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Od redakcji

Drugi numer KONTENTu stanowił dla nas nie lada wyzwanie: z jednej strony chcieliśmy 
sprostać oczekiwaniom, które pojawiły się po premierze pierwszego numeru, z drugiej − 
zaproponować Państwu nową, żywą treść, która nie będzie tylko echem poprzedniej. Jak 
sądzimy, udało nam się tego dokonać: do publikacji wybraliśmy najciekawsze i najorygi-
nalniejsze teksty nadesłane w fantastycznie licznym naborze. Ostrza krytyki weszły w tryby 
wierszy i opowiadań, doszło do zgrzytów, zaistniał ferment: mamy nadzieję, że żywy i pro-
wokujący do rozmowy.

Drugi numer to też pewne zmiany: chwilowo rezygnujemy z raportów z życia literackiego 
na rzecz rozszerzenia sekcji szkiców, recenzji i tłumaczeń. Zestawy wierszy oraz wybijające 
się, samodzielne onewierszstandy, opowiadania oraz recenzje i szkice składają się na zbiór 
pozornie niezwiązanych tekstów, które wchodzą jednak ze sobą w znakomity dialog, odzy-
wając się z różnych przestrzeni literackich, także – różnych języków.

Kontynuowane są jednak − bezpośrednio lub pośrednio − wątki z pierwszego numeru. 
Czytelniczki i czytelnicy otrzymują drugie opowiadanie z tryptyku Mundka Koterby. Hanna 
Wędrychowicz, autorka onewierszstandu z pierwszego numeru, rozwija skrzydła w zna-
komitym zestawie. Paweł Kaczmarski w tradycji polemiki krytycznej odnosi się w swoim 
szkicu m.in. do pewnych wątków związanych z cenzurą i wykluczeniem, które pojawiały 
się w żywej dyskusji po publikacji wierszy Waldemara Jochera oraz komentarzu Dawida 
Kujawy. Ta ciągłość – być może nieco efemeryczna w obliczu ogromnego numeru – jest dla 
nas świadectwem nieprzypadkowości w zbieranym kontencie; jest dowodem wspólnotowo-
ści kontentu. I taki KONTENT chcieliśmy – i chcemy – Państwu prezentować. Zapraszamy 
do lektury.

w imieniu redakcji, mikołaj borkowski

Wybór wierszy i opowiadań należał do redakcji, która jednak nie ingerowała w żaden sposób 
w towarzyszące im komentarze krytyczne, wyrażające jedynie poglądy swoich autorów.
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tomasz dalasiński

Wyjście

Żonie

1
A ty przyjdź i mnie otwórz, odtwórz z pustych miejsc

2
(wtedy będą się bawić, wtedy będą jeść),

3
bądź dłonią każdej rzeczy, wyjściem wszystkich wejść,

4
przyjdź i cicho mnie otwórz, odtwórz z pustych miejsc.
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Cztery łatwe elegie

1
No więc dociera do mnie, że no więc nareszcie
docieram się ze sobą, z tym właściwym sobie
właściwym sobą, w sobie tylko znanych
myślach, uczynkach, mowach, w tym porannym lustrze,
na którym wyschła krew, na której wyrósł mech
i śmiech z reklamy Coli, cały śmiech z You Tube’a
schowany w moich rękach, na których śpi pies.
2
I całe miasto w słońcu, tramwaj numer 4
i spóźnienie na tramwaj, podkoszulek z logo,
szybka kawa w McDonald’s, postkomuna w sercu,
wiosna, wojna w Donbasie, Nobel dla Adama,
wnioski wypływające z braku wniosków, ludzie,
ci wszyscy żywi ludzie, te ulice pełne
swojej wrzeszczącej pustki, to i jeszcze więcej
3

– czy poeta powinien? Połykam powietrze
wyhaftowane smogiem, wrony w brudnym parku,
połykam wszystko razem i odpluwam resztę:
powinienem, lecz nie chcę. Dzwonek Messengera
ustawia mnie na nowo w pozycji spalonej,
za linią czeka nic, za linią czeka być
odpornym na pytania do złych odpowiedzi,
4
których udziela ciało; kaszel się rozrasta,
za kaszlem idzie nic, za kaszlem idzie być
pewnym siebie jak pociąg na starcie podróży,
kiedy ucieka peron, gdy znikają światła
i pozostaje tunel, ciemny, długi tunel
na drugą stronę siebie, do lepszego świata,
do miejsc, które o, tak; do miejsc, które nie.
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Wstęp do autobiografii

Moje oczy są puste, bo nie ma w nich miejsca
(takie domy się burzy, żeby w nich zamieszkać);

moje usta są martwe, bo chowam w nich język
(takie cisze się mija lub wchodzi pomiędzy);

moje dłonie są miękkie, bo niosę w nich przyszłość
(trzymać, a potem puścić – oto prawie wszystko);

moje noce są krótkie, a dni policzone
(kiedyś będzie zaczęte; teraz jest skończone).

Tomasz Dalasiński (ur. 1986) – autor książki z wierszami Copyright (WBPiCAK, 

2016) oraz książki prozatorskiej Nieopowiadania (Forma, 2016). Stypendysta 

MKiDN, Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w dziedzinie kultury, doktor nauk humanistycznych, redaktor naczelny czasopi-

sma „Inter-” i „Dyskursy”, członek zarządu Stowarzyszenia Instytut Badań nad 

Dyskursami. Obecnie przygotowuje tom wierszy Copywrong.
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komentarz: mikołaj borkowski

Nieobecności i powtórzenia

Znacie to uczucie, kiedy w głowie pojawia się skojarzenie, ale nie potraficie go zlokalizować? 
Coś w rodzaju literackiego déjà vu. Ufni we własne kompetencje korzystania z wyszukiwarek 
wpisujecie wszystkie możliwe kombinacje tekstu w Google; chwytacie frazę, którą na pewno 
już gdzieś przeczytałem, przecież nie pojawiłaby się w głowie samoistnie. Pół biedy, jeśli 
rozpatrujecie skojarzenie na poziomie cytatu albo nawet parafrazy – macie wtedy szansę 
namierzyć tekst oryginalny.

Tyle że, oczywiście, znaleziony tekst nie jest oryginalny.
Nie sięgam wcale tak daleko w przeszłość, bo moim skojarzeniem – no, niech będzie, 

metaskojarzeniem, wynikiem puszczenia wolno myśli po lekturze wierszy Tomasza Dala-
sińskiego był klasyczny tekst Gerarda Genette’a Palimpsesty, strukturalna wykładnia inter-
tekstu. Już w pierwszym akapicie namierzonego w zapomnianym przez Boga folderze 
pliku .pdf znajduję to, czego szukałem:

Przedmiotem poetyki (…) nie jest tekst rozpatrywany w jego jednostkowości (ten inte-

resuje raczej krytykę), ale architekst [architexte] albo – jeśli kto woli – architekstual-

ność tekstu (jak to się mówi, a to prawie to samo, „literackość literatury”).

To znakomite rozróżnienie (choć, co odnotowuję z szacunku dla rozwoju teorii litera-
tury, przykryte już kurzem i z dzisiejszej perspektywy niespecjalne odkrywcze) ma ogromne 
konsekwencje dla czytania krytycznego: otóż Genette, zakładając, że krytyka zajmuje się 
tekstem idiomatycznym, jednostkowym, a poetyka „literackością” tekstu, podcina skrzydła 
tym krytykom, którzy z różnych względów potrzebują do opisu tekstu innego tekstu – lub 
zbioru tekstów, który roboczo nazywamy literaturą. Potrzeba umiejscowienia, rozpoznania, 
opisu. To jest właśnie pytanie, przed którym zawsze powinien stanąć krytyk: czy pozostać 
przy tekście, czy wyjrzeć przez tekst na inne teksty (a że tekstem jest obecnie wszystko, 
można w ten sposób uprawiać każdy rodzaj krytyki).

To uznaję rzecz jasna za oczywistość.
Oczywistością nie jest jednak to, że przed tym dylematem mniej lub bardziej świadomie 

staje również pisarz. Zostawmy na boku Genette’a i Markiewiczowską szkołę intertekstu-
alności; zbytnio się do niej przywiązując, ryzykujemy stagnację i ciągłe przepisywanie tego, 
co zostało już (wielokrotnie) napisane. W poezji ceni się nowe jakości: doskonale wiedzieli 
o tym formaliści rosyjscy, domagający się ciągłego zaskoczenia w tekście, wiecznej rewo-
lucji. Ten rodzaj myślenia, skażony pewnego rodzaju idealizmem, nie zakłada konieczności 
przepracowywania tekstu: zapomina o konieczności odpowiedzi.
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Rozsądnym pytaniem, które można sobie w tym miejscu zadać, jest pytanie o takie 
rozwiązanie, które ocali owcę i nasyci wilka. Owca jest w nas potulna, bywa, że wypie-
rana potrzeba czytania tego, co już znane (poczucie bezpieczeństwa, odświeżanie frazy, 
pogłębiona lektura). Wilk poluje na wartość dodaną. Owca jest strukturalistką; wilk zachły-
snął się Szkłowskim i Eichenbaumem. Zanim jednak przepiszę Folwark zwierzęcy, chowając 
po futrach i sierściach różne postawy krytyczne, wrócę do punktu wyjścia: czyli wierszy 
Tomasza Dalasińskiego. Najpierw opiszę je z punktu widzenia owcy; później dopuszczę 
do głosu wilka.

Zacznę tradycyjnie od końca, czyli od wiersza Wyjście. Cztery wersy, porządnie ponume-
rowane, w których dzieje się tytułowa repetycja (tu: odtwarzanie). Najpierw otwarcie [mnie], 
oddzielone przecinkiem od prośby/polecenia „odtwórz z pustych miejsc”. Nie jest to łatwa 
prośba: odtwarzać można ze skrawków, trzeba mieć punkt zaczepienia (wie to każdy, kto 
kiedyś stracił tekst). Nie jest też łatwa z tego względu, że prosi się tu jednak o odtworzenie 
człowieka, podmiotu: czym są puste miejsca? Podmiot, który wycofuje się do tego stopnia, 
że pozostaje po nim puste miejsce, podcina gałąź, na której siedzi. Nawołuje z tej niejasnej 
przestrzeni nieistnienia (w końcu prosi o odtworzenie siebie), choć przecież manifestuje się 
już samym aktem nawoływania; nasuwa to skojarzenia z różnymi aktami, czy też próbami 
afirmacji własnej nieobecności. Przywołuję to frapujące mnie od dobrych paru lat sformuło-
wanie, bo odkąd sięgam pamięcią, zawsze bawiło swoim przekornym charakterem. I tu nie 
jest inaczej: wbrew tekstowi widzę miejsca, które nie są wcale puste.

Idźmy jednak dalej, wtrącenie w nawiasie komplikuje bowiem sprawę: nagle mamy 
je, bawiące się, jedzące. Porządek tekstu sugerowałby, że bawić się i jeść będą miejsca – 
a dokładniej, będą bawić się i jeść wtedy – czyli gdy „ja” zostanie odtworzone. Wracam 
do pytania, na które nie odpowiedziałem wcześniej: czym są (puste – już nie puste) miejsca? 
Może to miejsca w tekście, żywe, igrające ze sobą w akcie rozkosznej lektury? Być może – 
nie jestem tego jednak pewien. Dalej jest trochę prościej. Kolejny apel: „bądź dłonią każdej 
rzeczy”. Interakcja z rzeczą, odtwarzanie, otwieranie – to niewątpliwie wiąże się z dłonią, 
aktem dotyku. Podmiot oddaje wszystko, włącznie z nowym sobą, w „twoje” ręce. To zamyka 
początkowe trudności i pomaga zrekonstruować tło: podmiot wycofuje się niemalże cał-
kowicie i oddaje się niemalże cały w ręce tego kogoś, kto odtworzy go „z pustych miejsc”.

Ale! Nie wszystek umrze. Pozostanie prośba, pozostanie tekst – a jego przepisanie, prze-
tworzenie podmiotu, wcale nie rozwiąże istnienia poprzedniego. Puste miejsca nie są puste, 
wypełnia je (choćby częściowo) sankcjonujący się samym aktem mówienia byt, który nazy-
wamy podmiotem: może on co prawda wycofać się tak radykalnie, że deklarując swój niebyt, 
będzie na prawach performancji nie istniał dla świata zewnętrznego, wciąż będzie jednak 
istniał dla siebie. Podmiot Dalasińskiego nie milczy, ale przemawia z pustki, w której się 
znajduje. I z tej pustki pragnie nowego tekstu. Pragnienie to zawsze będzie skażone iluzją 
możliwości całkowitego wycofania: u Dalasińskiego nie jest ono wcale przekonujące. I to kie-
ruje mnie do ostatniej frazy przed ostatnim powtórzeniem: „bądź (…) wyjściem wszystkich 
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wejść”. Ta prośba o nadpisanie kojarzy mi się ze zgoła niemetaforycznym procesem nad-
pisywania pliku: output zasłania input, zapisanie zasłania wczytywanie. I wszystko byłoby 
pięknie, gdyby nie repetycja: przywołanie wycofanego siebie. To mnie otworzysz, odtwo-
rzysz (z „pustych” miejsc): nie mnie twojego, ale mnie. Miejsca nigdy bowiem nie były puste 
i niestety (?), nigdy nie będą. Nie ma wyjścia z tekstu (radykalna teza, o którą chętnie się 
z kimś pokłócę).

Zanim krążący już wokół wierszy wilk zabierze głos, przyjrzę się jeszcze z perspektywy 
transtekstualnej Czterem łatwym elegiom. Nie sposób nie zaprosić do dialogu innego wiersza: 
Tej samej elegii napisanej trzy razy, otwierającego Pamięć zewnętrzną Radka Jurczaka. Gwoli 
wyjaśnienia: Jurczak w swoim tomie proponuje własną wykładnię rozumienia pamięci zbio-
rowej, zbiorowej (pod)świadomości, w której szumie może zagubić się indywidualny pod-
miot albo precyzyjniej – indywidualność podmiotu. W żadnym wypadku nie kieruję się tutaj 
tanią pokusą wskazania podobieństw między tymi dwoma tekstami na poziomie rozgrywa-
nia znaczeń; znacznie bardziej interesuje mnie to, w jaki sposób oba teksty zanurzone są 
w tekstowości. Jurczak sięga głębiej niż Dalasiński: streaming z nieistniejącej kultury to nic 
innego, jak streaming z tekstu (który nie może przestać istnieć – chyba że przestanie być 
czytany; ale streamowany jest z konieczności czytany – i tak dalej, i tak dalej) i chwała Jur-
czakowi za powiedzenie tego głośno. U Jurczaka stream sąsiaduje z remiksem: dwie strategie 
przekazu, remiks jest tu bliższy idei repetycji, ale stream to nic innego jak forma reprezen-
tacji (w klasycznym, etymologicznym rozumieniu: bycia gdzieś w imieniu kogoś, kto w tym 
gdzieś nie jest obecny). Stream to szum, bufor, przetwarzanie, pikseloza: przetworzenie 
tego, co nie jest, jeśli kiedykolwiek było, twardym punktem odniesienia, doświadczalnym 
w całości i stanowiącym pewną nienaruszalną całość.

Co streamuje – albo remiksuje – Dalasiński? Wyjście zostawiło mnie z podmiotem, i tu też 
się nie wycofam: poetę frapuje repetycja samego siebie. Flaneurowski styl drugiej strofy, 
zmęczenie miastem – to w gruncie rzeczy mało ciekawe klisze, bo znamy to już dosko-
nale. Warto jednak spojrzeć, co z tej tekstualnej powtórki wynika dla podmiotu, bo wynika 
całkiem sporo.

Od początku: „No więc dociera do mnie, że no więc nareszcie/ docieram się ze sobą, z tym 
właściwym sobie/ właściwym sobą/ w sobie tylko znanych myślach, uczynkach, mowach”. 
Znakomita, skreczowana fraza: podmiot, co prawda, „nareszcie dociera się ze sobą”, ale 
oczywiście jeszcze do tego punktu nie dociera: funduje się na powtórzeniach, samopodo-
bieństwie, repetycji właśnie. Pytanie z trzeciej strofy: „– czy poeta powinien?” jest pyta-
niem o granice „ja”. Jak poradzić sobie z faktem, że mój tekst miesza się z innymi tekstami, 
że żyje we mnie absurdalna ilość tekstów, z którymi w żaden sposób nie można sobie pora-
dzić, ani których w żaden sposób nie można usystematyzować? Tak, nie wyrzucimy z siebie 
miasta, wiemy to dobrze od nowojorczyków. Ale litości: tu postkomuna, tam McDonald’s, 
tu beka z Adama Zagajewskiego, tam Donbas. „Wrzeszcząca pustka”, nic dodać, nic ująć 
(a puste miejsca wciąż nie są puste).
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Czy powinien? Chyba nie może inaczej (choć nie chce). Co prawda, chwyt z autorem, który 
„połyka wszystko razem”, nie jest najświeższy, ale ciekawie zaczyna się – albo kończy – 
kawałek dalej, w czwartej strofie (wilk podnosi głowę). Ale tam, niestety, nie dzieje się nic 
interesującego. Nie ma nowego tekstu: jest mieszanka starego, dobrego przetwarzania słów, 
za którymi przestają kryć się nowe znaczenia.

Skąd tu nagle pociąg? Skąd tunel? Skąd droga? Naiwność czwartej strofy, oddalającej cały 
zbudowany w poprzednich trzech strofach potencjał, jest wręcz rozbrajająca. Powtórzone 
za frazą „za linią czeka nic, za linią czeka być/ odpornym na pytania do złych odpowie-
dzi” wersy „za kaszlem idzie nic, za kaszlem idzie być pewnym siebie jak pociąg na starcie 
podróży” nie wnoszą repetycją nowej jakości i podkopują sens powtarzania; choć wszyscy 
wierzymy, że każdy tekst jest jednak tekstem nowym, wnoszącym pewną wartość dodaną, 
tu nowego nie wyczuwam, nie dostrzegam. Wilk wraca do drzemki.

Nie pozostanie w niej długo; daję mu na pożarcie Wstęp do autobiografii. Najciekawszy, 
moim zdaniem z tych trzech, najpełniejszy, nowy – i dlatego zostawiony na koniec. Dzieje 
się w nim wszystko to, co nie działo się w wierszach poprzednich (było to, zaznaczmy, nie-
dzianie się zadeklarowane i świadome): wreszcie dostaję na tacy podmiot, który nie jest 
za czymś, ale który, choć niepewny i chwiejny, wysuwa się przed inne teksty.

Jego kondycja nie jest, powiedzmy wprost, najlepsza. Po kolei: „Moje oczy są puste, bo nie 
ma w nich miejsca”: uporczywie powraca „puste” i „miejsce”. Tym razem jednak pustka 
wydaje się wynikać z przepełnienia, przesytu rozumianego raczej gorzej niż lepiej. Jest też, 
znane skądinąd, zamieszkanie w zburzonym domu: pragnienie końca repetycji i przerwania 
błędnego (?) cyklu (choć przecież kryje się w tym niebezpieczeństwo wiecznego rekonstru-
owania się w całość ze skrawków zdezintegrowanej chwilowo materii). „Moje usta są mar-
twe, bo chowam w nich język”: kolejna strategia przełamania koła – milczenie, wycofanie; 
odzywa się tutaj oczywiście Wyjście. Podoba mi się koncepcja wchodzenia pomiędzy cisze, 
tu doskonale realizuje się charakterystyczna dla Dalasińskiego koncepcja „namacalnej nie-
obecności”. I – wreszcie! – dłonie miękkie, „bo niosę w nich przyszłość”. Dłonie, trzeba 
to przyznać, wychodzą Dalasińskiemu świetnie: wizja trzymanej w nich ulotnej przyszłości, 
która nie czyni ich zgrubiałymi, jest mi osobiście bliska: przyszłość nie może być inna niż 
efemeryczna, dłonie z kolei są w poezji najczęściej wysłużone pracą i jako takie przeciwsta-
wiane drugiemu narzędziu formowania rzeczywistości, jakim jest język. Zagadkowe, nie-
pozwalające się rozsupłać wtrącenie „(kiedyś będzie zaczęte; teraz jest skończone)” odsyła 
mnie w rejestry związane z przenoszeniem czegoś w inne miejsce; puszczenie tekstu wolno? 
Znów oddanie się czegoś w czyjeś ręce?

I kończące Wstęp do autobiografii zapewnienie: „kiedyś będzie zaczęte; teraz jest skoń-
czone”, lokujące podmiot i czytelnika uparcie „nie tutaj”. Dobrze to Dalasińskiemu wycho-
dzi: starając się wyrwać z ciągłego przepisywania tekstu, szuka drogi w milczeniu. I to otwiera 
mi wreszcie czwartą z łatwych elegii: nie wyczuwam w niej nic nowego, bo jeszcze nie 
zostało to napisane: być może będzie, być może nie. Nie-miejsce nie musi być utopią: może 
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być tym miejscem, do którego jeszcze nie (albo tym, które o, tak). W tym miejscu, potencjal-
nym i jeszcze nieopisywanym mogą się dziać rzeczy najciekawsze, a droga do niego prowa-
dząca, choć wydaje się znajoma, co rusz odkrywa nowe boczne ścieżki.

To nieprzetarte szlaki, choć owce, obserwowane z zarośli przez wilki, podążały nimi 
już wielokrotnie.

Mikołaj Borkowski (ur. 1994) – pochodzi ze skalnego Podhala. Współautor bloga 

o poezji.pl. Publikował w „Przystani”, „biBLiotece” i „Małym Formacie”. Sekre-

tarz redakcji Kwartalnika Literackiego KONTENT. Kociarz. Mieszka w Krakowie.
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jacek dehnel

Przebicie

Śmierć, Leta, Lorelei, Leta.
O. Mandelsztam (błędnie zapamiętany)

W dniu pamięci o Holokauście wszyscy żyją
chwilową śmiercią fejsa. A jednak: hakerzy
z Lizard Squad byli słabi, ich atak uśmierzył
kipiel fot i statusów, filmików z kotami
jedynie na godzinę. Przez chwilę – niczyją

była ta przestrzeń między użytkownikami,
jak wielka połać bieli niedotkniętej stopą,
nad którą w ciszy prószą sześciokątne gwiazdki.
Fejs, instagram i tinder, pudła na namiastki
życia – nagle zamknięte na głucho, bez słowa;

zatrzasnęły się zamki snu ponad Europą
Azją i Ameryką. Komora gazowa?
Skąd, tylko dezynfekcja. Dziś was oczyścimy
ze zbędnych zdjęć talerza z burgerami vege,
statusów o chomiku, teledysków reggae.

 Tędy, po białych kaflach: półki na tablety,
szuflady na laptopy. Wszystko w barwach zimy,
w tym sezonie ostatni krzyk. Ta woda? Z Lety,
tam są kurki. Tak, smaczna. I zdatna do picia.
Lecz na to jeszcze przyjdzie czas. Odkryte głowy

rozstawione na całym placu apelowym,
aż do świtu. Ktoś kogoś podtrzymuje, inny
prawie pada, lecz zwierzę w nim trzyma się życia
i stawia go do pionu. Wloką się godziny,
zmieniają się strażnicy (w ogrzanej kanciapie

mają akordeony, wódkę i kiełbaski,
a nic przecież nie świeci takim jasnym blaskiem
jak radocha i ciepło z cudzego statusu).
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Śmieszne: czego nie zdzierży najcierpliwszy papier
internet wytrzymuje, więc wyszliśmy z gruzu

i dym lepki od tłuszczu rozwiał się zupełnie
nad szorstką sierścią lasów. Na ciekłych kryształach
mamy bezpieczne życia, Leta wymazała
co trzeba – bo jak długo piec może wygasać?
Fejs: O czym teraz myślisz? Piszesz, on się wiesza

i, błękitny, zastyga w szaro-białych pasach.

Pociąg Warszawa-Berlin, 27 I 2015
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Space Oddity

dla J. T. w NY

Przeskoczył mały ząbek w sferach – tu
już jest inaczej, przeszła czarna iskra,
ale u ciebie czeka statku przystań
i znaku – herold. Planet Earth is blue

u ciebie – black, bo brak zielonej kropki
przy profilowym. Śpisz w osobnym świecie,
w którym o niczym, na szczęście, nie wiecie,
nawet bezsenni: ktoś wnosi na schodki

piekarni skrzynki chleba, a pod dom
zajeżdża para po kolacji w Queens
i nikt z nich nie wie, że w kraju, gdzie śpisz,
sześć godzin dłużej żyje major Tom.

Warszawa, 11 I 2016
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Zamiast ucieczki

Wszystko, co układane dzisiaj tak starannie,
zostanie pomieszane, wpadnie w rozpadliny,
płomień zwęgli papiery, nic nie pozostanie,
w przejściu, gdzie miałeś zdjęcie – wyrwane futryny.

Przyjdą Późni. I będą składać, segregować,
skorupy świata tego ustawią w witrynach,
całością im się wyda ćwierć albo połowa, 
reszta zostanie w gruzach, morenach i trzcinach.

Można było wyjechać. Lecz nie da się wrócić.
Nic nie usprawiedliwi nas, ani ochroni.
Idą szeregi niskich i zaciętych ludzi:
psy mają do węszenia, konie do pogoni.

Warszawa, 18 II 2016

Jacek Dehnel (ur. 1980) – urodzony w Gdańsku. Poeta, prozaik, tłumacz. Wydał 

m.in. siedem tomów poetyckich, przekłady (Larkin, James, Verdins, Fitzgerald, 

White), cztery powieści (Lala, Saturn, Matka Makryna, Krivoklat) i kilka tomów 

krótszych próz. Laureat m.in. Nagrody Kościelskich (2005) i Paszportu Polityki 

(2006), był pięciokrotnie nominowany do nagrody Nike, trzykrotnie do Ange-

lusa, raz do Nagrody Szymborskiej. Prowadzi bloga tajnydetektyw.blogspot.com 

i portal z kolekcją starej fotografii awers-rewers.pl. Mieszka w Warszawie.
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komentarz do wierszy przebicie i space oddity: weronika janeczko

O 7.27 budzę się bez twarzy

Odkąd Jacek Dehnel napisał Przebicie, zdarzyła się co najmniej jedna poważna awaria Face-
booka. Tak mówi Internet. Taka jest prawda, #sotrue. Identycznie było przed i po Space Oddity.
(edytowano: przebicia u Dehnela)

Wspominana w pierwszym wierszu awaria Facebooka – Facebooka jako zbioru fejsów, czą-
steczek ja i jednostkowej pamięci długotrwałej (LTM), miała miejsce 27 stycznia 2015 roku. 
Nie była oczywiście jedyna.

Problem jest powtarzalny, powszechny, poważny. Usługi są niedostępne zarówno na kompute-
rach, jak i na urządzeniach mobilnych. Nie działa również serwis Instagram. Na razie nie ustalono 
przyczyny, choć może być ona związana z zimową pogodą w USA – pisze redaktor „Dzien-
nika Zachodniego”. Przede wszystkim don’t panic – radzi eska.pl.

Pociąg relacji Warszawa – Berlin. Zapewne brzydka miejska zima bez filtra. Dzień Pamięci 
bez przypomnień (i to na tej trasie!). Było wydarzenie. Anulowano. Wszystkie kropki trafił 
szlag. Przeskakują ząbki w sferach. Może nie przeskakują, tylko drżą? Padło ogrzewanie (zero 
statusów). Ekran bielszy niż jeszcze świeży śnieg.

We’ re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can.

Co zrobić, kiedy nie ma fejsa? Można o nim pisać, szczególnie w drodze. Bo jak się prze-
mieszczać bez bycia tu i teraz tam, bez bycia, które towarzyszy 7/8 siedzących na przystan-
kach i w pociągach (liczyłam!), bez opcji save forever? Jak skrócić czas z A do B bez zawijania 
głowy w, cytując Podgórniego, „plazmowy tobołek”? Jak uciec od teraz, jak nie zostać tylko 
z pielęgnowaną, zaciekle organiczną pamięcią krótkoterminową? Brak prawdziwej LTM 
(a kto powie, że jest poza fejsem?) równa się konieczności prowadzenia zeszytu zdarzeń.

Może status w wersji notatnik? Do wklejenia. O ile fejs wróci. O ile pamięć wróci. Pamięć 
jest fejsem. Fejs jest pamięcią. Na przykład starych znajomych (usuń jedną/ jednego, 
poznaj na ulicy innego miasta po 10 latach, nie zdziw się, że zmienili nazwisko i spoczyn-
kowy wyraz twarzy). Pamięcią dawnych zdarzeń, twoich prywatnych, acz zapominanych 
zainteresowań. Fejs to świadectwo istnienia. Świadectwo, za które można dostać lajki, 
fanów i szery.
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Newsfeed to dziwna rzeka; im głębiej chcesz wejść, tym lepszy jest stream. W końcu możesz 
dryfować. Dmuchany materac unosi cię na falach. Patrzysz w granatowiejące niebo (a prze-
cież, znów za radą Podgórniego, z Internetem umawialiście się dość wcześnie; wy jednak 
na szóstą, bo ileż można bez siebie); ziuuuu, płyniesz. Nad tobą burgery, chomiki, uśmiech-
nięte kotki (jeżeli ładne kotki, to wyłącznie takie, które można szerować bez żadnego bana…), 
wszystko, wszystko, wszystko. Byłbyś, byłabyś, brałbyś, brałabyś. Pstryk i biało. Miało być 
zdjęcie. Ekran śnieży, 7.27, straszny dzień. Po mignięciu lampki budzisz się bez twarzy.

Nie ma Facebooka, nie ma fejsa, więc twarz odbija się w oknie i nic
tylko sorry,
something went wrong.
Bałagan.
Uporządkujmy.
/Wyczyść dane przeglądania./

Chwilowa śmierć fejsa
Chwilowa amnezja. Mały uraz do naprawienia. Nagłe zamknięcie życia na głucho, bez słowa. 
Trochę panika, trochę szok – tworzą się realne odległości. Za moment o sobie zapomnimy. 
Nie mamy do siebie numerów. Nikt ci nie powie, czy poranna wiadomość doszła, czy był 
uśmiech z brzydkiej soloemotikonki. Samotność w sieci. Samotność w niepamięci. Wymu-
szona niepamięć. Pamięć zawieszona. Brak celebracji rocznych znajomości, pytań, jak mija 
ci dzień i przypomnień – weź parasol, uważaj; w okolicy X może dzisiaj padać. Zero troski. 
Zero ciepła. Przymusowy odwyk (F5, F5, odświeżasz. Masz ochotę na F16, bo ten Lizard 
Squad myśli sobie, że tylko im tak wolno). Coś się dzieje i nic się nie dzieje. Nic się nie stało, 
ale coś się stało. Co się dzieje za tą białą ścianą? Z Twittera dowiadujesz się, że może jeszcze 
będzie w porządku. Uff.

Ale on wróci, mamo, prawda, że wróci? – Masz ochotę zapytać. Bo gdzie taka impreza jak 
na fejsie, gdzie tyle się dowiesz o podróżach i związkach, gdzie można pobyć wieczorem, 
gdzie pokazać, ile się przebiegło i że sprzątanie cmentarza o 18 w Warszawie, że warto?

Jacek Dehnel jest codziennym bywalcem platformy Cukierberga. To wiersze o wszystkich, 
więc i o nim, bo na Facebooku my to największa grupa; to zbiór naszych fejsów. Przejęcie jest 
wspólne, wspólny jest hejt i lajki (próg błędu też jest nasz). Przestrzeń między użytkownikami 
gęsto zamieszkana przez uniesione kciuki – nie wiem, czy moje czy twoje. Kciukowe fale.

Wyróżniają się jedynie indywiduwalle [wewnętrzny rym] – barwne twarze z garstką 
danych. Są jednak niczym bez masy, która je zasila, bez zielonych kropek. Stała obecność 
kręci machinę. Machina się obraca. Obecność jest w machinie.

Jeżeli kliknę wezmę udział w Dniu Pamięci, to już prawie biorę. Zasięg wydarzenia się 
zwiększa, może trafię na live stream? Po południu wyjdę tylko do sklepu, tak na chwilę. 
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Może będą składniki na pastę. Pasta to dobry obiad. I tak mogę się zameldować, gdzie chcę. 
Niech fejm nie gaśnie, niech się zgadza.

***

Czytam to raz jeszcze i coś kłuje.
Jacek Dehnel, profil prywatny, 19 września 2017, 26 672 obserwatorów. Pisuje o przygo-

dach ze swojego fejsa? Drogi Facebooku – co ty na to? Lajkujesz? Angery reactions only ściśle 
zabronione. Lubią go. Klasycyzujący wiersz Space Oddity w swoim czasie zdobył dużo lajków 
(nie odbiorę wam radości scrollowania walla).

W Przebiciu podobna tematyka. Wnioskujmy; jedną z części Jacka Dehnela musi być też, 
choćby i w najmniejszym stopniu, platforma niebieska (uściślając: granatowo-biała). 
To źle? (opcja ankieta dostępna także w Messengerze).

Fejsbuk, Leta, Lorelei
W facebookowej aplikacji możesz swobodnie myśleć na głos. Zachęca. Marzyłby się jej dialog. 
Ona – coś miłego, ty – coś nowego. Zdzierży więcej niż papier, trwalsza jest niż dziennik 
(sama ci o wszystkim przypomni, kliknij!), lepsza niż książka (usuń; edytuj, kiedy zechcesz). 
Prawda, że fajna; prawda, że wciąga? Wciąga, ciągnie, aż zapomnisz, dokąd dziś właściwie 
jedziesz, po co tu jesteś i jak wyglądasz. Zazwyczaj dryfy są spokojne, jednak z historii zna-
nych statków wiemy, że nawet na niegroźnych akwenach mogą zaplątać się góry lodowe 
lub skały.

Nie każdy jest jak fejsbuk. Nie każdy wraca. Natomiast na fejsbuku śmierć jest tylko 
chwilowa, śmierć jest tylko pozorna, mieści się w granicach błędu, mogłoby jej nie być. 
Oczywiście, jeśli nie jest blisko, jeśli jej figura nie jest dosłownie namacalna, nie masz jej 
na stole obok talerza i ekranu z sześciokątnych gwiazdek. Na ten temat próbują się już wymą-
drzać młodzi psycho- i antropolodzy. Dobrze. W końcu artykuły naukowe można sobie przy-
piąć na wallu.

Skąd miałabym wiedzieć, że nie żyje Dawid Bowie, jeżeli ktoś udostępniałby za niego sta-
tusy i fejkował zdjęcia? Pisał wiadomości? Skąd miałabym wiedzieć, że nie żyje przyjaciel 
z daleka, jeżeli ktoś prowadziłby mu konto, używał jego języka?

Śmierć na fejsbuku jest niekonieczna. Nie jest weryfikowalna. No chyba, że ogłoszą 
z pompą, oficjalnie, że koniec, wyłączamy, robimy internetowe memorandum.

Jak uczcić śmierć na fejsie i dlaczego postem, którego zainteresowany nie ma 
jak zalajkować?

Jak się dowiedzieć, że go nie ma naprawdę? Jak uwierzyć, że zielona lampka czatu – nawet 
jeśli aktywna – nie ma już znaczenia?

Prawdziwą śmiercią zaczyna jawić się nienapisanie nowego statusu, brak lajków, stare, 
zbyt młode profilowe, wiadomości dostarczone, a nieodczytane. Biała cisza.
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Kiedy śmierć w czasach fejsa jest śmiercią naprawdę? Kiedy już nie chwilową dezynfekcją, 
a wspomnianą w wierszu komorą? Wtedy, gdy jest awaria. W takim momencie zupełnie nie 
ma czego się chwycić, nie ma gdzie wracać. Chyba że działają jeszcze inne media.

O 7.27 budzę się bez twarzy
Jeśli nie byłoby Facebooka dłużej niż przez godzinę, może powstałoby więcej wierszy o jego 
braku? Może Bowie umarłby dla kilkuset osób inaczej niż przez dezaktywację lampki? Może 
wszystko byłoby inne?

Kończę tekst. Twarz pracuje w tle. Zaraz jej napiszę, że po tej stronie Wisły wszystko jest OK.
(zamelduj się jako bezpieczna/y)

Weronika Janeczko (ur. 1994) – krakowianka, studentka psychologii stosowanej UJ. 

Redaktor naczelna Kwartalnika Literackiego KONTENT, współautorka bloga o-poezji.pl. 

Publikowała w „biBLiotece”, „Małym Formacie” i „2miesięczniku”. Tańczy, śpiewa, 

gra na skrzypcach.
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łukasz dynowski

lunatyk

śnię się gwiazdom
więc jestem lunatykiem
(mówię o języku

a zasób słownictwa snu
robi coś podobnego
do mnie

kiedy ja domykam
jątrzące to śnienie
jak most – wypadek
słów raptem

zbudzony
wytarłem się (język
z potu jaźni po tym jak
wyryłem

w niej łut. Miałem młotek
lekki jak lotka i jakieś nadzieje
pokrzywy w dłoniach
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pędzle

1.

ciągnąłem po ziemi
i śmiałem się
wyobraźnię

aż jak na skórce banana
pośliznąłem się na słówku
gwiazdy (w nieważkość

2.

pędzel puszczony w nieważkość
lecący pod sufit od ściany
mógłby malować kropkę
życzącego się sobie zdania
i z siebie w sobie widzieć ziemię
słowem jedyną budowlę dostrzegalną
ze zgliszczy zdanie lekkie bez ciężaru
zdanie błędnik zaburzony ląd

a gdy się w tym sensie pomyśli
powie że coś zawisło na włosku

piasek między tęczami
drabina z kresu
i szczeble w nieważkości

3.

(malowałem sufit jak bierki
pędzlem to miała być polana
lub szranki

w ruszonym obrzeżu
nietknięte (lustrzane
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to puść się i pójrz
jak odwarstwia
siatkówka kącik ust
spływa po oka
skąd pada
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#LukiMłodości

przepisałem najlepsze lata swojego życia
na straty jak widzisz i wiersz, że się „zatoce

odchodząc z pustymi ustami; uwierz w te lata
ich tło letra por letra jakbym nie znał
rozmiaru świata

gdy mierzę siły na mary (pójrz, tężeją
mury na niebie, nurt zamku na znaku
jak to mówię czy mrowie z wnętrza brokatu

jakie pobojowiska podwojów do języka
odwiedzałem (zasięg komunikacji
próbując nie obwieścić

aż zmieściłem w szeleście rozmiar
wyobraźni prawie resztkę co jeśli była
gdzie indziej i stamtąd mię zaludnia?

na tysiącu niezapisanych stron
zostawiłem miejsce na słowo pod niebem
z pamięci rozpadanym i języka

jak nazwa skazuje i zzzz (chmura
z komiksu

Łukasz Dynowski (ur. 1989) – publikował w „Ha!arcie” i „Wakacie”. Mieszka w 

Jeleniej Górze.
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komentarz: małgorzata sury

Autotematyzm na miarę naszych czasów

Refleksję nad twórczością (a raczej drobnym jej wycinkiem, bo nad aż trzema wierszami) 
Łukasza Dynowskiego trzeba zacząć od stwierdzenia banalnego i być może obecnie nie-
wiele już znaczącego – są to teksty skrajnie autotematyczne. Na szczęście nie jest to jednak 
smętne post-postmodernistyczne biadolenie, że wszystko już zostało powiedziane, że już 
nic z materii poetyckiej nie da się stworzyć nowego. Widać to zresztą na kilku poziomach. 
Po pierwsze, autor traktuje język jak żywe tworzywo – nic tu nie zastyga, nie petryfikuje się 
w utartych znaczeniach. Można zapewne powiedzieć, że wiersze te mają charakter perfor-
matywny, co widać na pierwszy rzut oka – niedomknięte nawiasy, niepoprawnie postawione 
myślniki i rezygnacja z innych znaków interpunkcyjnych sprawiają, że teksty wyglądają 
na niedokończone (i jest to zdecydowanie ich zaleta).

Po drugie, poeta nie traktuje języka jako neutralnego narzędzia – widać, że podchodzi 
do niego emocjonalnie, dzięki czemu wiersze otwierają się – nie są zapętloną opowieścią 
o języku mówiącym o języku i jeszcze trochę o języku, ale ich autotematyzm pozwala auto-
rowi powiedzieć coś o świecie – to znaczy, że poeta nie traktuje języka jako odrębnego, 
neutralnego bytu, ale zwraca uwagę na dyskursywną strukturę rzeczywistości. Dzięki temu 
zyskuje panowanie nad poetyckim tworzywem, co doskonale widać w otwierających wiersz 
Lunatyk frazach:

śnię się gwiazdom

więc jestem lunatykiem

(mówię o języku

a zasób słownictwa snu

robi coś podobnego

do mnie

To autor śni się gwiazdom, a nie gwiazdy autorowi – stwierdzenie to wyraźnie poka-
zuje, że ma on kontrolę nad poetycką materią. Tym ciekawsze wydaje się tutaj nawracające 
porównanie języka do snu (i jednoczesne postawienie ich na równi) – za jego pomocą poeta 
może zapanować nawet nad snem i tworzyć podobne do niego obrazy. Intrygująca wydaje 
się w tym kontekście figura lunatyka – kogoś, kto śni, a jednocześnie działa. Sądzę, że jest 
to dobra paralela dla strategii poetyckiej Dynowskiego. Jak już wcześniej pisałam, w jego 
wierszach widać kontrolę nad językiem, czytelnik może jednak odczuć również poetyckie 
flow autora – bo nie jest to poezja napisana na siłę, pozwolę sobie użyć teraz najbardziej 
nieprofesjonalnego opisu ever – dobrze się to czyta.
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Autotematyzm Dynowskiego najciekawiej przejawia się zresztą właśnie w metaforyzowa-
niu użyć języka – zupełnie inny obraz poetycki przedstawiony jest w wierszu Pędzle – tutaj 
(co oczywiście wynika z innego doboru środków opisu) język staje się materialny przez mniej 
ulotne porównania. W tym kontekście ciekawy jest podział wiersza na trzy części, zwłasz-
cza, że każda kolejna coraz bardziej ukonkretnia poetycki obraz. W pierwszej, najkrótszej, 
wszystko wydaje się jeszcze delikatnie rozmyte – przełamaniem jest tylko fraza o pośli-
zgnięciu się na słówku jak na skórce od banana. Ten motyw, zapożyczony z komediowego 
na wskroś gagu, zmienia się w metaforę o sporym ciężarze, w końcu poeta pisze o sprawach 
najwyższej artystycznej wagi i gra o wysoką stawkę. Jednak dzięki wprowadzeniu humo-
rystycznej nuty wiersz ten schodzi z piedestału i spuszcza z wysokiego tonu, co zbliża go 
do szeroko pojmowanej realności. Pobrzmiewa tu dalekie echo twórczości Andrzeja Sosnow-
skiego, zwłaszcza „programowego” wiersza Czym jest poezja:

Zapewne nie jest strategią przetrwania,

ani sposobem na życie. Twój upór jest śmieszny,

kiedy wspominasz zaklęte jeziora,

szumiące bory i głuche jaskinie, w których głos

idzie echem i pewnie trwa wieki. Groty

Sybilli? Ważne są liście i jeszcze chyba rym

„głos — los”, bo głosy prą na świat i losy

właśnie liściom powierzają miana.

Ale spróbuj je schwytać! Tylko spróbuj

dotknąć ziemi i polecieć dalej

jak płaski kamyk po wodzie — ile razy?

Podobne wydaje mi się u obu autorów podejście do języka – nieustanna gra znaczeniami, 
podkreślanie ich względności i płynności przy jednoczesnej świadomości powagi tego, 
z czym poeci się mierzą.

Sprawa komplikuje się w drugiej części – ukonkretnienie poetyckiego obrazu przez 
„malarską” (znaczący zresztą wydaje się tutaj fakt, że poeta pisze o malarstwie ściennym – 
„pędzel puszczony w nieważkość// lecący pod sufit od ściany” – co decyduje się kontynuować 
w trzeciej części) metaforę w pewnym momencie pęka. Mieszają się tutaj lekkość z cięża-
rem, trzykrotnie powraca wyraz nieważkość, a jednocześnie poeta używa bardzo przyziem-
nych skojarzeń. Porównuje twórczość to do budynku, to do zgliszcz, przewijają się motywy 

„remontowe”. Takie rozszczepienie wyjątkowo dobrze działa w autotematycznej strate-
gii Dynowskiego. Z jednej strony język jest właśnie nieważki, lekki, elastyczny (co znowu 
przybliża Dynowskiego do Sosnowskiego), pozwala na dowolne zestawianie ze  sobą róż-
nych porządków i tworzenie najróżniejszych obrazów. Z drugiej jest ciężki, ważny, znaczący, 
odciskający piętno na rzeczywistości.
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Kolejną zmianę przynosi trzecia część Pędzli – tutaj ukonkretnia się podmiot tekstowy, 
ponieważ w wierszu pojawia się pierwsza osoba liczby pojedynczej:

(malowałem sufit jak bierki

pędzlem to miała być polana

lub szranki

w ruszonym obrzeżu

nietknięte

Dzięki takiemu zabiegowi ponownie widać dużą dynamikę tych wierszy – nie tylko to, 
o czym podmiot mówi, staje się konkretne, ale sama osoba mówiąca nabiera kształtu – staje 
się mocnym poetyckim ja. To znowu zmienia wydźwięk całego tekstu, który przestaje być 
neutralną wizją języka, a staje się personalnym wyznaniem. Efekt ten wzmacnia włączona 
w końcowej strofie metafora cielesna:

to puść się i pójrz

jak odwarstwia

siatkówka kącik ust

spływa po oka

skąd pada

Materialność z dwóch poprzednich części zmienia się w materialność konkretnego, jed-
nostkowego ciała, jednocześnie zaskakująco uderzając w uczuciowe nuty. Zasygnalizowana 
tylko łza, zmienia cały ton wiersza, pokazuje emocjonalny stosunek poety do twórczości. 
Przenosi tym samym abstrakcyjną refleksję (bez popadania w rzewno-konfesyjne tony, cią-
gle trzymając formalny pion i nie porzucając językowej gry) na bardziej osobisty poziom.

To napięcie pomiędzy chłodną obserwacją języka, a zakamuflowanym wyznaniem potę-
gowane jest w wierszu #LukiMłodości, co widać już w samym tytule. Hasztag z założenia 
jest publiczny i raczej średnio nadaje się do zwierzeń. Czy w takim razie Dynowski daje 
prztyczka w nos internetowym ekshibicjonistom? A może właśnie służy mu to do stwo-
rzenia dystansu, pozwala nie opowiadać wprost? Jakkolwiek oba odczytania wydają mi się 
całkiem prawdopodobne, drugie z nich świetnie funkcjonuje jako dopełnienie poetyckiego 
konceptu Dynowskiego. Z trzech analizowanych wierszy, w #LukachMłodości najwięcej jest 
zabawy językowej – tu najwięcej dzieje się w języku. Poeta rozbija zastane związki frazeolo-
giczne („przepisałem najlepsze lata swojego życia/ na straty, mierzę siły na mary”), ucieka 
się do anachronizmów („mię”, „pójrz”), wtrąca coś po łacinie. Paradoksalnie wiersz ten jest 
jednak najmniej autotematyczny – jeśli mówi o języku, to nie bezpośrednio, a raczej poka-
zując, jak doświadczenie podmiotu zostaje przezeń przepisane. Odwrotnie niż sugeruje tytuł, 
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nie ma tu zwierzeń z burzliwych lat młodzieńczych, jest to raczej zapis (uwaga, wyrażenie 
patetyczne) poetyckiej drogi. Jednocześnie wiersz sprawia wrażenie poetyckiego zapętle-
nia – „opowieść” o walce z materią języka jest wyjątkowo silnie „ujęzykowiona”, co znowu 
pozostawia wiersz otwartym, ale też zaciemnia znaczenia, komplikuje odbiór. Tym samym, 
uciekając od czystego autotematyzmu, autor pokazuje język komentujący sam siebie – przez 
takie, a nie inne jego użycie (i tu ponownie warto przywołać Andrzeja Sosnowskiego, który 
stosuje podobne strategie). Przy takim odczytaniu tym ciekawsze staje się użycie hasztagu 
(który sam nic nie znaczy, a jedynie odsyła do tak samo otagowanych treści) w tytule – być 
może autor widzi w tym uproszczoną analogię do własnej twórczości, gdzie język zaczyna 
znaczyć dopiero w kontekście, tzn. w momencie, w którym zostaje wprzęgnięty w poetycki 
mechanizm i przepuszczony przez wyobraźnię poety.

Każdy z tych trzech wierszy naświetla problem języka z innej strony i przyjmuje inną 
poetykę dla autotematycznego komentarza. Dzięki temu teksty te, zamiast docierać do języ-
kowej pustki, napełniają się znaczeniami i, mówiąc o języku, mówią też o pozapoetyc-
kiej rzeczywistości. Dynowski osiąga ten efekt przez dobry słuch językowy i wrażliwość 
na brzmienie, co pozwala mu na zaskakujące i świeże gry poetyckie. Za dopracowaną i prze-
myślaną warstwą formalną tekstów nie kryje się na szczęście żadne pustosłowie, nie ma 
tu przerostu formy nad treścią, co przy pobieżnej lekturze mogło wydawać się zagrożeniem 
tak uprawianej poezji.

Małgorzata Sury (ur. 1994) – poetka, prozaiczka, eseistka, krytyczka. Tak 

naprawdę to nie. Od czasu do czasu coś tam piszący random. 
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hanna wędrychowicz 

Obraz utajony

Zdejmij to zdejmij to lekko
jak słówka: skaleczyłaś się
nic to nic czym. paznokciem 
ukryj mapę wspomnień ze mną 
kapitanie
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Dom cechu rzeźników i masarzy

to dobra chwila by powiedzieć minęły miesiące 
to dobry moment by powiedzieć minął rok.

 wyłącz deszcz ten który pada.
 wyłącz deszcz

   gdy nie to ramię okrywa
   nie te usta na skórze

 śnią się. wyłącz deszcz ten 
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[tygrysku już dawno przecież...]

tygrysku już dawno przecież nie bawiliśmy się w ten sposób zapominania    
już dawno nigdy się nie widzieliśmy

Z perspektywy dawności dalej nie potrafię pojąć obiecać jedynie tyle bo obietnice kuszą 
połamaniem zdradą słówka troska a co z zabarwieniami nieświadomym wyborom ufając 
matowe światło usta przesuwają się z powieki niedomykanej spada z wzgórz materiału 
okrywającego cieknie krzywo wzdłuż ręki od dłoni posklejanych palców naczyń z który 
przelewa się ponieważ żyjemy w dobrobycie przededniu szczęścia odetnę zobaczysz że to 
zrobię odetnę dopływ prądu do dłoni instalacji do zlewu przy którym tworzę odcięłam sobie
łodygi które odrastają światło sztuczne napój z kieliszka struktura piany ze słonego 
substancja osocza pozornego niedociągnięcia skłaniają
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dzielna optyka

Kaloryfer szumi. szeptem śni cała, budzi się 
w kawałkach nieprzebytych pokładów
w kształcie zwanym: smutek wielorybów 
przyjmie ziemię niezbyt ładną, ale nie piach

Wymiotowała tylko potem, gdy odległość. kruszy się cząstkami 
podniebienia

nasze miejsca do prania brudnych, zawsze gdy przekręcam obrotowym 
zamkiem, może spaść sufit. 

I to nam pozostanie [jak] smaki pewnych sekund, przekładnia.

Hanna Wędrychowicz (ur. 1996) – mieszka w Krakowie, ale nawet Podkarpacie 

by się do niej nie przyznało. Studiowała historię sztuki na UJ. Już nie kseruje 

książek dla prawników.
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komentarz: marcin świątkowski

Spór o pryncypia

Początek szkicu o zestawie, który, technicznie rzecz biorąc, nie ma ani początku, ani końca, 
jest nader delikatnym początkiem. Trudno zaprzeczyć jednak, że bez rozpędu bardzo trudno 
jest wskoczyć w nurt tych wierszy; nie da się tutaj zacząć od źródła, bo źródła nie ma, źródło 
stanowi brak, jeden z braków. Nie ma też ujścia. Całość kończy się zawiesistą, lepką pauzą, 
dwiema pionowymi kreskami na gumowym klawiszu pilota, zatrzymaniem rzeczywistości. 
Brak jest podstawową figurą poezji Wędrychowicz.

„Brak” rozumiany nie jako nieobecność (kogoś lub czegoś), nie jako strata, powodująca 
żałobę, nawet nie jako niedosyt wrażeń, emocji, perspektyw czy perwersji, ale jako elemen-
tarna, powstała na poziomie absolutnie podstawowym wyrwa w świecie lirycznym, w który 
czytelnik zostaje tak bezlitośnie, po heideggerowsku wrzucony. Liczne przerwy, niedomó-
wienia i opustoszałe miejsca w tych wierszach zostały poczynione cenzorską ręką melancho-
lii, a ten proces wydaje się mieć niewiele wspólnego z samą poetką, jakby dział się zupełnie 
sam, jakby był immanentną częścią świata, w którym autorka funkcjonuje.

„Żyjemy w dobrobycie” – pisze Wędrychowicz w pozbawionym tytułu, gęstym od znaczeń 
wierszu. Trudno z tym spostrzeżeniem polemizować; ale umieszczenie go w toku obsesyjnej 
refleksji śledzącej relacje ciała i przedmiotów nadaje mu gorzkawego posmaku. „W przeded-
niu szczęścia” – dodaje po sekundzie podmiot i między dobrobytem a przededniem tworzy 
się właśnie brak, kosmiczna dziura. Czemu, skoro żyjemy w dobrobycie, szczęście czeka 
na nas jutro? Gdzie jest to, co powinno być dzisiaj, a nie jest i, spójrzmy prawdzie w oczy, 
najprawdopodobniej nigdy nie przyjdzie? Wobec tego zawieszenia całego wiersza między 
dwoma słowami trudno się dziwić całej reszcie: kompulsywnemu strumieniowi świadomo-
ści, próbującemu ustalić, co właściwie jest nie tak, skoro właśnie wszystko powinno być tak.

To melancholia tym bardziej bolesna, że niemająca teoretycznych podstaw, tak jak nie 
miały ich ciężkie stany depresyjne głównego bohatera Au Rebours. Im więcej posiadamy, 
tym silniej odczuwamy brak. Im więcej przedmiotów, wrażeń, emocji naokoło, tym bardziej 
czegoś potrzeba. Skoro jest już podstawa stolika, szafka z cokołem i narożnik EKET, to prze-
cież trzeba kupić sofę EKTORP, a potem zawsze znajdzie się w katalogu coś bezwzględnie 
potrzebnego. Kapitalistyczna konsumpcja, wychowanie w świecie, w którym niczego nie 
brakuje, a mimo to czegoś nie ma, prowadzi zwykle do furii. Pokazał to już dawno Fight 
Club albo, pozostając w sferze literatury, Graham Greene. U Wędrychowicz furii jest mało, 
dużo za to bezbrzeżnego smutku i zagubienia, u którego podstaw leży myśl, że zawsze jest 
za mało, zawsze czegoś brakuje, tkwimy w wiecznym przededniu.

Świat bez wrażeń; świat, w którym nic nikomu nie grozi, świat kompletnej nijako-
ści, w którym najbardziej traumatycznym przeżyciem jest śmierć kota, to rzeczywistość 
tych wierszy. „skaleczyłaś się/ nic to nic czym. paznokciem”, pada w jednym z utworów, 
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w świetnie rozegranej partii quasi-dialogowej, gdzie interpunkcja, wbrew zasadom poetyki, 
jest podporządkowana bezwzględnie duktowi wiersza. Podmiot się skaleczył, doszło do aktu 
wyjątkowego, do krzywdy fizycznej, która nie ma prawa w tym świecie istnieć, więc fakt ten 
wywołuje zdziwienie, następnie wycofanie, a potem i tak okazuje się, że to samookaleczenie, 
nic ponad wyznaczoną regułę nietykalności cielesnej.

Podmiot jest względem tej i innych zasad, wytyczonych przez tekst, całkowicie bezbronny 
i bezsilny. Pozbawiony jest choćby elementarnego poczucia kontroli, której obsesyjnie pra-
gnie. „Wyłącz deszcz ten”. Tu nie działają zasady matrixu (pozwolę sobie na parafrazę 
cytatu Morfeusza) – they are different than the rules of a computer program, they cannot be bent 
or broken, a to tylko pogłębia dominujące w tym zestawie poczucie beznadziei. Wpływ nie 
istnieje. Kolejna zasada.

Pryncypiów jest więcej: „zawsze gdy przekręcam obrotowym/ zamkiem, może spaść 
sufit”, czytamy na samym końcu zestawu. Bo przecież tak nie może być wiecznie; niemoż-
liwe, żebyśmy na zawsze utknęli w tym samym zamkniętym kręgu smutku i dobrobytu, coś 
się przecież musi stać, jakaś wojna wybuchnąć musi i to przeczucie nadchodzącej katastrofy 

„nam zostanie jak smaki pewnych sekund”, stanowiąc jedyne wytchnienie.
„To dobra chwila by powiedzieć minęły miesiące”, ale też żeby powiedzieć „minął rok”, 

czytamy gdzie indziej, znajdując w tej frazie żywy dowód, że czas nie ma tutaj znaczenia, 
ontycznej wartości, tak jak w wierszu forever red 001, publikowanym w pierwszym numerze 
KONTENTu (s. 140).

„Już dawno nigdy się nie widzieliśmy”, pisze autorka, „ukryj mapę wspomnień ze mną”, 
„nie te usta na skórze/ śnią się” – samotność staje się kolejną zasadą, porządkującą tę pozor-
nie roztrzęsioną rzeczywistość, organizowaną w pierwszej kolejności przez brak, tym razem 
jednak brak zaskakująco konkretny: brak katastrofy, brak czasu, brak (kogoś lub czegoś).

Wszystkie te reguły wystawione są w ramach chaotycznych metafor, gwałtownych prze-
skoków tempa, kłopotliwych interpunkcyjnych urwań i skoków myślowych. Jedynym spo-
sobem, aby je opisać, skonkretyzować i ułożyć w logicznym porządku jest wyplątanie ich 
spomiędzy tego stylistycznego gąszczu. Ale o to właśnie chodzi, że w istocie nie ma takiej 
potrzeby, organizacja nie jest konieczna, ponieważ w akcie lektury zasady te odczytuje się 
i rozumie intuicyjnie.

Nic dziwnego, ponieważ pod wpływem tego, co pisze Wędrychowicz, czytelnik nabiera 
przekonania, że są to te same zasady, które opisują jego świat. I w tym tkwi, być może, 
największa siła tej poezji – za sprawą lirycznej szczerości jest ona w stanie albo przekonać 
odbiorcę, że opisuje rzeczywistość, albo przynajmniej zmusić go do przyjęcia za swój obrazu 
świata, pod którym w innych okolicznościach nigdy by się nie podpisał. Choćby na kilka 
minut, potrzebnych, aby przeczytać te cztery liryki. W moim odczuciu jest to cecha absolut-
nie wyjątkowa na tle współczesnej poezji.

Marcin Świątkowski (ur. 1992) – studiuje polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Publikował w „Xięgarni“, „Littera/Historica“, „biBLiotece“, „Małym Formacie“ i innych. 

Znany młody człowiek piszący w Internecie, wiceredaktor naczelny kwartalnika KONTENT, 

współautor bloga „Porozmawiajmy o poezji”.
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małgorzata lebda

pory roku: pieśń

psy wyprowadzają nas na dziołowe pola ostatnio odwiedziłam to miejsce
w grudniowym mrozie a teraz stoimy na szerokim polu które już nie przyjmuje 
w siebie wiosennych roztopów widać stąd wschodnią stronę wsi ziemia pracuje 

tam tak jak dawniej: nieustępliwie krnąbrnie myślę o tym że max ernst musiałby 
malować tę wieś z użyciem antracytu i kobaltu jeśli malowałby ptaki to w odcieniu
stalowego chłodu

pobliski las gwałtownym trzaskiem przywabia psy widzę je po chwili już na linii 
horyzontu dobiegają sarnę historia powtarza się gonitwa trwa a my choć fizycznie  
tu to dalej tam na nowosądeckim cmentarzu z ustami gotowymi do pieśni 
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w świetle: ruch

i jeszcze teraz w odpowiednim świetle potrafię poprowadzić dłoń dokładnie 
po strukturze tamtej blizny jest niewyczuwalna a przecież mówiłeś: będzie
na całe życie (teraz nie mam pewności o którym życiu mówiliśmy) badam 
na skórze i inne znaki minionego: poparzenia szramy szerokie cięcia

z waszych ciał pamiętam niewiele zaledwie ciepło i to że po dniu pracy 
przynosiliście na skórze zapachy zwierząt intensywne wilgotne 
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zbliżenie: sansewieria gwinejska

w czasie kiedy rozsadzam delikatne kwiaty dzieląc młode odrosty i rozrywając 
korzeniowe bryły myślę o tych wszystkich roślinach trzymanych na parapetach 
wiejskiego domu: sansewieria gwinejska hoja mirt araukaria i potężny asparagus 
opadający z kredensu aż do podłogi w okresach kiedy jego pędy drewniały matka 

oddalała roślinę od światła mówiliśmy że wszystkie one reagują na złe bowiem 
jak inaczej wytłumaczyć brązowienie bulw przebarwienia liści zamieranie pędów
występujące dokładnie w momentach gdy ciała naszych bliskich oblewał chłód 

Małgorzata Lebda (ur. 1985) – dorastała w beskidzkiej wsi Żeleźnikowej Wielkiej. 

Doktor nauk humanistycznych (specjalność teoria literatury i sztuk audiowizu-

alnych), nauczycielka akademicka. Autorka czterech tomów poetyckich, najnow-

szy Matecznik (WBPiCAK, Poznań 2016). Za ostatni tom nagrodzona Stypendium 

im.  Stanisława Barańczaka (w ramach Poznańskiej Nagrody Literackiej) oraz 

Nagrodą im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Orfeusz” za najlepszy tom 

poetycki roku 2016. Ultramaratonka i taterniczka. Fotografuje. Mieszka w Kra-

kowie.
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komentarz: mateusz miesiąc

Audiodeskrypcja słowa

Czytanie Małgorzaty Lebdy to przebywanie z poezją na zbiegu, na złączeniu rzeczywistości 
dostępnej ludzkim zmysłom i tej, której właściwościom możemy się jedynie usilnie przypa-
trywać: żywego i martwego, ale też żywego i nieożywionego, wypowiadającego się i komuni-
kującego poza mową. To poezja czujnie i uważnie przyglądająca się stworzeniu obdarzanemu 
przez nią niezwykłym szacunkiem, który pozwala poetce kroczyć pośród różnych sposo-
bów istnienia. Lebda decyduje się jednak – za pośrednictwem podmiotu – nawiązać kontakt 
tylko z niektórymi z nich, każdorazowo zwrócić swoją uwagę tylko na niewielki wycinek 
otaczającej ją przestrzeni. Ta pozorna wybiórczość w miarę lektury okazuje się przejawem 
poznania podmiotowego, polegającego na nawiązywaniu indywidualnej, szczerej i równej 
relacji z innym stworzeniem, a przez to – ze „stworzeniem” w ogóle. To wreszcie poezja 
pisana na pograniczu duchowości ludowej i chrześcijańskiej, nieoddająca prymatu żadnemu 
sposobowi patrzenia, niezamykająca powiek w zadowoleniu z prawdy już odkrytej i ustalo-
nej, tylko dążąca do osadzenia w sobie głębokiego współodczuwania, do czerpania z energii 
wytwarzającej się na styku dwóch obcych sobie – gatunkiem, trybem, funkcjonowaniem – 
ciał. Ostatecznie jest to przecież poezja nierozerwalnie związana z osobistym, jednostko-
wym doświadczeniem, gromadzącym się w niewielkich rezerwuarach, w naczyniach tak 
małych i kruchych, że czerpanie z nich treści wymaga od poetki znacznej sprawności. Musi 
ona działać w skupieniu, aby nie zaburzyć pozostałych porcji ich zawartości i nie utracić 
do nich dostępu, aby móc w razie potrzeby powracać do znanych sobie obrazów i ponow-
nie przyglądać się wybranym obiektom z innej odległości, z nowej perspektywy; obiektom 
powracającym, ale nie tym samym.

Przekonujemy się bowiem, że słowo jest u Lebdy pigmentem tworzącym werbalny obraz, 
oferującym namiastkę tego, co u poetki wydaje się niezwykle istotne: przeniesienia naszej 
percepcji w obszar dla niej niewłaściwy; chwilowego poruszenia czytelniczej wrażliwości 
i zwrócenia jej w stronę tego, co wcześniej pozostawiłaby ona bez uwagi. Towarzyszy temu 
jednak świadomość, że użyte medium nie jest w stanie w pełni oddać złożoności świata. 
I jednocześnie, że tę złożoność można mimo wszystko starać się pokazać przez skrupulatne 
dobieranie palety. Lebda komponuje ją bardzo uważnie – tak jak postępowała już wcześniej 
w ziarnach cieciorki z tomu Granica lasu: „znosimy do zimnego pokoju jedlinę niech przypo-
mina las/ […] kamienie niech przypominają dno rzeki/ […] kłosy zbóż niech przypominają 
sierpień”. W wierszu pory roku: pieśń widziany przez podmiot obraz poetka stara się sugero-
wać podobnie, przeznaczając dla jego elementów barwne odpowiedniki „antracytu i kobaltu” 
oraz „stalowego chłodu”. Wcześniej mogliśmy wielokrotnie doświadczać tego, jak „historia 
powtarza się”, czytać jeszcze choćby o zwierzętach pijących „krystaliczny chłód” (studnia 
z tomu Granica lasu), o psach w ten sam sposób wprowadzających ludzi w niezależną od nich 
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dynamikę przyrody: „psy wybiegają/ przodem po chwili w naszym kierunku biegnie sarna/ 
dopadają ją na katolikowym polu wracają we krwi” (las: wejście w chłód z tomu Matecznik). 
Zwierzęta ponadto ponownie inicjują w ten sposób moment przejścia w śmierć – wydoby-
wają go z witalnego i pełnego życia ruchu ich ciał napinających się podczas pogoni.

Stałość podejmowanych przez Lebdę motywów z jednej strony umieszcza ją w związku ze 
stałością naturalnego rytmu, w ramach jakiego funkcjonuje otaczający ją świat; z drugiej zaś 
jest to stałość będąca świadectwem niepozostawania w bierności i odwzorowywania per-
spektywy przy pomocy odpowiedniego medium. W istocie jest to zatem świadectwo spraw-
nego korzystania z wiedzy już nabytej, z umiejętności już wypracowanych, ze scenariuszy 
sprawdzonych, prowadzących zawsze o krok dalej niż przy poprzednim podejściu. Lebda 
zdaje się wypełniać naukę ojca, który w wierszu przedwiośnie: pierwszy oblot z tomu Matecz-
nik poucza ją: „musisz być uważna i wsłuchiwać się w natężenie ruchów”.

Cykliczny rytm przyrody wchodzi więc tutaj w interakcję z postępującym przemieszcza-
niem się po horyzoncie. Stałe motywy przywoływane przez poetkę poruszają się zatem po spi-
ralnej trajektorii – choć zdaje się, że jakby zataczając koło, pojawiają się co chwila na nowo, 
w rzeczywistości z każdym ich przywołaniem pokonują kolejny pierścień, uginający się coraz 
bardziej pod naporem znaczeń nagromadzonych przez nie w trakcie poprzednich obrotów. 
Powracanie do wykorzystywanych przez siebie wcześniej motywów jest dla Lebdy sposobem 
na rozwijanie ich, rozbudowywanie o nowe znaczenia przy jednoczesnym pozostawianiu 
ich faktury w stanie nienaruszonym. Wszelkie urazy i wstrząsy, wszelkie gwałtowne bodźce 
przywoływane są bowiem zazwyczaj z perspektywy czasu minionego, okrążanego w pew-
nym momencie przez pamięć podmiotu, która wraca następnie do chwili obecnej.

W podobny sposób Lebda zbiera swoje dotychczasowe doświadczenia. Dwudzielność 
tytułu, eksplorowana tak intensywnie w niedawnym Mateczniku, sugeruje wybieranie tematu 
wiersza z pewnego źródła, w którym dany motyw silnie się nagromadził. To małe fragmenty 
dużych obszarów myśli, niewielkie wycinki dużych zbiorów wchodzących ze sobą w związek. 
Poetka ukazuje nam się od swojej dedukcyjnej strony – związek małych fragmentów nale-
żących do większych zbiorów sugeruje, że i duże, nieznane nam jeszcze obszary, pozostają 
ze sobą w pewnej relacji. Lebda nie wpisuje ich w ramy ludzkiej mowy. Ludowa wrażliwość 
każe jej za pomocą ciszy okazać szacunek temu, co nieuchwytne. Możemy jednak te większe 
całości poznać przez łączenie ze sobą ich niewielkich wycinków, przez określanie miejsca 
początkowego i późniejszego efektu tego specyficznego ruchu – tak jak dowiadujemy się, 
że „krwawnik przykładany do ran” z wiersza dom z tomu Granica lasu okazał się pomocny; 
blizna z w świetle: ruch „jest niewyczuwalna”. Intuicja poetki i głębokie wniknięcie w ciało, 
któremu podmiot się przygląda, pozwala jednak wyczuć nieistniejący już ślad po ranie, pro-
wadzący do wnętrza, do mięśni, do krwi. Lebda odsłania przed nami element swojej metody: 

„badam/ […] znaki minionego: poparzenia szramy szerokie cięcia”. Wcześniej wspominała 
już o tym w bliznach z tomu Granica lasu: „wyliczamy sobie blizny wróżymy z nich”.
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Są to momenty odsłonięcia, zerwania zewnętrznej faktury i zwrócenia wzroku w powstałą 
wówczas przestrzeń, z której – jako że zaistniała ona w wyniku przebicia żywej tkanki 

„gwałtownym trzaskiem” – wydobywa się buzująca treść. Choć na to nie wygląda, podobna 
sytuacja następuje w wierszu zbliżenie: sansewieria gwinejska: „rozsadzam delikatne kwiaty 
dzieląc młode/ odrosty i rozrywając / korzeniowe bryły”. Ekwiwalencja ludzkiej sylwetki, 
zwierzęcego korpusu i roślinnych pędów pozostaje przy tym prawomocna również dla gleby 
i minerałów. Przywoływany w porach roku: pieśni obraz pola, „które już nie przyjmuje/ w sie-
bie wiosennych roztopów” Lebda opisywała wcześniej w ludach północy z tomu Granica lasu. 
Opowiadała tam o „wielkanocnym wbijaniu w wilgotną ziemię ozdobionych w bibułę/ kijów 
skrzyżowanych w znak ofiary”. Motyw wiosennego przejścia, czczonego przez wielkanocne 
rytuały, powraca później w Mateczniku, gdzie w wierszu wielkanocne święcenie pól: dzielenie 
czytamy: „idziemy z ojcem w pola […]/ […]/ […] towarzyszą nam psy/ […]/ ojciec wbija krzyż 
w kamienistą ziemię”. Dostrzegany przez siebie związek umieszczenia w kalendarzu świąt 
chrześcijańskich ofiary Chrystusa w momencie przejścia zimy w wiosnę i ponownego ożywa-
nia przyrody poetka przenosi w przestrzeń sensualnego doświadczenia podmiotu. W porach 
roku: pieśni „ziemia pracuje” w podobny sposób jak tych kilka młodych „tętniących ciał” 
w ofierze z tomu Granica lasu. Widać wyraźnie, że Lebda decyduje się poznawać stworze-
nie zgodnie z dyrektywą ze spraw lasu: rozpoznania z tomu Matecznik: „dokładnie do samej 
krwi”. Treść towarzysząca temu poznaniu zaczyna jednak nabierać zgoła innych cech.

Najnowsze trzy wiersze Lebdy zdają się zawierać w sobie wszystkie poprzednie. Choć 
wybrzmiewają one tonem zawierającym w sobie dużo więcej ciszy, stale noszą pamięć 
poprzednich doświadczeń, niepokój utrwalony już w określonych zachowaniach i wspo-
mnieniach podmiotu. Ciszę tę za każdym razem przełamuje bowiem powrót do przeszłych 
zranień, ofiar, traum. Nawet pośród opanowania osiąganego przez coraz większe oddalenie 
w czasie od momentu ich zaistnienia, nie sposób nie odczuć, jak czas przeszły przebija się 
przez teraźniejszość i rezonuje obawą repetycji na dni, które mają dopiero nadejść – szcze-
gólnie kiedy czytamy w zbliżeniu: sansewierze gwinejskiej: „matka/ oddalała roślinę od świa-
tła” i dalej: „mówiliśmy że wszystkie one/ reagują na złe bowiem/ jak inaczej wytłumaczyć 
brązowienie bulw przebarwienia liści”. Cisza ta zdaje się jednak również przemawiać za coraz 
większym zrozumieniem „złego”, za przesuwaniem jego nigdy niewypowiedzianych cech 
w przestrzeń niepodatną na binarne, antropocentryczne wartościowanie, na wypłukiwanie 
tego słowa z wszelkich afektywnych konotacji. To krok w stronę przyjęcia do świadomości 
tego, co jest niepodatne na zmiany; w stronę pozostawienia go bez zbędnych dookreśleń. 
Ostatecznie krew przestaje bowiem przyciągać uwagę podmiotu w taki sposób, w jaki zwy-
kła to czynić wcześniej. Rany zdążyły się już zabliźnić, nie pozostawiając po sobie żadnego 
śladu oprócz tego, trwającego w pamięci. Ciało, które wcześniej tak intensywnie się rozra-
stało, zaczyna drewnieć. I choć proces ten nie czyni go wcale odporniejszym, pomaga mu 
nabrać coraz stabilniejszej postawy. Pozwala mu osadzić się powoli w świecie – aby łatwiej 
mogło znieść rytm, który ten wszystkiemu wyznaczał i będzie wyznaczać.

Mateusz Miesiąc (ur. 1997) – poznaniak zawieszony między Krakowem i Warszawą. 

Student filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
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piotr jemioło

[Flotylla latawców puszczona samopas]

Flotylla latawców puszczona samopas: dzieci (jak to dzieci)
drą ryja i wypatrują cudu, starcy grają w geriatryczne gierki
i dłubią ekierką w protezach, a pies, gdzie zapragnie, 
w porę się odleje – i tylko ze mnie pizda taka.
Sama już nie wiem, chyba pójdę na jogę albo 
lobotomię, co ty na to, hm? To miejsce oddala mnie
od życia (jakbym już nie dość daleko zaszła). 
Na wardze zamiast rosy osiada mi rankiem krwawe confetti. 
Okres mi się spóźnia. Są na to lekarstwa? Czy ta zwłoka 
właściwie coś znaczy? Odpisz, jak już wrócisz z wojaży
z kolejną zdzirą, o której donieśli mi posłańcy. 
Jakby mnie unurzano w beczce ze żrącym kwasem,
tak bym streściła swą obecną sytuację. No, to gorąco całuję, 
choć przecież odpadły mi wargi. Dobrze, że cię tu, 
ze mną ani we mnie, nie ma.

15.07.2017
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cerata w kratę

pamięci Raymoncda Carvera –

a więc siedzimy przy stole i wtedy ona mówi, 
że róg jednorożca to kolec jadowy, 
a niektóre motyle żywią się krwią; i co ja 
o tym sądzę. właściwie wolałbym 
nie mieć zdania, mówię, po czym dodaję: 
możesz mi podać ten nożyk z ikei,
bo chcę podważyć wieczko słoika. nożyk 
przechodzi z rąk do rąk. muszę wyglądać 
jak ostatni kretyn w bluzie wytarganej z kosza 
na promocje, próbując dobrać się do
mętnych kaparów w zalewie octowej, udając, 
że cieszy mnie wspólne przyrządzanie
śniadania, ten trujący rytuał par. 
nawet newsy o krwiożerczym gatunku motyla 
i kolcu jednorożca, które mogłyby stać się 
kanwą kasowego filmu, nie są w stanie 
poprawić mi nastroju. 

19.07.2017
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Mam w ręku kurewsko ostre narzędzie, 

Dawidowi Kujawie –

walczę o prawa wykluczonych 24 godziny na dobę,
ale tak się akurat złożyło, że dzisiaj wolałbym
nie robić nic, chwilkę się zdrzemnąć (duchota 
za oknem jak cholera), zjarać jak świnia
i dostrzec w zaciekach na lustrze twarze ludzi,
dzięki którym nie podupadam na duchu:
comrado Marks, comrado Lafargue –
co bym smarował na transparentach, gdyby nie wy, 
skąd czerpałbym chęć i język do dalszej walki?
Bez słownika ani rusz, wiadomo,
choć dziś wolałbym zejść z posterunku i trochę
ochłonąć, jak mówi Ola, po całym dniu
męczących zmagań z subsumpcją 
pod kapitał. Mój portfel jest pełen 
paprochów. Pewnie lada dzień we drzwiach stanie
ojciec i każe rozsyłać CV, na które odpowie spam.
I tylko w snach, gdzie nie sięga ręka rynku, 
Lenin klepie mnie po plecach i mówi, 
że on też miał pod górkę, 
a wyszedł na ludzi.

29.07.2017

Piotr Jemioło (ur. 19xx) – wzorowy konsument, specjalista do spraw, człowiek 

znikąd. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską, tomem poezji, zbiorem opo-

wiadań, zielnikiem oraz obaleniem systemu. Lepiej spytać, nad czym nie pra-

cuje. Największą przyjemność sprawia mu precyzyjnie skonstruowane zdanie. 

Mieszka w bloku.
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komentarz do wiersza mam w ręku kurewsko ostre narzędzie: krzysztof sztafa

Pierwsza fabryka i męstwo gatunku (krytycznego)

Jemioło ma w ręku kurewsko ostre narzędzie, a ja – w trybie wtórnym – spróbuję pokrótce 
wytłumaczyć, skąd się ono tam (czyli w tej ręce albo tym ręku) znalazło. W tym celu, bez 
wstępnej polonistycznej wazeliny, dam sobie spokój z krytycznoliteracką papką i wejdę 
radośnie w papkę teorii krytycznej. Esteci najpewniej zarzucą mi instrumentalizację „mowy 
duszy”, rzecznicy postępu natomiast – intelektualną wtórność. Spokojnie, nad tego typu 
ewentualnymi zarzutami nie zamierzam płakusiać. Tekst ten nie będzie zatem ani inter-
pretacją, ani polonistycznym komentarzem. Będzie raczej gestem rozsunięcia lektury, zary-
sowania możliwie szerokiego kontekstu dla problematyki uruchomionej przez Jemiołę albo 
po prostu próbą odpowiedzi na kilka sformułowanych przez niego pytań. Innymi słowy: 
ironiczny, zjadliwy wobec „dobrej strony historii” wiersz Jemioły potraktuję jako przyczy-
nek do opowiedzenia pewnej (bardzo smutnej, ale za to krótkiej) historii o tym, dlaczego – 
wbrew pragnieniu mówiącego – nigdy nie wyluzujemy.

Załóżmy, że przez wiersz Jemioły (Mam w ręku kurewsko ostre narzędzie,) mówi rozpro-
szona, rozgoryczona wielość. Wielość jest złożonym pojęciem, w ramach którego zbiegają 
się różne perspektywy badawcze: kulturoznawcze, socjologiczne, ekonomiczne oraz filo-
zoficzne. Stanowi ona hybrydowy konstrukt z pogranicza różnych dyskursów. Dlatego też 
w kontekście wielości można mówić o trzech podstawowych poziomach jej analizy: (1) jako 
podmiotu polityki, (2) jako podmiotu produkcji, czyli jako żywej pracy poddanej nowym 
formom wyzysku oraz (3) jako kategorii ontologicznej. Wszystkie te poziomy przenikają się.

Zmęczona, produktywna wielość mówi przez wiersz Jemioły. Mówi kolejno: „walczę”, 
(nie)podupadam, „wolałbym”. Ujmując problem najogólniej, wielość jest relatywnie nowym 
podmiotem krytycznym obecnego etapu globalizacji, jakoś tam w standardowo opóźnionej 
polskiej debacie społecznej rozpoznanym i dyskutowanym. Jeśli wierzyć Harry’emu Cleave-
rowi (z Politycznego czytania Kapitału) i jego operacyjnej typologizacji historycznych ewolucji 
form kapitalizmu oraz odpowiadających im postaciom krytycznej podmiotowości, genealo-
gia wielości jako kategorii marksistowskiej przedstawia się następująco: pierwszym etapem 
był ten, opisywany przez samego Marksa oraz jego pierwszych kontynuatorów. Obejmował 
on lata 1848–1914, trwał więc mniej więcej od zrywu Wiosny Ludów aż do wybuchu pierw-
szej wojny światowej. Paradygmatyczną figurą była wówczas fabryka przemysłowa, której 
odpowiadał przemysłowy proletariat, wykwalifikowany „wytwórca”, stopniowo odsuwany 
od swojej pracy i zniewalany przez postępujący reżim kapitału. Stanowił on jednak pewnego 
rodzaju „arystokrację pracy”: znał całość cyklu produkcji i już chociażby z tej przyczyny 
dysponował relacyjną sprawczością w obrębie stosunku pracy.

Drugi okres przypada na lata 1918–1968, a więc obejmuje on czas od zakończenia pierw-
szej wojny światowej aż do kryzysu struktur państwa welfare state i proliferacji środowisk 
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kontrkulturowych w tak zwanym „Pierwszym Świecie” (ciekawostka: samą kategorię 
„Pierwszego Świata” interesująco problematyzuje Kacper Pobłocki w wydanym niedawno 
opracowaniu Kapitalizm. Historia krótkiego trwania). Związany jest on ze strategiami for-
dyzmu i zasadniczymi zmianami w procesie produkcji (pierwsza fabryka Henry’ego Forda 
powstała w 1903 roku w Detroit, stolicy XX wieku). Chociaż hegemoniczną formą pracy 
w tym okresie nadal pozostawała fabryka przemysłowa, sam przebieg pracy został pod-
dany radykalnej automatyzacji przez zastosowanie linii montażowej i zestandaryzowanej, 
masowej produkcji seryjnej: był to etap realnej subsumpcji pracy pod kapitał. Przemiany 
te doprowadziły do zaniku figury wykwalifikowanego robotnika i umożliwiły sprowadzenie 
pracy konkretnej do formuły pracy abstrakcyjnej, czego wynikiem było wykształcenie cał-
kowicie zastępowalnej, elastycznej siły roboczej jako „dodatku do maszyny”.

W efekcie technologicznych innowacji i nowych form władzy kapitału wykształciło się 
względnie zuniformizowane społeczeństwo masowe, w którym skutecznie oddalone zostało 
widmo walki klasowej. W takich warunkach wykwalifikowany robotnik-wytwórca zamienił 
się w elastyczną, pozbawioną sprawczości i niewykwalifikowaną siłę roboczą. Nowy/nowa, 
mobilny/mobilna pracownik/pracownica masowy/masowa nie identyfikowały się dłużej 
z klasycznymi formami reprezentacji, takimi jak związki zawodowe czy (komunistyczna) 
partia polityczna.

Trzeci etap, począwszy od roku 1968 – a więc momentu kulminacyjnego dla „rewolty 
studenckiej” – trwa do dziś. Wiąże się on nade wszystko z kryzysem fordystycznego trybu 
produkcji i neoliberalnym demontażem struktur welfare state. Okres ten charakteryzuje 
się wzrostem znaczenia nowych technologii – zwłaszcza komputerowych i komunikacyj-
nych – dla procesu produkcji. Czynnik technologiczny stał się decydujący dla globalnego 
wytwarzania bogactwa, a dawna fabryka przemysłowa z linią montażową została wyparta 
na rzecz modelu przedsiębiorstwa z zasadniczo zdecentralizowaną produkcją układającą się 
na kształt sieci. Okres ten jest czasem realnej subsumpcji społeczeństwa pod kapitał, w któ-
rej paradygmatem pracy stała się praca niematerialna, polegająca na manipulacji informa-
cją, symbolami oraz kodami. Odpowiada temu wzrost znaczenia sektora usługowego: wraz 
z taką rekompozycją kapitału znacząco zmienia się zatem techniczny i polityczny skład kla-
sowy. Elastyczna siła robocza – dodatek do linii montażowej – z punktu widzenia akumu-
lacji globalnego kapitału została zdewaloryzowana na rzecz nowego podmiotu krytycznego: 
wielości (Jemioły, ciebie, mnie). Słowem: robotnik przemysłowy został zastąpiony robotni-
kiem społecznym, nieustannie szkolonym i zwiększającym swoje kompetencje, zatrudnio-
nym na określony, najczęściej relatywnie krótki – przynajmniej w porównaniu do dawnego 
robotnika przemysłowego – okres.

Męczące, prawda? Nic dziwnego, że wyczerpany mówiący w wierszu Jemioły „chciałby 
wyluzować” i trochę sobie pożyć, odpuścić, dać spokój. Krótka historia kompozycji klasy pra-
cującej (pracującej również – to oczywiste – w poezji i przez poezję), zaproponowana przez 
Cleaverea, wyjaśnia genealogię wielości jako nowego podmiotu krytycznego i stanowi – tak 
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mi się wydaje – dość ciekawe tło dla tekstu krakowskiego poety. Wielość jest zatem podmio-
tem pracy niematerialnej, której wyzysk polega nie tyle na przywłaszczaniu przez kapitali-
stę wartości dodatkowej, ile raczej na zawłaszczeniu społecznego bios czy form kooperacji. 
Tak rozumiany wyzysk wielości załamuje podział na bazę i nadbudowę, pracę i nie-pracę 
oraz produkcję i reprodukcję: skoro całe pole społeczne jest bezpośrednio produktywne, 
klasyczne elementy teorii marksistowskiej muszą być przemyślane raz jeszcze. Ostatnią 
instancją zawłaszczenia jest bowiem życie jako takie, a dokładniej – społeczna produkcja 
podmiotowości: wielość jest zatem „formacją wszystkich tych, którzy zostali umieszczeni 
w mechanizmach społecznej produkcji, bez względu na ich stan lub posiadaną własność, 
w całym ich zróżnicowaniu, ożywianą przez otwartą i mnogą produkcję podmiotowości” 
(M.  Hardt, A. Negri). Już jasne staje się, skąd tyle frustracji w wyczerpanym mówiącym 
Jemioły. Głos dla poety:

walczę o prawa wykluczonych 24 godziny na dobę,

ale tak się akurat złożyło, że dzisiaj wolałbym

nie robić nic, chwilkę się zdrzemnąć (duchota

za oknem jak cholera), zjarać jak świnia

Da się? No nie bardzo. Niby nie robisz nic, a tak naprawdę farmisz golda, jesteś zjarany, 
a jednak produktywny, idziesz w kimę, ale zrywasz się i skrolujesz fejsa. Tajne służby moni-
torują twoją aktywność i w oparciu o nią tworzą jeszcze lepsze, skuteczniejsze algorytmy. 
Prawdopodobnie gdzieś w twoim pokoju zamontowali małą kamerkę inwigilacyjną (sprawdź 
w wylocie junkersa). Jest ciężko.

Wielość pozostaje tymczasem strukturalnie autonomiczna, przynajmniej w lewackich 
opracowaniach i rewolucyjnych projekcjach: jako (1) podmiot polityki opiera się zasadzie 
reprezentacji dążącej do zunifikowania jej źródłowej heterogeniczności, jako (2) podmiot 
produkcji sama zapewnia sobie i wytwarza formy kooperacji, jako (3) pojęcie ontologiczne 
natomiast określa się nie przez zewnętrzną transcendencję, a raczej przez wspólnotową, 
immanentną produkcję podmiotowości (zawłaszczaną przez reżim kapitału). Słowem: znaj-
duje się ona poza ideologicznymi reżimami miary (przynajmniej w lewackich opracowa-
niach i rewolucyjnych projekcjach). Ontologicznym horyzontem wielości nie jest bowiem 
zamknięta forma bycia, a raczej potencjalność i ciągłe stawanie-się (zjaranym).

W akcie upodmiotowienia wielością kieruje zatem pragnienie wymierzone przeciwko 
porządkowi – nawet jeśli, jak w przypadku wiersza Jemioły, będzie to pragnienie wyluzo-
wania (albo ucieczki od pułapek teorii krytycznej). W żadnym wypadku praca pragnienia nie 
pokrywa się jednak z leciwą logiką gry znaczących: wielość nie jest ani „przygodna” w post-
modernistycznym rozumieniu tego słowa, ani „totalizująca”, lecz raczej „nomadyczna”, 
zdolna do ciągłych, twórczych przekształceń mocą samej immanencji: „Wielość powinna 
być zatem rozumiana nie jako bycie, ale przetwarzanie – czy raczej bycie, które nie jest 
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ustalone lub statyczne, ale ciągle przekształcane, wzbogacane, ustanawiane przez proces 
wytwarzania. Jest to jednakże swoisty rodzaj wytwarzania tak długo, jak nie ma żadnego 
wytwórcy stojącego za tym procesem. Wielość, przez produkcję podmiotowości, jest sama 
autorem swojego nieustannego stawania-się-innym, nieprzerwanego procesu zbiorowego 
samoprzekształcania” (M. Hardt, A. Negri).

W rzeczywistości jest jednak zewnętrzny inny-wytwórca, a ich spotkanie – daleko tutaj 
do Levinasowskiego pokrzepienia – ustanawia relację władzy, od której chciałby uciec 
(post)krytyczny podmiot wiersza Jemioły. Chciałby, ale nie może, skoro niewidzialna rączka 
rynku sięga wszędzie, głaszcząc i interpelując kolejne pokolenie robotników społecznych. 
Stawka namysłu poety jest następująca: odzyskać politykę tożsamości, współtworzyć poro-
zumienie, które nadchodzi.

I tylko w snach, gdzie nie sięga ręka rynku,

Lenin klepie mnie po plecach i mówi,

że on też miał pod górkę,

a wyszedł na ludzi.

Nadchodzi, prawda? Najlepszą odpowiedź znajdziemy w spamie.

Krzysztof Sztafa – krytyk literacki. Mieszka i studiuje w Krakowie.
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dawid mateusz

Bistro

Oto zstąpił anioł, potem powiedział: 
kto szpachelką drybluje, pobrudzi się farbą,

ale to jutro: na jasnozielono
dla narzeczonej, co sygnalizuje koniec

epoki siedzenia w zasyfionym pokoju, pardon,

zagraconym i pełnym wszystkiego
leżącego na swoim miejscu. Wszak

oto zstąpił anioł, potem powiedział: 
kto szpachelką drybluje, pobrudzi się farbą, 

qui gladio ferit, gladio perit,
lecz to po śniadaniu.
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After

Chciałbym przytulić dziewczynę szlugi zostaną na rano

chciałbym przytulić Monikę obok tylko Brewiński
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Długi weekend dla Polaków

Oj, za dużo złotych plus odwodnienie plus
zanik wszelkich relacji

towarzyskich. Tyle kosztował twój przyjazd.
Masz coś do dodania, Kocie

w zasyfionym mieszkaniu? Twoi znajomi 
dodali nowe posty w czasie

tego nadprogramowego karnawału.

Końcówka czerwca jest jak ogon,
na który jakiś ciul nadepnął, więc 

spierdalajmy w te ostatnie drobne oraz szlugi,
przez siebie do wzajemnej 

dyspozycji. Tutaj apeluję:

zostań do wtorku. We mnie 
odnajdziesz schronienie i pewność, 
że nie ma się co śpieszyć. 

To, co czeka nas wszystkich,
nie wygląda nazbyt 

zachęcająco.
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Nie pomyślcie sobie za wiele, ale kiedy nikt nie patrzy,

otwieram drzwi łazienki, 
bo wiem, że tam znajdę ręcznik,
który nosi jej zapach.

Dziękuję.

Dawid Mateusz (ur. 1986) – poeta, redaktor, współzałożyciel Tłoczni Wydaw-

niczej Ach Jo!, pomysłodawca Nagrody Literackiej „Browar”. Laureat projektu 

„Połów 2013”. Publikował m.in. w „Odrze”, „Zeszytach Poetyckich”, „Dworcu 

Wschodnim”. Studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2016 

zadebiutował tomem poetyckim Stacja wieży ciśnień, nominowanym do Nagrody 

Literackiej Gdynia. Za zbiór otrzymał Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny 

(2016). Jego wiersze weszły w skład antologii Zebrało się śliny (2016). Mieszka w 

Krakowie.
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komentarz: jakub skurtys

Kilka zobowiązań

Próba osobnego skomentowania kilku przypadkowych tekstów poety tak spójnego jak Dawid 
Mateusz, który przedmiotem gry z czytelnikiem czyni nie tyle wiersz, ile raczej cały tom, 
wydaje się z góry skazana na niepowodzenie. O ile w Stacji wieży ciśnień każdy z utworów 
miał swoje miejsce, o tyle tutaj, w „nowych” tekstach zebranych w zestaw Czterech wierszy 
o sprzątaniu, mamy do czynienia z mniejszym uporządkowaniem, z gorzej rozbudowanym 
kontekstem. Podjąłem jednak decyzję o niewydzielaniu z zestawu żadnego wiersza, nieusu-
waniu go w imię magicznej trójcy, bo – mimo pewnej toporności – jest to zestaw przemy-
ślany i wewnętrznie uporządkowany. Dwa teksty krótsze odpowiadają dwóm dłuższym i choć 
wolę właśnie te pierwsze, skondensowane i liryczne, nie sposób skomentować wyłącznie ich. 
Musimy sobie równocześnie zdawać sprawę, że nie są to najlepsze utwory Mateusza, że nie 
da się z nich wycisnąć tyle, ile z tomu, ot: publikacja, kontent.

Zacznijmy od najkrótszego wiersza, a właściwie pewnego rodzaju anegdoty o tytule After: 
„Chciałbym przytulić dziewczynę szlugi zostaną na rano/ chciałbym przytulić Monikę obok 
tylko Brewiński”. Jest to przykład tekstu środowiskowego, koleżeńskiego, jak kiedyś okre-
ślano np. utwory Darka Foksa. Co może zrobić czytelnik, który nie posiada szczegółowej 
wiedzy na temat środowiska literackiego oraz życia samego poety? Zostanie z przypadko-
wym imieniem i przypadkowym nazwiskiem, pierwsze – tu wystarczą drobne poszukiwania 
lub ponowna lektura Stacji… – odnosi się do narzeczonej autora, drugie do jego znajomego, 
Kamila Brewińskiego, również poety, autora dobrze przyjętego Clubbingu.

Mamy zatem dystych oparty na anaforze, która jest tu głównym nośnikiem poetyckości. 
Odtwórzmy sytuację liryczną: jesteśmy „after”, po imprezie, wieczór, papierosy pod ręką. 
Podmiot tęskni za dziewczyną, ale obok tylko inny facet. Taki dowcip z gatunku tych odro-
binę homofobicznych. Możemy jednak pewne rzeczy domniemywać: impreza miała charak-
ter poetycki, zapewne wyjazdowy (może w Lublinie? skoro na miejscu jest Brewiński), sam 
tekst zaś przywołuje ten moment, gdy kurtyna już opadła, emocje się ulatniają, wiersze 
zostały doczytane. Brewiński obok jest więc nie tylko innym mężczyzną, ale też innym poetą 
i – jak widać – nie ma w tej chwili braterstwa, porozumienia, przyjaźni, jakiejś mistycznej, 
poetyckiej komunii wiedzionej natchnieniem. Jest raczej banał codzienności, rozczarowanie 
i samotność, zmęczenie, papieros jako uniwersalny nośnik spleenu.

Wszystko wytracałoby się w dowcipie, podszytym pewnym sentymentalizmem, gdyby 
nie – tu znowu wracamy do idei wiersza środowiskowego – dobór bohaterów tej minidramy. 
Z jednej strony pozostaje nieobecna narzeczona Monika, zapewne zajęta w tym czasie swo-
imi sprawami, z drugiej Kamil Brewiński, od lat będący synekdochą samotności poetyc-
kiej. Mateusz wykorzystuje te dwie samotności, podbijając tym samym stawkę i zarazem 
zwiększając sentymentalny ładunek: samotność bez kogoś i samotność z kimś, samotność 
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tymczasowa (podmiot) i samotność, która zdążyła się już zuniwersalizować i ulec symbo-
lizacji (Brewiński).

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że wszystkie wiersze w zestawie są właśnie o samotności 
i wyjątkowo – jak na Mateusza – pozostają bardziej prywatne, to dystych After jest ich naj-
bardziej skondensowaną reprezentacją, wprowadzeniem do lektury, która tym razem musi 
się odbywać w trybie lirycznego i środowiskowego wyczulenia. Drugi z krótszych tekstów 
Nie pomyślcie sobie za wiele, ale kiedy nikt nie patrzy nie ma w sobie już takiego ładunku emocji, 
ale również wykorzystuje konwencję anegdoty, żartu, pozorowanej komiczności. Czytelnicy 
zostają zaproszeni do wnętrza, do wysłuchania jakiejś perwersyjnej, intymnej opowieści 
miłosnej. Wszystko odbywa się jednak wśród zbanalizowanych dekoracji: łazienka, zapach 
ręcznika; wytraca się w kilku wersach i kończy znamiennym „dziękuję”. Do kogo zostało 
to skierowane? Czy to podziękowanie za ów zapach dziewczyny, który został na ręczniku, 
czy raczej podziękowanie czytelnikom? Podziękowanie szczere – za wysłuchanie zwierze-
nia, czy raczej ironiczne, wypraszające nas za drzwi, mówiące: wystarczy, spadajcie, koniec 
tematu? A przecież zostaliśmy ostrzeżeni już w tytule, żeby nie myśleć sobie za wiele, żeby 
nie nabudowywać oczekiwań, bo możemy być później rozczarowani. Wrażenie rozczaro-
wania, które towarzyszy lekturze tego krótkiego tekstu, zostało więc w pewnym sensie 
zaprogramowane: tęsknota nie jest ciekawa, sprowadza się do naiwnych, sentymentalnych 
gestów, grzęźnie w banale, a mimo to przemyca Mateusz jakiś okruch liryzmu, upoetycznia 
to banalne doświadczenie, kierując je równocześnie przeciwko czytelnikowi, przeciwko jego 
voyeurystycznym instynktom.

Z Bistro jest trochę tak, jak ze słynną piosenką Kalibra: „Garbaty anioł zszedł na ziemię/ 
Powiedział nigdzie stąd nie pójdziecie to więzienie/ Choć wierzeń tu macie zatrzęsienie/ 
Jesteście sami jak swoi na antenie”. W Liternecie znajdziemy zupełnie inną wersję Bistra, 
można więc wnioskować, że jest to work in progress, jak zapewne wszystkie, nieopubliko-
wane w tomie wiersze Mateusza. Biblijna stylizacja zostaje natychmiast przełamana frazą 

„kto szpachelką drybluje pobrudzi się farbą”, a my zostajemy wprowadzeni w kontekst kon-
kretnej pracy: malowania mieszkania. Anioł wypowiada się tu trochę jak z piłkarskiego dow-
cipu, trochę jak z teczki złotych rad majstra, który fach opanował z pewnością lepiej niż 
podmiot liryczny. Tytułowe „sprzątanie”, dotyczące całego zestawu, zyskuje tu swoją kon-
kretyzację: remont pokoju dla narzeczonej, jakaś obietnica nowego, może wspólnego życia, 
usuwanie zbędnych przedmiotów z (ironia) właściwych miejsc. Kluczowe „kto szpachelką 
wojuje” zostaje odbite w łacińskiej sentencji biblijnego pochodzenia „kto mieczem wojuje” 
i zapowiada – mamy wszak do czynienia z objawieniem, z wysłannikiem Boga – porażkę 
całego projektu, tak jakby podmiot sabotował pracę, a tym samym możliwość wysprzątania 
przestrzeni, spełnienia obietnicy („dla narzeczonej”).

Bistro nie jest wierszem o bliskości, pojednaniu czy zadośćuczynieniu, lecz o samotności 
i porażce. O ile siódmy anioł, jak go pięknie odmalował Herbert, nazywa się Szemkel i nosi się 
w „starej wyleniałej aureoli”, o tyle do Mateusza przybywa anioł ósmy: garbaty anioł pro-
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krastynacji, który, owszem, ostrzega, ale jak zły omen jest zarazem zwiastunem odroczenia 
działania. I chociaż chodzi tu o prostą czynność malowania, rzemieślniczą robotę, to „dry-
blowanie szpachelką” wynosi ją na wyższy poziom: dla majstra/ anioła będzie to fuszerka, 
marnowanie czasu i sił, dla krytyka i poety: gest uwolniony z rygorów użyteczności, czyli 
działanie artystyczne. Czy naprawdę aż tyle można wyczytać z tego tekstu? A gdyby posta-
wić go obok Jej wiosennych sukienek i Polski ze Stacji…, gdyby przypomnieć sobie, że jednym 
z głównych tematów poezji Mateusza było właśnie to pęknięcie między działaniem a odro-
czeniem działania, między podjęciem decyzji i niemożnością jej realizacji, między pracą 
i pracą poetycką?

Dopiero w kontekście Bistra ukonkretnia się Długi weekend dla Polaków, powracają motyw 
„zasyfionego mieszkania”, topika „nadprogramowego karnawału” i temat przyjazdu part-
nerki (a więc jej wcześniejszego braku), będący przy okazji ukłonem w stronę Kota w pustym 
mieszkaniu Szymborskiej. Tak jak w wierszu Bistro pojawiała się świadomość odroczenia, 
przekładania na później, tak tutaj dominuje podobna chęć zatrzymania czasu: zatopienia się 
w karnawale, celebrowania wolnego czasu, który powstał przy okazji długiego, czerwcowego 
weekendu: „zostań do wtorku. We mnie/ odnajdziesz schronienie i pewność,/ że nie ma się 
co śpieszyć.// To, co czeka nas wszystkich,/ nie wygląda nazbyt// zachęcająco”. Odbywa się 
w tym tekście jednak coś więcej niż wyznanie liryczne. Między tytułowym „dla Polaków” 
a zapowiedzią „to, co czeka nas wszystkich” powstaje to charakterystyczne dla całej poezji 
Mateusza napięcie: polityczność, wydobyta z konfliktu między ja i zbiorowością, oparta 
na uświadamianym i przepracowywanym poczuciu alienacji. Typowe, miłosne kuszenie: 

„zostań, zostań jeszcze”, które moglibyśmy wziąć po prostu za chęć podtrzymania bliskości, 
zatrzymania drugiej osoby, przechodzi w obawę przed przyszłością (katastrofizm), okazuje 
się poczynione w afekcie.

Jeśli jakiś wspólny wątek wyciągnąć można z „zestawu do sprzątania” Mateusza, będzie 
nim ten sam problem, który dotyczył jego debiutu: problem z zaangażowaniem. I nie chodzi 
o zaangażowanie polityczne, ale o zaangażowanie się w sytuację, w świat, wzięcie udziału 
w tandetnym dramacie codzienności. Między zobowiązanie i działanie, poczucie przymusu, 
decyzję i akt wpycha się w te wiersze „czas teraźniejszy”, rozciągający się do granic, sabo-
tujący przejście z jednego stanu w drugi. Może taki czas jest właśnie esencjalny dla codzien-
ności, a może to predyspozycja podmiotu, który tworzy Mateusz: istnieć w rozpuszczonej, 
płynnej substancji czasu, a równocześnie być z zewnątrz formowanym przez relacje towa-
rzyskie, zobowiązania, poczucie obowiązku, brak stabilizacji finansowej. W takim trybie 
pokój nigdy nie zostanie posprzątany i zawsze będzie jakieś „lecz to po śniadaniu”, jakieś 

„after”, później, potem.

Jakub Skurtys (ur. 1989) – mieszka we Wrocławiu, (wciąż) doktorant na Wydziale 

Filologicznym UWr, krytyk literacki (głównie poezji), publikuje.
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maciej robert

MUZEUM HISTORII NATURALNEJ

I

Wszyscy pędzą ku białym szkieletom.
Kościec ichtiozaura jest perłą w szczerbatej
koronie tutejszego zbioru. Ukryta na poddaszu
sala dendrologiczna nie robi na nikim wrażenia.

Nie licząc introwertycznych chłopców
i gimnazjalnych par, które się oddzieliły
od grupy z nadzieją na szybkie macanko
w ciężkim, jodłowym półmroku.

Można się tutaj dowiedzieć, jak żyć,
mając do dyspozycji tlen, wodór i dobre chęci.
I jako taką – przyznajmy – perspektywę
trwania. Niektórym to musi wystarczyć.

Jeśli tu kiedyś zajrzycie, zobaczcie przekrój
pnia dębu. Na kolejnych słojach, patrząc
od środka, są wypalone daty. Przy strzępku
kory dopisek: Wtedy się poznaliśmy.

II

Te słoje – jakby spoglądać w głąb studni.
I widzieć po kolei – najpierw własne
odbicie, a potem żeglarzy z Polinezji

plądrujących Pacyfik. I kodeks Zapoteków,
i stałe osadnictwo w Żyznym Półksiężycu,
a potem tłumy ludzi zgiętych tuż przy ziemi,

bo każda ewolucja pożera swoje dzieci. Potem –
środek mgławicy Serce razem z gromadą gwiazd.
(Kiedy księżyc się znajdzie po przeciwnej stronie,
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wejdzie w stożek ziemskiego cienia, a ciche,
powolne grzyby zaczną swoją robotę, obrócą
wszystko wniwecz). Na końcu maleńka kropka,

mikroskopijny wybuch, niczym implozja w rubinie,
gdy przez pękaty ekran szła szczerbata smuga
i zasysała wszystko, gasła, gasła, gasła, zastygała

w stuk. I było cicho, ciepło, ciemno. Można było spać. 
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BŁĄD

Jestem poważnie śmiertelny.
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DZIEŃ, W KTÓRYM ZMARŁA JEANNE MOREAU

W dniu, w którym zmarła Jeanne Moreau,
miałem wolne. Był koniec lipca, upalnie.
Poszliśmy z synem do parku. Kopał dołki,

nosił wodę w wiaderku, takie tam.
Gdy wracaliśmy, zauważyłem pijaka, leżał
na trawie wzdłuż muru, który opadał

w stronę jeziora. Facet głośno chrapał,
podrygiwał, jakby przez sen szukał cienia.
Tuż obok stała przenośna toaleta, na jej ścianie

ktoś podsumował napis WC Serwis zwięzłym Ł✡S.
Z okna przebieralni wystawała kobieca dłoń.
Pomyślałem, że to wszystko nadaje się 

na dobry kadr (bo przecież nie na wiersz).
Zrobiłem zdjęcie telefonem. Dopiero w domu,
wieczorem, zobaczyłem, że gdzieś w prześwicie,

na samej górze, widać dwoje ludzi na łódce,
której tam wtedy na pewno nie było.
Nie było jej wcześniej i nie było później.

Maciej Robert (ur. 1977) – poeta, dziennikarz. Autor pięciu książek poetyckich i 

jednej krytycznej, poświęconej filmowym adaptacjom prozy Bohumila Hrabala. 

Laureat Nagrody Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (za Collegium Ana-

tomicum), nominowany do Nagrody im. Szymborskiej (za Księgę meldunkową). 

Jego wiersze tłumaczone były na język angielski, arabski, chorwacki, hiszpań-

ski, niemiecki, serbski, ukraiński i węgierski. Zastępca redaktora naczelnego 

„Tygla Kultury”. Stały współpracownik „Polityki”. Publikuje również w „Nowych 

Książkach” i „Znaku”. Od urodzenia mieszka w Łodzi. 
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komentarz: antoni zając

Zauważone. Trzy wiersze Macieja Roberta

Wiersze Macieja Roberta są wyrazem szczególnej poetyckiej uwagi. Być uważnym to zna-
czy – w konkretnym teraz – otworzyć oczy i język na potencjalność zdarzeń. Uwidacznia 
się ono poprzez wytężoną obserwację, która obejmuje przestrzenie, pozornie niezasie-
dlone przez znaczenia i doznania. Być uważnym to znaczy mieć w polu widzenia twórczy 
błąd. I jeszcze – pozwalać sobie zbłądzić wzrokiem, patrzeć z ukosa, oglądać coś raz po raz. 
Poezja jest uważna, gdy dogląda pamięci o tym, co postrzegane.

Podmiot utworów Roberta chłonie szczegóły i nieustannie eksperymentuje z głębią 
ostrości swojego oka-obiektywu. Czyni to choćby podczas spaceru datowanego na Dzień, 
w którym zmarła francuska aktorka kina Nowej Fali Jeanne Moreau, rejestrując nieustająco 
to, co mimowolnie zauważa. Nie chodzi tu jedynie o odnotowanie „nagiego” percepcyjnego 
faktu, ale także o układanie elementów w pewien obraz – kobieca dłoń, śpiący bezdomny 
i antysemicki napis namazany na przenośnej toalecie łączą się w ten sposób w jednym 
szczególnym kadrze.

Później, przyglądając się uważnie tej rejestracji, podmiot odkrywa coś, co umknęło jego 
spojrzeniu. Tajemniczy, ujawniający się „gdzieś w prześwicie” wizerunek dwojga ludzi 
na łódce stanowi, być może, odniesienie do samej Moreau, która, siedząc na jachcie wraz 
z filmowym kochankiem, została uwieczniona na dostępnym w Internecie fotosie z filmu 
Żeglarz z Gibraltaru. Ten obraz jest dziwnie osadzony w czasie i pamięci – niby tylko repro-
dukowany, a jednak nieznany. O ile zatem w pierwszej części utworu oko wydawało się 
występować w pozycji hegemonicznej, o tyle w tym przypadku jego władza jest już zakwe-
stionowana – tajemniczy obiekt jest niczym widmo, które nawiedza fotografię bez zgody 
i wiedzy autora. Zdjęcie przestaje być stabilną, oczywistą reprezentacją przyszłości; obecne 
na nim jest bowiem także to, co Inne, co uchwytne tylko tu i tylko teraz.

Jeśli Dzień w którym zmarła Jeanne Moreau to raczej opowieść o momentalnym, „elegij-
nym”, bo odsyłającym do braku, doznaniu Inności, to, nie porzucając topiki spojrzenia 
i zdarzenia, w wierszu Muzeum historii naturalnej autor przechodzi na szerszy plan tempo-
ralny, eksplorując trwanie, ciągłość i zmianę w obszarze historii, która nie jest, jak wskazuje 
na to tytuł, wyłącznie historią ludzką.

Podmiot postanawia zboczyć w rzadziej uczęszczane rejony muzeum; dzięki pobytowi 
w sali dendrologicznej – może on, za sprawą wnikliwej obserwacji słojów na pniach drzew, 
wyruszyć w głąb czasu. Drzewo jest bowiem nośnikiem (zbiorowej i jednostkowej) pamięci – 
przechowuje w sobie daty, które dotyczą wydarzeń zarówno najintymniejszych („wtedy się 
poznaliśmy”), jak i mających wpływ na bieg całego świata. Idąc od końca do początku histo-
rii, wiersz wraz z jego podmiotem dociera aż do Wielkiego Wybuchu, który u Roberta jest 
małą, łagodną implozją. Jest coś niezwykle melancholijnego w tej podróży do pierwotnej 
ciszy, której nic jeszcze nie zdążyło naruszyć.
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„Można było spać” – czytamy w zamknięciu tego utworu. Wydaje się, że obecnie już 
nie jest to możliwe, na co wskazują takie nasycone egzystencjalnym niepokojem wiersze 
Roberta, jak chociażby jednozdaniowa notatka liryczna zatytułowana Błąd. Za sprawą czuj-
nej językowej operacji znaczenie utartego związku frazeologicznego zostaje sproblematy-
zowane, a przestawka dokonana w obrębie prostej formuły okazuje się otwierać potencjał 
dla wypowiedzi o charakterze egzystencjalnym, która to została jednocześnie obdarzona 
sporym ładunkiem humorystycznym. Robert zadaje potrójne pytanie o znaczenie błędu: 
po pierwsze, w jaki sposób wiersz może czynić użytek z błędu, po drugie, czy świadome lub 
zupełnie nieintencjonalne popełnienie błędu może pozwolić na ujawnienie nowej wiedzy 
o języku (jeśli jest błędem językowym), ale również o istnieniu (jeśli dotyczy błędnej decyzji 
życiowej), wreszcie, po trzecie, czy błąd może zaświadczać o śmiertelności, zdając sprawę 
z faktu, że człowiek to istota nieustannie błądząca, ponieważ nie jest on wyposażony w nie-
ograniczoną boską perspektywę, która umożliwia przewidzenie wszystkich konsekwencji 
podejmowanych działań?

Rozważania nad skończonością ludzkiego życia, kresem czasów oraz uchwytnością lub 
nieuchwytnością zjawisk stanowią tematyczny rdzeń wierszy zamieszczonych w zestawie. 
Ta uważna refleksja ma z reguły związek z niecodzienną „sytuacją percepcyjną” i zabu-
rzoną pracą spojrzenia, które – właśnie przez swoją niedoskonałość – pozwala zobaczyć 
jeszcze więcej.

W wierszu Przez jakiś czas zamieszczonym w tomie Księga meldunkowa Robert pisze: 
„Martwe ciała wciąż świecą i to nazywa się pamięć”. Wydaje mi się, że imperatyw uważności 
ma tutaj również charakter etyczny w tym sensie, że tylko ona pozwala dostrzec to delikat-
nie jarzące się światło, słaby poblask, który bije to od widocznej wyłącznie na zdjęciu, nie-
wyraźnej łódki, to od słojów drzewa kryjących w sobie pamięć, to od słów, które wystarczy 
przestawić, by odkryć nowy, ważny sens.

Antoni Zając – student polonistyki w ramach MISH-u na Uniwersytecie War-

szawskim. Publikował w internetowej wersji czasopisma „Kontakt”, „Małym 

Formacie” i „Polisemii”. Obecnie pracuje nad tekstem poświęconym twórczości 

Leo Lipskiego i Piotra Rawicza. Interesuje się związkami między teologią, filo-

zofią i literaturą, a także poezją najnowszą. 
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aleksander trojanowski

Palące kwestie

Polska wstaje z kolan i zaciąga się blantem.
Gluten zabija opalając lufkę. Polska 
trzoda chlewna pali lucky strike’i,
sporysz i archidiecezja palą fajki od mrówek.

Od momentu poczęcia do momentu narodzin –
tylko marlboro light.

Szafy tajnych teczek palą tytoń virginia.
Hagiografie: żywoty świętych mężów 
palą elemy linki. Milczenie pierwszej damy 
pali mentole marlboro, a elektorat 
twardy jak dragi ma tylko westy ice’y. 

Podobnie proza polska, ale ogranicza. 
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Horror, trochę porno

[więc wyrzuć z siebie synu
wszystkie przewinięcia] wystarczy
samo gęste: trawa 
bez łacińskiej nazwy przyroda 
bez pomnika Staw 

Kochani, wy
stoicie na tle ale jak wy stoicie

Wchodzicie w to jak para 
z grillem i szaszłykiem
(mężczyzna w klapkach
kobieta) sielanka na prawach 
powiatu 

Tymczasem 

to jest najgorszy trip 
W nim tło jest jak osoba
Tło żyje jak osoba
Na pierwszym planie 
para na szybie
kilka much
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Minimal z wczoraj

Poranek za oknem jak awaria kineskopu
Jeszcze zima (sąsiedzi wciąż na kineskopach)
Więc podaj mi do łóżka wieczór
Wieczorne pasmo wciąga jakoś bardziej
wciąga bardziej niż pasmo poranne Pasmo 
wieczorne to jednak jakieś fakty to jednak 
wydarzenia Coś się czasem zmienia
na ciekłokrystalicznym ekranie LCD
więc dajcie mi już wieczór ja wtedy coś
itd. (są we mnie: wczesna wiosna niezimujący ptak)
bo dzisiaj (może to ten dzisiejszy dzień
może ta mdła debata) życie? Na osiedlu ani śladu

Podajcie mi suplement Ten komplet witamin
w powłoczce z żelatyny (życie śmierć rzeźnia i fabryka)
coś co się klei do języka i pęka jak szklana ampułka
Dajcie mi taką ampułkę Podajcie mi takie szkło 

Aleksander Trojanowski (ur. 1990) – publikował w „2Miesięczniku” i „Helikop-

terze”. Jest doktorantem na Wydziale Filologicznym UWr, gdzie zajmuje się lite-

raturą hispanoamerykańską. Laureat Nagrody im. Mariana Redwana na festiwalu 

FAMA 2016. Finalista Połowu 2016.



poezja

65

komentarz: anna marchewka

Komentarz do wiersza Aleksandra Trojanowskiego Minimal z wczoraj

Minimal z wczoraj wita nas obrazem świata „z wnętrza” wyznaczanym nie tylko przez ramę 
okna, ale i (pośrednio) przez ramę telewizora starego typu, takiego z kineskopem. „Pora-
nek za oknem jak awaria kineskopu”, czytamy, co znaczy, że śnieży i to śnieży beznadziej-
nie. Taka awaria oznaczać mogła tylko jedno – koniec oglądania telewizji, koniec gapienia 
się w ruchome obrazy, koniec znieczulania się, koniec bezczynności. Oczywiście zaśnie-
żony obraz (już nie „Zimowy pejzaż z łyżwiarzami i pułapką na ptaki”, już nie „Myśliwi 
na śniegu”) to również zapowiedź wydatków, naprawa kosztuje, ale żaden warsztat nie 
wykona usługi od ręki. Trzeba wstać, zorganizować transport, umówić termin, przygotować 
pieniądze. Kimkolwiek jest ten, który patrzy w okno i kojarzy je z awarią kineskopu, nie cie-
szy się jak w dziecięcej piosence („jaka pyszna sanna, parska raźno koń”), choć z pewnością 
wraca do czasów dzieciństwa (dawny typ telewizora jest naprawdę dawny, chociaż odległo-
ści czasowe mierzone są również zawartością portfela: trwanie przy „starych” rzeczach nie 
zawsze jest wyborem). Obie ramy – okno i telewizor – nakładają się tutaj na siebie. Tele-
wizor był „oknem na świat”, dziś pewnie trzeba by powiedzieć tak o innego rodzaju ekra-
nach nowocześniejszych urządzeń (od komputera, laptopa, telefonu, ajfona, tabletu), ale 
nie jestem pewna, czy da się utrzymać to pojęcie.

Kimkolwiek jest ten, którego „obraz z wnętrza” dostajemy na początek Minimala z wczoraj, 
musiał on odziedziczyć pamięć, sam doświadczył tamtego kryzysu końca świata albo na tyle 
mocno związany był ze starszym światem, że telewizor wygrywa mu na języku z innymi 
ekranami (ile jeszcze przetrwa „wykręcanie numeru”? czy telefony z obrotową tarczą zoba-
czyć można raczej tylko w starych, niepokojąco starzejących się filmach?). Ten ktoś „z wnę-
trza” ma pamięć na języku, pamięć dość młodych rzeczy (w porównaniu, rzecz jasna), ale 
wiadomo, że podobno nowinki starzeją się najszybciej. Ten obraz świata nawet nie tyle jest 
niewyraźny, co zwyczajnie świata zza obrazu nie widać, zza tej ściany szarej bieli – kto 
jeszcze pamięta zepsuty telewizor. Może kłębiąca się, rozdygotana szarość budzi niepo-
kój, ale i jest wyzwaniem: ten stan „pomiędzy” (zmierzch, świt, szyba), ten stan „prawie”. 

Inaczej niż w przeboju sprzed ponad trzydziestu lat, czyli w Szklanej pogodzie zespołu 
Lombard, centrum świata nie jest na zewnątrz, choć tekst tej piosenki zdaje się być bli-
sko wiersza Aleksandra Trojanowskiego. Można jego wiersz, poety miasta (i to raczej mia-
sta wielkiego – na co wskazuje choćby inny jego wiersz, Hobbes) czytać w kontekście tego 
pop-tekstu Marka Dutkiewicza: „Nad ogromną, betonową wsią/ z wolna gaśnie słoneczna 
żarówka/ pod ogromną betonową wieś/ cichym krokiem nadchodzi szarówka. Już z ogon-
ków wycofały się/ frasobliwych kolejek Madonny/ do kapliczek powracają gdzie/ telewizor 
z prognozą pogody. Szklana pogoda/ szyby niebieskie od telewizorów”. Różnią się perspek-
tywą, z innego punktu miasto jest widziane oraz innego rodzaju ambicje czy może lepiej: 
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zadania stawiają przed sobą autorzy każdego z tekstów (Dutkiewicz stawia na całość, Tro-
janowski nie pisze przebojów). Podglądani przez okna mieszkańcy „wielkiej, betonowej wsi” 
odwracają się od tego, co dzieje się na podwórku – „szarówka” to nie tylko pora dnia, ale 
i stan ducha. Tuż po stanie wojennym, w niedostatku, w niepewności, przestrzeń domowa 
mogłaby być przestrzenią bezpieczną, rodzajem schronu; niestety, w każdym domu stał 
telewizor pułapka. Od tej niebieskiej poświaty należałoby uciekać (żadna niebiańska), ale 
dokąd? Ratunkiem była tylko awaria.

Z jakiej dokładnie pozycji ten obraz jest zarysowywany? Jakiejś półleżącej („podaj mi 
do łóżka wieczór”)? Nikt tutaj nie stawia czoła, nie wygraża pięścią. Ktoś tutaj się poddaje, 
a jeśli tak, to – czemu? „Pasmo wieczorne” i „pasmo poranne” wiązać można z pasmami 
audycji telewizyjnych (i radiowych, ale nie na radio ten obraz). Te wszystkie „wiadomości”, 

„fakty”, „dzienniki”, które sprawozdają i opisują tak, by nie trzeba było myśleć (zagrożenia 
płynące z poddawania się nowym mediom znane są aż zbyt dobrze, ale w tym miejscu wraca 
fragment tekstu Kazimierza Staszewskiego „Wolność. Po co wam wolność? Przecież macie 
telewizję”), by spętać się porządnie, by jakoś „dotrwać do rana”. W samych „pasmach” 
pobrzmiewają nie tyle pasma włosów, ile pasma szybkiego ruchu, od których blisko już 
do fabrycznych taśm. Wieczorne pasmo pasie na sen, na noc – sen już nie tyle jako odpoczy-
nek, ile wytłumienie. „Pasmem wieczornym” wędruje się ku „pasmu porannemu” – mniej 
znośnemu, bo zwykle daje odczuć, że trzeba zaczynać od nowa, że może coś się jeszcze 
wydarzy. Ale gdy nagle w nawiasie (czyli trochę na boku, trochę półgębkiem albo półgło-
sem, żeby nie spłoszyć albo nie zapeszyć) pojawia się wyznanie: „Są we mnie: wczesna wio-
sna niezimujący ptak”, to wszystko (no, może nie tak znowu wszystko, ale jednak sporo) 
się zmienia. Wczesna wiosna to przedwiośnie (które przepadło w klimatycznej katastrofie), 
to przecież zapowiedź dni jaśniejszych, cieplejszych, odmiany na lepsze; ale to również 
przednówek, koniec zapasów, brak sił. Wczesna wiosna wygląda wiosny właściwiej po pas 
w półmroku, jest w „pół drogi”, jeszcze w kozakach, czapce, szaliku i grubej kurtce, jeszcze 
szarawa, bez śladu opalenizny. A co z niezimującym ptakiem? Może nie dotrwać do wiosny. 
Wołanie o „suplement”, o sztuczne wspomożenie – gdy nie ma pokarmów w tym domu 
i nie ma pełnego słońca, nadzieja tylko w przemyśle farmaceutycznym. Pigułka zamiast tre-
ści ma być zastrzykiem energii, lekarstwem, odtrutką, ale okazuje się dotrutką: powłoczka 
z żelatyny to śmierć skondensowana, „rzeźnia i fabryka”. Znowu wraca szkło (ta melancho-
lia!) – tym razem podane bezpośrednio na język (by pociąć go? odciąć? wymusić milczenie?). 
Ten „lek na całe zło” okazuje się „lekiem złym”, gdy pęka „jak szklana ampułka”, jak fiolka 
z trucizną – ale nadal upragnionym: „Dajcie mi taką ampułkę Podajcie mi takie szkło”. Ulgę 
przyniesie zmiana w którąkolwiek ze stron, byle już nie stać w progu, byle wejść (na dobre) 
albo wyjść (też na dobre).

Anna Marchewka – literaturoznawczyni, krytyczka literacka. Publikowała na łamach 

m.in. „Lampy”, „Znaku”, „Tygodnika Powszechnego”, „Zadry”, „Chimery”, „Dwu-

tygodnika”. W miesięczniku „Znak” opiekuje się rubryką „Stacja: literatura”. Współ-

prowadziła programy literackie w TVP Kultura i Radiu Kraków. Autorka książki Ślady 

nieobecności. Poszukiwanie Ireny Szelburg. Współtworzy Pracownię Pytań Krytycznych 

i prowadzi zajęcia przy Katedrze Krytyki Współczesnej UJ. 
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mariusz wójcik

imiona byłych

dziewczyna wtula się we mnie jak w koc 
i jak w Patryka Swayze’go, zagrzebuje zwinnie
w klawiaturze mięs i obojętnieje 

jak kotka w embrionie 
chociaż oczy ma pieskie. 
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Krępianka

Parząc herbatę parzę się wrzątkiem
doceniam transcendencję zdarzeń 
metafor lodu gdy pozwalam dłoni parzyć

Wspominam wieczory 
gdy z małą matką i kundlem 
chodziliśmy nad pobliski most – by czilować 
srebrnym dymem ciemną prężność 

a niebo przypominało wywróconą dnem wannę
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Liga Mistrzów

czemu pragnę wulgaryzować arbitra i śpiewać hymn państwa
w którym żyłem i pracowałem jako produkt krajowy brutto, co mi ?

rozkłada język jak bletkę, robiąc obunożny wślizg od tyłu, 
jak pedryl jakiś ?

ale tak że nie wykartkuje się ex lege 

kto doliczy minuty ? która fantazja będzie faulem 
a komu uwierzę w symulkę

 i gdzie w tym ścisku znajduje miejsce na drybling (?)

Mariusz Wójcik – stara się ukończyć studia prawnicze. Mieszka w Warszawie.
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komentarz: natalia koczy

Trzy zaprezentowane tutaj wiersze Wójcika na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą nic 
wspólnego. Co więcej po początkowej lekturze wiersze te wyglądają jedynie jak zlepek 
luźnych myśli powstających w głowie autora pod wpływem jakiegoś wydarzenia. Dopiero 
po kilkukrotnym przeczytaniu, analizie poszczególnych fragmentów i sprawdzeniu w słow-
niku znaczeń niektórych słów, można w imionach… Krępiance i Lidze… dostrzec głębszy 
sens. Wiersze te łączą dwie rzeczy – opisywane są w nich krótkie urywki codziennego 
życia (leżenie z dziewczyną na kanapie, parzenie herbaty, oglądanie meczu) oraz zabawy 
językiem, łączenie niespotykanych metafor, gier językowych i wyrazów ze slangu (takich 
jak „czilować” czy „pedryl”). 

W imionach byłych pokazane są zdarzenia uniwersalne, nie tylko mogące dotknąć każ-
dego z nas, lecz wielokrotnie dotykające samego autora i powtarzalne, o czym świadczy 
liczba mnoga w tytule. Eksdziewczyn było więcej, ale za każdym razem sytuacja wyglądała 
podobnie. Wiersz przedstawia jedną z rodzajowych scenek, która ma miejsce, kiedy jest 
się w związku. Para leży, powiedzmy, na kanapie. Dziewczyna wtula się w chłopaka, naj-
pierw delikatnie, „jak w koc”, potem mocniej. Może ma to miejsce podczas chwili namięt-
ności, bo wtula się „jak w Patryka Swayze’go” – będącego przecież niegdyś symbolem seksu. 
Po tym wszystkim dziewczyna „zagrzebuje się zwinnie” – w kocu, albo w „klawiaturze 
mięs”. Jeśli mięso odniesiemy do frazeologizmu „rzucać mięsem”, to wspomnianą klawia-
turę możemy odbierać jako metaforę tego, co dzieje się w internecie – chamstwa, obrzu-
cania się wyzwiskami i przekleństwami. Może to odnosić się do współczesnych związków, 
w których technologia powoduje oddalenie i nierzadko stanowi jedyną drogę porozumie-
wania się. Następuje chwilowe odwrócenie uwagi od ukochanego („obojętnienie”) i chwi-
lowe zawieszenie – jak płód w metaforze „obojętnieje jak kotka w embrionie”. Samo słowo 
embrion łączyć można z „pozycją embrionalną” i odnieść do wcześniejszego „zagrzebywa-
nia”, bycia w ukryciu. Oczy dziewczyny są pieskie - kochające, wierne, oddane albo smutne 
jak pies porzucony. Jeśli „pieskie” odniesiemy, podobne jak mięso, do przekształconego 
związku frazeologicznego „pieskie życie”, to raczej to drugie. Może to jednak zależeć od 

„imienia byłej” – podczas takiej chwili jedna mogła mieć w oczach smutek, a inna radość. 
W Krępiance możemy dostrzec więcej zabawy językiem niż w imionach byłych. Pojawia 

się szczególnie w wyrazach związanych z wodą i ogniem. Sam tytuł oznacza nazwę rzeki 
będącej lewym dopływem Wisły. Dalej mamy herbatę, wrzątek, lód, most, a nawet wannę – 
wszystkie te elementy w jakiś sposób powiązane są z wodą. Zabawę językiem najbardziej 
widać w pierwszej strofie, gdzie autor w różnoraki sposób przekształca wyraz „parzyć”. 
Podczas parzenia herbaty ktoś parzy się wrzątkiem, a potem jego oparzona dłoń parzy – 
kolejny raz mamy w wierszu Wójcika rodzajową scenkę z codziennego życia. Poeta jednak 
widzi w tym coś więcej – coś, co wymyka się ludzkiemu pojmowaniu. Ciekawą zależność 
możemy dostrzec w wyrazach „dym” i „parzyć”. Oba te zjawiska są jednocześnie w stanie 
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gazowym, co łączy je z parą, czyli wodą, ale z drugiej strony biorą się z ciepła, co łączy je 
z ogniem (wrzątkiem).

Te dziwne, niewidoczne na pierwszy rzut oka połączenia w wierszu spaja nam wyraz 
„prężność”. Oznacza on jednocześnie „zdolność do intensywnego/sprawnego działania” 
i „stan napięcia wewnętrznego w cieczach i gazach”. Wójcik łączy więc za pomocą jednego 
słowa pozornie niepowiązane pierwszą i drugą strofę wiersza, a także tłumaczy występu-
jące w Krępiance różne stany – ciekły (herbata), gazowy (para) i stały (lód). Jakby na przekór 
prawdziwemu znaczeniu prężności, w wierszu nie ma działania sprawnego – koleś rozlewa 
napój i parzy się wrzątkiem. Nie ma również działania intensywnego, bo przecież czyn-
ności takie jak parzenie herbaty i spacerowanie są jego odwrotnością, kojarzą się raczej 
z odpoczynkiem i chwilą spokoju. Jeśli ufać tej drugiej definicji słowa „prężność”, miedzy 
wszystkimi stanami skupienia w wierszu zachodzi jakieś napięcie. Po części jest to prawda, 
bo na oparzonej ręce „spotyka się” woda w różnych stanach – gazowym, bo zaraz po opa-
rzeniu ręka „paruje”, stałym, gdyż lód tę oparzoną rękę chłodzi i ciekłym, ponieważ przy 
dotknięciu oparzenia zmienia się on w wodę. Z drugiej strony, wszystkie te zjawiska łączą 
się i są od siebie uzależnione.

Fragment „doceniam transcendencję zdarzeń/ metafor lodu gdy pozwalam dłoni parzyć” 
jest dla mnie w dużej mierze niezrozumiały. Jedyne co w nim zauważam, to połączenie 
słowa „metafora” z lodem i oparzoną ręką, co może oznaczać, że z dwóch pozornie niepołą-
czonych rzeczy (czyli właśnie lodu i oparzenia) powstaje coś nowego – para. Ta para wywo-
łuje w podmiocie lirycznym skojarzenia z dymem, a ten z kolei nasuwa na myśl wieczorne 
spacery z matką nad pobliski most (być może przy płynącej Krępiance). 

Przez brak interpunkcji wiele rzeczy możemy u Wójcika odczytywać w dwojaki sposób. 
Tak dzieje się ze słowem „czilować”. Z jednej strony odnosi się ono do relaksu na spacerze, 
z drugiej może (dzięki przerzutni) odnosić się do dalszego fragmentu wiersza. Tworzy się 
wtedy pięknie brzmiące i nic nie znaczące „czilować srebrnym dymem ciemną prężność”. 

Ostatni wiersz pt. Liga Mistrzów jest dla mnie, zaraz po Krępiance, najmniej zrozumiały. 
Nie tylko dlatego, że w ogóle nie interesuje mnie piłka nożna i znaczenia wszystkich zwią-
zanych z nią „fachowych” pojęć musiałam sprawdzać w słowniku, ale także dlatego, że nie 
potrafię pod tymi piłkarskimi metaforami odnaleźć jednego konkretnego tematu. Nie wiem, 
czy poza piłką nożną, wiersz ten jest o życiu w państwie, gdzie jesteśmy nikim (na co wska-
zują fragmenty „pracowałem jako produkt krajowy brutto” i „wykartkuje się ex lege”, tj. 
według prawa), czy o seksualnych fantazjach. O ile aluzje polityczne rzucają się w oczy 
i są w miarę oczywiste (państwo ma nas gdzieś), o tyle te seksualne poukrywane są głębiej. 
Pierwszą i chyba najbardziej oczywistą wskazówką do odczytywania tekstu w taki sposób 
jest wyraz „pedryl” połączony z „wślizgiem od tyłu”. Widząc to zestawienie zaczynamy 
wyszukiwać innych językowych gierek. I znajdujemy je – choćby we wcześniejszym „roz-
kładaniu języka”, w dodatku „rozkładaniu jak bletkę” (skojarzenia ruchu języka skleja-
jącego papieros z całowaniem albo pewną seksualną czynnością nasuwają się same). Nie 
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mówiąc już o tym, że samo palenie papierosów kojarzone jest w kulturze (podobnie jak 
Patryk Swayze) z czymś „seksi”. 

Całkiem oczywiste skojarzenia z erotyką nasuwa również wyraz „fantazja”. Nabiera on 
jednak nowego znaczenia poprzez połączenie go ze słowem „faul”, które nie oznacza jedy-
nie „niedozwolonego chwytu czy uderzenia podczas gry sportowej”, ale również „potrakto-
wanie kogoś niezgodnie z przyjętymi normami postępowania”. 

Inne erotyczne skojarzenia to słowo „symulka”, mogąca oznaczać udawanie (np. orga-
zmu). A drybling? Aby zrozumieć zależność, trzeba posłużyć się definicją słownikową – jest 
to „seria szybkich wymachów nogami, połączonych z nagłymi zwrotami ciała i nieoczeki-
wanymi zmianami kierunku i tempa poruszania się”. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, 
jakie podobieństwa z seksualnym aktem są tutaj widoczne.

Warstwę polityczno-społeczną połączyć można z warstwą seksualną jednym zdaniem: 
„państwo nas rucha”. A może Liga Mistrzów jest po prostu o piłce, a tylko ja wmówiłam 
sobie, że pod tym wszystkim musi być coś jeszcze. Może zresztą jak samo, jak w pozostałych 
tekstach… To nie jest tak, że wiersze Wójcika nie mogą się podobać. One mają coś w sobie. 
Niestety, równocześnie są uciążliwe, bo ich rozszyfrowanie jest problematyczne. Czytelnik 
może odnaleźć jakieś tematyczne tropy i wyszukać połączenia niektórych słów z innymi 
znaczeniami czy związkami frazeologicznymi. Ale kiedy myśli, że już udało mu się odkryć 
o czym jest dany utwór, nagle, w kolejnym wersie, odnajduje jakieś dziwne porównanie, 
niszczące wszystko, co wcześniej udało mu się zauważyć. Dla niektórych może być to zaleta. 
Znajdą się jednak też tacy, u których to niezrozumienie będzie powodować frustrację, bo coś 
tam się jednak w wierszu odkryło, ustosunkowało się do tego, a nagle się okazuje, że to jed-
nak nie to. I tak za każdym razem. Wójcik łączy fragmenty oczywiste, można wręcz powie-
dzieć „banalne” („dziewczyna wtula się jak w koc”) z jakimiś hardkorowymi metaforami 
(„transcendencja zdarzeń/ metafor lodu” czy „obojętnieje jak kotka w embrionie”). Część 
nieścisłości, szczególnie w wierszu Liga Mistrzów, mnie udało się rozszyfrować tylko dla-
tego, że szukałam definicji związanych z piłką nożną i odkrywałam, że dane słowo ma jakieś 
dodatkowe znaczenie. 

Jest jeden problem… Przeciętny czytelnik poezji nie oddaje się lekturze trzymając w ręce 
słownik i zaglądając do niego co chwilę by sprawdzić znaczenie słów, bo tylko w taki sposób 
jest w stanie zrozumieć wiersz. A utwory Wójcika nawet po kilkukrotnym przeczytaniu nie 
są zrozumiałe, dopóki się tego nie zrobi. 

 

Natalia Koczy (ur. 1994) - studiuje polonistykę na UJ, kocha koty i gotowanie.
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ewa szatybełko

Będzie pani dźgnięta nożem

– Będzie pani dźgnięta nożem – powtórzył dźwięcznym głosem ultrakapitalistyczny sza-
man, którego wzmocnione kolorowymi soczewkami oczy były teraz półprzymknięte. – Zero 
wizji. Sam głos. Jedno zdanie, nie mam co do tego żadnych wątpliwości!

Pomieszczenie było rozległe, szkliste i chłodne; takie, w którym mogłyby stać akwaria 
z rybami – ale nie stały. Na kanciastym, lustrzanym kubiku o kształcie wielkiego diamentu 
znajdowały się miejsca dla klientów, a metr od nich, za stolikiem z czarnego PCV, zasia-
dał elegancki mężczyzna przepowiadający przyszłość z kart lub wnętrza hologramowej 
kuli. Tarota rozkładał pieczołowicie i wolno, a jeśli padło na kulę – nonszalancko muskał 
ją koniuszkiem serdecznego palca. Większość osób zwracała uwagę na staranny manicure 
ezoterycznego specjalisty. Siedziba firmy znajdowała się w kameralnym biurowcu z rodzaju 
tych wzbudzających wciąż odrobinę pozytywnych uczuć. Przedsiębiorstwo przeniosło się 
tam z zagraconego poddasza, w którym urzędowało podczas swoich ciemnych lat.

– Czy ta przepowiednia wiąże się z moją śmiercią? – wyszeptała Edyta, zastygła jak szklana 
rzeźba na przymałym siedzeniu.

– Tego już nie jestem w stanie wyczuć. Niezbadane są wyroki wibracji. Rzadko kiedy mam 
do przekazania aż tak wyraźny znak! Ale może nie stanie się to tak szybko – dodał szaman, 
łypiąc na nią szafirowym okiem. – Jest pani w końcu jeszcze całkiem, całkiem.

Spotkanie zakończył szerokim, marmurowym uśmiechem osoby, która z ekonomicznych 
przyczyn od lat jest zmuszona przekazywać ludziom nawiedzone, złe wiadomości.

Edyta wypadła z budynku poruszona. Z ulgą odetchnęła miejskim powietrzem pełnym 
światła i pyłu. Surowe, minimalistyczne wnętrza działały na nią niepokojąco. Prawie zde-
rzyła się z chłopakiem w czapeczce z daszkiem i w polarowym dresie, który sprzedawał 
rogaliki, kawę i tanie sensacyjne książki. Zaklęła w myślach; postanowiła zadzwonić do Emi-
lii i nakrzyczeć na nią za polecanie usług przereklamowanych wróżbitów.

Jak wygląda życie kobiety po niesłusznym zwolnieniu jej z pracy? Edyta nie mogła narze-
kać. Rano z przyzwyczajenia malowała oczy. Kilka razy dziennie przyglądała się im w lustrze, 
gdy mydliła ręce po kolejnym zmywaniu paznokci lub przecieraniu kurzu. Z upływem czasu 
oczy robiły się roztarte i podpuchnięte od luksusów nudy. Pozwalała oszczędnościom top-
nieć, a umiarkowanie drogie miejskie przygody w stylu ostatniej wizyty u wróżbity znalazły 
się wyżej na liście priorytetów.

*

– Idź do zwykłych oblechów, takich, co reklamują się na tylnych stronach gazet – radziła 
jej Emilia, nie zwracając uwagi na spadające na nią telefoniczne obelgi. – Klasyczna brudna 
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wróżka będzie miała w sobie więcej spontaniczności.
Ale przeznaczenie samo dogoniło Edytę. Tak się składa, że wczesnymi popołudniami, 

a w szczególności, gdy jest już o krok od pierwszego śniegu i ludzie chodzą oszołomieni zim-
nem, śródmieście przemierzają szajki pomysłowych Cyganek nastawionych na szybki zysk.

– Daj rękę, daj powróżyć.
– Ma pani pięć złotych?
Zamiast użyć łokci i uciec z zacieśniającego się wokół niej kręgu kobiet, Edyta wyciągnęła 

z kieszeni dwa złote. Jedna z kobiet przejechała palcami po jej linii życia i zmrużyła oczy.
– Będzie pani dźgnięta nożem.
– Skąd pani to wytrzasnęła? – Edyta chwyciła za kolorową chustę dziewczyny.
To jakiś żart? Program? Eksperyment społeczny? Czy ponad reklamą banku nad nami wisi 

ukryta kamera?
Nie wisiała.
Wyczuwając w powietrzu obiecującą dawkę stresu, baby wyciągnęły ręce po więcej. 

Edyta wyjęła portfel, zdecydowana wydobyć kolejne informacje z samozwańczych rom-
skich wieszczek.

– Co macie na myśli? Przez kogo i kiedy dokładnie będę zaatakowana?
– Da pani więcej.
– To wystarczy? – Edyta wyciągnęła zmiętą dwudziestkę.
– Starczy. Będzie pani dźgnięta nożem – powiedziała druga z nich.
– Nic więcej? Jakieś konkrety?
– A weź się pani odczep!
Edyta wróciła do domu z portfelem oczyszczonym z drobnych i tylko jednym zdaniem 

w głowie.

*

„Tylko nie myśl, że przeznaczenie zwróci się do ciebie dosłownie”, tłumaczył podstarzały 
profesor w koszuli w kratę, autor Oświeconego Kanału na YouTubie, który włączyła, popija-
jąc ciemne piwo. „Wróżby są jak sny, a kluczem do snów są symbole. Pokonaj kolejne bariery 
własnej podświadomości i zainwestuj w program odnowy mentalnej…”.

Czy nóż jest symbolem fallicznym?
Zapowiedzią kariery gastronomicznej?
Zmieni mi się osobowość?
A może po prostu zadźgają mnie nożem, w biały dzień, kiedy będę wracała do domu z siatką 

pełną bułek.
Edyta zamknęła laptopa. Z okna wiało chłodem. Granatowo-czerwone cienie sygnalizu-

jące przejazd samochodów na jej ulicy przesuwały się szybko pod sufitem. Światła były coraz 
zimniejsze, stalowe, o ostrych konturach. Pogodne tapety i miękkie materiały wyścieła-
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jące jej przytulne mieszkanie, wszystkie drobne przedmioty, które tak długo gromadziła, 
i kłaczkowate, przyjemne w dotyku ubrania przerzucone niedbale przez fotele nabrały 
teraz oddalonego i złowieszczego charakteru, zupełnie jakby nie należały już do niej, tylko 
do snu – złowróżbnej wariacji na temat jej życia.

*

– Jeszcze raz, jak właściwie brzmiało to zdanie? Aha. Wiesz, oni pewnie wymieniają się 
tymi swoimi lipnymi pomysłami na wróżby. Mafia – pocieszała ją Emilia, gdy któregoś wie-
czoru z niecierpliwością zerkały na elektroniczne tablice w metrze. – Na twoim miejscu 
niczym bym się nie przejmowała.

Gdy przyjaciółka znalazła się już w wagonie, Edyta siadła na chłodnej ławce, ze świstem 
wypuściła powietrze i rozprostowała nogi. Coś w Emilii ją denerwowało, ale nie umiała okre-
ślić co. Może chodziło o idiotycznie podwyższony ton głosu, jaki przybierała jej przyjaciółka, 
kiedy mówiła coś na serio.

Uniosła zamszowy mokasyn. Do podeszwy przykleiła się ulotka zadeptana przez dziesiątki 
butów, widać było na niej tylko fragment zdania. Zdania, które sprawiło, że Edyta bardzo 
mocno się wzdrygnęła:

Będzie pani…
W drodze do domu niefortunne słowa mignęły jej jeszcze na plandece przejeżdżającego 

autobusu i na podświetlanym, skrzącym kolorami plakacie. Jednak gdy próbowała skupić 
wzrok na konkretnych literach, proroctwo znikało.

Aż do świtu sprawdzała okna i zamki w drzwiach. W worku na śmieci znalazły się wszyst-
kie ostre lub niebezpieczne przedmioty włącznie z kilkoma parami nożyczek, lokówką, tarką 
do sera i trzepaczką. Potem Edycie udało się zasnąć.

Jakkolwiek nie zabezpieczę się przed atakiem,przepowiednia i tak wykorzysta najbliższą 
dostępną lukę bezpieczeństwa i mnie dopadnie. Zupełnie jak w amerykańskim filmie o nastolat-
kach załatwi mnie najgłupsza sytuacja.

*

We wtorek próbowała wepchnąć do bagażnika torbę z zakupami spożywczymi na miesiąc. 
Mały rulon mentosów wysunął się z siatki i potoczył prosto pod nogi postaci idącej w stronę 
Edyty pustym parkingiem. Czy był to mężczyzna o twarzy mordercy? Nie ma sensu zdradzać 
nic więcej o charakterze tego jasnowłosego nastolatka o mocnych, północnych rysach, raczej 
szkolnego playboya niż nieudacznika. Do tej pory kobiety prawiły mu same komplementy. 
Tego dnia na szlachetnej twarzy przystojniaka miał na długo zagościć wyraz zdziwienia.

– To ty, świrze? Gdzie jest ten nóż? Pokaż mi go!
– Nie mam żadnego noża! To szpachla... aaa! – wrzeszczał. Wściekła kobieta przechwyciła 

narzędzie i próbowała dosięgnąć nim do jego oczu.
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Edyta ochłonęła dopiero, gdy chłopak wywinął się i trzasnął ją prosto w twarz. Uderzenie 
podziałało orzeźwiająco – zupełnie jak powiew północnego wiatru, jak by to podsumował 
popularny autor, który pragnie pozostać tajemniczy.

*

– Idziemy się poruszać. Nie będziesz tutaj tkwiła w nieskończoność. Farbowałaś się? – Emi-
lia wbiła wzrok w jej włosy.

– Nic z tych rzeczy, musiały mi pojaśnieć od słońca.
– Przecież w ogóle nie wychodzisz na słońce! Zresztą zobacz, co się dzieje za oknem.
Tkwiła w domu już od dwóch tygodni, wściekle przegryzając żelki i ryby w konserwach, 

popijając je na przemian ziołami na uspokojenie i colą (składniki wzajemnie znosiły swoje 
działanie i w rezultacie Edyta była po prostu znudzona). Emilia odsunęła firanę. Nie zauwa-
żyłam, kiedy chmury zdążyły zrobić się tak pesymistycznie powłóczyste – pomyślała Edyta, przy-
glądając się skapującym na parapet kroplom.

– Od kiedy masz obsesję na punkcie tego zdania, zrobiłaś się ponura i wyglądasz, jakbyś 
od dziesięciu lat przedzierała się przez krzaki w śniegowej zawiei – paplała Emilia, prowa-
dząc ją do samochodu. W aucie Edyta dyskretnie przyjrzała się sobie w lusterku bocznym, ale 
to, co Emilia uznawała za symbole paranoi, było w jej mniemaniu całkiem sexy – czuła się 
tak, jakby dopiero dzięki odseparowaniu się od świata podczas wolnych dni zyskała szansę 
na odkrycie swojej surowszej strony. Pomijając oczywiście gnębiącą ją do tej pory wpadkę 
na parkingu.

Może niedługo spotka mnie coś nowego? Mam większą ochotę na podróże zagraniczne. Albo 
jakieś śledztwo.

…Śledztwo?

*

Spędzenie późnego popołudnia na Zlocie Wielbicieli Czarnego Humoru, który z powodu złej 
pogody przeniesiono do wnętrza restauracji w podrzędnym hotelu, nie mogło być niczym 
przyjemnym. W czasie, gdy Emilia oddaliła się po ciastka, Edyta stała obok tablicy z wyka-
ligrafowanym kredą hasłem CZARNY HUMOR JEST JAK NOGI. NIE KAŻDY JE MA i przyglą-
dała się ludziom w średnim wieku, o zróżnicowanej skali śmieszności haseł na koszulkach, 
którzy obsługiwali tu swoje kapryśne dzieci, krążyli między kotłami z ponczem, podkradali 
sobie tartinki i padali ofiarami złych spojrzeń kelnerów.

Nagle poczuła, że coś łaskocze ją w ucho. To była szczotka trzymana przez dźwiękowca 
ekipy telewizyjnej.

– A może to pani uda się dzisiaj wygrać? Trzy osoby już odpadły. Do wygrania czek na sto 
tysięcy złotych, a zdobędzie go pierwsza osoba, która poda nam poprawną odpowiedź. O ile 
oczywiście POSIADA PANI USTA!
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Czy czarny humor musi w tych czasach oznaczać dowcipy o nieposiadaniu jakiejś części ciała? 
Edyta przestąpiła z nogi na nogę, przyłapując się na tym, że dopatruje się ostrego kształtu 
skrytego w brustaszy prezentera. Z kieszonki wystawał tylko nieduży, wykwintny fiołek.

– Pewnie – odparła. – Co miałabym zrobić?
– Ach! Nic prostszego. Wystarczy, że poda pani… albo pani – dodał, szczerząc się do Emi-

lii, która nagle wyrosła obok z talerzem pełnym małych ciasteczek – prawidłową odpowiedź 
na pytanie: jak brzmi tytuł przełomowej szwedzkiej powieści reprezentującej alternatywną 
literaturę kryminalną, której premiera planowana jest już na najbliższy tydzień? Dodam, 
że autorem tej wyjątkowej książki jest sam Jens Larsson, legendarny autor bestsellerów, 
przy których Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet może się jawić jako miękka propozycja 
dla dzieciaków.

Czas, start!
Edyta już od jakiegoś czasu odnosiła wrażenie, że Emilia nie należy do kobiet zdolnych 

odczuwać prawdziwie honorową solidarność z bliskimi. Wszystkie przeszłe napięcia wywo-
łane irytującym, piskliwym ględzeniem Emilii zlały się w przeczucie nadchodzącej zdrady.

Przyjaciółka drgnęła i upuściła ciastko. Zdawało się, że ma zamiar otworzyć usta.
Nie dam się zrobić, bardziej poczuła niż pomyślała Edyta w trakcie błyskawicznie krót-

kiej chwili, jaka oddzieliła ją od trzaśnięcia przyjaciółki w twarz. Nie dam. A potem odbiorę 
swój czek, spokojnie napiję się ponczu i nie będę musiała już myśleć o tym, jak bardzo zepsuła się 
ostatnio pogoda.

Tytułu książki krótki nie był.
Ale popularna literatura skandynawska rządzi się własnymi prawami.

Ewa Szatybełko (ur. 1987) – urodziła się i mieszka w Warszawie. Absolwentka 

łódzkiej filmówki. Z wykształcenia fotograf, a z zamiłowania autorka krótkich 

form. Właśnie ukończyła pracę nad powieścią. Laureatka konkursu Etgara Kereta 

na najlepsze opowiadanie (2014), publikowana w zbiorze 100 najlepszych opo-

wiadań o Warszawie z ramienia Węgierskiego Instytutu Kultury (2017).



proza

79

komentarz: dawid rąpała

Kobieta, która wybrała krótką formę

Zdanie prześladujące bohaterkę, przepowiednia, klątwa – jakby tego nie nazwać – od pierw-
szych słów ma sprawić, że poczuję dreszcze, że będę spodziewał się, kto wie, może nawet 
trupa. I rzeczywiście, autorce udało się mnie zaskoczyć: sparodiowany thriller, w dodatku 
złośliwie kąsający książki, których najwięcej w księgarniach. Nie intryga jest jednak naj-
większą niespodzianką, ale to, że krótkie opowiadanie sprowokowało mnie do refleksji 
na temat tego, jak można wyśmiać mody panujące w literaturze popularnej i dlaczego 
wybrać do tego krótką formę.

Szatybełko serwuje coś, co na początku wygląda na kryminał – już od pierwszego zda-
nia napięcie stopniowo wzrasta. Edyta, główna bohaterka, postanawia bronić się przed 
klątwą, którą słyszy od szamana, a później od Cyganek. Z czasem zaczyna widzieć prze-
powiednię na ulotkach i plakatach w całym mieście. Kobieta zmienia swój sposób życia: 
praktycznie nie wychodzi z domu, chyba że po zakupy, które mają wystarczyć na miesiąc. 
Intryga zostaje w końcu rozwiązana – zdanie, które prześladowało Edytę okazuje się tytu-
łem powieści, która ma się wkrótce ukazać. I dopiero po takim finale, gdy napięcie opada, 
można w pełni dostrzec parodystyczny potencjał opowiadania. Śmieszą przede wszystkim 
drobnostki, np. gdy Edycie jaśnieją włosy i przez to ma ochotę przeprowadzić śledztwo (bo, 
jeśli wierzyć popularnemu w Polsce autorowi z mroźnym nazwiskiem, Skandynawowie mają 
w genach rozwiązywanie zagadek kryminalnych). Albo to, że odkąd słyszy od „ultrakapita-
listycznego szamana” główne zdanie opowiadania, zaczynają zachodzić zmiany nie tylko 
w niej samej (które jakby przeczuwa, pytając: „Zmieni mi się osobowość?”), ale też w świe-
cie („Nie zauważyłam, kiedy chmury zdążyły zrobić się tak pesymistycznie powłóczyste”). 
Sam finał jest nieco abstrakcyjny i został skonstruowany jak puenta w klasycznym dowcipie, 
gdzie to, czego widz się spodziewa, zostaje podmienione na nieoczekiwane. Już cios siekierą 
lub postrzał był bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem (może to przez „Zlot Wielbicieli 
Czarnego Humoru”, w którym uczestniczy Edyta, spodziewałem się czegoś w tym stylu).

Kusi mnie potencjał interpretacyjny Będzie pani..., którego, zdaje się, nie brakuje. Bo i jak 
rozumieć tę, w gruncie rzeczy, dość prostą, ale zaskakującą historię? Czyżby autorka naigry-
wała się z mód rządzących polską literaturą popularną? Myślę, że trochę tak, bo trudno nie 
skorzystać choćby z materiału dostarczanego nam przez autorów polskiej literatury krymi-
nalnej. Jeden wręcz produkuje bliźniaczo podobne książki sensacyjne (część wydaje pod obco 
brzmiącym nazwiskiem), inna przy każdej kolejnej książce mówi o kompletnej rewolucji, 
a koniec końców czytelnik zostaje z grubaśną, marną próbą powtórzenia Mężczyzn, którzy 
nienawidzą kobiet. Szatybełko tworzy więc bohaterkę, która powoli staje się postacią thril-
lera, zmienia się jej wygląd, język, którym się posługuje, a nawet to, jak postrzega rze-
czywistość – zostaje aktualnie modną bohaterką literacką. Edyta wierzy w przepowiednię, 
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a groza wzrasta, gdy feralne zdanie faktycznie zdaje się być wszędzie. Jeśli jednak zesta-
wić to z faktem, że klątwą jest tytuł powieści, okazuje się, że bohaterka była prześlado-
wana przez wszędobylską reklamę potencjalnego bestselleru. Kobieta wygrywa sporą sumkę, 
mimo że nie zdawała sobie sprawy z istnienia książki pod tytułem Będzie pani dźgnięta nożem. 
Każe to sądzić, że choć książka jest towarem, agresywne lansowanie wcale nie sprawdza się 
jako promocja czytelnictwa. Być może zainteresowani reklamą książki są tylko aktywni jej 
odbiorcy. I o ile w przypadku promocji można uznać, że autorka chce zwyczajnie wytknąć 
wszędobylskość niektórych autorów/książek (np. Bondy, Mroza), to w obszarze refleksji 
na temat czytelnictwa postawiona hipoteza wydaje się bardziej znacząca. Czytanie, choć dla 
wielu z nas jest potrzebą fundamentalną jak jedzenie czy picie, pozostaje towarem dla mniej 
lub bardziej wybrednych smakoszy. Nawet jeśli przyjmiemy założenie, że wartości czytel-
nictwa nie trzeba udowadniać, musimy uszanować to, że niektórzy nie chcą spędzać czasu 
na tej czynności, wystarczają im teksty użytkowe.

Inne zagadnienie, które przyszło mi na myśl przy okazji lektury opowiadania, to sprawa 
odbioru krótkiej formy na naszym rynku wydawniczym. Ciągle towarzyszy mi przekonanie, 
że opowiadania są w Polsce niedoceniane albo traktowane jak zapychacz półek pomiędzy 

„dużymi książkami” popularnych autorów. Czekamy na powieści, reklamujemy powie-
ści i kupujemy powieści, by na końcu nawet o nich porządnie nie porozmawiać, ewentu-
alnie dzielić się na „tych za” i „tych przeciw” (co często niestety nie jest równoznaczne 
z powstaniem omówień przedmiotu sporu). Opowiadania i miniatury pozostają w cieniu, 
choć zaczyna się to zmieniać (zbiór opowiadań Ślady Jakuba Małeckiego odniósł sukces, 
coraz popularniejsze są książki Kereta). Krótka forma zyskuje grono wielbicieli, a co wię-
cej, niektóre gatunki od lat wręcz opierają się na opowiadaniach (by przywołać fantastykę 
z Dukajem, Sapkowskim, Orbitowskim na czele, a od biedy nawet z Pilipiukiem i Piekarą). 
Szatybełko daje czytelnikowi krótkie opowiadanie, które można umiejscawiać w ramach 
istniejącego gatunku, a można pomyśleć o nim też trochę szerzej; nie zmienia to jednak 
faktu, że w swej miniaturowości pozostaje doświadczeniem zaskakującym (czego często 
brakuje „poważnym”, rozwleczonym powieściom). Jest opowiadaniem z konkretnym i, jak 
sądzę, dobrze wykorzystanym pomysłem. I ten właśnie pomysł, jakaś kombinacja, wielo-
poziomowość i ruch w obrębie wybranej formy decyduje o potencjale Będzie pani dźgnięta 
nożem. A krótka forma nadaje się jak żadna inna do tego typu pomysłów, do wymierzania 
razów, do komentarza, do prowokowania odbiorcy, by pomyślał, by określił swoje stanowi-
sko w sprawie, zdawałoby się, oczywistej. W dłuższym tekście, w którym musiałby skupić 
się na szczegółowej intrydze, zaproponować najpewniej większą liczbę postaci i rozbudować 
szereg innych elementów – zapewne zepchnięto by na margines niuans, który w opowiada-
niu może stać się główną jego siłą, centralnym punktem.

Małe wyznanie: nie lubię kryminałów/thrillerów/sensacji, choć wciąż po nie sięgam. 
Zazwyczaj jestem jednak rozczarowany tym, jak mało pomysłowe i „płaskie” są książki tego 
typu. I nie napiszę teraz, że Będzie pani… Szatybełko jaśnieje na tle autorów wspomnianej 
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wyżej literatury. Nie zrobię tego dlatego, że autorka, jak się zdaje, nie aspiruje do miana 
pisarski sensacyjnej. Dlatego wybiera krótką formę, którą realizuje bardzo porządnie, satys-
fakcjonująco wykorzystując literackie klisze, zachowując przy tym oryginalność.

Dawid Rąpała (ur. 1993) – miłośnik black metalu i gier komputerowych. Pocho-

dzi z Tarnowa, studiuje polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim.
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joanna sobesto

Felek. Sen Leny

To jest historia d-o-powiedzenia, do zobaczenia, do od-czytania na głos(y). Trzeba wziąć 
w garść oddech, zebrać litery i wysyczeć szelesty. Trzeba przekuć szepty w przedsenne wes-
tchnienia, w przed-szeptanie, tym bardziej, im prędzej. Jak? Najbardziej! Czym prędzej! 
Ktokolwiek słucha, ktokolwiek woła, niech wystawi dłonie w deszcz, niech odetchnie, odpy-
chając ciężar chmur, niech nadstawi ucha, najprzychylniej. Niech chłonie dźwięk nim zaśnie, 
dopóki nie ukołysze go szereg samogłosek wciśniętych między spółgłoskami; sami zobacz-
cie, zamknijcie oczy, uwijcie gniazdo z liter pod skórą, między żebrami, włóżcie połowę 
głowy między bajki, łówcie sny. Dobranoc, do zobaczenia.

***

Chłodny dzień. Sierpień. Drzewa w miejskim parku mają szare liście. Lena ma czerwone 
od chłodu dłonie i ciężkie powieki. Rano padał deszcz, teraz pada światło. Wielki, jasny 
prostokąt drażni długie rzęsy. Lena jest zmęczona, a popołudniowe światło odbija się od 
odrapanych fasad kamienic. To początek podróży, która dłuży się jeszcze przed początkiem. 
Samochód, las, las, samochód. Chłód zawiewający od południa pod przednie koła kołysze 
gałęzie. Lena nie słucha, jednak Lena słyszy, mruży oczy, wtulona w odblask ołowianych 
chmur nad głośnym miastem grzęźnie w ciszy. Lena patrzy wprost w znane miasto, żegna 
się z nim z tylnego siedzenia samochodu o charakterystycznym zapachu tapicerki i niepo-
zornym kolorze karoserii. Nitka drogi po obu stronach plącze się i zwęża. Małe węzły pod-
miejskich ogrodów znaczą koniec, granicę znanych miejsc. Początek obcej przestrzeni, która 
pozwala bezkarnie zamknąć oczy, zwalnia z obowiązku przywoływania wspomnień.

Lena zasypia. Podróż przez pryzmat snu zmienia się w stopklatki, krótkie przebudze-
nia w obcych miejscach. Wieżowce miasta W. przelatują Lenie przed oczami jak niedbale 
zdmuchnięte, jak delikatnie popchnięte małym palcem, w którym zawsze miała biologię 
i fizykę. Stop. Strop drapie sznury chmur. Zmierzch dawno zapadł. Wieżowce lecą prosto 
w przepaść nieba, by przepasać słońce jasnym, drżącym prześwitem. Wieczorne powietrze 
przyspiesza, wiruje wokół przerywanej linii horyzontu.

Zanim Lenie cokolwiek się przyśni, Lena myśli: Teraz odwracam perspektywę, teraz w przy-
pływie kilometrów na godzinę płynę w samochodowo otwarte okno dachowe, głowę mam na kola-
nach, duszę się, duszę na ramieniu, w ramach przeprowadzki, zasadzki, zmiany miejsca zamiesz(k)
ania. Mam niedbale związane włosy, mam dosyć; starannie zapięte pasy bezpieczeństwa. Boję się. 
Teraz śpię na zapas. Tam (gdziekolwiek to będzie) nie zasnę.

Lena w niepokojącym półśnie (p)o(d)gląda, jak dookoła zdarzają się zmiany. Wydarze-
nia gnają szybciej niż chmury. Noc. Dzień. Rewolucje krajobrazu, obroty ciał – całe szczę-
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ście – niebieskich. Księżyc zbliża się do pełni, a zmiany są znamienne. Słońce wschodzi. 
Zmiany zostawiają znamiona. Zwłaszcza zmiany adresów, słów, które adresuje w miejsce 
zamieszkania. Zmiany, nawet te ostatecznie zbawienne, po drodze są co najmniej nie-
wdzięczne, nieporęczne, uwierają tak, że blakną tęczówki, bledną dłonie, cierpną końce stóp. 
Lena (nie)cierpliwie liczy kilometry, nawleka minuty na korony wysokich drzew za oknem. 
Nuci melodie obce temu miejscu. Tak mija jej drugi dzień długiej, nieodwracalnej podróży. 
Lena szuka znajomego krajobrazu tu, tuż, zaraz za rogiem. Jeszcze jeden zakręt, wzniesienie 
i obniżenie terenu. Rozległa równina pełna wierzb. Chropowatość horyzontu znów usypia.

Samochód wpada w koleiny, Lena zapada w kolejny, płytki i chłodny sen, z którego 
wyciąga ją głos mamy. Mama mówi, że skończyło się ostatnie większe (większe niż?) mia-
sto, że zaczęła się zmiana. Mama wytycza kruchą granicę jednym zdaniem, trzema słowami 
brzmiącymi obco, bardzo osobno prześlizgującymi się (zupełnie bezszelestnie) przez jej 
zawsze zaróżowione wargi: jesteśmy na miejscu.

Mama nie może kłamać; przecież pełnym głosem mówi, wypełnia słowami samochód 
i miasto, które zostawiły z Leną przedwczoraj za sobą, za plecami, opuściły je na zawsze, 
na palcach – i są, i to niedookreślone tutaj przytula je obie. Obejmuje je przestrzeń pełna 
przeciągów, pełna znaków zapytania nawlekanych na kosmyki włosów. Pierwszy raz łamie 
się mamie głos. Tutaj. Here. Ici. Tutaj zaparkujemy samochód, tutaj rozpakujemy kruche 
walizki. Będzie nowe, będzie po wszystkim.

Teraz tutaj, here, ici, one przerzucą (o)kruchy most otuchy nad miastem, które znały 
na pamięć, z którego obserwowały zmianę pór roku, rozkładów jazdy autobusów, potrafiły 
nakreślić i wyrecytować linię tramwajową przystanek po przystanku; intuicyjnie mrużyły 
oczy w wilgotnym świetle latarni tuż przed kuchennym oknem.

Mama otwiera drewniane drzwi kluczem, który zgrzyta inaczej; Lena otwiera okno – więk-
sze, o szerszych framugach. Mama parzy herbatę. Lena wychodzi po schodach, po raz pierw-
szy, o wpół do drugiej w nocy. Druga – drga (godzi)nowa wskazówka na ściennym zegarze.

Lena jest zmęczona. Lena chciałaby zasnąć tu i obudzić się w domu. Po drodze, we 
śnie, odnaleźć to miejsce, które ocala i scala. Cała osuwa się w poszewkę w kolorze morza. 
W obcym oceanie nie-pokoju, na wąskim łóżku, obserwuje cienkie cienie sosen pod sufi-
tem. Zamyka oczy. Wyłuskuje spośród zdarzeń połyskujące jasno sny. Piasek spod powiek 
ustępuje spokojnie.

Pojawia się las, ze środka lasu dobiega głos wprost do śpiących uszu Leny:
– Dobranoc!
– Słucham? – odpowiedziała senna, lekko zaniepokojona Lena.
– Dobranoc! – powtórzył ten sam głos bardziej niecierpliwie.
– Kto mówi? – Lena, odwzajemniając niecierpliwość, planowała otworzyć oczy i przerwać 

kiełkujący, nieoczekiwany sen, gdy głos zaczął wypowiadać kolejne zdanie.
– Zapytałbym o to samo, ale najpierw powinienem się wytłumaczyć. – Pomiędzy drze-
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wami Lena dostrzegła spiczaste uszy i puszysty ogon. – To strasznie głupie zaczynać roz-
mowę z kimkolwiek, zwłaszcza z osobą nieznajomą, od „dobranoc”…

– …ale przecież jest noc. „Dzień dobry” brzmiałoby jeszcze bardziej dziwacznie… – kolejna 
para uszu pojawiła się w prześwicie między sosnami.

– …równocześnie, mam wielką nadzieję, że ta noc, która się właśnie rozpoczęła, będzie 
dobra. Jak myślisz? – kontynuował pierwszy, słyszalny coraz wyraźniej lisi głos. – Las 
rośnie, zwiększa się liczba drzew, par uszu i ogonów.

– …to jest Felek, ja mam na imię Amelia. Jesteśmy lisią rodziną. Raz jeszcze, dobranoc.
– Dobranoc… Mam na imię Lena i nie sądzę, by ta noc miała być dla mnie dobra.
– Jesteś smutna? – zapytał Felek, natychmiast ofuknięty przez Amelię:
– Myślę, że gdyby Lena była wesoła, mówiłaby inne rzeczy. I w inny sposób. Natomiast 

–kontynuowała – gdybym ja była smutna, nie miałabym ochoty odpowiadać na tak bezna-
dziejne pytanie…

Dialog Leny, Felka i Amelii, ze znaczną przewagą kwestii obu lisów, trwał spokojnie 
aż do poranka. W międzyczasie Lena opowiedziała odrobinę o przeprowadzce, wysłuchała 
opowieści o ponadprzeciętnie przyjaznych lisach, o ich lesie z przewagą drzew liściastych 
(właśnie dlatego lisia rodzina z wielką przyjemnością przerywała opowieść za każdym 
razem, gdy mijali sosny, wskazując je z nieskrywaną dumą), zdążyła przedziurawić rękaw 
piżamy jedną z gałęzi i niedługo później go zacerować (pożyczoną od Felka granatową nicią 
i igłą, którą dostała od jednej z najbardziej życzliwych sosen), a tuż przed wchodem słońca 
poczuła żal, że sen niebawem uniesie się nad rzęsami, a wraz ze snem zniknie zapewne 
Felek, Amelia, sosny i las.

– Czy możemy odwiedzić cię jutro wieczorem? – Niespodziewanie zapytał Felek.
– Wolałabym, byście odwiedzili mnie dzisiaj wieczorem… Jeśli to nie byłby kłopot.
– Ach, bo dzisiaj jest już jutro! Oczywiście, możemy odwiedzić cię dzisiaj – odpowiedziała 

życzliwie Amelia. – Muszę przyznać, że jestem już bardzo senna.
– Tak, tak, na nas już czas, niedługo powinniśmy się pożegnać…
– …i powiedzieć „dzień dobry”? – zapytała rozbawiona Lena.

* * *

Od tego czasu Lenie co noc śni się Felek. Nie zawsze w towarzystwie Amelii, która lubi 
podróżować i odwiedzać inne, odległe od tego najbliższego lasy, chłodne wyspy i wysokie 
wzgórza w poszukiwaniu zorzy polarnej.

Felek jest domatorem, uwielbia gotować i piec, a wieczorami wita Lenę łagodnym „dobra-
noc”, brzmiącym jak echo rozchodzące się miękko po drewnianej podłodze. Opowiada jej 
o domach, które można poznać, oswoić i pokochać. O ptasich i ludzkich gniazdach, o gwiaz-
dozbiorach i kwitnieniu owocowych drzew w ogrodach pod lasem.

Z czasem, ze zmieniającymi się porami roku, Lena odkryła, że dni przynoszą jej coraz 
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więcej światła; że poranne „dzień dobry” – znak pożegnania z lisią rodziną – przestaje być 
momentem jednoznacznie smutnym; że poza karmelowymi, słodkimi cukierkami i gorzką 
czekoladą śpiącymi w kuchennych szufladach, poza długimi, deszczowymi wieczorami 
spędzanymi pod kocem na strychu, Lena odnajduje coraz więcej dobra w tej oswajanej 
przestrzeni, że niknie w niej segment strachu, że można obdarzyć uczuciem nawet sze-
regi zakurzonych szaf o ciężkich, drewnianych drzwiach zatrzaskujących się z piskiem 
w przedpokoju.

I tak mijały dni, układające się pospiesznie w tygodnie, przemieniające się w miesiące 
rozmaitych pór roku. Minęło kolejne lato. Lena pokochała tę przestrzeń, pokonała niechęć 
i znalazła miejsce, które nazywa domem. To jest sam środek lasu, kilka drzew o wyjąt-
kowo chropowatej korze w kolorze piasku i zbożowej kawy. Lena lubi wieczorne niebo nad 
koronami liści. Dużo śni, często wyjeżdża, ale zawsze wraca, zawsze z walizką ciężką od 
opowieści, którymi dzieli się z rozentuzjazmowaną Amelią i mamą, która coraz częściej się 
uśmiecha. Gdy Leny nie ma, Felek w środku nocy w poszukiwaniu ciepła chowa się w sta-
rych, powyciąganych swetrach. Wyciąga się na półce na wysokości wzroku mamy i zostawia 
na dobranoc, a może na dzień dobry, kawałek ciasta z owocami wśród granatowego splotu 
warkoczy powstałych z lewych i prawych oczek.

Pewnego dnia Lena poprosiła Felka, by odwiedził we śnie mamę. Jak wynikało z lisiej 
relacji zdanej noc później, pomysłodawczyni nocnej wizyty, mama, nie miała ochoty kon-
tynuować, jak powiedziała, irracjonalnej rozmowy – któż o zdrowych zmysłach wita się 
z nieznajomą radosnym „dobranoc”? Z czasem jednak Sara, mama Leny, coraz przyjaź-
niej traktowała lisią rodzinę pojawiającą się w środku lasu, w środku nocy, a niekiedy także 
za dnia, tupiącą drobnymi łapkami po drewnianych schodach na poddasze.

***

Wszystko dzieje się niepostrzeżenie, zawsze nieprawdopodobnie drobno. To właśnie dzięki 
spotkaniom i rozmowom z Felkiem Lena na własnej skórze poczuła, jak różne można 
mieć definicje domu i bezdomności, przeprowadzki, ucieczki i podróży. Wróży to dobrze, 
wróży  – Amelii, Lenie, Sarze, Felkowi i nam – coraz lepiej; to dobra informacja dla nas, 
dobra wiadomość dla Ciebie. Felek nie jest bohaterem bajki z morałem, lecz historii z nadzieją. 
Nadzieją, która wpadnie pewnego dnia spokojnie przez jedno z okien nie-pokoju tym, któ-
rzy w rozmaitych miastach, w podróżnym zgiełku, zamieszaniu, na walizkach, na próżno 
w jasnych mieszkaniach i ciasnych klitkach poszukują domu.

Joanna Sobesto (ur. 1994) – absolwentka tekstów kultury, wciąż związana z 

Wydziałem Polonistyki UJ – obecnie jako studentka przekładoznawstwa literac-

ko-kulturowego. Miłość do rodzinnego Krakowa i literatury łączy z umiłowaniem 

długich i dalekich podróży. Kiedy nie czyta, pisze. Uzależniona od fotografii, zie-

lonej herbaty i długich spacerów tuż przed zmierzchem. Zainteresowana her-

storiami i zagadnieniami wielojęzyczności i autoprzekładu. Prowadzi ewidencję 

swoich rozlicznych uzależnień: sz-m-er.blogspot.com.



KONTENT.  KWARTALNIK L ITERACKI

86

komentarz: julia czajska

Najprzychylniej

Czasami najtrudniej pochylić się nad tekstami prostymi, tymi, które na pierwszy rzut oka 
wcale tego nie wymagają. Takim opowiadaniem jest Sen Leny – miniatura utrzymana w kon-
wencji baśniowej (lub korzystając z mniej precyzyjnego wyrażenia, bajkowej), zdobiona 
wieloma ornamentami, podana na srebrnej tacy.

Zresztą, warstwa stylistyczna tego utworu zasługuje na szczególną uwagę. Metafory 
Sobesto, balansujące często na granicy poprawnej polszczyzny, mogą być bardzo łatwo 
uznane za tandetę, moim zdaniem byłby to jednak pochopny osąd. Autorka w króciutkim, 
poetyckim wstępie stara się skierować nas na pewien trop czytelniczy: „to jest historia 
d-o-powiedzenia, do zobaczenia, do od-czytania na głos(y)”. I rzeczywiście, język podaw-
czy Snu Leny zyskuje bardzo wiele dzięki zjawisku synestezji oraz temu, że zdania są zbu-
dowane w regularnym, wyrazistym rytmie, ułatwiającym wciągnięcie się w lekturę. Tekst 
oddziałuje na wszystkie zmysły, pieszcząc je subtelnościami i chociaż pod kątem estetycz-
nym pewne obrazy wydają się przesadzone, to wcale nie musi przeszkadzać.

Sobesto chyba o tym wie. Również we wstępie prosi: „niech [ktokolwiek] nadstawi 
ucha najprzychylniej” – bez nadmiernego krytycyzmu, bez zadufanej, okrutnej tendencji 
do oceny wszystkiego w skali od jeden do dziesięć, bez arogancji, z otwartym sercem.

Tak naprawdę pierwszy akapit tekstu jest wzruszającym wyznaniem wiary w pewien 
literacki etos, który zdaje się zamierać. „Trzeba przekuć szepty w przedsenne westchnie-
nia, w przed-szeptanie, tym bardziej, im prędzej. Jak? Najbardziej! Czym prędzej!” Przy-
mus pisania jest tu silnie zaznaczony. Trzeba, koniecznie trzeba zapisać, „przekuć szepty”, 
udzielić głosu wnętrzu, jak najbardziej, czym prędzej. A jeśli to, co powstanie nie będzie 
modne, trafne czy nawet głębokie, a po prostu ładne – trudno, pozostaje poprosić o wyżej 
wspomniane „najprzychylniej”. To stwierdzenie nie sugeruje zresztą, że moim zdaniem Sen 
Leny jest „tylko ładny”. Wprost przeciwnie, sądzę, że kryje się w nim więcej, niż na pierwszy 
rzut oka widać.

Zastanawiałam się przez chwilę: czy główna bohaterka tego tekstu jest dzieckiem? Oczy-
wiście, że nie, nie jest. Przecież dziewczynka myśli zupełnie inaczej – konkretnie i emo-
cjonalnie, a kobieta w tekście prowadzi rozważania zupełnie abstrakcyjne. Poza tym – ma 
przecież „biologię i fizykę w małym palcu”, „wiele podróżuje”… Dorosłość Leny nie pozwo-
liła mi przejść nad tym tekstem obojętnie, zmusiła mnie do postrzegania opowiadania 
w kategoriach innych niż ładnej bajki, do poszukania w nim jakiegoś drugiego dna, w które 
można ostrożnie zastukać i usłyszeć odpowiedź.

Lena jest istotą, która bez najmniejszych oporów i zupełnie naturalnie nie wierzy w świat 
przedstawiony. Jest on dla niej półsennym majakiem, przelatującym przed oczami. „Podróż 
przez pryzmat snu zmienia się w stopklatki” – stwierdza narratorka, przywołując bardzo 
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ważną figurę pryzmatu, czyli przedmiotu używanego do zmiany biegu fal świetlnych. 
A o to przecież tutaj chodzi – o zmianę biegu fal, o skrzywienie optyki, o rozszczepienie i skie-
rowanie prądu rzeczywistości na inne tory. Katalizatorem tego na wpół optycznego procesu 
(„Teraz zmieniam perspektywę”) jest oczywiście przeprowadzka, rzecz nieprzyjemna, nie-
chciana, straszna, świadcząca o przynajmniej częściowej prawdziwości przestrzeni. Śmiem 
twierdzić, że równie dobrze mogłoby to być każde inne złe doświadczenie – śmierć, trauma, 
cokolwiek. Istotą nie jest przeprowadzka jako taka, istotą jest tutaj akt niezgody na świat.

A kiedy zestawimy ten akt z figurą pryzmatu, otrzymamy mieszankę piorunującą: próbę 
zmiany statusu rzeczywistości przez patrzenie i widzenie. Ten skok kończy się – wobec bez-
bronności względem fizykalnego aktu spostrzegania i ontycznego aktu istnienia – ucieczką 
w fantazję. Fantazję, w której mieszkają sympatyczne lisy, igłą sosny można zaszyć sweter, 
a przesadzone i przeestetyzowane metafory stają się rzeczywistością. Pomiędzy śnieniem 
(byciem w świecie, jednak bez skojarzeń z Heideggerem) oraz śnionym (byciem w śnie) 
zostaje postawiony znak równości, dzięki któremu oswoić można jedno i drugie. Lewa strona 
równania zbalansowana z prawą pozwalają osiągnąć stan homeostazy. I nie ma tu żadnego 
haczyka, żadnej luki, to układ zamknięty, koło zatoczone między wyobraźnią a rzeczywisto-
ścią, w którym jedno znosi i uzupełnia drugie. Kto powiedział, że imaginacja nie ma wpływu 
na realność? W ten sposób przechodzimy od „bajki z morałem” do „historii z nadzieją”.

Snowi Leny można wiele zarzucić z perspektywy krytycznej, od stylistycznej przesady 
przez efekciarstwo, aż po zwyczajną kalkę sentymentalnej nieco estetyki Małego Księcia, 
nie tylko przez skojarzenie z lisem. Można też udowadniać – i nie wątpię, że są krytycy, 
którzy zrobiliby to bardzo dobrze – że to tylko głupiutka historyjka. Ja jednak tak nie uwa-
żam. Sądzę natomiast, że prezentowana przez autorkę bezgraniczna wiara w wyobraźnię 
i fantazję (których przecież nieodłączną domeną jest literatura) jest bardzo ważna i ożyw-
cza, szczególnie dziś, gdy tego typu deklaracje nie są ani dobrze przyjmowane, ani trakto-
wane poważnie.

Julia Czajska (ur. 1993) – absolwentka kulturoznawstwa na UJ, stypendystka 

Instytutu Literatury w Linzu, początkująca powieściopisarka. Interesuje się 

visual culture studies oraz poezją najnowszą, ale nie wzgardzi również prozą.
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mundek koterba

MATKA BOSKA POSMOLEŃSKA
(z tryptyku: Trzy opowiadania o Matce Boskiej)

Pierwsza część tryptyku, zatytułowana Noc cudu w Hedonic Club&Lounge, ukazała się w pierwszym nume-
rze KONTENTu

Zaczepiła mnie wieczorem przed drzwiami do budynku redakcji. Właśnie miałem zamiar 
pójść do mieszkania po całym dniu roboty; ona – jak się okazało – czekała na mnie.

– Cześć! Jestem Iwona.
Jej pewny głos zadudnił mi w uszach, a wyciągnięta dłoń nie doczekała się uścisku. Nie 

wyjąłem rąk z kieszeni.
– No, nie przywitasz się? – Dziewczyna nie rezygnowała. – Mówili mi, że jesteś trochę 

dziwak, no ale żeby aż tak? Dziennikarz powinien być otwarty, to społeczny zawód. W ogóle 
powinniśmy się poznać, wiesz…

– A to niby dlaczego? – Wszedłem jej w zdanie.
– Dlatego, że jutro będziemy robić razem materiał o miesięcznicy smoleńskiej.
Skrzywiłem się i spojrzałem na nią jak na wariatkę. Spotyka mnie taka pierwszy raz i już 

składa tak niemoralne propozycje? Materiał o miesięcznicy smoleńskiej, wiadomo po co, aby 
jeszcze trochę pośmiać się z ludu… To specjalność „naszej” gazety.

– O czym ty mówisz?
– Wydelegowała nas sama Natalia Krasowska.
„Sama Natalia Krasowska” – powtórzyłem w myślach. No, no, to trudno mi się będzie 

wymigać. Krasowska była szefową stażystów i dość poważną personą w redakcji. Co prawda 
przez prawie dwa miesiące stażu ani razu na oczy jej nie widziałem, wiem jednak, że każdy 
mój pomysł na artykuł był przez nią opiniowany. Dostałem od niej kilka parafek, a ostatnio 
nawet krótką – negatywną – opinię. Prawdopodobnie to Krasowska stoi za tym, że po stażu 
będę musiał szukać pracy w innej gazecie, a kto wie, może nawet zawodzie?

– Wiesz to od niej? – zapytałem.
– No przecież mówię. Chodź, musimy to obgadać. – Iwona złapała mnie za ramię i pocią-

gnęła za sobą.
Świetnie. Zmęczony do cna, zostałem złapany i wiedziony nie wiadomo gdzie przez 

w sumie obcą mi osobę. A przecież jedyne, na co miałem ochotę to wwlec się do mieszkania, 
rzucić prosto na materac i zasnąć spokojnym snem. Takim snem, jakim spałem w rodzin-
nym domu, zanim przeniosłem się na studia do Krakowa. Od czasu przeprowadzki sen spo-
kojny należał do rzadkości. A odkąd skończyłem studia i rozpocząłem staż, w ogóle z trudem 
zasypiałem. Gdy już mi się to udawało, zaraz z płytkiego snu budziły mnie warczące silniki 
nocnych autobusów, które jeździły w nieznane mi zakamarki miasta. Rozpięty na lichym 
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materacu, otwierałem oczy i myślałem najczęściej o tym, że kiedy zaczną mi płacić za pracę, 
wyprowadzę się z tego klaustrofobicznego pokoju i zacznę prawdziwe życie.

Gazeta nie płaciła stażystom za wykonywaną pracę, co najwyżej dawała pieniądze na dele-
gacje. Dlatego stażyści, a było nas troje, biliśmy się o to, aby dostać jakiś „wyjazdowy” temat. 
Dlaczego jednak miałbym narzekać? Przecież będę mógł sobie wpisać do CV, że odbyłem 
staż w jednym z największych dzienników w Polsce… Oczywiście, o ile wcześniej mnie nie 
zagłodzą. Chyba nic dziwnego, że miałem dość i nocą – gdy ryk silnika budził mnie w okoli-
cach godziny 3:00 – coraz częściej myślałem, żeby zrezygnować ze stażu i szukać szczęścia 
gdzieś indziej. Nie po to studiowałem dziennikarstwo, aby teraz szukać najtańszych barów 
mlecznych. Od paru tygodni chodziłem nawet na Zupę na Plantach, dość szybko przekonując 
się, że to miejsce skupia ludzi wykluczonych na różnych poziomach. Poznałem tam kolegę 
po fachu, byłego dziennikarza – pana Witka. Jeszcze przed tą całą okrągłostołową aferą był 
nawet wziętym publicystą jednego z solidarnościowych samizdatów. Po ‘89 stracił robotę, 
bo wyszło, że jako młody chłopak został złamany i napisał kilka „felietonów” dla „tajnej 
prasy”. Dość mocno to przeżył, zaczął pić, stracił rodzinę. I odtąd żyje w innym podziemiu, 
wśród ludzi dotkniętych nałogami, pozbawionych pracy, wyrzuconych ze swoich mieszkań 
przez deweloperów. Kiedy zwierzyłem mu się z tego, w jakich warunkach odbywam staż, 
nie mógł w to uwierzyć. Na koniec nawet nie poprosił, jak to miał w zwyczaju, o dorzucenie 
dwóch złotych do piwa.

Gdy przychodziłem na staż, myślałem że pomęczę się te dwa miesiące, a potem dostanę 
przynajmniej „śmieciówkę”, dzięki której będę mógł w miarę spokojnie zasnąć, a na odgłos 
nocnych autobusów nie będę zrywał się jak po jakimś koszmarze, tylko co najwyżej prze-
kręcał na drugi bok. Dowiedziałem się jednak, że nie mam co liczyć na zatrudnienie. I wtedy 
spotkałem Iwonę.

Zamiast do łóżka trafiłem na niewygodne krzesło w jakiejś szemranej knajpce w cen-
trum miasta. Rozejrzałem się po gościach oblegających to miejsce i byłem niemal pewny, 
że znalazłem się w jednym z tych miejsc Krakowa, w którym urzędują ci wszyscy samo-
zwańczy poeci, dekadenci jęczący swoje smutne wiersze do mikrofonu, uprawiający rekon-
strukcję historyczną z okresu fin de siècle. W tej ciasnej, siwej od papierosowego dymu norze, 
pełnej rozpoetyzowanej cyganerii, jakimś cudem znaleźliśmy miejsce, gdzie można poga-
dać. Zza ściany dobiegał głos jednego z owych cyganów, niezagłuszany nawet muzyką… 
Usiadłem naprzeciw Iwony, która, widząc moją minę, zaczęła tłumaczyć się, że miejsce 
to wybrała przez przypadek. Oczywiście nie uwierzyłem jej. Musiała być kiedyś jedną z nich, 
tym bardziej, że w drodze pochwaliła mi się ukończeniem polonistyki na UJ. Było mi zresztą 
wszystko jedno, gdzie siedzimy – zakładałem przecież, że rozmowa nie będzie długa.

Iwona próbowała na początku zagajać mnie tak, jak zagaja się nowo poznaną osobę, ale 
szybko odpuściła, widząc moje nabzdyczenie. Sam miałem zamiar z miejsca przejść do rze-
czy, ale moja rozmówczyni za wszelką cenę chciała skorzystać z okazji i opowiedzieć coś 
o sobie.
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– Jestem lewaczką – zaczęła od śmiałej tezy.
– No to, co robisz w liberalnej gazecie? – Skoro już byłem, gdzie byłem, postanowiłem nie 

tracić czasu i przejść do ataku.
– Zależy mi na tym, aby zarabiać i robić to, co zawsze chciałam robić – odpowiedziała 

szczerze, bez wykrętów. – Pochodzę z Cieszyna, dużo nas było w domu, rodzice nie mogli 
mi już dłużej pomagać. A liberałowie zawsze lepsi od konserwatystów, no i płacą jednak 
dość dobrze. Lewicy nie stać na godne zatrudnienie wszystkich lewicowców, wiem, bo przez 
krótki czas współpracowałam z różnymi lewicowymi portalami. Ciągle słyszałam o tym, 
że „przepraszamy, ale działamy non profit”. No i jednak to dość hermetyczne środowisko. 
Jestem w ogóle lewaczką od liceum. Kręciłam się wokół cieszyńskiego klubu „Krytyki Poli-
tycznej”. Kochałam się nawet wtedy w Sławku Sierakowskim.

Iwona po tych słowach zachichotała.
– Ale rzuciłaś go, bo wasze wspólne teksty podpisywał swoim nazwiskiem? – Nie wiem, 

skąd miałem siłę na tę ironię. Drżące powieki same zachodziły mi na oczy.
– Bardzo śmieszny jesteś. Kochałam się w nim platonicznie.
– Jak to możliwe, żeby taka materialistka kochała się w kimś platonicznie? – Nie dawałem 

za wygraną, choć rozmowa o amorach mojej koleżanki z pracy zaczęła mnie żenować.
Iwona na każde moje zaczepki odpowiadała serio i to był chyba klucz do jej zwycięstwa. 

Miała kontrolę nad tą rozmową, a ja wychodziłem na co prawda elokwentnego, ale mimo 
wszystko pajaca. Było mi jednak wszystko jedno, kogo gram… Lecz kiedy zaczęła streszczać 
mi jakiś artykuł naukowy, dowodzący, że Platon był feministą, postanowiłem, że nie dam 
się dłużej wciągać w tę rozmowę. Czym jest dziś Platon i te wszystkie jego martwe teorie 
wobec żywych miesięcznic smoleńskich kroczących po mieście?

– Przejdźmy do rzeczy – zaproponowałem.
– No to słuchaj. Chciałabym zrobić jakiś odważny materiał. Krasowska dała mi wolną rękę. 

To znaczy – nam dała. Zgodziła się, żebyś robił to ze mną. Na moje życzenie.
– Na twoje…
– … nie przeszkadzaj, zaraz będziesz mówił. – Weszła mi w słowo. – Słyszałam o tym, 

co mówiłeś na zebraniu redakcji kilka dni temu. Podziwiam twoją odwagę, no i myślę 
podobnie jak ty.

Spojrzała na mnie zalotnie. Mimo zmęczenia, wyłapałem to w mig.
– Czy ty przypadkiem nie chcesz zrobić ze mnie drugiego Sierakowskiego? – Pozwoliłem 

sobie na ten moment impertynencji, bowiem jej pewność nie dawała mi spokoju. I tym 
razem, na wspomnienie o szefie „KryPy”, Iwona wydała z siebie chichot. Zaraz potem 
zgasiła mnie.

– Nie schlebiaj tak sobie, chłopczyku. Jestem jednak od ciebie trochę starsza. Nie, nie, 
po prostu podobało mi się to, co mówiłeś. Tylko ten twój pomysł na artykuł… To właśnie 
dlatego szefostwo nie chce zatrudnić cię na stałe. Wiem jak to zmienić.
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W tym momencie rozmowa zaczęła mnie interesować. Choć do słów Iwony, kolejnej osoby, 
która wie, jak zmienić moje życie, podchodziłem z rezerwą. Ilu już ludzi miało zmienić moje 
życie, a ilu zmieniło? No właśnie…

Co wydarzyło się wtedy na zebraniu? Prosta sprawa. Zgłosiłem chęć zrobienia mate-
riału o wyzysku Ukraińców przez krakowskie lobby hotelarskie. Miałem dość łatwy kontakt, 
bo kilkoro moich znajomych ze studiów znalazło w tej branży zatrudnienie. Rozmawiałem 
z nimi już wstępnie o tym, zgodzili się opowiedzieć mi szczegóły tego procederu, oczywiście 
z zastrzeżeniem, że zmienię imiona. Zrobiłem konspekt artykułu i poszedłem na spotkanie 
redakcji. Nietrudno się domyślić, że kolegium redakcyjne dość mocno mnie skrytykowało, 
zarzucając, że „no przecież nie można na podstawie samych tylko opinii pracowników, któ-
rzy są dziś tacy roszczeniowi, wydawać takich sądów”. A jak już przełknęli to, że jest tak, 
jak jest, zaczęli wypominać, że przecież Ukraińcy „nie znają języka, są niewykwalifikowani 
i dużo mniej produktywni”. Czyli typowe neoliberalne pierdololo. Pomysł mój więc odrzu-
cono, a dzień później dostałem wiadomość, że po stażu mam sobie szukać innej roboty. „Nie 
do końca pasujesz do profilu gazety” – usłyszałem. Co akurat było prawdą.

– Bo widzisz – Iwona kontynuowała – jesteśmy po tej samej stronie barykady. Oboje 
mamy lewicową wrażliwość i tak naprawdę chcielibyśmy być w innym miejscu niż jeste-
śmy. Dlatego powinniśmy trzymać się razem. Musisz tylko zrozumieć, że skoro nie jesteśmy 
u siebie, to nie wszystko nam wolno. Popatrz, zrobimy ten materiał o miesięcznicy, w któ-
rym skupimy się na kulcie Marii Kaczyńskiej. Nie wiem, czy byłeś kiedykolwiek na obcho-
dach na Krakowskim Przedmieściu?

– No jakże… co miesiąc…
Pytanie Iwony było retoryczne.

– Oni tam przynoszą portrety Marii i Lecha Kaczyńskich. Moglibyśmy z tego zrobić arty-
kuł, powiedzmy pod tytułem Matka Boska Posmoleńska. Mocny, nie? To się doskonale wpisuje 
w tę narrację o „religii smoleńskiej”. Myślę, że to super pomysł. Mogłabym to zrobić sama, 
ale gdybyś teraz mi pomógł, ja bym powiedziała Krasowskiej i reszcie, że się sprawdziłeś, 
że pewne rzeczy zrozumiałeś… A wtedy jest szansa, że cię jednak zatrudnią. Co ty na to?

Milczeliśmy. Po chwili odpowiedziałem:
– I co, będziemy robić artykuły szydzące z ludu? To przecież liberalna narracja, w zasadzie 

antylewicowa. Tego nauczyli cię w świetlicy „Krytyki Politycznej”?
I tym razem nie wytrąciłem jej z równowagi. Patrzyła na mnie wyrozumiałymi oczami 

starszej siostry, dla której braciszek, choć niesforny, jest jednak braciszkiem, wymaga tro-
ski i zrozumienia. Patrzyła na mnie, a ja czułem względem niej jakąś dziwną uległość.

– W świetlicy „Krytyki Politycznej” nauczyli mnie, że elektoratem współczesnej 
lewicy w pierwszej kolejności jest wykształcony prekariat i wszyscy ci, którzy aspirują 
do klasy średniej. Ty pewnie wciąż wierzysz w robotnika jako podmiot historii. No więc, 
muszę cię rozczarować – to mit. To jest kolejna „religia”, obok tej smoleńskiej, którą 
należy zdemaskować.
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Wstałem z miejsca i, szykując się do wyjścia, odpowiedziałem:
– Wiesz co, chyba jednak nie jesteśmy po tej samej stronie barykady. Stron tego sporu jest 

więcej niż ci się wydaje.
– Tak, tak, jeszcze kilka lat temu mówiłam tak samo. – Iwona zrobiła ruch ręką, nakazując 

mi siąść. Nie dotknęła mnie nawet, a ja, nie wiem czemu, opadłem nagle z powrotem na krze-
sło. – To było wtedy, gdy nadrabiając zaległości, czytałam Marksa, Engelsa, utopijnych 
socjalistów z XIX wieku. Ale halo! – to są idee sprzed 150 lat… Lewica z samej swojej natury 
jest związana z teraźniejszością, skupia się na tym, co tu i teraz, a nie na zabobonnym 
czczeniu swoich bogów z epoki kamienia łupanego…

– Aha, jasne. – Zacząłem z irytacją, choć jednocześnie pilnowałem się, by nie wybuch-
nąć – Więc ty, taka racjonalistka, skupiona na tu i teraz, chcesz pisać artykuł o ludziach, 
którzy zajmują się właśnie nie czym innym, a „mitologią”, i tu jesteś odważna… Chcesz 
zrobić z nich „ciemnogród”, który wymyślił sobie nową wiarę… Ale już los wyzyskiwanych 
t u  i  t e r a z  Ukraińców specjalnie cię nie obchodzi. Jak mówiłaś, weszliśmy do środo-
wiska, które nie do końca nam odpowiada. Tylko że ja myślałem, że da się tu, mimo wszystko, 
zrobić jakąś zaangażowaną robotę, bez wpadania w szambo. Ty zaś na kąpiel w tym szambie 
jesteś gotowa ot tak. Wiesz, nie czytałem Marksa i Engelsa, i bez tego można być socjalistą. 
Ale nie można być socjalistką, kiedy rezygnuje się z ważnych społecznie tematów i bierze 
udział w liberalno-inteligenckiej nagonce na lud.

– Poczekaj, nie unoś się tak, proszę. – Trzeba przyznać, że Iwona świetnie potrafiła 
prowadzić rozmowę tak, aby mieć nad swoim rozmówcą emocjonalną kontrolę. Po raz 
drugi wstałem z krzesła, i po raz drugi znów niemal automatycznie na nim usiadłem. Czy 
nauczyła się tego na obozach integracyjnych dla etatowych pracowników gazety, na których 
ponoć są organizowane mityngi z coachami? A może władała jakimiś nadprzyrodzonymi 
mocami?  – Zróbmy tak – kontynuowała – pojedziemy tam i przegadamy pomysł w dro-
dze. Na spokojnie. O 8:13 mamy pociąg do Warszawy. Bogdański wypisał nam już delegacje, 
dostaniemy pieniądze na podróż… Zjemy dobry obiad, pochodzimy po mieście, a wieczorem 
pójdziemy robić materiał. Jeśli efekty naszej pracy cię nie zadowolą, po prostu nie podpi-
szesz się pod tekstem, który ukaże się w wydaniu weekendowym. To chyba uczciwa propo-
zycja. Zgoda?

Nie powiem, że perspektywa dobrego obiadu w warszawskiej restauracji nie zrobiła 
na mnie wrażenia. Ostatnio mój żołądek dość regularnie przypominał o sobie, choć chyba 
jeszcze nie wyglądałem na niedożywionego. W ogóle miałem wrażenie, że Iwona wie o mnie 
więcej niż powinna wiedzieć.

Kiedy Iwona płaciła rachunek za nas oboje, miałem chwilę, aby zastanowić się nad jej 
propozycją. W końcu wyszliśmy z tej dusznej piwnicy.

– Wiesz doskonale, co myślę o tego typu śmianiu się z ludzi, którzy wierzą w zamach… Ale 
skoro tak stawiasz sprawę, to myślę, że mógłbym się na to zgodzić pod jednym… a właści-
wie dwoma warunkami. Po pierwsze – tekst podpiszę pseudonimem. Po drugie – zrobimy 
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razem przynajmniej jeszcze jeden materiał, właśnie ten o wyzyskiwaniu Ukraińców. Skoro 
ty wciągasz mnie w „religię smoleńską”, to ja wciągnę cię w temat wyzysku obcokrajowców. 
To chyba uczciwe z mojej strony, prawda?

– To niemożliwe – odpowiedziała szybko. W redakcji nie ma klimatu, żeby poruszać teraz 
taki temat. No, chyba żeby wpisać go w antyrządową narrację, wtedy tak.

– Ale to nie rząd ich wyzyskuje, tylko bogaci hotelarze…
– … którzy chodzą na imieniny do Krasowskiej i Bogdańskich – dokończyła Iwona. – I dlatego 

to jest niemożliwe. Co ty, z choinki się urwałeś? Dobrze wiesz, że między naszymi żywicie-
lami a wielkim biznesem są koneksje towarzysko-finansowe. W zasadzie to lobby hotelar-
skie, po którym chcesz jechać, żywi mnie i ciebie.

– No, póki co, tylko ciebie – zauważyłem.
– Właśnie, ale może i ciebie. Naprawdę jest duża szansa, że dostaniesz tę pracę. Są miejsca 

w redakcji, a ty jesteś zdolny. Do momentu aż wyskoczyłeś z tymi Ukraińcami, byłeś chwa-
lony. Wszystko szło dobrze. Czy naprawdę chcesz to teraz przekreślić? Czy warto?

Przez chwilę miałem wrażenie, że udało mi się ją wreszcie wytrącić z równowagi, ale Iwo-
nie szybko wróciła pewność siebie. Nie tracąc chwili, zaatakowałem ponownie:

– Wiesz co, twoja lewackość skończyła się chyba na wzdychaniu do Sieraka.
Tym razem próżno czekałem na jej chichot. Moje słowa, jak mi się zdawało, wreszcie ją 

dotknęły. Znikła z jej twarzy pewność siebie, a oczy powędrowały w dół. Czekaliśmy chwilę 
w milczeniu – ja na to, aż je w końcu podniesie, ona – nie wiem na co. Nie spojrzała już 
na mnie. Może ze wstydu, a może z rezygnacji… Pożegnaliśmy się bez słowa.

***

Jeszcze wieczorem dostałem od niej SMS: „Proszę, przyjdź na pociąg. 8:13 odjazd. Porozma-
wiam z Krasowską nt. twojego artykułu. Obiecuję!”

Tej nocy leżałem na materacu i gapiłem się w sufit. Obserwowałem, jak za dzieciaka, białe 
migające w powietrzu cząstki skrzące się w czarnym kosmosie mieszkania. Nie mogłem 
zasnąć, myślałem o tym, co jutro zrobię. Myślałem o Iwonie, a właściwie o sobie, o tym, 
czy kiedyś stanę się kimś takim jak ona. Rozważałem, czy powinienem wsiąść z nią jutro 
do pociągu, czy pójść prosto do redakcji i złożyć prośbę o wcześniejsze zakończenie stażu. 
Myślałem też o ludziach, z których jutro być może zrobię „ciemnogród” i „schizofreników”. 
A jeśli nie ja, to zrobi to Iwona, która z pewnością nie poczuje w tym nic nieprzyzwoitego 
i będzie zadowolona, że spod jej pióra wyszedł kolejny cięty tekst. O 4:17 usłyszałem, jak 
na przystanku Stradom zatrzymuje się ostatni nocny autobus. Teraz miałem tylko około 40 
minut na to, aby spróbować zasnąć przed pierwszymi rannymi tramwajami. To one robią 
najwięcej hałasu. Zamiast próbować, jednak wstałem, otworzyłem okno i spojrzałem w niebo. 
Po raz pierwszy od lat, nie wiem dlaczego, pomyślałem o modlitwie. Przypomniałem sobie 
też, kiedy ostatni raz się modliłem. To było dokładnie 18 kwietnia 2010 roku na pogrzebie 
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pary prezydenckiej. Przyjechałem wtedy do Krakowa razem z rodzicami. Wśród tłumu ludzi 
modliłem się szczerze, bo nie było jeszcze we mnie cynizmu. Czy byłem wtedy „ciemno-
grodem” albo „schizofrenikiem”? Modliłem się, choć już wtedy miałem wątpliwości. Ale 
ci ludzie, ta niezwykła atmosfera pogrzebu zrobiły na mnie takie wrażenie, że złożyłem 
wtedy ręce i głośno powtarzałem za księdzem. Razem z ludem. I dziś, niekiedy wydaje 
mi się, że wierzę. Tej nocy stałem jednak w oknie bez wiary. Nie chodzi tu nawet o wiarę 
w Boga – przestałem wierzyć w słuszność moich życiowych wyborów. Na własnej skórze 
przekonałem się o tym, co to jest pokusa, i jak trudno jej się oprzeć. Szczególnie, gdy jest 
się głodnym.

Wodząc wzrokiem za odchodzącym autobusem, zrozumiałem, że nie mogę już powtórzyć 
słów tamtej modlitwy. Przez te siedem lat stałem się sceptykiem i – nawet jeśli nie w takim 
stopniu jak Iwona – cynikiem. Tej nocy nie spałem, zamiast tego wygrzebałem długopis 
i kartkę. Chciałem zapisać swoje myśli. W trakcie pisania spostrzegłem, że układam własną 
modlitwę, coś w rodzaju litanii do Matki Boskiej. Była to moja modlitwa – modlitwa cynika:

Matko samolotów – módl się za nami.
Panno lotnisk – módl się za nami.

Dziewico brzóz i rozdartych sosen – módl się za nami.
Patronko prezydentów w kraju i na wychodźstwie – módl się za nami.

Pocieszycielko prawicy, lewicy i centrum – módl się za nami.
Królowo wszystkich Polaków – módl się za nami, módl się.

Jesteśmy blisko.

***

Następnego dnia rano poszedłem…

Mundek Koterba (ur. 1992) – ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Wierny kibic Robotniczego Klubu Sportowego Garbarnia Kraków. 

Gra na banjo. 
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komentarz: aleksandra kucharska

Gdzie jest Matka Boska?

Drodzy Państwo, będziemy się teraz bawić. Mundek Koterba się z nami bawi (choćby 
w tytule czy urwanym zakończeniu), więc i my się zabawmy. Tym razem nie musimy wyrzu-
cać z opowiadania niemodnej, jak wiadomo, Matki Boskiej1, gdyż jej tam nie ma. Podobnie 
jak w pierwszym opowiadaniu z tryptyku O Matce Boskiej, Matki Boskiej nie uświadczysz. 
Zatem – ustalmy to raz na zawsze, aby nie było niejasności – w Matce Boskiej Posmoleńskiej 
nie ma Matki Boskiej, nie ma mistycyzmu i objawień, nie ma w gruncie rzeczy (co mógłby 
sugerować prowokacyjny, a jakże, tytuł) teorii spiskowych ani polityki. Mamy za to ludzi – 
przegląd równie ciekawy, co ostatnio, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się inaczej, 
bo ich mniej i jacyś tacy, że niby od razu wszystko wiadomo. Nie zostają nam tym razem 
ukazani w rzeczowej, reporterskiej formie, ale wyczytujemy ich sobie z dialogów i strumieni 
świadomości narratora-bohatera. Przy czym, o ile Iwona jest „przefiltrowana” przez świa-
domość dziennikarza, o tyle jego postać jest wyraźną autokreacją.

Jest zatem On – młody dziennikarz na stażu w krakowskiej gazecie, klepiący biedę, jedzący 
w tanich barach mlecznych, z marzeniami o poważnym, rzetelnym dziennikarstwie. I ten 
nasz marzyciel ubzdurał sobie, że będzie pisał o wyzyskiwaniu Ukraińców w branży hote-
larskiej! Skandal! Niby zblazowany cynik, ale jednak lewak i idealista. Ale życie, jak wia-
domo, kolorowe nie jest, kłody pod nogi rzuca i ambitny absolwent dziennikarstwa nie może 
pisać o klasie wyższej, która żyje z ucisku słabszych, bo to nie linia gazety, a tak w ogóle, 
to dyrekcja hotelu jada obiady z szefostwem młodego. Cóż, życie. Matka Boska się tu nie 
wtrąca. Matkę Boską przynosi Iwona. Ale nie taką zwykłą, tylko Posmoleńską. Bo Iwona, 
choć określa się jako lewaczka i kochała się niegdyś platonicznie w Sławku Sierakowskim, 
nie ma moralnych oporów przed wyśmiewaniem ludu i wie (w przeciwieństwie do młodego), 
na czym polega nowoczesne lewactwo. A także lubi zjeść ciepły posiłek.

Zresztą o tym właśnie pisze Mundek Koterba. O tym „co to jest pokusa i jak trudno jej 
się oprzeć. Szczególnie, gdy jest się głodnym”. Matka Boska Posmoleńska to, koniec koń-
ców, opowieść o kuszeniu (dziennikarz) i skuszeniu (Iwona). To na jej przykładzie widzimy, 
jak łatwo zboczyć z raz obranej drogi i wskoczyć na przeciwległą. Absolwentka polonistyki 
na UJ nie będzie się przejmować losem Ukraińców – ona ma na głowie miesięcznicę smoleń-
ską, a przede wszystkim rachunki i lodówkę, do której trzeba coś włożyć. Kto z nas zresztą 
nie ma? Nie będziemy przecież się martwić innymi, podpadać szefostwu i pisać „niezgod-
nie z profilem gazety”. My mamy rodziny do wykarmienia, kota miauczącego w domu 
i rachunki za gaz. A jak ktoś chce się martwić wyzyskiwaniem Ukraińców, to proszę – niech 
się martwi głodny.

1  E. Skawińska, Matko Bosko Częstochosko!, [w:] „KONTENT” nr 1 (kwiecień-czerwiec 2017), s. 109.
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Postać Iwony przegrywa niestety z retrospektywną perspektywą dziennikarza. Mogłaby 
być barwniejsza, bardziej skomplikowana, lepiej umotywowana. Pozostaje jednak cudownie 
pospolita i nijaka w oczach narratora (a więc i czytelnika), który nie analizuje jej psychiki 
i nie zgłębia motywacji. W zasadzie dziennikarz ma na to wszystko tak serdecznie wylane, 
że nie dziwi go jej kompletnie nieumotywowana chęć współtworzenia z nim artykułu. 
Krzywi się, owszem, patrzy na nią jak na wariatkę, ale zadowala się rzuconym niedbale: 

„podziwiam twoją odwagę, no i myślę podobnie jak ty” oraz „po prostu podobało mi się to, 
co mówiłeś”. Nie zdumiewa go fakt, że koleżanka z pracy, która z łatwością i dla własnej 
wygody porzuciła socjalistyczne idee, pochyla się jednak nad losem biednego stażysty i chce 
mu z dobrego serca, ot tak, pomóc. On ma na głowie ważniejsze rzeczy – Ukraińców, pusty 
brzuch i nocne tramwaje.

Zresztą gdyby tak przymknąć jedno oko, zamknąć drugie i zgasić światło, to Iwona 
w gruncie rzeczy ma szczytne intencje i przy całym swoim materializmie kieruje się altru-
istycznymi pobudkami: „jesteśmy po tej samej stronie barykady. Oboje mamy lewicową 
wrażliwość i tak naprawdę chcielibyśmy być w innym miejscu niż jesteśmy. Dlatego powin-
niśmy trzymać się razem”. Solidarność jak się patrzy. Cała „lewackość” Iwony sprowadza 
się do wskazywania jedynej słusznej drogi koledze z pracy, który nieopierzony, głupi jest 
jeszcze i błądzi.

Oto bohaterowie wątli, niebaczni, rozdwojeni w sobie, targani sprzecznościami miej lub 
bardziej tłumionymi. Ona – w głębi duszy lewaczka, bezinteresownie niosąca pomoc zagu-
bionym dziennikarzom, ale jednak merkantylna karierowiczka, która jest w stanie zdradzić 
swoje przekonania, żeby mieć co do garnka włożyć. On – zadeklarowany socjalista, lewico-
wiec, niegodzący się na wyzysk społeczny z moralnym oporem przed „wyśmianiem ludu”, 
a przy tym niewyspany cynik z burczącym brzuchem. Każde z tym wewnętrznym dysonan-
sem radzi sobie na swój sposób. Ona – wyciąga dłoń, mówi, że „powinni się trzymać razem”. 
On – układa po nocach litanie i „następnego dnia rano idzie…”. Gdzie? Nie wiemy. Zapiski 
się urywają, czytelnik zostaje ze znakiem zapytania w głowie.

Mundek Koterba znakomicie wieńczy opowiadanie niedomówieniem. Te trzy kropki stano-
wią mocniejsze zakończenie niż jakakolwiek ostatecznie postawiona kropka. Uświadamiają 
czytelnikowi, jak bardzo niepewny jest wybór dziennikarza. Nawet jeśli nie zastanawialiśmy 
się wcześniej, co on tak naprawdę zrobi, bo daliśmy się ponieść lekturze, bo szukaliśmy upar-
cie Matki Boskiej w tekście, bo irytowała nas nijakość Iwony lub manifestowany na prawo 
i lewo cynizm narratora, teraz z głowy nie będziemy mogli wyrzucić „a może?”. I zostajemy 
z tym pytaniem, litanią cynika, SMS-em od Iwony i pierwszymi rannymi tramwajami.

A Matki Boskiej nadal nie widać…

Aleksandra Kucharska (ur. 1994) – studentka filologii polskiej na UJ. Rozmiło-

wana w XIX-wiecznej prozie, jednak ostatnimi czasy zwrócona w stronę litera-

tury współczesnej. Kieruje działem promocji w Kwartalniku Literackim KONTENT 

i wiecznie coś organizuje. Sercem została w rodzinnych Borach Tucholskich, ale 

od czterech lat pozostaje pod nieustannym urokiem Krakowa. Posiada kota. 
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tłumaczen ia
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miloš doležal

CZOŁGISTA 

Bernard Langer 
który walczył w El Alamein 
przeciwko Rommelowi 
(w Dunkierce jeździł cromwellem) 
po wojnie jako jedyny wrócił do rodzinnego getta 
nie znalazł tam nikogo bliskiego. 
Poszedł na dworzec 
w odświętnym stroju 
pociągiem pojechał do Brna 
/przez okno obserwował widoki, 
papieros w kieszeni, suche ręce/
do przedziału 
wtargnęli 
pijacy z armii czerwonej 

-Vot German- ryknęli 
a czołgistę podczas jazdy 
wyrzucili przez okno 

Bernard Langer był pochowany 
na prawo od bramy 
nie zmierzał do Walhally 
szedł do Jerozolimy. 

tłum. magdalena brodacka

Magdalena Brodacka – polonistka i bohemistka, mieszka w Krakowie. Współ-

pracuje z magazynem społeczno-kulturowym „FUSS” i bada najnowszą litera-

turę czeską. Pisuje o świecie i tłumaczy. Kocha muzykę klasyczną.
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EZECHIEL W POKRZYWACH (I)

27.10. 2012
I.
Szliśmy 
do zatopionego miasta
my ostatni parafianie
ze śliwowicą
kawałkiem słoniny i cebulą
po drodze aura jesienna
przerodziła się w opady śniegu.
Pozostał kościół na skraju jeziora
tylko wyciągnąć kotwicę i odbić od brzegu
wypłynąć na łodzi
żagle – romańskie mury
z wydętymi policzkami panien.
Przed miesiącem operator koparki pogłębiał wokół świątyni
rów izolacyjny
razem z rozmokłą gliną zębata łycha wynosiła 
grudy, szczątki kości, żeber, stawów i czaszek
skisła żółć, zbutwiała biel, resztki czarnego różańca,
nasiąkłe deski trumny, kawałek szmaty.
Wysypywał na śmietnik z podziemia wykopany
świat narządów, przegniłych stawów i mięśni
pochew i penisów
warg i krwi.
Dwie czaszki z rumowiska sturlały się w pokrzywy
w wilgotne liście chrzanu
czaszki mego pradziada
prababki.
Operator na chwilę wyłączył wehikuł
i w kabinie rozpakował swój podwieczorek
poszedł wysikać się pod mur kościoła
zapalił papierosa, zaciągnął się i w zabłoconych cholewkach
stanął na skraju wykopu

- Tyle tu tego jest, tego świństwa
już dwa razy musiałem stąd zwiewać
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ktoś mnie z tyłu dotknął
i walił w pokrywę silnika
sram na to, praca gówno warta -
Jezioro we mgle, śliwowica w żyłach
zamiast domów las
wykop, drewniany mostek, próg
portal, w stylu romańskim.
Pokład arki, a raczej łodzi. Załadować,
odpływamy.

II
Z arki, a raczej z łodzi, po drewnianym mostku
wdrapują się martwi żywi
z ula.
Śnieg pada na oczodoły,
śnieg pada w miski czaszek
wapń cynowa woda i bagno
śnieg pada na łopatki śnieg pada na miednice
wapń zjełczała woda i lepki ił 
rozwiera się goła szczęka z kryształkiem lodu
śnieg pada na wyszczerzone zapadlisko 
w byłej gospodzie
wypitą butelką
rzucić.

III
W zatopionym mieście
na zaśnieżonym wysypisku
nad wybagrowanym cmentarzem 
w ciemnościach przemawia Ezechiel:
Znowu się kości w tułów poskładajcie
mięso niechaj was trzyma, a rdzeń wyprostuje
 stawy do swych torebek
przejdziecie przez romański portal!
Pomiędzy żyjącą tu zwierzyną.
   

tłum. andrzej babuchowski
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EZECHIEL W POKRZYWACH (II)

Minął rok
wciąż sieją spustoszenie

Gog i Magog
hakiem osadzonym
w szczęce

z doliny mokrych kości
uciekają operatorzy koparek i jehowici

tłum. andrzej babuchowski
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Kraków wiosną 2017 

Najpierw kwitła i pachniała tu czeremcha 
/prunus padus jakby powiedział Paldus/
potem w kwiatach pęczniały kasztany 
a teraz jaśnieją akacje i bzy 
/w deszczu prószą śniegiem/ 
żal mi, że tak szybko przemijają. 
Z kościołów chodzę tu do knajp 
/i odwrotnie/
a gdy ludzkość mi zbrzydnie 
odwiedzam cmentarz Na Salwatorze 
w trawie i pod drzewami 
tam jest spokojnie. 
Wyblakłe fotografie na nagrobkach 
cicho opowiadają o Katyniu, 
o Monte Cassino 
o szaleństwie tych świń 
z SS i SB i UPA i NKWD 
którzy tępili Polaków 
tych Lachów z zimną żubrówką 
w gardłach.
I Andrzej Wajda tutaj spoczywa, 
i jego tata /zamordowany na wschodzie/,
i pan Tadek Chrzanowski, i jego brat Edward 
/też zamordowany na wschodzie/ 
i Stanisław Vincenz i jego syn Andrzej 
mają dobry widok 
/alpejskie La Combe to jednak nie jest/
z ZOO im tu trąbi słoń 
a od Bielan wietrzyk niesie 
wieczorną samotność. 
Annie Schwarzowej 
siostrze Magdalenie od Ran Chrystusowych 
na nagrobku wyryli imię 
nie byłem przy tym, ale słyszałem 
jak ostrze dłuta 
wżynało się w marmur 
jak w skórę. 
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Na Salwatorze jest błogo 
jest szczęśliwie 
/w tej nowej kapliczce
o orientalnych kształtach od Cęckiewicza/
twarze przyjmują 
subtelny ton światła. 
A w ogóle, dobrze się tutaj śpi. 
Spotkałem panią Krystynę Zachwatowicz 
Krysia zapalała znicze na grobie swojego męża 
wspominaliśmy spotkanie 
jej dwa kotki, Kropkę i Przecinka 
chwilę o przebłyskach
chwilę o Czapskim 
chwilę o tym, co się dzieje tam i tutaj 
/”znowu lata pięćdziesiąte”/
bolała ją głowa 
i że niebawem też tu będzie spała.
Odchodziła powoli 
przekwitały kasztany i właśnie zaczynały 
białe pachnieć akacje 
i bez, 
ach, zapomniałem ją zapytać,
jaki film
chciał pan Andrzej jeszcze nakręcić. 
Nie dowiem się. 

tłum. magdalena brodacka

Miloš Doležal (ur. 1970) – czeski poeta, pisarz i publicysta. Na co dzień pracuje 

w Czeskim Radiu, gdzie prowadzi audycję poświęconą drugiej wojnie światowej 

i historii komunistycznego terroru w Czechosłowacji. Za biografię księdza Josefa 

Toufara Jako bychom dnes zemřít měli otrzymał w 2012 nagrodę czytelników 

„Lidovych novin“, jednej z największych czeskich gazet. Autor sześciu tomików 

poetyckich. Jeden z nich, „Gmina“ ukazał się w tłumaczeniu Jerzego Kędzier-

skiego nakładem wydawnictwa Czarne. Jako stypendysta programu Wyszehradz-

kich Rezydencji Literackich w 2017 spędził trzy miesiące w Krakowie.
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komentarz: paweł łyżwiński

Siła prostych rozwiązań. O trzech wierszach Miloša Doležala

Miloš Doležal dał się poznać polskim czytelnikom jako autor tomiku Gmina, wydanego 
ponad dekadę temu przez wydawnictwo Czarne. Wielka historia przegląda się tam w życio-
rysach mieszkańców lokalnej społeczności, spotyka (bądź też rozmija) z przygodami zwy-
kłych ludzi i szwędających się po sąsiedztwie dziwaków, pokazując swoje mniej wzniosłe, 
ale z pewnością bliższe doświadczeniu – bo codzienne – oblicze. Wszystko to z anegdo-
tycznym rozmachem, miejscami gorzkim humorem, a przede wszystkim wielką czułością 
dla swoich bohaterów, co nadaje Gminie przytulną, knajpianą aurę, w której czytelnik czuje 
się mile widziany, bo ma wrażenie, jakby autor z zaufaniem dzielił się z nim opowieścią 
przy wieczornym piwie. Nic więc dziwnego, że tom spotkał się z ciepłym i entuzjastycznym 
przyjęciem ze strony publiczności, a także krytyki literackiej, o czym świadczą rozrzucone 
po sieci komentarze i liczne recenzje.

Doležala zarówno jako poetę, jak i dziennikarza-publicystę (na co dzień pracuje w cze-
skim radiu) pasjonuje historia II wojny światowej i dwudziestowiecznych totalitaryzmów, 
na czele z komunistycznym terrorem w Czechosłowacji. Nie zajmuje go jednak wertowanie 
podręczników i studiowanie wielkich narracji. Interesują go ludzie. Autor Gminy przygląda 
się bowiem dziejom z perspektywy życiorysów, które zostały naznaczone przez wojenne 
i polityczne zbrodnie, dogłębnie wsłuchuje się w biografie tych, którzy historii doświad-
czyli i dla których często to doświadczenie okazywało się śmiertelne. Nadaje to twórczości 
Doležala fundamentalnego dla niej wymiaru antropologicznego, gdyż spod wielu jego utwo-
rów – mimo ich często humorystycznego charakteru – przeziera ukryte pytanie o tkwiące 
w człowieku zło i skłonność do najgorszych zbrodni. Duży udział w tej humanistycznej 
wrażliwości ma z pewnością – co w przypadku poety pochodzącego z jednego z najbardziej 
zlaicyzowanych krajów Europy warto podkreślić – katolicyzm autora, którego personali-
styczny rys głęboko odciska się na światopoglądzie, dającym się wyczytać z jego utworów. 
Widać to przede wszystkim w intensywności uwagi, jaką Doležal poświęca doświadczeniu 
jednostki oraz jego szacunku dla życia i niezbywalnej godności osoby ludzkiej. Zdaje się, 
że to w imię tych wartości autor Ezechiela w pokrzywach przypomina losy ludzi, którym 
historia odmówiła do nich prawa.

Wierszem, w którym jak w soczewce skupiają się charakterystyczne cechy poezji Doležala 
jest Czołgista. Bohater utworu, Bernard Langer, czeski Żyd z Boskovic1, po wybuchu II wojny 

1  Informacji o nim nie znalazłem w żadnych polsko czy anglojęzycznych źródłach, na czele z Wikipedią. Wszystkie 

informacje podaję za artykułem Heleny Janíkovej, Příběhy z ghetta: Rodina Langerova z Plačkovy ulice, opublikowa-

nym na portalu regionalnym Boskovic – „Ohlasy dění na Boskovicku”. Tekst dostępny pod adresem: http://www.

ohlasy.info/clanky/2016/05/langerovi-z-ghetta.html (dostęp 4 IX 2017 r.).
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światowej najsampierw, jako jeden z niewielu mieszkańców swojej miejscowości, stawiał 
zbrojny opór hitlerowskiej armii na terenie Czech, potem zaś wyemigrował, aby kontynu-
ować walkę jako czołgista w czechosłowackiej jednostce armii brytyjskiej. Ze wszystkich 
niebezpieczeństw wojny wyszedł cało, powrócił do rodzinnego miasta, ale – jak czytamy 
w wierszu – „nie znalazł tam nikogo bliskiego”. Doležal subtelnie, z lekką i ukrytą ironią, 
sugeruje nam, że przedwojenny świat boskovickich Żydów pochłonęła wojna, a rodzinne 
miasto, z którego wyjeżdżał Langer, zniknęło bezpowrotnie, zamieniając się w „rodzinne 
getto” – miejsce naznaczone zagładą. Bardziej tragiczne w swojej ironii jest jednak to, 
że Langer, czeski Żyd, który w Zagładzie stracił wszystko, zginął, zostawszy uznanym 
za jednego z nazistów. A przecież „nie zmierzał do Walhally/ szedł do Jerozolimy”. Był 
z zupełnie innego świata niż ten, rządzony przez wojnę nazistowsko-bolszewickich utopii, 
w którą został wplątany przez los. Nie zginął w nie swojej wojnie, zginął, gdy się skończyła, 
za to, że wziął w niej udział.

Ironia, tak charakterystyczna zarówno dla poetyki, jak i światoodczucia Doležala, nie-
kiedy łagodnieje, a poeta nastraja się melancholijnie, wpadając w refleksyjny ton. Tak jest 
w wierszu Kraków wiosną 2017, nasyconym konkretem realiów okolic Salwatora, które autor 
Gminy chętnie odwiedzał podczas swojego literackiego rezydowania w Willi Decjusza. Dys-
kretny rytm przyrody, wyznaczany przez zapach kwitnących czeremch, pęczniejące kwiaty 
kasztanowców oraz biel prószących w deszczu akacji i bzu, kieruje tutaj myśl w stronę 
upływu czasu, przypominając o przemijaniu. Doležal łamie na moment melancholijną tona-
cję – wtrąca malutki żart fonetyczny, przypominając o swoim poczuciu humoru. Po tym 
żartobliwym przebłysku powraca jednak melancholijny nastrój, któremu wychodzi na spo-
tkanie sceneria utworu – malowniczy cmentarz salwatorski. Spacer między nagrobkami 
ofiar totalitaryzmów przywraca poezji Doležala jej zainteresowanie historią i ludzkim losem.

Wyjątkową postacią jest tutaj zmarła niedawno Anna Schwarzova, posiadająca żydow-
skie korzenie czeska karmelitanka bosa, która przeżyła prześladowania i więzienie. Represje 
dotknęły ją zarówno ze strony totalitaryzmu nazistowskiego, jak i później w czasie trwa-
nia komunizmu. Władza komunistycznych Czech szykanowała ją za wiarę, a że w jej kraju 
nie było możliwości złożenia zakonnych ślubów wieczystych, w latach osiemdziesiątych 
przyjechała do Polski, aby zostać tam – mieszkała w klasztorze karmelitanek bosych przy 
ulicy Kościuszki – aż do śmierci w 2017 r. Doležal nie poprzestaje na krótkiej wzmiance, jak 
w przypadku innych wspomnianych zmarłych, ale daje ciekawy poetycko fragment: „sio-
strze Magdalenie od Ran Chrystusowych/ na nagrobku wyryli imię/ nie byłem przy tym, 
ale słyszałem/ jak ostrze dłuta/ wżynało się w marmur/ jak w skórę”. Wykonanie imien-
nej inskrypcji na nagrobku jest tutaj niczym zadanie rany na skórze. Z pewnością możemy 
to czytać jako wyraz podziwu dla skromności naprawdę zasłużonej bohaterki, która, być 
może, wolałaby pozostać po śmierci anonimowa. W tym sensie podpisanie nagrobka jej 
imieniem można uznać za rodzaj wyrządzenia krzywdy. Jednak użyta przez Doležala meta-
foryka nie może być przypadkowa: czy rycie imienia na skórze nie przypomina znakowania 
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Żydów w Auschwitz za pomocą tatuowania numerów? Czy siostra Schwarzova nie wstą-
piła do zakonu o surowej regule, wycofując się tym samym z codziennego życia właśnie 
po to, aby raz na zawsze uniknąć wszelkiej narzuconej z zewnątrz nazwy, definiującej ją 
jako podmiot?

Warto te pytania nieco przemieścić, próbując głębiej wejrzeć w ich sens. Imię, sygna-
tura, inskrypcja i rana wyrządzona przez rycie w skórze budzą derridiańskie skojarzenia. 
Imię jako rana, efekt inskrypcji, oddającej człowieka we władanie nieludzkiego języka, który 
pozwala mu mówić, ale jednocześnie go z samego siebie wywłaszcza. Na tym przecież polega 
paradoks imienia własnego – jest nasze, ale jednocześnie, należąc do języka, nie należy 
do nas. Gdy w ten sposób przeczytamy cytowany fragment utworu Doležala, jego poezja 
odkrywa przed nami inny niż historyczne zaangażowanie wymiar etyczności, podkreślający 
rolę języka jako źródła krzywdy, narzędzia, które wywłaszcza podmiot z jego własnej jed-
nostkowości i umożliwia jego zawłaszczenie przez inne jednostki (jak w przypadku Langera 
nazwanego przez Sowietów Niemcem). Tłumaczyłoby to, dlaczego autor Czołgisty tak wsłu-
chuje się w życiorysy osób prześladowanych (zawłaszczanych) i przez to niemających prawa 
do mówienia, starając się w swojej poezji oddać im sprawiedliwość.

Ostatni z prezentowanych tu wierszy Doležala, Ezechiel w pokrzywach, nawiązujący 
do biblijnego proroka o apokaliptycznej wyobraźni, pokazuje jeszcze inne oblicze jego 
poezji, związane z religią i Kościołem. Autor Gminy, który z „kościołów chodzi do knajp 
i odwrotnie” – a w obu tych miejscach czuje się tak samo dobrze, bo oba są okazją do spo-
tkania z ludzkim doświadczeniem – ma urokliwą zdolność do łączenia w swoich wierszach 
sacrum z profanum. Ostatni parafianie, zbiorowy bohater Ezechiela…, do zatopionego mia-
sta i znajdującej się w nim świątyni wyruszają (być może z knajpy) uzbrojeni w śliwowicę, 
słoninę i cebulę – rekwizyty z pewnością przydatne w jesienno-zimowej aurze i krajobra-
zie noszącym znamiona apokalipsy, ale (przynajmniej w religijnej wyobraźni) pozostające 
w sprzeczności z sakralnym celem ich misji. Dla Doležala jednak żadnej sprzeczności tutaj 
nie ma. Co więcej, wydaje się, że według niego to właśnie oddzielanie sacrum od codzien-
nego, pospolitego życia stoi u podstaw problemów Kościoła, niepotrafiącego odnaleźć się 
we współczesnym świecie. Metaforą tego wyobcowania jest w Ezechielu rów izolacyjny, 
który otacza opuszczoną świątynię, a jednocześnie wyznacza granicę między tym, co święte 
a tym, co świeckie. Oba te kręgi, nie mogąc się ze sobą spotkać, zostają doprowadzone 
do swoich skrajności – przestrzeń profanum to cywilizacyjne wysypisko śmieci i przegniłych 
narządów, w którym człowiek staje w jednym rzędzie ze zwierzętami („Pomiędzy żyjącą 
tu zwierzyną”); przestrzeń sacrum jest zaś otoczona szczelnymi murami świętości, które 
nie przepuszczą nic, co mogłoby ją zanieczyścić. Jedynym ratunkiem przed dopełnieniem 
się apokalipsy (świątynia w przeciwieństwie do miasta nie jest jeszcze zatopiona) jest pojed-
nanie przeciwieństw, do którego znad śmietniska nawołuje Ezechiel – ulepiony na nowo 
z kości i mięsa człowiek musi „przejść przez romański portal”, wraz ze swoją profaniczną 
naturą wkroczyć w sakralną przestrzeń.
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Miloš Doležal ze swoją pasją do historii, zamiłowaniem do odszukiwania i utrwalania 
życiorysów ludzi, którzy jej doświadczyli, a także łączącą przeciwieństwa religijnością two-
rzy ciekawe poetyckie uniwersum. Co więcej, daje czytelnikowi do tego uniwersum bardzo 
łatwy dostęp, a wręcz do niego zaprasza, pisząc prosto i zrozumiale. Nie jest to poezja uwo-
dząca frazą, szukająca ciekawych konceptów czy eksperymentująca ze słowem. Wyróżnia ją 
zupełnie bezpretensjonalna, często ocierająca się o banał prostota, od której odzwyczaiła 
nas panująca dziś, karkołomna dla wielu czytelników, twórczość zainteresowana językiem 
i poprzez niego znajdująca drogę do społecznego zaangażowania. Odzwyczaiła do tego stop-
nia, że czytając wiersze Doležala, można z początku poczuć się nieswojo, jakby wstydząc się 
za nie tego, że nie starają się ukryć ani znaczeń, ani swoich niedoskonałości – wychodzą 
do nas nagie. Jeśli jednak uda się pokonać to wywołane czytelniczym przyzwyczajeniem 
do niezrozumiałości zmieszanie, prostota tej poezji okazuje się ożywcza, a my możemy zau-
roczyć się w jej poczuciu humoru, wsłuchując się przy tym w etyczne przesłanie.

Paweł Łyżwiński (ur. 1993) – radomianin z pochodzenia, pińczowianin z uro-

dzenia, krakus z wyboru. Student polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

W dni robocze identyfikuje się z Kołem Naukowym Antropologów Literatury 

i Kultury, a w niedzielny wieczór z klubem piłkarskim AC Milan.
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harkaitz cano

Brat Houdiniego

Teraz czekam. Trzymam w rękach brzegi deski. Palce szeroko rozstawione jak u uczniaka, 
którego wyciągnięto do tablicy, żeby policzył do dziesięciu. Nauczycielka pyta: ile to jest 
dziesięć, Julinho? a chłopiec rozcapierza obydwie dłonie. Bardzo dobrze, Julinho, bar-
dzo poprawnie.

Nauczycielki odczuwają głęboką satysfakcję z sukcesów dzieci z buszu.
Gdybym kiedykolwiek poszedł do szkoły, wiedziałbym, jak to jest, kiedy nauczycielka 

nazywa cię dzieckiem z buszu i tym podobne. Jestem tego pewien tak samo jak tego, że mam 
pięć palców u każdej ręki. Oczywiście, że bym to wiedział. Muszę trzymać deskę prosto. 
Takie jest teraz moje zadanie i wiem, że dobrze je wykonam. Deska zahacza o moje zadra-
pania. Muszę teraz wytrzymać, wyciągnięty na plecach, przytrzymując deskę tak jak zawsze 
na kolanach i dłoniach. Za chwilę mój brat wejdzie na deskę, którą podtrzymuję, i zacznie jak 
to zwykle swoje figle-migle. Ja i mój brat możemy przetrwać dzięki temu, że on ma łatwość 
do małpowania. Jakoś tak nam leci. On ustawi się głową w dół, stanie na rękach i będzie 
spacerował wzdłuż deski, którą trzymam. To jest właśnie to, co ja nazywam małpowaniem.

Ale nie zawsze tak było. Wcześniej mieszkaliśmy z Maríą Asunçao. María Asunçao była 
kobietą w podeszłym wieku, a ściślej mówiąc staruchą, która zajmowała się nami przez 
pewien czas. W domu Maríi Asunçao były dwa zegary, jeden przy wejściu, a drugi w salo-
nie. Obydwa nie działały. Tak myśleliśmy razem z bratem. Że tamte zegary nie chodziły. 
Że na tamtych zepsutych zegarach niepotrzebnie zalegał kurz; wskazówki zawsze pokazy-
wały dwunastą dziesięć. Aż do momentu, gdy w domu pojawili się goście. Jakie nas spotykało 
zaskoczenie; w dzień, w którym mieliśmy gości, zegary działały, wskazówki się poruszały. 
Jednak nie potrzebowaliśmy wcale tak dużo czasu, żeby odkryć sekret Maríi Asunçao. To było 
wielkie rozczarowanie. Wskazówki tak naprawdę się nie poruszały. To María Asunçao prze-
mieszczała się z jednego pokoju do drugiego, od przedpokoju do salonu i z powrotem ze 
swoim przepraszam na minutkę i rzeczywiście była to kwestia minut, bo María Asunçao 
w tajemniczy sposób przyspieszała bieg zegarów, po dziesięć minut za każdym razem, tak, 
żeby goście nie zauważyli, że czas w tym domu się zatrzymał. María Asunçao bardzo wsty-
dziła się, że nie miała żadnego zegara, który by działał.

Biedna María Asunçao. Jakby goście nie zauważyli rozwodnionego rosołu, który im podawała.
María Asunçao wyrzuciła nas na ulicę, kiedy mój brat przyprowadził na noc dziewczynę. 

Przyprowadził sobie dziewczynę na noc i żeby ją zbałamucić, po co mamy się oszukiwać? 
Proszę mi wyjaśnić: jaka jest różnica między spaniem z dziewczyną a przespaniem się z nią? 
Może ja odpowiem: żadna. Taka sama jak w myślach bliźniaków. Taka sama jak między mną 
i moim bratem. W dzielnicy chodziły słuchy, że mój brat zgwałcił tamtą dziewczynę, ale on 
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mówił: Nie wierz tym gównianym plotkom, nie słuchaj, co wygadują, Julinho. Może mój brat 
robi figle-migle, ale przestępcą to on nie jest.

Teraz wytrzymam jeszcze chwileczkę. Czuję się jak w trumnie, ale mam tylko górną 
i dolną pokrywę, brakuje mi tylko desek z boku, nad głową i pod stopy. Co to jest za zakład 
pogrzebowy, który nie zbija trumien przy brzegach? Przepraszam, jakiś burdel? Częścią 
jakiego kiepskiego dowcipu jest ta żałosna trumna, wybrakowana i przezroczysta, jakby 
z drugiej ręki? Śmieję się sam do siebie. Brak wiedzy u innych wywołuje u mnie śmiech 
i mnie uspokaja. Nie można nazwać inaczej głupka, który wziął się za tę trumnę z dwóch 
deseczek, trzeba powiedzieć, że jest debilem. Debil. Ale do celu, Julinho, do celu. Nie trać sił 
na śmichy-chichy, bo siła potrzebna jest mięśniom. Kiedy czekam, nie widzę nic innego poza 
deską i moimi rękami z tak rozdziawionymi palcami, żeby zajmowały jak najwięcej miejsca 
i żeby pomóc utrzymać równowagę bratu. Spięte mięśnie. Policzę do dziesięciu i poczuję 
ciężar mojego życia na własnych kolanach i rękach właśnie wtedy, kiedy mój brat wejdzie 
na górę. Przez nasz prywatny cmentarz na wolnym powietrzu przejdzie trzęsienie ziemi. 
Moja trumna, która łudzi mnie możliwością ucieczki na boki, nie pozwala mi się wymknąć. 
Ale co to za zakład pogrzebowy. To istny burdel!. Nie jestem debilem. Wiem, że nie mam jak 
uciec. Tak jakbym był więźniem jednej z tych wielkich szaf za czasów, kiedy pracowaliśmy 
w przeprowadzkach. Jak w potrzasku.

Czasy przeprowadzek to rzeczywiście były dobre czasy. Mój brat załatwił jakąś furgonetkę 
i rozwiesiliśmy wszędzie ogłoszenia. Musieliśmy zapłacić jakiemuś pisarzynie za plakat. 
Powiedzieliśmy mu: coś krótkiego. Gdzie można nas było znaleźć i czym się zajmowali-
śmy. ,,Przeprowadzki Tolio”. ,,Róg przy Drzewie Cytrynowym”. Chcieliśmy sześć słów jak, 
na przykład, sześć gwoździ. Ale starczyło nam tylko na cztery: ,,Przeprowadzki przy Drze-
wie Cytrynowym”. Oczywiście można było zrozumieć. Ale tamto dziadzisko zapisało sześć 
słów i zmazało część, gdy zobaczyło, że nie mamy jak zapłacić za wszystkie. Cztery gwoździe 
to nie to samo co sześć, jak bardzo byśmy nie chcieli, żeby nasz interes dotyczył trumien.

Czasy przeprowadzek. Przyzwoita i szlachetna praca. Na początku dobrze nam szło. Ale 
zaraz zaczęły się problemy. Ludzie są zrzędliwi i dużo narzekają. Mówili, że jakieś rzeczy 
gubiły się po drodze… Ale co chcieli za taką cenę? W tym mieście rzeczy lubią się gubić. Dziury, 
chłopaczyska z długimi rękami, zakręty, światła. No dobra, rzeczy się gubią. Im dłuższa 
trasa, tym więcej rzeczy gubi się po drodze. Ale ludzie i tak się przeprowadzali. I zazwyczaj 
nie do gorszych dzielnic niż te, które zostawiali za sobą. No więc. Chociaż gubiły się rzeczy, 
mieli też z czego się cieszyć, prawda? Moim skromnym zdaniem, tak.

Furgonetka była niewielkich rozmiarów. Byliśmy zmuszeni podróżować wiele razy w tę 
i we w tę. A nawet byliśmy zobowiązani do przenoszenia mebli pieszo, o własnych siłach. 
Materace i łóżka na przykład dźwigaliśmy z moim bratem na barkach. Nie było innej możli-
wości. A potem właściciele skarżyli się, że dostarczane materace były brudne, a meble miały 
zadrapania. Istny burdel, ale były dostarczone, tak czy nie? Kiedy się gubiły to się gubiły, 
a kiedy się nie gubiły…
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Jednego razu poprosili nas o przewóz fortepianu.
,,Fortepian? Nie pierdol, Julinho”.
Fortepianów nie rusza się z ich miejsca. Nie wiem, jak rzecz by się miała w Europie. Być 

może w Europie można przenosić fortepiany z jednego miejsca na drugie. Być może w Euro-
pie wystarczy, żeby ktoś zagwizdał, a fortepian staje na tylnych łapach, śliniąc się i merda-
jąc ogonem, i zostaje dostarczony do kogoś jak gazeta przez posłusznego psiaka. Ale tutaj 
nie ma o tym mowy. Fortepiany są jak molochy. Jak Jezus z Corcovado. Czy przyszło komuś 
kiedyś do głowy, żeby przenosić Jezusa z Corcovado? Więc, do kurwy nędzy, z fortepianem 
jest tak samo.

Summa summarum, wzięliśmy się za to. Oczywiście, że się za to do stu diabłów wzięliśmy. 
Grat runął schodami w dół i się roztrzaskał. Był to harmider na sto fajerek. Cóż za epicki 
huk! Ale w tej walce musieliśmy wyflaczyć się albo my, albo fortepian. Tak więc mówimy 
do właściciela fortepianu. Wydaje mi się, że był Holendrem. Albo nasze flaki, albo flaki z for-
tepianu, niech pan wybiera.

Nie wiem, jak rzecz by się miała w Europie, ale tutaj tak się rzeczy mają.
Holender wkurzył się całą swoją osobą. Wy zasrani gówniarze, jesteście za młodzi, żeby 

zajmować się czymś takim, nawet pewnie nie macie prawa jazdy. Doniosę na was! Zła-
pał mojego brata za klatkę piersiową i zrzucił go ze schodów. Hałas, którego narobił mój 
brat, nie był tak zdumiewający jak ten po fortepianie. I właśnie wtedy miało miejsce owo 
pchnięcie nożem.

Musieliśmy zmienić dzielnicę. Koniec Drzewa Cytrynowego i koniec z przeprowadzkami.
María Asunçao nie miała drzwi w swoim domu. Tak jest łatwiej uciec, Julinho, mówił mi 

brat. Ale wtedy nie chcieliśmy uciekać, tylko María Asunçao nas wyrzuciła. María Asunçao 
była arystokratką, ale już wam wcześniej mówiłem jakiego typu arystokratką. Była z tych, 
które przestawiają do przodu wskazówki zegarka na ręce co dziesięć minut. Należała 
do tych arystokratek z tak zwanych plastikowych diamentów, które popychają czas, żeby 
jak najszybciej umrzeć. Nie miała w domu drzwi, biedna kobieta. Ja i mój brat nigdy nie 
mieszkaliśmy w domu z drzwiami. Chciałbym, żeby deska, którą trzymam, leżąc na ple-
cach, była drzwiami, których nie da się otworzyć. Drzwiami bez klamek. Ciekawe co jest 
po drugiej stronie.

Co chcesz, żeby było po drugiej stronie? Nic nadzwyczajnego. Twój małpujący brat 
i nic więcej.

Kiedy jestem tutaj na dole, pogrzebany w asfalcie, pogrzebany bez konieczności wyko-
pywania dołu, przychodzi mi do głowy wiele pomysłów. Czasami wracam myślami do mojej 
przeszłości i ponownie przemierzam niektóre szlaki. To, co nazywam ponownym prze-
mierzaniem szlaku, to taka moja zabawa. Kim bym był i czym bym się zajmował, gdybym 
wybrał inny szlak. Wiem, że to tak, jakbym opowiadał sobie bajki. Wiem o tym. Oszuki-
wanie samego siebie. Ale o czymś trzeba myśleć. Nie zawsze można mieć w głowie dźwięk 
spadającego fortepianu albo Chrystusa z Corcovado. Dlatego wracam aż do czasów prze-
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prowadzek i próbuję sobie przypomnieć, jak dźwigaliśmy z moim bratem jeden z tych mał-
żeńskich materacy. Byliśmy zmęczeni. Usiedliśmy sobie na materacu i zaczęliśmy kłócić się 
z jakimś chłopaczyskiem, a chłopaczysko wyciągnęło nóż i tym nożem, specjalnie czy też 
nie, co za różnica, rozbebeszyło materac i zobaczyliśmy, że był wypchany banknotami stu-
realówek. Burdel na pełnej. Tysiące banknotów sturealowych.

Innym razem nóż zostaje wbity we flaki Holendra i jest nożem mojego osobistego brata. 
Wolę o tym nie myśleć. Ponowne przemierzanie szlaków nie prowadzi do żadnego celu, jeśli 
właścicielem noża okazuje się twój własny brat.

Rozcapierzyłem szeroko palce, najszerzej jak się dało, żeby dobrze rozłożyć ciężar. Kiedy 
patrzę uważnie na przestrzenie pomiędzy palcami, nóż tamtego chłopaczyska zmienia się 
w piracki sztylet i przypomina mi się inny sztylet, ten który widzieliśmy w jednym filmie, 
na który María Asunçao zabrała nas do miejskiego domu kultury. To był jedyny raz, kiedy 
zabrała nas do kina. Pirat wbijał raz przy razie sztylet w drewniany stół i z wielką szybkością 
wyrywał ostrze spomiędzy swoich palców. W powietrzu latały wióry, ale jego palce pozo-
stawały nietknięte. Wydawało mi się to niesamowite. Za każdym razem, kiedy przechodzę 
naprzeciwko kina, jestem tylko w stanie myśleć o tym sztylecie i ręce pirata. Nie pamiętam 
ani morza, ani statku, ani beczułek rumu, ani przepaski na oku kapitana, która tak bardzo 
zachwycała mojego brata. Nóż i ręka, dla mnie historia kina ogranicza się tylko do tego.

Być może powinniśmy popracować nad naszym repertuarem, wymyślić jakiś nowy sposób 
na małpowanie. W uliczce obok jest połykacz szabel, który też zieje ogniem i zarabia trochę 
więcej od nas. Ale mój brat upiera się, żebyśmy robili to samo. Mówi, że jakoś wszystko się 
ułoży. Kilka reali, żeby jakoś szło. Ja powiedziałbym, że to zwykła głupota, że zachowujemy 
się tak samo jak María Asunçao, przekładając wskazówki o dziesięć minut do przodu i nasta-
wiamy godzinę w zegarze… Ale tak samo jak zegar staruchy, nasz zegar też nie działa sam 
z siebie. Robimy z siebie głupków, prawda? No nie wiem. Głowa wypełnia mi się dziwnymi 
myślami tutaj na dole, kiedy leżę pogrzebany pod deską, która nie jest ani drzwiami, ani 
niczym innym. Mój bart za chwilę zacznie swoje wygłupy, a ja przypomniałem sobie dzień 
św. Jana. To, co zawsze. Deskę, którą trzymam, i tę, która podpiera moje plecy, obydwie 
ukradliśmy w dzień św. Jana. Chcieli je spalić podczas uroczystości, ale my je uratowaliśmy. 
Ale czy aby czasem te dwie deski nie ocaliły nas przed ogniem?

A więc spokojnie. Ale nie zawsze jest tak łatwo zachować spokój, mając na uwadze te 
wszystkie rzeczy?

Ja marzę o tym, żeby oddać te deski, skąd je wzięliśmy, podpalić je ogniem z pochodni 
i patrzeć, jak trawi je ogień; właśnie o tym marzę, kiedy rozcapierzam palce na drewnie tak 
samo jak place pirata. Widzę tylko szorstkie słoje przed moimi oczami, podczas, gdy czekam 
na chwilę (na co będę czekał?), kiedy mój brat wejdzie na górę. Niech zacznie się przedsta-
wienie, niech zacznie się wreszcie ten burdel!

Dobiega mnie zapach palonych woskowo-papierowych figur z dnia św. Jana, który jest 
jeszcze przed nami, i to właśnie dym z pochodni podtrzymuje teraz deskę. Nie moje ręce, 
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nie moje kolana. Tylko odór spalenizny. Oddycham, a do mojego nosa wpływają gęsta sadza 
i słowa, które powiedział dzisiaj do mnie mój brat.

Tamtą dziewczynę, którą zabrałem do domu starej, to prawda, że ją zgwałciłem. Nie gnie-
waj się, Julinho, ale powiedziałem jej, że mam na imię Julinho.

Poza tym, nic się nie zmieniło. Ta sama historia co każdego dnia. Nie udało mi się zoba-
czyć Chrystusa z Corcovado, ani nawet skrawka nieba i nie mam innego wyjścia jak wpatry-
wać się w deskę. Drzwi są zamknięte. Lepsze czasy jeszcze przyjdą.

Teraz jest czas, żeby policzyć do dziesięciu i poczuć ciężar, który na mnie spoczywa.

tłum. katarzyna lebiedzińska

Katarzyna Lebiedzińska – stypendystka Ministerstwa Kultury i Nauki Króle-

stwa Hiszpanii (2006) i Fundacji Antoniego Gali dla Młodych Twórców w Kor-

dobie (2014). Studiowała Creative Writing, Komunikację Audiowizualną oraz 

Lingwistykę w zakresie języka hiszpańskiego i angielskiego na Uniwersytecie 

Wrocławskim, Universidad Católica San Antonio de Murcia oraz Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Interesuje się literaturą wschodnioeuropejską i językami mniej-

szościowymi. Finalistka Połowu.

Harkaitz Cano (ur. 1975) – pisarz baskijski. Aktualnie mieszka w San Sebastián. 

Z wykształcenia prawnik. Nigdy jednak nie pracował w wyuczonym zawodzie. 

Zadebiutował w wieku 19 lat jako poeta, by potem rozwijać inne pisarskie ambi-

cje. Zajmował się powieścią, komiksem oraz autoprzekładem z baskijskiego na 

hiszpański. Mówi, że jest sfrustrowanym muzykiem, który tworzy teksty dla 

artystów sceny ze swojego rodzinnego regionu.
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komentarz: katarzyna ostrowska 

Kiedy czekam, nie widzę nic innego poza śmiercią

Julinho, brat Houdiniego, asystuje mu podczas występu akrobatycznego. Spotykam go 
tuż przed rozpoczęciem pokazu, gdy przygotowuje mięśnie na przyjęcie ciężaru ciała 
brata- iluzjonisty. Nie widzę Houdiniego, choć to on powinien stanowić główną atrakcję; 
widzę tylko schowanego pod deską Julinho. Mało tego, że widzę, czytam mu w myślach – 
odczytuję jego wyznanie wypowiadane in statu nascendi, na marginesie chwili rozciągnię-
tej w nieskończoność. 

Julinho stara się skupić na zadaniu, które właśnie wykonuje. Mówi: „Teraz czekam. Trzy-
mam w rękach brzegi deski”, jakby chciał sam siebie do tego przekonać, ale w istocie zajmują 
go sprawy przeszłe, zarówno dokonane, jak i niedokonane. Niewinne porównanie własnych 
palców do palców uczniaka, którym Julinho nigdy nie był, staje się wytrychem do (pod)
świadomości mężczyzny – otwiera w jego wyobraźni serię reminiscencji, przechodzących 
płynnie w osobliwą spowiedź. W myślach Julinho konkret doświadczenia, rzeczywistości 
„tu i teraz”, miesza się z traumami z przeszłości. Nie może uciec od metafor, które wplątują 
w jego świadomość egzystencjalne rozterki („Moja trumna, która łudzi mnie możliwością 
ucieczki na boki, nie pozwala mi się wymknąć”) i demaskują lęk skrywany pod podszewką 
cyrkowych iluzji. Wyobraźnia bohatera przemienia rekwizyt służący do akrobacji w wieko 
trumny; odtąd powtarzać się będą cyklicznie motywy zamknięcia, pogrzebania, a moment 
czekania rozrośnie się o kolejne niepokojące historie. Każda z nich odsłaniać będzie miarowo 
przed Julinho absurd jego życia, więc i aktualne położenie w tym świetle okaże się absur-
dalne. Pod koniec opowieści odczuje on związek niezrozumiałej przeszłości z momentem 
obecnym tak wyraźnie, że wręcz zmysłowo: „Dobiega mnie zapach palonych woskowo-pa-
pierowych figur z dnia św. Jana, który jest jeszcze przed nami i to właśnie dym z pochodni 
podtrzymuje teraz deskę”. Bohater pozornie więc „teraz czeka” w towarzystwie czytelnika; 
w istocie oboje dalecy są od „teraz”, od materialności deski i leżącego pod nią ciała; ich 
myśli błądzą bowiem po ryzykownych ścieżkach znaczenia rzeczy i wydarzeń. 

Co właściwie doprowadziło Julinho do momentu, w którym czeka pod deską, schowany jak 
w trumnie? Odpowiedzi błąkają się po jego głowie, dręczą go jak wyrzuty sumienia: powo-
dowały nim przecież same błahostki, które trudno wyodrębnić z całej rozmaitości rzeczy – 
przypomina sobie życie u opiekunki, Marii Asunçao, pracę przy przeprowadzkach, jedno 
wyjście do kina. Prócz tego kilka niebezpiecznych przypadków, (wszystkie nieodwracalnie 
związane z bratem) – zrzucenie fortepianu klienta ze schodów, pchnięcie nożem Holen-
dra przez Houdiniego, wreszcie – pożar, po którym zdobyli trzymaną przez Julinho deskę. 
Trudno określić, czy kierował nim traf, czy wybór, przeczucie skłania mnie ku temu pierw-
szemu. Julinho pokutuje za grzechy swojego brata, a jego pokutą jest uwięzienie w owym 
„tu i teraz” nierozerwalnie połączonym z całością doświadczenia, w które został mimowolnie 
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wplątany (choć świadomość podszeptuje mu myśl, że każda alternatywna ścieżka również 
byłaby pokutą). Bohater kłamie, gdy wyznaje: „Kiedy czekam, nie widzę nic innego poza 
deską”. Okłamuje zarówno słuchacza-spowiednika, do którego kieruje swoje słowa, jak 
i samego siebie. Julinho, kiedy czeka, nie widzi nic innego poza śmiercią. Nie chodzi tu jed-
nak o śmierć w sensie ostatecznym, lecz o swoiste doświadczenie egzystencjalnego paraliżu, 
któremu sprzyja dodatkowo sytuacja fizycznego zamknięcia. Zupełnie tak, jakby podświado-
mość podpowiadała mu symbole związane ze śmiercią do wyrażenia pustki, jaką przeżywa. 
W tym momencie wydaje się nawet, że „sześć słów jak sześć gwoździ” w reklamie wspólnej 
firmy braci było zapowiedzią życiowego impasu, w jakim obecnie obaj się znajdują (choć 
najwidoczniej tylko jeden z nich zdaje sobie z tego sprawę). Sześć słów jak sześć gwoździ 
do trumny Julinho. Czy więc wyznanie Julinho jest spowiedzią przedśmiertną? Nic nie wska-
zuje na to, aby rzeczywiście miało skończyć się jego życie, przecież „nic się nie zmieniło. Ta 
sama historia co każdego dnia”. I teraz Houdini dopełni swoich figli-migli, a Julinho uniesie 
ciężar jego ciała, tak jak robił to zawsze, odkąd tylko pamięta. Jest jednak w tej spowiedzi coś 
ostatecznego. Bodźcem dla niej stało się poczucie winy na wieść o gwałcie, którego dopuścił 
się Houdini w zamierzchłej przeszłości, a który spadł na sumienie Julinho wraz z innymi 
występkami brata, jakby naprawdę miał w nich swój udział. Zbliża się chwila konfrontacji 
z ciężarem ciała Houdiniego; dla Julinho oznacza to jednak więcej niż wysiłek fizyczny – 
przyjmie na swoje barki życie brata, które ten włożył na nie wcześniej, wbrew jego woli.

Ja ponad jakąś Opowieść pisaną z dużej litery przedkładam opowieści pisane z małej 

litery. Każdy, stosując własną optykę, opowiada swoją małą historię i z tych wszyst-

kich historii powstaje jedna. Dzisiaj znajdujemy się w interesującym momencie, każdy 

opowiada to, co ma do powiedzenia, zaczynamy tworzyć te małe opowieści. Mówi się, 

że bardziej od ekspertów politycznych, bardziej od analityków, audycji poświęconych 

polityce, potrzebujemy opisywaczy-psychoanalityków1.

Harkaitz Cano opisuje życie niewystarczające, życie-małpowanie, życie, w którym coś 
trzeba ukryć, coś zagrać, coś zaczarować, żeby zyskało choć pozory spójności – tak w przy-
padku Julinho i Houdiniego, jak na przykład Marii Asunçao, która dla gości nakręcała zepsute 
zegary. Bohaterowie znaleźli się w tym życiu niepostrzeżenie i doświadczają jego dziwności, 
obcości, przypadkowości. Autor jest wobec nich wyrozumiały jak psychoanalityk. Prowadzi 
mnie przez historię niczym hipnotyzer aż do rozwiązania, które pozostanie jednak przede 
mną ukryte, zobaczę jedynie obszerne jego kulisy i przedsmak przedstawienia; pełne napięcia 
czekanie. Mając we władaniu moje spojrzenie przenosi je z tego, co widzialne i spektakularne, 
na to, co drugoplanowe, schowane pod spodem, pomijalne w natłoku większych wrażeń, 

1  Przywołany fragment wypowiedzi Harkaitza Cano pochodzi z audycji „Zakładka literacka” w Programie Drugim 

Polskiego Radia (22 maja 2012).
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bo dziejące się poza zasięgiem wzroku – w małym życiu, w czyjejś wyobraźni, w pojedyn-
czym sumieniu. Ta taktyka rozgrywa się zresztą już na poziomie kompozycji; tytułowy brat 
Houdiniego to ten drugi, który w świecie rzeczywistym pozbawiony byłby głosu i atencji, 
pozbawiony opowieści. Wyciągnięty z cienia brata-iluzjonisty bohater ma mi do powiedze-
nia coś ciekawszego, niż gwiazda lokalnego przedstawienia. Odsłania przede mną swoje lęki, 
traumy, kompleksy; nie broni się przy tym, nie tłumaczy – spowiada się cierpliwie, z każ-
dym wyznaniem zyskując na autentyczności. Dzięki niemu dociera do mnie coraz wyraźniej, 
że prawdziwe życie rozgrywa się gdzieś pod spodem, pod splendorem cyrkowych sztuczek, 
czyjegoś małpowania. Warto zdobyć się na ten wysiłek, aby je dostrzec – ono łaknie empatii, 
a moim zadaniem jest znaleźć ją w sobie. Dlatego właśnie autor czyni narratorem tej intym-
nej, konfesyjnej noweli Julinho, brata Houdiniego; oświetla jego prywatną, małą opowieść, 
niewidoczną na co dzień w blasku reflektorów, by zwrócić moją uwagę na czyjąś prawdę 
o sobie. 

Zadomowiony od dawna w literaturze zabieg gry retrospektywą Cano wykorzystuje 
sprawnie, płynnie mieszając w tej niewielkiej formie prozatorskiej plany przeszły i teraź-
niejszy. Pierwszoosobowa narracja skonstruowana na zasadzie asocjacji daleka jest od psy-
chologiczno-literackich eksperymentów w stylu strumienia świadomości (bliżej jej raczej 
do proustowskiej imitacji wspominania pod wpływem impulsu, momentu olśnienia). Posłu-
gując się konwencją realizmu magicznego, autor w istocie eksploruje obszar intymnej rze-
czywistości, próbuje zrozumieć jej psychologiczną proweniencję, pyta o jej genezę, a tym 
samym o sens. Nie udzieli oczywiście żadnej odpowiedzi. Jeśli jednak będę skłonna wysłu-
chać Julinho uważnie, może się okazać, że sama opowieść jest swojego rodzaju terapią, nie 
tylko dla niego, również i dla mnie.

Katarzyna Ostrowska (ur. 1994) - studentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiel-

lońskim. Z pochodzenia oleśniczanka, z wyboru mieszkanka Krakowa. Debiutuje 

w KONTENCIE.
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andriej lubka

[Słuchaj – powiedziała całkiem niespodziewanie]

Słuchaj – powiedziała całkiem niespodziewanie,
nagle odwracając się od lodówki, naga, 
rozczochrana, jak prawda. – Chcę zrobić z tobą 
wywiad, co ty na to?

Zamarłem, ale po kilku sekundach jednak udałem
zainteresowanie i nawet podniosłem brwi.

Nienawidzę poranków i w tej chwili myślałem właśnie o tym.
Być może uczciwiej byłoby jej o tym po prostu 

powiedzieć, poprosić, żeby nie przeszkadzała mi myśleć,
odczepiła się, wypierdolila na swoja prace, dała spokój 
albo zwyczajnie umilkła, jednym słowem,
zachować się jak prawdziwy mężczyzna, ale nie, to głupie dobre wychowanie,
nie mogłem sobie na to pozwolić, szczególnie u niej w domu
i w dodatku trzeciego dnia znajomości. A nienawidzę poranków.

I każdego poranka myślę o tym. Szkoda, że nie umie czytać
w moich myślach, szkoda, że jest poranek, i że ona dalej mówi:
przełożony jesteś na dziesięć języków, a taki jesteś młody
i szerokie kręgi powinny się o tobie dowiedzieć,
poznać twoje poglądy, twoje życie, proszę, będzie ciekawie!

A ja nienawidzę poranków. A jeszcze bardziej nienawidzę 
szerokiej publiczności. Zwłaszcza rano.

A ona nawet nie rozumie, że przełożony jestem nie ja,
a moje wiersze, a wiersze – to własność języka, nic więcej;
no a ja jestem przetłumaczony tylko na mowę dotyków, a i to
naprawdę tylko przez jedną kobietę, i ona czeka na mnie
w innym mieście, przetłumaczony jestem
tylko na mowę dotyków, pierzchliwych nocnych przebudzeń,
kiedy budzisz się tylko po to, żeby się upewnić
że ona jest tu, obok, śpi, ja przełożony jestem jako wina,
za którą nikt i nigdy nie poprosi o wybaczenie.
Szeroka publiczność, z jakiegoś powodu ona 
raz jeszcze podkreśliła, powinna dowiedzieć się o twoim
istnieniu. Spojrzałem na nią i pomyślałem, że pewne rzeczy wydają się jej
lepsze niż dziennikarstwo, Wyobraziłem sobie, że szeroka publiczność
z zaciekawieniem może dowiedzieć się o tym, co mnie inspiruje,
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jakie mam twórcze plany, nad czym teraz pracuję i kogo z
pisarzy cenię, bo o co jeszcze mogłaby mnie zapytać?

A ja nienawidzę poranków. Być może właśnie przez takie propozycje 
wywiadu, i swoją bezradność i zagubienie, nijakość,
poczucie, że jestem zerem. No co na to powiesz? – wbiła ostatni gwóźdź
w moją sympatię do niej. Nabrałem łyżką kukurydzianych
płatków spod jogurtu z orzeszkami, kawałeczkami banana
i truskawek, i odpowiedziałem prawdę:
to twoje zdrowe jedzenie kiedyś mnie wykończy.

Andriej Lubka (ur. 1987) – ukraiński poeta, prozaik, eseista, tłumacz, kolumni-

sta, aktywista społeczny. Autor tomików poezji Osiem miesięcy schizofrenii (2007), 

Terroryzm (2008), Czterdzieści dolarów plus napiwek (2012), zbioru opowiadań 

Kiler (2012, polskie wydanie 2013), zbioru esejów i felietonów Spać z kobietami 

(2013) oraz powieści Karbid (2015), która znalazła się w finale nagrody Ange-

lus 2017. Wiersze Andrija Lubki ukazały się w tłumaczeniach na języki polski, 

angielski, niemiecki, serbski, portugalski, rosyjski, białoruski, czeski. Laureat 

nagród literackich Debiut (2007) i Kijowskie Laury (2011), stypendysta pro-

gramu Ministra Kultury RP Gaude Polonia (2010, 2012).
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Stypendium

Facet pod sklepem poprosił o papierosa
dałem podziękował
proszę podziękować ministrowi kultury odpowiedziałem
konduktor sprawdził mój bilet i podziękował
proszę podziękować ministrowi kultury
znajomy który mi pożyczył głośniki
a one się zepsuły powiedział no dziękuję ci
proszę podziękować ministrowi kultury
operator sieci komórkowej dziękuje mi esemesem
za doładowanie konta
proszę podziękować ministrowi kultury
jedna mówi mi chwała Bogu że się rozstaliśmy
proszę podziękować ministrowi kultury odpowiedziałem
inna mówi dziękuję przeznaczeniu i ślepemu losowi
że spotkaliśmy się w tym bezkresnym świecie
w tym milionowym mieście
mniej patosu mówię proszę podziękować ministrowi kultury
jeszcze inna nic nie mówi niewdzięczna
proszę podziękować ministrowi kultury naciskam
staruszka której ustąpiłem miejsca w autobusie dziękuje mi
proszę podziękować ministrowi kultury
elektroniczna skrzynka pocztowa o nazwie orgkomitet
dziękuje mi za zgodę na udział w ich festiwalu
proszę podziękować ministrowi kultury skrzynko
striptizerka dziękuje za banknot który wkładam jej za biustonosz
proszę podziękować ministrowi kultury
taksówkarz dziękuje za wspólną jazdę
proszę podziękować ministrowi kultury choć on nigdzie nie jeździł
minister kultury być może właśnie przekłada jakieś papiery
związane z szopenem mickiewiczem drewnianymi kościołami
i nawet się nie domyśla że ten piszący się wiersz
właśnie zaczyna mu dziękować
dentysta mówi dziękuję że wybrał pan naszą klinikę
proszę podziękować ministrowi kultury
moja czarnoskóra lektorka angielskiego
dziękuje wszystkim za uwagę i żegna się do następnych zajęć
co ty mówię jakim wszystkim podziękuj ministrowi kultury
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[Jak ja piszę]

Piszę cyrylicą, prawą
ręką, po drugiej w nocy, w kalendarzu,
na stronie “18 sierpnia 2011 roku”.
dlatego wiersz wypadałoby tak właśnie nazwać,
ale nie, bo chcę pisać o tobie,
jednak piszę cyrylicą, czyli
przeważnie o Ihorze i Światosławie,
Nestorze, Pamwie, Hryhoriju i tak dalej,
choć jakie «tak dalej»? Piszę o Tarasie,
unii lubelskiej, walce za wiarę,
o zdradzie wiary jako walki, o Kwiatku,
Cerkwi i Bułgarii (tak, domyśliliście się),
piszę o pomyłce Pavicia (bo Cyryl i Metody
wymyślili głagolicę), prawie nie piszę o współczesnej
Serbii (zdrajcy!), nie piszę o whisky, bo piszę
o siwusze — a jakże, bo posługuję się cyrylicą
choć nie rozumie mnie większa część świata.
Uczciwie mówiąc, tobie bardziej pasowałaby latynka.
ale wybacz, tak się porobiło, nie mogę już nic zrobić:
muszę pisać o Annie we Francji, Bohdanie, Iwanie,
Samijle a nawet o innych, bo Bóg pokarał nas po trzykroć:
Wschodem, władzą i alfabetem.

Piszę cyrylicą, to mój grzech pierworodny,
Wybaczcie.

tłum. bohdan zadura

Bohdan Zadura (ur. 1945) – urodzony w Puławach. Poeta, prozaik, tłumacz i kry-

tyk literacki. Debiutował w 1962 na łamach dwutygodnika „Kamena”. Wieloletni 

redaktor kwartalnika „Akcent”, od 2004 redaktor naczelny „Twórczości”. Autor 

przekładów m.in. z angielskiego, białoruskiego, ukraińskiego i węgierskiego. 

Za tom Nocne życie uhonorowany Wrocławską Nagrodą Poetycką „Silesius” 

w kategorii „książka roku”. Jest laureatem Nagrody im. Gábora Bethlena oraz 

Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Hryhorija Skoworody. Za tom Kropka 

nad i w 2015 został wyróżniony Nagrodą im. C.K. Norwida. Mieszka w Puławach 

i w Warszawie.
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komentarz: zuzanna sala

Własność języka – nic więcej

Na spotkaniu w Lublinie przy okazji odbywającego się tam festiwalu, Andrij Lubka powie-
dział, że nie pisze już poezji, że przerzucił się na prozę. Trudno jest bowiem – jak twierdził 
autor – pisać poezję, kiedy jest się szczęśliwym. Ja sama, muszę przyznać, dość długo zbie-
rałam się do pisania o tych wierszach, dość długo przekładałam samej sobie stawiane deadli-
ne’y (błogosławieństwo/przekleństwo pisania do pisma, które się redaguje?). Może dlatego, 
że czytanie to też jednak jakiś proces twórczy i dopiero kiedy posmutniałam, mogłam się 
z czystym sumieniem zacząć spierać z tekstem. Nawet jeśli nie kręcą mnie te romantyczne 
deklaracje odautorskie.

Muszę przyznać, że kiedy czytam wiersze Lubki, mam ochotę szczerze, bez ironii, podzię-
kować ministrowi kultury. Mimo nieznośnej figury poety, która dla ukraińskiego pisarza 
wydaje się być naturalną częścią wiersza – a przyznać tu trzeba, że jest to oczywiście poeta 
nieszczęśliwie (w ten czy inny sposób) zakochany, odreagowujący swoje sercowe i tożsa-
mościowe problemy za pomocą szklanki mocnego alkoholu i bezimiennych, zaznaczanych 
tylko zaimkowo, kobiet – nie potrafię oprzeć się tym wierszom. Nie irytuje mnie urokliwa 
chłopackość podmiotu – a powinna (zazwyczaj tak właśnie się dzieje). Nie wzdrygam się 
przy miłosnych wersach balansujących na granicy banału – a może powinnam (niekiedy tak 
właśnie reaguję)? 

Ponosi mnie ta poezja, a jej lektura daje mi prawdziwą przyjemność. I kiedy zastanawiam 
się nad tym, dlaczego teksty Andrija Lubki tak bardzo mnie pochłaniają, dochodzę do wnio-
sku, że właśnie ze względu na paradoks wyrażony explicite w wierszu [Słuchaj – powiedziała 
całkiem niespodziewanie]. Z jednej strony dostajemy niezwykle intymne opowieści (nie żad-
nego tam podmiotu lirycznego, a Andrija Lubki) z drugiej zaś – deklarację, że „wiersze – 
to własność języka, nic więcej”. I może właśnie dlatego rzeczywistość tekstu okazuje się 
rzeczywistością języka, mieszczącą w sobie wszystkie zastałe formuły, upraszczające fra-
zeologizmy i skostniałe figury. Lubka nie odchodzi od nich ani z nimi nie walczy. Nie można 
jednak powiedzieć, że się na nie godzi. Ironia, jaką okrasza tekst, sprawia, że wszystko, 
co powinno wydawać się czytelnikowi boleśnie ustandaryzowane – jest, w rezultacie, absur-
dalne lub ośmieszone. 

To rozsypywanie się motywów na absurdy i przez to przeformułowywanie ich, jest 
doskonale widoczne w wierszu Stypendium, w którym zaznaczony wielokrotnie związek 
przyczynowo-skutkowy rozluźnia się coraz bardziej z każdym przykładem. Nie dziwi, że pod-
miot-stypendysta przerzuca wszystkie swoje konsumpcyjne zasługi na fundatora stypen-
dium – ministra kultury. Poczęstowanie kogoś papierosem, skasowanie biletu, doładowanie 
konta w telefonie – to wszystko dobre uczynki wobec innych lub systemu, które nie miałyby 
miejsca, gdyby nie pieniądze ze stypendium. Dopiero później okazuje się, że determinują 
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one dużo więcej niż możliwość dokonania prostych opłat. Że wpływają na wszystkie aspekty 
życia. Żartobliwa formułka: „proszę podziękować ministrowi kultury” wlewa się w każdą 
wypowiedź, do każdej rozmowy, w każdej relacji. Nawet groteskowy obraz samego ministra 
tonącego w romantycznych artefaktach trochę bawi, a trochę wpisuje się w niepokojący, 
obsesyjny krajobraz świata zdeterminowanego przez sypnięty z „góry” pieniądz.

Tak naprawdę z wierszy Lubki można odczytać obraz świata, w którym niewiele dzieje się ze 
względu na osobiste wybory. Teksty nie należą do tego, kto je wypowiada, ani nawet do tego, 
kto w nich zabiera głos – są własnością języka i muszą dźwigać wszystkie jego wewnętrzne, 
kulturowe ładunki. Stąd też za niezwykle ważny uważam ostatni wiersz z zestawu [Jak ja 
piszę], który nie jest tylko prostą konstatacją, że cyrylicą nie da się pisać o whiskey. To raczej 
próba zmierzenia się z kulturowym napięciem między wschodem i zachodem, podkreślenia 
historii i widm, które skrywają się w języku. Wybór alfabetu to wybór determinujący tożsa-
mość, stąd tak trudno zrozumieć półśrodki (Serbowie, którzy posługują się i latynką, i cyry-
licą). [Jak ja piszę] podsumowuje poprzednie teksty Lubki i rzuca na nie inne światło. Gdyby 
nie on, pozostałe wiersze można byłoby odczytywać jako prostą ekspresję poetyckiego ja. 
Kiedy jednak czytelnik musi zmierzyć się z całym pocztem wschodnich pisarzy, myślicieli, 
władców i hetmanów, szybko orientuje się, że nie ma do czynienia z tekstami zblazowanego 
poety Andrija Lubki traktującymi o jego rozbuchanym ego i przygodach w barze ze strip-
tizem. Że ma do czynienia z wierszami poety świadomego karkołomności walki z językiem, 
który postanowił tenże język schwytać i prześwietlić – nawet, jeśli nie może z nim wygrać.

Zuzanna Sala (ur. 1994) – z pochodzenia i mentalności bierutowianka. Studiuje 

polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Publikowała w „Nowej Dekadzie 

Krakowskiej”, „Kontraście” i na stronie Biura Literackiego.
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anna dwojnych

Danse amante

jak to brzmi! podpowiem ci
brzmi do tańca, znasz kroki?
będzie jedna noga, potem dwie
nogi ręce mózg na ekranie
najpierw polifonia później
poliamoria granie na 
niedoczekanie organy
wewnętrzne także zwariują
(tak bardzo mi tlenu brak)
ciśnienie rośnie w miarę
skakania kojarzysz tę
melodię? to nie skrzypce 
skarbie to syntezator

Anna Dwojnych (ur. 1988) – absolwentka socjologii i filozofii, doktorantka 

w Zakładzie Badań Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

Badaczka estetyzacji ciała i twórczości Larsa von Triera. Współredaktorka maga-

zynu „Inter-.Literatura-Krytyka-Kultura”. Pisze poezję i prozę. Wyróżniona 

na kilkunastu ogólnopolskich konkursach poetyckich. Publikowała na łamach 

m.in. „Odry”, „Gazety Wyborczej”, „Fragile”, „Lampy”, „Blizy”, „Wyspy”, 

„Fabulariów”, „Wakatu”, „Cegły”, „Śląskiej Strefy Gender”, „PKPzin”, „Heli-

koptera” oraz w antologiach: Młody Toruń poetycki (MaMiKo, 2013) i Grała w nas 

gra (Fundacja Kultury Akademickiej w Poznaniu, 2017). Autorka tomiku gadu 

gadu (MaMiKo 2011). Mieszka w Toruniu.



KONTENT.  KWARTALNIK L ITERACKI

124

komentarz: karol poręba

Kojarzysz tę melodię

Taniec. Kto tu tańczy? I z kim? Tańczy kochanka/kochanek czy tańczą brzmienia? Zacznę od 
brzmień, niejako wywołanych do odpowiedzi. Jeśli tańczą brzmienia to do czego, do jakiej 
muzyki? Do samych siebie tak się kręcą i nawracają? Do samych siebie wypadają z rytmu, 
mylą kroki, oddechy, werble tętna i podskoków? Same siebie wreszcie znaczą i tłumaczą? 
Danse amante: „Jak to brzmi!” – wykrzykuje osoba mówiąca w wierszu. Jak to brzmi? – pytam. 
I odpowiadam: brzmi górnolotnie, zbyt górnolotnie, by nad głowę unosić ręce i mózgiem 
rzucać o ekrany, by podskakiwać. Tytuł wiersza obiecuje, że będzie klasycznie, że będzie 
walczyk na trzy albo trzynastozgłoskowiec na trzynaście. Że będzie T(!)aniec, skrzypce, 
wiole i surduty. A w wygłosie czytelnik otrzymuje… syntezator. I tego syntezatora wypatruje.

Danse amante nie jest symfonią. Jest ulepiona z tego, co oferuje keyboard, sztucznego 
podkładu i sztucznych dźwięków: sztucznych, ale jakoś bliskich, dobrze znanych. Właściwie 
niewiele tu językowych niespodzianek. Znasz kroki? – pyta podmiot. I kroki tłumaczy, mimo 
że… ich jakby nie ma. Jest chaos: będzie jedna noga, potem dwie/ nogi ręce mózg na ekranie… 
Rozsypuje się naprędce zbudowany rytm poprzedzających wersów i na ekranie czytelnik 
potyka się, skręca kostkę – do końca wiersza kuleje. Ale chaos również okazuje się pozorny, 
bo ostatecznie znane są reguły rządząc wierszem. Zostały jasno wyeksplikowane i skła-
dają się z czytelnych elementów: z zapośredniczonych w codzienności fraz i powszednich 
przedmiotów – z banalnego wykrzyknienia i banalnego frazeologizmu (ręka, noga, mózg 
na ścianie, jak mawiały nasze babcie), z języka reklamy (granie na niedoczekanie) z ekranu 
komputera, telewizora czy smartfona, na którym znane są każda rysa i każdy martwy pik-
sel, z którego sączy się, jakże banalne, MTV, VIVA czy inny jeszcze popowy program: inna 
polifonia, inna poliamoria. Ten syntetyczny, „znany-za-bardzo” świat zaczyna napierać, 
że aż organy/ wewnętrzne […] zwariują, że aż tlenu brak. A dzieje się tak pod wpływem tłuma-
czonych w wierszu kroków – tego świata podstawowych, powtarzalnych elementów – oraz 
odrobiny zaledwie krytycznego namysłu objawiającego się choćby w prostym, powsze-
dnim pytaniu kojarzysz tę melodię?, i dalej: kojarzysz tę frazę?, kojarzysz to banalne zdanie 
wypowiedziane przez banalnego przedstawiciela takiej czy innej organizacji? etc. A pod-
miot na wszystkie wariacje pytania odpowiada jednako: to nie skrzypce/ skarbie to syntezator. 
Sztuczny podkład. Sztuczne dźwięki.

Jak brzmi tytuł Danse amante? Dostojnie, obco – zarówno wobec wiersza, jak i wobec 
naszej rzeczywistości językowej. Podobnie jak ów liryczny syntezator, ale do niego zdąży-
liśmy się już przyzwyczaić, związać się z nim, na swój sposób pokochać. A teraz pytajmy – 
kojarzysz tę melodię? Pytajmy częściej.

Karol Poręba (ur. 1994) – krytyk literacki. Mieszka, studiuje i pracuje we Wro-

cławiu. Zajmuje się przede wszystkim polską poezją najnowszą. Publikuje.
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jerzy dziekoński

Ostatnia sobota

Utknęłaś z palcem w telefonie na głosce „sz”.
Szukałaś, o której logowała się mama,
gdzie zjeść obiad beze mnie, jakie odkryć tajemnice,
ile zaznaczyć hasztagów na Instagramie.

Patrzyłem jak odgarniasz włosy; nie odrywałaś 
oczu od ekranu. Wodna roślinność wspinała się 
w studni podwórka do światła. Z okna śpiewał
Mieczysław Fogg, choć była dopiero sobota. 

Chciałem powiedzieć: jeszcze nie odchodź;
powiedziałem: chodźmy zapalić w oknie. 
Wybetonowane dno studni niosło echo.
Nie znam drugiej osoby, która tak głośno

zaciąga się dymem. Tym razem do mnie
chciałaś przecież powiedzieć: nic we mnie
już nie ma. Wciągam dym, wypuszczam 
dym, reszta to popiół, rozwiana pustka.

Jerzy Dziekoński (ur. 1977) – z urodzenia Mazur, z wyboru Grochowiak. Niedo-

szły polonista, niedoszły politolog i niedoszły resocjalizator. Z zawodu dzienni-

karz. Czasem poeta. Prawie debiutant.
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komentarz: magdalena brodacka

Zbyt rzadko mówimy to, co powinniśmy powiedzieć. A jeszcze rzadziej wiemy, co to zna-
czy i gdzie szukać tych odpowiednich słów. Czytamy między wierszami i tak, jak adresatka 
wiersza Dziekońskiego, możemy utknąć na kolejnej głosce i już dalej nie pójść, nie przeczy-
tać, nie zrozumieć.

To ostatnia sobota, pisze poeta. Dzisiaj się rozstaniemy. I zostaną po nas tylko ślady: smsy, 
daty logowania w mediach społecznościowych, hasztagi, które powiedzą wszystko. Że ist-
nieje inny świat – ten bez ciebie – narysowany palcem w multimedialnych przestworzach. 
I że można w nim zniknąć, nie odnaleźć się, rozejść się na wieczny czas.

Wzrok wpatrzony w drugą osobę, (nie)odwzajemnione spojrzenie w ekran. Ile można się 
wtedy dowiedzieć? Że w każdej ciemności roślinność dąży do światła. I że w tym naturalnym 
ruchu mogę nie usłyszeć śpiewu, który pyta: co zrobię i dokąd pójdę.

Ale z tymi słowami jest tak, że spadają w studnię, więzną w gardle na głosce „sz” i gubią 
swoje partykuły przeczące. (Nie)odchodź, tę jedną sobotę mi daj. A zamiast tego słowa ula-
tują z dymem, wracają z echem. A my z nimi – zawsze nie w porę, nie na czas, nie w sedno.

Nic we mnie już nie ma pisze Dziekoński. A Fogg wtóruje: moje sny wymarzone, szczęście 
tak upragnione bez słowa odeszło. Reszta to popiół, rozwiana pustka. Artystyczny dwugłos 
wiersza wyłania go z odmętu dymu, na przekór owej pustce, która z każdym wersem coraz 
wyraźniej zadomawia się w erotyku niewypowiedzianych uczuć. Poeta ukazuje obraz spu-
stoszenia, gdy nie będzie już żadnego poniedziałku ani nawet piątku. Jest ostatnia sobota 
i nie ma już niedzieli.

Brzmi znajomo, prawda?

Magdalena Brodacka – polonistka i bohemistka, mieszka w Krakowie. Współ-

pracuje z magazynem społeczno-kulturowym „FUSS” i bada najnowszą litera-

turę czeską. Pisuje o świecie i tłumaczy. Kocha muzykę klasyczną.
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paweł harlender

Kostki i inne gry cielesne

morze zawrzało głośniej niż zwykle
wysypała się piana śliska od wodorostów

POPIÓŁ OPADŁ GŁUCHO NA MUSZLĘ
tak na potrzeby tego utworu została nazwana

popielniczka w kuchni

Dziewczynka nie powinna tak siedzieć przy stole
dziewczynie nie wypada palić

i nie daj boże przeklinać

Dał ogień wzeszła żarząca się kula
razi przynajmniej mnie po kostkach

pomiędzy nami rozciąga się upał
a ja mam kostki jak z cukru

KOSTKI WRZUCIĆ W GŁĘBOKĄ
STARANNIE WYPARZONĄ GARDZIEL

kostkom gdyby tak zgotować
bycie motywem erotycznym w wierszu

Dziewczyna nie powinna nigdy pisać pierwsza
powinna się szanować

golić miejsca tajemnicze

zabawiam się potajemnie myślą
że ŁYDKI SPADŁY NAM DZISIAJ DO KOSTEK

zabezpiecza mnie egoizm
lenistwo
oraz efekty owej pacyfikacji

seksualnej które zaakceptowałem
wyjątkowo skwapliwie

kostki rosołowe elektryczne są
kostki są rubikon wyczulone

są na różne aberracje dlatego
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JE RZUCIŁEM wolę nie zostać
posądzony o bezmyślną
gospodarkę śliną

Upijać się chodzić
w pracy z rozpuszczonymi

włosami ich poprawianie uznawane
jest za zaproszenie do flirtu

WYPADŁO MI OCZKO
obserwować zdradzieckie

które to puszcza mi się na prawej
nogawce sprawdziłem słowo

jest dopuszczalne w grach
dla ciebie wszystko jest grą usłyszałem w odwecie

Nie przypal masła nie strzel buraka
nie spiecz raka SPADAJĄCE PŁATKI

CHEERIOS W KSZTAŁCIE OKRĄGŁYM
pochłania piętrząca się fala mleka

WPADŁA MI JEDNA W OKO
wpadła mi jedna w oko
wpadła mi jedna w oko

i tak jeszcze przez parę strof

Morze zawrzało głośniej niż zwykle
wysypała się piana śliska od wodorostów

POPIÓŁ OPADŁ CICHO NA MUSZLĘ
tak na potrzeby tego utworu nazwana 

została muszla klozetowa

pamiętaj by wszystko powyłączać
powściągnąć porywczość maszyn

a najbezpieczniej by było
gdybyś nie była 

ostatnią
co gasi

Paweł Harlender (ur. 1992) – pochodzi z Zakopanego, mieszka w Krakowie. 

Absolwent tekstów kultury, student krytyki literackiej na Uniwersytecie Jagiel-

lońskim. Opublikował opowiadanie Żelazko mnie bije, szmata mnie mnie w spisko-

wym numerze kwartalnika „Ha!art”. Pojawia się regularnie w artzinie „Gazeta 

Musi Się Ukazać”. Opiekuje się kotami bliskich, kiedy wyjeżdżają.
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komentarz: michał wieczorek

Poetyka przesytu

Im prostsza potrawa, tym mniej można w niej zepsuć. Sos boloński: mięso mielone, pomi-
dory (suszone lub z puszki), trochę przypraw. Dusimy razem jak najdłużej. Nie trzeba umieć 
gotować, żeby wyszło. Jasne, to taki posiłek w wersji podstawowej, ale za to syci i cieszy.

Każdy kolejny składnik sprawia, że do zażegnania katastrofy potrzeba więcej i więcej 
umiejętności. Od prostych sosów pniemy się coraz wyżej. Po potrawkach, zupach kre-
mach, ratatujach, leczach i bigosach osiągamy pułap, na którym składników i przypraw jest 
tak wiele, że nawet Robert Makłowicz nie byłby w stanie tego ogarnąć. Nawet jeśli mamy 
świetny przepis i dysponujemy niezłymi składnikami, na niektóre potrawy lepiej się nie 
porywać bez przygotowania.

Można też gotować, czerpiąc inspiracje z wiersza Pawła Harlendera – wziąć kostkę roso-
łową, a najlepiej kilka, i dodać wszystko, co w jednej chwili przyjdzie do głowy. To, co udało 
się poecie ugotować w Kostkach i innych grach cielesnych, nie przypomina gotowego, peł-
nowartościowego dania, ale półprodukt, który należałoby najpierw odcedzic, przegotować 
i podzielić na przystępne porcje.

Podobnie jak w gotowaniu, w poezji najgorsza jest chyba przesada. Kostki i inne gry cie-
lesne są nieudanym wierszem nie z powodu braku talentu autora czy braku pomysłu. Jeśli 
czegoś tu zabrakło to chwili refleksji i solidnej pracy redakcyjnej, bo w Kostkach jest po pro-
stu wszystkiego za dużo. Mamy tu do czynienia z czymś, co określiłbym poetyką przesytu. 
Trudno mi przeprowadzić wnikliwą i rzetelną krytykę i rzucić jakąś mniej lub bardziej trafną 
interpretacją, bo nie jestem w stanie odczytać, jaki ten wiersz właściwie ma być. Poszcze-
gólne figury stylistyczne i tropy nakładają się na siebie tak szybko i intensywnie, że nie 
potrafię nadążyć za gnającymi na złamianie karku ciągami skojarzeń czy uporządkować 
znaczenia w taki sposób, by pomagały mi nawigować kolejne fragmenty tekstu.

Można byłoby to wszystko strawić, gdyby chociaż te werbalne popisy poety przydawały 
wierszowi wartości, ale najczęściej opierają się na przewidywalnych skojarzeniach i ogra-
nych motywach. Momenty, w których Harlender faktycznie wykazuje się inwencją językową, 
zacierane są przez banały i nieopanowany galop myśli. Zmyślna fraza „ŁYDKI SPADŁY NAM 
DZISIAJ DO KOSTEK” rozmieniona jest zaraz na drobne, gdy poeta znienacka przypomina 
sobie, że słowo „rubikon” też jakoś kojarzy się z kostkami. Nie wiadomo, jak się to ma 
do reszty wiersza, ale nieważne – trzeba pędzić dalej, wykrzyczeć wszystko, co ślina przy-
niesie na język. Kliknąć zapisz. Wyślij. Publikuj.

Wystarczyło się na trochę zatrzymać. Przeczytać szkic kilka razy (bo chyba ze szkicem 
mamy tu do czynienia), usunąć co gorsze fragmenty i rozwinąć ciekawe pomysły. I pierw-
szych, i drugich tu nie brakuje. Jest tu nad czym pracować, bo motyw erotyczny jest całkiem 
niezły, ale poeta zbyt często się od niego oddala. Fragmenty, w których Harlender sięga 
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po autoreferencyjność, też są intrygujące, ale wbrew ich treści mamy tam do czynienia 
jedynie z kokieterią, a nie z refleksją na temat tego, jaka ma być poezja. Gdy zastanawia się, 
co by było gdyby „kostkom tak […] zgotować bycie motywem erotycznym w wierszu”, nie 
zatrzymuje się niestety, by zapytać, po co to właściwie robić i czy nie byłoby temu wierszowi 
lepiej bez tego motywu.

Chyba najlepiej Kostki i inne gry cielesne podsumowuje fragment, w którym poeta oświad-
cza „sprawdziłem słowo jest dopuszczalne w grach” i w odpowiedzi słyszy, że dla niego 
wszystko jest grą. Kostki i inne gry cielesne pokazują, że poezja to dla Harlendera też tylko 
taka gra – zabawa w wylewanie słów na papier. Szkoda, że ta gra w wykonaniu poety jest 
wszystkim tylko nie grą z czytelnikiem, bo Harlender nie pozostawia dla tego w wierszu 
miejsca. Interesuje go wyłącznie pogoń za własnymi skojarzeniami, przez co jego tekst 
przypomina mi samotne odbijanie piłeczki o ścianę. To taki wiersz, w którym liczy się tylko 
pisanie, a nie lektura.

W przeciwieństwie do gier, w wypadku poezji trudno wskazać coś, co mogłoby być nie-
dopuszczalne. I jasne, każde słowo i każda konfiguracja słów w Kostkach i innych grach cie-
lesnych jest dopuszczalna. Tylko że lepiej pisać nie to, co można, ale to, co warto. Zostawić 
w tekście nie to, co dopuszczalne, ale to, co niezbędne.

Michał Wieczorek (ur. 1995) – studiuje filozofię i czasem filologię angielską 

w ramach Kolegium MISH UW. Publikował na Facebooku i Twitterze.
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bartłomiej kupiec

laszon ha-ra 

Hiob przeglądając się w sadzawce
nie mógł dosięgnąć odbicia twarzy 
żarliwa litania uchodziła ze spękanych ust
gdy na maku obok siadł motyl

śmiech barmanki po tej anegdotce
przypomniał mi o felietonie odnośnie etyki

Bartłomiej Kupiec (ur. 1997) – studiuje prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim 

oraz jest tłumaczem w Watching America – amerykańskim portalu informa-

cyjnym. Zwycięzca VIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Poetyckiego „Orzech” 

im. Jerzego Kozarzewskiego. Przedstawiciel rocznika ‘97 na poetyckiej niwie, 

zafascynowany filozofią, transformacją energetyczną oraz przemianami spo-

łeczno-ekonomicznymi. Stara się uciec od konsumpcjonizmu XXI wieku, ale jak 

na razie bez sukcesu. Jego wiersze były publikowane w „2Miesięczniku. Piśmie 

ludzi przełomowych” oraz w „Nowych Myślach”. Jest członkiem studenckiego 

stowarzyszenia All in UJ oraz ELSA.
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komentarz: kamil nolbert

Ogromną bibliotekę teologicznych i literackich komentarzy do biblijnej opowieści o Hiobie – 
warto odnotować na marginesie: tylko wśród tych pierwszych, w sporządzonej w 1970 roku 
bibliografii, Jean Lévêque wyliczał ponad dwieście monografii oraz niemal tysiąc artyku-
łów i studiów (!) – poeta uzupełnia, zdawałoby się, o jeszcze jeden, kolejny głos w sprawie; 
co dość symptomatyczne, nie troszczy się przy tym przesadnie o zgodność z tekstem źró-
dłowym, traktowanym, jeśli nie instrumentalnie, to, w każdym razie, pretekstowo. 

Z historii o cierpieniu Hioba zostają w wierszu jedynie – na jakich prawach: poetyckiego 
rekwizytu? – spękane usta, z których uchodzi owa „żarliwa litania”, przejmujący krzyk 
żalu, skargi, niezrozumienia; paradoksalnie jednak, jest to krzyk, którego nie słychać, stłu-
miony, wyciszony chłodną perspektywą obserwatora. Hiobowi, w pierwowzorze wadzącemu 
się wszak nie tylko z uchodzącymi za mędrców przyjaciółmi, ale ponad wszystko – z Bogiem, 
poeta głosu bezpośrednio nie oddaje, nie daje mu prawa (do) wypowiedzenia własnego, 
w żaden sposób niezawinionego bólu. Na naszych oczach rozgrywa się więc jednocześnie 
dramat człowieka jako tego, który nie potrafi dojść powodu własnego cierpienia ani tym 
bardziej udzielić odpowiedzi na fundamentalne pytanie teodycei: skąd na świecie, stwo-
rzonym przez dobrego Boga, bierze się zło oraz próbującego zbudować, zrekonstruować, 
uspójnić własną tożsamość podmiotu. Starając się w tafli wody (lustrze) dojrzeć, dotknąć 
siebie samego, Hiob nieuchronnie przypominać musi Narcyza, tyle że sens jego działa-
nia interpretować należałoby zupełnie inaczej: jako gest wyrażający nie pożądanie, lecz 
potrzebę zrozumienia (a więc: pewności, stabilności „ja”). I to zwłaszcza przy braku meta-
fizycznej instancji odwoławczej, jakiej rolę powinien odgrywać, w tym wypadku nieobecny, 
milczący Bóg. 

Zerwanie (nie tylko) stylistycznej ciągłości, które wydarza się na granicy dwu strof i daje 
o sobie znać m.in. za sprawą zmiany pozycji podmiotu („ja” wreszcie się ujawnia, przestaje 
ukrywać się za opowiadaną historią), każe zastanowić się nad jeszcze jedną kwestią i zadać 
w tym miejscu pytanie natury genologicznej: apokryf to czy anegdota (właściwie: anegdo-
tka)? Różnica tkwi, jak się wydaje, przede wszystkim w projektowanym trybie lektury, nie-
odróżnialności ironii od mowy zupełnie na serio; rzecz wydaje się o tyle problematyczna, 
że trudno w sytuacji, w jakiej stawia nas wiersz, stwierdzić z pełnym przekonaniem, czy 
rozlegający się w nim śmiech barmanki ma jednocześnie demaskować fingowaną epifanicz-
ność i metafizyczność (dając nam, czytelnikom, do zrozumienia, że bohaterka nie dała się 
na nie nabrać), czy służyć jedynie pracy pamięci podmiotu. 

Upraszczając nieco, stoimy oto przed wyborem jednej z dwu możliwości interpretacyjnych, 
z których żadna zdaje się nie prowadzić do w pełni zadowalającego rozwiązania problemu: 
albo zmuszeni jesteśmy przyznać, że choć wiersz coś przed nami udaje, a mianowicie to, 
że (parafrazując innego poetę) wie więcej niż potrafi powiedzieć, to przynajmniej na swoją 
obronę może wysunąć argument o poddaniu się literackiej grze niejednoznaczności, prawu 
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absolutnej, samozwrotnej i samoznoszącej ironii w duchu Schleglowskim; albo zostaje 
nam się pogodzić ze świadomością, że ściągająca wiersz tak stylistycznie, jak semantycz-
nie w dół puenta (a właściwie: cała druga strofa), instrumentalizująca opowieść o Hiobie 
i sprowadzająca ją do roli „anegdotki”, zaledwie tła dla niezbyt wyszukanej i poznawczo 
mało interesującej wypowiedzi podmiotu na własny temat, jest w istocie zabójczo sku-
teczna. Tertium non datur. 

Kamil Nolbert (ur. 1992) – doktorant w Zakładzie Historii Literatury Polskiej 

po 1918 roku w IFP UWr, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską o twórczo-

ści Piotra Sommera. Interesuje się krytyką literacką i dwudziestowieczną poezją. 

Mieszka we Wrocławiu.
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paweł nowakowski

Sezon w innym świetle

Oli K.

I wszystko po to, by coś po sobie zostawić – by za wszelką cenę zostawić po sobie więcej niż 
tylko złudzenie, że w niczym nie jest tak nam dobrze jak w niczym; że w niczyich oczach nie 
mamy zbyt wiele czasu, a w głosie pozostaje wyłącznie powód do śmiechu, który dotrzy-
muje kroku jak rzęsa pod językiem i przy tego rodzaju założeniach życie pozostaje zaledwie 
chwilą; dotrzymuję więc słowa stopniowo, bez pośpiechu, by na wszelki wypadek kierować 
się dłońmi, a nie zdrowym rozsądkiem i co ważniejsze: polegać na tym, co potocznie nazy-
wamy potrzebą skóry, której pozostałości to reszta dni liczona od początku opowieści, której 
bohaterami powoli się stajemy. Tymczasem gdzieś z tyłu głowy przyzwyczajam do siebie 
ciszę, stojąc w bezpiecznej odległości od drzwi i trwa to dzień, jeśli nie kilka, a ponad róż-
nicą w osiąganej temperaturze znajduję osobny pokój, gdzie będąc zaledwie częścią cało-
ści sięgam po znacznie więcej niż ktokolwiek przed zmianą czasu i znacznie wcześniej niż 
było to konieczne, bo przecież nie jest do końca prawdą, byśmy wszystkiego dokonywali 
przez, dla lub dzięki, w miarę potrzeby odsłaniając słabości pod nieobecność lekkich obycza-
jów; w innym świetle wygląda to nieco inaczej: bo niemal zrządzeniem uczysz mnie liczyć 
na palcach jednej ręki i nie mimo czegoś, ale za ogół budzisz do życia instynkt jak puste 
pudełko po zapałkach, z którego zostaje popiół pod jednym z balkonów i dzięki temu na ogół 
mieścimy się w wyznaczonej godzinie, zapadając na jedną chwilę w kalendarz ze starą datą. 
Tak zaczynamy sezon najwyższej próby, na własne życzenie, za cenę nieusprawiedliwio-
nych powrotów na właściwe tory, ponieważ kiedy nikt nie patrzy dostrzegamy wspólnie 
rzeczy znane wyłącznie ze słyszenia – pozostaje wówczas żywić nadzieję, że dalej będziemy 
opierać się możliwości bezstronnego dojrzewania w bajce przykazywanej od ucha do ucha, 
zaczynając od miejsc i momentów, w których poprzednio zazwyczaj kończyliśmy, a przez 
chwilę zastanawiamy się czy podobne postępowanie z powierzchnią, na którą dosłownie 
każdy chciałby w(y)płynąć, o ile fragment kurzu widoczny gołym okiem nie zakłóci krajo-
brazu lepszego jutra i dylematów zmieniających kolejność jak barwa tęczówki, nie ociera się 
przypadkiem o samosąd delikatnie opadający w kierunku południa na tarczy zegara, prze-
ciwnie do geograficznych wskazówek na mapie. W pewnym sensie wiele zależy od nastrojów 
panujących w sferze domysłów, co wobec pracy tak wielu rąk ma znaczenie drugorzędne 
i czego ani przed, ani po nie wypada nam kategorycznie odrzucać, dlatego świadomość, 
że znak równości to nic innego jak skreślony drogowskaz, pomaga nam przypadkiem zgubić 
po drodze butelkę mleka, plaster miodu  i głęboko odetchnąć morowym powietrzem.

Paweł Nowakowski (ur. 1992) – autor książki poetyckiej Między innymi (Mamiko, 2017), absolwent Wydziału Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Laureat m.in. OKP im. R. Wojaczka (2014), jeden z finalistów 10. edycji 

projektu Połów (2015), nominowany również do nagrody głównej w OKP im. J. Bierezina (2015) oraz w II Konkur-

sie im. Tymoteusza Karpowicza (2016). Wiersze publikował na łamach „2Miesięcznika”, „Arterii”, „Helikoptera”, 

„Opcji 1.1”., „Wakatu” oraz na stronie internetowej Biura Literackiego w ramach „BiBLioteki”. Mieszka w Poznaniu.
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komentarz: łukasz żurek

Sezon w tymże świetle

Dające się zaobserwować w ostatnich latach zaawansowane obumieranie prozy i bujne kwit-
nięcie poezji stwarza dogodne środowisko do powstawania form pośrednich, które z braku 
lepszego pojęcia określa się mianem „prozy poetyckiej”. Drożdżownia Kornhausera, Nakar-
mić kamień Nowickiej, Drobna zmiana Świetlickiego, fragmenty Domu ran Sosnowskiego… 
To tylko kilka stosunkowo świeżych przykładów tego, że wspomniane przeze mnie zjawi-
sko (ciekawie opisane przez Macieja Woźniaka1) wiedzie żywot nie tylko teoretyczny. Skoro 
wiemy, że proza poetycka miała przeszłość i ma swoją teraźniejszość, to wypada zapy-
tać, czy ma także swoją przyszłość, czy jest w stanie wyprojektować nowe sposoby pisania, 
myślenia, literackiego odczuwania itd. Po lekturze Sezonu w innym świetle Pawła Nowa-
kowskiego moja odpowiedź na to pytanie brzmi: nie, proza poetycka (przynajmniej w takie 
formie, jak u Nowakowskiego) nie ma przed sobą przyszłości. W kilku akapitach spróbuję 
wytłumaczyć dlaczego2.

Już sam tytuł tekstu Nowakowskiego naprowadza na to, skąd autor startuje. Oczywi-
ście, Rimbaud, oczywiście, Sezon w piekle, zasugerowany nawet w nieobecnym, ale domyśl-
nym rymie „świetle – piekle”3. Daleko jednak Nowakowskiemu do rozhuśtanej, rozhukanej 
wyobraźni Rimbauda. Tekst Nowakowskiego całkiem dosłownie spowija „inne światło” niż 
to, które można znać nawet z dostępnych tłumaczeń Sezonu w piekle – zamiast porwanych 
fraz – dość długie i spokojne zdania nieporuszane interpunkcyjnymi cięciami, zamiast 
zapadających w pamięć strzępów obrazów – niemalże stopień zero zarówno obrazowości, 
jak i figuratywności. W tytule Nowakowski może i wskazuje na Rimbauda, ale znacznie bli-
żej mu do Blanchota wraz z jego ledwie trzymającą się w ryzach składnią i balansowaniem 
na granicy między racjonalnością a bełkotem. Z kolei z pojedynczych zdań („Tak zaczynamy 
sezon najwyższej próby”) wygląda Andrzej Sosnowski, będący łącznikiem między Rimbau-

1  M. Woźniak, Na lewo od poezji, na prawo od prozy. Na stronie: http://www.dwutygodnik.com/artykul/6892-na-le-

wo-od-poezji-na-prawo-od-prozy.html [data dostępu: 29.09.17].

2  Jednocześnie podkreślam, że być może Sezon w innym świetle jest częścią większego zespołu tekstów, w którym 

pojedynczy fragment grałby lepiej niż solowo. Zakreślam margines krytycznoliterackiego błędu na wypadek, gdyby 

kolejna książka Nowakowskiego miała się okazać olśnieniem, czego nie wykluczam.

3  W wywiadzie udzielonym „Nowej Trybunie Opolskiej” po otrzymaniu nominacji do nagrody głównej w Ogólno-

polskim Konkursie Poetyckim im. Jacka Bierezina Nowakowski potwierdza tę inspirację: „Przerabialiśmy akurat 

na języku polskim XIX-wieczną literaturę francuską i Młodą Polskę. Coś we mnie zmienił Statek pijany Artura 

Rimbaud i potem sam podjąłem próby pisania wierszy”. A. Konopka, Student Uniwersytetu Opolskiego nagrodzony 

w konkursie poetyckim.

Na stronie: http://www.nto.pl/serwisy/akademicka/art/9252728,student-uniwersytetu-opolskiego-nagrodzony-

-w-konkursie-poetyckim,2,id,t,sa.html [data dostępu: 29.09.17].
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dem a Blanchotem, chociażby dzięki swoim dokonaniom translatorskim. (W końcu, w tytule 
tekstu Nowakowskiego może pobrzmiewać także Sezon na Helu, czemużby nie?)

Co jednak Nowakowski robi w tak zarysowanej sieci odniesień, co w niej zmienia, prze-
suwa? Ano prawie nic. Skupia się na ogrywaniu kilku chwytów dezorientujących czytelniczkę, 
przede wszystkim sugerowaniu wynikania jednych zdań z drugich za pomocą odpowiednich 
spójników („bo”, „więc”, „dlatego”, „ponieważ”, „dzięki temu”), konstruowaniu porównań 
o zatartej motywacji („w głosie pozostaje wyłącznie powód do śmiechu, który dotrzymuje 
kroku jak rzęsa pod językiem”; „budzisz do życia instynkt jak puste pudełko po zapałkach”), 
wydłużaniu zdań średnikami oraz zacieraniu granicy między wypowiedzią dosłowną, figu-
ratywną a metatekstową („samosąd delikatnie opadający w kierunku południa na tarczy 
zegara”; „bo przecież nie jest do końca prawdą, byśmy wszystkiego dokonywali przez, dla 
lub dzięki”). Problem w tym, że chwyty te są dobrze znane literaturze współczesnej. Potrzeba 
nie lada pomysłu, wyobraźni, wrażliwości lub sprytu, aby wywinąć się aż nazbyt oczywistej 
poetyckości, do której prowadzą. Nowakowskiemu moim zdaniem się to nie udaje pomimo 
(albo właśnie z powodu) samoświadomego pisania „trudnych” tekstów4.

Żeby nie być gołosłownym, skomentuję jeden dłuższy fragment Sezonu w innym świetle:

I wszystko po to, by coś po sobie zostawić – by za wszelką cenę zostawić po sobie wię-

cej niż tylko złudzenie, że w niczym nie jest tak nam dobrze jak w niczym; że w niczyich 

oczach nie mamy zbyt wiele czasu, a w głosie pozostaje wyłącznie powód do śmiechu, 

który dotrzymuje kroku jak rzęsa pod językiem i przy tego rodzaju założeniach życie 

pozostaje zaledwie chwilą (…).

Cały powyższy urywek zapowiada się obiecująco, rozpoczyna go bowiem zdanie skończone, 
nasycone pozbawioną pretensjonalności dawką patosu, które może poprowadzić Nowakow-
skiego w różne strony. Następnie jednak czytelniczka dostaje między oczy powtórzeniami 
oraz przemyśleniami z rejonów poezji ks. Twardowskiego („w niczym nie jest tak nam dobrze 
jak w niczym; że w niczyich oczach nie mamy zbyt wiele czasu”; „przy tego rodzaju zało-
żeniach życie pozostaje zaledwie chwilą”), które rzutują na nieoczywisty potencjał ukryty 
w ryzykownym porównaniu „[śmiech] dotrzymuje kroku jak rzęsa pod językiem”5. Wydłu-

4  „Sam operuję złożonymi formami, moje teksty chyba nie są do końca przystępne. Potencjalnemu czytelnikowi 

nie powinno się ułatwiać, ale w jakiś sposób można go naprowadzić. Ze strony czytelniczej naprawdę warto nad 

tekstem usiąść chwilę dłużej i dać się pochłonąć grze, do której zaprosił nas autor”. Ibidem. Mój problem z Sezo-

nem w innym świetle polegałby więc na tym, że Nowakowski zaprasza mnie do gry, w którą grałem wielokrotnie, 

co utrudnia mi efekt immersji.

5  Rzęsa pod językiem może być zarówno czymś drażniącym, wywołującym uczucie porównywalne do łaskotania, jak 

i absolutnie niezauważalnym. Fakt, że śmiech dotrzymuje kroku jak owa rzęsa pod językiem, czyni z tej mikrorze-

czy coś na kształt komicznego fatum, o którym myśli mi się bardzo nieprzyjemnie.
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żona fraza obraca się i upada w niezamierzony banał. Z podobną sytuacją mamy do czynienia 
w następnym fragmencie:

dotrzymuję więc słowa stopniowo, bez pośpiechu, by na wszelki wypadek kierować się 

dłońmi, a nie zdrowym rozsądkiem i co ważniejsze: polegać na tym, co potocznie nazy-

wamy potrzebą skóry, której pozostałości to reszta dni liczona od początku opowieści, 

której bohaterami powoli się stajemy.

Stopniowanie dotrzymywania słowa, wskazane przez samo wtrącenie „bez pośpiechu”, 
które oddala frazę od zakończenia, to ciekawy, nieoczywisty początek. Niestety, w zakoń-
czeniu, w którym powraca refleksja egzystencjalna, Nowakowski ponownie ląduje w rejonie 
prawd dobrze znanych, tym razem lekko przypudrowanych paradoksem.

Wygląda więc na to, że zaproponowana przez Pawła Kaczmarskiego do czytania poezji 
Tomasza Pułki sinusoida szumu i klarowności nadaje się także do opisu Sezonu w innym 
świetle, pod warunkiem, że usunie się wpisane w nią pozytywne wartościowanie. Genero-
wane przez Nowakowskiego tekstowe szumy w większości przypadków nie wywołują u mnie 
żadnych (za przeproszeniem) afektów, nie zachęcają do wgryzienia się w tekst. Wieloznacz-
ności wydają się grać same dla siebie, tak jak w momencie, w którym Nowakowski pisze 

„w(y)płynąć”, przypominając tym samym najgorsze czasy nadwiślańskiego postmoder-
nizmu. A kiedy niezbyt dynamiczny ruch znaczeń w rozciągniętych zdaniach zaczyna się 
klarować, to wówczas Nowakowskiemu jak gdyby brakowało pomysłu na pochwycenie prze-
klętych problemów za pomocą innego języka niż „życie pozostaje zaledwie chwilą”. Pewną 
nadzieję na wyjście poza repertuar startych chwytów daje sama końcówka Sezonu…:

(…) świadomość, że znak równości to nic innego jak skreślony drogowskaz, pomaga 

nam przypadkiem zgubić po drodze butelkę mleka, plaster miodu i głęboko odetchnąć 

morowym powietrzem.

Nagle i składnia, i to, co znajduje się w przestrzeni zdania, ulega (pozytywnie rozumia-
nemu) uproszczeniu, a do Sezonu w innym świetle wkrada się nieoczywisty humor, poten-
cjalnie destrukcyjny dla powagi całego tekstu. Może to on doprowadziłby do stworzenia 
innego światła niż to, którym i tak świeci spora część współczesnej produkcji literackiej?

Łukasz Żurek (ur. 1991) – doktorant w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu 

Warszawskiego, redaktor portalu niewinni-czarodzieje.pl w latach 2012-2017, 

członek redakcji czasopisma „Tekstualia”. Publikował m.in. w „Dwutygodniku”, 

„Kulturze Liberalnej”, „Małym Formacie”, „Przeglądzie Filozoficzno-Literac-

kim” oraz w „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”.
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małgorzata oczak

karma

przyglądaj się spokojnie tym, co drwią z miłości, powrócą
jako poeci, wszystko jeszcze raz przeżyją w wersach 
włos podzielą na sylaby, połkną bez gryzienia, z pestką
podniesione z ziemi, w środku pozostaną puści, jak naczynia na echo
co nie przestaje wołać: kiedy zabierzesz to, co we mnie zostawiłeś

skórę zrzucą lekko jak płeć, jak nazwisko
ale do końca się nie nauczą, by słowo człowiek 
mówić tak, jak ty co rano mówisz
chleb, jak mówisz woda, do końca
nie zdecydują: głód czy komunia

aż wreszcie im powiesz, spokojnie
nie musicie się ścigać, najlepsze wiersze i tak piszą zmarli

Małgorzata Oczak (ur. 1980) – mieszka w Krakowie, pisze prozę i poezję, dok-

tor psychologii, do 2013 roku pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego 

i SWPS w Katowicach, obecnie właścicielka palarni kawy Coffee Proficiency, 

mama. Tom Pobaw się ze mną powstał w trakcie studiów SLA (Studia Literacko-

-Artystyczne UJ) pod opieką Miłosza Biedrzyckiego.
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komentarz: maciej oleksy

Strach się bać. Poeci (i poetki?) stanowią dla Oczak jedynie widma zdepersonalizowa-
nych głosów, bezkształtne „naczynia na echo/ co nie przestaje wołać”; są nie tyle ofiarami 
gorączki romantycznej – nieodzownymi elementami wielkiego łańcucha bytów, ile produk-
tami ubocznymi (za)światowego recyklingu – tworami nieco nadrealistycznymi i z lekka 
melancholicznymi (wszak „do końca się nie nauczą, by słowo człowiek/ mówić tak, jak ty 
co rano mówisz/ chleb” i „do końca/ nie zdecydują: głód czy komunia”).

„[W]szystko jeszcze raz przeżyją w wersach”? Prędzej – przeżują wersy, a raczej – 
(re)wersy, gdyż poezja jest już dla nich raptem formą przetwórstwa, sztuką odpowiedniego 
zagospodarowania – konserwacji i kondensacji – resztek rzeczywistości. Karmiąc się karmą, 
poeci – zamiast wróżyć z głębi trzewi – poprzestaną na opisie tego, co naoczne i oczywi-
ste, i choć w końcu „skórę zrzucą lekko jak płeć, jak nazwisko”, bynajmniej nie nauczą się 
mówić, ale co najwyżej pi(s)ać z zachwytu – zadowolą się fonetyczną frenezją i cyniczną 
fascynacją zwykłą agonią dźwięków.

Wizja Oczak jest dość radykalna, lecz równocześnie niesamowicie urocza i fantazjotwórczo-
-ożywcza (i tutaj dziwna myśl w mojej głowie: orszak biodegradowalnych poetów, którzy 
dostąpią zbawiennego przemiału w – trwalszej niż ze spiżu – śmieciarce literatury). By 
cokolwiek znaczyć, poeta musi umrzeć. Obawiamy się jednej śmierci, a już wielu śmierciom 
ulegliśmy. Ile martwych dusz kryje się zatem za jednym wierszem Oczak? Być może lepiej 
nie wiedzieć.

Maciej Oleksy (ur. 1997) - student polonistyki w ramach MISH UJ. Sądeczanin, 

mieszka w Krakowie. Skrycie marzy o przeistoczeniu się w formę dyskursywną.
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paweł śmiałek

Kotek (po lekturze „Jenseits des Lustprincips”)

„Gdym nogę bosą stawił z dumą wielką
Na zamieć czasów,
A nie splamiłem ci łzy mej kropelką
Wstążek, atłasów!...”
C. K. Norwid [ok. 1860 r.]

Wyszedł kotek na parapet i machnął ogonkiem.
Wdrapał się na jarzębinkę, usiadł na gałązce.
Na gałązkę, obok kotka, sfrunął mały ptaszek. 
Kotek zmrużył swoje oczka i polizał łapkę.
Gdy tak lizał, ptaszek śpiewał swoje słodkie trele.
Gdy ten śpiewał, kotek cicho stanął na gałązce. 
Ptaszek śpiewa, stroszy piórka i kroczek za kroczkiem 
Kotek zbliżył się do ptaszka, i zawahał troszkę. 
Czemu, ptaszku, nie uciekasz, przecież masz skrzydełka?
Przecież kotek to jest kotek, więc wcina ptaszęta. 
Kotek czeka, ptaszek śpiewa, czerwone korale.
Drzewo szumi, kotek zniknął, nie zjadł ptaszka wcale.

Paweł Śmiałek (ur. 1995) – pochodzi z Rzeszowa, mieszka i studiuje medycynę 

w Warszawie. Od niedawna improwizuje na srebrnym saksofonie w miejscach 

publicznych. Bez znaków szczególnych. Bez uprzedzeń.
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komentarz: jakub nowacki

Co zrobić z tym kotkiem?

Po debiutanckim poemacie Pawła Śmiałka pt. Ziemia (na chór mieszany), wyróżnionym pierw-
szą nagrodą na festiwalu Złoty Środek Poezji, opublikowanym na łamach „Małego Formatu” 
i brawurowo wygłoszonym (przy dźwiękach egzotycznego didgeridoo – instrumentu dętego 
australijskich Aborygenów) na zakończenie majowego slamu w śp. Klubojadalni Eufe-
mia w Warszawie, czytelniczka otrzymuje wiersz(yk) jakże odmienny, tak w długości, jak 
i w poetyce.

O ile Ziemia..., zdradzająca wszelkie oznaki dojrzałego i błyskotliwego debiutu (oraz – 
zaledwie! – kilka mielizn, wynikających, jak sądzę, z debiutanckiej potrzeby holistycznego 
ujęcia Doświadczenia, nadmiernej skłonności do epifanii), była litanią-elegią snutą z man-
trycznie powtarzanych apostrof, peryfraz i wybujałych metafor; kombinacją narkotycznie 
przetrawionych lektur Mickiewicza, Krynickiego i Góry (pick one), o tyle ów Kotek jest próbą 
znacznie skromniejszą, operacją na mniejszym polu. Próba to jednak – niechże się czytel-
niczka nie obawia – nie mniej frapująca.

Na pozór mamy tu do czynienia z bajką (bajeczką?), czyli – za Sierotwińskim – „krót-
kim utworem wierszowanym o charakterze moralistycznym, w którym spostrzeżenie natury 
etycznej zilustrowane jest odpowiednim przykładem, często alegorycznym”, a „morał 
umieszczony bywa na początku, na końcu lub jest domyślny”. Tylko na pozór, bo choć 
pewnie chodzi poecie rzeczywiście o „zilustrowanie odpowiednim przykładem” pewnego 
„spostrzeżenia natury etycznej”, to utwór charakteru moralistycznego raczej nie ma; nie 
o morały i o szukanie ich (na początku, na końcu lub domyślnie) gierka się toczy. Chcia-
łoby się zatem powiedzieć, że Śmiałek przygotował nam w tym Kotku coś, co znać możemy 
z Bajek zwierzęcych Adama Wiedemanna, co krytyka nazwała kiedyś „programową błaho-
ścią”, a co pobrzmiewa w zakończeniu („Drzewo szumi, kotek zniknął, nie zjadł ptaszka 
wcale”) wiersza, rozładowującego napięcie i przenoszącego poetycki obrazek w inne rejestry.

Rura jest jednak grubsza. Dowiadujemy się o tym już na wstępie, bo historyjkę o kotku 
i ptaszku poprzedza Śmiałek na prawach kontrastu dwoma odwołaniami intertekstual-
nymi, obok których niepodobna przejść obojętnie. Pierwsze to Freud i Jenseits des lustprinzips. 
W myśl tej wskazówki moglibyśmy owego Kotka interpretować jako bajeczkę o napięciach id 
i ego, wyborze pomiędzy zaspokajaniem przyjemności a jej redukcją, kończąc te dociekania 
z nadzieją, że wiersz złoży się kiedyś na piękny tom pt. Bajki freudowskie.

Na inny zupełnie plan przenosi nas nawiązanie do Norwidowskiego Beatrix, przewrotnej 
ody do kobiety utożsamianej z Realnością, rzeczywistością, służącą jedynie za publiczność, 
niezdolną dotknąć głębi przeżyć poety, niezważającą na jego egzystencjalne rozterki. A jed-
nak próbuje nam powiedzieć autor Vade-mecum, rzeczywistość bezduszna, pełna bezreflek-
syjnych czytelników okazuje się poecie potrzebna, tak jak potrzebna jest widownia w teatrze. 
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Publiczność, widownia, krytyk, czytelnik to także czynniki sublimujące artystyczne popędy. 
Być może dlatego Paweł Śmiałek po brawurowym debiutanckim poemacie pisze wierszyk 
krótki, wierszyk-wstążkę, fanaberię.

Być może dlatego kotek nie zjada ptaszka, a ptaszek nie boi się sfrunąć obok niego.

Jakub Nowacki (ur. 1994) – student Wydziału Polonistyki Uniwersytetu War-

szawskiego. Publikował m.in. w „Twórczości”, „Tygodniku Powszechnym”, 

„Ha!arcie” i „ArtPapierze”. Współzałożyciel i redaktor cyfrowego miesięcznika 

krytycznoliterackiego „Mały Format”. Mieszka w Pruszkowie.
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maciej topolski

noktorama

przeszedłem rozległe połacie
żeby znaleźć sen w zamian
dostałem resztkę światła

żeby zapomnieć w reszcie
tego światła ten pochód
pokój ciebie zwłaszcza

to światło wystarczyło żeby nie iść dalej
twoim śladem błądzić tak długo 
do końca żeby stało się jasne

w ciemności nie widać zranień
trzeba być ostrożnym i pamiętać 
ciała i przedmioty 

kiedy w języku w nocy
przychodzą do siebie
przez opór płacz i zwątpienie 

czy jesteś tu jeszcze przepraszam 
myślałem że jestem już sam 
widocznie majaczysz

wszystkie psy szczekają
światło dawno je spisało
na straty jakie mamy widoki

noc długa jak dzień w tym zrównaniu
końca nie widać noc czysta błyszczy 
czerń widziałem gwiazd nie ma nadziei

śpij ja nie miewam snów
czekałem długo aż myśli odejdą
spokojnie zostanę ja sadza rozetowa
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tak ją pamiętam najlepiej
rozkwitała wśród wszystkich
kwiatów nocnych barw czerni

mówią że kiedy nocą rozkwieci się 
pamięć ze zdwojoną siłą przywoła dzienne
sprawy niepodobne połamane nasze głosy 

głośniejsze śpiewy bardziej przeciągłe
żałobne frazy ti-tiw-tiw muchołówek
tak wczesną tak późną porą nawołujące

która to godzina i jaka granica
tędy biegnie kto tam przeszedł
kiedy żywego ducha nikogo i nic

nie widać przez ciemne oka 
świt daleko a świat jeszcze dalej 
nie ma nic doprawdy zero

takie są szanse że się odnajdziesz 
poza światłem czy to ma znaczenie
i czy zbliżone jest do czegoś

co przyjdzie co zemści się
gdy zajrzysz w czarne lustro
ten cień okaże się znajomy

bez dwóch zdań bez słów
będziesz widział siebie tego się boisz
tych cieni nieswoich 

we wnętrzach snu gdzie wiem straciłeś wszystko
dokładnie tyle zbyt wiele żeby związać się 
zgodnie z prawdą wypowiedzieć wspólnie

światło 

Maciej Topolski (ur. 1989) – tłumacz, eseista, poeta, redaktor. Były redaktor 

niedoczytania.pl (2009-2011). Przygotował wybór wierszy Adama Wiedemanna 

Domy schadzek (Poznań 2012). Opublikował tom wierszy na koniec idą (Łódź 2017). 

Mieszka w Krakowie.
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komentarz: elżbieta foltyniak

Balans półmroku. O noktoramie Macieja Topolskiego

Noktowizor, nokturn, nok… – wcale niedługa lista znajomych wyrazów, zawierających rdzeń, 
pochodzący od łacińskiego noctus, rozwija się w głowie po spojrzeniu na tytuł wiersza 
Macieja Topolskiego. A gdzie noktorama? Przecież musi gdzieś tu być – słowo to brzmi nie-
pokojąco znajomo, jest w jakiś niewyjaśniony sposób oczywiste, a jednak trudno wyjaśnić 
jego znaczenie. Intuicja podpowiada: znasz je, rozum nie znajduje w swoich przepastnych 
zasobach jego definicji. Taki jest wiersz Topolskiego, aż do ostatniego wersu – sprawia wra-
żenie osiągalnego, a jednak przybliżenie się do niego często okazuje się niemożliwe. Jego 
lektura to seria zbliżeń i oddaleń, osiągania i nagłego tracenia sensu – zupełnie jakby czy-
telnik uczestniczył w migotliwym śnie, którego wiernym zapisem są kolejne strofy.

Topolski buduje przestrzeń wiersza na opozycjach, przede wszystkim na dychoto-
mii: światło-ciemność, obecnej od pierwszego do ostatniego wersu. To właśnie między 
nimi rozgrywa się najważniejsze starcie konstytuujące charakter wiersza, który opiera się 
na ustawicznej dialektyce i niekończącym się napięciu. Owo napięcie Topolski wykorzystuje, 
by postawić w jego centrum swój podmiot – nieokreślony, nieprzyporządkowany, balan-
sujący między biegunami jawy i snu, jednocześnie niezakorzeniony w żadnym z porządków 
i do każdego z nich przynależący, szukający snu i przeczący temu, że śni („przeszedłem 
rozległe połacie/ żeby znaleźć sen (…) śpij ja nie miewam snów”). Moment spotkania świa-
tła i ciemności rodzi niedookreśloną przestrzeń cienia, miejsce półmroku, na którym migo-
cze, nomen omen, niejasny podmiot. W jego podróży autor nie prowadzi nas za rękę, lecz 
wrzuca w odmęty wersów, abyśmy, tak jak on, odbijali się od brzegu ciemności, dryfowali 
do brzegu cienia i z powrotem. Podróż ta może okazać się jednak zabójcza, czytelnik słyszy 
wprost: „nie ma nic doprawdy zero/ takie są szanse że się odnajdziesz poza światłem”. Jeśli 
zatem światło chroni przed chaosem, dlaczego zmuszeni jesteśmy asystować i uczestniczyć 
w festiwalu mroków i szarości?

Przeprawa przez ciemność, tak nieoczywista i frapująca, zanosi nas ostatecznie do świa-
tła (jest to ostatnie słowo wiersza), trudno jednak mówić o szczęśliwym zakończeniu. W tej 
wyprawie nie obowiązują bilety powrotne, we „wnętrzach snu” – jak czytamy – traci się 
wszystko. Po doświadczeniu cienia niemożliwy jest swobodny powrót do światła, wspólny 
powrót do światła. I choć trudno orzec, czym jest ciemność – podświadomością, żałobą, 
rozpaczą, zapomnieniem – całkowite odzyskanie światła nie może nastąpić. A wszystko 
to rozgrywa się w noktoramie – pawilonie zwierząt nocnych, istot karmiących się odwróco-
nym porządkiem, pogrążonych w ciemności w ciągu dnia po to tylko, by odwiedzający zoo 
mogli zobaczyć je w normalnej dla siebie porze.

Na poziomie poetyki noktorama przenosi ciężar z powracających fraz (obecnych 
w debiutanckich wierszach) na niejednoznaczność języka, zbliżającą Topolskiego do poetyki 
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ostatnich utworów Dariusza Suski. Język myli tropy i rodzi niejednoznaczności, nie stając 
się jednak lingwistyczną ekwilibrystyką. Poszczególne wyrażenia są zrozumiałe, mieszczą 
się w słowniku czytelnika, a mimo to, przez swoją wieloznaczność nie zezwalają na płynną 
lekturę nie tylko za sprawą przerzutni, ale także licznych homonimów. Autor z właściwą 
sobie dyskrecją rzuca pod nogi polisemiczne kłody, które – w swojej prostocie – podczas 
lektury wydają się cienkimi gałązkami. Poetycka sprawność Topolskiego widoczna jest rów-
nież w budowie całości. Czytając noktoramę, trudno oprzeć się wrażeniu zapadania w sen 
i wybudzania się z niego. Strofy różnią się – ujmując rzecz najprościej – natężeniem świa-
tła, które pojawia się w migotliwej postaci na początku, by z czasem, w kolejnych strofach 
ustąpić miejsca nocy i ciemności (w połowie utworu noc i dzień zrównują się, ta pierw-
sza nazywana jest „pełną”). Wszystko to zmienia się w ostatnich strofach, przywodzących 
na myśl niespokojne wybudzanie się z głębokiego snu.

Śnimy więc wraz z bohaterem. Tak głęboko, że trudno już orzec, czyj to sen. Lektura 
noktoramy nosi znamiona paradoksu – mimo iż autor operuje, w gruncie rzeczy, prostymi 
pojęciami oraz ascetyczną poetyką, docieranie do jądra sensu raz po raz wymyka się z czy-
telniczych rąk. To jednak nie błąd czy poetycka niesprawność, lecz zaproszenie do wspól-
nego balansowania w półmrocznej poświacie. Bo noc, prędzej czy później, nadejdzie.

Elżbieta Foltyniak (ur. 1993) – pochodzi z Beskidu Śląskiego. Wciąż studiuje 

polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, choć ma nadzieję niedługo zostać 

magistrem. Zawodowo zajmuje się krakowską kulturą.
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oskar meller

Demolatorium znów otwarte

Jubileuszowa, dwudziesta książka poetycka Andrzeja Sosnowskiego wydawać się może formą 
„tribute to” laureata tegorocznych Silesiusów. Kontynuując jednak kreacje znane z tomów 
poprzednich, następca Domu ran jednocześnie stawia zaskakująco świeże pytanie. Czy Tra-
wers to konceptualne podsumowanie, zawieszające twórcze działania autora wzorem przy-
wołanego w otwarciu kopisty Bartleby’ego? Czy raczej, niczym w programowych Oceanach, 
wpłynięcie łódki Sosnowskiego na kolejną falę dwudziestopięcioletniej już żeglugi?

W perspektywie rozwinięcia tych pytań kluczowa wydaje się etymologia tytułu tomiku, jak 
również silnie organizująca jego lekturę sylwiczna budowa. Wśród składających się na Tra-
wers utworów jedynymi nowymi, w pełnym znaczeniu tego słowa, są otwierające książkę 
krótkie Hey nonny nonny, stanowiące autorską parafrazę heglowskiego ujęcia ironii oraz 
zamykający całość rozległy poemat tytułowy. Przestrzeń pomiędzy nimi wypełniają dwa 
trójwierszowe segmenty przekładów z Rimbaudowskich Iluminacji, rozdzielone przedruko-
wanymi w nieco odświeżonej formie dr Caligari resetuje świat i Gdzie koniec tęczy nie dotyka 
ziemi, a więc poematami z książek poprzednich. Jeśli jednak chodzi o tytuł jubileuszowego 
zbioru, to w bliskim leksyce pisarza ujęciu marynistycznym trawers określa punkt na linii 
brzegowej, prostopadły względem umownej osi, przecinającej jednostkę pływającą od rufy 
po dziób. Natomiast w terminologii budowlanej trawersem nazywa się poziomą belkę, 
pozwalającą umocować pionowe elementy urządzeń podnoszących, którymi w najnowszej 
książce jawią się przywołane z przeszłości poematy, dopełnione przez partie translatorskie, 
a domknięte niejako syntezującym ich poetyki tekstem tytułowym. Ten autoteliczny zabieg 
metaforycznego przepłynięcia obok wspomnianych utworów pozwala spojrzeć na przekrój 
twórczości poety z perspektywy ewolucji jej warsztatu. Zatem, zaprzeczając znamiennym 
wersom z Taxi, Sosnowski pozwala swym wierszom „wrócić do domu, którego nie ma”.

Trawers to jakby podróżny kajecik marynarza, w swej konstrukcji przypominający Miło-
szowską Nieobjętą ziemię, o której Jeleński pisał: „przecież wiersze prawdziwe zawsze mają 
w sobie coś z idealnego dziennika”1.

W tym poetyckim kolażu z 1981 r. autor Gdzie słońce wschodzi... między krótkie epigrafy 
i mocno estetyzowane poematy (m.in. znakomity Ogród rajskich rozkoszy) wplata liczne 
przekłady z autorów przez lata wpływających na kształt twórczości noblisty (Lawrence, 
Whitman czy Nietzsche). W jubileuszowym tomie podobnym autotelicznym zabiegiem sza-
chuje Sosnowski na tle Iluminacji i programowych poematów sprzed siedmiu i dwunastu lat, 
ukazując proces dojrzewania własnych toposów. Metaforyczna łódka wypływa więc dalej, 
spuszczając zasłonę ironii (którą w Hey nonny, nonny, za Heglem, poeta utożsamia z kobietą) 

1  Cz. Miłosz, Nieobjęta ziemia, Gdańsk 2011.
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na prognozy ewentualnego końca żeglugi. Ironii, z której – zdaniem wielu postmoder-
nistów – w sztuce słowa zrezygnować nie sposób. Krytyka zdążyła już chyba zauważyć, 
że twórca Taxi nie utożsamia się z tym poglądem. Trawers natomiast podkreśla, jak trudno 
mu odstąpić od reorganizacji własnych lirycznych głosów, nazywanych przez niego nieco 
groteskowo siostrami, które za artykułem Marty Koronkiewicz nazwać można reprezenta-
cją tytułowych „wszystkich ciał Sosnowskiego”2. Zatem koniec artystycznych poszukiwań 
i reinterpretacji własnej językowej tradycji równałby się, według autora, z kresem arty-
stycznej żeglugi. We wstępie sam znamiennie kontestuje to formułą „I would prefer not to”.

Podobnie jak w kilku ostatnich książkach Sosnowskiego, również w Trawersie odczuwalny 
jest mocniejszy zwrot w stronę tonu polityczno-społecznej krytyki, w stosunku do tomów 
sprzed przełomowego w tym wymiarze Poems. Nieprzypadkowy zatem dobór tych bardziej 
zaangażowanych fragmentów Iluminacji sprawia, że głównym ideowym patronem tomiku 
zostaje Guy Debord, przywołany w wierszu otwierającym książkę obok Melvile’a, Szek-
spira i wspomnianego już Hegla. Natomiast warsztatowym przewodnikiem całości autor 
czyni francuskiego modernistę. O ile jednak w zeszłorocznym Domu ran mianował nim 

„malarza życia nowoczesnego”, o tyle nad Trawersem zawiesza wyraźny patronat Arthura 
Rimbauda, którego alchemia słowa organizuje liryzm Sosnowskiego już od debiutanckiego 
Życia na Korei.

Rimbaudowskie jasnowidzenia opisane w liście do Paula Demeny’ego3 autor Gdzie koniec 
tęczy... określa, w ślad za paryskim poete maudit, jako zdrady zmysłów, niezbędne do recy-
tacji świata. Te naszpikowane synestezjami sensualne sabotaże to jakby pęknięcia rzeczy-
wistości, pomiędzy którymi dryfuje barka Sosnowskiego: „(Finał nie jest żadną nawałnicą). 
/ Zdradami natomiast porozumiewamy się”4. Nawałnicą w Trawersie nie jest również histo-
riozofia, nad którą w celach obserwacyjnych Sosnowski zawiesza podmioty swoich wierszy 
niczym kolejne elementy na budowlanym trawersie.

W Domu ran filtrem dla takich epokowych rozważań były ramy Paryskiego spleenu i Bau-
delaire’owska próba zarysowania życia nowoczesnego. W ostatnim tomiku podobną funkcję 
pełnią przywołane w pierwszym segmencie przekładów z Iluminacji figury „będącego teraź-
niejszością i powabem umykających miejsc” Dżina5 oraz Hortensji, „na której gestach każda 
potworność odciska się gwałtem”6. Drugą partię Rimbaudowskich przekładów otwiera apo-
strofa do siostry francuskiego poety, której figura w pewien sposób koresponduje ze wspo-
mnianymi „siostrami” autora Sezonu na Helu. Podsycona hasłami francuskiej rewolucji 

2  M. Koronkiewicz, Wszystkie ciała Sosnowskiego, w: Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego, 

Poznań 2011.

3  A. Rimbaud, Wiersze – Poesies, Kraków 1993, s. 301–305.

4  A. Sosnowski, Trawers, Stronie Śląskie 2017, s. 14.

5  Ibidem, s. 21.

6  Ibidem, s. 22.
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z kolejnej w tym segmencie Demokracji, wizyjna epifania sodomicznego tytułowego mia-
sta z partii ostatniej stanowi pewne odbicie Korei, krainy smutku i emocjonalnej stagnacji 
z debiutu poety. W tym symptomatycznym ujęciu bieg dziejów przestaje mieć zatem formę 
kroniki zbrojnych konfliktów, wolnościowych zrywów i życia wielkich wodzów – przyjmuje 
prywatny odcień.

W ujęciu niepowtarzalności frazy, prywatny jest również – charakterystyczny dla 
Sosnowskiego – wciąż autonomiczny na polskiej scenie poetyckiej kod Trawersu, który sta-
nowi implozję językowych zdrad zmysłów. Autor, korzystając z alchemii Rimbauda, wrzuca 
do poetyckiego kotła rozliczne obrazy zastępcze, nieprzystające idiomy wyrosłe na pęk-
nięciach językowej komunikacji. W tym alchemicznym szyfrowaniu nowej książki poeta 
zastawia jednocześnie pewną pułapkę na skłonnego do szufladkowania czytelnika. Pozornie 
prywatyzując frazę tomiku, odwołuje się do koncepcji Wittgensteina i wchodzi tym samym 
w polemikę z wymiarem prywatności książki. Zdaniem niemieckiego filozofa, nie sposób 
bowiem nadać odcienia prywatności uczuciom i stanom, z których chcemy się publicznie 
uzewnętrznić, niezależnie od tego, jakich środków ku temu użyjemy i w jaki sposób zakodu-
jemy informację w procesie „gry językowej”. Dopełnieniem tego konceptu jest zamykający 
całość poemat tytułowy, będący silnie autotematyczną, środowiskową podróżą na pokła-
dzie barki literata, przez akweny jego twórczości, do wieży matki literatury, figurującej 
tu pod postacią syndyka. Taką interpretację nasuwa patronat Rimbauda. Jednak, jeżeli znów 
przyjmiemy za duchowych przewodników książki Deborda i Wittgensteina, postać syndyka 
zyska wymiar bardziej zaangażowany – stanie się symbolicznym zwierzchnikiem autory-
tarnego systemu polityczno-społecznego, którego krytykę pod wierzchnią warstwą inter-
pretacyjną skrywa Trawers. Kolejnymi przystankami żeglugi nazwać można intertekstualne 
odwołania do poprzednich tomów Sosnowskiego, od basenowego skoku z Wild Water King-
dom po powrót do pojęcia Domu ran. Ten zabieg pozwala spojrzeć na idiomy, figury, a także 
głosy tej poezji z nowej „trawersywnej” perspektywy.

Dowodem tego pozostaje również fragment partytury Suity zakopiańskiej Witolda Szalonka, 
wzorowany na tym z Gdzie koniec tęczy..., przedrukowany w nowym poemacie, z uwzględnie-
niem zmiany punktu widzenia z lotu ptaka na perspektywę żabią.

Jubileuszowy tomik to alchemiczna żegluga przez wyspy twórczości autora Stancji. Podróż, 
w której pod warsztatowym patronatem Rimbauda Sosnowski zdaje się w pewnej intertek-
stualnej grze w skojarzenia i filozoficzne kalambury wykładać metodologię rozbioru wła-
snego poetyckiego języka. Jednocześnie upewnia czytelnika, że liryka ta to z pewnością nie 
Much ado about nothing. Kolejne mijane porty literackiej podróży tworzą pewną mapę tra-
dycji, ukazują zwrot autora w przestrzeń bardziej zaangażowaną. Nie wycofując się z her-
metycznego kodu, z którego wyrastały toposy tej twórczości, z pomocą pewnej dawki ironii 
Sosnowski znów odmalowuje panoramę współczesnego społeczeństwa. Społeczeństwa spek-
taklu, do złudzenia przypominającego opisane w legendarnej rozprawie Deborda pod tym 
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samym tytułem7. Ostatnia książka Sosnowskiego wydaje się zatem manifestem zdolności 
do ciągłej reinkarnacji własnych scenicznych twarzy, zarazem hołdem dla niekwestionowa-
nego mistrza w tej materii, nieprzypadkowo idola Sosnowskiego – Dawida Bowiego. Trawers 
pozwala pozostać odbiorcy naocznym świadkiem tych przemian, występującym wewnątrz 
bohaterem poematu, obywatelem symbolicznej Korei. Wieńczące Trawers schtum nie ucina 
głosu poezji Sosnowskiego, lecz zaprasza czytelnika do „trawersywnego” zawieszenia nad 
nią i spojrzenia na dwudziestopięcioletnią peregrynację z perspektywy uczestnika gier wio-
sennych, krokodylka w demolatorium horyzontu zdarzeń.

7  Por. G. Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, tłum. M. Kwaterko, War-

szawa 2016.

Oskar Meller (ur. 1993) – urodzony w Zgorzelcu. Student wrocławskiej poloni-

styki, obecnie przygotowujący pracę magisterską na temat źródeł poetyki przed-

stawienia tytułowych mar dojrzewania w Zmorach Emila Zegadłowicza. Publikuje 

głównie teksty dotyczące polskiej poezji najnowszej.
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małgorzata sury

Jesus Christ Was Betrayed By A Kiss

Muszę zacząć od osobistego wyznania: na dźwięk nazwiska Boba Dylana zaczyna mi szyb-
ciej bić serce, krew buzuje w żyłach, oczy zachodzą rozmarzoną mgiełką. Jednym z moich 
największych marzeń było otrzymanie przez niego – pisarza, poetę, muzyka, malarza – 
literackiej Nagrody Nobla. Trzynastego października anno Domini dwa tysiące szesnaście 
od zawału serca uchronił mnie tylko spontaniczny wybuch radości publicznie zamanifesto-
wany dzikim tańcem i podskokami. Na koncercie polały się łzy me czyste, rzęsiste (których 
nie jestem w stanie powstrzymać też po każdorazowym odsłuchaniu Hard Rains A Gonna 
Fall). Moją konsumpcją kultury długo zarządzali ci, którzy go inspirowali (Beat Generation) 
i ci, których inspirował (Patti Smith). Ten przydługi i egzaltowany wstęp można streścić 
w trzech słowach: uwielbiam Boba Dylana.

Nie wątpię, że Filip Łobodziński podziela moje odczucia. Nie dziwi zatem podjęcie przez 
niego tego, trzeba to od razu przyznać, karkołomnego przedsięwzięcia: przełożenia czę-
ści utworów amerykańskiego artysty. Dwudziestego lutego dwa tysiące siedemnastego roku 
nakładem Biura Literackiego ukazał się zbiór stu trzydziestu dwóch tłumaczeń piosenek.

Piosenek czy wierszy? Właściwie od tego rozróżnienia zaczynają się wszystkie problemy 
Dusznego kraju. Dla mnie, i zapewne nie tylko dla mnie, Dylan nie dość, że jest poetą, jest 
również wybitnym poetą, literatem pierwszej wody, któremu ponadto udało się dotrzeć 
do masowego odbiorcy z niebanalną refleksją/przekazem. Dylan nie tylko wyprowadził 
niszowe gatunki muzyczne z cienia, ale również nadał nowy charakter tekstowi piosenki, 
pokazując, że może być ambitny i maksymalnie zbliżony do „tradycyjnie” rozumianej poezji. 
Dla innych jest jedynie zdolnym piosenkarzem-tekściarzem. Dyskusja, w której zajmowano 
te postawy, rozgorzała na dobre oczywiście po Noblu.

Niejasny status czy też kwestia przynależności Dylana tym bardziej komplikuje problem 
przekładu (jakby nie wystarczył już język najeżony amerykańskim slangiem, bardzo silnym, 
hermetycznym idiomem amerykańskości, aluzjami do Biblii, tradycji żydowskiej, niewol-
niczych bluesów i niezliczonych właściwie rejestrów kultury). Łobodziński w starciu z tym 
językiem (językami?) odchodzi od czystego, filologicznego przekładu interlingwalnego 
na rzecz przekładu interkulturowego; nie jest jednak w tym konsekwentny: zamiast Mag-
gie’s Farm mamy Firmę Ziuty, ale już Girl From Brownsville z niewiadomych przyczyn została 
przemianowana na Dziewczę znad Rio Grande. Teksty, wychodzące od anegdoty, jak np. Hur-
ricane – historia niesłusznego oskarżenia czarnoskórego boksera o morderstwo – zacho-
wały swój wyjściowy kontekst. Nie byłoby w tym nic złego, jak każdy dylanofil uważam, 
że potrzebne jest przełożenie tej twórczości na język przystępniejszy dla odbiorcy spoza 
amerykańskiego kręgu kulturowego, bo nawet doskonała znajomość angielskiego i jako takie 
rozeznanie w amerykańskiej kulturze nie wystarczą, żeby w pełni Dylana ogarnąć. Łobo-
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dziński decyduje się jednak na jeszcze jeden zabieg: stara się zachować oryginalny rytm 
piosenkowej frazy (utwory z tłumaczonymi tekstami wykonuje zresztą z zespołem Dylan.pl; 
niedawno ukazała się płyta i z przykrością muszę przyznać – Dylan.pl brzmi na niej jak dru-
goligowy zespół poezji śpiewanej, m.in. przez spore ograniczenie instrumentarium. Muzycy 
zdecydowali się np. pozbyć ikonicznego pasażu na organach z Like a Rolling Stone). To powo-
duje dziwaczny dysonans: nie trzymając się blisko wyjściowych znaczeń próbuje zachować 
ogólny „nastrój tekstu”, nie tyle signifié pojedynczych wyrazów czy zdań, ale głębszą struk-
turę całego utworu – także na poziomie brzmieniowym.

Okazuje się to zadaniem ponad siły tłumacza. Jak wiadomo rymy w języku angielskim są 
głównie męskie, w polskim – żeńskie. To często powoduje koszmarne zgrzyty: po prostu 
w języku polskim nie ma aż tylu jednosylabowych słów, przez co Łobodziński często musi 
uciekać się do anachronizmów, słów zapomnianych, nieprzyjemnie zgrzytających i chrzęsz-
czących (co znowu oddala go od Dylana, którego twórczość z jednej strony jest na gruncie 
języka skomplikowana i nie ucieka się do prostych rozwiązań, z drugiej – brzmi wyjątkowo 
naturalnie, zachwyca płynnością i lekkością frazy).

Pora na konkret (drobna próbka):

My love, she speaks like silence

Without ideals or violence

She doesn’t have to say she’s faithful

Yet she’s true like ice, like fire

People carry roses

And make promises by the hour

My love she laughs like the flowers

Valentines can’t buy her

A teraz Łobodziński:

Ma miła mówi ciszą

nie dręcząc i nie błyszcząc

jak lód rzetelna i jak ogień

wierna, bez jej słów to wiem

tam wręczają sobie róże

sypią w krąg obietnicami

ma miła śmieje się z kwiatami

walentynką nie przekupisz jej

Mam wrażenie, że nawet niespecjalnie trzeba komentować, co tu poszło nie tak. Próba 
zachowania oryginalnego rytmu (skądinąd uzasadniona, bo teksty Dylana rymowały się pra-
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wie zawsze) nie dość, że zmusza tłumacza do dzikich akrobacji, jeśli chodzi o dobór słow-
nictwa, to jeszcze każe mu modyfikować naturalny szyk zdania – tak, żeby jednosylabowe 
wyrazy znajdowały się na końcu wersu. Język po prostu nie wytrzymuje tak silnego pogwał-
cenia reguł użycia. Choć nic tu tak naprawdę nie jest niepoprawne gramatycznie, wszystko 
się rozpada, zaczyna brzmieć tanio i pretensjonalnie.

W dodatku Łobodziński nie jest konsekwentny we własnych wyborach. Raz stosuje rymy 
(bardzo) dokładne, w następnej strofie stoi np. „stacjach-racjach-sytuacjach”, raz nie tyle 
niedokładne, co raczej niechlujne, jak w wyżej zacytowanych fragmentach: „ciszą-błysz-
cząc”. To jeszcze bardziej rozszczelnia przekłady, wysuwa na pierwszy plan desperackie 
wysiłki tłumacza usiłującego zachować rytm.

Kompromisy w języku zmuszają do kompromisów również w przekładaniu znaczenia, 
co, przynajmniej dla mnie, jest najgorszym (niewybaczalnym wręcz) grzechem Łobodziń-
skiego. I znowu tylko na przykładzie przytoczonego wyżej tekstu Love Minus Zero/ No limit 
(po naszemu: Miłość bez zera/ Żadnych ograniczeń): ukochana podmiotu lirycznego w wersji 
oryginalnej „jest pozbawiona ideałów i przemocy” (zdaję sobie sprawę, że takie dosłowne 
przełożenie brzmi równie koślawo), co odsyła do miłości jako uczucia czystego, niewinnego 
i nieskażonego uwarunkowaniami polityczno-kulturowymi (wydaje się to wyjątkowo zna-
czące, jeśli weźmie się pod uwagę personę Dylana jako autora protest-songów). Co niby ma 
znaczyć „nie dręcząc i nie błyszcząc”? Pewnie pokazuje „ty” liryczne jako kogoś wyzbytego 
egoizmu w miłości. To jednak całkowicie zmienia kontekst utworu i koszmarnie spłyca jego 
możliwe interpretacje. Dalszych przykładów nie trzeba daleko szukać. Użycie wyrazu „rze-
telna” (zamiast angielskiego „true”) zupełnie nie pasuje do rejestru lovesongu. Rzetelność 
odsyła raczej do pracy i obowiązków, kłóci się z tą lekką, ale jednocześnie piękną deklaracją 
uczucia. Czasem można odnieść wrażenie, że Łobodziński nie do końca wyłapuje subtelności 
Dylanowskiej poetyki – chociażby w przetłumaczonym idiomie „can’t buy her” na „nie prze-
kupisz jej” (znowu ta nieszczęsna tendencja do wyjątkowo topornego rymowania i zachowa-
nia rytmu oryginalnej frazy powoduje gwałt na znaczonym). Tutaj ponownie widać trudność 
w przekładzie z angielskiego na polski. Zgrabny rym semantyczny Dylana „hours/flowers” 
zostaje zastąpiony ciężkim, gramatycznym: „obietnicami/kwiatami”. Wszystko to powo-
duje, że lekki jak piórko lovesong zmienia się w przyciężkawe, średnio poetyckie wyznanie 
miłosne poety wanna-be, pozbawionego talentu, za to bardzo mocno chcącego imponować. 
Tylko komu? Fani Dylana raczej nie docenią tego, co wyczynia Łobodziński.

Z doskonałych tekstów poetyckich – często dowcipnych, posługujących się zjadliwą ironią 
do komentowania bieżącej sytuacji polityczno-społecznej, nie tracących jednocześnie rysu uni-
wersalnego – w tłumaczeniu powstają istne koszmarki bez grama wyczucia językowego. Oczy-
wiste jest, że przy tak szeroko zakrojonym projekcie musi się pójść na pewne kompromisy, 
jednak te, na które zdecydował się Łobodziński, przegrywają na całej linii. Nie widzę powodu, 
dla którego zdecydował się zachować strukturę rytmiczną wierszy. Nie winię go za to, że chciał 
oddać hołd również muzycznej stronie twórczości Dylana, mam za to problem z efektem fina-
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łowym. Inna sprawa, że przez bardzo specyficzny sposób wykonywania, który zresztą zmie-
niał się przez całą ponad pięćdziesięcioletnią karierę, nawet angielskie covery wypadają blado.

Znęcanie się nad Łobodzińskim wcale nie sprawia mi przyjemności. Doceniam to, że chciał 
tę trudną i hermetyczną twórczość spopularyzować – przybliżyć odbiorcy z innego kręgu 
kulturowego. Wydaje mi się jednak, że więcej zyskałby, decydując się na przekład bliższy 
językowo. Niepotrzebne są nam, słabej jakości zresztą, polskie wersje piosenek, za to przy-
dałyby się staranne przekłady, uwzględniające językową maestrię Dylana, jego ostry jak skal-
pel zmysł krytyczny, który, dzięki absolutnie niezwykłemu talentowi, pozwolił mu dotrzeć 
do szerokiego grona odbiorców, na zawsze zmieniając oblicze muzyki i kultury popularnej. 
Cóż, być może, żeby tłumaczyć geniusza, potrzeba drugiego geniusza.

Małgorzata Sury (ur.1994) – poetka, prozaiczka, eseistka, krytyczka. Tak 

naprawdę to nie. Od czasu do czasu coś tam piszący random.
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paweł kaczmarski

Noc długich łyżek. O krytyce liberalnej i lewicowej

Znają Państwo przypowieść o długich łyżkach?
Jak poucza Wikipedia, jej dokładne pochodzenie nie jest znane, funkcjonuje ponoć 

w wielu różnych religiach – niżej podpisany pamięta ją z „lekcji religii”, czytaj – katechezy 
z czasów szkoły podstawowej. W każdym razie rzecz idzie mniej więcej tak: uczeń pyta 
nauczyciela, jak wyglądają piekło i niebo – co jest tak przerażającego w pierwszym, a tak 
wspaniałego w drugim. Nauczyciel w odpowiedzi opisuje ucztę: zastawiony stół, mnóstwo 
różnych potraw i napojów, ale ludzie, biorący w niej udział, mają łyżki za długie, by trafić 
nimi do własnych ust; wszyscy głodują, więc i cierpią, mając jedzenie na wyciągnięcie ręki, 
ale nie mogąc z niego korzystać. Tak miałoby wyglądać piekło. Potem nauczyciel opisuje 
dokładnie tę samą ucztę – w bród jedzenia, najbardziej wymyślne potrawy etc. – i te same, 
za długie łyżki; tym razem dodaje jednak: owymi za długimi łyżkami każdy podaje jedzenie 
osobie po drugiej stronie stołu, dzięki czemu nikt nie chodzi głodny i wszyscy są nasyceni. 
Tak wygląda niebo.

Strasznie kiczowate, prawda?
A jednocześnie bardzo chwytliwe – i w swoim przekazie tyleż niekontrowersyjne, 

co odwołujące się do fundamentalnych wspólnotowych intuicji. To, czy żyjemy w „piekle” 
czy w „niebie” zależy od nas samych i od tego, jak wykorzystujemy dostępne narzędzia; 
każdy potrzebuje innych ludzi; nie da się zbudować społeczeństwa na absolutnym indywi-
dualizmie. Jeśli odłożymy na bok ewentualne religijne konotacje, podstawowa (i być może 
najbardziej radykalna) konkluzja brzmiałaby: lepszy świat – społeczeństwo, wspólnotę – 
możemy zbudować tylko wtedy, gdy gramy na innych, dla osoby po drugiej stronie stołu.

Oczywiście, autorzy przypowieści – kimkolwiek byli – zakładali, że zarówno mieszkańcy 
piekła, jak i nieba postępują w jakimś sensie celowo i świadomie: zbawieni z własnej woli 
dokarmiają się nawzajem, potępieni głodują ze względu na własną chciwość, nieufność 
i zapatrzenie w siebie. Ale popuśćmy wodze fantazji i zastanówmy się, czy ta wyjściowa 
wizja pozwala wyobrazić sobie utopię niezamierzoną bądź przypadkową. Innymi słowy, czy 
piekło dałoby się przerobić na niebo, gdyby wmówić każdemu potępionemu na osobności, 
że jeśli zacznie karmić osobę naprzeciwko, to w jej ustach jedzenie zmieni się w palącą tru-
ciznę? Czy obserwowalibyśmy odtąd gromadę złośliwie uśmiechniętych piekielnych rezy-
dentów, naraz przybierających na wadze i przekonanych, że jako jedyni korzystają z całej 
sytuacji (a ich współbiesiadnicy robią tylko dobrą minę do złej gry)?

Utopijna równość osiągnięta przez kombinację beztroskiej ignorancji, pasywnej agre-
sji i mimowolnego dokarmiania przeciwnika – na swój sposób pociągająca (i cokolwiek 
faustowska) wizja.
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***

Wizja ta wyklarowała się w mojej głowie – przyznajmy, w dość trudny do zrekonstruowa-
nia sposób – na jakimś etapie lektury komentarzy i polemik sprowokowanych szkicem Mai 
Staśko o seksizmie Marcina Świetlickiego. W skrócie: Staśko napisała1 przeciwko Świe-
tlickiemu, Poprawa napisał2 przeciwko Staśko, Staśko odpowiedziała Poprawie3. W debatę 
włączyli się jeszcze m.in. Aldona Kopkiewicz4, Emilia Konwerska5 i Dawid Juraszek6, ale 
to dyskusja na linii Staśko–Poprawa przykuła uwagę literackiego środowiska i ustawiła 
podstawowe osie sporu.

Spór okazał się gorący – niekoniecznie w dobrym sensie tego słowa; widzieliśmy wie-
lokrotne ataki na tak zwanego chochoła, uproszczenia, seksistowskie podteksty, morali-
zatorstwo, ataki personalne, i tak dalej. Co jednak najciekawsze, sądząc po kuluarowych 
i mediospołecznościowych komentarzach, każdy kolejny głos w sporze powodował raczej 
nie wzmocnienie danego stanowiska, ale reakcję alergiczną u czytelników – którzy po każ-
dym agresywnym ataku stawali odruchowo w obronie osoby atakowanej.

Spójrzmy bowiem: starszy poeta, nie cieszący się ostatnio wśród „zaangażowanych” 
autorów i czytelników najlepszą renomą, zyskuje nawet w ich gronie pewną sympatię czy 
współczucie po dość napastliwym ataku młodej krytyczki. Ale tezy tej ostatniej, w pierw-
szej chwili sprawiające wrażenie przesadzonych, chaotycznie sformułowanych i miejscami 
przynajmniej słabo uargumentowanych, nabierają niespodziewanego powabu, gdy „kon-
trować” próbuje je starszy krytyk – w mało merytorycznym i zaskakująco seksistowskim 
felietonie. Jednak, żeby nie było za prosto, z owym starszym krytykiem również zaczynamy 
nieuchronnie sympatyzować, gdy młoda krytyczka chce, by zatrudniający go uniwersytet 
zastosował wobec niego dyscyplinarne sankcje – za tekst niestosowny, ale na pewno nie 
otwarcie mizoginiczny i napisany w trybie krytycznoliterackiego felietonu.

1  Maja Staśko, Niepokorny poeta polityczny znów broi, http://krytykapolityczna.pl/kultura/czytaj-dalej/niepokorny-

-poeta-polityczny-znow-broi-zobacz-memy/ (publikacja: 28.06.2017).

2  Adam Poprawa, Emilia próbuje, ale nie pojmuje, http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/cykle/emilia-probuje-

-pojmuje/ (publikacja: 10.07.2017).

3  Maja Staśko, To nie tylko obrona Świetlickiego, to dyscyplinowanie przez stygmatyzację i pogardę, http://krytyka-

polityczna.pl/kultura/to-nie-jest-obrona-swietlickiego-to-dyscyplinowanie-przez-stygmatyzacje-i-pogarde/ 

(publikacja: 14.07.2017).

4  Aldona Kopkiewicz, O polityce i poezji, bezpośrednio, http://ha.art.pl/projekty/felietony/5181-o-polityce-i-poezji-

-bezposrednio.html (publikacja: 14.07.2017).

5  Emilia Konwerska, Dajcie chłopu siedzieć w domu, http://krytykapolityczna.pl/kultura/czytaj-dalej/obrona-swi-

etlickiego/ (publikacja: 29.06.2017).

6  Dawid Juraszek, Wolność jedynie słusznego słowa, http://krytykapolityczna.pl/kultura/wolnosc-jedynie-sluszne-

go-slowa-polemika-do-polemik-o-swietlickim/ (publikacja: 30.07.2017).
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Czytelnik staje się tu praktycznie bezwolny: poziom tekstów i sposób argumentacji spra-
wiają, że za każdym razem przyciąga go akurat to stanowisko, które nie jest w danej chwili 
prezentowane. O ile nie ma w tej grze jakiejś konkretnej własnej stawki, o tyle jedynym spo-
sobem na wygranie wydaje się nie zabierać w ogóle głosu.

Jeśli przypowieść o łyżkach faktycznie opisuje jakiś rodzaj „raju”, to ten model krytycz-
noliterackiego sporu stanowiłby jego groteskowe przetworzenie: wszyscy uczestnicy mają 
łyżki za długie, by grać na siebie i swoje stanowisko, więc – chcąc nie chcąc – podbudo-
wują stanowisko przeciwnika. To, co atakującemu wydaje się atakiem, jest w rzeczywisto-
ści umocnieniem pozycji oponenta. Równość osiągana jest przez wzajemną autodestrukcję 
(mutually assured self-destruction), równowagę sił wypracowuje się serią strzałów w stopę.

***

Poniższy szkic jest dość długi – uczestnikom komentowanego krytycznoliterackiego sporu 
wytykam w nim różnego rodzaju uproszczenia, nieścisłości i manipulacje; żeby nie wysta-
wić się na zarzut otwartej hipokryzji, sam muszę ich teksty omówić rzetelnie i możliwie 
wyczerpująco. Dlatego tekst podzieliłem na dwie części. Pierwsza z nich to w całości omó-
wienie tekstów Staśko i Poprawy (a także pokrótce Emilii Konwerskiej i Dawida Juraszka); 
czytelnicy, mający mniej czasu, zainteresowani wyłącznie tak zwaną warstwą wniosków 
albo zwyczajnie znający już bardzo dobrze omawiane szkice, mogą ją zapewne pominąć 
bądź szybko przejrzeć. W części drugiej stawiam pewne tezy na temat podziałów politycz-
nych definiujących (bądź mogących w najbliższym czasie zdefiniować) polską krytykę poezji; 
to próba systematyzacji i pewnego rodzaju przestrogi.

1. Punkty sporne
Na wstępie chciałbym docenić oboje krytyków, o których będzie dalej mowa. Dyskusja jest/
była gorąca, nabudowująca się wokół niej od kilku tygodni w kuluarach życia literackiego 
atmosfera pozostaje niezbyt przyjemna, da się wyczuć rozdrażnienie i uprzedzenia. Zazna-
czę więc: i ze Staśko, i z Poprawą związany jestem na różne sposoby osobiście, i głosy obojga 
uważam za naprawdę istotne (obiektywnie i subiektywnie bądź personalnie).

Adam Poprawa to ważny, wpływowy, szalenie metodyczny i oczytany krytyk, od którego 
miałem przyjemność uczyć się swego czasu pewnych podstaw pracy krytycznej (trafiłem 
na jego seminarium na samym początku własnych krytycznoliterackich wprawek i wiele tym 
zajęciom oraz późniejszym rozmowom zawdzięczam). Uważam go za świetnego stylistę, 
jednego z najlepszych współczesnych polskich prozaików (zob. Walce wolne, walce szybkie 
oraz Kobyłka apokalipsy) oraz, last but not least, za jednego z najlepszych żyjących pamfle-
cistów języka polskiego (podtrzymywanie tej formy, i to podtrzymywanie w fantastycznym 
stylu, jest czymś, za co wszyscy czytelnicy i czytelniczki polskiej literatury powinni mu być 
wdzięczni). Miałem przyjemność zapraszać Poprawę do różnych (współ)organizowanych 
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przeze mnie projektów i przedsięwzięć, jestem doktorantem w zakładzie, w którym Poprawa 
pracuje, a osobistą znajomość z nim bardzo sobie cenię.

Cenię sobie również znajomość z Mają Staśko, której młodokrytyczny głos uważam za cie-
kawy, oryginalny i istotny; a w wielu momentach również, z tego czy innego powodu, bli-
ski mi osobiście. Staśko, podobnie jak Poprawę, również miałem przyjemność zapraszać 
do (współ)organizowanych przedsięwzięć i wydarzeń. Poznańska krytyczka mówi o istot-
nych, nierzadko przemilczanych sprawach, a jej polityczne stanowisko pozostaje niejedno-
krotnie bardzo blisko mojego. Oboje należymy do partii Razem. Nie zgadzam się z wieloma 
tezami czy zarzutami stawianymi w jej ostatnich tekstach, nie mogę ukrywać, że często 
budzą mój bardzo silny opór; pamiętam jednak jej bardzo dobre, nieco starsze szkice (jak 
ten, który wraz z Martą Koronkiewicz pomieściliśmy w antologii Zebrało się śliny czy tekst 
o Brzozowskim opublikowany przez nas na stronie magazynu „Przerzutnia”7).

Po tych miłych słowach czas na krytykę. Mam nadzieję, że teraz nikt nie może mi już 
zarzucić, że jestem z założenia negatywnie nastawiony wobec Poprawy czy Staśko – domyśl-
nie czytam bowiem teksty obojga przychylnie i życzliwie – a to o tyle istotne, że miejscami 
może być dość ostro.

***

Szkic Mai Staśko Niepokorny poeta polityczny znów broi czytało mi się dziwnie z dwóch powo-
dów. Po pierwsze – dlatego, że po jego lekturze (wielokrotnej) nie byłem w stanie zrekon-
struować wywodu krytyczki czy nawet wskazać więcej niż dwóch–trzech poczynionych 
w nim ciekawych obserwacji; a tekst to przecież dość długi (ponad 20 tys. znaków) i całkiem 
sporo powinno po nim w czytelniczej głowie zostać. Po drugie, skończywszy czytać ten bar-
dzo krytyczny wobec Marcina Świetlickiego szkic, odkryłem u siebie zaskakująco dużo sym-
patii czy życzliwości dla obiektu ataku – poety, którego skądinąd zwyczajnie nie lubię. Jego 
poezję uważam za przecenioną8, zaś ostatnie publiczne wypowiedzi i autokreacyjne zabiegi 
opisywałem sam jako naraz szkodliwe i żenujące9.

Po kolei jednak. Główna teza oryginalnego tekstu Staśko, o ile dobrze ją rozumiem, 
wydaje mi się tyleż słuszna, co mało odkrywcza; rozumiem jednak, że pisząc dla maga-
zynu spoza poetyckiej niszy, trzeba czasem zahaczyć o oczywistości. Ową tezę rozumiał-
bym tak: poeci, którzy w równym stopniu „podobają się” liberalnym i konserwatywnym 

7  Maja Staśko, Stanisław Brzozowski: współżycie i twórczość, http://przerzutnia.pl/stanislaw-brzozowski-wspolzy-

cie-i-tworczosc/ (publikacja: 12.08.2015).

8  Zob. np. Paweł Kaczmarski, Marta Koronkiewicz, O czym mówimy, kiedy mówimy o Świetlickim, [w:] Mistrz świata. 

Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, red. P. Śliwiński, Poznań 2011.

9  Paweł Kaczmarski, Płytka niepoprawność. W kwestii Świetlickiego, http://przerzutnia.pl/pawel-kaczmarski-plytka-

-niepoprawnosc-w-kwestii-swietlickiego/ (publikacja: 16.03.2016).
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polityczno-kulturalnym decydentom, są, czy powinni być, w pewnym sensie podejrzani 
jako zbyt „wygodni” dla władzy. Jednocześnie tacy autorzy bezwiednie obnażają pozorność 
niektórych ideologicznych różnic; Świetlicki pokazuje więc na przykład, że różnice między 
liberalnym a konserwatywnym podejściem do kanonu polskiej literatury są zaskakująco nie-
wielkie. Z tą częścią szkicu Staśko – częścią, jak sądzę, zasadniczą – w pełni się zgadzam; 
co więcej, teza krytyczki znajduje moim zdaniem potwierdzenie w całościowym kształcie 
nowego, „PiS-owskiego” kanonu lektur szkolnych, który w kwestii promowania narodo-
wej mitologii, mesjanizmu i bezkrytycznego spojrzenia na „polskość” okazał się (wbrew 
prewencyjnemu świętemu oburzeniu „Gazety Wyborczej”) marginalnie różny od kanonu 

„liberalnego”. Jeśli po dwóch kadencjach rządów liberałów do władzy dochodzi konserwa-
tywna, klerykalna, autorytarna prawica, owa prawica tworzy nowy kanon lektur i zostawia 
go w formie właściwie od strony ideologicznej nienaruszonym, to znaczy, że z kanonem od 
dawna było bardzo źle.
O ile więc zgadzam się z naczelną tezą Staśko – nie za bardzo widzę możliwość, żeby się 
z nią nie zgodzić – o tyle dostrzegam w jej tekście całe mnóstwo problemów. Część widać, jak 
sądzę, na pierwszy rzut oka: rozszalały styl, chaotyczna kompozycja, liczne drobne uprosz-
czenia, mało oparcia w tekście, wiele zarzutów podbudowanych raczej innymi zarzutami 
i arbitralnymi założeniami niż konkretnym cytatem, analizą, dłuższym ciągiem myślowym. 
To tekst złożony z urywków i zlepków: dlatego też tak niewiele po nim zostaje. Czytelnik 
bądź czytelniczka tekstu Staśko wielokrotnie odnieść może wrażenie, że Niepokorny poeta 
polityczny… to swoiste pamfletowe perpetuum mobile, cykl ataków nakręcanych wyłącznie 
innymi atakami.

Ale są też problemy konkretniejsze; pozornie marginalne, jednak ostatecznie istotne, 
bo podważają stanowisko Staśko, jej własną, lewicową i zaangażowaną pozycję.

Na pierwszy plan, choćby na mocy samego absurdu sytuacji, wysuwa się sposób, w jaki 
Staśko używa kategorii „rasowych”. W jej tekście (tekstach) ciągle pojawia się odwołanie 
do „białych heteroseksualnych mężczyzn” czy „białych heteroseksualnych Polaków-kato-
lików”. Odruch ciągłego wykorzystywania tej słownej zbitki jest, jak sądzę, zapożyczony 
z języka zachodniej (powiedzmy: anglosaskiej) lewicy, zwłaszcza w jej liberalnym czy 
socjalliberalnym odłamie. Kłopot w tym, że transponowanie tamtejszych kategorii raso-
wych do rzeczywistości Europy wschodniej zwyczajnie nie ma sensu. „Białość” nigdy nie 
zaistniała u nas jako istotna kulturowa czy polityczna kategoria, ważne dla historii Pol-
ski kategorie etniczne nie pokrywają się w ogóle z tymi, które niemieccy antropologowie 
i amerykańscy prawodawcy (w większości zadeklarowani rasiści) wymyślili na początku 
zeszłego wieku. Kolor skóry nie koreluje w Polsce w jasny, bezpośredni sposób z pozy-
cją klasową. Klasyfikacja „rasowa” – tak, jak rozumieją ją Amerykanie, a więc komplet-
nie arbitralna i pozbawiona naukowych podstaw – nie ma u nas sensu. Jeśli chcielibyśmy 
mówić o „białych” i „nie-białych” Polakach, musielibyśmy najpierw zdefiniować, gdzie 
w takim podziale lokują się Romowie, Ukraińcy, Żydzi, Tatarzy… „Białość” nie jest przecież 
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kategorią uniwersalną; co więcej, zarówno skupienie na niej, jak i przekonanie, że ma ona 
jakiekolwiek podstawy we współczesnej wiedzy biologiczno-genetycznej, od lat krytykują 
nawet przedstawiciele amerykańskiej lewicy (zob. np. W.B. Michaels czy K. Appiah). Jeśli 
sformułowanie „biały Polak-katolik” nie razi czytelników i czytelniczek Staśko, to dlatego, 
że wszyscy odbieramy na co dzień za dużo amerykańskich mediów.

Tylko trochę mniej problematyczne jest szastanie przez Staśko słowem „klasa”. Krytyczka 
mówi o klasach często, ale tylko w kontekście relacji wewnątrz pola literackiego, co powo-
duje, że owo pole zaczyna jawić się jako wierne odbicie czy wręcz mikrokosmos relacji kla-
sowych. Literatura miałaby więc na przykład „swoją” burżuazję i „swój” proletariat czy 
prekariat, ale trudno powiedzieć, jaka byłaby relacja tych wewnątrzliterackich niby-klas 
do klasowej struktury społeczeństwa jako takiego. W ramach tej wizji krytyczce przychodzi 
bardzo łatwo wykazanie konfliktu klasowego między grupami i osobami, które w szerszej 
perspektywie mają raczej zbliżone klasowe interesy i pozycję (młody pracownik naukowy, 
juror pomniejszej nagrody literackiej czy etatowy redaktor czasopisma literackiego może 
należeć do grupy „uprzywilejowanych” w węższej perspektywie, ale w praktyce w perspek-
tywie nieco szerszej często będzie mu zaskakująco blisko do doktoranta, korektora-freelan-
cera czy osoby żyjącej z dorywczego pisania tekstów). Innymi słowy, Staśko ignoruje często 
to, że pole literackie przecinają faktyczne linie podziału klasowego, i definiuje przynależność 
klasową na podstawie wewnątrzliterackich (ewentualnie uczelnianych) relacji.

Pojęciową nieścisłość można też zarzucić krytyczce, gdy niejako nawykowo łączy ze sobą 
słowa „kapitalizm”, „neoliberalizm” i „patriarchat”, używając ich w zasadzie wymiennie; 
biorąc pod uwagę, jak często każde z nich występuje u Staśko po prostu jako synonim Złego 
Systemu, warto byłoby pewnie dookreślić czy wyklarować ich relację.

Najciekawszy w całym szkicu wątek kanonu niestety też zostaje u Staśko niedomknięty, 
niedociągnięty do końca. Krytyczce udaje się w przekonujący sposób opisać niby-opozy-
cję liberalnego i konserwatywnego nastawienia do kultury/kanonu, udaje jej się też obalić 
pewne mity na temat różnicy między dwoma podejściami. Nie udaje jej się jednak wskazać 
ostatecznie, na czym swoisty ukryty sojusz liberałów i konserwatystów miałby się opierać – 
wiemy, jaka relacja nie zachodzi między dwiema stronami opozycji (nie ma rzeczywistej 
alternatywy, rzeczywistego przeciwstawienia), nie wiemy jednak, jaka relacja ostatecznie 
tam zachodzi. W pierwszej połowie szkicu krytyczka sugeruje, że liberalizm i konserwatyzm 
posiadają pewien wspólny mianownik; pozostają rozdzielne, ale pod pewnymi istotnymi 
względami identyczne – jakaś rdzenna cecha jednego jest też rdzenną cechą drugiego. 
Pod koniec tekstu wydaje się jednak, że pozorność opozycji liberalizm-konserwatyzm 
wynika po prostu z tego, iż polscy liberałowie to tak naprawdę konserwatyści w przebra-
niu (taki jest sens wzmianki o Hannie Gronkiewicz-Waltz etc.). Innymi słowy, opozycja 
liberalizm-konserwatyzm byłaby iluzoryczna i nieznacząca, bowiem tak naprawdę po obu 
stronach znajdujemy samych konserwatystów.
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Różnica między tymi dwoma podejściami – hipotezą „wspólnego mianownika” a teo-
rią „konserwatyzmu w przebraniu” – jest istotna choćby dlatego, że z obu wizji wynikają 
bardzo różne polityczno-estetyczne strategie: jeśli liberalizm i konserwatyzm różnią się, 
ale mają istotny wspólny mianownik, musimy dążyć do przekroczenia ich opozycji; jeśli 
problem zasadza się na tym, że nasi liberałowie są liberałami udawanymi, to rozwiązaniem 
może być stworzenie nowego, „prawdziwego” liberalizmu.

***

Największy problem, jeśli chodzi o szkic Staśko mam jednak z tym fragmentem, w którym 
autorka zahacza o kwestię ironii u Świetlickiego – i w którym dopuszcza się, jak sądzę, 
interpretacyjnej manipulacji:

Ale jak to, przecież Świetlicki odcina się od Prawdziwych i Jedynych Polskich Poetów! 

Na przykład taki wiersz …ska sprzed lat, żywy dowód na deklarowaną antypolskość 

poety. Polskę określa tam poeta jako „szczupłą dziwkę, tę, którą kochasz, a raczej masz 

na nią ochotę, która wybiera sobie tego, którego akurat ty nienawidzisz, który się znęca 

nad nią i wbija w nią gwoździe, przez nią siedzisz w więzieniu! Przez nią jesteś głodny! 

Przez nią!”.

Te słowa ze wzruszeniem powtarzać może każdy Prawdziwy Polak: miłość do Polski 

jest jak miłość do kobiety – trudna, toksyczna, pełna samczej rywalizacji i przemocy, 

ale ostatecznie piękna. Prawdziwy Polak to oczywiście nie kobieta, ta bowiem w wier-

szu zostaje uprzedmiotowiona, przedstawiona jako grzeszna i odpowiedzialna za to, 

co czynią mężczyźni z chuci czy miłości do niej, która w rzeczywistości jest miłością 

własną; ponadto kobieta jest tu ofiarą przemocy domowej, za którą podmiot wini ją, 

a nie sprawcę. Prawdziwi Polacy prawdziwie się wspierają, kultura gwałtu trwa, hura.

Więc Świetlicki to Prawdziwy i Jedyny Polski Poeta, bez dwóch zdań.

Robi się nieco dziwnie – przecież nietrudno już na podstawie cytowanego fragmentu 
zauważyć to, co lektura całego wiersza (a najlepiej tomu) potwierdza: Świetlicki mówi tu iro-
nicznie i złośliwie, uderza zarówno w wulgarne przywiązanie do polskości, jak i w idącą 
z nim zwykle w parze desperacką mizoginię. Krytykuje pewien rodzaj maskulinistycznego 
patriotyzmu, wizję narodu i kobiety jako usprawiedliwienia dla indywidualnych niepowo-
dzeń. Innymi słowy, poeta atakuje dokładnie te poglądy i pozycje, których promowanie 
zarzuca mu Staśko.

Sama Staśko wydaje się jednak dostrzegać czy choćby przeczuwać, że Świetlicki w tym 
akurat miejscu ironizuje; i od razu wyjaśnia, dlaczego nie ma to znaczenia:
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Ale może to taka maska w wierszu? Może on nie na serio? Że ironia? To teraz sytu-

acja publiczna z promocji nowego tomu: spotkanie z poetą prowadzone przez Michała 

Nogasia. Panowie weszli na wyżyny humoru i postanowili porozmawiać sobie o sukience 

Justyny Sobolewskiej, podczas gdy krytyczka siedziała na widowni:

– Jest Justyna Sobolewska.

– W czerwonej sukience jest?

– Nie, w niebieskiej.

– Już drugi raz widzę panią w niebieskiej sukience.

– W czarnej też ładnie wygląda.

– Nie pamiętam.

Zaraz, zaraz – ale jak to? Zachowanie poety na spotkaniu autorskim w roku 2016 unieważ-
nia w jakiś magiczny sposób ironię w wierszu z roku 1995? Nie chodzi nawet o to, że minęło 
ponad dwadzieścia lat, ani o to, że obie wypowiedzi różniły się trybem (wiersz versus wypo-
wiedź na żywo), ani o to, że tekst należy oddzielić od osoby autora (bo nie należy). Z zupeł-
nie pragmatycznego, intencjonalistycznego punktu widzenia zabieg Staśko jest manipulacją. 
Cytat ze spotkania ma sugerować, że Świetlicki z założenia mówi o kobietach rzeczy złe 
i seksistowskie, ale krytyczka unika jasnego powiedzenia, czy jej zdaniem samo …ska pod-
szyte jest ironią, czy nie. Jeśli cytat ze spotkania mówi coś o intencjach z wiersza napisanego 
dwie dekady wcześniej, należałoby wyjaśnić, w jaki sposób; jeśli nie mówi nic o intencjach 
autorskich z tamtego wiersza, należałoby wyjaśnić, dlaczego w ogóle ma w tym miejscu 
znaczenie. Staśko zwyczajnie od takich rozważań ucieka.

Właśnie ten problem z ironią, właśnie ta manipulacja ze strony krytyczki, nastawiły mnie 
życzliwie wobec Świetlickiego (i tu wracamy do długich łyżek). Nieczęsto, przyznaję, wracam 
do jego wierszy; mam kilka ulubionych, i te znam praktycznie na pamięć, ale dobre wraże-
nia z lektury pierwszych tomów zwykle pozostają w mojej czytelniczej pamięci przyćmione 
przez złe wrażenia z tomów ostatnich. Jak już wspomniałem, za niedawną działalność sam 
Świetlickiego dość ostro krytykowałem. Staśko przypomniała mi jednak – w tym momen-
cie, cytując …ska – że swego czasu ironia autora Zimnych krajów była czymś więcej niż zbla-
zowaniem i sposobem autokreacyjnej obrony, że potrafiła być cięta, przejmująca, oparta 
na bardzo trafnych diagnozach czy przeczuciach polskości. Co więcej, Staśko pokazała – 
samą swoją niezbyt zręczną próbą obejścia całego tematu – że ironia w stylu Świetlickiego 
A.D. 1995 nawet dziś może być czymś trudnym do przyjęcia, wymykającym się krytycznoli-
terackiemu aparatowi; że nawet dziś pozostaje nieoczywista i nie do końca zgrana.

***

Przejdźmy do felietonu Poprawy, stanowiącego reakcję na wystąpienie Staśko oraz na szkic 
Emilii Konwerskiej Dajcie chłopu siedzieć w domu. Ten ostatni stanowił coś w rodzaju próby 
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złagodzenia tez Staśko, czy też wypisania Świetlickiego z ewentualnej dyskusji przy mil-
czącym poparciu krytycznospołecznych wątków z oryginalnego tekstu. Zgodnie z tytułem 
szkicu Konwerska broniła prawa Świetlickiego do mówienia o czymkolwiek i jakkolwiek, 
z własnej perspektywy i według własnych zachcianek; jednocześnie krytyczka nie odnosiła 
się do głębszych podstaw tekstu Staśko, do postawionych przez nią tez na temat kanonu 
i mechanizmów instytucjonalnej dyskryminacji w literaturze. Dlatego szkic Konwerskiej 
może podobać się fanom Świetlickiego, podobać może się też poplecznikom Staśko, osta-
tecznie zaś niewiele z niego wynika.

O ile lektura Konwerskiej niżej podpisanego zwyczajnie znudziła, o tyle kontakt z felie-
tonem Poprawy skończył się pewnego rodzaju szokiem – głównie dlatego, że autor Kobyłki 
apokalipsy zwyczajnie nie kojarzy mi się z tendencją do seksizmu, podczas gdy Emilia pró-
buje, ale nie pojmuje jest tekstem wręcz uderzająco seksistowskim. Trzeba powiedzieć otwar-
cie: „parytetowa dzierlatka”, krytykowanie Konwerskiej za uśmiech na znalezionym gdzieś 
zdjęciu, tytuł i motto felietonu10, wiele drobniejszych sformułowań, językowych wybo-
rów – to wszystko składa się na tekst przesycony seksizmem, który czyta się zwyczajnie źle, 
z pewnym niesmakiem i poczuciem zażenowania.

Regularni czytelnicy Poprawy mogą się tym razem rozczarować stylem i poczuciem 
humoru: całość jest po prostu ciągiem mało odkrywczych uszczypliwości, a autor nadmier-
nie polega na założeniu, że cytowane-referowane teksty – co ciekawe, głównie nie Staśko, 
a traktowany przez Poprawę jako obrona Staśko szkic Emilii Konwerskiej – gdy przyto-
czone, same się ośmieszą. Krytyk nie mówi więc nic szczególnie oryginalnego ani odkryw-
czego na ich temat, nie zwraca uwagi na łatwe do przeoczenia a znaczące wpadki, nie obnaża 
ukrytych myślowych schematów i stereotypów; ale niech będzie, taka konwencja, nie każdy 
pamflet czy krytycznoliteracki felieton musi takie akurat cele realizować. Problem jednak 
w tym, że ów dość ostry tekst w żadnym momencie nie błyszczy humorem, kalamburem, 
stylistycznymi popisami. Innymi słowy, ze stylistycznego – estetycznego(?) – punktu tekst 
zalegitymizować mogłyby same ozdobniki, ale nawet ozdobników tu nie znajdziemy; naj-
bliżej dowcipnej błyskotki Poprawa znajduje się przy okazji frazy „lewica lewituje”, więc 
naprawdę nie jest najlepiej.

Co więcej, rzecz jest kompozycyjnie sztampowa do bólu. Prześledźmy cały felieton: naj-
pierw tytuł i motto ze znanego, ale nie do końca mainstreamowego kontrkulturowca; potem 
ostry, ale mocno konceptualny (Staśko „miała widzenie”) akapit wstępu. Teraz przytoczenia 
z Kołakowskiego, Sławka i Mickiewicza (oraz najbardziej zgrany, najbardziej spopularyzo-
wany wątek/metafora z Hegla); trochę ogólnego narzekania na lewicę i Krytykę Polityczną; 
krótka anegdota z życia prywatnego; dalszy atak na oponentki (tutaj: sugestia, że rozmów-
czyni nie wie, o czym pisze, a Poprawa wie, ale nie widzi sensu, żeby sobie język strzępić). 

10  W kontekście reszty tekstu, bo oryginalna piosenka Barretta to, być może, trochę inna sprawa.
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Szereg ataków „nietekstowych”: za biogram, za doktorat, za zdjęcie. Końcowe uszczypliwo-
ści; puenta z gościnnym występem Głowińskiego i Kołakowskiego.

Przepraszam, ale muszę to powiedzieć wprost: Poprawa napisał felieton autoparodystyczny.
No dobrze, odłóżmy już na bok sprawy stylistyczno-estetyczne. Oprócz seksistow-

skiego tonu jest w tekście wrocławskiego krytyka jeszcze kilka problematycznych wątków 
czy momentów. Najpoważniejsza być może kwestia to ustawianie sobie uproszczonego, 
wyobrażonego przeciwnika w formie „lewicy” jako takiej. Na lewicy występują „zjawiska 
nadprzyrodzone”, „lewica lewituje”, lewicy nie stać na dystans wobec samej siebie. Skąd 
to wiadomo? Bo Poprawa tak mówi. Czy przejście od krytyki dwóch tekstów lewicujących 
krytyczek do krytyki lewicy jako takiej (bądź „lewicowych stref kultury”) wymaga od 
Poprawy uzasadnienia, rozwinięcia? Oczywiście nie.

Rzecz jasna, można go usprawiedliwiać, twierdząc, że Staśko ustawia sobie podobnych 
wyobrażonych, uproszczonych przeciwników; ale to wymówka na poziomie „a u was biją 
czarnych”. Nie działa również usprawiedliwienie pamfletową konwencją – pamfletowe 
uproszczenia działają wtedy, gdy autor pozostawia miejsce na domysły bądź same uprosz-
czenie traktuje jako złośliwość, nie wtedy zaś, gdy tekst rwie się i rozpada, a uproszczenia 
i mądrościowy ton wydają się raczej maskować konkretne braki w wywodzie.

W pewnym momencie Poprawa stwierdza arbitralnie, że ma „trochę więcej kontaktów 
z ludem niż KC «Krytyki Politycznej» i jej wyznawcy”. Jako jedyny dowód przytacza to, 
że niedawno rozmawiał z robotnikami odnawiającymi mu mieszkanie. Rozumiem konwen-
cję pamfletu; zarzuty o kanapowość zwyczajnie mnie już na tym etapie nie ruszają, a sceny 

„rozmowy intelektualisty z robotnikiem” mają w naszej (krytyczno)literackiej satyrze długą 
tradycję. Nie ukrywam też, że od dawna nie jest mi blisko do środowiska „Krytyki Politycz-
nej”. Ale w tym miejscu Poprawa jest nie tylko strasznie klasistowski; przede wszystkim 
zwyczajnie przesadza z uszczypliwością. Sugerowanie, że środowisko KP (czy nawet sama 

„centrala”) ma kontaktu z „ludem” tak mało, że można ich przelicytować kilkoma „rozmo-
wami z majstrem”, jest zwyczajnie śmieszne dla kogokolwiek, kto o działaniach „Krytyki 
Politycznej” ma jakiekolwiek pojęcie. Kanapowość kanapowością, ale pewne uproszczenia 
po prostu się nie bronią11.

Na koniec pozostaje sprawa doktoratu Emilii Konwerskiej, który Poprawa obśmiewa, 
i na którego temat żartobliwie teoretyzuje, przyznając się jednocześnie, że nigdy nie miał go 
w ręku. Samą pracę doktorską, jak wskazać miała Staśko, recenzowało dwoje bardzo powa-
żanych, bardzo uznanych badaczy: Inga Iwasiów i Przemysław Czapliński. Wpadkę Poprawy 
trochę trudno komentować, naturalną reakcją życzliwego czytelnika może być tylko ner-

11  Cała ta sytuacja razi tym bardziej, że w prozatorskich książkach Poprawy – Walcach wolnych, walcach szybkich 

oraz Kobyłce apokalipsy – metoda „podsłuchiwania ludu” działa bardzo dobrze. Tam Poprawa przyznaje się wprost 

do pewnego elitarystycznego, niemalże snobistycznie intelektualnego nastawienia do świata – nie próbuje licyto-

wać się z kimkolwiek, jeśli chodzi o wgląd w duszę zwykłego człowieka.
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wowy jęk i załamanie dłoni. Powiedzmy może krótko: jeśli akademik chce publicznie odnieść 
się do czyjegoś doktoratu, powinien ten doktorat przynajmniej przejrzeć. Tej nonszalanc-
kiej nierzetelności, podobnie jak podszywającego cały felieton seksizmu, zwyczajnie się 
po Poprawie nie spodziewałem – i tak jak liczę, że Staśko pisać będzie w przyszłości teksty 
ściślejsze i rzetelniejsze, tak mam nadzieję, że Emilia próbuje, ale nie pojmuje była dla autora 
jednorazową wpadką.

Nawet jeśli felieton wrocławskiego krytyka był tylko pojedynczym spektakularnym 
potknięciem, jego lektura i tak odsyła nas z powrotem do metafory długich łyżek. Wywodom 
Staśko wytknąć można bowiem całą masę nieścisłości, sprzeczności, pojęciowych nadużyć 
czy momentów autorytarnej ambicji; Poprawa wybrał natomiast strategię lekceważenia, 
ataku tożsamościowego, ustawiania sobie wyimaginowanych przeciwników i zakładania, 
że cytowane teksty same się ośmieszą. Jeśli Staśko za szybko przeszła ze sfery konkret-
nych interpretacyjnych argumentów do personalno-tożsamościowych ataków na Świe-
tlickiego, jeśli zbyt łatwo przyszedł jej moralizatorski ton, jeśli zbyt często lekceważyła 
złożoność problemu, mnożąc założone oczywistości, to Poprawa popełnił dokładnie te 
same błędy, dopełniając je jeszcze seksistowskimi podtekstami. Dlatego wrocławski krytyk 
niejako retroaktywnie zalegitymizował tekst Staśko: zgodził się na wyznaczone przez nią 
ramy dyskusji – dominację kwestii tożsamościowych, prostą opozycję lewica–reszta świata, 
ignorowanie tekstów na rzecz osobistych wycieczek – a do tego zapewnił jej wygodnego 
przeciwnika, prezentując w groteskowej formie dokładnie te uprzedzenia, które całemu 
liberalnemu i konserwatywnemu spektrum przypisała Staśko.

***

W kontekście artykułu napisanego przez Staśko w odpowiedzi Poprawie12 powtórzyć można 
część zarzutów wysuniętych wobec poprzedniego szkicu krytyczki: wywód jest tu uryw-
kowy, chaotyczny, a całość wydaje się bazować miejscami na pospiesznie założonych oczy-
wistościach.

Oprócz tego należałoby wskazać dwa konkretne kłopotliwe momenty; oba w pewnym sen-
sie związane z tym, co wytknęło Staśko już kilkoro polemistów, to znaczy z wykluczającym 
tonem jej ostatnich tekstów.

Po pierwsze: czytelników i czytelniczki razić mogą uproszczone założenia, jakie Staśko 
czyni w kwestii interesów klasowych swoich przeciwników. Oto poznańska krytyczka pisze 
na przykład:

12  Maja Staśko, To nie tylko obrona Świetlickiego, to dyscyplinowanie przez stygmatyzację i pogardę http://krytyka-

polityczna.pl/kultura/to-nie-jest-obrona-swietlickiego-to-dyscyplinowanie-przez-stygmatyzacje-i-pogarde/ 

(publikacja: 14.07.2017).
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Rzecz w tym, że krytyk tak naprawdę nie jest świadomy podstaw myślenia społecz-

no-politycznego, które dla niego rzeczywiście muszą być jakąś czarną magią – tyle 

że to wynik jego perspektywy klasowej, a nie czarów – a odsądzanie mnie od zmysłów 

służy mu ukryciu interesu klasowego, który go prowadzi. Z perspektywy zawodowej 

i klasowej opłaca mu się bagatelizować argumenty polityczne – dzięki temu hamuje 

możliwość zmian, przenosząc konflikt polityczny na płaszczyznę tożsamościową (płeć, 

imię) i osobistą, przez co utrzymuje przekonanie o apolityczności i aklasowości litera-

tury, które z kolei w oczywisty sposób działa na rzecz beneficjentów systemu.

To założenie oczywistości – przyjęcie, że bagatelizowanie polityczności literatury 
w „oczywisty” sposób działa na rzecz „beneficjentów systemu”, a Poprawa w równie oczy-
wisty sposób do owych beneficjentów należy – wydaje się pospieszne i domaga się bardziej 
rozwiniętych, bardziej precyzyjnych argumentów.

Problem tkwi bowiem nawet nie w opisanym już wcześniej, uproszczonym podejściu 
do kategorii klasy. Najbardziej kłopotliwe wydaje się założenie z góry, że nielewicowe czy 
nawet antylewicowe (bądź niefeministyczne/ antyfeministyczne) poglądy głoszone są 
z założenia – zawsze bądź przynajmniej „domyślnie” – zgodnie z interesem klasowym 
tego, kto je głosi. Rzecz w tym, że dużo poważniejszym i częstszym problemem, zwłaszcza 
w obliczu globalnej fali prawicowego populizmu, są dziś ludzie (wykształceni i nie, akade-
micy i pracownicy fizyczni, mężczyźni i kobiety) głosujący przeciwko własnym klasowym 
interesom. Pomijanie tej kwestii przy próbach strukturalnej analizy pola literackiego zwy-
czajnie delegitymizuje cały wywód. Tym przecież żyje lewica: miliony Amerykanów gło-
sują na Trumpa wbrew własnym interesom; miliony niezamożnych Brytyjczyków głosują 
na torysowski Brexit; miliony polskich mężczyzn nie potrafią zrozumieć, że większe prawa 
reprodukcyjne dla kobiet oznaczają więcej wolności również dla nich samych. W charakte-
rystycznie złośliwy sposób Frankie Boyle opisywał ostatnio zachowanie starszych ludzi gło-
sujących w Wielkiej Brytanii na torysów jako wyczołgiwanie się z domu ostatkiem sił tylko 
po to, by dać wyrzucić się z własnego mieszkania.

Upraszczając: ludzie regularnie głosują wbrew sobie; regularnie głoszą poglądy sprzyja-
jące na dłuższą metę pogorszeniu ich pozycji czy życiowej kondycji. Zamiast zastanowić się, 
czy Poprawa jest aby na pewno demonicznym profesorem-patriarchą-kapitalistą upupia-
jącym młode doktorantki w imię klasowego interesu i fanatycznej wiary w Kapitał, Staśko 
na siłę, acz bez momentu wahania, dopowiada jego felietonowi najbardziej domyślną, naj-
bardziej sztampową agendę.

Nie chodzi absolutnie o to, żeby seksizm tekstów takich jak Emilia próbuje, ale nie pojmuje 
rozmywać w rozważaniach na temat złożonych motywacji autora. Ta retoryczna strategia 
doprowadziła w ostatnich latach do sytuacji, w której centrowe, liberalne media potrafią 
w przewrotny sposób dowartościować elektorat skrajnej prawicy (jako zagubiony, dający 
upust słusznemu oburzeniu, mszczący się za nadużycia establishmentu etc.) kosztem elek-
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toratu progresywnego czy lewicowego (który jest nawiedzony, nie wie, co robi, nie rozumie, 
że trzeba bronić liberalizmu za wszelką cenę).

Nie chodzi więc o empatię na siłę, a o to, by wiedzieć, za co właściwie krytykuje się opo-
nenta. Zarzut o zręczne, podstępne i konsekwentne działanie w imię własnego (klasowego) 
interesu będzie często słabszy i przede wszystkim mniej skuteczny – również perswazyj-
nie – niż wskazanie, że druga strona promuje ideologię działającą przeciwko jej własnemu 
interesowi. Tak zaś, jak sądzę, jest w wypadku Poprawy, który mimo etatu na uczelni i (zasłu-
żonej skądinąd) mocnej pozycji w polu literackim pozostaje, w szerokiej i faktycznie klasowej 
perspektywie, potencjalnym sojusznikiem dla młodych lewicujących krytyków i krytyczek.

***

Jednak najbardziej problematyczny moment tekstu Staśko to oczywiście domaganie się od 
pracodawcy oponenta – to jest Uniwersytetu Wrocławskiego – by wobec swojego pracow-
nika wyciągnął „dyscyplinarne konsekwencje” za publikację felietonu. Seksizm Poprawy 
miałby być podstawą do oficjalnej nagany (a może czegoś więcej). Staśko podkreśla wie-
lokrotnie swój status jako doktorantki oraz status Poprawy jako pracownika naukowego 
po habilitacji – całą sytuację widzi w kategoriach seksistowskiego, uprzedmiotawiającego 
stosunku wykładowcy do studentki.

Dawid Juraszek w szkicu Wolność jedynie słusznego słowa trafnie zauważył, że sugero-
wana w tekstach Staśko wizja uniwersytetu i pola krytycznoliterackiego zapośredniczona 
jest chyba z dyskursu amerykańskiej liberalnej lewicy, z rzeczywistości kampusu zdomi-
nowanego przez kulturę safe space’ów i trigger warnings. Krytykując Staśko, Juraszek przy-
tacza główne tezy najbardziej bodaj znanych (przynajmniej wśród lewicy) przeciwników 
tej kultury – Jonathana Haidta i Grega Lukianoffa, autorów kanonicznego już The Coddling 
of the American Mind. „Kultura bezpieczeństwa” byłaby zdaniem tego psychologiczno-

-prawniczego duetu przeciwskuteczna dlatego, że dążąc do całkowitego wymazania sytu-
acji sporu i zagrożenia, oducza w rzeczywistości samodzielnego radzenia sobie z różnymi 
formami dyskomfortu i konfrontacji oraz dojrzałego wyrażania niezgody; i na dłuższą metę 
prowadzić może wręcz do zaburzeń kognitywnych13. Innymi słowy, studenci wpychani są 
w sztuczną bańkę, która nie pozwala im zdobyć kluczowych kompetencji komunikacyjnych, 
rozwijać empatii etc. Zwiększone wyczulenie na codzienną opresję i mikroagresję może zaś 
prowadzić wręcz do przeczulenia czy nadwrażliwości i ostatecznie skutkować nie zmniej-
szeniem, lecz spotęgowaniem poczucia zagrożenia – antydyskryminacyjne strategie łatwo 
przechodzą w usprawiedliwienie obsesyjnej samokontroli.

13  Jonathan Haidt, Greg Lukianoff, The Coddling of the American Mind, „The Atlantic” 09/2015 (https://www.the-

atlantic.com/magazine/archive/2015/09/the-coddling-of-the-american-mind/399356/).
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Przywołanie przez Juraszka tekstów Haidta i Lukianoffa jest, jak sądzę, całkiem trafne. 
Staśko faktycznie wydaje się inspirować liberalno-lewicowym kampusowym aktywizmem, 
przeciwko któremu występują autorzy The Coddling of the American Mind. Juraszek nie idzie 
jednak w swojej krytyce wystarczająco daleko; nie odnotowuje bowiem, że wszystkie strony 
przytoczonej przez niego debaty – w tym sami Haidt i Lukianoff – akceptują w punkcie 
wyjścia bardzo amerykańską, zasadniczo niepartycypacyjną i kliencką wizję systemu edu-
kacji wyższej. Mówiąc najogólniej: zakłada się tu, że studenci „otrzymują” po prostu wiedzę 
i zestaw umiejętności od wykładowców; a jakość owej wiedzy czy umiejętności oraz całego 

„doświadczenia” edukacji jest głównym, jeśli nie jedynym miernikiem sprawności systemu. 
Lukianoff i Haidt twierdzą więc, że kultura bezpieczeństwa wpływa źle na psychikę studen-
tów, w długiej perspektywie pogarszając doświadczenie edukacji; ich przeciwnicy utrzymują, 
że safe space’y i trigger warnings owo doświadczenie wzbogacają czy uprzystępniają. Wszyscy 
dyskutują jednak ostatecznie o tym, czy student otrzymuje, jako klient swojej uczelni, usługi 
najwyższej możliwej jakości.

Potencjalne praktyczne wnioski z debaty o kulturze bezpieczeństwa zależą więc głównie 
od tego, czy zgadzamy się z ogólną wizją uniwersytetu przyjmowaną przez amerykańskich 
dyskutantów. Jeśli zamiast modelu klienckiego wyobrazimy sobie – jak proponowała histo-
rycznie duża część lewicy – uniwersytet jako przestrzeń wspólnego wytwarzania wiedzy, 
przestrzeń produkcji, w której biorą udział również studenci, argumenty zarówno Haidta 
i Lukianoffa, jak i ich oponentów przestaną nas bezpośrednio dotyczyć. A przynajmniej 
przestaną nam wystarczać – kryterium „dobrego” systemu edukacji wyższej nie będzie już 
tylko jakość edukacyjnego doświadczenia, ale również to, w jaki sposób studentów włą-
cza się we wspólną dyskusję, wspólne badania, wspólną produkcję wiedzy. Bezpieczeństwo 
i dobre samopoczucie studentów będzie nadal istotne, ale tym razem w perspektywie włą-
czania ich w konkretną wytwórczą działalność14. Taka wizja historycznie bliska była wielu 
osobom na lewicy.

Staśko w swoim dość bezrefleksyjnym przejmowaniu języka amerykańskiego kampuso-
wego aktywizmu tę wizję w zasadzie zupełnie ignoruje. To jednak dopiero pół problemu. 
Drugie pół związane jest z tym, że poznańska krytyczka przenosi antydyskryminacyjne 
strategie z przestrzeni kampusowej na pole krytycznoliterackie.

14  Oddając sprawiedliwość Haidtowi i Lukianoffowi, należałoby przypomnieć, że w The Coddling of the American Mind 

sami zaznaczają na wstępie, że celowo zawęzili obszar czy temat krytyki: „Zagrożenia, które te [omawiane tu] 

tendencje niosą dla nauki i jakości pracy samych uniwersytetów są znaczące; w naszym eseju skupiamy się jednak 

na innej kwestii: jak ów nowy rodzaj opiekuńczości wpływa na samych studentów? [tłum. własne]” (op. cit.). Ame-

rykańscy autorzy zdają się więc świadomi, że „kultura bezpieczeństwa” może wpływać destruktywnie na proces 

wytwarzania wiedzy; tym niemniej, skupiając się w całości na kwestiach psychiki studentów, ugruntowują osta-

tecznie konsumencką wizję systemu edukacji wyższej.
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Ten moment wydaje się kluczowy. Staśko przyjmuje za coś oczywistego, że atak Poprawy 
to atak uprzywilejowanego „profesora” na zagrożoną „doktorantkę”; jednak od dłuższego 
czasu pozostajemy daleko poza rejonem oczywistości. I tak na przykład należałoby przy-
pomnieć, że między dyskutantami nie ma żadnej, najodleglejszej choćby zależności insty-
tucjonalnej – zatrudnieni są przez różne uczelnie, pracują w różnych miastach, nie należą 
do tego samego zespołu grantowego ani jakiegokolwiek innego ciała. Do tego zarówno 
Staśko, jak i Poprawa znaczną część – jeśli nie zwyczajnie większość – swojej działalności 
prowadzą poza obiegiem naukowym.

O ile nie przyjmiemy, że każda publiczna działalność zatrudnionego na akademii kry-
tyka literackiego jest działalnością akademicką, to felietony Poprawy, podobnie jak więk-
szość tekstów Staśko, pozostają tak daleko od akademickości, jak to tylko możliwe. I dlatego 
zarzuty Juraszka wydają się ostatecznie jeszcze mocniejsze, a adaptowanie przez Staśko 
kampusowo-cenzorskich strategii jeszcze bardziej kontrowersyjne: krytyka literacka z pro-
stymi hierarchami i sztywnymi konwencjami lubi się mniej niż uniwersytet, ucieka trady-
cyjnie od nadmiaru instytucjonalizacji i stawia, z różnych przyczyn, raczej na miękkie środki 
środowiskowego nacisku niż na „twarde” pacyfikowanie poglądów uznanych w danej chwili 
za niedopuszczalne. Safe space’y mogą mieć sens w relacji student–wykładowca, w sytuacji 
otwartej, założonej nierówności i jednostronnego przekazu wiedzy (chociaż nawet wtedy 
istnieją przekonujące argumenty przeciw ich mnożeniu); jednak w krytycznoliterackim 
polu, którego jedynym celem jest ostatecznie dyskusja, wymiana opinii i poglądów, nie ma 
na nie miejsca. W krytyce strategie antydyskryminacyjne muszą przybierać inny kształt, 
bo nikt nie jest – przynajmniej nieotwarcie – klientem systemu, odbiorcą usługi, w takim 
sensie, w jakim jest nim student dobrego amerykańskiego college’u.

Znów wracamy więc do metafory długich łyżek. O ile jeszcze chwilę temu tekst Poprawy 
wydawał się przede wszystkim groteskowo seksistowski, o tyle w kontekście apelowania 
Staśko o „konsekwencje dyscyplinarne” wrocławski autor zaczyna jawić się jako obrońca 
tego dziwnego, niedookreślonego pola, jakim jest krytyka literacka; żywego, niesfornego, 
stale przesuwającego ośrodki władzy, niedającego zredukować się do naukowo-akade-
mickich rygorów. Sugestia wyciągania wobec Poprawy „konsekwencji dyscyplinarnych” 
okazuje się absurdalna. Znów stajemy po prostu po stronie tego, kto akurat w danej chwili 
nic nie mówi.

2. Strategie lewicy
Fakt, że na każdym etapie sporu między Staśko i Poprawą jesteśmy skłonni bronić akurat 
strony atakowanej, nie wynika wyłącznie z niedociągnięć kolejnych tekstów czy stosowa-
nych w nich uproszczeń.

Równie istotne wydaje się coś innego. Oboje krytyków już na wstępie przyznaje bowiem 
(nawet jeśli niezupełnie wprost), że w swoich tekstach uprawiać będzie to, co Anglosasi 
nazywają preaching to the choir – powiedzmy: przekonywanie przekonanych. W pierwszych 
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akapitach swoich szkiców autorzy Staśko i Poprawa odfiltrowują z grona docelowych czy-
telników – w jasny i cokolwiek bezpardonowy sposób – odbiorców sytuujących się z drugiej 
strony wyobrażonej barykady.

Powiedzmy bowiem wprost: ani wrocławskiemu krytykowi, ani poznańskiej krytyczce nie 
zależy na przekonaniu do swojej racji kogoś, kto w punkcie wyjścia nie reaguje w pożą-
dany sposób na pewne szczególnie nasycone symbolicznie hasła czy frazy. Jeśli bowiem 
czytelnik/ czytelniczka Staśko już na wstępie nie uważa „białego heteroseksualnego męż-
czyzny” za istotę podejrzaną, to od szkiców krytyczki zwyczajnie się odbije; jeśli czytelni-
kowi/ czytelniczce Poprawy idea parytetu kojarzy się raczej lepiej niż gorzej, to niesmaku 
wywołanego frazą „parytetowa dzierlatka” w kilku akapitach nie uda się krytykowi zatrzeć. 
Oboje nastawieni są wyłącznie na mobilizację „swoich”, powiedzielibyśmy może: konsolida-
cję bazy; teksty Staśko i Poprawy są bardziej bojowymi zawołaniami niż polemikami. Stano-
wią rodzaj wojennej propagandy, wezwanie do pospolitego ruszenia (choćby na małą skalę).

(Nie chodzi o to, że Staśko i Poprawa powinni próbować za wszelką cenę przekonać siebie 
nawzajem do zmiany poglądów; celem krytycznoliterackiej dyskusji relatywnie rzadko jest 
przekonywanie rozmówcy do swojej racji. Rzecz w tym, że od tekstów obojga krytyków odbić 
musieli się nawet niezdecydowani, politycznie i pokoleniowo nieafiliowani – choć zaintere-
sowani tematem – postronni).

Ów konsolidacyjno-propagandowy tryb przychodzi obojgu o tyle naturalnie, że w omó-
wionych powyżej tekstach (podkreślmy jeszcze – chodzi o jeden tekst Poprawy i kilka ostat-
nich tekstów Staśko; nie uważam, że poniższe zarzuty można w prosty sposób rozszerzyć 
na całość działalności obojga krytyków) Staśko i Poprawa są do bólu stereotypowi – nie-
świadomie ucieleśniają pewne karykaturalne, utarte wyobrażenia na temat tego, jak wygląda 

„młoda krytyka lewicowa” oraz „starsza krytyka liberalna/ apolityczna”.
Spójrzmy bowiem: Staśko, jako „młoda lewaczka”, mówi z pozycji moralizatorskich 

(świętego oburzenia), przepisuje wszystko na kategorie tożsamościowe, rzadko podpiera 
się tekstami, lekceważy ironię w tekście, dąży do uciszenia przeciwników, ustawia modelo-
wego wroga w postaci „białego heteroseksualnego mężczyzny”. Szasta pojęciami z dyskursu 
socjologicznego, często nie nadając im konkretnej treści.

Poprawa, jako „starszy krytyk apolityczny”, mówi z pozycji moralizatorskich (elitary-
styczno-dydaktycznych), lekceważy przeciwniczki i przypisuje im młodzieńczą naiwność, 
podpiera się bez przerwy anegdotami i nominalnie tylko związanymi z tematem cytatami, 
stale ironizuje, dąży do skompromitowania przeciwniczek przez kpinę, ustawia modelo-
wego wroga w postaci nawiedzonych „lewaków” szargających autonomię literatury. Argu-
menty próbuje zastąpić erudycyjnymi popisami.

Oboje krytyków wpisało się więc w negatywne stereotypy dotyczące pewnego rodzaju 
krytyki; oboje na wstępie zrezygnowało też z próby przekonania niezdecydowanych 
postronnych do własnej racji. Metafora za długich łyżek zaczyna nagle brzmieć cokolwiek 
złowieszczo: zdajemy sobie bowiem sprawę, że każdorazowe odbijanie się czytelników od 
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tekstów Staśko  i Poprawy niekoniecznie stanowi prostą konsekwencję potknięć i błędów; 
całe zjawisko można widzieć jako naturalny koszt świadomie bądź nieświadomie przy-
jętej krytycznoliterackiej strategii nastawionej na mobilizację i radykalizację własnego 
polityczno-pokoleniowego obozu. Komentarze do dyskusji publikowane na stronie Biura 
Literackiego15, kursujące w mediach społecznościowych i powtarzane w kuluarach zdają się 
potwierdzać tę właśnie wersję: Staśko i Poprawa mówią do swoich kolegów, swoich koleża-
nek, osób o rozpoznanych i zadeklarowanych pozycjach, chętnie poświęcając perswazyjny 
potencjał własnych krytycznoliterackich piór. W tej sytuacji oczywiste staje się, że przepływ 

„zwolenników” możliwy będzie tylko w jedną stronę – od tego, kto akurat mówi, do tego, 
kto milczy; spowodowany samą agresją czy stylem argumentacji.

***

Wszystko to nie byłoby może tak problematyczne, gdyby nie niebezpieczeństwo, że starcie 
Staśko i Poprawy jest czymś w rodzaju paradygmatycznego sporu dla przyszłych dyskusji 
między „liberałami/ centrystami” a „lewicą”. Nie ma bowiem co ukrywać: młodych lewicu-
jących krytyków i krytyczek jest z roku na rok coraz więcej, są swoich poglądów coraz bar-
dziej świadomi i wyrażają je w sposób coraz bardziej zdecydowany i otwarty. Różne postaci 
centryzmu i liberalizmu – w polityce, w kulturze – są zaś w defensywie nie tylko w Polsce, 
ale i w większości krajów Zachodu. Pięć minut kontaktu z newsami przekonuje, że, kolejny 
raz w historii nowoczesnego świata, centre cannot hold. A jako że w naszej niszy – to znaczy 
w polskiej krytyce literackiej, zwłaszcza krytyce poezji – podziały polityczne uzgadniają się 
w dużym stopniu z podziałami pokoleniowymi, ostre spory są w zasadzie nieuniknione.

Jeśli zaś kolejni krytycy i kolejne krytyczki reprodukować będą myślowe i retoryczne sche-
maty zaproponowane przez Poprawę i Staśko, prawdopodobne scenariusze rozwoju sytu-
acji nie wyglądają najlepiej. W jednym z nich problemy poruszane przez Staśko, to znaczy 
kwestie płci, heteronorm i konserwatywnej moralności/ mentalności polskiego liberalizmu, 
skojarzone zostałyby z czasem z pewnym agresywnym i niedostępnym z zewnątrz trybem 
dyskusji – i postronni czytelnicy oraz czytelniczki zrelegowaliby je do domeny tematów 
niszowych, wrażliwych i drażliwych, których poruszenie wiąże się z natychmiastowym – 
tyleż intensywnym, co przewidywalnym – środowiskowym backlashem.

Wyobrazić możemy sobie też inną sytuację: mechanizm radykalizacji i polaryzacji zostaje 
rozkręcony na dobre, a pole krytycznoliterackie stopniowo dzieli się na dwa obiegi, które 
nie mają ze sobą wiele wspólnego: lewicowo-feministyczny i liberalno-apolityczny; zasad-
nicze argumenty obu stron znane są już na wstępie, przepływ idei i starcie poglądów prak-
tycznie nie zachodzą, nie ma wspólnych wartości i mianowników – „starzy” piszą sobie, 

„młodzi” sobie.

15  http://www.biuroliterackie.pl/biuletyn/pogubione-afekty/
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Jeszcze inny scenariusz: wsobność i niedostępność liberalno-lewicowego sporu wygrana 
zostaje przez istniejącą dotąd na marginesach życia literackiego faktyczną konserwatywną 
prawicę (czyli nie naśladowców Świetlickiego, tylko wyznawców Wenclów i Rymkiewiczów), 
która – proponując inny zestaw tematów do dyskusji, oparty może na bardziej tradycyjnym 
zainteresowaniu estetyką i formą literacką – powoli zawłaszcza sporą część pola (tradycyj-
nie od dawna raczej mało sprzyjającego prawicy).

Wszystkie te scenariusze mogą wydawać się nieco naciągane; oczywiście, wybiegamy 
tu myślą dość daleko w wyobrażoną przyszłość. Tym niemniej warto nieustannie podkre-
ślać, że betonowanie stereotypów na temat krytyki liberalnej i krytyki lewicowej nie może 
skończyć się niczym dobrym. To owa „noc długich łyżek”.

***

Jako krytyk o jednoznacznie lewicowych (radykalnych, marksistowskich, komunistycznych) 
poglądach nie jestem w tej sytuacji szczególnie zainteresowany udzielaniem porad libera-
łom i „apolitycznym” twórcom czy krytykom; jeśli pamiętać o wspomnianych już podziałach 
pokoleniowych, stanowiłoby to poza wszystkim dowód sporej arogancji. Bardzo interesuje 
mnie natomiast, jak na wystąpienia Staśko zareagować powinna reszta lewicy – innymi 
słowy, czy tego rodzaju ataki na liberalne pozycje/ paradygmaty są z naszej perspektywy 
produktywne i zasadne.

Gdy pracowałem już nad poniższym szkicem, Staśko opublikowała tekst będący odpo-
wiedzią na artykuł Dawida Juraszka16. Atakuje w nim liberalne jej zdaniem przywiązanie 
do „wolności słowa”, która miałaby być wytworzona (jako pojęcie, symbol czy „hasło”) 
przez neoliberalizm, ignorowałaby problem materialnego bezpieczeństwa jako podstawy 
wolnej ekspresji i służyłaby ukrywaniu bądź przesłonięciu takich problemów jak dyskrymi-
nacja płciowa i polityczne wykluczenie prekariuszy (oraz innych ofiar wyzysku).

Ze szkicem Staśko jest wiele problemów. Pojawiająca się w pierwszym akapicie sugestia, 
że próby ośmieszenia przeciwniczki w krytycznoliterackim felietonie (casus Poprawy) mają 
jakikolwiek związek z art. 32. Konstytucji RP przyprawia o ból zębów. Hasła typu „słowa 
to działanie” rzucane bez zastanowienia i rozwinięcia, stanowią może sympatyczny sen-
tymentalny flashback do lat 70., ale dziś domagałyby się uzasadnienia; zaś z deklarowanej 
przez Staśko materialistycznej perspektywy zwyczajnie się nie bronią (podobnie jak trak-
towanie „słów” jako autonomicznego wytwórczego podmiotu). Mamy też kuriozalną próbę 
jednoczesnego udowodnienia, że „seksizm” i „dyskryminacja” to nie „poglądy”, ale pewien 
rodzaj „poglądów” może być równoznaczny z „dyskryminacją”. Traktowanie przez Staśko 
tożsamości jako argumentów („argument «mężczyzna» w patriarchalnym kapitalizmie 

16  Maja Staśko, Wolność czy bezkarność słowa?, http://krytykapolityczna.pl/kultura/wolnosc-czy-bezkarnosc-

-slowa/ (data publikacji: 8.08.2017).
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wygrywa z argumentem «kobieta»; argument «heteroseksualny» z «homoseksualny»”), 
a systemu władzy jako analogu dyskusji czy sporu jest zwyczajnie pojęciowym nadużyciem. 
Krytyczka zbywa również jako „absurdalne” zdania Juraszka, które w kontekście przywo-
łanych przezeń tekstów absurdalne wcale nie są; i tak dalej, i tak dalej. Są w tekście Staśko 
również spostrzeżenia słuszne i zupełnie niekontrowersyjne, typu: budowanie symetrii 
między faszyzmem i lewicowym aktywizmem jest nieetyczne i w szerszej perspektywie 
katastrofalne dla wszystkich.

Natomiast naczelna teza szkicu, w której najpełniej wyrażać zdaje się stosunek mło-
dej krytyczki do liberalnych ram myślenia, pozostaje w przedziwny sposób naraz zupełnie 
oczywista i niekontrowersyjna oraz oparta na uproszczeniach i nadużyciach.

Spróbujmy wyjaśnić.
Staśko pisze na przykład:

Kobiety w Polsce nie mogą dokonać legalnej aborcji, a nawet dostać antykoncepcji awa-

ryjnej bez recepty, pracownicy prekarni nie mają zabezpieczeń socjalnych i pewno-

ści zatrudnienia, a lokatorki mogą zostać wyrzucone na bruk bez decyzji sądu. One 

na co dzień doświadczają cenzury: ich perspektywa jest systemowo cenzurowana 

w mediach i polityce. Nie są wolne i wolni na tyle, by zadecydować o swoim ciele czy 

swojej przyszłości. To po co im – po co nam – w ogóle taka wolność? Po co walka o brak 

cenzury i wolność słowa, kiedy to systemowa cenzura nieuprzywilejowanej większości 

i wolność dla wybranych? Po co nam ten cały fetyszyzowany 1989 rok?

To owa część niekontrowersyjna (jeśli pominiemy na moment celowo prowokacyjny 
ton). Staśko wskazuje, że obóz liberalny po 1989 traktował wolność słowa – w większości, 
a przynajmniej w swojej politycznie dominującej części – dość płytko i wąsko, i że sama 
wolność od instytucjonalnej cenzury nie gwarantuje dostępu do głosu dla wykluczonych 
tożsamościowo czy ofiar wyzysku. Warto o tym przypominać, warto też pamiętać, że takie 
obserwacje to żadna nowość – o tym, jak fiksacja na punkcie źle rozumianej wolności słowa 
przesłaniała podczas polskiej transformacji problemy klasowych nierówności, przekłada-
jących się w namacalny sposób na (nie)możność wyrażania swojej perspektywy i poglądów 
przez osoby pozbawione materialnego bezpieczeństwa, mówią od dawna nawet niektórzy 
owej transformacji budowniczowie (lata temu pisał o tym bardzo otwarcie choćby Ryszard 
Bugaj w „Nowym Obywatelu”17).

I gdyby Staśko poprzestała na wyciągnięciu wniosków z tych obserwacji: że dyskrymi-
nacja i wyzysk podcinają wolność słowa, odbierając realny dostęp do narzędzi wyrażania 
własnej perspektywy czy poglądów, że wolność słowa należy rozumieć szerzej niż ściśle 

17  Wszystkie ręce były na liberalnym pokładzie. Z dr. hab. Ryszardem Bugajem rozmawia Marceli Sommer, „Nowy Obywa-

tel” (wiosna 2014), https://nowyobywatel.pl/2014/04/30/wszystkie-rece-byly-na-liberalnym-pokladzie/
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legalistycznie, szerzej niż wolność od państwowej cenzury prewencyjnej, wówczas z chęcią 
podpisałbym się (chociaż nadal z pewnymi zastrzeżeniami) pod tezami jej tekstu.

Alas, it was not to be.
Staśko ostatecznie proponuje całościowe odrzucenie „wolności słowa”. Jej szkic kończy 

się frazą „Chuj z «wolnością słowa», zróbmy sobie słowami swoją wolność”. Owszem, kry-
tyczka zawsze ujmuje „wolność słowa” w cudzysłów, sugerując, że w samej nazwie czy fra-
zie jest coś manipulacyjnego bądź iluzorycznego, że nie spełnia ona własnej emancypacyjnej 
obietnicy; próżno szukać jednak u Staśko głębszego namysłu nad tą konkretną kwestią – 
nad tym, jak często liberalizm sprzeniewierza(ł) się własnym obietnicom. Nie, „wolność 
słowa” zostaje u niej przeciwstawiona wolności jako takiej, wolności tyleż bezprzymiotni-
kowej, co abstrakcyjnej i niedookreślonej (i, jak się zdaje, idealistycznie transhistorycznej). 
Czytelnikowi pozostaje domyślić się, o jaką wolność chodzi, wiadomo jednak, że nie o wol-
ność słowa, która jest z założenia wolnością neoliberalną i przez neoliberalizm wymyśloną.

Bezpośrednio po cytowanym już fragmencie Staśko pisze bowiem: „Obrona takiej wolno-
ści, takiej demokracji to obrona niesprawiedliwego, dyskryminującego systemu, który nie 
tylko przejął, ale i wytworzył hasła „wolność słowa” czy „demokracja”. Trudno powiedzieć, 
jak to zdanie należy w zasadzie rozumieć – wiadomo, że pojęcia wolności słowa i demo-
kracji są dużo starsze niż neoliberalizm, idea demokracji liberalnej czy państwa narodowe. 
Mówiąc o „hasłach” Staśko ma więc pewnie na myśli konkretne użycie tych pojęć w polskiej 
debacie publicznej? Ale jeśli tak, to jednak „przejął”, a nie „wytworzył”; chyba że nasza 

„wolność słowa” byłaby nagle czymś zupełnie różnym od wolności słowa według Ameryka-
nów i Francuzów, ale to już historiozoficzne dywagacje rodem z gorszych (bądź lepszych, 
zależy od punktu widzenia) momentów Czesława Miłosza.

O ile nie potrafię uzgodnić podstawowych faktów z zakresu historii idei z tezami Staśko, 
o tyle rozumiem, jak sądzę, zawartą w jej szkicu sugestię: krytyka pozycji liberalnych 
na gruncie wartości proklamowanych przez liberałów to za mało, lewica musi zrywać, pro-
wokować, odrzucić common sense’owy wspólny grunt i radykalnie zmienić zestaw funda-
mentalnych wartości.

***

Odrzucając liberalizm, Staśko odrzuca więc i wolność słowa. W jakiś przewrotny sposób 
nasuwa to na myśl tę „radykalną” europejską lewicę, która po rozczarowaniu stalinizmem 
tak mocno odcinała się od radzieckiego eksperymentu, że zrezygnowała ostatecznie z czer-
wonego sztandaru, Międzynarodówki i mówienia o klasie robotniczej – przyznając tym 
samym, że prawo do wielkiej lewicowej narracji i symboli ma zwyczajnie najsilniejszy.

Poznańska krytyczka wylewa dziecko z kąpielą, decyduje się na łatwą prowokację i bezwa-
runkową kapitulację w sferze pracy pojęciowej; ostatecznie ustępuje liberałom pola, uznając 
bez zastrzeżeń ich pretensje do pojęcia, które stanowi również istotną część lewicowych, 
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radykalnych tradycji. Wolność słowa może bowiem funkcjonować w polskiej debacie 
publicznej w płytkiej, wykluczającej, nieprzemyślanej formie, ale, po pierwsze, historycz-
nie wpisuje się w tradycję emancypacyjną i rewolucyjną (choćby przez program radykalnych 
protestanckich ruchów w XVII-wiecznej Anglii czy ludowo-robotniczego skrzydła Rewo-
lucji Francuskiej), po drugie, nawet w swojej bardziej „liberalnej” wersji ciągle może być 
odzyskana i użyta do krytyki neoliberalnego porządku. Wskazanie, dlaczego wolność od 
instytucjonalnej cenzury nie wystarczy do zapewnienia faktycznej wolności przekonań i ich 
ekspresji, to praca ciągle domagająca się w Polsce wykonania; zwłaszcza na gruncie debaty 
o literaturze, gdzie w grę wchodzą stawki tak wysokie i kluczowe dla rozmaitych tradycji jak 
wolność poetyckiej wyobraźni czy walka ze stagnacją języka.

Owszem, to wszystko w pewnym sensie spór pojęciowy, dyskusja o tym, kto nadaje dziś 
polityczno-kulturową treść hasłu „wolność słowa”. Staśko jednak – w swoim dążeniu 
do zaostrzenia konfliktu, w swoim antagonizującym zapędzie – pospiesznie odrzuciła ważny 
symbol wartości bliskich lewicy. I ułatwiła sprawę potencjalnym autorytarnie prawicowym 
czy wręcz faszyzującym krytykom demokracji liberalnej, którzy też lubią przeciwstawiać 

„neoliberalnej” wolności słowa wartości ich zdaniem bardziej zasadnicze czy pierwotne.
Innymi słowy: problem z „wolnością słowa” to w dużej mierze problem pojęciowy, ale 

istotny i mający potencjalnie poważne konsekwencje; co Staśko, powtarzająca komunały 
o „słowach jako działaniu”, zapewne dobrze rozumie.

***

Istnieje, jak sądzę, skuteczniejsza lewicowa strategia podważania liberalnych schematów 
myślenia – w krytyce literackiej i poza nią.

Owa strategia nie zakłada pragmatycznego sojuszu z obozem liberalnym, opartego na roz-
poznaniu, że stanowi on „mniejsze zło” od opcji konserwatywnej (idei takiego sojuszu bro-
niła Aldona Kopkiewicz (w O polityce i poezji, bezpośrednio); nie wymaga w ogóle łagodzenia 
stanowiska czy rezygnacji z radykalizmu.

O owej strategii dużo mówi się w ostatnich latach na europejskiej i amerykańskiej lewicy; 
w kontekście fali prawicowego populizmu i kryzysu demokracji liberalnej. Pisali o niej 
na różne sposoby choćby Żiżek18 i Warufakis19. Polegałaby ona, w największym skrócie, 
na konsekwentnym wskazywaniu, że podstawowe aksjologiczne obietnice liberalizmu speł-
nić może tak naprawdę tylko lewica: że takie wartości jak wolność osobista, wolność słowa 
czy wolność sumienia, prawo do poszukiwania szczęścia, do dobrowolnego zrzeszania się, 

18  Zob. np. Slavoj Żiżek, Only Communism can save liberal democracy, http://www.abc.net.au/religion/artic-

les/2011/10/03/3331164.htm (data publikacji: 3.10.2011).

19  Zob. np. Janis Warufakis, How I became an erratic Marxist, https://www.theguardian.com/news/2015/feb/18/yanis-

-varoufakis-how-i-became-an-erratic-marxist (data publikacji: 18.02.2015).
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do decydowania o swoim życiu intymnym, państwo działające w interesie raczej obywateli 
niż globalnego kapitału – i tak dalej – są dziś do zrealizowania tylko w ramach innej, bar-
dziej socjalnie i równościowo nastawionej demokratycznej agendy. Radykalna lewica (socja-
listyczna czy komunistyczna – odłóżmy na razie na bok zawężające etykiety) jest w stanie 
naraz uratować liberalną demokrację przed nią samą i naprawić jej fundamentalne błędy; 
neoliberalne ramy, w których wielu liberalno-oświeceniowych wartości zwyczajnie nie da 
się osiągnąć, zastępując bardziej prospołecznym, aktywnie emancypacyjnym, antykapitali-
stycznym programem. Dlatego Żiżek pisze na przykład wprost: „Cóż więc w kwestii rdzen-
nych dla liberalizmu wartości: wolności, równości, braterstwa? Paradoks polega na tym, 
że sam liberalizm nie jest wystarczająco silny, by wytrzymać napór fundamentalizmu (…) 
Pozostawiony sam sobie, liberalizm powoli sam się podcina – jedynym, co może uratować 
jego rdzeń, jest odnowiona lewica”20.

Lewica byłaby naraz szalupą ratunkową i sposobem zweryfikowania hipokryzji (niektó-
rych) liberałów: jeśli zależy Wam na ocaleniu i realizacji deklarowanych od lat wartości, jeśli 
nie są tylko przykrywką dla konserwacji neoliberalnego status quo, chodźcie z nami.

Nie chodzi o wymyślanie liberalizmu na nowo, o lewicę jako „prawdziwych liberałów”; 
progresywna wrażliwość czy rewolucyjna agenda wykraczają dalece poza wartości liberalnej 
demokracji i liberalnego oświecenia. Nie chodzi też o to, że cały zestaw liberalnych wartości 
włączyć można w socjalistyczny czy libertariańsko-socjalistyczny program. Rzecz raczej 
w mądrej selekcji – w zrozumieniu, że istnieją inne niż taktyczne powody, by nie wylewać 
dziecka z aksjologiczną kąpielą.

***

Jak takie podejście przekłada się na potencjalny krytycznoliteracki projekt? Zwłaszcza dziś, 
w Polsce, w kontekście naszych tradycji i w naszym klimacie kulturalno-politycznym?

W skrócie: chodziłoby o rozszerzenie potocznego rozumienia wolności słowa – i wska-
zanie, że tylko progresywnie zaangażowana, radykalna agenda bierze pod uwagę większość 
(jeśli nie wszystkie) spośród czynników warunkujących faktyczną wolność wyrazu (ekspre-
sji/ komunikacji własnej perspektywy, doświadczenia, przekonań). Liberałowie zwalczają 
tylko niektóre z ograniczeń wolności słowa, promują wolność słowa w wersji demo; lewica 
gwarantuje pakiet premium.

Potoczny czy instynktowny błąd liberalizmu polegałby, rzecz jasna, na traktowaniu wol-
ności słowa jako wolności od instytucjonalnych nacisków i społecznych konwencji (niedawno 

„wolność słowa” w wydaniu Świetlickiego nazwałem wolnością od dobrych manier21). Lewica 

20  Slavoj Żiżek, op. cit.

21  Paweł Kaczmarski, Jaśnierynek. (Spóźnione) uwagi o „[beep] generation” Tomasza Bąka, http://www.praktykateo-

retyczna.pl/pawel-kaczmarski-jasnierynek-spoznione-uwagi-o-beep-generation-tomasza-baka/ (data publika-

cji: 5.05.2017).
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powinna wskazywać konsekwentnie, że wolność od cenzury to jeszcze nie wolność słowa, 
że jednym z podstawowych warunków dostępu do głosu, początkiem jakiejkolwiek świa-
domej narracji, jest minimum egzystencjalnego i materialnego bezpieczeństwa, którego 
to minimum nie da się rozważać w kontekście innym niż polityczny. Wprowadzenie na prze-
kór liberałom mechanizmów instytucjonalnej cenzury mających w jakiś sposób równoważyć 
problemy dyskryminacji/wykluczenia nie wchodzi w grę – choćby dlatego, że skupie-
nie na instytucjonalnej cenzurze (twardej i miękkiej, tj. środowiskowej/ konwencjonalnej) 
zawsze odwraca naszą uwagę od faktycznych materialnych podstaw dostępu do głosu (bądź 
jego braku). Niezależnie od tego, czy instytucjonalnej cenzury bronimy, czy ją atakujemy, 
i z jakich pozycji to w zasadzie robimy, fiksacja na jej punkcie niemal zawsze przesłania nam 
głębszy, klasowy wymiar całego problemu.

To wszystko powoduje zaś, że obrona wolności słowa bez zaangażowania na rzecz 
zmniejszenia socjoekonomicznych nierówności okazuje się niemożliwa. Po pierwsze, dla-
tego że materialne bezpieczeństwo jest warunkiem wolnej ekspresji. Po drugie, dlatego 
że wolność słowa istnieć może ostatecznie tylko w ruchu, w ciągłej inkluzji – ograni-
czona do obszaru przywilejów intelektualnych elit prędzej czy później przestanie wyrażać 
cokolwiek poza ideowym status quo i w tej stagnacji nie będzie już „wolnością”. Po trzecie 
wreszcie, dlatego że niezrozumienie własnej klasowej pozycji nie pozwala dostrzec zin-
ternalizowanych mechanizmów cenzury. Zachłyśnięty własną niepoprawnością Świetlicki 
nigdy nie zrozumie, dlaczego nie jest tak naprawdę niepoprawny.

Oczywistą konsekwencją tych spostrzeżeń byłoby zaś zrozumienie, że wolność słowa 
jako wolność od polityczności to tani retoryczny wybieg. Ale wnioski idą jeszcze dalej: 
po pierwsze, walka o zwiększenie czasu wolnego, uniezależnienie od pracy i bezwarunkowe 
minimum materialnego bezpieczeństwa okazuje się nagle – „nagle” – walką o większą 
otwartość pola literackiego, w bardzo ścisłym i konkretnym sensie zwiększania czytelnic-
twa, większej liczby ciekawych (twórczych i odbiorczych) głosów. Problemy z czytelnic-
twem zobaczymy wreszcie nie przez pryzmat braku wykształcenia, chęci czy kompetencji, 
ale powszechnego braku czasu.

Po drugie, przekraczając kategorię aktywnej cenzury, rozważania nad wolnością słowa 
powinny naturalnie przejść w refleksję nad fundamentalnymi współczesnymi zagroże-
niami dla poetyckiej wyobraźni. Te znajdziemy zaś już nie tylko w obszarze jasnych, mocno 
skodyfikowanych społecznych konwencji (jak poprawność polityczna) i instytucjonal-
nych nacisków (jak dostęp do mainstreamowych mediów), ale i w sferze dużo trudniej-
szych do nazwania i wyodrębnienia językowych zjawisk czy sił. Obrońców wolności słowa 
znajdziemy nagle nie wśród tanich, podstarzałych pseudoprowokatorów pokroju Marcina 
Świetlickiego czy Jacka Podsiadły, ale wśród młodych poetów i poetek od lat zaintereso-
wanych tym, jak na żywy język i poetycką wyobraźnię wpływa ideologiczna presja kapitału. 
Krytyka korpo-prawniczego języka u Pietrek czy lingwistycznych mechanizmów natura-
lizacji i antropomorfizacji sił rynkowych u Bąka; walka o prawo do wzniosłości u Kopyta 
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czy odzyskiwanie zapomnianych języków u Góry; przewartościowanie relacji do mainstre-
amowych mediów i technologii u Mateusza czy Jurczaka; refleksja nad językiem codziennej 
moralności i dyskursywnym obrazem zwierzęcia u Witkowskiej: to tu, nie we „wkurwia-
niu lewaka”, znaleźć możemy skoordynowany wysiłek obrońców faktycznej wolności słowa.

Ostatecznie gros liberalnych, apolitycznych obrońców tejże wolności regularnie ułatwia 
sobie sprawę: broni literackiej ekspresji i poetyckiej wyobraźni przed małą grupą najbar-
dziej oczywistych przeciwników. Dostrzeżenie, jak wiele sił, ośrodków władzy i form nie-
pewności naciska ze wszystkich stron na współczesną poezję i literaturę, mogłoby dla wielu 
z nich okazać się niemalże traumatyczne.

Innymi słowy, wszystkich owych „politycznie niepoprawnych”, przekornie niepokornych, 
subwersywnie transgresyjnych, autonomicznie apolitycznych należy jeszcze raz, zgodnie 
z najlepszymi tradycjami lewicy literackiej, przelicytować na radykalizm.

Bezpośrednio w kontekście wystąpień Staśko domagać musielibyśmy się zaś lepszego 
uzasadniania i mocniejszej podbudowy dla tych ataków na „liberalnych” przeciwników, 
które zakładają, że głos oponenta warunkowany jest odebraniem głosu komuś innemu. 
To mechanizm, który działa oczywiście w społeczno-politycznej makroskali – ale nie każdy 
uniwersytecki profesor osobiście korzysta z codziennej dyskryminacji doświadczanej przez 
doktorantki. Przejście od ogólnej zasady do konkretnej sytuacji polemiki czy sporu bywa 
dużo bardziej złożone. A wytykanie przeciwnikowi, dlaczego działa przeciwko własnym 
interesom i deklarowanym wartościom jest często trudniejsze – choć ostatecznie bardziej 
pożyteczne – niż prosta próba zamknięcia mu ust bądź wymierzenia dyskursywnej kary.

Paweł Kaczmarski – krytyk literacki. Mieszka we Wrocławiu. (Współ)redaguje 

„8. Arkusz”, dodatek młodopoetycki do miesięcznika „Odra”. Redaktor afilio-

wany „Praktyki Teoretycznej”. Redaktor naczelny magazynu „Przerzutnia”.
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marcin świątkowski

Kiedy wzywa poezja, moim honorem jest walka

I.

Ja się w gruncie rzeczy z Mają Staśko zgadzam.
W tym momencie osoby, które mnie znają, podnoszą zapewne brwi – i to wysoko. Bo 

tu i ówdzie w Krakowie wiadomo, że kiedy w dyskusji pada jej nazwisko, przybieram nagle 
postawę spłoszonej antylopy i ważę każde słowo. Że mam do tejże kontrowersyjnej kry-
tyczki stosunek ostrożny i pełen dystansu, ba, zbliżony do negatywnego.

Zdarzało mi się używać w odniesieniu do niej brzydkich słów, takich jak „koniunktura-
listka” czy „influencerka”, konsekwentnie powtarzałem, że uważam ją za polityczkę, a nie 
krytyczkę, niejednokrotnie podkreślałem też swoją żywiołową niechęć do metodologii, którą 
stosuje w swoich artykułach.

Bo to prawda. Nieustanne wplątywanie poezji w politykę i odwrotnie doprowadza mnie 
do szewskiej pasji, tak samo jak niezdolność do napisania tekstu niezawierającego słów 

„kapitalizm” i „seksizm” – i w ogóle lekkomyślne szafowanie terminami z nomenklatur 
zazwyczaj zarezerwowanych dla innych dyskursów. Tak jak Aldona Kopkiewicz, z pełną 
szacunku niechęcią podchodzę do ideologicznego fanatyzmu, który Staśko i jej świta sobą 
reprezentują, i tak jak Rafał Gawin uważam, że podobne działania prowadzą do odejścia od 
tego, co w literaturze najważniejsze, najbardziej magiczne, najsilniej oddziaływające na, 
skądinąd sentymentalną, stronę mojej natury. I szczerze mówiąc, gdy myślałem o tym tek-
ście, miał to być szkic o takiej właśnie wymowie:

„Weźcie się wszyscy w łeb pierdolnijcie. To, co się liczy, to pismo, wieczna idea, a wy – 
jakkolwiek na to nie patrzeć – pismem nie jesteście, jesteście tylko jego pochodnymi, o czym 
nieustannie zapominacie, usiłując wprowadzać tezy Markowskiego w życie; zajmijcie się 
tym, co istotne”.

Ale przemyślałem sprawę i dotarło do mnie, że ja się w gruncie rzeczy z Mają Staśko zga-
dzam. Tylko nie tam, gdzie się spodziewałem.

II.

To zgoda na dwóch poziomach. Najbardziej oczywistym jest, rzecz jasna, przyznanie, 
że środowisko literackie w Polsce jest seksistowskie i klasistowskie, że Adam Poprawa, 
mimo dumnego „prof.” przed nazwiskiem, to cham, którego nie wiadomo, czy lać klawia-
turą po łbie, czy jej przypadkiem na niego nie szkoda i tak dalej, ale to niespecjalnie istotne, 
dlatego właśnie, że są to kwestie światopoglądowe, z którymi, czy nam się to podoba, czy 
nie, można się zgadzać lub nie.

Mniej oczywistą płaszczyzną mojego jednostronnego porozumienia z Mają Staśko jest 
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straszliwe, żrące, okropne rozczarowanie, które spotkało mnie, gdy po raz pierwszy lizną-
łem tego, co popularnie i dosyć mętnie nazywa się „życiem literackim w Polsce”.

Jest to środowisko zabetonowane. Na pewno mniej niż kilkanaście lat temu, kiedy Piotr 
Marecki po raz pierwszy używał tego budowlanego sformułowania, ale jednak. Pełne sitw, 
koterii, środowiskowych grupek, które albo się do siebie nie odzywają, albo udają, że odzy-
wają. Zamieszane w dziesiątki prywatnych i publicznych historii sprzed lat, przez które 
definiuje się, z kim można, a z kim nie można rozmawiać, rojące się od zadawnionych spo-
rów i małostkowych wyrzutów, wypływających w najmniej oczekiwanych i odpowiednich 
momentach. Środowisko rozpite i zaćpane do granic możliwości, co mnie, prywatnie jako 
abstynenta, razi szczególnie. I owszem, klasistowskie, szowinistyczne oraz, jak to ujęła 
Staśko, „samoreprodukujące”.

Ten mityczny potwór, Życie-literackie-w-Polsce, natychmiast wciąga młodego krytyka 
czy poetę (krytyczkę czy poetkę) w wir najdziwniejszych i najbardziej nieistotnych dla nich 
zaognionych sporów. Biedny młodzieniec (z uwagi na kłopoty stylistyczne, pozwolę sobie 
przyjąć naturalną dla mnie perspektywę męską), przechodząc z rąk do rąk, od X słyszy, 
że ta Y to stara kurwa, a od Y, że X to pijak i beznadziejny sukinsyn. Jeżeli poeta powie A, 
że jego ostatni tom był wspaniały, to A może poleci go B, a B wtedy raczy łaskawie odpisać 
mu na maila w sprawie jego wierszy (poetka najprawdopodobniej usłyszy, żeby rozmawia-
jąc z A koniecznie włożyła coś z dużym dekoltem). Jeżeli Z nie cofnie swoich słów o naj-
nowszym tomie L, to L nie zamierza rozmawiać z U, bo Z jest przecież kumplem U. Dopóki 
K jest redaktorem „Pisma”, to w „Piśmie” nie ukaże się żaden tekst D, bo D został prze-
zeń śmiertelnie obrażony w 1997 roku. Nikogo nie obchodzi, że działo się to, kiedy młody 
poeta doskonale bawił się w piaskownicy. I nawet jeśli z perspektywy piaskownicy młody 
poeta stwierdzi, że ma na to wszystko serdecznie wyjebane, to chcąc w ogóle funkcjonować 
na arenie literackiej, musi przynajmniej udawać, że tak nie jest.

Pewnie, tu i ówdzie, również w Krakowie, funkcjonują mniejsze krążki literackie o róż-
norakich charakterach, od klasycznych kół wzajemnej adoracji, po autentyczne, pełne chęci, 
wigoru i sympatii grupy znajomych, którzy chcą po prostu pisać i czytać. Problem w tym, 
że są to środowiska pozostawione same sobie; odcięte od dofinansowań, wydawnictw, 
redakcji, warsztatów, muszące albo pozostać w swoim kręgu albo jednak zapłacić wymie-
nioną wyżej cenę. Bo umówmy się, każdy poeta w którymś momencie chce się pochwalić 
swoimi utworami kręgowi odbiorców szerszemu niż piętnaście osób, a każdy krytyk prędzej 
czy później chce dostać za swoje szkice i recenzje choćby podłe pięćdziesiąt złotych, za które 
kupi sobie trzy paczki fajek.

Nie twierdzę, że w ostatnim czasie nie poznałem ludzi wyjątkowych, utalentowanych, 
bynajmniej nie małostkowych, o niesamowitej erudycji i swadzie. Ludzie ci jednak funkcjo-
nują w kręgach, które grają według swoich własnych zasad, mających niewiele wspólnego 
z zasadami cywilizowanego świata. „Przepraszam” nie oznacza tu, że jest ci przykro, tylko 
że bezwarunkowo kapitulujesz przed kimś, kto jest wyżej w hierarchii dziobania; „dzię-
kuję” nie wyraża wdzięczności, tylko wyrachowanie; „proszę” stanowi błagalne upokorze-
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nie. Sam fakt, że pisze się wiersze i ktoś te wiersze wydaje, nawet jeśli nie są to utwory 
sięgające norwidowskich wyżyn, zwalnia w tym świecie z odpowiedzialności za to, jakim 
się jest człowiekiem; a bycie dyrektorem czy szefem czegoś zwalnia w ogóle ze wszystkiego.

I to są zasady, według których ja grać nie chcę i nie zamierzam, podobnie, jak sądzę, 
do Mai Staśko. Po prostu na liście oskarżeń wysnuwanych wobec tego światka, seksizm jest 
u niej na pierwszym miejscu, a u mnie – na którymś z kolei, a to różnica najzupełniej natu-
ralna, bo kobiety, zwłaszcza młode, nawet do tych wyżej opisanych paskudnych praktyk nie 
są zazwyczaj dopuszczane.

III.

Wydaje się, że Maja Staśko głęboko wierzy (jak przystało na zadeklarowaną rewolucjo-
nistkę), że to wszystko, o czym tu piszę i to, o czym pisze ona da się zmienić. Że przez nie-
ustanne podważanie tego porządku, opisywanie go wprost i zaciekłą walkę da się go zburzyć, 
wywrócić, po czym zbudować nowy, bardziej racjonalny i sprawiedliwy, który osoby nie-
chcącej pić rozwodnionego piwa nie skazuje na spędzanie imprezy samotnie w kącie.

Otóż ja w to nie wierzę za cholerę.
Nihil novi sub sole, poucza mądrość zbiorowa z zakamarków mózgu, wystarczy spojrzeć 

na gazety literackie epoki bruLionu czy Nowej Fali, żeby odkryć to samo, do Skamandra 
i Żagarów zajrzeć, żeby znaleźć tę samą historię, do powieści Balzaka, żeby się dowiedzieć, 
jak wyglądają kręgi literackie, a gdyby Cycerona czy Wergiliusza interesowały takie rze-
czy, też pewnie nie dowiedzielibyśmy się od nich niczego innego. Nie wspominając o tym, 
że tak jak dziecko bezsilnie i bezwiednie kopiuje zachowania rodziców, my – młodzi – bez-
silnie i bezwiednie kopiujemy zachowania starszych krytyków i poetów, którzy siedzą w tym 
wszystkim po brody.

I wchodzimy między wrony, zaczynamy krakać, plątać się w sitwy, a w dodatku, o zgrozo, 
tworzyć własne. Proces ten przebiega tak szybko, że można by go dokumentować dzień 
po dniu jak przebieg linii frontu. Oficjalne patronaty, coraz większe nazwiska na skrzynkach 
mailowych nowopowstałych czasopism, zaproszenia na rauty i przyjęcia, rosnąca liczba 
znanych poetów wśród znajomych na fejsie – są najwyraźniej zbyt kuszące, również dla 
mnie. Nie minie parę lat i to my będziemy gnić we własnych zaszłościach, a urodzeni około 
2005 roku będą się między nas wkręcać i nam kadzić i dla nas zakładać dekolty, do nas szu-
kać wtyk i poleceń, bo nie będziemy odpisywać na ich maile. Liczę tylko na to, że nie wszyscy 
skończymy aż tak źle.

Ja – osobiście – w obliczu tej wizji staram się przyjmować pozycję, która jeszcze parę-
naście miesięcy temu bardzo mnie dziwiła u części znanych mi literatów, a mianowicie sie-
dzieć sobie w kącie i czytać wiersze, czasami ciupiąc po cichutku w klawisze. Tymczasem 
Maja Staśko będzie walczyć, głośno, zacięcie i zawzięcie – i za sam ten fakt należy jej się 
wielkie joł.

Mam szczerą, chociaż niewielką nadzieję, że wygra, a ja za dziesięć lat przypomnę sobie 
ten tekst i będę się go wstydził.
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monika ochędowska

Erotyka to kraj bez języka

Pocałuj mnie tam
i dotknij mnie tu
w to miejsce
Joanna Oparek, Eufemizm

Jest w powieści Macieja Płazy niezwykle ciekawy moment, gdy dorastający Skoruń zbiera się 
na odwagę, by uwieść niemą córkę sąsiadów, Lipcówkę. Ponieważ tego dnia od rana czyści 
zardzewiały potrzask na zające, popołudniowe uwodzenie przeradza się raczej w uprowa-
dzenie, a niezdarne zaloty – w bliską gwałtu szamotaninę. Dynamiczny epizod kończy nie-
jednoznaczne dla obojga doświadczenie zwane wytryskiem.

Gdyby ta inicjacyjna historia miała swój prosty finisz w tym miejscu, nie byłoby się pew-
nie nad czym rozwodzić. Ale w opowieści Płazy „po wszystkim” pojawia się w roztrzęsionym 
Skoruniu paląca potrzeba znalezienia dla Lipcówki nowego imienia. „Słominka, Gałęzianka, 
Rybitwa, Ukleja, Zwójka, Jarzębatka, Kostropatka, Ścierninka, Drapiórka, Gromka, Jabł-
kówka, Krężyczka, Półanka, Paciorniczka, Siarczysia, Pójdźka, Miodówka, Groblunia, Śli-
wienica, Krzemieńka” – nerwowo wykrzykuje Skoruń, licząc, że któreś z przezwisk okaże 
się właściwe. Daremnie. Madzia pozostaje Lipcówką.

Płaza zmyślnie wrzuca swojego bohatera (a za nim czytelnika) w potrójnie sprzeczne 
doświadczenie związane ze sferą erotyki. Po pierwsze – zderza jego fantazje o Lipcówce 
z rzeczywistym zmysłowym doznaniem („słodkawy, serowy zapach”), po drugie – pozwala 
mu zdać sobie sprawę z niewyrażalności tego doznania („nagle coś obłamało się we mnie, 
osunęło w dół, aż krzyknąłem”) oraz jego osobliwego związku z emocjami, głównie wsty-
dem. I po trzecie – daje Skoruniowi (a za nim czytelnikowi) smutną lekcję o tym, że próby 
okiełznania erotycznego języka są tyleż niezaspokajalne, co jałowe („czułem na języku 
słodkawo-gorzki smak, jakby nadgniłej moreli, gorczyła mnie ta nadpsuta morela i aż łka-
łem, łkałem od tej goryczy”). Wszak uważać, że opanowało się język erotyczny, jak wykładał 
Cortázar w Berkeley, to złudzenie niedorostka, który w czasie sjesty ręką nie zajętą niczym 
innym przegląda „Playboya”.

A jednak te złudzenia niedorostka bywają kuszące.
I tak z końcem wiosny ukazał się romans Dwoje Anny Góreckiej i Andrzeja Kopackiego, 

którego bohaterowie, wiekowo bliscy pełnego luzackich uciech klimakterium, na kilkuset 
stronach dokonują dokładnie tej samej próby, która stała się udziałem Skorunia.

Chcieliśmy odwojować – opowiadają autorzy w rozmowie z Zofią Zaleską na łamach 
„Dwutygodnika” – niektóre skazane na potępienie cechy [poetycznego] języka. Na przy-
kład słowo „dusza”. Współczesna polszczyzna ma niską tolerancję na młodopolszczyznę, 
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a to czasem szkoda. Poza tym baliśmy się wulgarności, dosłowności i brzydoty. I z tego lęku 
zapędziliśmy się w coś jeszcze gorszego.

Wiadomo:

Dusza jest nudna i pretensjonalna kiedy myślę o duszy widzę

bieliznę zdejmowaną nieporadnie

przez amatorkę zupełną amatorkę

bez podkładu muzycznego bez dobrego światła

żadnej choreografii

(Joanna Oparek, Berlin porn)

Żeby nie było nudno, twierdzą autorzy Dwojga, „z każdego języka na świecie należałoby 
wyjąć to, co najpiękniejsze w nazywaniu życia erotycznego, i stworzyć coś w rodzaju miło-
snego esperanto. W węgierskim takich słów jest sporo, między innymi csikló (...) czy bimbó – 
pączek, a zarazem sutek, brodawka. Węgrzy z opisem cielesności mają mniej problemów niż 
my. A co do flory i fauny... Nie mogę się nadziwić nazwom owadów – przyznaje Górecka – 
posłuchaj: turkuć podjadek, pustosz kradnik, skoropędek, zaleszczotek (...)”.

Ach, jak blisko od Słominki i Gałęzianki do Skoropędka i Zaleszczotka! Tymczasem 
aż tęskno do translatorskich bolączek Janusza Rudnickiego, gdy rozprawia, czy chuj lepiej 
stał będzie w torcie czy rynnie. Niestety, gdy z języka wyjmiemy tylko to, co „najpiękniej-
sze” (starej daty to myślenie o estetyce – w końcu równo sto lat temu Duchamp przewrócił 
na plecy swój pisuar), sprowadzając erotykę do pączka, z literatury robi się słodkawy popis 
sentymentalnej deklamacji. Zboczenie społecznie groźne. Oczywiście za czasów Ludwika 
Kropińskiego powieść miłosna może i była objawieniem, na które czekano „z sercem goto-
wym do wzruszeń i ustami do westchnień”, jak pisała Szymborska. Nad Julią i Adolfem łkano 
ponoć ostentacyjnie i kolektywnie, zdarzały się wypadki omdleń. Dziś od nadmiaru pączków 
można się co najwyżej porzygać, choć to oczyszczające doświadczenie okazuje się czasem 
bardziej intymne od niejednej entomologicznej obserwacji.

kiedy kucałyśmy w otwartym luku,

wymiotując do plastikowych torebek

przez trzy godziny między St. Pierre a Miquelon.

Nigdy nie czułam z tobą większej bliskości.

(Adrienne Rich, XIV)

Jeśli Dwoje porównać do uczty Brillat-Savarina, to różowy tom wierszy miłosnych 
Adrienne Rich działa jak miętowy opłatek na Pana Creosote z Sensu życia według Monthy 
Pythona. Bo erotyka to kraj bez języka. Wiadomo, powiedziałby Cortázar, w końcu niewiele 
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się mówi, podczas gdy się... Lepiej włączyć radio.

cokolwiek robimy razem, improwizujemy,

mapy, które nam dano, były przestarzałe

już wiele lat temu… jedziemy przez pustynię,

nie wiedząc, czy starczy nam wody,

halucynacje zmieniają się w zwykłe wioski,

muzyka w radiu staje się wyraźna – 

nie Rosenkavalier ani Götterdämmerung,

ale kobiecy głos śpiewający stare piosenki

z nowymi słowami, z cichym basem, fletem,

brzdąkaniem i palcówkami kobiet poza prawem.

(Adrienne Rich, XIII)

„Naprawdę nie wiem, jak to powiedzieć” – przyznaje Antije Krog w wierszu opisującym 
seks ze starzejącym się mężem w wydanym mniej więcej równo z Dwojgiem Ciele ograbio-
nym. Jak mówić o ciele, jak seks powinien zabrzmieć w języku? „Ja nie wiem”, odpowiedzia-
łaby jej Szymborska, „i trzymam się tego jak zbawiennej poręczy”. I dobrze, bo, rozwijając 
metaforę Cortázara, prawdopodobnie należy po prostu skupić uwagę na tej ręce, której 
akurat używamy.

Monika Ochędowska – komparatystka, redaktorka, autorka strony miszong.pl.
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