w Par-
dubicach, gdzie robi doktorat 
na Wydziale Sztuk i Filozofii. 
Obecnie jest także redaktorem 
naczelnym literackiego czasopi-
sma „Partonyma”. W 2017 roku 
ukazała się pod jego redakcją 
antologia Zřetelným místem na-
lomení, w której znalazł się naj-
lepsze wiersze poetów publiku-
jących w „Partonymie”.
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neonowe napisy znowu są

bardziej rozmazane
niż zwykle
odeszłaś i wkurwia mnie
że mam to gdzieś
a jeszcze bardziej to
że ty też
Tom Waits charczy w słuchawkach
coś o szczekających psach
stwierdzić
że już po wszystkim
byłoby kolejnym niepotrzebnym banałem
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neonový nápisy jsou zas

o něco rozmazanější
než obvykle

odjelas a mě sere
že mě to vůbec nesere
ale ještě víc
že tebe taky ne

Tom Waits chrchlá do sluchátek
něco o štěkajících psech
a říct
že je po dešti
už by bylo jen další zbytečný klišé
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Trumna w kształcie banana

Janek od kilku lat jest na dragach
jak mieliśmy osiem lat
to staliśmy pod blokiem
i gadaliśmy o reportażach z telewizji
o gościu, który je tylko banany
a kiedy umrze
chce mieć trumnę w kształcie banana

„banan“
mówił Janek „to strasznie dziwne słowo“
i aż do zachodu słońca
śmialiśmy się z tego dźwięku:
banan
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Rakev ve tvaru banánu

Honza je už pár let na drogách
když nám bylo tak osm
stáli jsme u paneláku
a mluvili o reportáži z televize
chlápek, co jí jen banány
a až umře
chce mít i rakev ve tvaru banánu

„banán“
říkal Honza „je strašně divný slovo“
až do západu slunce
jsme se smáli tomu zvuku:
banán
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żyję w miejscu

gdzie chodnik jest za oknem
tak blisko
że nigdy nie mogę odsłonić zasłon
niedzielne poranki
zbieram z parapetu
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žiju v místnosti

kde chodník je za oknem
tak blízko
že nikdy nemůžu odhrnout závěs

neděli ráno sbírám
z parapetu
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Zapiski z codzienności // Magdalena 
Brodacka

Wiersze Přemysla Krejčíka należy czytać na głos. Dosadnie i od-
ważnie – tak, aby każdy je usłyszał. Tak, by usłyszała je Ona. Od-
dalona, u progu (nie)spełnionej miłości zakorzenionej w zwykłej 
codzienności. Tego dnia głos Přemysla brzmiał z zaciemnionej 
sceny bardzo pewnie, swobodnie i ironicznie zarazem. Opanował 
on do perfekcji zarówno poetycki dialog z ukochaną, jak i komu-
nikację z publicznością. Lapidarne teksty nie tylko wybrzmiewały 
z ust Krejčíka, ale zaistniały również w swojej materialnej postaci, 
by chwilę potem zniknąć. Poeta unicestwiał na oczach publicz-
ności małe karteczki ze swoimi wierszami – miął je, rzucał nimi 
w słuchaczy, targał, maczał w piwie, a nawet zjadał.

Ot, kilka sekund tekstu, migawka codzienności – pojawia się 
i znika, by ustąpić kolejnej. Podobnie rzecz się ma z czytelnikiem, 
który – nie doświadczywszy występu Krejčíka – może swobodnie 
sięgać po jego wiersze-zapiski i przynajmniej częściowo utożsa-
miać się z codziennością Czecha. Jego teksty bowiem przypo-
minają krótkie wyrywki z dziennika. To synestetyczne obrazy 
indeksujące znane na pamięć ścieżki, słowa, przedmioty. Wydo-
bycie ich z odmętów (o)patrzenia, (prze)słyszenia, zapomnienia 
to niewątpliwe osiągnięcie młodego poety.

Bo jeśli podmiot jego wierszy cierpi z powodu nieszczęśliwej 
miłości, to zamiast łez przywołuje zamazane napisy (z powodu 
płaczu?), a aby przetrwać słucha charczącego Toma Waitsa, gdzie 
spod przykrywki buntu i agresji wychyla się bezsilność. A co, je-
śli to „strasznie dziwne słowo banan” powtarzane w dzieciństwie 
w kółko z kolegą, jest tak naprawdę pieśnią przeszłości, jeszcze 
niewinnej i nieobarczonej uzależnieniem; bo jeśli brzmienie słowa 

„banan” jest tak śmieszne, to słowo „trumna” również? A gdy w dzie-
ciństwie wystawało się pod blokiem (któż tego nie praktykował), 
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to dorosłość przynosi raczej zasłonięte okna, przez które nie może 
przedostać się poranek. Po co nam dziś okno na świat, skoro ów 
świat przytłacza nas na każdym kroku?

Dialog Krejčíka z czytelnikami odbywa się z przestrzeni 
popkultury, doświadczenia pokolenia milenialsów wychowanych 
pod blokiem z kolegami, chłonących raczkujące wówczas TV-

-shows, leczących miłosne rany rockiem płynącym ze słuchawek. 
Wiersze Přemysla przypominają klisze z aparatu lub kilkusekun-
dowe urywki z długiego filmu zwanego życiem. Niby nic nad-
zwyczajnego, a jednak to wszystko, co mamy – garść wspomnień, 
emocji, obrazów, dźwięków, zapachów. Krejčík zaprasza do świata 
swojej poezji każdego, kto tę zwykłość zauważa i przeżywa.

I Wy, Drodzy Państwo, czujcie się zaproszeni.

Magdalena Brodacka – polonistka i bohemistka, doktorantka li-
teraturoznawstwa na UJ. Pisze o Europie Środkowej, tłumaczy 
z języka czeskiego, pracuje w Instytucie Książki.





Paul Muldoon:
(ur. 20 czerwca 1951 w  Portadown, 
Armagh) – północnoirlandzki po-
eta. Debiutował tomikiem New 
Weather, będąc jeszcze studentem, 
w roku 1973. Uczestniczył w spo-
tkaniach grupy lokalnych poetów 
z Belfastu zorganizowanej przez 
Philipa Hobsbauma, do której na-
leżeli m.in. Heaney, Derek Mahon 
i Michael Longley. Od 1987 roku 
przebywa w Stanach Zjednoczo-
nych, gdzie wykłada na Uniwer-
sytecie w Princeton. W 2003 roku 
został laureatem Nagrody Pulitze-
ra w dziedzinie poezji za Moy Sand 
and Gravel. Zdobywał również licz-
nie inne nagrody literackie, m.in. 
T.S. Eliot Prize w 1994 oraz Griffin 
International Prize for Excellence 
in Poetry w 2003 roku.
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Narodziny

Jest siódma. Siódmy dzień siódmego miesiąca.
Ledwo wlazłem w limonkowe zarośla,
ich sterylne maseczki, kapturki,
i już siadłem u szczytu stołu, na piedestale,

przy którym kołowrót szwaczek mnoży swoje ostrza,
jakby kładły sarnie wnętrzności
w hołdzie maleńkim stópkom, a potem, jak misjonarki,
mkną nieobliczalnie

w królestwa akacji i buków, i cedru z daktylowcem,
w enklawach flamingów, gąszczu
harpunów, ibisów i Jennet, i Kikapu z plecionkami,
lub z lekką, misterną nasadą rapieru albo szabli,

jak inkarnacja rożeńca, sterniczki lub świstuna
w wazeliniarskiej mazi płodowej, na pewno nie kaczka zbrojówka,

Dorothy Aoife Korelitz Muldoon: moje oczy
w powodzi łez, gdy do nieprzytomności
się z nią zabawiają,
potem kładą do kojca, dzierżąc zszywacze z nabojami.

1994
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The Birth

Seven o’clock. The seventh day of the seventh month of the year.
No sooner have I got myself up in lime-green scrubs,
a sterile cap and mask,
and taken my place at the head of the table

than the windlass-woman ply their shears
and gralloch-grub
for a footling foot, then, warming to their task,
haul into the inestimable

realm of apple-blossoms and chanterelles and damsons and eel-
-spears
and foxes and the general hubbub
of inkies and jennets and Kickapoos with their lemniscs
or peekaboo-quiffs of Russian sable

and tallow-unctuous vernix, into the realm of the widgeon—
the ’whew’ or ’yellow-poll’, not the ’zuizin’;—

Dorothy Aoife Korelitz Muldoon: I watch through floods of tears
as they give her a quick rub-a-dub
and whisk
her off to the nursery, then check their staple-guns for staples

1994
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Ultrasonograf

Jeszcze parę tygodni temu
macica Jean w obrazie USG mogła przypominać
jedynie satelitarną mapę Irlandii.

Teraz zdjęcie jest tak dokładne,
że wyraźnie widać
dnie tylko zarys dłoni, ale i kciuków.

Kobieta łapie stopa w drodze do Spiddal; 
gladiator we własnej sieci, sprawuje sąd wśród tłumu.
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The Sonogram

Only a few weeks ago, the sonogram of Jean’s womb
resembled nothing so much
as a satellite map of Ireland:

now the image
is so well-defined we can make out not only a hand
but a thumb;

on the road to Spiddal, a woman hitching a ride;
a gladiator in his net, passing judgement on the crowd.

1994
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Grzybobranie

Deszcz łopocze na podwórzu
jak obrus zdobiony przez matkę

- pozostawiona na pastwę burzy
przemokła makatka. 
Kapelusz grzyba daje cień – szeroki i duszny,
jego wysokie, drewniane poduszki
w formalinie skąpane.
Ojciec otwiera trojańskie bramy
pierwszym ładunkom końskiego łajna. 
Gipsu. Zaschniętej krwi. Amoniaku. Słomianej rozpałki.
Wciąż nadjeżdżają kolejne transporty:
hydra, czarnozłoty smok, jego czcze przechwałki
zostają w głowie na dłużej.
A my wznosimy swoje widły na wiatr.

Ciągle powracają te wrześniowe popołudnia.
Nas dwóch, choć mija piętnaście lat –  
przemierzamy włości Barrett.
jak dziewczęta w przydługich sukniach
po burzy z gradem.
Być może myśleliśmy o zapalającej bombie,
która wysadziła Malone House w powietrze
razem z bezcenną kolekcją lnu. 
Być może płakaliśmy z Elizabeth McCrum,
gdy psylocybina zawróciła w głowie,
a ty śpiewałeś o kobiecie w zroszonej trawie,
która schylała się tak nisko, że wiedziałem -
to musiało być grzybobranie.
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Widzisz go w tym samym znoszonym waciaku,
w butach wędkarskich, nieco przyciasnych.
Ma przy sobie nóż, dwie kobiałki, miskę.
W swój własny cień zapada się głęboko
i zupełnie nie zdaje sobie sprawy, 
że czaimy się za nim, stoimy u boku. 
Jest jednym z tych wojowników rzymskich
czekających na uderzeniową falę.
Zerka spod czapki z daszkiem,
ale trzyma rytm:
nóżka lub kapelusz. Elegancki chwyt,
sprawne ruchy palców. Później szybkie cięcie,
później kobiałki. Lewa, prawa, miska.
Aż królestwo przyjdzie - i dalej, i dalej.

Szliśmy wzdłuż rzeki Lagan dawną flisacką ścieżką.
Zmierzch zmieniał barwę z cynamonu w oberżynę.
Grzywacz dawał koncert na klarnecie i klawesynie

- psychodeliczne allegro. Allegretto.
A ty nagle zniknąłeś z zasięgu mojego wzroku
staczając się, wraz z osuwającym zboczem,
wprost do paszczy
migoczącego, żółtozielonego smoka. 
Odnalazłeś się w jakiejś wielkiej szopie
ze swoim nieodłącznym towarzyszem - mną,
chociaż głowa konia wyrosła w miejscu mojej głowy,
potrząsnęła grzywą w kolorze mysi blond 
i przemówiła tymi słowy:

Wróć do nas. Twe stopy, choć gołe, przemarznięte,
zostały poczęte,
by mierzyć się w walce z gołym cementem.
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Za betonowym murem jest mur z betonu
i drut kolczasty. Wybawieniem twoim
jest wrócić. I jeśli musi być śpiew, to pieśnią
niech stanie się stąpanie we własnym gnoju.
Niech słoma i łajno przybliżają cel. 
I jeśli to jeszcze nie twoja kolej
by wedrzeć się do prawdziwego królestwa,
połóż się obok nas, skryj
pod ubłoconą, szarą kołdrą irlandzkiego deszczu, 
która pewnego dnia zamieni się w biel.
Zaczekaj z nami. Połóż się. Śnij. 

1983
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Gathering Mushrooms

The rain comes flapping through the yard
like a tablecloth that she hand-embroidered.
My mother has left it on the line.
It is sodden with rain.
The mushroom shed is windowless, wide, 
its high-stacked wooden trays
hosed down with formaldehyde.
And my father has opened the gates of Troy
to that first load of horse manure.
Barley straw. Gypsum. Dried blood. Ammonia.
Wagon after wagon
blusters in, a self-renewing gold-black dragon
we push to the back of the mind.
We have taken our pitchforks to the wind.

All brought back to me that September evening
fifteen years on. The pair of us
tripping through Barnett’s fair demesne
like girls in long dresses
after a hail-storm.
We might have been thinking of the fire-bomb
that sent Malone House sky-high
and its priceless collection of linen
sky-high.
We might have wept with Elizabeth McCrum.
We were thinking only of psilocybin.
You sang of the maid you met on the dewy grass-
And she stooped so low gave me to know
it was mushrooms she was gathering O.
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He’ll be wearing that same old donkey-jacket
and the sawn-off waders.
He carries a knife, two punnets, a bucket.
He reaches far into his own shadow.
We’ll have taken him unawares
and stand behind him, slightly to one side.
He is one of those ancient warriors
before the rising tide.
He’ll glance back from under his peaked cap
without breaking rhythm: 
his coaxing a mushroom-a flat or a cup-
the nick against his right thumb; 
the bucket then, the punnet left or right, 
and so on and so forth till kingdom come.

We followed the overgrown tow-path by the Lagan.
The sunset would deepen through cinnamon
to aubergine, 
the wood-pigeon’s concerto for oboe and strings, 
allegro, blowing your mind.
And you were suddenly out my ken, hurtling
towards the ever-receding ground, 
into the maw
of a shimmering green-gold dragon.
You discovered yourself in some outbuilding
with your long-lost companion, me, 
though my head had grown into the head of a horse
and shook its dirty-fair mane
and spoke this verse: 

Come back to us. However cold and raw, your feet
were always meant 
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to negotiate terms with bare cement.
Beyond this concrete wall is a wall of concrete
and barbed wire. Your only hope
is to come back. If sing you must, let your song
tell of treading your own dung, 
let straw and dung give a spring to your step.
If we never live to see the day we leap
into our true domain, 
lie down with us now and wrap
yourself in the soiled grey blanket of Irish rain
that will, one day, bleach itself white.
Lie down with us and wait.

1983
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Wiersze Paula Muldoona // Jakub 
Sajkowski

Paul Muldoon to wybitny poeta północnoirlandzki, który debiu-
tował na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Swo-
ją przygodę z tym autorem zacząłem jeszcze jako licealista, od 
kultowej Antologii nowej poezji brytyjskiej, wydanej w 1983 roku. 
Muldoon pojawił się tam – w tłumaczeniu Piotra Sommera – jako 
jeszcze „obiecujący”, „utalentowany”. Owa antologia zawiera pol-
skie wersje kilku wczesnych wierszy, takich jak Hedgehog, Why 
Brownlee Left, czy Anseo, które pochodzą z tomów Muldoona 
wydanych do 1980 roku. Mógłby w tym kontekście zaskakiwać 
fakt, że po 36 latach od publikacji wspomnianej antologii ta ar-
cyciekawa, doceniona i wielokrotnie nagradzana twórczość (m.in. 
Pullitzer Prize for Poetry, 2003) doczekała się bardzo niewielu 
interpretacji w naszym języku. 

Sam Sommer nie tłumaczył (a na pewno nie publikował tłu-
maczeń) późniejszego Muldoona z tomów wydanych po 1980 
roku. Poeta nie doczekał się również, o ile mi wiadomo, żadnego 
zwartego zbioru wierszy wydanego po polsku. Sprawa ta mniej 
zaskakuje, gdy spojrzymy na to, przed jak skomplikowanym zada-
niem stoi osoba podejmująca się przekładu tej twórczości. Szcze-
gólnie późniejsza twórczość irlandzkiego poety jest piekielnie 
niejednoznaczna, pełna subtelnych, intertekstualnych nawiązań 
zarówno do irlandzkiej historii jak i języka. Porównajmy wczesne 
wiersze Muldoona, jak Hedgehog (Jeż) – wiersz przepiękny, ale kla-
rowny, wychylony w stronę czytelnika – z późniejszymi utworami, 
pełnymi nieoczywistych rozwiązań formalnych, rytmicznych i in-
tertekstualnych. Jednym z nich jest The Birth, od którego zacznę 
swoje rozważania. 

Narodziny (The Birth) należy do tych wierszy Muldoona, w któ-
rych poeta prezentuje swoją maestrię pod względem rytmicznym, 
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ale też rozwiązań formalnych. Wiersz charakteryzuje się układem 
rymów ABCD – ABCD, z nieregularną liczbą sylab w wersach. 
Układ został zachowany w przekładzie. 

Poza tą melodyką pojawia się dodatkowy element formalny 
wiersza – w trzeciej i czwartej strofie utwór staje się bowiem abe-
cadłem. W polskiej wersji owo abecadło tłumacz musiał stworzyć 

– po części – od nowa, możliwie wiernie oddając charakterystyczny 
dla tekstu baśniowy świat, rysujący się przed oczyma świeżo upie-
czonego ojca. Zdaniem Elmera Kennedy’ego Andrewsa abecadło 
to jest, z jednej strony, „ekstatyczną eksplozją radości” poety oraz 
ojca, a z drugiej – feerią egzotycznych, wielokulturowych obra-
zów. Nie było możliwe absolutnie wierne, słownikowe przełożenie 
wszystkich określeń składających się na wyliczankę, tłumacz starał 
się natomiast oddać wielokulturową egzotyczność i baśniowość ob-
razów, przy jednoczesnym zachowaniu formalnego układu abecadła. 

Drugą kwestią jest dwuwers „ornitologiczny” – w oryginale 
poeta zestawia regionalne nazwy świstuna i pokrewnych mu pta-
ków, a konkretniej: określenie standardowo angielskie, regionalne 
irlandzkie oraz pochodzące z dialektu natywno-amerykańskiego. 
Zabieg jest ważny dla skontrastowania umiejscowienia wiersza 
pomiędzy „tu”, w Irlandii, a „tam”, co w tym wypadku znaczy nie 

„gdziekolwiek indziej” (egzotyka), a konkretnie tam, gdzie Indianie 
„Kikapu z plecionkami” („Kickapoos with their lemniscs”), czyli 
za wielką wodą. Muldoon jednocześnie nawiązuje tu do historii 
rdzennych ludów Ameryki, z którymi zestawia często historię Ir-
landczyków, jako ludów uciskanych, walczących o wolność. Tłu-
macz, nie mogąc oddać różnic w określeniach regionalnych odmian 
języka angielskiego za pomocą języka polskiego, w tym miejscu 
poszedł zatem kluczem geograficznym – „zbrojówka” (oprócz tego 
że na „z” i stanowi zakończenie abecadła) jest jedynym ptakiem 
występującym wyłącznie na kontynencie amerykańskim, stano-
wiłaby więc element egzotyczny, a jednocześnie nawiązujący do 
tematu rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. 
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Również najzwięźlejszy w tym zestawie Ultrasonograf (Sono-
gram) – pochodzący z tego samego zbioru, Annals of Chile (na-
grodzonego T.S. Eliot Prize) – zawiera motyw narodzin, jednak 
nie łączy się on z feerią wielokulturowych, egzotycznych barw, a ze 
zdecydowanie bardziej lokalnymi, irlandzkimi kontekstami, choć 
celowo niedostatecznie dookreślonymi. Wiersz pozornie został 
skonstruowany „od ogółu do szczegółu”, od nieskonkretyzowane-
go miejsca na mapie do konkretnego kciuka, od „gdzieś w Irlandii” 
do Spiddal. Jak zauważa jednak Ingo Berensmeyer, „Spiddal” to 
nazwa pochodząca od irlandzkiego określenia na „szpital” (w któ-
rym odbywa się badanie USG), a podróż, którą odbywa dziecko 
w wierszu jest bardziej alegoryczna niż realna. Czy też raczej: jest 
to o miejscu czy konkretach, które organicznie formują się same, 
tak jak dzieje się to w przypadku fizyczności i charakteru dziecka. 

Sam Muldoon w wywiadzie dla „Paris Review” mówił zresz-
tą, że wiersz ten dotyczy życia i świata, które raczej same „się 
stwarzają" nie do końca zależnie od nas samych. Stąd też wynika 
rytmika wiersza: raczej organiczna, samostwarzająca się. Wiersz 
zdaje się napisany prozą, niemniej jednak głośne czytanie pozwa-
la uwypuklić subtelne rymy (w oryginale: „Ireland” – „a hand”, 

„womb” – „thumb”, „so much” – „image”). Tłumacz starał się od-
dać tę „samostwarzającą się podczas głośnego czytania” melodykę 
w przekładzie („Irlandii” – „dokładnie”, „przypominać” – „widać”, 

„widać” – „Spiddal”), a także dać wyraz okalającemu rymowi 
„womb” – „thumb", tworząc w tłumaczeniu klamrę melodyczną 
„temu” – „tłumu”. 

Ostatni w zestawie wiersz, Grzybobranie (Gathering mushro-
oms; wcześniejszy niż poprzednie opublikowany w zbiorze Quoof 
w 1983 roku), jest zdecydowanie najdłuższy, i stawia nieco inne 
wyzwania niż poprzednie. Wiersz stanowi barwną i autobiogra-
ficzną podróż w dorastanie poety, odbywającą się gdzieś pomiędzy 
sielskością a krwawym, północnoirlandzkim konfliktem zwanym 
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The Troubles – a wszystko zanurzone atmosferze narkotykowego 
tripu. Praca translatorska polegała w tym przypadku na oddaniu 
psychodelicznego klimatu i obrazowania, a także odniesień inter-
tekstualnych. Utwór jest bowiem bodaj najkonkretniej z całej trój-
ki zanurzony w północnoirlandzkiej historii. Fragment o Malone 
House dotyczy rzeczywistego ataku, który miał miejsce w 1976 
roku. „Bezcenna kolekcja lnu”, która poszła z dymem razem z Ma-
lone House, należała do muzeum w Ulsterze. Natomiast fragment 

„I jeśli już nigdy nie nadejdzie dzień/ by wedrzeć się do prawdziwe-
go królestwa” (w oryginale: „If we never live to see the day / we leap 
in our true domain”) odnosi się do napisów zostawianych przez 
nacjonalistyczne bojówki – po irlandzku: „tiocfaidh ár lá”, czyli 

„nasz dzień nadejdzie”. Tłumacz musiał oddać napięcie między 
tym, co w wierszu jednocześnie sielskie i psychodeliczne, a frazami 
takimi jak „behind this wall of concrete is a concrete wall / and 
barbed wire” („za betonowym murem jest mur z betonu / i drut 
kolczasty”), zwiastującymi atmosferę zniewolenia i krwawego 
konfliktu odbywającego się w tle. 

Zarówno tłumaczenie, jak i lektura poezji Paula Muldoona 
jest przygodą najeżoną pułapkami i niejednoznacznościami. Jeśli 
jednak wierzyć „The Times Literaly Supplement”, który opisał 
autora jako „najważniejszego poetę anglojęzycznego po drugiej 
wojnie światowej”, zdecydowanie warto się z nią zmierzyć. 

Jakub Sajkowski (ur. 1985) – poeta, lektor języków, tłumacz, recen-
zent. Opublikowane książki poetyckie: Ślizgawki (2010),  Google 
Translator (2015), Zestaw do kaligrafii (2018). Wiersze publikował 
m.in. w „Pro Arte”, „Arteriach”, „Dwutygodniku”, „Art Papierze”, 
na stronie internetowej Biura Literackiego oraz w lokalnym wy-
daniu „Gazety Wyborczej”. Finalista i laureat kilku konkursów 
poetyckich. Laureat stypendium artystycznego miasta Poznania 
i Medalu Młodej Sztuki.



o
n

ew
ie

rs
zs

ta
n

d
y 

• 
o

n
ew

ie
rs

zs
ta

n
d

y 
•



ilona witkowska:
(ur. 1987) – poetka; autorka ksią-
żek splendida realta (wydanej przez 
WBPiCAK w 2012 roku, wyróż-
nionej Wrocławską Nagrodą Po-
etycką Silesius 2013 w kategorii 

„debiut roku”) i Lucyfer zwycięża 
(wydanej przez Korporację Ha!art 
w 2017, nominowanej do Na-
grody im. Wisławy Szymborskiej, 
Nagrody – Stypendium im. Stani-
sława Barańczaka oraz Wrocław-
skiej Nagrody Poetyckiej Silesius 
w kategorii książka roku); laure-
atka kulturalnej nagrody Gazety 
Wyborczej WARTO 2018 w kate-
gorii literatura; ukończyła studia kul-
turoznawcze na Uniwersytecie Wro-
cławskim; mieszka w Sokołowsku.
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korona leży w półmisku

jak tam wyglądamy? lepiej się czujemy? co cię jeszcze dziwi? nie 
pamiętam

kości moich wrogów bielą się na wszystkich polach bitew,
siadłem rano przy kawie i już nawet nie liczyłem trupów;
dostałam proszek na ból dupy i poczułam się lepiej dziękuję

panie, oddal ode mnie ten
chlebuś

nie wyj, Lewiatanie
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Komentarz // Paweł Kaczmarski 

W ten wiersz wchodzi się, zaczepia się w nim dużo trudniej, niż to 
zwykle w poezji Witkowskiej bywa – i to nie ze względu na jakąś 
abstrakcyjną „nieprzejrzystość”, ale bardzo konkretne różnice. Za-
zwyczaj wiersze autorki Splendida realta dają nam konkretny punkt 
zakotwiczenia, kawałek stabilnego gruntu pod nogami – jakiś ob-
raz, uczucie albo frazę, które chwytamy od razu, i z których do-
piero nurkujemy w rozmnożone tropy i dziwne niedopowiedzenia. 
Tutaj nic takiego nie dostajemy. Zazwyczaj wiersze Witkowskiej 
– krótkie, zwięzłe, minimalistyczne – opierają się na jednym, może 
dwóch intensywnych kontrastach, jukstapozycjach czy zerwaniach 
(Nawet najbardziej bodaj eksperymentatorski do tej pory utwór 
autorki, moim marzeniem było przenieść rzekę z Lucyfer zwycięża 

– zapisany w dwóch kolumnach, których narracja schodzi się do-
piero w dwuwersowej puencie – poza tym fundacyjnym koncep-
tualnym rozdarciem dba o szeroko rozumianą komunikatywność). 
korona leży w półmisku jest tymczasem cała oparta na intensywnie 
jukstapozycyjnym szyku, ciągłych zerwaniach, ciągłej podmianie 
nadawcy. Nie wiemy, kto mówi; w momencie, w którym być może 
zaczynamy się tego domyślać, rozmówca się zmienia.

Ale skoro tak, to na myśl nasuwa się pytanie: czy Witkow-
ska nie sugeruje w ten sposób, że przedstawiona sytuacja nie jest 
normalna, że stanowi komunikacyjną aberrację, że mówiący „ktoś” 
zderza się tutaj z głęboko niecodziennymi okolicznościami?

Pierwsze skojarzenie: sytuacja medyczna, szpitalna, i to zwią-
zana ze zdrowiem psychicznym – nie tylko „jak wyglądamy? le-
piej się czujemy?”, ale też „co cię jeszcze dziwi”, „nie pamiętam” 
i „proszek na ból dupy”. Ale równie dobrze może chodzić, jak 
to często u Witkowskiej bywa, o zwierzę – i chorobę zwierzęcia, 
kontekst weterynaryjny. Lewiatan – pies, który wyje (z bólu, cho-
roby etc.)? Czy zmierzamy zbyt szybko w zbyt ponure rejony? 
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A może jednak – Lewiatan bardziej metaforyczny, alegoryczny, 
ogólny symbol jakichś (pozwólmy sobie na komunał) wewnętrz-
nych demonów?

Nie znajdziemy łatwo odpowiedzi na tak zadane pytania, więc 
może z innej strony – czy da się ten wiersz podzielić na jakieś 
zasadnicze części, wskazać (mimo wrażenia ciągłej podmiany 
nadawców), ile głosów właściwie w nim słychać? Moglibyśmy na 
przykład założyć, że mamy tu jedną osobę zadającą pytania i dwie 
odpowiadające – zdaje się to sugerować na podstawowym pozio-
mie gramatyka – jedną męską, jedną żeńską. W wypowiedziach 
obu element groteskowy czy surrealny – bielące się kości, proszek 
na ból dupy. Ale tylko centralna, trzywersowa strofa daje się łatwo 
na głosy podzielić – ani inicjalne „nie pamiętam”, ani rozdwojona 
jakby, rozkaźnikowa puenta („oddal / nie wyj”) nie dają się jasno 
przypisać do którejkolwiek z mówiących osób.

(Zresztą – czy w ogóle mowa o dwóch osobach? Owszem, obie 
sylwetki są jakoś antropomorfizowane, ale w wierszach Witkow-
skiej ludzie często pojawiają się w towarzystwie zwierząt; w Lu-
cyfer zwycięża postać męska okazuje się przynajmniej kilka razy 
psem, wilkiem, „drapieżnikiem”. Może tu jest podobnie?)

Wiemy więc tyle: niejasna, quasi-medyczna sytuacja – ktoś 
pyta o samopoczucie. Dwie odpowiedzi – męska, żeńska; może 
ludzkie, może nie, dziwne, surrealne, niezrozumiałe – podwójna 
puenta, w której (z uwagi na rozkaźniki) pobrzmiewa coś z de-
speracji, paniki czy udręczenia (tutaj biblijne nawiązanie, od razu 
przełamane nonsensowym i rozczulającym „chlebusiem”) – jakaś 
potrzeba ucieczki, „oddalenia”, uciszenia „wycia”.

Może skupmy się więc na ewokowanych nastrojach i emo-
cjach. Tu zasadnicze napięcia wydają się dwa: między przyziem-
nym („siadłem rano przy kawie”; „poczułam się lepiej dzięku-
ję”) a surrealnym (kości wrogów, Lewiatan, korona w półmisku, 
z którą w ogóle nie wiadomo, co zrobić);  oraz między nastrojem 
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względnego spokoju („jak tam wyglądamy? lepiej się czujemy?”; 
„poczułam się lepiej dziękuję”) czy nawet rezygnacji bądź znie-
czulenia („już nawet nie liczyłem trupów”) a przebijającym spod 
niego niepokojem, paniką, załamaniem czyhającym tylko na do-
godny moment. Stąd może „nie pamiętam”, sugerujące, że jest coś, 
co należałoby pamiętać – chociaż nie wiemy, co (odpowiedź „nie 
pamiętam” na pytanie o samopoczucie wydaje się zaś absurdalna).

Oba te napięcia łączą się w dwuwersie „panie, oddal ode mnie 
ten / chlebuś”, gdzie przeczucie jakiegoś uniesienia, skargi wypo-
wiedzianej z mocą i rozpaczą, zostaje złamane absurdalno-infan-
tylnym „chlebusiem”, dosłownie jakby mówiąca osoba nie była 
w stanie utrzymać koncentracji na oryginalnej myśli (czy emocji), 
jakby jej wzrok zsunął się na losowy przedmiot i wymusił urwanie 
wątku. Jest tak, jakby coś – jakieś poczucie cierpienia, zmęczenia, 
jakieś „już dość” – nieustannie próbowało przebić się przez pozór 
spokoju i wymuszoną, powierzchowną stabilność. Jakby ten, kto 
mówi, usiłował zachować kontrolę, spokój i dystans mimo setki 
nieprzepracowanych, nierozwiązanych spraw – owego „nie pa-
miętam”, owych „kości wrogów”, „trupów”, „bólu dupy”. I może 
właśnie o tym – o tym, że na pewien rodzaj bólu dupy nie ma 
działających proszków – jest ten wiersz.

Tak czy inaczej, docieramy (znów) do zamykającego całość 
Lewiatana. Czy jest jakiś intertekst, który nam tu pomoże? Od-
stawmy na bok Hobbesa (który oczywiście otworzyłby tu sto in-
terpretacyjnych tropów, ale trudno powiedzieć, skąd nagle miał-
by się wziąć u Witkowskiej w tak centralnej roli); może George 
Oppen i jego Lewiatan, najbardziej chyba znany dwudziesto-
wieczny wiersz z tą figurą w tytule? Na rzecz tego połączenia 
przemawiałoby przynajmniej jakieś dalekie pokrewieństwo stylu, 
pobrzmiewające czasem u Witkowskiej echo obiektywistów. Jeśli 
Oppenowski Lewiatan byłby potworem zrodzonym z niechęci 
do dyskusji o naszych wspólnych problemach i fundamentalnych 
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zagrożeniach, z poczucia osamotnienia i zepchniętego na granice 
świadomości egzystencjalnego strachu, to uciszanie jego głosu, od-
suwanie od siebie „wycia” wpisywałoby się w klarującą się z trudem, 
ciągle niewyraźną linię interpretacji: jest jakieś niedające spokoju 
coś, z którym nie da się wprost skonfrontować, ale które powraca, 
nawiedza, wybija. W rezerwie mamy jeszcze Lewiatana Brylla i le-
wiatana z Tak mało Miłosza – oba podbudowujące, o dziwo, takie 
odczytanie. Zwłaszcza w tym pierwszym przypadku: Lewiatan 
jako dom budowany w paszczy potwora – pozór stabilności, życie 
budowane na zapomnieniu czy wyparciu, zamieszkiwanie świata, 
który cały jest zagrożeniem.

Ostatecznie powtórzyć trzeba, że dziwny to jak na Witkowską 
wiersz. Dobry, ciekawy, ale intensywnie domagający się kontek-
stu – lektury w ramach cyklu czy wręcz całej książki. Powyższe 
impresje pozostają z konieczności niedomknięte, niekonkluzyw-
ne; i w takim przynajmniej sensie przystają, zdaje się, do sytuacji 
opisanej w wierszu.

Paweł Kaczmarski – krytyk literacki. Mieszka we Wrocławiu. 
(Współ)redaguje „8. Arkusz”, dodatek młodopoetycki do mie-
sięcznika „Odra”. Redaktor afiliowany „Praktyki Teoretycznej”. 
Redaktor naczelny magazynu „Przerzutnia”.
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bolesław jabłoński:
(ur. 2008) - mieszka w Krakowie. 
Zajmuje się oprowadzaniem muze-
alnym. Ćwiczy programowanie. Inte-
resuje się kotami. Od niedawna pisze 
wiersze. Wychowuje mamę.
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O sensie zagadkowym lub dwuznacznym

Stalowe kropelki. Tylko jak.
Myłem zęby czosnkiem i gumką do mazania. Budziłem
się żeby przelać sok do małej butelki. 

Muszę zrobić to wcześnie by wrócić do pionu. Muszę.
Jest ale nie jest. Trochę mi.
Trochę nie. Trochę mi się nie chce. Dziura we śnie, dziura we śnie, 
dziura we śnie.
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Bez-obrazy. Nie wchodźmy do tej samej 
rzeki dwa razy // Katarzyna Libura

W szumach słów wiersza Bolesława Jabłońskiego czytam chaos. 
Przysłuchuję się rozedrganej mowie głosów, którym ktoś bezgło-
śnie przypiął mikrofon – słyszę strzępy spotkań, nie-porozumień, 
echo słów jako klakson braku formy. Rozprzęgając więzy znaczeń 
w rzekach słów, Jabłoński pozwala partykułom swobodnie opaść 
w chaos.

A może szalony wierszokleta, przyśniwszy sobie wiersz, skse-
rował bełkot ulicy, bełkot ziewającego, bełkot myśli wyczerpania, 
tłukących się wśród zbyt pustych pomieszczeń. Podmiot liryczny 
jego utworu obsesyjnie szuka sedna i granic materii, w pewnym 
momencie tracąc zaangażowanie wobec dalszych działań:

Stalowe kropelki. Tylko jak.
Myłem zęby czosnkiem i gumką do mazania. Budziłem
się żeby przelać sok do małej butelki. 

Muszę zrobić to wcześnie by wrócić do pionu. Muszę.
Jest ale nie jest. Troche mi.
Trochę nie. Troche mi sie nie chce. Dziura we śnie, dziura 
we śnie, dziura we śnie.

Obsesja obcowania z materią odsłania w nim lękliwy rewers. Pod-
miot oddala się od przedmiotów, by oddać chaos otaczającej go 
rzeczywistości, a tym samym traci kontrolę nad gramatyką wiersza 

– aż po niemożność użycia samodzielnych słów. 
Poetyckie próby Bolesława Jabłońskiego to wiersze wsobne, 

niedające się odcyfrować. Dialog jest tylko pozorny, a monolog 
szybko staje się męczący. Na ich kontekst składają się bowiem 
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cliché rozmów, na których nie sposób skupić się – chyba że z po-
czuciem straty.

Próbuję czytać wiersz jako eksperyment, jako wiersz-wyrzut, 
obnażający nieistotność myśli, wiersz zaglądający do wnętrza 
i oznajmujący wakat poety. Wiersz jako pretekst bądź jako brud-
nopis, choć sam proceder tych prób bywa zastanawiający.

Pełne paradoksów, narzucające się w lekturze utworów Jabłoń-
skiego postawy apatii i szaleństwa, dają wskazówkę, by czytać tę 
poezję na sposób behawioralny. Powtarzalność maniery pozwala 
dostrzec jej sedno, tak też zmultiplikowany chaos słów, obecny we 
wszystkich wierszach z zestawu, również tych, które nie dostały 
się do publikacji, skłania mnie do nazwania jego stylu oniryczną 
echolalią. Na granicy snu przetacza się niepewność, która płynie 
z wczoraj i dziś, fragment twórczej myśli miesza się z banałem, 
a po drodze stają im na drodze coraz to nowe, skradzione przez 
przypadek kopie. Im głębiej w tym nurcie, tym trudniej się zo-
rientować.

Katarzyna Libura (ur. 1993) – filolog i krytyk literacki. Jej artykuły 
i recenzje zagościły m.in. w „Podtekstach”, „Turystyce Kulturowej”, 
Wydawnictwie Znak. Adaptuje książki do formatów alternatyw-
nych. Poza muzyką oddaje uszy językom słowiańskim.
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patryk nadolny:
(ur. 1993) – student archeolo-
gii na Uniwersytecie im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. 
Pisze poezję, sporadycznie 
utwory prozatorskie. Laureat 
nagrody Grand Prix w VI OKP 

„O Granitową Strzałę” w Strze-
linie, czego efektem było wy-
danie debiutanckiego tomiku 
Wyławianie Atlantydy. W pla-
nach autorskich druga książka 
z wierszami pt. Język wszyst-
kiego. Amatorsko pasjonuje 
się zagadnieniami związanymi 
z kosmologią i turystyką.
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Skaza 

rzucamy cień bo nie potrafimy jeszcze lepiej istnieć 
cień przypominający deskę na lekcji
pływania dla początkujących 
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Komentarz // Jakub Pszoniak

Klarownie. Przejrzyście. Czysto. Jak woda podczas lekcji pływa-
nia. Lekcja pływania. Nauka.  Niekończący się proces dążenia do. 
Niezmienny, a więc proces, który nie jest procesem. Lekcja trwa. 
Lekcja trwała. Ta lekcja będzie trwać. Ta lekcja jest zawsze. Ta 
lekcja jest zawsze lekcją dla początkujących. Wieczny początek 
to wieczny porządek.

Woda. Widać kształt. Widać ruch. Ale kształt w wodzie nie jest  
swoim własnym kształtem. Kształt w wodzie jest jakby. Kształt 
w wodzie jest prawie. Kształt w wodzie nie może istnieć lepiej. 
Kształt jest jak cień, który nieprzerwanie rzucam. Kształt jest jak 
palenie, które nieprzerwanie rzucam. Kształt jest jak picie, który 
nieprzerwanie rzucam. My? My to wiele ja, jeśli więc rzucamy, to 
rzucam. 

Oczy zaczerwienione. Oczy pieką. Chlor, więc bez zanieczysz-
czeń. Chlor, więc bezpiecznie. Chlor, więc boli. 

PS Zawarte w tytule intertekstualne nawiązanie do disneyowskie-
go toposu złego brata otwiera wiele nieoczywistych możliwości 
interpretacyjnych. Na przykład możliwość przypisania autorowi 
intencji niechcianych nawiązań do disneyowskiego toposu złego 
brata.

Jakub Pszoniak (ur. 1983) – publikował min. w „Odrze”, „biBLio-
tece” Biura Literackiego, „Arteriach”, „artPAPIERZE”, „Interze” 
oraz kilku almanachach, w tym w „Połowie 2016”. Laureat kilku 
konkursów poetyckich, wyróżniony w konkursie im. Bierezina. 
Debiutował w Biurze Literackim książką Chyba na pewno. Był 
tłumaczony na polski.
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anna mochalska:
(ur. 1992) ‒ bydgoszczanka. 
Autorka arkusza poetyckiego 
Okno na świat oraz tomów syn-
drom obcej ręki i same głosy. Dwu-
krotnie wyróżniona w projekcie 
Biura Literackiego „Pracownia 
po debiucie”, nominowana do 
nagrody głównej w konkursie im. 
Klemensa Janickiego, nomino-
wana do Nagrody Poetyckiej im. 
K. I. Gałczyńskiego za tom same 
głosy. Nagradzana w konkur-
sach poetyckich i krytycznolite-
rackich. Wiersze i/lub recenzje 
publikowała m.in. w „Wakacie”, 

„Arteriach”, „Inter-”, „Twórczo-
ści”, „Salonie Literackim”, „bi-
BLiotece”.
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ciąg dalszy. bolenie

jeśli smutek ciała dotyczy wszystkich,
we wszystkich częściach wszechświata,
ból to ten dźwięk, który słyszymy przed snem,
a każdy, kto jest z bólu, słucha głosu bólu.

jeśli ból jest opowieścią, jeśli opowieść zapuszcza korzenie,
zagnieżdżając się w ciele jak smutek,
ból jest jedyną prawdą, która spaja ciało,
ból jest mechanizmem, który napędza ciąg dalszy.
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Komentarz // Maria Świątkowska 

Na wiersz Mochalskiej składają się dwie hipotezy – jednak w każ-
dej z nich ból jest opisywany jako coś innego: jako dźwięk lub jako 
opowieść, jako prawda lub jako maszyna. Nasuwa się tu pytanie, 
czy stosowany przez Poetkę, błyskotliwy skądinąd, chwyt nie sta-
nowi w gruncie rzeczy swego rodzaju uniku. Można zapytać, czy 
wiersz nie wymiguje się tym samym od bólu, zażywając prze-
ciwbólową tabletkę metonimii, peryfrastyczny painkiller. Przyczy-
nę tej ucieczki stanowi pewien językowy impas: trudno bowiem 
mówić, a już na pewno pisać o bólu inaczej niż za pomocą meta-
fory. Jednak metafora podnosi ból do rangi smutku, smutku ciała, 
smutku kosmosu: dodaje mu przez to splendoru, jednocześnie 
z czegoś go ograbiając. 

Ujmijmy tę kwestię tak: wiadomo, że nic tak skutecznie nie 
odwraca uwagi od potężnego Bólu, jak mały, uporczywy ból – by 
nie skupiać się na wyrywanym zębie można wciskać paznokcie 
w spód dłoni. Jednak w przypadku językowych zmagań z bólem, 
z próbami werbalnego okiełznania, stylistycznego ujarzmienia go – 
sytuacja prezentuje się dokładnie odwrotnie: ten wielki, patetyczny 
Ból istnienia, elegancko poddający się metaforyzacji Weltschmerz, 
przyćmiewa ból nasz powszedni; sprawia, że z pola widzenia zni-
kają te codzienne, zwyczajne, uporczywe mikrobóle, które być 
może mogłyby stanowić fundament bardziej autentycznej ko-
munii – jeśli nie z mistycznym wszechświatem, to przynajmniej 
z ludzkim mikrokosmosem. 

Z dwóch hipotez Mochalskiej o wiele bardziej przemawia do 
mnie ta pierwsza:  sakralne przedstawienie bólu niby ciała jakie-
goś wszechogarniającego, kosmicznego bóstwa, w którym wszy-
scy mamy swój udział: jak członki w mistycznym ciele Chrystusa. 
Mistycyzm wszakże często łączył się z bólem: transcendencja ciała 
następowała za sprawą ropiejących ran i krwawych stygmatów; 
lewitacja łączyła się z rozdartymi tkankami, bilokacja – z osoczem 
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wyciekającym z otwartych dłoni. Czy ból jest otwarciem na komu-
nię z bolejącym wszechświatem – z kosmosem „bolenia” – czy też, 
wręcz przeciwnie, zmusza nas do solipsystycznego zamknięcia się 
we własnej „sobości”, w kontemplacji własnych mięśni i tkanek? 
Nieprzekładalny na słowa, ból zamyka nas w klatce własnej jaźni, 
uświadamia nam własną, nieprzekraczalną samotnię. 

A jednak gnijące trzewia i ropiejące zęby mamy wszyscy – kor-
porealny egalitaryzm z tańca śmierci nie stracił nic na swej aktual-
ności – konwulsje ciała dotyczą każdego, czy jednak o taki rodzaj 
cierpienia tutaj chodzi? Druga hipoteza autorki Bolenia wydaje się 
o wiele mniej przekonująca – ból to nie opowieść, może jedynie 
być w opowieść przekształcony. Ból trzewny to nie to samo, co 
smutek, choć smutek tak samo może zagnieździć się w trzewiach. 
Podobnie jak trauma, nie daje się łatwo znarratywizować. Trzewny 
ból mieści się na antypodach języka – możemy słuchać głosu bólu, 
będzie to jednak raczej dźwięk, samo brzmienie, nie zaś język 

– wspólnota zaś jest językowa. Mało tego: zgodnie ze słowami 
wiersza Mochalskiej ból spaja ciało, a więc konsoliduje je, czyniąc 
z niego pewną wsobną odrębność. 

Czy w pierwszej strofie chodzi o ludzki mikrokosmos, czy też 
Poetka ekstrapoluje ludzki smutek na wszystkie galaktyki? Wtedy 
dźwięk bólu byłby muzyką sfer, głos bólu byłby to kosmiczny zew, 
wezwanie do – no właśnie, do czego? Zjednoczenia w bolesnej 
komunii z wszechświatem czy też – wręcz przeciwnie – zatopienia 
się we własnym, jednostkowym cierpieniu? Nawiasem mówiąc: 
czy perspektywa ta nie jest nazbyt antropocentryczna? Człowiek 
jest miniwszechświatem, skupiającym w sobie jak w soczewce pro-
blemy kosmosu. Czy nie bezpieczniej i rozsądniej byłoby założyć, 
że wszechświat jest głuchy na nasze cierpienie (wszystko jedno, co 
przez to słowo rozumiemy: patetyczny Weltschmerz czy żylaki)? 
Znowu wydaje się to zbyt płynne przejście, zwodniczo sprężystym 
krokiem, od mikroskali ludzkich cierpień do makroskali (nie bez 
powodu przerażającej) ciszy kosmicznej nieskończoności, tutaj 
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rozbrzmiewającej dźwiękiem bolenia. Rozegrana w strofie drugiej 
opozycja pomiędzy tym, co organiczne, a tym, co mechaniczne, 
każe zastanawiać się na proweniencją bolenia: czy pochodzi ono 
z natury czy z kultury? Czy może cała natura jest maszynerią 
bólu? Tutaj zresztą ustąpić mogą podejrzenia o nazbyt upraszcza-
jący antropocentryzm: przyrównanie bólu/ciała do mechanizmu 
w ostatnim wersie wywołuje kartezjańskie konotacje, ale przy-
wołuje również odwieczne lamenty nad maszynerią bólu świata, 
w której mają udział wszystkie organizmy. Ból naoliwia trybiki tej 
maszyny, stanowi jej siłę napędową: czy na tym polega przywołana 
w przedostatnim wersie „prawda”? Jeśli jednak Mochalska powie, 
że ból jest prawdą, w dodatku prawdą jedyną, spajającą ciało, być 
może powinno paść sakramentalne pytanie: cóż to jest prawda? 
Czy nie jest to kolejna próba peryfrastycznego spacerku naokoło 
samej rzeczy? Co to znaczy, że ból jest prawdą? Zaryzykowała-
bym stwierdzenie, że jeśli ból jest prawdą, to właśnie dlatego, że 
uparcie nie poddaje się stylistycznym zabiegom, mimo usilnych 
i nieustających starań poetek oraz poetów. Jaką prawdę niesie za 
sobą ból? Jaka jest prawda bólu? I czy należy o niej pisać wiersze 
(A jeżeli nie – jaka pozostaje alternatywa?)?

Być może owa nieredukowalna podwójność w wierszu Mochal-
skiej – dwa zdania, dwie strofy, dwie hipotezy – jest ostatecznie 
jego atutem. Jest w nim pewna niekonsekwencja: spajanie jednost-
ki czy też roztapianie jej we wspólnocie? Trybiki maszynerii czy 
organiczne korzenie? Atonalny dźwięk czy werbalna opowieść? 
Nie ma tutaj ostatecznego rozstrzygnięcia; tryb warunkowy zwal-
nia z obowiązku jednoznaczności, usprawiedliwia ambiwalencję 
i niczego nie ułatwia. Całe szczęście. 

Maria Świątkowska (ur. 1996) – studentka piętego roku MISH UJ. 
Współpracuje z Kolektywem Kuratorskim, działającym w ramach 
Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci na Wydziale Polonistyki UJ.
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michał ambrożkiewicz:
utracił kontakt z rzeczywistością w 1984 
roku, odkąd mocniejsze pasmo woli nada-
ło go w łupinie biochemicznych przemian. 
Stara się znaleźć drogę powrotną, wysyła-
jąc w eter zakodowane sygnały zawierające 
współrzędne pierwotnego stanu. Pierwszy 
wyraźniejszy sygnał zamigotał w Biurze Li-
terackim podczas Połowu 2011 roku. Kolej-
ny impuls można było zarejestrować w 2016 
roku, kierując aparaturę w stronę toruńskiej 
wieży transmisyjnej „Inter-”. Od 2018 roku 
zwiększyła się aktywność implozyjna obiektu, 
co może skutkować w najbliższym czasie wy-
słaniem w przestrzeń kolejnego sygnału SOS.
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stajenna w kosmicznej kapsułce

pewnej jesieni dużo płakała, aż odeszły
od niej wóda, krew i sny - wiatr ze wschodu
sypał wtedy syberyjskie kołysanki
za bawełniany kołnierz, kąsał impulsami
nieświadomej upadku radzieckiej rosji. iskrzyło,

między moimi rodzicami
przecierała się rzeczywistość. realność kierowała
powoli trajektorię ku świeżo zaprojektowanej
samotności próżniowo zamkniętej w słoiku –
<<wersja symulacji 1.98.4>>

na granicy tego świata,
między jednym i tym samym słowem
między tym samym-jednym słowem,
przyszedłem na świat jakby nie w porę,
zamyślony i milczący – już martwy.
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Krótki diss jednego wiersza // Marcin 
Świątkowski

Nie jest to wiersz zły, jednak nie jest też tak dobry, jak chciałoby 
się oczekiwać. Pod względem krytycznym ma w pewnym sen-
sie konstrukcję gradacyjną, to znaczy: im dalej w las, tym więcej 
drzew. Zdecydowanie urzekł mnie w nim początek, który za spra-
wą miękkiej, subtelnej frazy zaciąga od pierwszej chwili narracyj-
ny dług, zaprzęgając do kieratu trochę historii, trochę politycznej 
aluzji, trochę liryzmu. W pierwszych siedmiu wersach czuć zapach 
transformacji, życiodajnego romansu rodem z erotyków Barań-
czaka, obietnicę lirycznego rusztowania, która doprowadzi nas 
do jakiejś konkluzji; niestety, obietnica ta okazuje się wekslem 
bez pokrycia.

W kolejnych bowiem wersach następuje próba przeniesienia tej 
konkretnej, geopolityczno-erotycznej sytuacji w porządek uniwer-
salny i jest to, niestety, próba nieudana. Skojarzenie z multiwersum, 
o solipsyzująco-naukowofikcyjnym motywie nie wspominając, to 
trochę za mało, aby wyszło z tego coś, co można z powodzeniem 
odnieść do siebie, świata albo do obu naraz. Wobec tego spryt-
ny zabieg, polegający na tym, że – jeżeli dobrze zrozumiałem – 
w wersji symulacji zakodowana jest data urodzenia autora, to tylko 
mrugnięcie okiem.

Mrugnięcie, które prowadzi nas do popsutej pointy, do mistycz-
nego „jednego-słowa”, słowa jednego, tego samego-jednego-słowa, 
między którym to się urodzono i w związku z tym martwym się 
urodzono, nie do życia się urodzono, zamyślonym w lirycznym 
nimbie się urodzono, albowiem tego-słowa, a jak wiadomo sło-
wo-się-ciałem-i-na-początku-było, a jakie to było słowo, to hoho, 
domyślić się trzeba, bo jasne jest, że nie byle słowo, a to-jedno-sło-
wo, słowo! A że każdy ma swoje własne, to słowo autora naprawdę 
niewiele zaprząta uwagi czytelnika – i cały koncept leży.
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Nie ma lepszej niż narracja metody, aby przenieść wiersz w re-
jony uniwersalistyczne i tym samym przynajmniej spróbować za-
gwarantować jego nieśmiertelność. Niestety, w tym celu trzeba tę 
narrację zachować, nie zgubić, nie dać się jej rozmyć w przestrzeni 
siebie samego, która – wstyd mówić – nieśmiertelna ani nie jest, 
ani być nie próbuje.

Marcin Świątkowski (ur. 1992) – doktorant w Katedrze Krytyki 
Literackiej UJ, wiceredaktor naczelny kwartalnika KONTENT, 
krytyk poetycki, dydaktyk, publikował w „Małym Formacie”, „Xię-
garni”, „ArtPapierze”, „Bez Porównania”, „Krakowie” i innych.
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michał sokołowski:
ex-barman, (sezonowo) robotnik, 
sprzątacz, pomywacz, budowlaniec, 
ulotkarz, malarz pokojowy; doktor 
nauk humanistycznych (dysertacja 
poświęcona zen w sztuce japońskiej), 
korposzczur. Sympatyk gry na gitarze, 
muzyki lo-fi, filozofii, sztuki i estetyki 
Dalekiego Wschodu, kwartałowej za-
budowy pierzejowej, tenisa stołowego, 
spacerów po Starym Podgórzu i No-
wej Hucie, swojego psa i byłej kotki. 
Publikowany w czasopismach, anto-
logiach, wyróżniany w konkursach, 
wydał jakieś książki. Coś tam kmini, 
kombinuje, ogólnie różne takie (takie).
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***

latem 19tego w cieniu zapowiedzianej katastrofy
znalazłem w końcu pracę nowi znajomi
na przerwie na papierosa mówili te dane są przesadzone
podobno nie uwzględniają geoinżynierii
kosmiczne żaluzje rozpylanie aerozolu w stratosferze

a jednak coś wisi w powietrzu
kobiety nie chcą rodzić dzieci
dwugłowe cielaki topniejące lody
oglądamy mad maxa czekamy na barbarzyńców

łatwiej wyobrazić sobie koniec świata niż kapitalizmu
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Spoiler: wszyscy umrzemy albo wróżenie 
z aerozolu // Anna Mochalska

Do tej pory świat kończył się niezliczoną ilość razy (tak napraw-
dę zliczoną, niemniej jednak wielokrotnie). Czytano nam z kart 
i przepowiadano z gwiazd, że lada moment, może w najbliższy 
czwartek, a najdalej na koniec kolejnego roku, będziemy musieli 
wypisać się z życia na amen. Oswoiliśmy się z myślą o końcu, 
który następuje nagle i niespodziewanie (choć z tą niespodziewa-
nością można dyskutować). Żyjemy w gotowości, godzimy się na 
ewentualny Armagedon, ale zmiany klimatu omijają nas szerokim 
łukiem. Katastrofa ekologiczna? Dziękuję, postoję. „(…) te dane są 
przesadzone / podobno nie uwzględniają geoinżynierii”.

Koniec znanej nam cywilizacji jest tylko jednym z końców, któ-
rych nie potrafimy sobie wyobrazić. Wyobraźnia zawodzi nas także 
przy próbach wprowadzenia zmian społecznych, ekonomicznych, 
politycznych. Obowiązujący system gospodarczy zawęża nasze 
myślenie do kategorii produktu, kapitału, popytu. Właściwie nic 
się nie dzieje latem roku 2019, więc pewnie nic się nie zdarzy 
latem roku 2020. Czy zdarzy?

Krótkie „a jednak” wprowadza napięcie w ten sielsko-apoka-
liptyczny obrazek (jasne, stoimy „w cieniu zapowiedzianej kata-
strofy”, ale jeszcze trochę tu postoimy, „znalazłem w końcu pracę”). 
Zostają nam zesłane znaki, a nauczeni dotychczasowym doświad-
czeniem wiemy, że znaków nie należy ignorować. Podejmujemy 
więc działania – „oglądamy mad maxa czekamy na barbarzyńców”. 
Może to działania pro forma, ale nikt nie zarzuci nam bezczyn-
ności! Jeszcze nic się nie dzieje, lecz to cisza przed burzą, znamy 
te numery. Intuicja do tej pory nas nie zawiodła, ewidentnie „coś 
wisi w powietrzu”. 

Bardzo oszczędnie gospodarując słowem i poetyckimi środ-
kami, Michał Sokołowski osiąga świetne efekty. Zostawia 
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czytelnikowi bardzo dużo miejsca, sygnalizując mu jedynie moż-
liwe rozwiązania i interpretacje. Wszelkie nawiązania kulturowe 
oraz towarzyszące wierszowi okoliczności zewnętrzne (czas, bie-
żące wydarzenia) umiejętnie wplata w tkankę tekstu, nie poświę-
cając im więcej miejsca niż to absolutnie konieczne dla uzyskania 
czytelności. W dziesięciu linijkach udaje mu się jednocześnie 
podjąć kwestię ekologii, odpowiedzialności jednostkowej i zbio-
rowej, mechanizmów działania w sytuacjach skrajnych, zdolności 
przystosowawczych oraz obojętności. Jest tu i powaga, i wisielczy 
humor, i ironia. Przede wszystkim jednak, choć poeta w ogóle 
nie moralizuje ani nie poucza, czytam ten wiersz jako ostrzeżenie, 
alert bezpieczeństwa. 

Realne zagrożenie stanowi tu zmienność klimatu i niezmien-
ność kapitalizmu; co ważniejsze – właściwym źródłem zagrożenia 
jest człowiek. To my jesteśmy potencjalnym powodem wszelkich 
problemów – tych dotykających ludzkość i tych wpływających na 
przyrodę. Ignorujemy to, co powinno nas niepokoić i ćwiczymy 
się w tworzeniu tematów zastępczych. Bawimy się w ciuciubabkę 

– po okręceniu, z zasłoniętymi oczami celujemy palcem w losową 
osobę czy zjawisko, znajdując w ten sposób wroga, kozła ofiarne-
go. Nasza uwaga nigdy nie jest skupiona tam, gdzie trzeba; nasze 
oczy nigdy nie są zwrócone we właściwym kierunku. Cały czas 
nabieramy się na te same sztuczki: „kobiety nie chcą rodzić dzieci 
/ dwugłowe cielaki”. Zawsze znajdzie się jakaś plaga, którą nale-
żałoby wytępić.

Przy tym wszystkim Sokołowski ani na chwilę nie zwalnia nas 
z odpowiedzialności za zachodzące zmiany lub – przeciwnie – za 
ich brak. Katastrofa być może nadchodzi, ale jeszcze nie nadeszła. 
Praca sama się nie wykona, system sam się nie zmieni, nikt niczego 
nie zrobi za nas. Nie chodzi tylko o przetrwanie, a może nawet 
w ogóle nie chodzi o przetrwanie. Jeśli mamy ocalać świat, to 
świat ten musi być wart ocalenia. Są rzeczy, na które jeszcze mamy 
wpływ, a przynajmniej możemy mieć taką nadzieję. 
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No właśnie, nadzieję. Czy z tym zostawia nas poeta? Być przy 
nadziei, spodziewać się, oczekiwać – te czasowniki konotują zgoła 
inne skojarzenia (choć przecież „kobiety nie chcą rodzić dzieci”), 
pasują jednak do wiersza Michała Sokołowskiego. Dodałabym do 
nich: sygnalizować, zauważać, zwracać uwagę; może nawet dopro-
wadzać do porządku. Od dawna wiemy, że „innego końca świata 
nie będzie”, a jednak wariantywność „innego” jest coraz bogatsza, 
bywa niepokojąca. Wiemy, czym skończyło się czekanie na bar-
barzyńców. Historia lubi się powtarzać.

Jeśli chciałabym się czepiać autora (no ba, że bym chciała!), to 
wzbogaciłabym ten wiersz o tytuł. 

I więcej nic. 

Anna Mochalska (ur. 1992) – bydgoszczanka. Autorka arkusza po-
etyckiego Okno na świat oraz tomów syndrom obcej ręki i same głosy. 
Dwukrotnie wyróżniona w projekcie Biura Literackiego „Pracow-
nia po debiucie”, nominowana do nagrody głównej w konkursie 
im. Klemensa Janickiego, nominowana do Nagrody Poetyckiej im. 
K. I. Gałczyńskiego za tom same głosy. Nagradzana w konkursach 
poetyckich i krytycznoliterackich. Wiersze i/lub recenzje publi-
kowała m.in. w „Wakacie”, „Arteriach”, „Inter-”, „Twórczości”, 

„Salonie Literackim”, „biBLiotece”.
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alicja dusza:
absolwentka krakowskiej 
komparatystyki literackiej, 
studentka tekstów kultu-
ry, doktorantka kulturo-
znawstwa. Zainteresowa-
na kobiecością, męskością 
i ciałem. Bada strategie 
narracyjne. Krakowianka, 
nie z urodzenia. Publiko-
wała w „Tlenie Literac-
kim”, „Stonerze Polskim” 
i „Grupie MULTImedia”. 
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czerwiec

gdy mijam się w drzwiach z tym o którym nie chcesz mówić
zmieniam się w ścianę wody która elegancko przepuszcza w progu
na linii wspomnienia i litery budzi się zapach który
nosiłeś za uchem we wgłębieniu między żuchwą a szyją
ciepły cielesny polizany jak znamię o którym wiem ale nie mogę 
znaleźć
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Zapach znaczy spotkanie – osobisty 
komentarz do osobistego wiersza  
// Łukasz Kraj

Ciebie się nie czyta ani nie rozumie, ale czuje i poznaje zmysłami, 
każdym porem skóry, subtelny, ulotny, utkany z wrażeń, a przecież 
tak namacalny, tak cielesny aż do krwi, aż do szpiku kości czerwcu 
Alicji Duszy. Nie masz bowiem ciała złożonego z członków i na-
rządów, a każda próba unieruchomienia Cię w literaturoznawczym 
warsztacie niczym na stole operacyjnym, aby przy pomocy steryl-
nych narzędzi dostać się do tkliwego wnętrza, licząc, analizując 
i rekonstruując, byłaby gwałtem na Twojej amorficznej, luźnej 
tkance słów-zapachów. Nie wybaczyłbym sobie takiego aktu prze-
mocy, pozostań więc, wierszu, cielesnością bez ciała, bez korpusu, 
splotem bodźców niespojonych tyranią nadrzędnego sensu.

Pierwszym i być może najsilniejszym czy najtrwalszym, bo naj-
mocniej zakorzenionym w tym, co w nas „naturalne”, pierwotne 
i jeszcze nieopisane, wrażeniem, jakie pozostawia we mnie nasze 
spotkanie, jest zapach. Zapach to jednak zagadkowy, bo wszak 
nienależący ani do Ciebie, ani do mnie, „zapach który nosiłeś za 
uchem we wgłębieniu między żuchwą a szyją”. Zapach skrajnie 
odmienny od „architektury perfum”, niedający się ani rozłożyć 
na czynniki pierwsze, jakkolwiek poetycko by one nie brzmiały 
(nuta głowy, nuta serca, nuta głębi), ani tym bardziej ująć w naj-
bardziej wyrafinowanych, lecz zawsze skazanych na niewystarczal-
ność opisach. O nie, wierszu, Twój zapach i zapach, który został 
w Tobie zaklęty, nie należy do konkretnego przedmiotu ani osoby. 
Jest to zapach sytuacji, woń intymnego spotkania, które przypo-
mina taniec zakochanych: muśnięcia ciał, ale nie trwałe spojenie, 
dystans i ruch, ale nigdy oddalenie. Taki jest zresztą każdy zapach 

– przychodzi do nas z niewielkiej odległości, z bliska, nie daje się 
imitować, transmitować, reprezentować.
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Nie istnieje alfabet – a przynajmniej ja nie znam takiego – 
w którym woń można by oddać czy zapisać, nie istnieje też al-
fabet, którego materiał stanowiłby zapach, co, jak myślę, odróż-
nia powonienie od pozostałych zmysłów. Czucie to zatem nie 
odczytywanie albo syntezowanie sensu, ale spotykanie, zbliżanie, 
dążenie-do, implikujące obecność, nienazywalność, semi-soma-
tyczny afekt, drżenie nozdrzy, drżenie skóry, mijanie się, zbliżanie 
i oddalanie ciał, mijanie się, zbliżanie i oddalanie sensu. Czujemy 
woń tak jak przeczuwamy sens, ukryty za „ścianą wody która 
elegancko przepuszcza w progu / na linii wspomnienia i lite-
ry”, niedotykalny. Gdy przychodzi zapach, ten zwiastun ciała, 
domyślamy się bliskości nadchodzącego spotkania. Domyślamy 
albo do-myślamy, bo przecież tak często zapach ewokuje jedynie 
wspomnienia – i nie jest nam dane dotknięcie czy posmakowanie 
ciepłego, żyjącego ciała.

Kiedy oddycham (z) Tobą, wierszu, myślę o wspólnocie woni, 
o intymności spotkania, podczas którego wnika wewnątrz mnie 
powietrze wydychane przez inne, zawsze osobne i nieredukowalne 
ciało. Żyjemy zanurzeni w życiodajnym powietrzu, nasze wonie 
mieszają się, oddychamy ze sobą i sobą wzajemnie. Bezcielesny, 
widmowy czerwcu, który przychodzisz znikąd i zewsząd, przy-
nosząc bukiety zapachów – a każdy z nich jest obietnicą – widzę 
i czuję w Tobie projekt, być może utopijny, nowej, miłosnej wspól-
notowości, w której ja oraz inny/a zaakceptujemy nieredukowalny, 
dzielący nas dystans, widząc w nim nie tyle smutną ontologiczną 
konieczność, co gwarant osobności i jednostkowości. Ten, „o którym 
nie chcesz mówić”, byłby więc być może figurą symbolizującą czystą 
obecność innej osoby – relację z nią moglibyśmy zaś nawiązać nie 
przez nazywanie albo podporządkowanie, a balansowanie pomiędzy 
językiem a ciałem przez – jak to ujmuje Luce Irigaray w La voie de 
l’amour – dążenie do spotkania, ale bez osiągnięcia celu



 134 ·  Kontent. Kwartalnik literacki

Znakiem tego ostatniego, owego „nakierowywania się” na inne-
go/inną, byłby właśnie zapach: przypominający o innej obecności, 
ale uniemożliwiający jej inkorporację, wymagający zbliżenia, ale 
bez pochwycenia.

W tym duchu można też odczytywać kończące Cię słowa, wier-
szu: „znamię, o którym wiem ale nie mogę znaleźć”. Znamię jest 
bowiem nie tylko charakterystyczną częścią ciała, która pozwala 
nam je rozpoznać. Jest także znakiem, swoistą sygnaturą, formą 
imienia, lecz imię to nie należy do abstrakcyjnego uniwersum 
kultury, a do „ciepłej i cielesnej” przestrzeni skóry, która zamyka 
i chroni przed wiwisekcją to, co nieoczywiste, niepoznane i własne. 
Zastępując imię znamieniem, pozwalasz mi wkroczyć w rejestr 
niewerbalnej, somatycznej komunikacji spod znaku zapachu. Nie-
oczywistość, fragmentaryczność i dystans charakteryzujące takie 
międzycielesne porozumienie, przyjmuję z całą wdzięcznością 
człowieka, który rozpaczliwie stara się uniknąć jakiegokolwiek 
zawłaszczenia – czy to w miłości, czy to podczas lektury wier-
sza, nawet za cenę niejednoznaczności, nawet za cenę zagubienia 
w gąszczu własnych i cudzych wrażeń-zapachów.

Łukasz Kraj (ur. 1995 w Krakowie) – student filologii polskiej 
w ramach MISH i filologii francuskiej na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Sekretarz redakcji kwartalnika „KONTENT”. Publikował 
m.in. w „Ruchu Literackim”, „Pamiętniku Literackim”, „Znaku”. 
Tłumaczy poezję i hoduje rośliny doniczkowe. 
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małgorzata lebda:
(ur. 1985) ‒ dorastała w beskidzkiej wsi 
Żeleźnikowej Wielkiej. Doktor nauk 
humanistycznych (specjalność teoria 
literatury i sztuk audiowizualnych), na-
uczycielka akademicka. Autorka pię-
ciu tomów poetyckich, najnowszy Sny 
uckermärkerów (WBPiCAK, Poznań 
2018). Za tom Matecznik (WBPiCAK, 
Poznań 2016) nagrodzona tytułem 

„Krakowskiej Książki Miesiąca”, Sty-
pendium im. Stanisława Barańczaka 
(w ramach Poznańskiej Nagrody Lite-
rackiej) oraz Nagrodą im. Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego. Tom Sny… 
został nominowany w 2019 roku do 
Wrocławskiej Nagrody Silesius w ka-
tegorii Książka Roku oraz do Nagrody 
Literackiej Gdynia. Jej książki uka-
zały się w przekładzie na język czeski 
(tł. Bogdan Trojak), włoski (tł. Marina 
Ciccarini) i serbski (tł. Biserka Rajčić). 
Ultramaratonka i taterniczka. Fotogra-
fuje. Mieszka w Krakowie.
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Rośliny słabną, chowamy je obok 
kochanych zwierząt

Możliwe, że chodziło o system korzeniowy, który uszkodziłyśmy 
przy przesadzaniu. Araukaria przebiła korzeniami plastikową do-
niczkę. A więc życie, powiedziała matka i poprosiła o przyniesienie 
torfowej ziemi spod pasieki. Araukarię przesadzałyśmy w chłod-
nym listopadowym słońcu. Już po kilku tygodniach zaczęła tracić 
igiełkowate liście, ciążyć ku ziemi. Araukaria, ta jodła z wyspy 
Norfolk, wyspy którą wyobrażałyśmy sobie raz egzotycznie, raz 
oblewaną chłodnymi wodami oceanów, była zapowiedzią – jak 
mówiła matka – okresu cienia. Nocami budziły mnie ciche kroki, 
ciało matki wędrowało od rozłożystej begonii, do caladium o li-
ściach jak z papieru, przez które biegną ciemnozielone nerwy, dalej 
do zachodniego okna wychodzącego na ubojnię, przystawała przy 
dracenie. Wiedziałyśmy, że niska temperatura zachodniego pokoju 
drażni tę subtropikalną roślinę, jednak nie przeniosłyśmy jej do ja-
snej jadalni. Wszystkie kwiaty, po diagnozie, którą latem usłyszała 
matka, przeniosłyśmy do zimnego pokoju. Miały podjadać wilgoć, 
przypominać o rodzącym się życiu, konfrontować się z utratą. Ale 
utrata zajmowała ich delikatną strukturę, zaczynała od liści lub 
od korzeni. Na paprociach przyniesionych lata temu z nawojow-
skiej szklarni, odkryłyśmy wczesnym grudniem lepkie wełnowce. 
Drobne ręce matki przecierały rośliny raz wodą z mydłem, raz 
alkoholem. I chociaż matka walczyła z utratą niszcząc pluskwia-
ki, to od czasu do czasu podnosiła wzrok znad roślin i mówiła: 
odbierać życie by zatrzymać życie. Jej oczy przypominały wtedy 
dno głębinowej studni. W dniu pierwszego śniegu matka musiała 
przyznać się do straty. A więc śmierć, powiedziała i wskazała miej-
sce, w które należało zakopać rośliny. Leżał tam już Kuba, wyżeł 
weimarski, którego dziesięć lat temu zajęła wścieklizna, krzywiąc 
mu pysk i spowalniając ruchy. Leżał tam też Nero, owczarek nie-
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miecki potrącony przez samochód pod domem Mężyków, z asfaltu 
do tej pory jeszcze nie zeszła krew. Rozlało się w kształt Australii, 
powiedziała siostra, kiedy w chwile po wypadku poszłyśmy przy-
łożyć dłonie do nagrzanej nawierzchni. Pochówek roślin odbył 
się w trzymającym mrozie. Siostra zapytała, czy za rośliny powin-
nyśmy zmówić wieczne odpoczywanie. Oczywiście, powiedzia-
łam, dotykając przy tym jej różowo naznaczonego przez mróz 
policzka. Melodyjnym szeptem wypowiedziałyśmy świętokradcze 
wobec zaistniałej sytuacji słowa modlitwy. Dłonie skostniały nam 
od pracy w ziemi. Karminy ziemię roślinami – szepnęła B. Po 
wszystkim wystawiłyśmy na zewnątrz ciepłe języki i łapałyśmy 
geometryczne struktury płatków śniegu. W oknie zimnego po-
koju dostrzegłam obserwującą wszystko matkę. Teraz wyraźnie 
było widać jak bardzo ubyło jej od sierpnia. Na szybie, co jakiś 
czas, osadzała się delikatna para z jej ust. A więc mimo wszystko 
życie – powiedziałam. A jednak.
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Collabo // Antonina Tosiek + Marcin 
Świątkowski

W rozmowie dla ,,Kultury u Podstaw’’, która towarzyszyła premie-
rze Snów uckermärkerów,  przeprowadzonej kilka miesięcy temu 
z Małgorzatą Lebdą przez Agnieszkę Budnik, wybrzmiało pewne 
wciąż przybierające na wadze gatunkowej pytanie, które zawi-
sło nad projektem poetyckim Lebdy po ukazaniu się jej ostatniej 
książki, czyli: fajnie, fajnie, ale co dalej? Sny... wytrąciły argumenty 
tym, którzy wieszczyli wyczerpanie się koncepcji i języka, w jakie 
ubierała swoje zbliżenia autorka. Zdawało się, że książka ta po-
mimo nowej powściągliwości, rygoru formalnego i zmiany samej 
perspektywy uczestniczącej/przypatrującej się podmiotki, stano-
wić będzie wraz z Granicą lasu i Matecznikiem pewien zamknięty 
tryptyk. Pracując w odrobinę innych dekoracjach, Sny… czule 
i wyrozumiale rozprawiały się przecież z tymi samymi duchami. 
We wspomnianej rozmowie dla ,,KuP’’ Lebda opowiadała o tej 
poetyckiej triadzie jako o całości, po której nadejść może dla jej 
twórczości nowe otwarcie. Ani to wróżba, ani życzenie, ot – jak-
by asekuracja. I jak tu nie wyczekiwać, nie klikać kompulsywnie 
w linkowane przez czasopisma literackie nowe wiersze autorki? 
Tropiliśmy więc pilnie kolejne publikacje, a do trójwierszowego 
zestawu z 4. numeru ,,Wizji’’ (jeśli komuś umknął, proszę odłożyć 
chwilowo niniejsze czytanie na poczet tegoż właśnie) wracaliśmy 
wielokrotnie, ponieważ zdawało się, że zwiastował nowy sposób 
poetyckiego obrazowania w twórczości Lebdy. Ale do prozy!

Oto mieszają się dwa porządki – przyrodniczy i ludzki, złą-
czone w przedziwnym splocie, którym jest tu hodowanie roślin 
i zwierząt.  Hodowla wyklucza dzikość, pierwotność relacji – roz-
kład sił między człowiekiem a rośliną czy zwierzęciem w niewoli 
jest zupełnie inny niż ten sam rozkład między człowiekiem a isto-
tą wolno żyjącą. Różnica, jak nam się zdaje, polega na stosunku 
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zależności. Istoty dzikie w naturze żyją niezależnie, rozłącznie 
w stosunku do człowieka – i funkcjonują dzięki temu na innej 
płaszczyźnie. Te hodowane są z kolei uzależnione od milczącej 
(lub nie) obecności gatunku homo sapiens.

Tu kryje się główny paradoks tego tekstu, pęknięcie, które ujaw-
nia znaczenie: nie da się bowiem wspomnianej relacji przełożyć 
w skali jeden do jednego na stosunki międzyludzkie. Teoretycznie 
dzieci matki są od niej zależne, tak jak hodowana Araukaria czy 
owczarek Nero; a jednak stanowią odrębne byty, całkowicie od-
dzielne. Dlatego zagadnienie śmierci nabiera podwójnie tragicz-
nego wymiaru: człowiek umiera nie tylko jako istota pozostająca 
w relacji, ale też jako dzika istota, tym samym pozostawiając po 
sobie dwie (i więcej) pustki zamiast jednej. 

Obecne w utworze dziewczynki usiłują scalić te dwa bra-
ki właśnie poprzez postawienie znaku równości. Na pogrzebie 
zarażonych pasożytami roślin żegnają się z chorą matką. Jednak 
próby oswajania śmierci kończą się zawsze podobnie: fiaskiem, 
ponieważ żadne zabiegi symboliczne nie są w stanie zniwelować 
jej absolutnej realności. 

W Rośliny słabną, chowamy je obok kochanych zwierząt otrzy-
mujemy oswojoną i znaną czytelnikom książek Lebdy przestrzeń: 
dom rodzinny, którego okna wychodzą na pobliską ubojnię oraz 
na zarówno groźną i mroczną, jak i życiodajną przyrodę, która 
organizuje cykle domowych obrzędów. Nieobce są także rekwi-
zyty oraz bohaterowie opowieści; kolejny raz pojawia się wątek 
siostrzanej, czy szerzej – kobiecej – wspólnoty, uczestniczenia 
w zacieśniającym więzy rytuale i zacieraniu granic pomiędzy tym, 
co z ciała, a co z ziemi. Ale zapowiadane i nieuchronne odcho-
dzenie nie wartościuje żyć – wieczne odpoczywanie odmawia się 
przecież zarówno nad ciałami psów, jak i araukarii. A każda z tych 
strat uczy pokory i prowadzi do pożegnania z postacią centralną, 
matką. Śmierć okazuje się zatem ostatecznym scaleniem materii, 
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konsekwencją odwiecznego porządku natury – podlegamy ciągłej 
przemianie, a z ziemi nad martwymi ciałami kiełkować będą nowe 
życia. 

Znajdą się oczywiście tacy, którzy uznają, że ten język nie wy-
trzymuje ciężaru narracji, że rozciągnięty pomiędzy kropki i prze-
cinki staje się przyciężki w swoim egzaltowanym czy nazbyt „czu-
łym” tonie. Może nawet będą mieli trochę racji. Znajdą się również 
tacy, którzy skwitują ten tekst prostym: ładne, sprawnie napisane, 
ale to już przecież było.

Nie jesteśmy pewni, czy to dobrze, że ten utwór został napisany 
prozą. Lebdowe przypowieści wierszem mają jedną wspaniałą zale-
tę – zmuszają czytelnika do dopowiedzeń, tworzą niejednoznaczne 
symbole, które jednak dają się odczytywać bez popadania w grzech 
nadinterpretacji. Znaczenie wiersza jest wtedy ukryte w spacjach 
i odstępach, rozpięte na figurach jak pajęczyna, w którą dopiero 
chwyta się sens. W prozie ten zabieg umyka, rozpływa się w długich 
ciągach słów tworzących zdania. Tym samym w miejsce nieoczy-
wistych skojarzeń, rozbudzających wyobraźnię i zmuszających do 
refleksji, pojawia się niepokojąca prostota, jasność, która w wypadku 
tematów tak poważnych bywa równie zbawcza, co zgubna. 

Powoływane do życia figury zastygają w dekoracjach, które, 
jak się zdaje, wyczerpały już swój liryczny potencjał. W Snach uc-
kermärkerów opowieść snuje się od ciszy do ciszy, buduje napięcie 
i niepokój za sprawą zbliżeń, urywków, broniąc się tym samym 
przed naddatkowym patosem. Niezwykły talent Lebdy zawiera 
się w jej umiejętności stwarzania świata za pomocą mikrogestów 
i zatrzymań. W prozie „wrażenie” ustąpiło miejsca „działaniu”, 
co w przypadku specyfiki afektywnego pisania autorki, utrudnia 
nawiązanie intymnego spotkania z wykreowaną opowieścią. Kre-
ślimy paralelę pomiędzy twórczością poetycką Lebdy (w szcze-
gólności Snami…) a powyższym tekstem prozatorskim, ponieważ 
jest to nadal bardzo poetycka proza, która w dodatku opowiada 



onewierszstandy •  Małgorzata Lebda · 141 140 ·  Kontent. Kwartalnik literacki

dokładnie tę samą opowieść. Nie dziwi nas poszukiwanie nowego 
otwarcia w formie prozatorskiej, wręcz przeciwnie – uważamy, że 
to bardzo ciekawy przewrót. Zastanawia jednak, czy adekwatny do 
podjętego tematu. Nie sposób zignorować silnej relacji emocjonal-
nej Lebdy z jej twórczością, która, co autorka sama wielokrotnie 
podkreślała, zawiera w sobie także pewien aspekt terapeutyczny. 
Powrót wierszem czy prozą do Źeleźnikowej Wielkiej, do rany 
związanej z utratą rodziców, to niemal heroiczna praca. Praca 
pamięci, wrażliwości i woli. Może więc łatwiej nabierać dystan-
su wobec miejsca, ubierając je w narrację? Może nadawanie mu 
imienia, nazywanie każdego związanego z nim szczegółu, oddala 
niepokój i poczucie straty. 

W tekście niewiele jest miejsca dla czytelnika, a jeszcze mniej – 
dla języka. Zdecydowaną dominantą tej prozy jest alegoryczna me-
tafora, która zajmuje w niej miejsce i rozplenia się jak liście bluszczu 
na przygotowanym stelażu. Jeżeli zaś za stelaż uznamy myśli, prze-
życia i emocje autorki, wtedy zupełnie znika gdzieś uniwersalistycz-
ny przekaz, znika to, czego możemy się od Lebdy nauczyć – zostaje 
sama Lebda, istota niewątpliwie arcyinteresująca, jednak uwikłana 
w swoją własną historię, w uniwersum własnych emocji, do którego – 
zgodnie z myśleniem sartrowskim – nie mamy wstępu. 

Autorka przenosi więc ciężar poznawczy swojego utworu ze 
swoistego egzystencjalnego doświadczenia, które – wyrażone tek-
stualnie – generuje kolejne doznania, na empatię, współodczu-
wanie, otwarcie na Innego, zarówno w kontekście człowieka, jak 
i zawartych w tekście figur przyrodniczych. Od mnożenia emocji 
Lebda przechodzi do wiwisekcji tych, które są już obecne w tekście. 
Budzi to naturalnie wątpliwości i pewne opory, szczególnie dziś, 
gdy od ciężkich, modernistycznych podmiotów, dominujących 
lekturę, ucieka się jak od ognia, nieważne, czy w stronę niwelo-
wania ich obecności, czy transferu znaczeń w inne rejony. W tym 
sensie omawiany tekst, rozumiany jako eksperyment, jest bardzo 
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ciekawy – wyznacza bowiem ryzykowną ścieżkę, na którą Lebda 
może, ale nie musi wejść i tym samym zmusić nas lub nie zmusić 
do rewizji pewnych krytycznych dogmatów.

Jeśli więc czytać twórczość Lebdy jako wielką księgę-sagę o da-
nym „miejscu” i „ludziach stamtąd”, Rośliny słabną, chowamy je obok 
kochanych zwierząt stanowią kolejną udaną impresję o czymś kru-
chym i bolesnym, co zdarzyło się „tam”. A my będziemy je czytać 
tak, jak czyta się Tkaczyszyna-Dyckiego, ale bez tego dojmują-
cego wrażenia, że oto podpuszcza się nas historią, o której nigdy 
nie powiemy: znam. Jeśli jednak Małgorzacie Lebdzie zależy na 
poszerzeniu pola dla języka i konwencji, napiszemy: to naprawdę 
dobra proza poetycka, znam.

Marcin Świątkowski (ur. 1992) – doktorant w Katedrze Krytyki 
Literackiej UJ, wiceredaktor naczelny kwartalnika KONTENT, 
krytyk poetycki, dydaktyk, publikował w „Małym Formacie”, „Xię-
garni”, „ArtPapierze”, „Bez Porównania”, „Krakowie” i innych.

Antonina M. Tosiek (ur. 1996) – dwojga imion. Absolwentka 
pewnego studium aktorskiego, od lat gra na poznańskich scenach. 
Pisuje także teksty sceniczne. Laureatka konkursów i nagród 
poetyckich, m.in.: Małopolskiej Nagrody Poetyckiej ,,Źródło”, 
OKP im. Zbigniewa Herberta, OKP im. Haliny Poświatowskiej, 
,,Środka Wyrazu’’ oraz ,,Połowu’’ 2018 i ,,Wiersza doraźnego’’ or-
ganizowanych przez Biuro Literackie. Publikowała w prasie oraz 
internecie. Studiuje filologię polską na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza.
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marcin podlaski: 
(ur. 1993) – laureat Połowu Poetyc-
kiego 2018 oraz finalista Pracowni 
Pierwszej Książki 2019 w Biurze 
Literackim. Publikował w almana-
chu Połów. Poetyckie debiuty  (Biuro 
Literackie 2019), Wiersz i opowia-
danie doraźne (Biuro Literackie 
2019) oraz w czasopismach. Czło-
nek Kolektywu Redakcyjnego 
kwartalnika „Rzyrador”. Mieszka 
w Krakowie. paweł kusiak:

(ur. 1998) – autor (oraz współ-
autor) wierszy, redaktor. Lau-
reat 14. Połowu. Publikował 
m.in. w „Wizjach”, „Heli-
kopterze”, „Wakacie”, „Tle-
nie Literackim”, „Kontencie”, 

„Stonerze Polskim”, „Małym 
Formacie” i „biBLiotece”; na-
pisał pewien wiersz na pewnej 
ścianie. Pracuje nad debiutem. 
Studiuje  i mieszka w Krako-
wie, z którego nie pochodzi. 



onewierszstandy •  Podlaski/Kusiak · 145 144 ·  Kontent. Kwartalnik literacki

chcemy van gogha

skręć sobie lolka z wadowic
i patrz na przewóz wielkich białych polskich
albo wołaj: my chcemy van gogha
powiem ci że życie to
jebany polarny na głodzie klimatycznym
na pewno nie świnia
ja chcę van gogha

podmuch z centralnego pieca 
zmiecie zgłoski ale powstaną na sygnał
polane od spiritus sancti
i błąkać się będziemy po pustyni
liżąc szyby nocnych bo skończy się hajs z nagród
hajs na cykl nauk przedrozwodowych 

bom jest zmartwychwstaniem i piciem
i klaskać kurwa bo świetliki przylecą
patrzeć przez szybę i pukać przez szkło

co wylane niewypite to znaczy
katastrofa klimatyczna zaskoczyła drogowców
w kolbach kukurydzy kiśnie mleko i wiemy
że już nigdy nie będzie takich płatków cornflakes
wielkie halo jak aureola
nad ogoloną głową collaboranta

DZIŚ JESTEM W NASTROJU
SPIERDALAJ GNOJU
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spierdalaj na karuzelę
karuzela karuzela karuzela z dehnelami
wóz albo nawóz i wywiąż się z frazy 
podmiot zbiorowy stłoczony we wronkach
efekt cieplarniany

na łąki napalmu prowadź go
odda satelicie co satelitarne
będzie oglądał meteoryty metodą na okaziciela
gdzie spadnie meteoryt stanie kfc
nakręcimy o tym foliarski film wysokiej jakości
poparzeni napalmem trzy razy mówią

opowiadasz mem
o przerobieniu bezdomnych na mobilne punkty wi-fi
transmisja danych szybka jak przemiana 
materii na rogu szewskiej i mafijnej
to moja organizacja
to moja praca ja jestem chórem
moja homeostaza wyszła do kopalni

to praca: subskrybenci naszego kanału 
fundują nam gołdę za to 
żebyśmy na wizji sturlali się do wisły
w tym kraju
można być tylko patopoetą
albo jeździć na karuzeli i czekać na świetliki 
jednak my chcemy van gogha
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ten 
wiersz
trafi
do 
spamu

DZIŚ JESTEM W NASTROJU

SPIERDALAJ GNOJU 

ars poetica
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Są takie wiersze, które traf ią do spamu  
// Zuzanna Sala

I dobrze. Bo nie nad każdym wierszem należy się rozwodzić – wartość 
niektórych bazuje na ich chwilowości. Można powiedzieć wprost: jeśli 
nie przeczytacie nigdy kolaboranckiego wiersza Kusiaka i Podlaskiego, 
prawdopodobnie wasze życie wiele nie straci na jakości. Jeśli przele-
cicie przez niego wzrokiem po to jedynie, żeby po krótkiej kategory-
zacji wrzucić go do spamu – też ok. Jeśli natomiast kiedyś będziecie 
na poetyckim evencie, usłyszycie wykonanie tego wiersza i kekniecie 
głośno przy kilku akcentowanych, wykrzykiwanych do mikrofonu fra-
zach (vide: „karuzela z dehnelami”) – to chyba dotrzecie do finalnego 
przeznaczenia tego wiersza. 

Ostatecznym bowiem celem tekstu chcemy van gogha jest wyrażenie 
dość prostego buntu przeciw niesłusznie mitologizowanym symbolom 
i postaciom, a że nie od dziś wiadomo, że wszystko, co patetyczne, prosi 
się aż o wyśmianie – obrana droga do zrealizowania założonego celu staje 
się bardzo jasna. Być może odrobinę zbyt jasna. 

Tytułowa fraza brzmieniowo znajduje się blisko religijnej pieśni My 
chcemy Boga, co ładnie koresponduje z początkową strategią przywo-
łania Jana Pawła II w kategorii nie tyle symbolu, co memu. I właśnie 
tutaj, na samym początku, poprzez odwołanie do bardzo jasnych wzorów 
popkulturowych, panowie poeci zaczynają się żegnać z szansą na prze-
pracowanie buntu i wybierają ścieżkę ślizgania się po zabawnych tropach. 

Osobiście uważam, że przez zbytnie zaufanie własnemu flow, a zbyt 
małe – własnej chłodnej, intelektualnej kalkulacji, Kusiak i Podlaski 
mogli wiele z potencjału tej kolaboracji stracić. Kiedy przypominam 
sobie najchłodniejsze frazy ich – czytanych wcześniej przeze mnie – 
wierszy, myślę, że połączenie tych sił mogłoby przynieść dużo bardziej 
interesujący tekst. A tymczasem otrzymujemy prostą kolaborację – taką, 
która może trafić do spamu, a może trafi do czytelniczej pamięci jako 
przyjemny, memiczny kolaż.

Zuzanna Sala – oryginalnie bierutowianka, ale mieszka w Krako-
wie. Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych 
UJ. Publikowała teksty krytyczne w „Odrze”, „ArtPapierze”, „Wa-
kacie” i „Nowej Dekadzie Krakowskiej”.



p
ro

za
 ·

 p
ro

za
 ·

 p
ro

za
 ·

 p
ro

za
 ·

 p
ro

za
 ·

 p
ro

za
 · 



p
ro

za
 ·

 p
ro

za
 ·

 p
ro

za
 ·

 p
ro

za
 ·

 p
ro

za
 ·

 p
ro

za
 · 

kamil jan podolski:
 
Kommt aus Neustadt In Westpre-
ussen. Tam ukończył szkołę średnią, 
swoją wadą wymowy wspierając li-
cealny teatr Prawie Lucki. Studiował 
Kulturę i praktykę tekstu: twórcze 
pisanie i edytorstwo na Uniwersytecie 
Wrocławskim, równolegle działając 
w grupach filmowych: Kronostudio 
i Kreomedia. W 2017 opublikował 
dwa opowiadania w magazynie „He-
likopter”. Aspirujący dżentelmen – ka-
pitał symboliczny zbierał w sklepach 
marek odzieżowych premium, obec-
nie miesza alkohole w czołowym wro-
cławskim koktajlbarze. Zna Krav magę. 
Wmawia wszystkim, że jest z Gdyni.
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Dorosłość

Kiedyś wyobrażałem sobie, że będę dorosły. Że będę dorosły i będę 
miał pracę, do której będę codziennie, od poniedziałku do piąt-
ku, wstawać o siódmej rano. Dzień zacznę od prasowania koszuli, 
potem szybki prysznic i na koniec ostatnie spojrzenie w lustro. 
Codziennie ta sama myśl, że powinienem zmienić garnitur. Wsia-
dałbym do auta, stał czterdzieści minut w korkach, bo dojazd do 
centrum jest trudny, a na końcu palił papierosa przed wejściem 
do budynku. Złote czasy palenia papierosów w środku już dawno 
się skończyły.

Kiedyś wyobrażałem sobie, że będę dorosły. Czasami szef mnie 
wkurwi, czasami da mi podwyżkę, rzadziej awans. Wrócę do domu, 
zjem zupę. Jej smak będzie zależał głównie od mojego humoru. 
Raz powiem żonie, że była pyszna, a raz na nią nakrzyczę, że 
jedyne co robi to siedzi w domu, a nawet nie umie nawet pierdo-
lonej zupy ugotować. Byłyby dni, że rzucałaby we mnie talerzami,  
a w tle słychać jedynie płacz naszego sześcioletniego synka. Byłyby 
też dni, że kochalibyśmy się jak zwierzęta, a w weekend jeździli-
byśmy sobie do parku na spacer i czułbym się świetnie; cieszyłbym 
się, że wszystko jest piękne.

Kiedyś wyobrażałem sobie, że będę dorosły. Że będę dorosły 
i będę siedział ze swoją żoną w centrum handlowym na kawie 
w przerwie między zakupami i zauważę swoją kochankę. Wtedy 
zacznę wyobrażać sobie, że jestem tą kochanką i czuję z tego po-
wodu jednocześnie wstyd i podniecenie. Głupio mi, że podoba mi 
się być czyjąś prywatną kurwą, rozwalać komuś małżeństwo, jed-
nak zarazem i tak było ono już rozwalone. Mrugnęłabym zalotnie 
do mężczyzny, którego chujem zawładnęłam, najlepiej tak, żeby 
jego żona prawie to zauważyła. Potem śmiałabym się na głos, kiedy 
w łóżku pomyliłby moje imię, a kiedy zostałabym sama, zaczęła-
bym płakać, że tak wygląda moje życie i że sama to sobie robię.



proza • Kamil Podolski · 151 150 ·  Kontent. Kwartalnik literacki

Wtedy moja żona by mnie wyrwała z zamyśleń, pytając czy 
będę mógł być na na urodzinach naszego syna. Mówiłaby, że to 
dla niego ważne, a ja wzruszyłbym ramionami, wbijając wzrok 
w kubek z czarną kawą.
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Przesiadka

Samobójstwo to nie taka prosta sprawa. Sam przymierzałem się 
kilka razy. Najbliżej byłem podczas czekania na pociąg do pracy. 
Strasznie nie chciało mi się iść do biura, a stojąc na peronie za-
uważyłem nadjeżdżający pociąg pośpieszny. Uznałem to za dobry 
pomysł, bo nigdy nie zatrzymywał się na tej stacji. Pierwsze kroki 
ku krawędzi były zaskakująco proste, nie spodziewałem się tego. 
Stojąc przy brzegu usłyszałem sygnał dźwiękowy pociągu i po-
czułem się jak w filmie. Zastanawiałem się tylko, czy powinienem 
przechylić sęi do przodu, skoczyć, czy może po prostu zrobić krok. 
Podobno samobójcy zazwyczaj robią spokojny krok wprzód, tak 
przynajmniej mówił na Discovery Channel ten czarny aktor, który 
zawsze gra Boga i ma taki głęboki, spokojny głos. Twierdził, że 
samobójcy – jeśli nie są naćpani – zachowują się spokojnie, ale 
ja nigdy nie chciałem być taki, jak reszta. Od dziecka starałem 
się znaleźć sposoby, dzięki którym mógłbym się wyróżnić. Chi-
chot losu sprawił, że mając dwadzieścia lat stałem się dokładnie 
taki, jak reszta. Pracowałem w sklepie, nienawidziłem swojej pracy, 
mieszkałem z rodzicami, pomimo silnej chęci usamodzielnienia 
sęi, a kiedy tylko mogłem, to chodziłem najebać się do jedynego 
baru w moim małym miasteczku. 

Trochę bez sensu zabijać się w takim momencie. Co po mnie 
zostanie? Kilka osób, które mnie za dobrze nie znały powiedzą, że 
zawsze byłem radosny, że nie wiedzą o co chodzi, kilka osób za-
płacze, a mojej dziewczynie będzie smutno, ale trochę też ulży jej, 
że nie musi słuchać mojego użalania się nad swoim życiem. Kiedy 
jej o tym opowiadam, czuje się niezręcznie się niezręcznie. Wi-
działem to w jej oczach. Nie wymagałem, żeby mi odpowiedziała. 
Po chwili ciszy dodałem to oczywiście, bo wiem, że zawsze mówię 
takie rzeczy za wcześnie, ale ona myślała, że musi mi to powiedzieć. 
Nic to nie zmieniło, bo nie mogła tego z siebie wydusić. To dobrze, 
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i tak nie uwierzyłbym jej. Może to jest ten powód? Może dlatego 
powinienem skoczyć czy tam zrobić ten krok. Z drugiej strony 
nie jest to jakiś wielki powód. Gdyby ktoś się o tym dowiedział, 
to wszyscy czuliby do niej żal, a jej byłoby zwyczajnie głupio – na 
to nie mam już wpływu.

To mi się podobało w myślach samobójczych. Wszystko zależy 
ode mnie. Jak to zrobię, dlaczego to zrobię i kiedy. Całkowicie 
moja decyzja. Nawet nie wszyscy artyści mają taką wolność. Mar-
tin Scorsese sam musiał zbierać na swój film, bo nikt w Hollywood 
nie chciał być producentem. W moim przypadku wszystko zale-
żałoby tylko ode mnie – całkowita wolność. Mógłbym podjąć tę 
decyzję impulsywnie, gdybym tylko chciał.

Podniosłem lewą nogę, żeby zrobić krok wprzód, ale szybko 
ją cofnąłem. To byłoby zbyt przeciętne. Spadnę plecami tak, jak 
fajni ludzie wskakują w filmach do basenu. Przynajmniej zobaczę 
to trójmiejskie niebo. 

Przechyliłem się.

Poczułem lekki opór powietrza na plecach. Moi koledzy będą 
mieli świetną historię do opowiadania. Chcieli być różnymi arty-
stami, a każdy musi mieć jakąś tragiczną historię o śmierci.

Stwierdziłem, że spojrzę na światła pociągu. Umrę z twarzą. 
Ku mojemu zaskoczeniu pociąg jechał wolniej niż powinien, Miał 
inny przód. Zamiast stożka, który zawsze szybko jeździł, widział 
stary, kwadratowy przód z okrągłymi światłami. Co gorsza, za-
trzymał się. Ktoś wskoczył za mną na tory. Poczułem się jak idiota. 
Pomyliłem pociągi. Zacząłem udawać, że straciłem równowagę. 
Rzeczywiście to musiało tak wyglądać, bo wszyscy mi uwierzyli. 
Od tego momentu niewiele czułem. Stwierdziłem, że liczą się rze-
czy, na które tylko ja mam wpływ, a na to, że ją kocham, podczas 
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gdy ona mnie jeszcze nie kocha, wpływu nie miałem. Na to, że 
mało zarabiam, też nie.W sumie to nie miałem nic, oprócz paru 
powierzchownych relacji. Zaczęło mnie to wkurwiać.

Miesiąc później powiesiłem się w lesie. W końcu coś poczułem. 
Żal do samego siebie.
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Komentarz // Lew Kostrzewa

Prozatorskie miniatury rządzą się swoimi prawami. Wymagają od 
swojego autora skupienia, kondensacji myśli, zgrabnego języka: 
komponentów, które sprawią, że trwająca dwie minuty lektura nie 
zostanie uznana za bezpowrotną stratę czasu. Niektórzy twórcy 
uciekają się do wywoływania silnych emocji, które momentalnie 
odejmują mowę – wystarczy wspomnieć tu słynne, uważane za 
najkrótsze w historii, opowiadanie Ernesta Hemingwaya. Inni 
stawiają na kolaż silnych, znaczących obrazów, które tworzą nie-
powtarzalne sytuacje – w tym wagonie siedzi wygodnie Maciej 
Topolski. Wiele pisarek i pisarzy zdaje się balansować zaś na gra-
nicy prozy i poezji, szukając wytchnienia w mglistym gatunku, jaki 
stanowi proza poetycka.

Opowiadania Podolskiego, teksty na tyle krótkie, że nie bę-
dzie kontrowersyjne nazwanie ich miniaturami, konsekwentnie 
zmierzają w przeciwnym kierunku. Oczywiście: puenta Przesiadki 
jest nieco efekciarska i aspiruje do miana tragicznej, ale ogólny 
wydźwięk obydwu próz wymyka się tej kategorii. Jednak sam fakt 
konceptualnej odrębności nigdy nie przesądza o literackiej warto-
ści tekstu. Nie jestem zaś pewien, czy Podolski oferuje czytelnikom 
wiele więcej oryginalnością.

Zarówno Przesiadka jak i Dorosłość odznaczają się przygasłym, 
silnie konfesyjnym charakterem. Opisują one jednak rzeczywi-
stość z dwóch różnych perspektyw. O ile Dorosłość jest silnie pro-
spektywna (mimo że podstawą narracji jest retrospekcja), o tyle 
Przesiadka stanowi próbę pisania w obliczu schyłku, w poczuciu 
wyczerpania i bezsensu. Z tego względu warto odczytywać prozy 
Podolskiego jako dyptyk. Tym zaś, co spaja oba opowiadania, wy-
daje się pozycja bohatera-narratora. Jest to postać, którą cechują 
złudne nadzieje, wyczerpanie, pesymizm czy niezwerbalizowane 
problemy na tle psychologicznym. Charakterystyka ta wydaje się 
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nieco przedpotopowa i znoszona, przywołuje na myśl bohate-
rów dekadenckich i zrezygnowanych, ratuje ją jednak poniekąd 
niewielka objętość tekstu. Obcowanie z bohaterami Podolskiego 
przypomina rozmowę z osobami, które bagatelizują swoje proble-
my i nie pozwalają pomóc sobie w potrzebie. Szukając bodźców 
prowadzących ich do wyrządzania sobie krzywdy, ludzie ci mówią: 

„nie jest to jakiś wielki powód”. Właśnie dzięki takiej prostocie 
w budowaniu psychologii postaci Podolski uzyskuje efekt natu-
ralnego everymana, z którym tak łatwo jest się utożsamić – nawet 
wówczas, gdy postawiony zostaje on w sytuacjach skrajnych i gra-
nicznych. Nie powinno wywołać jednak zdziwienia stwierdzenie, 
że zabieg ten posiada również swoje wady. Czytelniczki i czytelni-
cy, którzy choć raz trzymali w rękach dowolną klasyczną powieść 
realistyczną, mogliby z pewnością widzieć bohaterów Dorosłości 
i Przesiadki jednowymiarowo, niepełnie i powierzchownie. Tylko 
od nich zależeć będzie to, czy białe przestrzenie dyptyku Podol-
skiego wypełnione zostaną treścią, czy pozostaną puste.

Mimo punktów stycznych, które sprawiają, że zaprezentowane 
teksty warto odczytywać jako całość, należy podkreślić, że nie są 
one utrzymane na tym samym poziomie artystycznym. Każda ko-
lejna lektura obydwu opowiadań upewnia mnie w przekonaniu, że 
Dorosłość stanowi projekt subtelniejszy i lepiej przemyślany. Tym, 
co przesądza o jego wartości, jest z pewnością powracająca, melan-
cholijna anafora: „kiedyś wyobrażałem sobie, że będę dorosły”. Nie 
ma dla mnie większego znaczenia pozostała część tekstu. Projekcje 
dorosłości, które pojawiają się w myślach bohatera, mogłyby two-
rzyć znacznie inne konstelacje obrazów, w konsekwencji prowa-
dząc do odmiennych emocji i wniosków. Ale to jedno zdanie, ta 
modlitewna formuła, powtarzana przez bohatera niczym mantra, 
otwiera przed czytelniczkami i czytelnikami przynajmniej dwie 
możliwości interpretacyjne.
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W pewien sposób zdanie to brzmi jak głos z zaświatów, głos 
dziecka, które nie dostało szansy zweryfikowania tego, co uważa-
ło za dorosłość. Dorosłość, dodajmy, zbudowaną na smutku, ciszy 
i fałszywych uczuciach. Z drugiej strony anafora ta implikować 
może sytuację, w której narrator mierzy się z problemami toż-
samościowymi. Zupełnie jakby w jego głowie zaszczepiona była 
niefalsyfikowalna figura dorosłości, która okazała się nie przy-
stawać do rzeczywistości. Znaleźć można zatem w Dorosłości za-
równo elementy trenu, jak i poszukiwania podmiotowości w ob-
liczu zmieniającego się świata oraz ewoluujących sposobów jego 
doświadczania. Odpowiedź na pytanie, czy prozę napędzaną siłą 
jednego zdania uznać można za dostatecznie przemyślaną i odpo-
wiednio skomponowaną, pozostawiam osobistej refleksji.

Względem opowiadań Podolskiego można mieć mieszane 
uczucia. Jasne punkty tekstów przykrywa warstwa odtwórczości 
materialnej, tematycznej i stylistycznej. Ich lektura nie jest jednak 
doświadczeniem, które uznać można za stratę czasu. Wnioskiem, 
który można wynieść z lektury, jest zaś przekonanie, że z minia-
turami literackimi powinni mierzyć się raczej ci, którzy wpierw 
byli w stanie napisać dłuższe, spójne, pogłębione utwory. Dopiero 
systematyczne odejmowanie kolejnych elementów ze struktury 
tekstu będzie w stanie przynieść pożądany skutek – pojedynczą 
kartkę, która siłą oddziaływania dorówna kilkusetstronicowym 
powieściom.

Lew Kostrzewa (ur. 1996) – student kulturoznawstwa na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Redaktor magazynu „Wizje”.
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Adka

Dzisiaj stłukła mi się siostra.
Stało się to szybko i było niespodziewane, bo Adka o piętnastej 

czterdzieści jeden trzymała doniczkę z fikusem i patrzyła przez 
okno, a minutę później usłyszeliśmy huk. O piętnastej czterdzie-
ści trzy kolorowe szkło z Adki leżało na kafelkach, wymieszane 
z ziemią z fikusa.

Nie zaskoczyło nas to aż tak bardzo. Rodzice od jakiegoś czasu 
mówili, że Adka taka krucha. I że to dziwne, że ona taka. Mówili, 
że powinni coś z tym zrobić, bo inaczej Adka się roztrzaska i bę-
dzie problem.

Przysłuchiwałam się tym rozmowom. Obserwowałam Adkę, 
bo nie wydawała mi się ona inna. Nie mogła być zrobiona z in-
nego materiału, w końcu ludzi robi się z kości, skóry i mięsa, więc 
z budowy ludzie nie są krusi. Szkło? Porcelana? Rodzice nie chcieli 
mi powiedzieć. Mama zaprzeczała, gdy upierałam się, że Adka nie 
może być moją siostrą, jeśli nie ma w sobie kości, mięsa i skóry.

- To co ma? – pytałam mamy, a ona kazał mi siadać do lekcji. 
Ojciec na mnie krzyczał, niechcący według mamy, kiedy su-

gerowałam, żeby kupili Adce koszulkę z napisem fragile, taką 
co noszą dziewczyny na Instagramie. Oni jednak nie chcieli jej 
oznakowywać dla oczu wszystkich przechodniów. Nie chcieli, aby 
każda osoba, która ją mija, wiedziała, że trzeba się z nią obchodzić 
delikatnie. Mogli ostrzec innych wcześniej. Bo dziś Adka leży 
potłuczona na podłodze.

Mama wyszła z kuchni, szuka ojca, ja przyglądam się kawał-
kom, które zostały z siostry. Wiem już, z czego została wykonana. 
Powłoka – szkło grubości kieliszków do wina. Odłamki prze-
źroczyste, z przelatującymi niebieskimi refleksami. Wśród tego 
wszystkiego coś białego. Fajans? Raczej porcelana. Babcia miała 
fajansowe słonie na kominku, zawsze wyglądały na brudne, bo 
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fajans jest ciemniejszy od porcelany, a babcia wmawiała wszystkim, 
że te słoniki to prawdziwa porcelana, bo jej chyba głupio było, że 
ją na prawdziwą porcelanę nie stać. Ta Adkowa była prawdziwa 
na tyle, na ile może być porcelana w brzuchu człowieka, w różowy 
wzór, kwiatkowaty. Szklane ciało, wśród którego ten kawał por-
celany wydaje się strasznie ciężki. Sądzę, że dawniej tworzył on 
jej serce. Za mało tych porcelanowych drobin na mózg, za dużo 
w sumie na żołądek czy wątrobę. Zresztą, nikt chyba nie marno-
wałby porcelany na tak mało ważne organy.

Słyszę kroki rodziców na schodach, gdy zbieram kawałki siostry. 
Przebieram w jej sercu, przekładam opiłki kości, szukam znaków 
fabryki, która wyprodukowała Adkę. W końcu dociera do mnie, 
że nie znajdę. Nie może być oznaczenia miejsca produkcji, skoro 
Adka sama nie wiedziała, że nie pochodzi od mamy i taty. Gdyby 
miała stempel albo metkę w sobie, to przecież by wiedziała, tak?

Ojciec każe mi niczego nie ruszać. Mama biegnie po miotłę 
do łazienki. Mówię do ojca, że im szybciej Adkę posklejamy, tym 
lepiej, bo nikt się nie skaleczy w stopę od szkła, no i Adka wróci 
do nas. On mnie nie słucha, sam nie wie zbytnio co robić. Patrzy 
na mamę.

Mama decyduje, że musimy Adkę pozbierać. W końcu to nasz Adka.
Tylko jak?

***
Adka już tydzień leży na posadzce. Sama, bo mama zabrała z kuch-
ni fikusa i przesadziła do ozdobnej doniczki, tak że Adka komplet-
nie nie ma towarzystwa (chociaż ktoś powinien jej pilnować). Leży 
bez serca – to pozbieraliśmy w niedzielę. Głupio nam było, że jego 
kawałki są tak bezwstydnie na widoku. Ostatecznie skończyliśmy 
sklejać je w środę – nawet nie wyszło nam to źle. Wciąż jednak 
zastanawiamy się, jak złożyć w całość resztę.

Sąsiedzi już dziwią się, że Adka nie wychodzi z domu, pytają 
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rodziców, czemu tacy smutni chodzą. Nikt by nam nie uwierzył, że 
Adka jest krucha i nie chodzi już biegać; miała silne, smukłe, wy-
sportowane ciało. Wszędzie jej było pełno, potem wyjechała gdzieś 
na studia, do miasta, a ja donaszałam po niej ciuchy. Wszystko było 
normalne, tak jak miało być.

Aż któregoś dnia ujrzałam Adkę w domu, choć od dawna jej 
w nim nie było. Stała przy oknie i wpatrywała się w podwórko.

- Adka, a Ty nie studiujesz? – pytałam.
- Nie – odpowiadała. Wtedy, jutro, pojutrze i w dni następne.
Rodzice mówili, że dziekanka dobrze jej zrobi. Odpocznie 

i z większym zapałem weźmie się do życia. W odpowiedzi Adka 
godzinami patrzyła przez okno, milcząc.

Nie rozmawiałyśmy ze sobą dużo. Ojciec nakazał mi, żebym 
nie kłóciła się z Adką, krzycząc na mnie oczywiście, więc prze-
stałam się do niej odzywać, bo nie chciałam, żeby ojciec na mnie 
krzyczał, jeśli źle coś do niej powiem. Czasem, gdy nie miałam nic 
do zrobienia po szkole, spacerowałyśmy wieczorami za osiedlem 
w ciszy. Pokazała mi stare tory, na których uczyła się pić piwo, 
a chłopaki z ostatniej klasy z gimnazjum palili papierosy, rozpo-
znając mnie i siostrę.

Adka zaczęła hodować kwiaty. Sadziła, przesadzała, podlewała, 
rozmawiała. Upodabniała się do swoich roślin – chudła zamiast 
rosnąć, ręce miała coraz częściej sine, tak jak liście, brak w nich 
tylko było dziur wygryzionych przez robaki.

Dziury nie zdążyły zostać wygryzione, gdy Adka się stłukła.
Ojciec zakazał wchodzenia do kuchni, dopóki Adka leży tam 

w kawałkach, aby nie poroznosić jej po domu pod butami. Mama 
namówiła go, żebyśmy wezwali specjalistę do posklejania Adki. 
Sami raczej nie podołamy, mówiła.

Do człowieka, który zarabia na sklejaniu i naprawianiu ludzi, 
kazano mi mówić doktorze. Doktor przyszedł do nas w dwa ty-
godnie po roztrzaskaniu się siostry. Na widok rozbitego szkła aż 
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zagwizdał.
- Powiem Państwu – mówił – że tak ciężkiego stanu w tak 

młodym wieku to dawno nie widziałem. Czemu nie przyszli do 
mnie Państwo wcześniej – pytał – zanim się stłukła?

- Myśleliśmy, że to minie, Panie Doktorze – odpowiadali – że 
w końcu jej przejdzie.

- Proszę Państwa – mówił – zeszklenia i kruchości nie należy 
bagatelizować.

Doktor co tydzień przychodził sklejać Adkę po części. Raz 
brał się za te większe odłamki, raz za te mikroskopijne. W takich 
przypadkach każdy detal uznawał za ważny.

W końcu przyszła pora na nas. Doktor zaangażował nas w pro-
ces sklejania siostry.

Zgarnęliśmy szkło na jedną stronę kuchni, a potem wrzucili-
śmy w doniczkę po fikusie, bo była duża i ładna. Wymietliśmy je 
spod stołu. Zaczęliśmy jadać obiady w jej obecności. I śniadania. 
I kolacje. Całą rodziną, bez wykluczenia. Ja miałam codziennie 
opowiadać jej kawałkom, co działo się w szkole, jak rosną kwiaty. 
Miałam uwierzyć, że jakimś sposobem mnie słucha. Mama pocie-
szała Adkę, głaszcząc posklejane już części. Musieliśmy nauczyć 
się obchodzić normalnie z nowym stanem skupienia Adki i włą-
czyć ją w rytm życia codziennego. Ojciec nie próbował dociekać 
niczego, byle by nie nanieść szkła do salonu.

Nikt nie zna dnia ani godziny, doktor powiedział kiedyś tacie, 
smarując każdą krawędź bicepsa Adki kropelką. – Zazwyczaj wy-
starczy jedna kropla, by przelała pękniętą czarkę z taką siłą, żeby 
ta pękła.

Adka pomału zaczynała przypominać człowieka. Najpierw 
doktor złożył w całość jej poszczególne kończyny, potem zabrał 
się za korpus, zostawiając klatkę piersiową otwartą, aby na sam ko-
niec włożyć do niej serce, a następnie przystąpił do naprawy głowy.
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- Widzi Pan, z głową to zawsze najgorzej – mruczał, szukając 
resztek przeźroczystego ucha. – Ciało słucha głowy, a głowa słucha 
serca, więc musi być ona poskładana perfekcyjnie.

- A co z mózgiem? – zapytałam doktora, nieśmiało stojąc przy 
wejściu do kuchni.

- A, tam leży. – Doktor wskazał palcem na czarne, pofalowane 
szkło na parapecie. – Sklejenie to jedno, ale siostra będzie musiała 
chcieć następnie nad nim pracować. Bo nie wszystkie elementy 
będą dopasowane tak samo. W mózgu zawsze, ale to zawsze coś 
się gubi albo czegoś się nie chce znaleźć. Przed nią i przed całą 
rodziną jest jeszcze mnóstwo pracy. Lecz przede wszystkim, ona 
musi tego chcieć.

Trzy tygodnie później nadszedł ten wielki dzień. W czwartek, 
po rodzinny obiedzie przyszedł doktor i bardzo ostrożnie włożył 
w Adkę mózg i serce, zamknął głowę i klatkę piersiową, na sam 
koniec doklejając pasma brązowych włosów przypominających 
szklane druty.

- Gotowe – powiedział, wstając.
Staliśmy, wpatrując się w niego przestraszeni i zagubieni. 

Mama przycisnęła mnie mocniej do siebie, ojciec stał w milcze-
niu i nie krzyczał.

- I co my teraz mamy zrobić, Doktorze? – Otępiale wydusił 
w końcu z siebie.

- Czekać. Albo pomóc jej podnieść się z podłogi, kiedy zaskoczy.
- Co zaskoczy? – spytała mama.
- Świadomość, Proszę Pani, świadomość. – Doktor spakował 

swoje przybory do klejenia, wypisał kwit na długotrwałe dodatki 
do szkła dla Adki, podał rachunek z małej, przenośnej kasy i wy-
szedł. Więcej go nie widziałam.

Adka zaskoczyła po trzech dniach. Ponoć jest z nią już lepiej, 
je tosty i rozmawia czasem z mamą, ale dokładnie nie wiem. Po 
tygodniu rodzice kazali mi jechać do babci na wakacje na wieś pod 
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Malbork. Jak patrzę na fajansowe świnki na kominku, to myślę 
o Adce; wyślę jej pocztówkę z Malborka, chociaż ma już takich 
kilka, tak samo jak magnesów, ale mam nadzieję, że się ucieszy. 
Papier nie powinien zarysować szkła.
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Komentarz // Maciej Libich

Adka Niny Paśniewskiej nie nastręcza wielu problemów interpreta-
cyjnych. W jej przypadku zdecydowanie najciekawszy jest koncept 
i jego realizacja; to, jak skonstruowana została przenośnia, która 
napędza i spina cały tekst. Mamy tu bowiem do czynienia z dość 
prostym, niemeandrycznym przekazem – oto główna bohaterka, 
siostra narratorki, stłukła się jak porcelanowe lub szklane naczy-
nie. Na tej metaforze zbudowana jest opowieść Paśniewskiej, choć 
wypadałoby raczej powiedzieć, że utwór ten to po prostu rozbudo-
wana metafora, której źródeł doszukiwać się można już w kulturze 
starogreckiej, a także w Nowym Testamencie. Metafora – dodaj-
my – atrakcyjna dla wielu pisarzy i pisarek ze względu na swoją 
znaczeniową pojemność. Chętnie korzystają z niej choćby XVIII-

-wieczni angielscy poeci i poetki, w poruszający sposób używa jej 
Baczyński w Białej magii (choć dla niego szklane ciało oznacza 
przede wszystkim wyjątkowe piękno i czystość, a nie delikatność 
i kruchość psychiczną), w interesujący sposób sięga po nią również 
Magdalena Tulli w powieści W czerwieni. W Adce metafora ta 
funkcjonuje nieco inaczej, została bowiem tak zbudowana, że ni-
gdy nie może na dobre zakorzenić się w tekście. O ile u Tulli ciało 
jest zawsze jak porcelanowa figurka, to już u Paśniewskiej ciało 
po prostu jest szkłem – w najściślejszym tego słowa znaczeniu: 

„Wiem już, z czego została wykonana. Powłoka – szkło grubości 
kieliszków do wina. Odłamki przeźroczyste, z przelatującymi nie-
bieskimi refleksami. Wśród tego wszystkiego coś białego. Fajans? 
Raczej porcelana”.

A jednak moment, w którym zaczynamy wierzyć, że siostra 
narratorki naprawdę zrobiona była ze szkła lub porcelany, nie trwa 
długo. Autorka niedyskretnie mruga do nas okiem i wyraźnie daje 
do zrozumienia, że nie jest to możliwe, że – mimo wszystko – cho-
dzi o coś innego: „Adka zaskoczyła po trzech dniach. Ponoć jest 
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z nią już lepiej, je tosty i rozmawia czasem z mamą, ale dokładnie 
nie wiem”. Metoda jest prosta, ale efektywna. Paśniewska splata 
ze sobą zdania o silnie somatycznym zabarwieniu, skrupulatnie 
opisuje szczegóły budowy Adki, jej szklaną (a przy tym bardzo 
ludzką) anatomię, kolejne stłuczone organy („Za mało tych porce-
lanowych drobin na mózg, za dużo w sumie na żołądek czy wątro-
bę”), by następnie cofnąć się o kilka kroków i z bardziej oddalonej 
perspektywy opowiadać o procesie naprawiania siostry. Proces ten 
polega wprawdzie na sklejaniu ze sobą rozproszonych kawałków, 
niemniej enigmatyczne słowa doktora wymuszają odmienny tryb 
lektury. Technika konkretyzowania i uogólniania, udosłowniania 
i metaforyzowania – naprzemiennie, zdanie po zdaniu – działa na 
korzyść tekstu, który ze względu na swoją skromną objętość oraz 
niewielkie skomplikowanie może i tak okazać się niesatysfakcjo-
nujący dla niektórych czytelniczek i czytelników.

Bo przecież Adka – mówiąc możliwie najprościej – to opowia-
danie o chorobie psychicznej: jej początku, postępowaniu, próbach 
jej leczenia. Mamy na to kilka dowodów. Wszystko zaczyna się od 
dostrzeżenia, a przy tym zlekceważenia przez rodziców sympto-
mów nadchodzącej choroby („Rodzice od jakiegoś czasu mówili, 
że Adka taka krucha”). Ojciec wraz z matką zdają się zupełnie 
bezradni w zderzeniu z przypadłością córki („On [ojciec – M.L.] 
mnie nie słucha, sam nie wie zbytnio, co robić. Patrzy na mamę”). 
Dopiero później następuje próba zaradzenia problemowi, sięgnię-
cie po zewnętrzną pomoc („Mama namówiła go [ojca – M.L.], że-
byśmy wezwali specjalistę do posklejania Adki”), aby dziewczyna 
mogła wrócić do normalnego życia.

Na nieco ogólniejszej płaszczyźnie Adka jest również tekstem 
o ludzkiej podmiotowości, a dokładniej o jej błyskawicznym i cał-
kowitym rozpadzie. U Paśniewskiej bowiem greckie sarks i soma 

– a więc „bryła, powłoka trupia, ciało lodowe” oraz „żywotność, 
płciowość, ogniste zmartwychwstanie” – są pierwiastkami z jednej 
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strony odrębnymi, ale z drugiej – nierozerwalnie ze sobą zwią-
zanymi. Zapaść psychiczna pociąga za sobą zapaść fizyczną i na 
odwrót. Dopiero sklejenie sarks, powłoki, pozwala mieć nadzieję, 
że soma kiedyś wróci do swojej skorupy, że „zaskoczy”. Mimo to 
tekst Paśniewskiej nie nastraja nas optymistycznie. Doktor-skle-
jacz informuje, że „w mózgu zawsze, ale to zawsze coś się gubi, 
albo czegoś się nie chce znaleźć”, a narratorka nawet w ostatnich 
zdaniach głowi się, czy wysłana przez nią pocztówka nie „zarysuje 
szkła”, z którego zrobiona jest jej siostra.

W tym sensie Adkę można by określić mianem eskapistycznego 
studium, które opowiada o  zawiłej i (zbyt) trudnej rzeczywisto-
ści; rzeczywistości tak dręczącej, że należy poddać ją estetyzacji, 
aby móc jakkolwiek ją zaakceptować. A przy tym Adka to raczej 
wprawka, literacki zarys czegoś większego, próba zmierzenia się 
autorki z tekstem i narratorki z problemem, drobna przypowieść, 
o której można powiedzieć tyle, że zanim na dobre zdąży się roz-
winąć, urywa się jak gdyby w pół zdania, pełna niedopowiedzeń. 
Domyślam się, że taki był właśnie autorski zamysł – mimo wszyst-
ko pozostawia on namacalne wręcz poczucie niedosytu.

Maciej Libich (ur. 1996) – krytyk literacki, redaktor. Współzało-
życiel kwartalnika „Wizje”, redaktor kwartalnika „Inter-” (2018). 
Teksty krytycznoliterackie, eseje, tłumaczenia, opowiadania oraz 
wywiady publikował w „Literaturze na Świecie”, „Zeszytach 
Literackich”, „Nowych Książkach”, „Przeglądzie Filozoficzno-

-Literackim”, „Odrze”, „Znaku”, „ha!arcie” „eleWatorze”, „Kon-
tencie”, „Kontakcie”,„Nowej Orgii Myśli” i innych. Zajmuje się 
antropologią literatury oraz polską diarystyką XX wieku. Laureat 
Diamentowego Grantu (2019), w ramach którego bada rękopisy 
dzienników Leopolda Buczkowskiego, Anny Pogonowskiej oraz 
Jerzego Kamila Weintrauba. Mieszka na warszawskim Powiślu.
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