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Od redakcji
Mówi się, że czasopismo przestaje być efemerydą, wydawniczą jętką-jednodniówką, kiedy
wyda trzeci numer. Bardzo nam miło donieść, że właśnie się to stało.
Staramy się stworzyć poważne pismo na burzliwe czasy. Po (znów) całkiem ciepło przyjętym drugim numerze, usiłowaliśmy za wszelką cenę poprawić te błędy, które popełniliśmy
przy dwóch pierwszych okazjach; liczymy, że się to udało. W obliczu gigantycznego naboru,
musieliśmy, tak jak poprzednio, dokonywać wyborów. Wierzymy jednak, że były to wybory
słuszne, co potwierdzają komentarze do tekstów, utrzymane na bardzo wysokim poziomie.
Mamy nadzieję, że lektura trzeciego numeru potwierdzi naszą nieefemeryczność i konkretność, objawiającą się w osadzeniu w poetyckim rynku wydawniczym.
w imieniu redakcji
marcin świątkowski

Wybór wierszy i opowiadań należał do redakcji. Towarzyszące im komentarze krytyczne
wyrażają jedynie poglądy swoich autorów.
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adam leszkiewicz

(ur. 1988 w Opolu) – pisze, redaguje, muzykuje. Były redaktor kwartalnika
„Pressje”, autor wydanego przez Klub Jagielloński tomiku Fantomowa głowa,
który zdobył III nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Artura Fryza
na najlepszy poetycki debiut książkowy 2016 roku.

KO N T E N T. K WA RTA L N I K L I T E R A C K I

Nowa Ziemia
Szliśmy ramię w ramię ku stacji benzynowej
nad ranem Nowego Roku, przed pójściem spać oddzielnie.
Nie używałem słów ani dotyku, tylko coraz wolniej
szedłem, żeby nie dotrzeć na miejsce.
Po powrocie zastałem telewizor w stanie
oświecenia: aktor świecił ryjem na śniadanie.
Po śnie wyszedłem na spacer, w trakcie snu spadł śnieg.
Byłem trzeźwy, samotny i szczęśliwy. W zaspie
tkwiły kijki rakietek jak straceńcy boży.
I był porządek łaski, o którym, żeby nie przedobrzyć,
musi milczeć medycyna. Zamknięte ciało
prowadziłem po mieście, nic mnie nie obchodziło
szesnaście tysięcy sto siedem żon Kryszny.
Szedłem białą ziemią, byłem jednym z nielicznych.
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Superpasta
Jedząc podróbki mięsa z plastikowej tacki
przeżywałem zwierzęcy dzień, gdy znienacka
wyskoczył, że żrę fastfudy, ktoś obcy, choć znajomy.
Był to sam Robert Makłowicz.
Lecz w obronę wziął mnie, błyskając białą brwią
sobowtór cysorza: ja też pożywiam się czisem i frytką.
Makłowicz zbladł. Lałem ketchup. Nie żałowałem go.
Nad superego bywa coś bardziej superowego.
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O co chodzi
Był dzień, w którym czułem, że odniosłem sukces:
skończyłem Wojnę i pokój, rozmroziłem ruskie.
Patrząc w deszcz, sondowałem porażki – nie miały znaczenia.
W drugim pokoju leciał znany mi serial:
pusty Plac Świętego Piotra, wielkie słońce.
Umieranie w opuszczeniu i radosne.
Jeszcze dwóch ostatnich wiernych reporterów.
Są rzeczy, które widać dopiero
przy wywoływaniu. Kumpel twierdził, że jakoś to będzie.
Motywacyjny mówca mówił, że zwyciężę.
I nie miałem jak powiedzieć, że nie o to chodzi.
Na zachodzie zaszło słońce i wzejdzie na wschodzie.
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komentarz: małgorzata sury

Cynizm, nihilizm, sarkazm i... nic
Nad wierszami Adama Leszkiewicza unosi się duch specyficznej melancholii. Wszystko
tu jest statyczne, zamiera w znaczeniach. Podobnie w tych tekstach rozkładają się afekty
i emocje, o których trudno w ogóle coś powiedzieć. Nie ma tu smutku, ale nie ma też radości,
jest za to rodzaj pogodnej zgody na porażkę. Jednak nawet porażka funkcjonuje tu w niskim
rejestrze, w niskim natężeniu. Nic tu nie jest wielkie, wszystko za to dziwnie miałkie, szare
i nijakie. Ot, życie. Każdy ślad jakiegokolwiek dziania się zostaje błyskawicznie stłumiony,
wygaszony. Już czytelnik spodziewa się jakiegoś rozbłysku, już słowa zdają się dawać
nadzieję, tymczasem autor natychmiast ironicznie odbija się od potencjalnego przebłysku
czegokolwiek. I tak w wierszu Nowa Ziemia – wraca z imprezy sylwestrowej w towarzystwie,
klisza podpowiada jakiś romantyczny happy end, a może chociaż jakąś tragedię, a tu podmiot daje nam znać, że idą spać oddzielnie, że z romansu nici i tylko można zwolnić kroku,
żeby przedłużyć chwilę nie-rozkoszy. To dziwaczne zawieszenie doświadczania zdaje się
być wszechogarniające, podmiotowi, proszę wybaczyć potocyzm, nie chce się nawet narzekać na swoją sytuację, stara się zresztą nas przekonać, że był „trzeźwy, samotny i szczęśliwy”. Żadne tekstowe znaki na to nie wskazują, stąd wers ten wydaje się być zgrzytem,
jakby wepchniętym na siłę, a równocześnie, poprzez kontekst, podobnie jak reszta tekstu
zgaszonym, zneutralizowanym do granic pustym stwierdzeniem.
Warto się zastanowić, w jaki sposób na poziomie formalnym poeta uzyskuje taki efekt.
Wiersze Leszkiewicza są zaskakująco regularne: składają się z dwuwersowych strof, pojawiają się w nich raz bardziej, raz mniej dokładne rymy. To, być może paradoksalnie, tylko
potęguje efekt zamierania, „umartwia” teksty. Sprawia, że tekstowa „nuda” przenosi się
również do ich warstwy formalnej. Czytelnika albo czytelniczkę ustawia to w swoistej pułapce
melancholii; nie ma innego wyjścia niż wraz z podmiotem poddać się temu nie-nastrojowi.
Nieśmiało można by próbować odczytać podmiot utworów Leszkiewicza jako właśnie melancholijny, we freudowskim znaczeniu. Jak pisał w Melancholii Marek Bieńczyk:
(…) podmiot freudowski, fatalnie naznaczony nie tyle rozpaczą przeżywanej chwili, co
pierwotnym brakiem i nigdy niewyczerpanym – otwarty dziób łabędzie nad wyschłą
wodą – pragnieniem. (…) W przeciwieństwie do żałobnika, u którego praca żałoby jest
w przypadku pomyślnym procesem krótkotrwałym, mniej lub bardziej szybko przyswajającym stratę, melancholik „nigdy nie odnajduje straty” i z tego ubytku, z tego nieodnalezienia, czyni swój modus vivendi, tymczasowy, lecz wciąż ten sam tryb swej smutnej
na zawsze wieczności: wieczności bez początków, wieczności straty już nie pamiętanej.
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Takie spojrzenie na teksty Leszkiewicza zdaje mi się o tyle zasadne, że to, co przeżywa
podmiot, a raczej to, czego nie przeżywa, można właśnie najłatwiej opisać przez brak czy też
negację, ale właśnie w porządku melancholii. Tym samym określenie odczuć podmiotu staje
się zadaniem trudnym. Bieńczyk, za Walterem Benjaminem, proponuje też koncepcję melancholii związanej z odczuwaniem historycznego przemijania czy – ujmując szerzej – upływu
czasu. Jakkolwiek wiersze Leszkiewicza zdają się być nie tylko ahistoryczne (również aprzestrzenne), są również specyficznie bezczasowe, zanurzone w wiecznym nigdy, to można
się zastanowić czy znakami historyczności czy po prostu jakimiś ukonkretnieniami nie są
odniesienia do popkultury (choć być może popkultura to w tym przypadku za duże słowo –
nie jestem pewna czy pierogi ruskie należą już do jej porządku, ale właściwie czemu nie).
Pojawia się więc tutaj m.in. Robert Makłowicz „ktoś obcy, choć znajomy”, jako, powiedzmy,
wcielenie współczesnego półbóstwa z copypastowej mitologii, które za dobro wynagradza,
a za zło (reprezentowane tu przez chipsy, frytki, keczup) karze. Celowo używam tutaj języka
z porządku religijnego – bo ten pojawia się u poety, zwłaszcza w wierszu Nowa Ziemia:
(…) W zaspie
tkwiły kijki rakietek jak straceńcy boży,
I był porządek łaski, o którym, żeby nie przedobrzyć
musi milczeć medycyna (…)
nic mnie nie obchodziło
szesnaście tysięcy żon sto siedem Kryszny.
Szedłem białą ziemią, byłem jednym z nielicznych.

I ponownie, podobnie jak w przypadku i konstrukcji podmiotu i ogólnego vibe’u tekstów,
religijność pozostaje tu w sferze niespełnienia, odniesienia do „boskości” są właściwie
puste, gdyż nie mają absolutnie żadnego potencjału deklaracji. Można by się ewentualnie
zastanowić nad końcowym wersem Nowej Ziemi – byłem jednym z nielicznych. Czy jest
to próba wyrażenia poczucia bycia wybranym, specjalnym, naznaczonym? Nie. W kontekście konstrukcji świata tekstowego jest to raczej całkiem udana gra znaczeń; być może podmiot wyraża tu po prostu dojmujące poczucie osamotnienia lub własną wyjątkowość jako
twórcy. Jednak i to wydaje mi się mało możliwe. Wszystko u poety jest nijakie aż do bólu,
szaro-zwyczajne, a przede wszystkim tak statyczne, że sprawia wrażenie, jakby autor wcale
nie powoływał za pomocą języka nowych światów, a raczej ogarniał te już istniejące biernym
spojrzeniem i je przepisywał. I trudno tu nawet powiedzieć dlaczego się na to decyduje. Tym
gestem jeszcze bardziej osłabia wszystkie religijne konotacje, które przy pierwszej powierzchownej lekturze czytelnik mógłby wyczytać. (Nie)wiara staje się w tej poezji bowiem kolejnym pustym, nic nieznaczącym porządkiem, który nie jest w stanie powiedzieć nam niczego
o podmiocie, a tym bardziej o świecie, w którym jest zanurzony (wydaje mi się to o tyle trafnym stwierdzeniem, że obecność podmiotu staje się właściwie do granic bierna – jest, i tyle,
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nie wnosi żadnej zmiany, równie dobrze mógłby nie istnieć – i wtedy nie tylko nic by się
nie stało, ale prawdopodobnie nikt nawet nie zauważyłby różnicy. Gdzieś bardzo daleko
pobrzmiewa echo Piosenki o końcu świata Czesława Miłosza. U Leszkiewicza na pewno „(…)
innego końca świata nie będzie”.
Warto jeszcze zastanowić się nad tym, jak funkcjonuje tu ironia. Teksty poety są nią przesycone na wskroś. Jak pisałam na początku – już, już czytelnikowi zaczyna się wydawać,
że wreszcie się czegoś dowie, że wreszcie podmiot mu się z czegoś zwierzy, powie mu coś
„naprawdę” – jednak Leszkiewicz błyskawicznie zbija taką możliwość, ucieka, chowa się
za zabawnym (aczkolwiek mało konkretnym) odniesieniem do popkultury albo zaczyna nam
opowiadać o tym, że je „podróbki mięsa z plastikowej tacki”. Nie jest to jednak (niestety?)
ironia posiadająca jakikolwiek potencjał krytyczny, raczej taka, która dąży do całkowitej
negacji absolutnie wszystkiego. Taką postawę dość dobrze opisał Michał Paweł Markowski
w eseju pod tytułem Fluffy shit, ironia i głębsze znaczenie:
(...) to nie żadna ironia, a przede wszystkim ledwo maskowana niechęć do życia, niechęć
do innych i rozczarowanie, że życie nie przystaje szczelnie do dziecinnych fantazji. Nie
chodzi tu o życie w zaklętym kręgu cytatów z kultur, nie chodzi o posuniętą do ekstremum stylizację (podkręcane wąsy, fedora na głowie, flanelowa koszula i spodnie tak
ciasne, że nie sposób usiąść). Chodzi natomiast o to, że hipsterka tego rodzaju to kurczowe trzymanie się zasłony, która przykrywa rzeczywistość i której nikt nie ma ani
siły, ani ochoty odsłonić, czy nawet zrozumieć.

Jakkolwiek Markowski pisze tu o hipsterach, to sposób, w jaki definiuje ponowoczesną
postawę wszechogarniającej ironii, zdaje się pasować do tekstowego światopoglądu Leszkiewicza. Bo rzeczywiście jego teksty zdają się ślizgać po powierzchni rzeczywistości, nie próbuje nawet zastanowić się, co mogłoby być głębiej i dalej – zatrzymuje się gdzieś pomiędzy
pierogami ruskimi z mrożonki a serialem.
Najsilniej widać to w wierszu O co chodzi, którego tytuł można by zapewne sparafrazować jako odwieczne pytanie ludzkości „jak żyć?”. I znowu na początku dajemy się nabrać,
że wreszcie poeta coś nam powie, że z parnasu spłynie na nas trochę mądrości i oświecenia.
Tymczasem:
(...) Patrząc w deszcz, sondowałem porażki – nie miały znaczenia.
W drugim pokoju leciał znany mi serial:
pusty Plac Świętego Piotra, wielkie słońce.
(...) Kumpel twierdził, że jakoś to będzie.
Motywacyjny mówca mówił, że zwyciężę.
I nie miałem jak powiedzieć, że nie o to chodzi.
Na zachodzie zaszło słońce i wzejdzie na wschodzie.

13

KO N T E N T. K WA RTA L N I K L I T E R A C K I

W tym fragmencie dostajemy jasny sygnał, że nic się nie dzieje, a już o jakiejkolwiek
zmianie możemy tylko pomarzyć (chociaż i to marzenie zostaje nam dość szybko odebrane). Możemy tylko zgodzić się na porażkę i patrzeć, jak każdy dzień spokojnie przechodzi
w następny, raczej nie silić się na jakąkolwiek próbę zostawienia śladu w świecie. Wygasza
to też w wiarę w nie tylko sprawczą, ale nawet po prostu twórczą moc poezji (literatury/
sztuki/kultury).
No, dobrze, tylko co właściwie z tego wynika? Co, jako odbiorcy, mamy z tym zrobić?
Załamać ręce nad ponowoczesnym, neoliberalnym światem, który wytracił głęboki metafizyczny sens, a nam pozostaje bierność i zrezygnowana, łagodna zgoda na świat taki, jaki
jest? Na świat pozbawiony nie tylko uniwersalnego sensu (bo po Derridzie raczej w ten już
nie wypada ufać), ale nawet indywidualnego przeżycia? O to, jak sądzę, rozbija się stawka
poezji Leszkiewicza – możemy je czytać w rozmaitych porządkach, zaprzęgać do lektury
jakiekolwiek metodologie, wpatrywać się godzinami pustym wzrokiem w migotliwy arkusz
edytora tekstowego Microsoft Word, ale ostatecznie nic z tego nie wynika – bo wiersze
okazują się właściwie nijakie. Być może jest to zamierzony efekt poetycki, a autor dzieli się
z nami swoją wizją świata, który właśnie takim się jawi – nijakim, pustym, żadnym, szarym.
Ale na końcu i tak zostajemy z niczym.

Małgorzata Sury (ur. 1994) – poetka, prozaiczka, eseistka, krytyczka. Tak
naprawdę to nie. Od czasu do czasu coś tam piszący random.

14

rafał skonieczny

(ur. 1983) – autor trzech książek z wierszami: Dzikie strony (2010), Przeniesiony
człowiek (2013) i Antologia hałasu (2016). Niegdyś wokalista i gitarzysta Hotelu
Kosmos, obecnie gra w kolektywie Rara. Zameldowany nad polskim morzem.
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USE YOUR DELUSION
Zuzi B.
A gdyby tak zrobić użytek ze złudzeń?
Jak długo jeszcze można opowiadać tę samą historię
z cudzego życia wziętą?
A gdyby tak założyć, że zasoby się wyczerpały
i przyszedł czas, by nazwać nienazywalne?
Weźmy choćby tę smugę za plecami:
doktorze, uważaj ze skalpelem wobec cienia!
Czuję, że przedawkowałem znieczulenie i jestem
nerwem oderwanym od kadłuba prawdy.
Podryguję jak źdźbło trzciny w dziobie szczygła,
który niestrudzenie mości się na dnie oka.
To jeszcze nie znaczy, że uwierzyłem
w obraz ani tym bardziej narrację. Jeśli jednak
zaobserwujesz ustępujące z ziemi niebo, daj znać,
chętnie dam się zbawić.

16

poezja

CZARNA FORTUNA
Byłaś pierwszą dziewczyną,
która wyznała mi miłość.
Miałaś w spojrzeniu smutek,
który uzależniał jak narkotyk.
Od ciebie pierwszy raz usłyszałem
o Wojaczku i Włochatym,
ale myślałem wówczas o aniołach,
byłem za daleko od ziemi. Widzę cię
w każdym wierszu, który jest z krwi.
Byłaś starsza, ale nie na tyle,
żeby grać moją matkę, chociaż raz
w moim śnie byłaś matką. Mówiłaś,
że z tym kijem wyglądam jak Obieżyświat
z Władcy pierścieni. Marzyłem
o pocałunku, kiedy leżeliśmy obok siebie
w sali gimnastycznej, a światła
były zgaszone. Pierwszy raz wtedy
płakałem z miłości. Widzę cię
w każdych ustach zdobionych
zajęczą wargą.
Byłaś typem intelektualistki
która zniesie Czas apokalipsy
tylko po to, żeby pójść do łóżka,
do którego ostatecznie nie poszliśmy,
ponieważ byłem typem intelektualisty,
który od pójścia do łóżka woli Czas apokalipsy.
Chodziliśmy na tory
i za to cię lubiłem. Widzę cię,
ilekroć otwieram książkę o snach,
którą dałaś mi na urodziny.
Byłaś niespełnioną miłością
mojego najlepszego przyjaciela,
ale tych kilka lipcowych dni i nocy
w wynajętym domku nad Bugiem
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przeorganizowało nasze pojmowanie
relacji międzyludzkich. Wiele różnych
łóżek przyjaciół było nam gościnnych.
Mówiłaś, że bez ciebie nie przeżyję
nocnego spaceru po Nowej Hucie,
dlatego cieszyłem się, że jesteśmy
razem. Widzę cię,
ilekroć otwieram Podróż Dygata,
którą włożyłaś mi do plecaka
kiedy odjeżdżałem.
Miałaś małe mieszkanie bez kuchni,
więc zmywaliśmy naczynia
pod prysznicem. Chciałaś,
żebym poznał twoich rodziców,
ale wolałem, kiedy całymi dniami leżeliśmy
na materacu i piliśmy czarną fortunę.
Podarowałem ci Księgę pytań,
ponieważ skłamałaś, że interesują cię
Żydzi. Siedzieliśmy na plaży na Helu,
kiedy zdradziłem ci coś, czego nie zdradziłem
nikomu innemu. Widzę cię
ilekroć przykładam do ust butelkę
z czarnym słodkim piwem.
Wypatrzyłem cię między namiotami
na Górze Szybowcowej, chociaż przez lata
pisaliśmy do siebie tylko listy.
Przegrałem przez to wiele kobiet
i wiele kobiet przegrało mnie. Życie,
które nastąpiło po listach, zostawiło nas
nie mniej obcych sobie niż dwójka
pasażerów oczekujących na przesiadkę
na dworcu w Toruniu. Widzę cię
w spojrzeniach ojców, kiedy unoszą
swoje dzieci przed przejściem
dla pieszych.
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Chciałaś mieć dziecko
najpóźniej do trzydziestki, ze mną
lub beze mnie. A kiedy milkłem
zrozpaczony, że nie ma słowa,
które związałoby nas na zawsze,
mówiłaś, że wymyśliłem sobie
ciebie, żeby pisać, więc wszystko,
co przez ten czas napisałem,
wcisnąłem do małego piecyka,
którym ogrzewałem mieszkanie
na ostatnim piętrze domu
wielorodzinnego i podpaliłem.
Ostatni raz ciepło
myślałem o tobie patrząc w ogień.
Listy zostawiłem w kartonie
na strychu obok Czasu apokalipsy
zgranym z telewizji na jedynej kopii
z pierwszą komunią świętą.
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PO NAS
rozległa samotność
maszyn do pisania
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komentarz: joanna bociąg

Niezastąpiony Skonieczny
8 grudnia 2017 roku Rafał Skonieczny udostępnia post na Facebooku: „O rany, dokładnie 7 lat temu debiutowałem. A jakby wczoraj (…)”. W załączniku okładka jego pierwszego
tomu Dzikie strony, który od jakiegoś czasu leży na mojej półce książek aktualnie czytanych
i podczytywanych.
Miesiąc wcześniej, 9 listopada, redaktor KONTENTu Marcin Świątkowski pisze do mnie
(na Facebooku, rzecz jasna): „Podobno chcesz pisać dla nas komentarz do Skoniecznego
(…). To miło mi donieść, że będę Twoim redaktorem prowadzącym”. Równo miesiąc później myślę: „jak dobrze, że wszystkie te daty układają się tak harmonijnie, łatwiej będzie mi
zacząć pisać”.
7 lat temu, kiedy Skonieczny debiutował, nie znałam go wcale. Dzikie strony i drugi tom
Przeniesiony człowiek (2013) przeczytałam jednym tchem dopiero po ukazaniu się w 2016
roku Antologii hałasu. To nawet dobrze, bo, – jak mówi autor –, choć można do nich podchodzić osobno, dla niego stanowią całość. I mimo że wierzę w sensowny (i sensotwórczy)
akt odbioru samego czytelnika/czytelniczki, to sprawia mi frajdę odczytanie czegoś tak, jak
autor zaplanował. Ale mówimy tutaj o metodzie odczytania, w dodatku odczytania tomów
poprzednich. Tymczasem przyszło mi zinterpretować (?!) nowe wiersze Rafała Skoniecznego.
Interpretacja i analiza wiersza
O drugim z nich (Czarneja fortuneja) trudno mi jednak myśleć w oderwaniu od poprzednich
książek. Mnóstwo w nim motywów pojawiających się we wszystkich tomach Rafała. Są miejsca i miejscowości (sala gimnastyczna, mieszkanie bez kuchni, strych, tory – jakże często
pojawiające się w wierszach autora, domek nad Bugiem, helska plaża, Góra Szybowcowa...),
są sny („w moim śnie byłaś matką”), są bliscy („byłaś niespełnioną miłością / mojego najlepszego przyjaciela”). Przede wszystkim jednak są wspomnienia. Przywoływanie tego,
co minione, pojawia się już w debiucie Rafała, a najbardziej znamienne jest dla Antologii
hałasu. Lata 90. i artefakty epoki: kasety magnetofonowe i videowideo, radia analogowe
i listy (zamiast wiadomości via email i Facebook) to stałe motywy przywoływane przez Skoniecznego. I choć wykorzystuje je często, to zawsze subtelnie, obudowując w konteksty,
dzięki którym trudno oskarżyć go o popadanie w tani sentymentalizm.
O ile przy pierwszym odczytaniu Czarna fortuna zdała mi się ostatecznym pożegnaniem
z pamięcią o byłej (pierwszej?!) miłości, o tyle przy kolejnych lekturach coraz bardziej skupiałam się na rzeczach, a nie osobie. I tak, Czas apokalipsy to ewidentnie jeden z ulubionych
filmów Rafała, do którego odwoływał się kilkukrotnie. Z utworów mamy jeszcze Księgę pytań
Edmonda Jabsa, Podróż Stanisława Dygata i Władcę pierścieni Tolkiena (może też ekranizację). Mogłabym zrobić użytek z powyższych tytułów, zastanawiając się nad ich doborem
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i znaczeniem w kontekście tego wiersza, jednak w swej czytelniczej naiwności chcę wierzyć, że to teksty, które rzeczywiście pojawiły się w opowiedzianej historii, a nie przebiegle
dobrane przez poetę motywy współgrające z treścią całkowicie wymyślonej relacji. Znamienne, że opisaną w wierszu parę łączą właśnie teksty kultury. Skonieczny opisał ten
szczególny, choć powszechnie doświadczany moment zadurzenia, kiedy chce się przeczytać
wszystkie ulubione książki drugiej osoby, obejrzeć cenione przez nią filmy, słuchać tej samej
muzyki, i w ogóle ma się wrażenie, że tym bliżej się jest ze sobą, im więcej dzieł artystycznych nas łączy.
Niektóre wiersze Skoniecznego, w tym Czarna fortuna, wydają mi się tak proste – w sensie:
bezpretensjonalne – że zbytnie wgłębianie się w znaczenie słów, szukanie dwuznaczności
i drugiego dna, solidne interpretacje i analizy byłyby wobec nich nietaktem.
Pokusa oczywiście istnieje. Pułapka zastawiona jest już w tytule. Czy chodzi o – pojawiające się zresztą w wierszu – ciemne piwo, czy o zły los?
Zgrabny i zabawny fragment tego wiersza (jeśli czytać go jako smutny utwór o niespełnionej miłości): „mówiłaś, że wymyśliłem sobie / ciebie, żeby pisać, więc wszystko, / co przez
ten czas napisałem, / wcisnąłem do małego piecyka, /(…) i podpaliłem. / Ostatni raz ciepło /
myślałem o tobie patrząc w ogień” świetnie rozładowuje budowane wcześniej napięcie. Cóż,
zapewne przy płonących kartkach papieru było ciepło.
A co z samozwańczą muzą? Logika podpowiada: wymyśliłem ciebie, żeby pisać, więc jeśli
zniknie to, co do tej pory napisałem, to znikniesz i ty (od-myślę ciebie). Okazuje się jednak,
że zapomnienie jest niemożliwe, a desperacki akt spalenia wierszy (?) nic nie dał. Dziewczyna istnieje cały czas, o czym dowiadujemy się z powtarzanego jak mantra apostrofy
„Widzę cię”. („Widzę cię / w każdym wierszu, który jest z krwi”, „Widzę cię w każdych
ustach zdobionych / zajęcza wargą”, „Widzę cię, ilekroć otwieram książkę o snach, / którą
dałaś mi na urodziny”, „Widzę cię, / ilekroć otwieram Podróż Dygata”, „Widzę cię / ilekroć
przykładam do ust butelkę z czarnym słodkim piwem”, „Widzę cię / w spojrzeniach ojców,
kiedy unoszą swoje dzieci przed przejściem / dla pieszych”). Fraza „Widzę” cię pojawia się
we wszystkich siedmiu strofach, oprócz ostatniej, w której dochodzi ma (ale nie dojdzie)
do ostatecznego rozliczenia się z przeszłością.
Znakomity zabieg zastosował poeta na samym końcu utworu – („Listy zostawiłem w kartonie / na strychu obok Czasu apokalipsy / zgranym z telewizji na jedynej kopii / z pierwszą komunią świętą”) – po pierwsze, nadając kasecie video wideo znaczenie palimpsestu,
po drugie ironicznie odnosząc się do aktu pierwszej komunii, która w katolickiej kulturze
uważana jest za moment inicjacji i przełomu. Odmawiając pierwszeństwa tej uroczystości,
Skonieczny daje wyraz temu, co najważniejsze w jego wierszach – prymatowi osobistego
i prywatnego nad ogólnym.
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Use Your…
W wierszu pierwszym, Use Your Delusion, mowa o opowiadaniu wciąż tej samej historii. Może
to wiersz autotematyczny, bo z poprzedniej analizy dałoby się wyciągnąć wniosek, że Skonieczny od pierwszego tomu snuje tę samą opowieść. Ale jednak swoją. Dlaczego tutaj mówi
o cudzej? Co znaczy „nerw oderwany od kadłuba prawdy”? Przy tym wierszu postawiłam
kilka znaków zapytania. Rozkładam ramiona i niczego nie jestem pewna.
Przez około dwa tygodnie chodziła mi po głowie fraza „uważaj ze skalpelem wobec cienia!” (tu na marginesie zanotowałam „może Cienia?”). Wpisywałam ją w Google (również
w wariacjach po angielsku). Fraza niezwykła i obrazowa, męcząca.
Pewna jestem tylko swojego skojarzenia z poetyką Wojaczka przy fragmentach: „Podryguję jak źdźbło trzciny w dziobie szczygła, / który niestrudzenie mości się na dnie oka”
i „ustępujące z ziemi niebo”).
W dwóch miejscach, na marginesie, zapisane: „paradoks” („nazwać nienazywalne”,
„Czuję, że przedawkowałem znieczulenie”.). Tytuł można oczywiście wpisać w wyszukiwarkę Google i przesłuchać płytę Rayanna Kattnera z 2016 roku. I co potem? Pourywane
obrazy i niedokończona narracja.
Wariacja
Do wiersza trzeciego (Po nas) postanowiłam powkładać nasuwające się na myśl słowa i frazy,
żeby zrozumieć go nieco bardziej. Oto trzy moje wariacje:
PO NAS
zostanie rozległa samotność
maszyn do pisania
JUŻ/JEST

PO NAS

rozległa samotność
maszyn do pisania
PO NAS
rozległa się samotność
maszyn do pisania
Wszystko to, włącznie z wersją samego autora, przywodzi oczywiście na myśl utwory
polskich futurystów z początku XX w. O ile wtedy w większości udatne i dobrze osadzone
w epoce, o tyle dzisiaj wiersz pisany w ten sposób wydaje się anachroniczny. Mam jednak
świadomość, że to tylko jeden z wielu utworów Skoniecznego. Być może w całym, przygotowywanym (mam nadzieję!) przez poetę cyklu ta miniatura się obroni. Póki co wolę rozwlekłe
gadanie o chodzeniu po torach, za baraki, jeździe autobusem i obdrapanych przystankach
PKS. Wierzę w tę narrację i te obrazy.
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Dlaczego nie jestem krytyczką
Pisanie o wierszach poetów, których się zna, nie może być łatwe. Pisanie o wierszach poetów,
których się lubi, nie może być zwyczajne.
19 listopada, jestem po trzydniowej dogłębnej lekturze nowych wierszy Rafała Skoniecznego. Piszę do niego maila: „Strasznie mi się podobają i je czuję – tak mi się wydaje (…).
Paraliżuje mnie myśl, że napiszę jakieś bzdury, których nie miałeś na myśli, te wiersze
zasługują na porządną interpretację, a ja nie jestem żadną krytyczką”. Po chwili odpowiedź:
„Pomyśl o pomarańczach jak niezastąpiony Frank O’Hara i jakoś pójdzie.”:
Dlaczego nie jestem malarzem
Nie jestem malarzem, jestem poetą.
Dlaczego? Może i wolałbym być
malarzem, ale nie jestem. Weźmy
na przykład Mike’a Goldberga:
zaczyna obraz. Zaglądam do niego.
„Siadaj i napij się” powiada.
Piję; obaj pijemy. Patrzę
na obraz. „Masz na nim SARDYNKI”
„Tak, coś tutaj trzeba było dać”.
„Acha”. Wychodzę i mijają dni
i znów zaglądam. Malowanie
posuwa się, i ja się też posuwam, i dni
również. Zaglądam. Obraz
jest skończony. „A gdzie się podziały
„SARDYNKI?” Zostały tylko
litery. „Przeholowałem z tym” mówi Mike.
A ja? Któregoś dnia myślę o
jakimś kolorze: pomarańczowym. Piszę
o nim linijkę. I wkrótce mam całą
stronę słów, nie linijek.
Potem drugą stronę. Trzeba by
o wiele więcej, nie koloru pomarańczowego,
ale słów, o tym, jak okropny jest ten kolor
i życie. Mijają dni. To jest nawet
proza, jestem prawdziwym poetą. Skończyłem
wiersz a nie wspomniałem jeszcze
koloru pomarańczowego. Wierszy jest
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dwanaście, daję im tytuł POMARAŃCZE. I któregoś
dnia widzę w galerii obraz Mike’a, pt. „SARDYNKI”.

Joanna Bociąg (ur. 1989) – absolwentka filologii polskiej na UAM, animatorka kultury,
organizatorka wydarzeń literackich, redaktorka, pracownica Wydawnictwa WBPiCAK
w Poznaniu.
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(ur. 1996) – poznanianka, absolwentka Studia Aktorskiego STA, regularnie aktorzy na poznańskich scenach. Obecnie pracuje nad autorskim monodramem, który
swoją premierę będzie miał wiosną w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Laureatka konkursu im. Zbigniewa Dominiaka Domu Literatury w Łodzi w roku 2017.
Studiuje filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Pisze tylko
cienkimi długopisami.
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widzenie
pan dał nam dym
dał las i twarze świętych w gotyckich kościołach
ślinił wskazujący palec zanurzał w cukrze
oblizywał rozgrzeszał i od nowa
obraził się pan tupnął nogą pokazał w katedrze język
święty mięsień ząb siekacz świętego tadeusza judy
nie słucha pan sinych od klękania kolan zawodzeń
płaczących babek dziatek żon
ucieka pan wpław przez rzeki jeziora i jedno morze
wypłakane w te wszystkie słynne wojny
biegnie pan boso po gorącym asfalcie panu
nudno panu żal boi się witaru bomb i zgubionego dowodu
gryzie go w szyję poliestrowa metka kiedy
odwraca głowę za zgrabymi nogami
odwraca głowę od
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duszność
w drewnianych domach o wielu skrzypieniach
jest pewien zwyczaj
kiedy uginają się wstydliwie lipy
kruche papierowe jabłka upadają na ziemię
oddając jej swoje soki i kruchość
pola wibrują pod ciężarem słomianego morza
a psy na łańcuchach co nigdy nie widziały
świata dłuższego niż podwórkowy horyzont
szczekają przeraźliwie jakby ostatni raz miały głos
na kuchennym stole wypłowiałej ceracie
kiedyś była w dzbanki z mlekiem winogrona i słońca
kładzie się klucz
do wszystkiego co się ma
krów kur zboża
a w oknach za stróża płomień świecy
co się ją pali dla życia umierania i gromów
modląc się od burzy
do boga traw kurzu spracowanych dłoni
boga gęsinych szyi świeżego twarogu
boga niedzielnych marynarek boga ziaren i żniw
idzie po mnie
miejska burza
boże szerokich ulic z betonu boże tramwajów
budek z hotdogami boże
tłumu jednakowych butów i tych samych strachów
ześlij na nas potop
daj nam pić
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przejście dla
stukot tramwajowych kół, wpada mi pod moje koła tramwaj,
opadają mu ręce, trzask, stacja pierwsza, sąd nad stłumioną
z nieba parzy żar, ludzie pocą się wodą i winą, idą w wielu marszach z flagą
nietwoją, znaleźli na chodniku gumę do żucia, mój wyzuty ze smaku krzyż
plują we mnie gorącą, gęstą śliną, sakrament pogardy
la chute, Amsterdam, tu, w środku Europy, ugina się pode mną ziemia
tysiące gazet, tysiąc wypadków, noworodki, płonące lasy, zdarte kolana,
pielgrzymka, zbaw mnie, falujący tłumie, ty i twoich wielu bogów
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komentarz: ewa kuliś

Od mikro do makrokosmosu
Czytając utwory Antoniny Tosiek, można odnieść wrażenie, że kolejne kreacje poetyckich
światów oparte zostały na przechodzeniu od – do. Wahadłowy ruch nakreśla trajektorie
wędrówek, wśród których wyłaniają się punkty naznaczone momentami przejścia przez
następujące po sobie stany charakteryzowane jako przeprawy od świętości do grzeszności,
od brudu do czystości, od mikro do makrokosmosu, od wiejskości do miejskości, przy czym
określenia te stanowią jedynie pojęcia progowe. Bardzo trudno bowiem wyznaczyć granice
między eksplorowanymi rejonami, gdyż ważniejsze niż zbliżenie się do zamierzonego celu
wydaje się oczekiwanie na to, co dopiero ma nadejść. Stan zawieszenia charakteryzujący
kondycje podmiotu i świata, w którym on egzystuje, naznaczony zostaje pierwiastkami
magiczności, pierwotności, cudowności, przyczyniając się do (de)sakralizacji sfer wiążących się z boskością.
Mistyczna atmosfera podkreślana jest przez przywoływanie elementów nasuwających
skojarzenia z religijnymi misteriami. I tak pojawiają się tu: świece, dym i relikwie, których
obecność w materii wiersza nie może być tłumaczona w kategoriach rekwizytów. Nadają
one całości charakter obrzędowy mający przywrócić to, co utracone zostało w trakcie cywilizacyjnego rozwoju, budowy miast naznaczonych konsumpcjonizmem, uniformizacji,
organizacji nieokreślonego rodzaju marszy (choć z pewnością nie takich, które poświęcone zostają „panu”). Na tę szczególną skłonność pisarską, stanowiącą próbę uchwycenia
wymiaru duchowego, składa się również zamiłowanie do sensualistycznego opisu rzeczywistości. Otaczający świat odbierany jest przy pomocy różnych zmysłów, od wzroku poczynając, a na smaku i słuchu kończąc. Co ciekawe, pierwszy z wymienionych nie odgrywa
tutaj kluczowej roli, a to, co daje się objąć przy pomocy oka, rozmyte zostaje w bogactwie
innych wrażeń. Odgłosy dźwięków, zapachy i smaki łączą się tu w wielopoziomowy splot,
wywołujący poczucie pewnego naddatku, chaotyczności, niezdolności do uchwycenia zmian
zachodzących w strukturze rzeczywistości przy pomocy wyłącznie językowych środków
wyrazu (choć i tych można odnaleźć tu całe mnóstwo). Obrazowość i wizyjność wprowadzają do poetyki tej elementy tajemnicy, sprawiając, że całość zawieszona zostaje w jakimś
(niedokończonym) procesie przejścia, formowania nowych pojęć, które wyłonić się mogą
po upadku skostniałych układów. W pewnym stopniu w projekt afiliowany przez Tosiek wpisane zostaje poczucie oczekiwania na to, co jeszcze nie nadeszło, choć w samej prognozie
narodzin lepszego istnienia daje się wyczuć kasandryczny ton.
Złowróżbny charakter ewokowanych wizji podkreślany jest przez momenty retardacji,
zawieszenia głosu, przywoływania szczegółów obrazów, które ulegając spiętrzeniu, odwracają uwagę od elementów właściwych. Działanie tego mechanizmu najpełniej zobrazowane
zostaje w opisie oczekiwania na nadejście burzy, który poprzedzony zostaje dokładnie zary-
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sowanym portretem wiejskiego domostwa. Świat przedstawiony w utworze tylko z pozoru
przypomina idylliczną przestrzeń. W rzeczywistości w ten mikrokosmos wpisane zostają
elementy zaściankowości i zacofania, a „psy na łańcuchach co nigdy nie widziały świata/
dłuższego niż podwórkowy horyzont/ szczekają przeraźliwie jakby ostatni raz miały głos”.
Za sprawą tego obrazu o Miłoszowskiej proweniencji wprowadzony zostaje katastroficzny
nastrój oczekiwania na oczyszczenie, które nadejść ma po pojawieniu się burzy. Przejścia
od szczegółu do ogółu i na odwrót stanowią zapowiedź nieodwracalnych (lecz wyczekiwanych) zmian zapowiadanych przez wstawki o modlitewnym charakterze. Prorocki wymiar
tej dykcji ujawnia się w błagalnych sformułowaniach kierowanych nie ku Najwyższemu, lecz
do wielu bóstw, miasta i tłumu.
Z kolejnych utworów przeziera „niewiarygodna potrzeba wiary” połączona z gorzką świadomością rozczarowania różnymi przejawami religijności (wiara maluczkich, Bóg nieingerujący w losy ludzkości, posągowi święci w kościołach). Wszystkie z wymienionych tworzą
konstelację, w której podmiot porusza się, przechodząc ze stanów od – do. Balansowanie
między nimi pozwala na ukazanie obrazu bardziej ludzkiego oblicza (grzesznego) Boga, ale
i skalanej (bo naznaczonej pogardą dla wszelkiej inności) pozycji jego wyznawców. Takie
ujęcie tematu uświadamia, że powrót do mikrokosmosu, w którego obręb wchodzi pierwotna
i nienaznaczona zepsuciem wspólnota, jest niemożliwy, a egzystowanie w makrokosmosie
już zawsze będzie wiązało się z tęsknotą za utraconym (pozornym rajem).

Ewa Kuliś – nauczycielka, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego, absolwentka
Gender Studies IBL PAN.
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(ur. 1993) – laureat konkursów poetyckich, m.in. OKP im. Herberta i OKP im.
Wojaczka oraz Połowu 2017. Nominowany w OKP im. Berezina 2017. Publikował
m.in. w „Arteriach”, „biBLiotece” Biura Literackiego, „Helikopterze”, „artPAPIERZE” oraz „Inter-”. Okazjonalnie zajmuje się krytyką filmową na portalach
Movieway i Taste of Cinema. Nie znosi Richarda Gere’a. Ojciec dwóch królików.
Mieszka w Krakowie.
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kciuk Coopera
Prawdziwymi sprawcami
katastrofy stali się wówczas
Śpiewający żebracy.
Siergiej Stratanowski – Graffiti
zaczęło się od dwóch przepoconych pirackich opasek
założonych na krzyż: okulary antyspołeczne.
wtedy mogła kusić mnie metafora manekina
wtedy mogłem zrazić do nas ostatnie
matrony kwitnące w formalinie
marzyliśmy o własnym dukaniu
poza tyradygmatami.
przyszły po nas ulice: burda w bufecie rybnym
wyznałaś mi na sucho że posiadam niezwykle medialne
kości: że czas postawić go w kolejnej osobie narracji
wolałem się zakonserwować dłubać w porankach
pędzić spasione ławice.
nadeszła nowa duchologia taka enraha
ezoteryczna jak Turnau w wannie
zielony zeszyt pełen klęsk podmiotowych
rysunków musztardowych suwmiarek
jakieś trutki na surowe chmury.
mogli śpiewać
dziewięć żywotów abortowanego Tomasza Katza
ich inwazje na zabłocone wirydarze podlewały
ekwiwalenty znośności żebrali o dziesiąty żywot
łazarz potkwi pomiędzy drzemką a śpiączką.
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komu wyją drony
zapiski z (? – przypuszczenie, że chodzi o miotacz metafor – odrzucone):
na murach szczerzą się zeppeliny:
przyznajemy się do wykręcania
sutków robotom dbaliśmy jedynie o higienę
styropianu.
ach w widmoroślach wyrzynamy nawiasy
mościmy się w kłączach:
śmierć przez powiększenie
życie jako lufcikowy wodnik.
bal starozakonnych robotów:
ludzki pan znalazł potrzaskane zwłoki
pejdżerów zjęczałe fałhaesy.
och a gdybym był dyszlowym
w nawiasie
[w kłączach]
malał.
PRZYSTANEK SOMATYCZNY:
porzuć aparycję i łyknij rewolucję.
(propozycja: Alien w Gieesie)
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zamiejscowe termopile [vr3d]
z tamtej strony kamień
mnie wtacza
na anyżowy lodowiec pod cyfrowym
tympanonem rozkazuje zbierać nekrofanty
akolitko wszystko pójdzie na loterię
po balonowej transformacji.
nie skutkują wyjaśnienia o niechęci do eskalacji
o wstręcie do dystrybucji mutacji kwaśnych i szerokich
głaz grozi manufakturą podręcznych szubienic.
robocia służba w posagu [śmiech z ultrapuszki]
rozepchała nam kieszenie kasetami brodzę
we fluorowych szuwarach laserowe emaus.
gdzieś między Scysją a Hybrydą podtapia mnie pacykarz
[tak po prawdzie dwuoczka szfunky woman]
nadworny teociąg sprawdza kąt padania wierzeń
jego liniejąca zachłanność roi w tobie
dyskretne wrażenie. niewymiernie i do przodu.
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komentarz: rafał gawin

Wymiernie i od tyłu: Turnau w wannie, gdy autor, zaraz obok, czeka na zimny prysznic,
czyli brak ezoteryki w wierszach Patryka Kosendy
Jedźmy po bandzie, wszyscy wołają, szczekają i klną, słyszymy tu wiele głosów! Jeżeli autor
może, to kto komentatorowi zabroni? Tym bardziej w czasach, kiedy coraz więcej krytycznoliterackich zaklęć przestaje działać. Kiedy żonglujemy niemarkowymi metkami zaangażowania, tudzież lingwistycznych gierek bez stawki. Kiedy nie chce nam się wchodzić
w poetyckie polemiki, ponieważ od samego początku mamy wyrobione zdanie i masę uprzedzeń. Kiedy wykładamy karty na stół: trzy wiersze versus trzy interpretacje i przegrywamy
obustronnym walkowerem.
Ale jedźmy, ściskając w ręku jakiś skonkretyzowany zabobon, na przykład kamyk. I niech
nas nawet odsyła do Herberta (musi się kojarzyć, w obliczu nieuchronnie zbliżającego się
Wielkiego Roku), choć, biorąc pod uwagę perspektywę przestrzenną, stoi wobec tych wierszy tam, gdzie wobec słusznych opozycjonistów (również znaczące w tej interpretacji słowo)
stało ZOMO. Czyli nigdzie.
I to właśnie dopowiedzenia nadbudowują świat tych wersów, a może nawet i gniazdo światów, plecione z obcowania z kulturą, ale przede wszystkim w języku. Dopowiedzenia efektów
specjalnych: jest fajerwerk, musi być rozbłysk kolorów i długotrwały huk, który obija nam
się echem niczym czkawką zbyt obszerna, jak na nasze możliwości, porcja deseru, doprawionego cynamonem, kardamonem i innymi prochami, wobec których nie da się przejść
obojętnie, mając jakiś smak. To serial mocnych uderzeń, w zamierzeniu niekonwencjonalnie
rozpraszających wyobraźnię. Bardziej jednak Twin Peaks niż Lucyfer, i nawet nie chodzi mi
o kontekst tytułowego, w pierwszym wierszu, kciuka. Teociąg z trzeciego nie robi nam łaski
ani nie wykręca sutków. Trzymamy wszystkie części w szachu i na macie, rozprawiając się
z nimi po kolei.
I to właśnie opozycje nicują świat tych wersów, a może nawet i labirynt światów, w którym poszczególne tropy, nawiązania, aluzje, parafrazy i mutacje tak szybko, jak się pojawiają, giną, a nić stanowiąca dla nich jedyną łączność, niczym najnowsze szwy, z czasem
się rozpuszcza (i, co na marginesie warto podkreślić, żadna rana się nie otworzy). Jednak
pamięć po nich zostaje – tak, ktoś tutaj majstrował, ale wcale nie szukał wyjścia z tego
zawieszenia w próżni w kolejnych efektownych pozach. Chciał w tym żyć, myśleć i budować.
Ale pustka to byłby zbyt łatwy trop, za dużo mamy już wszelkiej maści samonakręcających się i samobójczych ashberystów czy innych rzepów na ogonie (polszczyzny), Andrzeja
Sosnowskiego czy – wbrew pozorom – Macieja Meleckiego. U Kosendy jednak gra jest mniej
losowa, ciąg przyczynowo-skutkowy stanowi w każdym z (trzech) wierszy kręgosłup, również w pewnym sensie etyczny. Nawet jeśli występują jakieś przesunięcia (obrazy i zjawiska,
na jakie wskazuje pierwszy kciuk), to mamy do czynienia raczej z eliptycznością przekazu
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niż z próbą ustalenia hierarchii zdarzeń. Oczywiście takowe dokonują się w skali mikro:
na poziomie frazeologii i genealogii wykorzystywanych motywów i rekwizytów, a raczej
wręcz gadżetów. Można by zaryzykować, że to w ogóle poetyka gadżetów, sortująca mniej
lub bardziej hipsterskie przedmioty według wynikających z siebie znaczeń na wysypiskach
poszczególnych wierszy. Taki swoisty recycling idei, haseł i bon motów, zniekształconych
przez maszynerię formy, a jednocześnie uzupełnionych ornamentyką rodem z najbardziej
giętkich języków, z polskimi (czy istnieje jeden jedyny, w wierszu?) i angielskimi na czele.
Tak, faktura tych wierszy jest niejako palimpsestowa. Pierwsza warstwa, bazowa, rozciąga się wzdłuż głównych osi, na których rozgrywają się akcje, reakcje i interwencje tekstu.
Druga to nadbudowa w postaci epitetów, przedrostków, przesłyszeń, przedrzeźnień i przebrzmień – jakby autor, czytając pierwszą wersję tekstu, stopniowo komplikował i zagęszczał
jego zapis, dodawał te wszystkie „ultra-” i „tyra-”, tudzież inne dookreślenia i obliczał,
czy osiągnął zamierzony ciężar fraz, czy efekciarstwo opanowało wiersz na tyle dotkliwie,
by wszelkie gry i szarady słowne sprawiły, że wiersz sam się przekroczył i stał własną parodią. Dopiero przy takiej taktyce język tekstu nabiera powagi interpretacji „niewymiernych
i do przodu”, pozwala zmierzyć się ze swoją daremnością, nie epatując jedynie atrakcyjnymi
migawkami znaczeń i skojarzeń, prostymi przełożeniami niczym w rowerowej przerzutce:
lżej, wolniej, pod górę, z wiatrem czy pod wiatr. Żywioł języka zostaje uwięziony w absurdach, które sam wyprodukował. Ale że tę pracę wykonano na ścisłe zamówienie intelektu, nie
serca (sztuczny potencjał erotyczny tych wierszy wymagałby osobnego omówienia) – można
się do niej skutecznie dobrać, nie tylko w masce hermeneuty, strukturalisty lub innego wielbiciela przebrzmiałych kalejdoskopów. To szaleństwo z precyzyjnie ustaloną metodologią.
Komu bije dzwon, gdy Kosenda decyduje się na tuning poszczególnych pojęć i fraz, stosując okołonaukowe przedrostki i mniej lub bardziej domyślne neologizmy? Czyżby młody,
krakowski autor, z braku innych bieżąco sensownych punktów odniesienia, przysłuchiwał
się echom dokonań warszawskich lingwistów, którym po przebrzmieniu i tak niezbyt głośnego manifestu neolingwistycznego zabrakło paliwa do wydawania kolejnych książek? Czy
też może chciałby eksplorować kosmos, zawłaszczony przez cyberpoetów (pytanie dotyczy
raczej całego projektu poetyckiego Kosendy; w tym zestawie trudno o ślady życia w kosmosie)? Kosenda tak łatwo nie da się wmanewrować w obejmujące tak szerokie pole manewrów
loty zwiadowcze. Raczej nurkuje kosząco i zbiera plony, które potem podpala. Tutaj nie ma
miejsca na magię, co najwyżej na miecz Damoklesa, wagę Temidy i puszkę Pandory. DTP,
skład komputerowy w blaszaku nieopodal małego lotniska, które nigdy nie zostanie zastąpione centralnym portem. Nie ma centrum. Jeżeli już, to epicentrum handlowe. Ale zanim
przeszarżujemy, zostawmy ten trop do omówienia pełnoprawnego debiutu autora, kiedy
ten nastąpi.
Jak więc krążyć po tych wierszach? Jak nie wylać Turnaua z kąpielą? Istotnym zabiegiem formacyjnym dla tych wierszy jest zestawienie osiągnięć myśli humanistycznej i technicznej w taki sposób, żeby wzajemnie się przenikały i z siebie wynikały. Niczym w dobrze
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zaplanowanym i zrealizowanym projekcie. To rozwiązanie wychodzące naprzeciw niechybnie czekającym nas zmianom w sposobie kształcenia w najbliższych dekadach, który w 2020
roku ma zapoczątkować Finlandia. Koniec podziału na przedmioty. Koniec odpowiadania
przed tablicą. Koniec wmawiania odbiorcom, co autor miał na myśli. Czego niniejszym,
ambitnie patrząc w przyszłość, nie czynię. Cichosza – nie ma Herberta i nie ma Miłosza.
Chodźmy tędy a tędy – to nie będzie Kosendy.
***
Koniec żartów1! Muszę jeszcze uwzględnić bardzo istotną kategorię, która przyczyniła się
do rozpoznania literatury (i kultury w ogóle), piętnowanej w ramach akcji #metoo. Często
awansem, z powszechną tendencją do mylenia cech osobowościowych autora i cech napisanych przez niego tekstów. Najsłynniejszy przypadek to oczywiście Janusz roku 2017, czyli
Rudnicki, ale jest też choćby Marek Baczewski, odsądzany od czci i wiary za kilka chamskich zdań. Mam na myśli oczywiście seksizm, wynikający, jak głoszą najbardziej wtajemniczeni, z neoliberalnego patriarchatu (czyli faszyzmu), opartego na (wynikających z rynku)
gwałtach i samogwałtach oraz (wynikających z kapitalizmu) wykluczeniach i poniżeniach –
mam nadzieję, że nie przeoczyłem istotnych dla rangi zjawiska pojęć i konkluzji, że dotarła
do mnie ta wiekopomnie godna, sprawiedliwa, słuszna i zbawienna logika ponadczasowych
katów i jeszcze bardziej ponadczasowych ofiar handlu i innych wymian towarowych.
Zgodnie z postulatami najbardziej zaangażowanej i ultrafeministycznej krytyki, nie tylko
literackiej, nie ma nic gorszego niż heteroseksualny mężczyzna, dojrzały i nieprzejrzały.
Zawsze stanowi potencjalne zagrożenie, żeby nie powiedzieć – zawsze nim jest realnie. Czy
ma to odzwierciedlenie w wierszach Kosendy? Ich podmiot deliryczny nie afiszuje się ze
swoją męskością, ale też jej nie ukrywa, zwłaszcza w obrębie heteronormy. Widać wyraźnie,
że to męski język, męski świat, męskie problemy z naturą, kulturą i technologią, nie wspominając o (męskim) śmietniku historii. Dlatego właśnie erudycyjno-retoryczne kanonady
(rykowiska?) można zaklasyfikować jako:
1) próbę zaznaczenia swojego terytorium przez samca – choćby te przepocone pirackie
opaski, ten „dyszący” dyszlowy, wreszcie liniejąca, ale jednak zachłanność – w wiadomym kontekście, gdy adresatka jest co najwyżej akolitką, a jeszcze mówi się, pogardliwie,
o matronach; wreszcie ludzki pan, przecież ironia – jako narzędzie kapitalistycznego, a więc
męskiego, ucisku – została uśmiercona, pani pewnie byłaby nieludzka;
2) próbę zbałamucenia znajdujących się w okolicy samic, w granicach terytorium z punktu
pierwszego lub poza nimi, może nawet siłową, bo w końcu adresatka „wyznaje na sucho”,
więc istnieje domniemanie winy, że mogłaby inaczej;
1

Proszę włączyć klasową czujność w związku ze skrótami myślowymi i uproszczeniami, których wymagała moż-

liwa objętość tego komentarza. Jestem gotowy podjąć temat szerzej na innych łamach, z pełną świadomością rangi
problemu i jego eskalacji (przypis na potrzeby publikacji w „Kontencie”).
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3) próbę przekłamania słusznego kierunku rozwoju ludzkości: w końcu w „komu wyją
drony” pojawiają się jedynie roboty, a robotek brak.
Jako krytyk towarzyszący w niedoli wnioskuję o jak najmniejszy wymiar kary i poręczam
(całym swoim żeńskim pierwiastkiem), że do pełnoprawnego debiutu autor zdąży się poprawić. Tak mu dopomóż, Bogini!
***
Próbowałem skupić się tylko na tym niewielkim wycinku z twórczości Patryka Kosendy, ale
nie mogło się to udać w obliczu moich bliskich i przyjemnych kontaktów z jego wierszami
na różnych płaszczyznach życia literackiego. Proszę mi nie wybaczać, tylko – jeśli coś nie
będzie stykać, trykać, parzyć się, tudzież łączyć w inny konstruktywny sposób – szukać
innych wierszy autora w innych kontentach.

Rafał Gawin (ur. 1984) – poeta, okazjonalnie krytyk, redaktor, korektor i sekretarka
„Arterii”, konferansjer i reanimator kultury. Wydał arkusz Przymiarki (Wrocław 2009) oraz
książki poetyckie Wycieczki osobiste / Code of change (2011) i Zachód słońca w Kurwidołach
(2016). Tłumaczony na język bułgarski, niemiecki, rosyjski, ukraiński i prawie francuski.
Mieszka w Łodzi, gdzie pracuje jako instruktor w dziale programowym Domu Literatury.
Prowadzi blog gawin.liberte.pl.
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agnieszka wolny-hamkało

autorka powieści Zaćmienie i 41 utonięć, szkiców literackich Inicjał z offu, książek dla dzieci, m.in. Nikt nas nie upomni i sztuk teatralnych, np. Dzień dobry,
wszyscy umrzemy. Wydała także dziewięć tomów wierszy - ostatnio Panama
smile. Kuratorka Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Nominowana m.in.
do Nagrody Literackiej Gdynia, Nagrody Mediów Publicznych Cogito i Nagrody
Polskiej Sekcji IBBY. Mieszka we Wrocławiu. W styczniu w wydawnictwie W.A.B.
ukaże się jej powieść Moja córka komunistka.
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gdybym patrzyła dość długo
Twoje słowa stają się tak dokładne
że nie ma wolnego miejsca między nimi
a nami. – Daj spokój – mówisz – łzy
to żaden wkład do rozmowy.
Już bardziej w ciemniejącym sadzie
białe naparstnice i to, że światło nad ranem
pali się w domu, w naszym domu,
gdzie przedmioty nie tworzą już zgranej paczki.
A gdybyśmy znaleźli planetę, na której
możemy żyć? Tam, gdzie noc jest gęsta
i topi kolory w szklanych łódkach głosek?
Podczas gdy to, co na zewnątrz
jest jedynie dogasającym warszawskim
zimnym wpływowym popołudniem
które potrafi przechodzić przez ściany i być
częścią ciebie, i odwiedzać mnie
po raz ostatni, po raz przedostatni?
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obcy kraj
Turnusy po cichu wymieniły pościel.
Ludzie wracają wioząc bilon z piaskiem.
W autobusach późno: zjedz coś
i weź leki. - Jutro – i jutro
– i jutro – i jutro: aż każde wczoraj
będzie jak pociąg, który huczy w głowie.
W kotlinach świt ścieli blady ogień.
Przez chwilę to wszystko jest moje:
miasto dojrzewające w próżni,
ciepłe włosy dziewczynki, która
dotyka mnie czołem. Kropla wina
na brodzie robotnika, chłód
jego srebrnego łańcuszka.
A potem wszystko robi się
szorstkie, cieplejsze, i noc rozpada się
na kilka nieważnych przedmiotów:
sparciałą gumkę do włosów,
zegarek ze ślepą tarczą, zakładkę,
którą zaznaczasz stronę. – Jutro
- i jutro – i jutro – i jutro już tu jest,
obmacuje mnie przez czarną kieckę.
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moczarka
Faust nie jest śmieszny, bo zobacz co ma
w perspektywie. Chociaż nawet on
jest bardziej łaskawy niż nasze czasy
wspólne. Została ci ode mnie moczarka
na dnie wiersza i dorywcze życie
nadal zdolniejsze od nas. Bo widzisz
najpierw trzeba się nauczyć nie bać
a potem patrząc na brzydkiego motyla
wyobrazić sobie takiego samego,
który jest całkiem ładny. I tylko ja wiedziałam,
że drzewko powinno być dwa razy wyższe
od chłopca, żeby żaden chłopiec
nie skradł gwiazdy z wierzchołka.
Twoja gwiazda rdzewieje na dnie jeziora
jak głuchy dzwon. I tylko jesienią
wraca do ciebie po nocy jej blask
ale obcy i daleki jak buczek mgłowy.
Rozjeżdża go pierwsza lepsza Honda,
a potem wpada do studzienki
i rurami wraca do ziemi, gruboziarnisty
i szary jak zmielony beton.
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problemy z herbatą
A kiedy omijasz trudności, przestajesz improwizować
- życie drętwieje fabrykując życie i nie śni ci się nawet
że jakaś inna prawda wykonuje pracę, gdy druga prawda
opuszcza teren więc nic dziwnego, że jesteś gotów
za puszkę czarnej fasoli robić w cudzym mieszkaniu
pokazy podnoszenia ciężarów – o pięć minut młodszy.
Wreszcie śmiech, bieg po cukier, bo przecież chłopcy
nigdy nie mają dość ciasta, chłopcy mogliby jeść ciasto
bez końca. Już lepiej się tracić i wtedy świat, el Mundo:
gniazdka na BP, sałatka z sosem Tysiąc Wysp,
jaskrawe gumy z automatu. Co z tego, że miejsca
są tak daleko od siebie? W przeciwnym razie
leżysz opróżniony jak worek, nie spodziewając się
niczyjego powrotu
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pogoda ducha
Przyjechała zwichrowana i smutna. Z miejsca wygrała casting.
Z wdziękiem zagrała Piękną Kobietę Po Drugiej Stronie Holu.
Przekarmiony księżyc nie chciał zwracać na siebie uwagi
więc śledziła spadające gwiazdy: doskonałe, wyczerpujące się serie.
Były lśniące jak Tesle. Nie wiedziała po co przyszła, jaki sens
nadać całemu zdarzeniu. A mówili jej, że miłość sama się sobą zajmie.
Teraz czeka na to, co odsłoni język. Jest jedną z tych osób, które wierzą
w przysłowiową jaźń i szukają w wierszykach podmiotu.
Lecz podmiot często wieczorami po prostu gdzieś znika. A my
wolimy nie wiedzieć zbyt wiele o efekcie końcowym.
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Od Blade Runnera do Nabokova
rozmowa z Agnieszką Wolny-Hamkało
Weronika Janeczko: Rozpoczął się umówiony dzień pracy nad wywiadem. Magiczne „jutro –
i jutro – i jutro już tu jest”. Odrywamy się od codziennego zagonienia, mamy szansę, żeby
przyglądać się jeszcze pustemu plikowi (który może przyjąć niemal dowolną tekstową formę).
W naszej rozmowie chciałabym podjąć temat sztuki zatrzymywania się, uważnego obserwowania szczegółów poetyckiego i codziennego otoczenia (o ile uznamy, że takie otoczenia
można rozróżniać). Ciekawią mnie szczególnie zatrzymania i obserwacje z wiersza obcy kraj.
Zanotowałam sobie kilka słów, które uznaję za podsumowania tego, co dzieje się w tekście: „pośpiech”, „uważność” i dwa oddzielne jutra – jedno z pierwszej, drugie z ostatniej
strofy. Czy można je łączyć z obcością wierszowego kraju lub z wydostawaniem się z niego,
z wychodzeniem?
Agnieszka Wolny-Hamkało: Można, o ile potraktujemy przytoczone „jutro” jako wychodzenie z tak zwanego codziennego życia. „Jutro” jest projektem silnie abstrakcyjnym, zawieszonym w wyobraźni. W tym sensie „jutro” jest marzeniem, tak jak podróż, która dzieje się
w wierszu obcy kraj. Podróż jest właśnie „wychodzeniem”, „wydostawaniem się” ze schematu dnia. Tytułowym obcym krajem. Poza czasem, pomiędzy punktem a i b. Jednocześnie
obcy kraj to po prostu Polska – zaprojektowane dla nas miasta, autobusy, modele życia,
w których bywa nam niewygodnie,
W.J.: Jaki jest zatem schemat dnia, z którego należy się wyłamać (aż!) wierszem?
A.W-H.: Każdy ma inny. A jednocześnie w każdym z tych schematów możemy rozpoznać
znajomy rytm: wchodzenie, wychodzenie. Wnoszenie, wynoszenie i tak dalej. Nawet pies wie
już, że po wyjściu z domu pójdzie w lewo i właśnie tam ciągnie swojego właściciela. Przyzwyczajamy się do rzeczy: czytelnicze, kulinarne, miłosne przyzwyczajenia. Nawet te same
traumy i końce świata, które rytualnie odgrywamy, aż w końcu nas samych jest coraz mniej
w rolach, które gramy.
W.J.: Co w takim razie powstanie w świecie wiersza, jeśli uda nam się zestawić wspomniane
przyzwyczajenia z „jutrem”, z marzeniami, o których mówiła Pani chwilę wcześniej?
To będzie unicestwienie marzeń lub zlanie się ich z przyzwyczajeniami czy budząca ciekawość spektakularna, całościowa porażka czynności, które odgrywamy rytualnie? Kiedy myślę
o tym możliwym zestawieniu, pojawia mi się w głowie wątpliwość – może właśnie dzięki
sprawdzaniu kontrastów między „obecnym” a „chcianym” da się utworzyć poetycki kadr,
zatrzymanie, zauważenie, które ma szansę (w ostatniej minucie przechodzenia klatek jedna
w drugą) pokazać właściwą, nieskażoną decyzją, paletę wyborów kolejnych ujęć, kolejnych
możliwości, za którymi w sposób określony układają się wszelkie „wyborcze konsekwencje”?
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A.W-H.: Podoba mi się Pani pomysł na wiersz jako suplement wchodzący w miejsce jakiegoś deficytu. Pisanie / czytanie jako suplementowanie życia, podsypywanie grządki. Chociaż
oczywiście nie zamyka to sprawy. A konfrontacja naszego pomysłu na „jutro” z przytoczonym „jutrem” musi być rozczarowująca. I jest. Bo jesteśmy tylko sobą i siebie w to jutro
taszczymy. Ale potem oglądamy filmy, czytamy powieści, chodzimy na wystawy, żeby
znowu na chwilę z siebie wyjść. Krystian Lupa mówi, że ta persona odkleja się od nas tylko
na chwilę, kiedy się z kimś bzykamy.
W.J.: Tak, wygląda na to, że szeroko pojęta spontaniczność (również w odczytywaniu,
w interpretacji wierszy kupionych jako „przyjemna książka”) może pomóc w codziennych
próbach odklejania się. W tym wątku pozostaje mi ostatnie pytanie – skoro jest nas coraz
mniej w rolach, które gramy i widać to w wierszu, jaka jest zatem rola wiersza, który to pokazuje? Upominanie, bycie znakiem – czerwoną migającą lampką?
A.W-H.: To zależy na co się umówimy. Bo nasza rozmowa też jest umową. Umawiamy się,
że wierszyk coś pokazuje, że chce czegoś konkretnego, albo ma jakieś konkretne postulaty. Ale obie wiemy, że wierszyk czasem wchodzi w nas bokiem, zakulisowo. Albo że coś
udaje, żeby zaatakować w afekcie, uśpić wcześniej nasze mechanizmy obronne. Czasem musi
upłynąć wiele dni od lektury, żeby wierszyk ujawnił, co niesie. Jeśli jednak się umawiamy,
że wiersze moczarka czy problemy z herbatą są o wypadaniu z roli (czy wpadaniu w rolę),
to w ramach umowy mogę powiedzieć: myślenie krytyczne ratuje nam tyłek. I jeśli wiersz
na to pracuje, to ok. Bo jesteśmy po prostu bardziej znośni, kiedy się do siebie dystansujemy.
I może nawet uda nam się jeszcze podreperować to nadprute żyćko. Ale wie Pani, myślę,
że wiersz jest także po prostu dla przyjemności. Nie ma co się tego wstydzić, bo wcale nieczęsto ma się jakąś fajną przyjemność. A czasem właśnie jest dla nieprzyjemności. I tak dalej.
W.J.: Skoro opanowałyśmy już dzień, jego zabieganie i to, co w nim przyjemne i nieprzyjemne, chciałabym przejść do problematyki uważności. Czy Pani nowe wiersze można
wpisać do nurtu, popularnego obecnie, mindfulness, uważnej obserwacji codziennie
niby-nieświadomie wykonywanych czynności, niby-nieświadomie odbieranych wrażeń?
A.W-H.: Pomysłowość biznesu nie zna granic. Wystarczy nazwać coś, co już jest i spróbować opchnąć to za pieniądze, obiecując… no właśnie, że wreszcie będzie tak jak powinno
być. Czy nie jest to porada w stylu „kup sobie książkę albo płytę”? Nowa codzienność, nowa
uważność, slow life, czy też – najlepsze – „celebrowanie codzienności” – ten marketing
jest w sumie wzruszającą kwintesencją naszej bezradności. Myślę, że Mickiewicz był very
mindful. Bishop była very mindful i Krynicki też jest very mindful. Znaczy to wszystko i nic.
Jak wszystkie tego typu zabawki. Ludzie będą smutni, bo umierają, starzeją się, przestają się
kochać albo zaczynają. Mindfulness im ulgi nie przyniesie, za to dobry wierszyk to potrafi.
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Mnie robi tak czyjś dobry wiersz, jakiś fajny cudzes: kiedy czyjś smutek komunikuje się
z moim, to nie jestem tak całkiem sama.
W.J.: Czyli wiersz służy raczej jako „ukaziciel” pewnej emocjonalnej czy też doświadczeniowej wspólnoty? Mówi na przykład: „hej, zobacz, gdzieś tam po drugiej stronie ktoś pomyślał,
poczuł, zrobił tak samo”? Jeżeli w istocie tak jest, sądzę, że to niezwykle interesujące – nie
każdy autor jest w stanie otwarcie odpatetyzować swoje wiersze. To bardzo cenna umiejętność, żeby powiedzieć „jest tak, a tak – po prostu, nie musisz się w mój wiersz wwiercać”,
choć nie powiem – jako czytelniczka czuję się w tej sytuacji pozbawiona frajdy szukania już
nie drugiego, a dziesiątego dna wiersza. Czyżbym właśnie łamała swoje przyzwyczajenia,
wierszowe rytuały, którym się oddaję? (śmiech)
A.W-H.: Pisanie to jednak forma komunikacji. Jest nadawca i odbiorca. A wszystko to dzieje
się w języku, w kulturze. Andrzej Sosnowski zażartował z tego tytułując jeden ze swoich tekstów Wierszem dla czytelnika. Bo jedni mówią, że piszą dla siebie, inni, że dla piętnastu osób,
jak Bobkowski. I to jest taki dyżurny temat. Jałowy. Bo pisanie to jednak forma komunikacji. I tyle. Kto to odbierze i jak – to już inna sprawa. I w nią już żadnej autor się nie włącza.
Chyba, że jest człowiekiem nierozsądnym. Ale czasem jest taka sytuacja, że trzeba mówić
o swoich wierszach czy książkach. Obok właściwych wierszy i książek powstają takie powidoki: ich medialne wersje. Jakieś opowieści o nich. One przylegają mniej lub bardziej luźno.
I czasem zaciemniają obraz, a czasem dają jakieś klucze. Zdarza się, że trudno jest spod nich
prawdziwy tekst zobaczyć.
W.J.: Pani wiersze opublikowane w KONTENCIE zdają się wyrastać na pograniczu dwóch
światów, o których wspominałam wcześniej. W moczarce padają słowa „trzeba się nauczyć
nie bać/ a potem patrząc na brzydkiego motyla/ wyobrazić sobie takiego samego, który jest
całkiem ładny (...)”. Gdy codzienność odbija się w wierszu, jej zwyczajność chwilowo ładnieje czy zmienia się na stałe?
A.W-H.: Poważna sprawa: pyta Pani, czy wiersz wpływa na rzeczywistość. I chcę powiedzieć – tak. Bo słowa nie tylko mają wpływ na rzeczywistość, ale nią są. Sprawa z motylem jest uprowadzona z rozważań Wittgensteina i wydaje mi się trafną metaforą pewnego
nastroju: kiedy idzie nam źle, patrząc na rzeczy pogodne, wyobrażamy sobie ich ponure
wersje. Wiadomo, wszystko jest kwestią sposobu widzenia, czy interpretacji. Nastrój to taki
filtr, skaner. Więc to utopijna porada dla tych, którym jest niemiło: „trzeba się nauczyć nie
bać”. Chciałam pokazać błahość porad w stylu: jest ci smutno? Kup sobie książkę albo płytę.
W.J: Jaka jest zatem rzeczywistość tych kilku wierszy? Domyślam się, że jej zaletą czy też
wskazówką, którą nam daje nie jest jedynie nauka poprawy nastroju, nauka „ubierania filtra”, które można by uznać za dość banalne?
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A.W-H.: Każdy z nich ma swoją własną rzeczywistość. Powoli będą budowały jakąś książkę,
która się dopiero nieśmiało, ale zalotnie ujawnia. Wtedy będzie widać wyraźniej. „Pogoda
ducha” na przykład mówi o słynnej czynności poszukiwania silnego podmiotu w wierszu.
Czynności, która jest naszym czytelniczym przyzwyczajeniem. Tak jak szukanie „mistycznych szyfrów” w biografiach wielkich poetów: Miłosza, czy Herberta. Tak jak oczekiwanie,
że powieść będzie mieć zajmującą fabułę. Problemy z herbatą to właśnie tekst o petryfikowaniu przez codzienność. Czyli o tym, jak powolutku przestajemy żyć. I idziemy zawsze
w lewo, jak ten pies. Wiersz moczarka kontynuuje ten temat. Ale Pani Weroniko, ja tu o rzeczywistości wierszy, a to jest samobójczy spacerek w maliny. Zauważyła Pani, że w nowym
Blade Runnerze pojawia się Blady ogień Nabokowa? W jednej z pierwszych scen. I właściwie
cały film można by przez tę książkę interpretować. Nikt tego w Polsce nie zrobił, więc przywołałam ten tytuł w wierszu obcy kraj. Blady ogień – najbardziej popieprzona i porywająca
książka tego geniusza. Zaczyna się od poematu. Reżyser Blade Runnera kilka razy się do niej
odwołuje. Ale nawet Nabokova nikt już dzisiaj nie czyta.
W.J.: Sądzę, że to idealne podsumowanie. Otwiera na coraz szersze i szersze rozmyślania.
W kontekście noworocznym to wymarzona sprawa. Dziękuję Pani serdecznie za rozmowę.

Weronika Janeczko (ur. 1994) – krakowianka, studentka psychologii stosowanej
na UJ. Redaktorka 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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poetka, pisarka, ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracowała jako dziennikarka, dyrektor kreatywny i scenarzystka. Opublikowała tomy
poetyckie: Po kostki w niebie (2003), Czerwie (2012), Berlin Porn (2015), powieści:
Mężczyzna z kodem kreskowym (2004), Jesień w Nowym Jorku (2006), Loża (2012)
i sztukę teatralną Projekt Ameryka (2010). Jako autorka tekstów teatralnych
współpracowała z Teatrem Starym w Krakowie i Teatrem Nowym w Krakowie,
brała udział w międzynarodowym projekcie Kraków-Berlin XPRS. Współtworzy
krakowską scenę niezależną w galerii Otwarta Pracownia, gdzie zrealizowała
spektakle Mewa, Sztuka bez tytułu oraz Obcy. Tragedia grecka (listopad 2017).
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Poletko
Poszło prosto szło jak burza
Wszystko padło rzędem leży
Wszystko sczezło zło i niezło
W czarnym pyle marne chwile
Wszystko wyschło albo spuchło
Co nie zgniło to wybuchło
Teraz musimy uprawiać miłość na polu walki
czekać na deszcz
uprawiać miłość jak ryż
zbierać węże
owijać sobie na rękach
nieść
śliskie kosze
pokrętnych tłumaczeń
Powoli dojrzewają głuche pędy
rozrasta się w nas wina
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Szczątki
Nic nie dopisuj i może wystarczy
grabarze kopią dół na ludzkie książki
balsamista czerń spuszcza z zesztywniałych wierszy
łamie co się nie zgina i naciąga zdjęcie
Już zapisane chemia niech wymaże
niech się wygładza wyjaśnia impregnuje
na czarnym myśli jak larwy żerują
kłębią się głębią mnożą się rozłażą
potem ziemia rusza się od myśli
kamień kruszy się
krzyż trzaska
nikt już tego nie chce
lepiej pogrzebać puste suche gładkie
Nad czystą powłoką elegancki płacz łatwy udawany żal
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Usypisko
Te nasze pieniądze wszystko im zawdzięczam
budzę się co dzień w bukietach i wieńcach
z tych pieniędzy ciętych
wstaję i idę
Pewnie
gdyby nie pieniądze
nie byłoby o co się zabijać
i pewnie dawno nie żyłabym już z tobą
Końce łodyg
dobrze zanurzyć we wrzątku
na chwilę potem włożyć
do roztworu soli
dzięki temu róże umierają dłużej
irysy
lubią gorący popiół
a frezje i pieniądze kochają alkohol
poparzone z pijanym tworzy trwały związek
wolniej
traci wodę
Cięte pieniądze na nas na mnie i na tobie
ta kolorowa góra wciąż świeżego truchła
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komentarz: marta koronkiewicz

Komentarz do „Trzech wierszy listopadowych” Joanny Oparek
Joanna Oparek dała się poznać jako poetka władająca mocnym, ustawionym głosem, odważna
w obrazowaniu, w podejmowanych tematach, w posługiwaniu się rymem i humorem. Trzy
wiersze tu prezentowane wydają się cichsze, prostsze niż te z ostatniej książki czy kilka opublikowanych już po jej wydaniu. W Berlin Porn Oparek eksperymentowała z tempem wiersza, tytułowy poemat – tematyzując prędkość – samym rytmem wymuszał na czytelniczce
wzmożone tempo lektury, prosił się o nadążanie z głosem i dykcją, za temperamentem
wywodu. W wierszach Usypisko, Szczątki i Poletko mamy do czynienia raczej z dogasaniem,
wygaszaniem; to wiersze spowolnione – lub spowalniające.
Wszystkie trzy krążą jakoś wokół tematu końca – nie nagłego jednak, nie gwałtownego,
a przeciągniętego, może więc nie końca, a kończenia, iteratywnego, a ciągle niedomkniętego domykania, wymykania. Czego? Czemu? W wierszach Oparek często pojawia się druga
osoba liczby pojedynczej, wbrew pozorom nie zawęża ona jednak grona odbiorców wiersza tak, jak używana w tych trzech wierszach pierwsza osoba liczby mnogiej. Wierszowe
„my” wydaje się konkretne, raczej dwuosobowe, zamyka wiersze w przestrzeni prywatności.
To dość nietypowe w poezji Oparek, u której dominujące było jednak zawsze poetyckie „ja”,
odpowiadające wyrazistej bohaterce wierszy. W opisywanych trzech wierszach staje się ona
częścią pary, której wspólne istnienie dobiega końca; jest u progu swej samodzielności, ale
nie wchodząc w nią jeszcze daje czytelnikowi sygnał, że ów koniec jest bardziej stopniowalny, niż mogłoby się wydawać, gdybyśmy wnioskowali jedynie z chłodnego tonu.
Mimo wyciszonego tonu, trzy opisywane wiersze nie są pozbawione śladów charakterystycznej stanowczości czy ironii, którymi zwykle operuje poetka. Doskonale widać
to zwłaszcza w pierwszej strofie wiersza Poletko, której warto się przyjrzeć. W sześciu wersach potwierdza się tu jakąś ostateczność, nieodwracalność końca. Jest w tej wyliczance
pewna przesada, która rozbraja samą jej powagę; czarny humor zostaje wprowadzony tyleż
użyciem rymowanego ośmiozgłoskowca, odsyłającego do takich rozważań ostatecznych,
jak Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią, co niedookreśleniem podmiotu tych zdań. Opis
ma ewidentnie charakter postbatalistyczny, czasowniki jednak – wszystkie w rodzaju nijakim – odnoszą się do „wszystkiego”; wielki kwantyfikator zastępuje jakikolwiek konkret,
przywołuje na myśl, z pewnym humorem, stereotypowe kłótnie partnerów (o „wszystko”,
za „wszystko”), stanowiąc równocześnie puste, prywatne miejsce wiersza.
We wszystkich trzech wierszach dominuje pewna prozaiczność – mimo metaforyki związanej ze śmiercią i grzebaniem nie sposób przypisać wierszom dramatyzmu, to raczej jego
brak, tematyzowany zwłaszcza w Szczątkach, stanowi ich centralną cechę. Prozaiczność jest
ramą wiersza Usypisko, który wydaje się wyrastać z codziennego napięcia między związkiem
dwojga ludzi a ich relacją codzienną, pozaromantyczną, ich relacją ekonomiczną. Oparek
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wygrywa tu szczególną „niepoetyckość” słowa „pieniądze”, słowa, którego w pewnych okolicznościach nie powinno się wypowiadać, które uchodzi brzydkie, wstydliwe, nie na miejscu.
Ten jego status, doskonale wygodny dla pewnych sił życia społecznego i politycznego, sprawia, że wiersz nabiera tonu prowokacji; poetyckie porównanie pieniędzy i kwiatów zamiast
łagodzić niezręczność wyostrza ją.
Trzy „końcowe” wiersze Oparek wydają się niepozorne, zwłaszcza w porównaniu do innych
jej, wyrazistszych tekstów. Warto jednak dostrzec, jak właśnie w nich poetka zręcznie balansuje powagę i humor, ton żalu z pewną surowością, jak sprawnie operuje metaforyką resztek. Ostatecznie wiersze okazują się jakoś niepokojące właśnie ze względu na panujący z nich
spokój. Trwałość końca okazuje się ich centralnym paradoksem.

Marta Koronkiewicz (ur. 1987) – krytyczka literacka, pracuje w Instytucie Filologii
Polskiej UWr.
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(ur. 1987) – absolwentka, matka. Niniejsza publikacja jest jej debiutem poetyckim na łamach czasopism. Mieszka w Warszawie.
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Urlop (2)
To jest inna historia. Ja też inna. Tylko gramatyka trzyma
wszystko w ryzach. Wszystko? Stara Zalewska podlewać
pusty parapet. Stary Zalewski także już jej nie poznawać.
Tego się nie da. Byłam na zebraniu wspólnoty, to wiem.
Mam w życiu różne stadia. Wy nie macie stadiów,
wy widzicie, jak jest, pewni tego, czego bronicie,
maszerujecie pod flagami, krzyczycie, krzyczycie.
Nie mam nawet psa, który by mi mógł poumierać,
żeby potem było bezgłośnie, i czysto, i naprawdę
przykro. To jest wersja, której się trzymam. Wtedy
nie płaczę. Bo po co płakać? Płakanie nie świeci,
nie przyciąga uwagi. I kończy się na „nie”, jak
tyle wyrazów przed nim, tyle wyrazów po nim,
tyle wyrazów, żeby się zanurzyć i nie wyłonić.
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Urlop (3)
Jaka zima, takie sanki, synku. Jaka górka, taki spadek.
Przy okazji: raz zmarła mi ciotka, od lat w Australii.
Dołożyłam do mieszkania, ale na tacę też niemało.
Zresztą jej nawet nie znałam. Tam są kangury. Noszą
swoich synków w torbach. Takich specjalnych. Nic
się tłumaczy przez nic. Swoje przeżyłam i teraz
jest pustka, ale pustka ma lufcik, a przez lufcik
widać jak wiję się w zeznaniach, jak zmyślam,
jak się kulę. Jak będziesz duży, sam zostaniesz
górą. Wtedy z siebie zjedziesz, jak najprędzej.
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Urlop (4)
Przecież nie pracuję. Pracuję: takie słowo-wytrych.
Otwiera kolacyjki i grille, nie mówiąc o lśniącej linii
kredytowej, odnawialnej jak energia. Za to prasuję
mnóstwo, tak prasuję, żeby nie było żadnych zagięć,
załamań. Lubiłeś te koszule? Powiedz chociaż, czy
lubiłeś te koszule, zanim to się stało, tamto, wtedy,
kiedy miało być fantastycznie. I było, nim przyszli.
Wszyscy mieli wszystkie zęby. Dziwne rzeczy się
pamięta, coraz dziwniejsze. Słyszałam, że pijesz
i nie masz się lepiej niż ja. Skąd, do kogo żal,
komu chciałabym przyłożyć żelazko do twarzy
i czy przyłożyłabym? Mamy synka. Zapominaj.
Jeszcze tylko mleczne. Jeśli już praca, to stała:
płaczka zawodowa, żałobnica, śmiech na salce,
w pierwszych ławkach, w zakrystii, nieszczerze
tłumiony. Bóg nas nie rozpoznał jako swoich,
ale on ma jeszcze szansę. Nie Bóg, Bóg nie
ma szans w starciu z takim światem. Synek.
Ma imię. Ma ręce. Jeszcze się nie żegna.
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komentarz: łukasz kraj

„Tylko gramatyka trzyma wszystko w ryzach”. Tylko język nadaje światu spójność, ciągłość,
sens. Struktury wypowiedzi porządkują doświadczenie, pomagają nie zagubić się w – excusez
le mot – rwącym potoku życia. Taka ocalająca moc języka, moc unieruchamiania pędu,
uśmierzania bólu, zatrzymywania czasu to bardzo piękna i optymistyczna mrzonka, którą
autorka cyklu Urlop bezlitośnie demaskuje.
Czas uniemożliwia stworzenie koherentnej historii, jednolitej tożsamości; ośmiesza
uczucia i niszczy ciała. Starość wypłukuje wspólne życie Zalewskich ze wszystkiego poza
śmieszną, nic niewartą tożsamością nazwiska – nazwy nie znaczą już tego, co kiedyś. „To już
inna historia”. Autorka unika jednak niebezpieczeństwa i nie wpada w prosty, osnuty wokół
wanitatywnej motywiki lament nad przemijalnością świata. Świadomość niestałości „ja”
zostaje zestawiona z wiarą w ponadczasowość ideałów (ideologii?) i trudno oprzeć się wrażeniu, że to ta ostatnia prowokuje ironiczne komentarze. Życia, które „nie mają stadiów”, są
wypełnione opowieściami pochodzącymi z zewnątrz, polegają na łatwym przejęciu odgórnie
proponowanych wzorców. Są proste.
Zmienność nie budzi więc buntu, jest natomiast przyjmowana jako fakt. Takie rozumienie
świata skazuje na wyobcowanie, na przeciwstawienie się „wam” – krzykaczom, wybierającym prostotę zaangażowania w formy życia zbiorowego, które w zetknięciu z zawiłością
jednostki muszą jawić się jako prostackie i nieskomplikowane. Wydaje się jednak, że próby
izolacji od zaokiennego zgiełku, od głośnej, bombardującej sloganami rzeczywistości, której,
swoją drogą, nie da się całkiem zignorować, wiążą się z pewną tęsknotą za pełnią przeżyć
czy też raczej za możliwością jasnego określenia własnych emocji. Pragnienie klarowności,
stałości, zasygnalizowane na początku, nie opuszcza tych wierszy nawet na chwilę. Godzenie się ze zmiennością jawi się jako wymuszone, ot, nie ma innego wyjścia. Nieadekwatny
do rzeczy język nie daje się uszczelnić. Wyrazy nie nazywają precyzyjnie rzeczy, nie pozwalają ich uchwycić, a co najważniejsze, wyrazy nie wyrażają. Język skażony subiektywnością
i niejasny oraz uzależniony od gnającego czasu jest skazany na bezustanne krążenie między znaczeniami przeszłymi i przyszłymi, zawsze uwikłany w niezgodność i wewnętrzne
sprzeczności. Nie, nie, i nie – przeszkody i ślepe uliczki czyhają tu na każdym kroku.
A zatem czas, śmieszna niewystarczalność słów i niemożność stworzenia przekonującej
opowieści. Po cóż więc pisać? Czy żeby się „zanurzyć i nie wyłonić”? Ukryć między słowami?
Skoro cisza jest nieosiągalna, może pociągającą perspektywą będzie rozproszenie wśród
znaczeń, próba ekstremalnej dezintegracji swojego „ja”, które, chociaż nieuchwytne i niezrozumiałe, nie potrafi odrzucić tęsknoty za swego rodzaju utopijną „czystością” doświadczenia? Rzecz jasna, odpowiedź na te pytania nie zostaje wyrażona explicite. Doświadczenie
rozciągniętej w czasie transformacji tożsamości, doświadczenie zaakceptowane, chociaż
nie afirmowane, przypadnie w udziale dziecku. Autorka wprowadza tu ton pewnej mądrości
życiowej, robi to jednak delikatnie i dyskretnie – doniosłość przepowiedni nie wybrzmiewa
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pełnym głosem, złagodzona oszczędnie kreślonymi elementami intymnego życia rodzinnego.
Opowieść o rezygnacji z siebie, z tego, kim się kiedyś było, zostaje wpleciona w codzienne
rozmowy matki z synem. Ta gra rejestrów, zgrabne nałożenie na siebie prawd egzystencjalnych i szeroko rozumianej codzienności, splot uniwersalizmu i konkretnej jednostkowości,
to kolejna cecha tej poezji. Mimo że te obszary życia, co oczywiste, nie dają się rozdzielić,
autorka pozwala uchwycić ich odrębność.
Doświadczenie „wykorzenienia z siebie”, przez mówiącą przyjmowane, jak wspomniałem, z bynajmniej nieentuzjastycznym przyzwoleniem, jest nieuniknione i ma ona tego
świadomość. W tej perspektywie ciekawie rysuje się jej stosunek do dziecka. W wierszu Urlop
(2) postać synka staje się klamrą i dominantą, przeciwwagą dla poczucia własnej przemienności, które, jak sądzę, przeważa w Urlopie (1). Eufemizację i ukrycie znaczeń w słowach
skierowanych do dziecka odczytuję jako pragnienie jego ochrony. Syn jest tu elementem
pozwalającym na wyrwanie się z kręgu myśli o niestałości, przemijalności. Jego pojawienie
się przezwycięża opowieść o śmierci, konstruuje pewną spójność „narracji”, która momentami zaczyna przypominać strumień świadomości. Przywołuje do porządku.
Czy zatem to miłość – nie bójmy się tego słowa – chroni przed osunięciem się w poczucie
pustki? Bardzo chcę wierzyć, że tak właśnie jest. Pustka ta nie jest, jak to się często zdarza,
rezultatem intelektualnych wędrówek zblazowanego człowieka postmodernizmu. Wydaje
się raczej wynikiem „prostego” życiowego doświadczenia (jakiego dokładnie na razie nie
wiemy, bo autorka jest wyjątkowo oszczędna w szafowaniu informacjami wprost). „Swoje
w życiu przeżyłam i teraz jest pustka”. Nie ma na nią zgody, nawet jeśli bunt przybiera
żałosną postać ucieczki czy samooszukiwania się. Wiersz jest zorganizowany wokół napięcia
między poczuciem nieubłagalności rozczarowań i subtelnie, a zarazem rozpaczliwie rysowaną nadzieją na uchronienie ukochanej osoby. Że ta nadzieja to zaklinanie rzeczywistości i że doświadczenie matki będzie doświadczeniem syna, przekonują ostatnie wersy: „Jak
będziesz duży, sam zostaniesz górą. Wtedy z siebie zjedziesz, jak najprędzej”. Smutno jest
właściwie cały czas, ale dobrze wierzyć, że ktoś wierzy w miłość.
Urlop to taki dystans od pracy, codzienności, to przerwa od życia, jego czasowe zawieszenie. Urlop nie istnieje. Praca nad prostowaniem zwichrzonej przeszłości nie uznaje przerw.
Urlop (3) przypomina mi matowy głos kobiety, która musi rano iść do pracy i zachowywać
twarz, mimo że tej nocy ktoś jej umarł. Opanowana dykcja i doskonale maskująca mowa
ezopowa są sporadycznie naruszane, na przykład przez wtargnięcie „tamtych” czy obraz
żelazka przykładanego do twarzy. W snutym sotto voce monologu te sygnały rozbrzmiewają dysonansem, eksplodują, rozsadzają nieożywioną maskę. Pod chłodną skórą pulsuje tu
gniew i żal, nigdy niedające się całkowicie stłumić. Można tylko miotać się, gdy nieodpowiedzialna pamięć podsuwa kłębowiska obrazów i słów, które coraz trudniej złożyć w sensowną
całość. Pojawiają się one na zasadzie asocjacji, tworząc fragmentaryczny i wybiórczy szkic,
rachityczną tożsamość. Zęby „tamtych” nakładają się na dziecięce zęby mleczne, żelazko
pociąga za sobą skojarzenie z okaleczeniem. To niepokojąca kombinacja.
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Mam wrażenie, że tłumienie gniewu prowadzi tutaj do aktu ekstremalnej samokrytyki,
graniczącej z autoagresją. Ja – płaczka, ja – śmieszna, ja – opuszczona przez Boga. To szalenie surowy werdykt, wypadałoby nawet powiedzieć – wyrok. Świat to dziwne, obce miejsce,
pozbawione nadrzędnej instancji Boga, który jawi się jako abstrakt „bez szans” w starciu
z bezlitosną konkretnością przeżyć. Ale autorka nie topi poezji w beznadziei. Postać synka
stale powraca i powraca z całą mocą: to oś wyznaczająca orientację w gąszczu relatywizmu języka („Ma imię”), to ten, który znajduje się ciągle „przed” („jeszcze się nie żegna”,
w przeciwieństwie do matki – ta pożegnania ma już za sobą), który może być wszystkim.
Czy jakkolwiek rozumianym „sobą”? Czy tę wątłą, ale uchwytną nadzieję raczej chce się
czuć, niż się czuje?
W przypadku wierszy Rozłuckiej trudno mi silić się na obiektywizm, bo też odbieram je
bardzo prywatnie. Czytam tę poezję jako twórczość na wskroś intymną, w której to, co uniwersalne, ma znaczenie o tyle, o ile przydarza się konkretnej jednostce. Dominuje tu tonacja mollowa, ale szept nigdy nie przechodzi w krzyk, co najwyżej jęk, wszak „płakanie nie
świeci, nie przyciąga uwagi”. Niezwykle cenne i chyba najbardziej wartościowe wydaje mi się
chwilowe rozświetlanie tych mrocznych wypowiedzi, szczególnie gdy mówiąca nie potrafi
(nie chce?) ukryć, że nie jest taka całkiem martwa, że pustka jeszcze jej nie pochłonęła i nie
pochłonie, dopóki będzie istniała ciągłość życia, inaczej świat groziłby całkowitym rozpadem. Nasuwa mi się też myśl, że to poezja, która wynika z prostej potrzeby opowiedzenia
siebie, nawet gdy ma się świadomość beznadziejności takich prób. Tak widziałbym ewentualną odpowiedź na pytanie: po co pisać?

Łukasz Kraj – student filologii polskiej i francuskiej na UJ. Publikował tu i tam,
głównie o muzyce. Zazwyczaj interesuje się wszystkim, ale od lat najbardziej kocha
twórczość Leśmiana i Iwaszkiewicza. Krakus. Uważa, że zbyt rzadko wyjeżdża.
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paweł bagiński

publikował w internecie. Poststudent, pracuje w muzeum.

o n e w i e r s z s ta n dy

Podróż Uriana [revisited]
Z niepewności złożyłem flagę i macham do przeciwległych brzegów
Z pewnością mam tak samo, do brzegów składam suche prześcieradło;
po nocnym wyciskaniu troski pochodzą od biedy
gapię się na przystanki: stoją przesadnie spójne z czekającymi osobami
szczerze skasowane bilety kartonikowe, komuś tam pod język,
zainteresowanie jeszcze nowszymi grami przygodowymi
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komentarz: paweł harlender

Biała flaga z miastem w tle
Zakończycie waszą podróż; lecz
ów kres nie będzie prawdziwy…
André Gide, Podróż Uriana
Bagiński przepisuje Podróż Uriana André Gide’a. Dokonuje transpozycji, doprowadza
do interesujących przesunięć i rozbudowuje wybrane motywy; uwspółcześnia, zwracając
tym samym uwagę na ponadczasowość pewnych towarzyszących ludzkości dyspozycji mentalnych. Naczelną z nich byłaby niepewność egzystencjalna (i wszystko, co się z nią wiąże,
jak: nadzieje, wizje), wynikająca z braku twardej wiedzy na temat motywów i celu podróży
życiowej, w którą włączeni zostajemy – jakby powiedzieli egzystencjaliści – bezwiednie
i mimowolnie. Zmianom ulega jedynie kontekst.
Jeżeli pragnie się przeżyć przygodę, należy porzucić nie tylko lwią część dobytku, ale również funkcjonalne dotąd przesłanki na temat rzeczywistości, które to wspomagały poruszanie się w dotychczasowych realiach. Jeżeli chce się poznać obce kraje, kultury czy osiedla,
i jeżeli chce się przeprowadzić to w sposób ubogacający nas, poszerzający nasze postrzeganie, należy wyzbyć się uprzedzeń oraz pozbyć dotychczasowego bagażu, który w takich
sytuacjach może okazać się balastem co się zowie. W ten sposób otwieramy się na bogactwo wrażeń, których może dostarczyć poznawanie nowych wysp. Wyruszenie w podróż
oznacza także – o czym zaświadczają tak Podróż Uriana Gide’a, jak i jej remiks Bagińskiego –
wystawienie się na wichury i mrozy, miraże, fantasmagorie, urojenia czy zwidy. Musimy być
gotowi na feerię doznań, w tym także fałszywe podszepty i wodzenie na pokuszenie. Przewidzenia i druzgocące pomyłki.
Flaga, którą podmiot tak śmiało wymachuje do przeciwległych brzegów, składa się z niepewności. Mowa tu jednak o fladze dosyć szczególnego autoramentu. Nie znajdziemy na niej
barw narodowych, śmiałych żądań czy deklaracji, niczego konkretnego ani zdecydowanego.
Widzimy flagę białą i czystą. Jak kartka w ręku człowieka z utworu Gide’a, który zginął
o krok przed poznaniem tajemnicy; jak prześcieradło z dalszej części wiersza – materiał,
który znamionuje nieutuloną wątpliwość (lecz nie spłoszenie), wątpliwość rozumianą jako
nieustającą refleksję, pożywne wahanie się i podważanie swojej pozycji celem sprawdzenia
jej wytrzymałości, i w końcu – co nie mniej ważne – otwartość. I nie jest to z pewnością biała
flaga świadcząca o – według zasad prowadzenia wojny – kapitulacji. Eksponowanie swojej
niepewności, na której stoi – bądźmy szczerzy choć raz – żywot nas wszystkich, w czasach
twardo stawianych żądań i przesadnie spójnych, artykułowanych z całą pewnością w głosie
poglądów, zakrawa na godną podziwu odwagę.
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W wierszu Bagińskiego z morskich wypraw Gide’a zostajemy przeniesieni w przestrzeń
miejską. Brzegi wysp zamieniają się w strony ulic. Porty jawią się przystankami. Cała
scenografia zostaje poddana gruntownej przebudowie albo – mówiąc bardziej poetycko –
cudownemu przewidzeniu. Po początkowej, pozbawionej umiejscowienia scenie machania
obraz wyostrza się, konkretyzuje. Zza mgieł wyłania się miasto poranne, chwilę po wybudzeniu. Niewyspane, zmięte twarze, które jeszcze dochodzą do siebie po nocnych wędrówkach. Dzień rozkręca się z mozołem, ale bez obaw: wygląda na to, że będzie to dzień dobry.
Bilety skasowane szczerze, nie obłudnie. To się ceni.
Obrazy uwodzą, mylą, jawią się i odbijają od siebie niczym w gabinecie luster. Przystanek miejski (z tym typem właśnie mamy do czynienia, skoro mowa o kasowaniu biletów),
jak wiemy z doświadczenia, bardzo rzadko bywa spójny; prawie zawsze jest mieszanką
typów, feerią postaci i rzucanych przez nich cieni. Mozaiką estetyczną, ekonomiczną, lingwistyczną, kulturową i każdą inną. Stąd tak ekscytującym, pełnym niepewności i obietnic doświadczeniem są podróże komunikacją miejską. Niczym podróż Uriana są przygodą
pełną pokus, miraży, często ciągnącej się godzinami nudy czy frustracji, punktowych wybuchów ekstazy. Stąd też ciekawość i pragnienie sprawdzania, co tam u innych pod językiem
(co niektórym będzie musiało wydać się odrobinę niedyskretne). Przystanki jako spójne
mogą się co najwyżej jawić. Na przykład jak kiedy spogląda się na nie z oddali, z przeciwległego brzegu, z drugiej strony ulicy. Jak sądzę, z takiej perspektywy mówi podmiot liryczny
wiersza. Poszczególne odcienie i różnice zlewają się w jedno.
O wspomnianej nienasyconej ciekawości „innym” mówi też ostatni wers, w którym
to – „zainteresowanie jeszcze nowszymi grami przygodowymi”. Trudno oprzeć się wrażeniu, że owa fraza zostaje nienaturalnie urwana. Wiersz kończy się w trakcie, może nawet
w punkcie kulminacyjnym, w oczekiwaniu na orzeczenie, i w ten sposób formalnie odpowiada sugestii zawartej w zakończeniu utworu Gide’a. Może lepiej, a na pewno ciekawiej, nie
znać zakończenia – tak wiersza jak i trasy; zakończenia, które mogłoby okazać się nazbyt
rozczarowujące. Może lepiej rozkoszować się samą trasą, doceniając ją w jej istocie, i snuć
piękne, będące pożywką energetyczną w jej trakcie i czyniące całe przedsięwzięcie bardziej
ekscytującym, wizje na temat mety. Podmiot, a wraz z nim i my, nie dochodzi do końca
trasy, nie odkrywa żadnej tajemnicy, wiersz nie daje nam spełnienia, dzięki czemu tak głód,
jak i nadzieja pozostają żywe i aktualne, nie ma potrzeby, aby wymyślać je na nowo.

Paweł Harlender (ur. 1992) – pochodzi z Zakopanego, mieszka w Krakowie.
Absolwent tekstów kultury, student krytyki literackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Opublikował opowiadanie Żelazko mnie bije, szmata mnie mnie w spiskowym numerze kwartalnika „Ha!art”. Pojawia się regularnie w artzinie „Gazeta
Musi Się Ukazać”. Opiekuje się kotami bliskich, kiedy wyjeżdżają.
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marta kolbuszewska

(ur. 1992) – urodzona we Wrocławiu, mieszka w Warszawie.

o n e w i e r s z s ta n dy

ja się bawię się ja
a może nie ma mnie ma nie może a
poszerzam siebie przez ciebie
kiedy płynie wyobrażenie o ja, które fascynuje i porywa
odpuszczam tamy
będę taka w twojej perspektywie
poznana lub nie, uznana
właśnie przy najzwyklejszej okazji
kiedy jestem, nie myśląc
"chcieć być kochaną"
-Wysłano z Szybkiego Notatnika
6 maja 01:04
tworzę układy aby
prześledzić scalające drobnostki
katalogować można na różne sposoby
metoda kształtuje osobliwości
własne
kategoryzacje odgórnie zbędne
zazębiają się w zawieszeniu
kształt metodycznie
rozrasta się o kolejne zbliżenia
– odcienie szczegółu,
koleje losu
-Wysłano z Szybkiego Notatnika
6 maja 00:55
wciągam strumienie kropelek
zarażam się drogą,
strużką rozkładu
moich wrażeń rozpalonego niedowładu
wycieka ślina na
poduszkę, zaciągnijmy się
– duszącym zapachem snu
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-Wysłano z Szybkiego Notatnika
6 maja 00:22
przelatujące obrazy, błyski i śmigi
wyścigi skojarzeń
molekularnie indukowane
to tylko zapach
wyśmiewa mój umysł,
w bezwładzie chwytającego – tonąc się, topiąc
we krwi pełnej marzeń
czyli zapis zasypiania
-Wysłano z Szybkiego Notatnika
6 maja 00:17
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komentarz: maciej oleksy

„Pisać to przemienić się w echo tego, co nie może przestać mówić” – stwierdził kiedyś
Maurice Blanchot. Spostrzeżenie to jest w niniejszym przypadku o tyle istotne, że gdyby
spróbować (od)czytać wiersz Kolbuszewskiej zgodnie z chronologią jej sennych „wysyłek”,
mielibyśmy tu rzeczywiście do czynienia z zapisem niewinnego przeistaczania się w pogłos
własnej świadomości, a otwierająca czwartą notatkę fraza „ja się bawię się ja / a może nie
ma mnie ma nie może a” stanowiłaby wówczas świetną egzemplifikację momentu przepoczwarzania się poetyckiej jaźni. Można by jednak – powtarzając za pewnym włoskim prozaikiem, że życie „nie jest niczym innym jak wymianą zapachów” – podążyć odmiennym
duktem interpretacyjnym i zaciągnąwszy się uprzednio „duszącym zapachem snu”, prześledzić „przelatujące obrazy, błyski i śmigi” pod względem tego, co sensualne i przyziemne.
Niemniej – choćbyśmy nawet w swoich hermeneutycznych badaniach z powodzeniem
ustalili grupę „krwi pełnej marzeń” – nic tu po nas, gdyż w przysennym królestwie Kolbuszewskiej nasze „kategoryzacje odgórnie zbędne” jedynie „zazębiają się w zawieszeniu”,
zawadzając tylko subtelnej wyobraźni autorki. Dobrze zdając sobie sprawę z tego, że „metoda
kształtuje osobliwości”, poetka tworzy bowiem układy wersów, które – by zaspokoić narcystyczne tęsknoty czytelników i czytelniczek – „katalogować można na różne sposoby”.
W efekcie w delikatnych frazach Kolbuszewskiej odnajdujemy wyłącznie lekko zniekształcone – niczym w wodnej tafli – odbicia własnych pragnień.
Stąpając po podmokłym, wodnistym wręcz gruncie poetyckich fantazji (dużo tu w końcu
rozmaitych cieczy, kropelek, strużek i strumieni), musimy być ostrożni, by nieopatrznie nie
utonąć w czarnym nurcie nocy. „Pierwsze chwile snu są obrazem śmierci” – pisał przecież
Gérard de Nerval – „myśl naszą obejmuje gnuśność mgławicowa i nie możemy oznaczyć
ściśle momentu, kiedy «ja», w innym już kształcie, poczyna ciągnąć dalej dzieło istnienia”.
Czysto intelektualne pojęcie gnuśności, o którym wspomina autor Sylwii, u Kolbuszewskiej
przeradza się jednak powoli w intensywne poczucie „rozpalonego niedowładu”. Osobliwą
fascynację formą bycia bezrefleksyjnego. Fascynatka zaś – jak zauważył Blanchot – „nie
postrzega żadnego rzeczywistego przedmiotu, żadnego rzeczywistego kształtu, gdyż to, co
widzi, nie należy do realnego świata, lecz do nieokreślonego ośrodka fascynacji”.
Zresztą to właśnie wskutek zafascynowania „ja” Kolbuszewskiej ostatecznie odżegnuje
się od jakiejkolwiek indywidualnej formy percepcji (deklarując: „będę taka w twojej perspektywie / poznana lub nie, uznana”), by następnie – już „nie myśląc” – dać się całkowicie
pochłonąć nocy. I śpiąc, mimowolnie fascynować.

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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anna adamowicz

(ur. 1993) – urodzona w Lubinie. Diagnosta laboratoryjny, poetka, autorka
tomu Wątpia nominowanego do Nagrody Literackiej Gdynia. Publikowała m.in.
w „artPapierze”, „2Miesięczniku”, „Opcjach 1.1′′, „Zeszytach Poetyckich”,
„biBLiotece” Biura Literackiego oraz w antologii Grała w nas gra. Mieszka
we Wrocławiu.
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układy.krew
poległy obok ciebie, przesuwam palcem
wzdłuż żył przedramienia, myśląc o ludziach,
którzy chcieliby je wypruć jak nici z dzianiny,
przyłożyć instrumenty do ciałek twojej krwi,
zlepić je w golema, obnażając to, kim jesteś.
w palcu mym grot strzały, ponieważ pragnę
utoczyć z twojej krwi sztyft sangwiny.
nakreślę nim Europę gęstą i soczystą, śliską
od dostatku. pod moją ręką
wszystkie brunatne pręgi
wtopią się w sztafaż
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komentarz: mikołaj borkowski

ustrojowo. sangwinicznie
Jeśli więc politycznie, to – wbrew oczywistym etymologicznym pokusom – nie z polis,
a z somy. Trop to o tyleż ciekawy, o ile przecież to od ciała wyrasta krytyka dostatniej Europy,
„gęstej i soczystej”, kreślonej sztyftem „z twojej krwi”: pod ciebie wystarczy podstawić
odpowiedni, zmarginalizowany, pozbawiony głosu podmiot zbiorowy. A jednak Adamowicz
nie rezygnuje z perspektywy krwawego demiurga, mało tego – umieszcza go w sytuacji erotycznej, gdy gładzi lirycznego ciebie „wzdłuż żył przedramienia”.
Erotyzm tej sceny trwa krótko – albo może i trwa przez cały wiersz, jeśli erotyczne
jest przebieganie wersami po układzie krwionośnym niedookreślonej kochanki/kochanka:
gładzenie ręki przeradza się w rozpędzoną fantazję polityczną. Erotyk to więc czy wiersz
polityczny? Problem (a może klucz) w tym, że kurs na erotyk (bardziej z Wojaczka niż
z Poświatowskiej) wyznacza fantazja polityczna, zaś kurs na wiersz polityczny – pragnienie, by „utoczyć z twojej krwi sztyft sangwiny”. Zwieńczeniem obu jest wizja, w której krew
znika z planu, znika też ofiara: „wszystkie brunatne pręgi / wtopią się w sztafaż”, mówi
podmiot. Podmiot właśnie, nie podmiotka: tak sugeruje początek wiersza, „poległy obok
ciebie”: mamy więc do czynienia raczej z perspektywą męską (przymiotnik w tym wypadku
prawdopodobnie pejoratywny). Ofiara z kolei nie jest tu upłciowiona, może być każdym.
Oprawca – czy też zbawiciel, to często trudno stwierdzić bez stosownego dystansu – ocala
zatem kogoś od obnażenia, rytualnego odsłonięcia ukrytego „t[ego], kim jesteś”.
Jeśli więc cieleśnie, to właśnie – ustrojami, nie skórą. Mało tego, jest to ciało pozbawione umysłu, ciało całkowicie bierne, bezczynne, niemogące się bronić. Uderza ze wszystkich stron jego bezbronność, radykalna bierność ofiary w fantazji podmiotu. Czytelnik lub
czytelniczka wchodzi w sytuację lepką, nieklarowną, nieprzyjemną: zbudowaną na figurach
osaczenia, gwałtu, odpodmiotowienia: „zlepić [ciałka krwi] w golema, obnażając to, kim
jesteś” – a więc jesteś nikim, jesteś istotą stworzoną, by służyć, pozbawioną pierwiastka
osobowego. Całość zaczyna przypominać przerysowany, krwawy rytuał – a rzecz rozgrywa
się przecież w głowie, podmiot pragnie, ale nie czyni. Jeśli Adamowicz sięga tu do prawdziwych ludzkich głów, być może rozsądnie byłoby faktycznie zacząć skrywać nasze myśli
przed światem. A najlepiej i nas samych.

Mikołaj Borkowski (ur. 1994) – pochodzi ze skalnego Podhala. Publikował
w „Przystani”, „biBLiotece”, „Małym Formacie” i na blogu o-poezji.pl. Kociarz.
Mieszka w Krakowie.
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sławomir hornik

(ur. 1986) – mieszka we Wrocławiu.
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20
E. C., P. R.
Wiersz cię pisze, opiekunko Saraj, długi wybieg dla cieni: widzę.
Nie ma innej pracy do wykonania niż opieka nad widmem. Organizm
nie potrafi kłamać, nerwy na cienkich sznurkach, emocje do rozwieszenia
jak pranie na wsi. Krochmal, sztywno w gardle, opowieść się nie skończy,
opiekunko. Nie w tym wierszu, który cię pisze. Za miesiąc będziesz w dwóch postaciach.
Niepoliczone komórki ciebie, jak gwiazdozbiór Oriona, pod twoimi stopami
ugną się gałęzie drzew, z których śmierć zbuduje swoje galery. Jestem spokojnym
oddechem podczas snu, śledzę ruch krwi pod powieką. Nie pytaj, po co.
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komentarz: mateusz miesiąc

Kiedy nie odwracamy wzroku?
Paraboli Sławomira Hornika towarzyszy czytelnicze przeczucie, że poeta celowo nie dopowiedział szczegółów historii zapisanej w biblijnych wersetach, by wpleść w nią swoje własne założenia. Jakiś poznawczy dyskomfort, nieumiejętność natychmiastowego zestawienia
tego ujęcia historii o Sarze z innymi jej wersjami każe myśleć, że to w pewnym sensie próba,
poetyckie sprawdzenie tego, jak kształt tematu zostaje zmodyfikowany przez zmianę formy.
Poeta wcale nie kryje, że to tylko „w tym wierszu” starotestamentowa „opowieść się nie
kończy” tak, jak miało to miejsce w kanonicznym tekście. Pierwsze zdanie tekstu Hornika:
„Wiersz cię pisze”, informuje nas przecież, że w tym momencie o Saraj, żonie Abrahama,
będziemy mówić nie biblijnym wersetem, a właśnie wierszem. I że dzięki temu możemy opisywać jej historię, posługując się jej pierwotnym imieniem – tym, które nosiła, zanim Bóg
nazwał ją Sarą. Już w pierwszym zdaniu doświadczamy zatem sekularyzacji o potrójnej sile.
Ten trzeci, brakujący dotąd czynnik, to sam akt pisania, którego rolą, określoną dość bezpośrednio, jest stwarzanie. Ta zdesakralizowana trójca: imię niebędące znakiem przymierza,
zapis niebędący dziełem hagiograficznym oraz stwarzanie niebędące aktem Stwórcy, wie,
że aby czemuś się sprzeciwić, od czegoś się odwrócić – nawet jeśli ma to być jednorazowe
tupnięcie nogą – najlepiej użyć tego samego narzędzia, którym posługuje się jej oponent.
Tego, co było na początku. Słowa.
Celowo zapisuję je po kropce, aby to normy składniowe wymusiły w jego kontekście użycie dużej litery. Te same normy składniowe pomogą również wskazać, że podmiot drugiego wersu pozostaje taki sam – to nadal wiersz w swojej czynnej, kreacyjnej postaci. Jeśli
zatem zadaniem tego wiersza jest „opieka nad widmem”, a zadaniem biblijnego wersetu –
organizowanie prawdy i opieka nad pamięcią o żywym, w przeciwieństwie do widma, organizmie, staje się jasne, dlaczego Hornik decyduje się na taki, a nie inny zabieg. Ma on silne
przeczucie, że „Organizm / nie potrafi kłamać”, że jego spójna i rozpoznawalna struktura,
związana z określonym znaczeniem i zastosowaniem1, nie pozwala na zagarnięcie go w inny
obszar, obszar prób. Że dopiero fragmentacja organizmu, rozczłonkowanie go na „nerwy
na cienkich sznurkach, emocje do rozwieszenia” może zaprowadzić przedmiot tego zabiegu
w inne rejony. Hornik w swoim wierszu nie uwalnia jednak Saraj ani na moment. Toczy walkę
z biblijnym toposem po to, aby jego bohaterkę umieścić w kaftanie, który poeta sam dla niej
zaprojektował. Wyswobodzoną z konieczności zawarcia przymierza z Bogiem, osiadłą w niezidentyfikowanej wsi Saraj otacza prędko krochmal, przez który jest jej „sztywno w gardle”.
Nie ma ona zatem prawa głosu również w relacji z nowym nośnikiem jej istnienia ani z tym,
który za stworzeniem tego nośnika stoi.
1

Oczywisty kryptocytat za: Janina Abramowska, Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich, „Pamiętnik Lite-

racki” 1982, nr 1/2, str. 11-12.
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Wiersz Hornika mierzy się zatem z postawą podmiotu dzierżącego w swoich rękach
narzędzia zapewniające mu pewną władzę sprawczą. Jemu, znajdującemu się w świecie niepodległym, pozostającym w opozycji do świata mu podległego, poczęcie dziecka przywodzi
na myśl scenariusze czysto biologiczne, które przekierowuje on zaraz w konotacje polityczne i techniczne. Nie waha się zwiastować Saraj przyszłości oddalonej znacznie od tego,
co w kontekście całej sytuacji lirycznej moglibyśmy nazwać powszechną wizją Bożej łaski:
„pod twoimi stopami / ugną się gałęzie drzew, z których śmierć zbuduje swoje galery”.
To silnie zaznaczone w drugiej strofie utworu zdanie funkcjonuje tam jako bardzo wyraźny
i ważny węzeł. Wyraźny, bo z jednej strony „Niepoliczone komórki” Saraj są stwarzane
według jakiegoś militarnego planu. Ważny zaś, bo kontradyktoryczny względem postawy
samego podmiotu lirycznego, mówiącego: „Jestem spokojnym / oddechem podczas snu, śledzę ruch krwi pod powieką”. Ujawniona w ten sposób fizyczność podmiotu – domniemanego, projektowanego twórcy wiersza, który nie pozostaje w związku z poetą – informuje
nas o zamknięciu się jego percepcji w swoim własnym ustroju, o niezdolności lub niechęci
do współuczestniczenia w świecie, który w wyniku tej niechęci podmiot wypiera, do którego
się nie przyznaje. Jego apodyktyczna postawa jest legitymizowana przez uprzedmiotowienie
Saraj, wyznaczenie jej zadania sprawnie uszlachetnianego przez retoryczne mnożenie jego
efektów, snucie przestrzennych – zarówno horyzontalnych, jak i wertykalnych – porównań
(„jak gwiazdozbiór Oriona”).
Stajemy zatem przed propozycją zmierzenia się z dychotomiczną konstrukcją świata, przy
czym konstrukcja ta nie jest niczym, czego byśmy nie znali. Wprost przeciwnie, została
ona jedynie w wierszu odtworzona i to przy użyciu bardzo charakterystycznego motywu.
Tym razem jednak tego motywu nic nie zdążyło jeszcze usankcjonować, nie ma on ani żadnej formalnej, ani zakorzenionej w naszej świadomości kulturowej ideologicznej podpory.
Jedyna rzecz, jaka pozwala nam nie przejmować się tym obrazem, to świadomość – nasza
i autora – że jest on jedynie projekcją, nierzeczywistym widmem. Gdy(by) podobny obraz
okazał(by) się jednak prawdziwy, również oczekiwano (by) od nas, że nie będziemy wobec
niego oponować. Potrzebowali(by)śmy dla niego jedynie mocnego, wyrazistego i społecznie
akceptowanego uzasadnienia.

Mateusz Miesiąc (ur. 1997) – poznaniak zawieszony między Krakowem
i Warszawą. Student filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
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(ur. 1984) – poetka, pisarka, autorka książki Sztuczki (Nisza 2016) oraz tomów
wierszy Zapaść, Nawroty, Trans oraz Piosenki pikinierów. Za debiutancką powieść
nominowana do Nagrody Literackiej Nike i Nagrody Literackiej Gdynia 2017.
W 2007 r. nagrodzona Grand Prix w VI Konkursie im. R. M. Rilkego w Sopocie
oraz nagrodą główną w XIII Konkursie im. Jacka Bierezina w Łodzi. Nominowana do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius (2010) i Nagrody literackiej
Nike (2011). Stypendystka m.in. Miasta Krakowa i Fundacji Grazella. Tłumaczona
na język angielski, niemiecki, ukraiński, rosyjski i czeski. Mieszka w Krakowie,
kompulsywnie podróżuje, fotografuje i czyta. Joannalech.pl.
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Niesforne klamoty
Gdy kiosk przy krematorium sprzedaje 100 i 1 rodzajów zapalniczek.
Gdy szłam potem przez pasy i światła mówiły mi twoje imię,
nazwisko twoje wisiało na skrzyżowaniu z Dobrą zamiast Koszykowej
i chmura, która otworzyła się tej nocy nad Wisłą, miała kształt twojego pryszcza,
tego, co wyrósł ci niedawno nad górną wargą.
Tylko na jednej z nich była klepsydra
(taka zwykła, czarna i nie odwrócona, na tle róż w kolorze różowym).
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komentarz: natalia toporowska

Jakieś Ty, jakieś „gdy"
Imię: w światłach. Nazwisko: na skrzyżowaniu. Znaki szczególne: pryszcz nad górną wargą,
od niedawna. Nieważne, co to za „ty” i czyje są te – spięte przyjemnym dla ucha chiazmem –
„twoje imię, nazwisko twoje”. W trakcie spaceru przez Warszawę nie da się przeoczyć tej
nachalnej obecności widocznej nawet w tak banalnych miejscach jak przejście dla pieszych,
skrzyżowanie z Dobrą, niebo nad Wisłą (sprostowanie: przyznaję należny, stołeczny szacunek, samo w sobie niebo nad Wisłą wcale nie musi być banalne, ale spójrzmy prawdzie
w oczy – te wieczorne chmury potrafią być najczystszym kiczem, obrazkiem rodem z vaporwave’u, zwłaszcza „na tle róż w kolorze różowym”). Tak więc chciałoby się za Honetem
powiedzieć: „zjawiasz się tam, gdzie byłaś / w moich oczach – wszędzie”. Zdecydowanie
to wszystko tkwi w oczach patrzącej, i tylko w nich. A do cytatu przydałoby się dopisać:
„i zawsze”, bo coś dziwnego dzieje się z czasem w Niesfornych klamotach. Wydawać by się
mogło, że mamy do czynienia z opisem jednej chwili – tej, „gdy...”: gdy jednocześnie kiosk
sprzedaje zapalniczki i gdy „szłam potem przez pasy”. Czas rozciąga się i od teraźniejszości
sięga w przeszłość, która i tak znajduje się gdzieś „potem”, a więc trzeba podrążyć jeszcze
dalej. Najwidoczniej obraz trwał już wtedy i trwa teraz, rozwiesza to swoje trwanie na tle
różowawej Warszawy i kiosku przy krematorium, w którym można kupić 100 i 1 rodzajów zapalniczek (to już ironia czy jeszcze przypadek?). Imię, nazwisko i ten nieszczęsny
pryszcz tkwią niewzruszenie nad miastem, a obok nich – nie, nie Litani – klepsydra, „taka
zwykła, czarna i nieodwrócona”. Kolejny dowód na to, że czas jak stanął, tak stoi, a może
po prostu nie ma znaczenia, bo żaden piasek nie przesypuje się w nieodwróconej klepsydrze.
Czy ona też jest tym niesfornym klamotem, czy jedynie nieubłaganym przypomnieniem?
Niby zwykła i oddzielona od reszty przeciwstawnym „tylko”, ale jednak niespodziewana.
Jak bogactwo zapalniczek do kupienia przy krematorium, jak imię wymawiane przez sygnalizację świetlną, jak nazwisko zawieszone nawet nie tam, gdzie trzeba, jak pryszcz, zawsze
wyskakujący w najmniej odpowiednim momencie, tak i czarny symbol przemijania jest niesforny. Wszystkie te elementy pojawiły się same i nie chcą zniknąć, zajmują tylko przestrzeń, zupełnie bez sensu, niesforne klamoty.
Nie zapędzałabym się tak daleko. Można inaczej: idę przez miasto, wszystko jedno kiedy,
myślę o tobie.

Natalia Toporowska – studentka filologii polskiej i etnologii w ramach MISH UW.
Urodzona i zakochana w Lublinie. Aktualnie zajmuje się zjawiskiem drag. Innymi
rzeczami też trochę.
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(ur. 1991) – poeta, autor dwóch książek z wierszami. Laureat Wrocławskiej
Nagrody Poetyckiej Silesius w kategorii debiut za tom Kanada (2011), za tom
[beep]Generation (2016) nominowany do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej.
Mieszka w Tomaszowie Mazowieckim.
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Tomaszów Vortex Sutra
Nie jestem już takim podlotkiem,
samotny facet w Tomaszowie Mazowieckim,
ale nie boję się nic a nic
opowiadać samotności w japońskim szrocie.
Bo to nie tylko moja samotność,
współdzielimy ją przez całą Polskę,
moi umiłowani i wierni nad wyraz,
wypowiedziana samotność to proroctwo!
W odwiecznym blasku lamp S8,
gdzieś na rubieżach Ziemi Łódzkiej.
Nie zamilkniemy wśród pól rzepaku,
nasze wargi puchną pod naporem języków,
ciała pierś w pierś na pledzie z Ikei –
ciężkie niebo nie skrywa dziś nic,
nie odbija mimiki naszych twarzy,
ni spódnic bądź spodni,
przy blasku twojej skóry
Droga Mleczna wstydliwie blaknie,
mój brzuch, twój brzuch,
wszystkie zarośnięte brzuchy Polski,
to nie jest tak, że Bóg całkiem nas nudzi,
choćby i nawet podniósł ten kamień,
w kwestii naszego bycia tu nie zmieni się wiele,
brzuszku, brzusieńku, czerwienię się, o tak!
Robimy to dla tej przerażającej Rzeczy,
w trójcy miłość, chuć i brak –
tak, przerażające!, że może nie nas
pokocha każda panna w Tomaszowie
obcałowana przez każdego z chłopców Tomaszowa ale kto z tej samotności wyje do krwi jak ja,
na nadpilicznym żelaźniaku,
niemal we łzach, z trudem chłonąc wiedzę
jak zawodzić językiem WŁAŚCIWYM –
ścieżką zmarzłą na chrząść,
wzdłuż mocarnych wałów przeciwpowodziowych
wędruję w poszukiwaniu języka,
który należy także do ciebie.
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To, jak mówimy, przycięła wojna.
Niech nie zmyli was lśniąca świeżością
brylantyna we włosach Mateusza Borka,
on te bon moty szlifował od szarż międzywojnia!
– ale dość już o czterolistnych koniczynach
polskiego dziennikarstwa sportowego –
z tej samotności byłbym zapomniał,
że przede wszystkim przyszedłem tu kochać,
kochać szaloną miłością osiemnastoletnią S.
z prawego brzegu, koronkowy stanik
na podłodze pokoju siedem lat temu –
żołnierzyki z Nowego Glinnika,
gdybyście tylko znali smak miłości,
nie płakaliby na wasz widok młodzi Irakijczycy!
Wciskając pedał w drodze nad Zalewę
– żadnych piekielnych maszyn
w zasięgu wzroku krótkowidza,
tylko drobne brzózki na skraju nieba –
wykrzykuję każde z przyrodzonych mi praw!
I będę odradzał się przez wieki,
przynajmniej póki istnieją ludzie z powiatu
bądź galaktyk ościennych – Rozkosz
wyskakuje z czół smutnych Bogów Wojny!
Samotny facet ględzący do siebie
w obrysowanym, japońskim szrocie
– nie słyszy go nikt w okolicznym bezmiarze –
wyobraża sobie, że zmultiplikowany
jako naród jedno ciało proroctwa
wyartykułowanego jako dążenie do szczęścia
bądź inny slogan taniego coachingu.
Wzywam wszystkie siły wyobraźni
do srebrzystobłękitnego mitsubishi,
o Zbawcy królestw wzniesionych przez ludzkość,
na tylnej kanapie starczy miejsca dla Was!
Jezusie Chrystusie zbrojny w KBK-AKMS
Jezusie Chrystusie zdobny w wz.93
Jezusie Chrystusie śmiertelnie zraniony
Jezusie Chrystusie, który rozkazujesz –
powściągnijcie pragnienia!
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Jezusie Chrystusie w legginsach do yogi
Jezusie Chrystusie przy piersi Matki
Jezusie Chrystusie niewidziany w Polszy
Jezusie Chrystusie nabobrowany ecstasy
pod klubem No1
Jezusie Chrystusie tańczący despacito na swą chwałę
Jezusie Chrystusie trepie z WKU,
który macasz moje jądra
Jezusie Chrystusie utaplany we krwi
niszczycielu Nangar Khel
Jezusie Chrystusie zbyt cenny, by cierpieć
Jezusie Chrystusie wracający z pustyni
z pustym magazynkiem
Jezusie Chrystusie wyrażający zgodę na przetwarzanie danych
Jezusie Chrystusie współczujący telemarketerom
Jezusie Chrystusie po obu stronach bilansu
Jezusie Chrystusie synu wszechrzeczy
Jezusie Chrystusie niedoceniony w draft mockach
Jezusie Chrystusie adresacie i nadawco –
rozsiądź się wygodnie na mojej tylnej kanapie,
w tym kłębowisku zwanym Tomaszowem,
w samotności opowiedzianej jako Tomaszów –
to jest moment, w którym podnoszę głos,
OTO MANTRA NA MIARĘ JĘZYKA POLSKIEGO,
CHCIAŁBYM OFICJALNIE OGŁOSIĆ ZAWIESZENIE BRONI,
KONIEC WOJNY ILUZJI DNI MINIONYCH –
i niech zacznie się choćby i czwarte milenium,
niech zatrzęsą się województwa,
niech naród wreszcie szczerze zapłacze,
niechaj parlament wytryśnie ustawą,
którą prezydent niezwłocznie podpisze –
to akt woli wprost z mojego gardła,
nienazwana wciąż zagwozdka –
opublikowana moim zmysłom,
odebrana przez receptory,
przyjęta za pewnik,
zaakceptowana w jej obecnym kształcie –
manifest wypluty przez chłopaka z Tomaszowa
z drobnym wsparciem Allena Ginsberga
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dobrych kilka kilometrów za miastem,
nieopodal brzegów Zalewy
w delikatnej jak flat white mgiełce
wczesnowrześniowego popołudnia,
czas zrobić przerwę na papierosa.
Żółte Camele to Marlboro dla żołdaków,
jak mawia Papież Dykcji Łódzkiej,
spalają się szybko jak druki powołań,
gasną nagle jak telewizor w pokoju rodziców,
gdy na ekranie pojawia się prezydent –
wojna tymczasowo ląduje w kulistej popielniczce,
język komunikatów radiowych zawodzi jak syrena,
język komunikatów prasowych wybarwia opuszki.
Wiadomość z ostatniej chwili,
zaktualizujcie mapy, na Bliskim Wschodzie
nie ma już prawie żadnego państwa,
nasi bohaterscy żołnierze
dostali wreszcie pociski do moździerzy,
spikerka RMF FM dostaje spazmów.
To ostatnie spazmy tego gargantuicznego smoka,
którego zwą Ból i Cierpienie,
ujęcie kamery z perspektywy pocisku kal. 7.62,
który ostatecznie dokonał żywota,
gdy nasi dzielni żołnierze
zabili sześcioro i ranili troje
w operacji, której kryptonimu wolałbym nie znać –
ostrzelani przez bojowników <język, język>,
błędne koordynaty <język>, wadliwy sprzęt <język>,
błąd w obsłudze <język, język>,
wykazali się odwagą <język>
w walce z globalnym terroryzmem <język!>
broń masowego rażenia <język, język>
działając w stanie ograniczonej poczytalności
<język> w wyjątkowych okolicznościach <język>
Wojna skończyła się ledwie parę godzin temu!
A przynajmniej taka wiadomość popłynęła w eterze,
anielska Kozidrak zawyła o wodzie i wielbłądzie,
jej głos jak modlitwa wiatru,
ten piękny, młody głos opięty gorsetem,
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język, język, ach jaka piękna to muzyka!
Tak, czas już na mnie, japońskim szrotem
wgryzam się wprost w klatkę piersiową Tomaszowa!
Teraz radio zawodzi pieśń głodnych, oczekujących
na powtórne nadejście Zbawiciela, bo skąd mogą wiedzieć,
że wiozę go na tylnej kanapie mojego mitsubishi!
Narodził się, o ludzie z Polski,
pachniecie tak słodko, aż dziw bierze!,
jak twierdzi głos z radia.
Kominy Wistomu wciąż górują nad miastem,
jednostka wojskowa kryje się tuż przy wylotówce,
stacje Orlenu i Lotosu zapewniają pokarm maszynie,
wieża kościoła połyskuje przy zachodzie słońca,
łopaty wirników przecinają niebo.
Tak, jestem w środku wiru,
być może tu zaczęła się wojna z terroryzmem,
gdzieś pod kopułą nieśmiałego trepa
nad talerzem z golonką i chrzanem,
być może tu kilkanaście lat temu
przechodząca przez przełyk przemoc
podjęła decyzję o odpowiedzeniu ogniem.
Dumny Tomaszów! To właśnie tu rzucono pierwszy kamień,
który rozpoczął lawinę!
Ale nie martwcie się tym,
wy, którzy giniecie codziennie,
którzy cierpicie na nieleczone psychozy,
którzy płaczecie na wiecach w salach weselnych –
wojna dla wszystkich jest tematem zamkniętym,
z wyjątkiem tej jednej, wysuszonej tęsknotą duszy
pragnącej kochać, o dzieci Tomaszowa!
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komentarz: maria świątkowska

Komentarz do Tomaszów Vortex Sutra
Nie „opowiadać o samotności” – lecz „opowiadać samotności”. Performatywny gest poety
widoczny jest już od samego początku – opowiadać samotność to ją stwarzać, ukonkretniać w wierszu. Wypowiedziana samotność to proroctwo – zmienia przemierzającego łódzką
krajówkę faceta w profetę, łączy go z jednej strony z legendą – Ginsbergiem – bo wszak
utwór Bąka to taka spolszczona Wichita. Z drugiej strony poetyka improwizacji na gruncie
polskim nie może nie przywoływać na myśl spuścizny romantycznych wieszczy.
Improwizacja to niby taki popis przed publicznością, ale ten, który improwizuje, czy
to na szczycie Mont Blanc, czy to w autobusie w Kansas, czy w japońskim szrocie – zawsze
jest sam, albo, jak kto woli, sam na sam z Bogiem. Bóg ten jest jednak uporczywie nieobecny
i choćbyśmy zaklinali go dziewiętnaście razy z rzędu, próbowali przybliżyć do siebie i ulokalnić, sprawić, że będzie polski tak, jak polska jest golonka z chrzanem, to pozostaje on
raczej bóstwem z gatunku absconditus. Tak sprytnie ukrywa się w etatowym kamuflażu wojska polskiego, że wszelkie nadużywanie jego imienia zawodzi – i zawodzimy nadaremno.
Komunikaty radiowe brzęczą gdzieś w tle, a te z prasy rozcierają się na liniach papilarnych; to, co zostaje, to nieskończony bełkot rodem z coachingu za pięć groszy. Bo czymże
innym jest mantra dla uszu laika niż piękną muzyką ekstatycznego bełkotu? Żyjemy w zlaicyzowanych czasach <język>. Żyjemy w czasach wielomówstwa <język>. Cała ta kakofonia
językowej miałkości zlewa się w jedną wielką, bełkotliwą rzekę słów; zwija się w wir, vortex,
pośród którego stoi – poeta, samotny samotnością wszystkich zaopatrujących się w Ikei
Polaków. Nie jest w tym wypadku wyjątkowy – wszak nie wyśpiewuje samotności w liczbie
pojedynczej. Samotności nie da się dzielić, nie jest ona złem wspólnym, panuje tutaj pluralizm, samotności są różne, lecz – równe, a co za tym idzie: ta odczuwana przez proroka
nie wyróżnia się niczym specjalnym. Podmiot przemawia do nas i za nas ze samego oka
cyklonu, a jednak jego profetyczny głos przechodzi niezauważony, bo nikt nie jest prorokiem we własnym kraju (powiedział niegdyś ten, który przemierza dzisiaj pustynię zbrojny
w KBK-AKMS, utaplany we krwi sześciorga zabitych w Nangar Khel).
Jak mamy usłyszeć ten pacyfistyczny głos w świecie, w którym obrazy masakr Bliskiego
Wschodu pożeramy oczyma między jedną a drugą łyżką płatków śniadaniowych, a przechodząca przez przełyk przemoc bynajmniej nie staje ością w gardle? Już Sontag słusznie zauważyła, że konsumowane na co dzień obrazy potworności tępią naszą wrażliwość,
oddalając nas mentalnie od problemu okrucieństwa i jego etycznych uwikłań (i nie pomogą
manipulacyjne ujęcia kamery z perspektywy pocisku kal. 7.62), ale kakofonia słów powoduje podobne odrętwienie sumienia (i nie pomoże wzruszenie w głosie radiowej spikerki).
Język komunikatów nie służy komunikacji, lecz zmętnianiu przekazu, ubierania trudnych
prawd w przystępne stroje zgrabnych sformułowań, tak jak to się stało z prawdą o masa-
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krze w Afganistanie. Przykazanie proroka o mowie, która ma być „tak, tak; nie, nie”, dawno
straciło na aktualności. Jakże w tej sytuacji można nie być samotnym? Mówimy za dużo,
słyszymy za dużo <język, język>.
Czym jest Ból i Cierpienie poszkodowanych w Nangar Khel? Wielkie słowa pisane wielkimi
literami brzmią dzisiaj obco i nieadekwatnie, podobnie jak przymiotnik „gargantuiczny”.
Ich desygnaty rozmywają się gdzieś w <języku>, który zawodzi niczym głos wołającego
na pustyni do nieba o pomstę, która nie nadchodzi – w końcu Dobry Zbawiciel przybył
nieść nie pokój, ale miecz. Język poetycki nie przylega do rzeczywistości, w której te chętnie
zapominane słowa Mesjasza stały się ciałem – więc marzenia o jego właściwości należałoby
rzucić w kąt.
A jednak poeta stara się odnaleźć wspólny język z czytelnikiem, język transcendujący
samotność, i za jego pomocą oddać tę rzeczywistość, rzeczywistość lokalną Tomaszowa
Mazowieckiego. Bitnicka poezja na szosie przecinającej Województwo Łódzkie? Dumny
Tomaszów? Brzmi śmiesznie? Ależ w wierszu Bąka panuje wymienność mikro- i makrokosmosu: powiat staje na równi z ościenną galaktyką, rubieże znaczą tyle (a więc: nie
„to samo”, lecz: „tyle samo”), co centrum. Podmiot liryczny schodzi z koturnów, by przemawiać do i w imię narodu, którego bardem miast Dylana jest Beata Kozidrak. W tej rzeczywistości na tylnym siedzeniu mitsubishi zmieści się nie tylko Jezus w legginsach do yogi,
lecz także wszyscy zbawcy królestw z tego świata razem wzięci.
Czy zapożyczając się u Ginsberga poeta jest nam w stanie powiedzieć coś nowego o naszej
samotności? Jak zmienia się mantra amerykańska w warunkach „Polszy”? „Przaśnieje”,
to jasne, czuć od niej woń chrzanowej golonki, pobrzmiewają w niej nutki despacito i Borkowskich bon motów. Mimo zmiany kolorytu lokalnego ostaje się jednak to, co i u Ginsberga
wydaje się najistotniejsze: przesłanie o obłudzie języka, dostarczającego tanich wzruszeń,
monopolizującego obraz świata i – paradoksalnie – uniemożliwiającego artykulację istotnych problemów. Takich jak toczące się gdzieś daleko wojny, które – wyświechtane od
medialnych frazesów – nikogo już nie ruszają; są dla wszystkich tematem zamkniętym.
Język wyczerpał się, można bez obaw ściszyć spazmatyczny głos radiowej spikerki i wyłączyć telewizor. Nie powiedzą nam nic nowego.

Maria Świątkowska (ur. 1996) – studentka trzeciego roku MISH UJ.
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dziennikarz (min. „Gazeta Wyborcza”, mnóstwo jeszcze bardziej wstydliwych
tytułów), tłumacz, animator i organizator imprez kulturalnych w Poznaniu. Cieszący się złą sławą członek Fundacji Kultury Akademickiej. W mniejszym stopniu
poeta, obecny w różnych periodykach, antologiach i takich tam. Slamer; czasem
dla hajsu, czasem dla sztuki. Żywy Statyw Mikrofonu Edwarda Pasewicza.
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Stophejtstop
obowiązkiem każdego
poważającego wolność
obywatela jest
odmawiać
stanowczo życia
na świecie
w którym nie można nienawidzić
nawet siebie
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komentarz: zuzanna sala

Wiersz-ulotka
Jeśli komentarz krytyczny ma stanowić medium między wierszem a czytelnikiem, jeśli ma
rozjaśniać konteksty, nawiązania, dochodzić do sedna tekstu literackiego, to tu zdaje się
jakby niepotrzebny. Niekiedy w czasie różnego rodzaju okołofestiwalowych akcji promujących czytelnictwo organizatorzy produkują wierszowe gadżety: pocztówki, torby, ulotki.
Wiersz Maxa Nałęcza byłby perfekcyjnym ulotkowym wierszem. Jest przesiąknięty jasnymi
dla użytkowników internetu nawiązaniami, mocno i prosto spointowany. Kiedy zresztą
mówię o wierszach-ulotkach, oprócz marketingowych strategii promocji, mam też w głowie
jeszcze jeden wyraźny kontekst:
„R.K. zamiast wierszy
pisze ulotki?” – Myślałem,
że są bardziej potrzebne.
(Ryszard Krynicki, „Myślałem”)

W Stophejtstop można zauważyć próbę rozbrajania języków. Z jednej strony jest to język
prawa. Obowiązki każdego polskiego obywatela wypunkowane są bowiem przede wszystkim w konstytucji. Ten prawny dokument nie stawia jednak podziałów i nie zarysowuje
warunków. U Nałęcza z kolei powstaje wyraźna granica oddzielająca tych, którzy „poważają
wolność” od tych, którzy tego nie robią (czy też może w domyśle: nie uważają wolności jednostki za najważniejszą wartość). W tym miejscu też może rozwidlić się uwaga czytelnicza:
ta pierwsza grupa zapewne zerknie na ten wiersz jako na problem skierowany w ich stronę.
Ci drudzy prawdopodobnie chłodno wzruszą ramionami.
Tytuł tekstu nawiązuje do popularnej kampanii realizowanej przede wszystkim w społecznościowych mediach: #hejtstop. Miała ona na celu walkę z mową nienawiści i z obraźliwymi zachowaniami, które największą plagę stanowią w przestrzeni wirtualnej (gdzie
nie ponosimy natychmiastowych konsekwencji za swoje, często anonimowe, wypowiedzi).
W Stophejststop jednoznacznie pozytywny charakter takich działań zostaje jednak podważony. Gdzie można bowiem postawić granicę między krytyką a hejtem? Czy nie stajemy się
zbyt wrażliwi na pewne – niekiedy wcale nie decyzyjne – kryteria filtrujące nasz wizerunek? Czy jeśli ktoś skrytykuje mnie, to zrobi to dlatego, że widzi luki w moim myśleniu? Czy
dlatego, że będę jedyną kobietą w dyskusji? Te pytania, stawiane pośrednio przez Nałęcza,
zdają się mieć swoje mocne uzasadnienie w dzisiejszej rzeczywistości.
Stophejtstop to jednak wciąż wiersz-ulotka. Jak każda ulotka, pozostawia czytelnikowi
niewielką swobodę. Ale czyż i ulotki nie mówią czasem czegoś ważnego o świecie?
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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(ur. 1983) – autor dwóch książeczek z wierszami: Zamiatając pod wiatr (2013)
oraz Ruje i wyciszenia (2016).

KO N T E N T. K WA RTA L N I K L I T E R A C K I

Ziemia, której nie ma
Powiedz szefowi, że wracasz do rezerwatu,
czesać myszate konie, które nie poczuły
smaku kiełzna i bata. W zamian za przejażdżkę
zagrasz na ukulele, grzywę przyozdobisz
muszelkami błotniarek nad rzeczką do picia
zdatną bardziej od jakiejkolwiek kranowianki.
Powiedz szefowi, że jedziesz na wakacje
do końca życia, słuchać koncertów na ptaki,
stękanie drzew, szelestę, owady i wiatr.
Czasami szmer rzeczki, nad którą lubisz
zielone szczyty owijać w bibułkę,
by wzbić się wraz z dymem nad ziemię bez prezesów,
nad ziemię bez obywatelstwa i urn wyborczych,
policyjnych pałek, paragrafów, wyroków,
nad ziemię słońca, deszczu i nenufarów,
nad ziemię pokrzyw i białego barszczu.
Nad Ziemię, która obraca się dookoła
innego Słońca, bo nie ma takiej ziemi
na twojej planecie.
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komentarz: max nałęcz

Księżyc nad Białowieżą
Ziemia, której nie ma pozostawia po sobie zgliszcza. Po pierwsze, to poezja doraźna, pozostawiająca wyjątkowo wąską przestrzeń pod hermeneutyczną analizę. To niedola egotycznego
krytyka; neutralizacja strukturalistów, rozbrojenie lubujących się w strzelaniu do literackiej
zwierzyny konstrukcjonistów. Z drugiej strony, pozornie jest to skarb dla każdego poszukującego w literaturze doznań estetycznych. Trudna do wygrzebania pośród hermetycznych wypocin pożywka dla tych mitycznych indywiduów, domniemanie czytających dla tzw.
przyjemności (do których istnienia wśród odbiorców poezji jestem wciąż przekonywany).
Przyznam się, przelatując pierwszy raz przez Ziemię…, na moment kupuję tę narrację.
Takim właśnie konserwatywnym czytelnikiem staję się pod wpływem poetyki Marcina
Ostrychacza: bukolicznej, bezpretensjonalnej, momentami naiwnie romantycznej w swojej ekspresyjności. Szesnaście wersów Ziemi, której nie ma to trochę hymn, trochę psalm,
trochę Wordsworth, trochę Frazer, trochę „Moon Over Marin” Dead Kennedys. Wszystko
to pod warunkiem, że przykryjemy palcem ostatni wers.
Nieparzysty, wystający antyklimaks, i wyzwanie do ucieczki okazuje się szwindlem.
Uciekający dezerter roztrzaskuje się o nicość; ponure cul-de-sac, hipisowska oda zamienia
się w elegię. Nie tak to przecież miało wyglądać. Powinienem zarzucić autorowi defetyzm:
przecież raptem dzień przed powstaniem tego tekstu przyglądałem się zdjęciu dwudziestoosobowej ekipy przemokniętych działaczy ze środowiska poczytnego lewicowego czasopisma, ściskających banner z napisem „NIE ODPUSZCZAMY” na tle powycinanych pni.
Przypominam sobie jednak, że pomieszkujący na co dzień w Poznaniu autor pochodzi
z Hajnówki, tak zwanej „bramy do Puszczy Białowieskiej”. Jeśli w wierszu kogoś „tamtejszego” jest już po ptokach, wygląda na to, że chuj bombki strzelił i choinki (lada moment)
nie będzie.
Wygłupiłem się trochę, uważając się dotychczas za uważnego czytelnika Ostrychacza.
Zignorowałem nawet jasny mesydż (a właściwie spoiler) w tytule. Pocieszam się trochę tym,
że zabieg nagłego, niespodziewanego wykolejenia może wynikać z wyjątkowo diabolicznych
pobudek. Wydaje się być zemstą autora za proces, przez który sam przechodził w zeszłorocznych Rujach i wyciszeniach, w których wiersz często był powoli budowaną sceną gorzkiej epifanii, rozstania z niewinnością. Można dziś przyjąć, że znakiem rozpoznawczym
poety stało się jego zamiłowanie do rozpadu nadziei, do jej powolnego przepoczwarzania
się w rozczarowanie. Nie usprawiedliwia to jednak brutalności, z jaką przywraca sparszywiałą rzeczywistość w kodzie Ziemi, której nie ma. To gwałtowny, bolesny powrót z fantasmagorycznego sanktuarium, trochę jak u Sannazaro. Azyl/arkadia/refugium nie istnieje:
pozostały „policyjne pałki, paragrafy i wyroki”. Lubujący się w balladyczności esteci obrywają więc nieco później od akademików. Zupełnie jak przy wykorzenianiu ekosystemów:
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jedni cierpią od początku, inni dołączają dopiero gdy reperkusje docierają do ich domostw
i zaczynają kąsać ich w dupy.
Byłbym skłonny uwierzyć, że Ziemia, której nie było jest, póki co, tylko przestrogą. Dystopijnym w przesłaniu ostrzeżeniem, może nawet wezwaniem do dalszego boju. Obawiam się
jednak, że oto właśnie zasiane w Rujach i wyciszeniach nasiona fatalizmu zdają się jednak
kiełkować.
Ale czy naprawdę jest za późno? Czy Ostrychacz nie zagalopował się z tym katastrofizmem? Dzień po konfrontacji z grupowym zdjęciem smutnych aktywistów z płomiennym
hasłem na transparencie, odpalam relację z manifestacji w obronie urzędującego ministra
środowiska. Podczas której, notabene, znalazła się chwila na wiersz (no dobra, parafrazę
Przerwy-Tetmajera, ale ej). O dziwo, to nie poetycki performens jest najbardziej wyrazistym
akapitem tego show. Jest nim wystąpienie „duszpasterza Lasów Państwowych”:
– Pan Bóg powiedział czyńcie sobie ziemię poddaną, człowiek ma z tego korzystać
i leśnicy wykonują boży testament. Ekolodzy wystąpili przeciwko naturze (...) Ministrze
Szyszko, pan wystąpił przeciwko złu, pan wystąpił przeciwko ideologii szatana. Pan
trzyma moralność, pan broni wartości człowieka, dlatego pana tak atakują. Zwyciężymy.

I zwyciężą. Nie wróżę sukcesów kurczącym się gromadkom aktywistów, na nic łzy Adama
Wajraka. Apele kilkunastu osób ze środowiska literackiego czytających wiersze w Puszczy
to fajne przedsięwzięcie, przygnębiająco jednak nieskuteczne. Ba, może nawet wtórne, jako
że wołanie o zaangażowanie poezji zamiast stworzyć pospolite ruszenie, póki co doprowadziło do wirulentnej schizmy. Tej patowej sytuacji nie zmieni żaden nowy wiersz, nie zmieni
nawet Patti Smith, wydzierająca się zeszłego lata „Save the fucking forest!” w amfiteatrze
postawionym w sercu bukowego lasu na Pomorzu.
Jakieś tlące się we mnie pozostałości optymisty wierzą, że „ziemia słońca, deszczu
i nenufarów”, i „ziemia pokrzyw i białego barszczu” odrodzi się pewnego uroczego dnia; co
prawda dopiero na zgliszczach homo sapiens. Można odnieść wrażenie, że i tak czyni mnie
to idealistą przy Marcinie Ostrychaczu.
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się w „Ha!arcie” i „biBLiotece”. Wraz z Pawłem Kaczmarskim, Martą Koronkiewicz i Małgorzatą Lebdą jest redaktorem pisma „WIDMA: A Journal of American and Polish Verse”. Organizuje dyskusje i wydarzenia dla księgarni Massolit.
Grywa muzykę kowbojską wraz z zespołem The Razcals.
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Going vogue
I heard it took three hours of hair and make-up
to get Ainsley Earhardt looking casual
out in Orinda, California
where trees are decked in the latest
designer clothes, and the color we breathe in
is a cross between
a dusty and fluorescent pink.
And when I think, I feel fluorescent pink
and become a blue-eyed father
of a kidnapped twelve-year-old, featured
on Fox & Friends as a shaven, chiseled stud.
My partner asks what manner
of consciousness this is.
I guess a mildly mannered look.
On other days I think we’re still the gods
& goddesses we once outlined
in our eyes listening to 90s music
in a faded green Oldsmobile,
and set aside the figure-fitting notion
there’s a golden-haired cohost
just around the corner.
I’m courting a moon-sized narrative instead.
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Płynąc z prądem
Słyszałem że trzy godziny zajmuje make up i fryzjerka
żeby look naturalny nadać Ainsley Earhardt,
miejsce akcji: Orinda, California,
gdzie drzewa są przybrane nowymi kolekcjami
projektantów, a kolor którym oddychamy
to zmieszany
brudny róż z fluorescencyjnym różem.
I kiedy prawie czuję już róż fluorescencyjny
staję się niebieskookim tatą
porwanej dwunastolatki,
który na Fox & Friends się prezentuje
jak model, ogolony, z wyrzeźbioną klatą.
Moja dziewczyna pyta
co to ma niby komu uprzytomnić.
Zakładam, że typ wyglądać miał łagodnie.
Innymi dniami zdaje mi się że jesteśmy nadal
jak tamte bóstwa, które nam stawały przed oczami
kiedy słuchaliśmy muzyki z lat dziewięćdziesiątych
w wyblakłym, zielonym Oldsmobilu,
odsuwam wizję, która sama się narzuca,
że jest kolejna złotowłosa prezenterka
tuż za rogiem.
Przyciągam narrację inaczej skrojoną, coś z księżyca.
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ALL THE LIVELONG DAYS
The boulevard from Marlene Dietrich’s home
might’ve played out differently
beneath the altitude of tolerance.
So what click of recognition or unrecognition
are we now settled in
with palm trees looking stiff
in a corporate-military mood
and tweetstorms patterning
the patter of rain?
And when my friends come to visit
in ones or twos, a gothic-looking
Miley Cyrus shows up in our midst
even though the lintel’s painted red.
She says she knows she’s a weapon
of distraction, but adds:
we’ve all landed on the same
side of grace, whose grammar
provides no cleft to lodge in,
as our trash keeps
flagstones of where it is we’re headed hidden.

101

KO N T E N T. K WA RTA L N I K L I T E R A C K I

Cały ten czas
Ten bulwar, od domu Marleny Dietrich,
mógłby się ciągnąć w inną stronę
w tolerancyjnym środowisku.
Czym jest błysk rozpoznania lub nierozpoznania,
kiedy w ziemię wrastamy
między sztywnymi palmami
w klimacie korporacyjno-militarnym,
w medialnej burzy która huczy –
huk nawałnicy?
I kiedy znajomi wpadają z wizytą
sami, albo w parach, wystylizowana gotycko
Miley Cyrus pojawia się wśród nas
chociaż nadproże oznaczono na czerwono.
Mówi, że wie, że stała się bronią
rozproszenia, ale dodaje:
wszyscy doznaliśmy tej samej łaski losu, jego gramatyka
nie zna wyjątku, do którego można by się uciec,
gdy sterta śmieci kryje
kamienne płyty, to miejsce gdzie zmierzamy wszyscy.
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EYES THAT KEEP ON GIVING
Words, pixels, a sigh as voluptuous
as the Laffer curve infiltrate the skull.
The late Audrey Hepburn
would’ve looked on us tenderly,
her gaze momentarily
more lucid than a scream
that catches in the leaves late at night.
Not on her watch will suffering,
the depth and breadth of it, go
unheeded from Dubai to Detroit.
Certainly we’d be mismanaging
our emotional portfolio
turning away and ignoring
that Audrey-formed
void between our lungs.
And when I look into the tone
and size of her eyes, I glimpse
myself in eco-friendly trousers,
mid white clapboard homes
scrubbed clean around the edges.
It doesn’t matter that I’m in
a Kansas City Arby’s with
my arms pressed against my chest.
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Spojrzenie, które wciąż czuwa
Słowa, pixele, westchnienie tak krągłe,
jak krzywa Laffera, rozpychają czaszkę.
Późna Audrey Hepburn
patrzyłaby na nas z czułością,
jej spojrzenie w sekundzie
bardziej oczywiste niż krzyk,
który porusza liście późną nocą.
Na jej warcie cierpienie,
nie przejdzie niezauważone,
w jego bezmiarze, od Dubaju do Detroit.
Pewnie, że byłoby to nadużycie
emocjonalnego portfolio,
gdyby odwrócić się i zignorować
tę kształtowaną przez Audrey
pustkę w naszych piersiach.
I kiedy chłonę ton
i bezmiar tych oczu, widzę siebie
w portkach z tkaniny przyjaznej środowisku
pomiędzy domami pokrytymi białym
sidingiem o wyszorowanych krawędziach.
I nie ważne, że siedzę
w barze Arby’s w Kansas City,
krzyżując ramiona na piersi.
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A NEW REGION OF THE WORLD
The key to our studio apartment will end up
as a Smithsonian artifact, a comma
intimating spaces in the walls
making room for little moments
like my hand brushing against your breast
on the occasional veranda
that’s colored night-vision green.
I’m not referring to an alternative lifestyle
or the Scandinavian, but being aware
of those occasions to unravel
people’s gazes, real or imagined.
And these aren’t cryptic hand signals,
but my finger tracing names
which are ours aired by a question.
The music critic for the Rolling Stone
addressed it in the politics section
describing a new region of the world,
where artist’s rhinestones glitter
with a dream, a myth without
land glinting in that all-inclusive 4 o’clock light.
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Nowy region świata
Klucz do naszego apartamentu skończy
jako artefakt z Instytutu Smithsona, przecinek
insynuujący przejścia w ścianach,
wyznaczający miejsce na ulotne chwile
jak ta, gdy moja ręka gładzi twoje piersi
na przygodnej werandzie,
w kolorze noktowizyjnej zieleni.
Nie mówię tutaj o alternatywnym
czy skandynawskim stylu życia, lecz świadomy
okazji do rozszyfrowania ludzkich
spojrzeń, prawdziwych lub wyobrażonych.
I nie są to enigmatyczne sygnały ręczne;
mój palec tylko zapisuje nasze
imiona, nadawane przez pytanie
Krytyk muzyczny z Rolling Stone
zajmuje się tym w sekcji polityki
opisując nowy region świata
gdzie w artystycznych dżetach lśni
marzenie, mit bez ziemi
połyskuje w kryjącym całość świetle czwartej godziny.

tłumaczenie: joanna oparek
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komentarz: maria tadel

WIEWIÓRKA A SPRAWA PRZEKŁADU
Inny język to inna wizja życia
F. Fellini
Gdyby wiewiórki zawsze były „rude jak pan Bóg przykazał” przekład poezji byłby zadaniem
znacznie prostszym i nie tak niemożliwym, jak twierdzi Robert Frost. Wszystkie rozterki tłumacza sprowadzałby się do zgodnego z tekstem i myślą autora odczytania utworu, wybrania odpowiedniej strategii translatologicznej i stworzenia tego samego wiersza w języku
docelowym. Nic prostszego. Ponieważ jednak istnieją szerokości geograficzne, na których
wiewiórki, zadając kłam elementarzom, są szare, to przekład jest zadaniem karkołomnym,
a tłumacz, jak Edyp, choć stawia wszystko na dotarcie do prawdy, kończy ślepy, bezradny
i wygnany ze swojej społeczności..
Systemowe teorie przekładu, które dały początek zwrotowi kulturowemu w translatologii, podkreślają wagę powiązań tłumaczenia i kultury – zarówno źródłowej, jak i docelowej, zwracając uwagę na to, że wybór języka jest nie tylko zmianą kodu, lecz także sposobu
patrzenia na świat. Konsekwencją tej reorientacji jest traktowanie przekładu jako elementu
kultury docelowej. Tłumaczenie jest dobre (ergo: spełnia swoją funkcję) nie wtedy, gdy jest
wierne oryginałowi, ale wtedy, gdy działa na czytelnika tak, jak oryginał zadziałał na swojego odbiorcę.
Od opublikowania przełomowej dla opisanej wyżej zmiany pracy Itamara Even-Zohara1
minęło prawie czterdzieści lat, w czasie których świat zmieniał się prawdopodobnie bardziej dynamicznie niż kiedykolwiek wcześniej. Niemal nieograniczony dostęp do informacji
zintensyfikował tempo i poszerzył zakres transferu kulturowego. Żyjemy w otwartym społeczeństwie, globalnej wiosce, w której wszyscy wiemy, kim są Marlena Dietrich, Audrey
Hepburn i Miley Cyrus. Tłumaczenie, które staje się coraz bardziej konieczne, powinno być
zatem prostsze i powrócić do dziedziny językoznawstwa. Problem polega jednak na tym,
że na żadną, nawet skrojoną na miarę Lata z Radiem i Sylwestra z Dwójką imprezę nad Wisłą
nie wpadnie (like a wrecking ball) „wystylizowana gotycko / Miley Cyrus”. Granice kultury,
których zniesienie świętowaliśmy tak dumnie i hucznie, istnieją nadal, i mają się dobrze.
Zdaje sobie z tego sprawę Lynn Suh. Choć w Krakowie mieszka już od kilku lat, to – jeśli
wierzyć jego zapewnieniom – wciąż przyzwyczaja się do tego, że wiewiórki są rude, a nie
wszyscy polscy poeci piszą jak Miłosz. Właśnie. Wróćmy na chwilę do wiewiórki. W czwartym
odcinku publikowanego na stronach Biura Literackiego cyklu „Wytłumaczenia”, komentując swój przekład wiersza Piotra Przybyły i przyznaję: mój bóg opisuje swoistą epifanię, jakiej
doznał, obserwując wiewiórki właśnie, w Łazienkach Królewskich w Warszawie:
1

Chodzi oczywiście o The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem z 1978 roku.
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Moje funkcje poznawcze prawie eksplodowały i natychmiast stanęły w sprzeczności z moimi semiotycznymi wyobrażeniami, bez ostrzeżenia, skutkując zmianą paradygmatu. Lekka przesada? Nie. Byłem pod zupełnym wrażeniem i stojąc jak idiota pełen
podziwu powiedziałem: „Ale fajnie!”, lub coś zbliżonego po angielsku2.

Podobne poszerzenie paradygmatu następuje w momencie, w którym zmieniamy kody.
Zaczynamy funkcjonować w innym, do tej pory (i w pewnej mierze na zawsze) obcym
języku, za jego pomocą na nowo nazywając, porządkując i tworząc świat, który przybrany
w inne słowa jawi się jako coś dziwnego, sprzecznego z dotychczasowymi „semiotycznymi
wyobrażeniami”. Doświadcza tego również czytelnik wierszy i przekładów, odkrywając,
że to, co swojskie i znajome w języku angielskim, w polskim przekładzie pozostaje egzotyczne, dalekie i nieosiągalne.
Prezentowane tutaj wiersze są iście amerykańskie, ukształtowane przez rekwizytorium
rzeczywistości, w której ludzie są ładniejsi, słońce świeci jaśniej i nawet „drzewa są przybrane nowymi kolekcjami/ projektantów”. Przecież nigdy deszcz nie pada w Kaliforni, zdaje
się mówić podmiot wiersza Going Vogue, a ludzie złote mają serca oraz włosy jak prezenterka
Ainsley Earhardt, która po czterech godzinach ciężkiej pracy nad naturalnym lookiem rozmawia z niebieskookim ojcem uprowadzonej dziewczynki (rodzic zresztą też wygląda jakoś
lepiej i ładniej, niżbyśmy się spodziewali). W świecie tych wierszy nawet rozpacz jest upudrowana, oddalona na bezpieczną odległość, zamknięta w telewizorze jak w puszce Pandory.
Cierpienie nie dotyczy ludzi, ale pozostaje w świecie heroin: Audrey, Miley i prezenterki
programu Fox and Friends. To one mówią o tragedii, niosą pomoc potrzebującym, przypominają, że śmierć istnieje nawet w Arkadii i czeka nas ten sam koniec, bo gramatyka losu.
nie zna wyjątku, do którego można by się uciec,
gdy sterta śmieci kryje
kamienne płyty, to miejsce gdzie zmierzamy wszyscy
(Cały ten czas)

W takim świecie podmiot jest widzem i obserwatorem: ogląda telewizję (Going Vogue),
przegląda się w oczach innych (Eyes that Keep on Giving, A New Region of the World) i wreszcie przyłapuje i rozszyfrowuje spojrzenia (A New Region of the World). Patrząc, zachowuje
dystans, który pozawala mu schronić się przed światem i bólem. Co ciekawe, jeżeli podmiot
ucieka od cierpienia, śmierci, tragedii, to cierpienie, śmierć i tragedia są rodem z Hollywood,
nierzeczywiste i nierealne. Jest więc jak widz tragedii antycznej, a katharsis zawdzięcza nie
spektaklowi odgrywanemu przez aktorów, ale samej konstrukcji rzeczywistości, zasadzającej się na tym, że ból zawsze odczuwa ktoś inny.
2

L. Suh, Wiewiórka i dziobak, http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/cykle/wiewiorka-i-dziobak/ dostęp z dn.

3.12.2017 r.
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Nie ma tu cierpienia realnego, którego ktoś doświadcza, jest tylko jakiś dziwny pozór
i kreacja, jakby naprawdę nic złego nie mogło się stać w Ameryce. Podmiot jednak zdaje sobie
sprawę z tego zakłamania i ujawnia to w nielicznych i prawie niezauważalnych pęknięciach
struktury rzeczywistości, kiedy patrząc, w oczach innych dostrzega siebie. W pierwszym
z prezentowanych wierszy to pytanie dziewczyny wyrywa go ze świata pozorów, a w przedostatnim wyobrażone spojrzenie „późnej Audrey” budzi w nim wyrzuty sumienia. Wydaje
się istotne, że obydwa te doświadczenia trwają zaledwie chwilę. W krótkich momentach
jasności podmiot zdaje się mówić: „tak, wiem, że to wcale nie działa, amerykański sen skończył się 11 września albo jeszcze wcześniej, nikt już nie wierzy w naturalny look, tolerancyjne
społeczeństwo, a Audrey patrzy na mnie tylko z fotografii”. American Dream zamienia się
w American Horror Story, w której najbardziej przeraża to, że sen dalej trwa, i nic nie zapowiada jego końca. Jest taki bardzo zły film o bardzo pięknym tytule, w którym Tom Cruise
budzi się w środku swojego świadomego snu. Miał być szczęśliwy i beztroski, ale umysł płata
mu figle i każe śnić najgorszy koszmar. Podmiot tych wierszy przypomina trochę bohatera
filmu, który nie chce – albo nie może – się obudzić.
Struktura amerykańskiego mitu w języku angielskim jest więc nienaruszalna. Na nic
momenty olśnienia, pytania stawiane rzeczywistości, nawet gotycka Miley ze swoim memento
mori nie potrafi na dobre rozprawić się z pozorem. Dopiero inny, obcy język, wyznaczający zupełnie odmienne granice doświadczenia, uwidacznia pęknięcia. To, co wydaje się nie
do obalenia w języku angielskim, samo dekonstruuje się w tłumaczeniu.
Chropowate frazy, nienaturalna składnia i słowa, które brzmią jak zapożyczenia, uwypuklają sztuczność rzeczywistości. Choć Hollywood w ogóle jest światem alternatywnym i istnieje na zupełnie odrębnych prawach, to dla mieszkańca Stanów Zjednoczonych pozostaje
jednak w zasięgu ręki, a dla Polaka czy w ogóle człowieka z środkowo-wschodniej Europy
zawsze będzie wisienką na torcie amerykańskiego snu o potędze.
Być może dlatego „bulwar od domu Marleny Dietrich” brzmi obco i jest dalszy doświadczeniu niż „The boulevard from Marlene Dietrich’s home”, a tytuł Płynąc z prądem gubi
dwuznaczność Going Vogue. Oznaczone na czerwono nadproże brzmi jak techniczna nazwa
elementu konstrukcji budynku, nie jak odrzwia i próg, które bardziej bezpośrednio odsyłałyby
do biblijnej historii wyprowadzenia narodu wybranego z Egiptu. Naturalna składnia języka
angielskiego, zbliżająca utwory Suha do rejestru mowy potocznej, w przekładzie zastąpiona
zostaje, często niepotrzebnie, skomplikowanymi strukturami i inwersją, która nadaje tłumaczeniom nieobecną w oryginałach sztuczność, jak w przypadku pierwszej pary wierszy:
I heard it took three hours of hair and make-up to get Ainsley Earhardt looking casual
(Going Vogue)
Słyszałem że trzy godziny zajmuje make up i fryzjerka
żeby look naturalny nadać Ainsley Earhardt
(Płynąc z prądem)
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Paradoksalnie jednak, właśnie najsłabsze miejsca przekładów wyznaczają jakości dla
zrozumienia wierszy najistotniejsze. To w języku docelowym pęka mydlana bańka, która
w oryginałach pęczniała. Codzienność Ameryki nie jest codziennością Polski i język najsilniej
stawia opór zrównaniu doświadczeń.
Wszystko sprowadza się do tego, że jedni wrastają „w ziemię ojczystą, ziemię jasną”,
a inni w ziemię „pod sztywnymi palmami”. Tu przebiegają granice kultury, wyznaczone
przez doświadczenie przynależności, istotowo związane z językiem i tkwiącym w nim obrazem świata. Jednych dziwi rudość, innych szarość wiewiórki.

Maria Tadel – doktorantka w Katedrze Komparatystyki Wydziału Polonistyki
UJ. Od dłuższego czasu zajmuje się związkami twórczości własnej i tłumaczeniowej Stanisława Barańczaka. Interesuje się teorią przekładu i wyobraźnią
poetycką. W swojej pracy doktorskiej próbuje zbadać relacje rzeczywistości,
języka i wyobraźni w koncepcjach poetyckich Barańczaka i W. H. Audena. Czyta.
Chodzi do kina.
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bartosz popadiak

(ur. 1993) – poeta, dramaturg, tłumacz z języka ukraińskiego. Publikował

w

„Ricie

Baum”,

„Odrze”,

„sZAFie”,

„Zupełnie

Innym

Świe-

cie”, „2miesięczniku”. Laureat Połowu Poetyckiego 2015 organizowanego
przez Biuro Literackie. Wielbiciel krain nieunijnych. Mieszka w Krakowie.

p r oza

Muzyka i sól
Gdyby otworzyli oczy w tamtym momencie, w każdym z tamtych momentów, które połączyły ich ze sobą w najbardziej pierwotnym sensie, oddalając w innych wymiarach na nieskończoną odległość, zobaczyliby, jak fale oceanu biją coraz zacieklej o brzeg, jak bryzgając
pianą, podchodzą do gardła wzniesieniu, na którym stał dom, i prawdopodobnie, póki jeszcze był czas, zdecydowaliby się na ucieczkę. Ale oni nigdy nie otworzyli oczu, w żadnym
z tych momentów. Jak gdyby instynktownie, spod przymkniętych powiek wiedzieli, że ocean
musi w końcu umilknąć.
Oto jedna z takich chwil. Wiatr ustał, fale biją równomiernie o brzeg, nasuwając się
na niego, niczym kompres na trawione gorączką czoło. Niemalże widać, jak słona wilgoć
osiada łagodnie na oknach domu, gotowa wraz z zapadnięciem nocy zamienić się w szron.
Leżą w łóżku i nasłuchują, kiedy zdarzy się ten mały, powszedni cud, napięci i skoncentrowani, jak gdyby naprawdę mogli usłyszeć przemianę wody w lód, jej cichą, skrzypiącą
muzykę, tak wyraźną, jak kroki na drewnianych schodach prowadzących do domu.
Ale dźwięk kroków nigdy się tu nie rozlega. Do domu przychodzi tylko ona, choć i to,
że kiedykolwiek go opuszcza – niezbywalny warunek powrotu – nie jest już pewne. Noc
króluje niepodzielnie, a razem z nią słona cisza, która zdaje się napierać na dom ze
wszystkich stron, wydobywając od czasu do czasu z jego drewnianych ścian skrzypiące,
przeciągłe dźwięki.
Dawno już przestali palić światło. Dlaczego mieliby oszukiwać się jego nędznymi substytutami? Nie należą przecież do takiego rodzaju ludzi. Przynajmniej on. O niej nie może
powiedzieć niczego pewnego poza tym, że jej ciało jest ciepłe i pachnie oceanem. Tu wszystko
pachnie oceanem, aż przestaje się to w końcu wyczuwać, można jedynie brać na wiarę. W jej
przypadku jest jednak inaczej, a jakże. To nie zapach owianych oceanicznym wiatrem, rybackich dłoni, ale woń pochodząca prosto z zielonych głębin, które otwierają się tuż za pierwszą
ścianą fal widocznych na horyzoncie.
Gdy przyjechał tu po raz pierwszy przed laty, ten widok przygnębił go, tak jak zawsze,
gdy patrzył na bezkresne, pożerające wzrok przestrzenie. Nigdy nie sądził, że będzie w stanie osiąść tu na dłużej i miał rację. Niedługo po jego przyjeździe pojęcie „dnia” – w tych
przecież nigdy nie obfitujących w przyjazne dla ludzi warunki stronach – straciło swoje
pierwotne znaczenie. Pojęcia przemieszały się i przestały spełniać swoją naturalną funkcję
podtrzymywania licznych, niezbędnych do życia w nie mniejszym stopniu niż tlen, iluzji.
Prawdziwą ironią losu było to, że w ich błyskotliwej epoce, wybór demiurgów padł właśnie
na ciemność, najbardziej wyświechtany z dawnych symboli, wymierzając im tym samym
pstryczek w nos.
Przez wiele dni po przyjeździe bagaże stały nieotwarte w przedpokoju, aż zdążyły pokryć
się cienką warstwą kurzu zmieszanego z piaskiem. Lubił patrzyć, jak zlewają się z resztą
domu w rdzawym świetle wieczornego słońca, jak stopniowo wydłużają się ich cienie, pełznąc w stronę łóżka. Później do kurzu i piasku dołączyła skóra.
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Popołudniami przechadzał się po wydmach i chciwie wciągał do płuc to nowe, a zarazem tak dobrze znane mu powietrze, kłujące delikatnie igiełkami chłodu, a równocześnie
wonne i odprężające niczym opium. Całkowite uspokojenie spłynęło na niego jednak dopiero
w chwili, gdy uświadomił sobie, że w rzeczywistości nigdy nie zamierzał tu zostawać, choć
od wielu miesięcy nie zajmował się niczym innym poza zapewnianiem tych niewielu otaczających go jeszcze ludzi, że jest zupełnie inaczej. Ciemność, która wkrótce zapadła, okazała
się potwierdzeniem tej intuicji.
Nie pamięta dokładnie, co robił tamtego jeszcze dnia lub tamtej już nocy, ale z całą pewnością nie było to nic istotnego, nic, co dodałoby opowieści o czasach ostatecznych niezbędnego dla niej dramatyzmu. Możliwe, że był wówczas w mieście, robiąc cotygodniowe zakupy,
a tam dostrzeżenie przemiany było dużo trudniejsze. Miasto, będące zwykle barometrem
wszelkich zmian i rewolucji, w tym wypadku zawiodło. Zresztą nikt tak naprawdę nie potrafił wyznaczyć jej konkretnej granicy, subtelnego momentu przejścia. On sam zorientował się
dopiero po kilku dniach, a właściwie nocach, które spędzał jedynie w towarzystwie muzyki,
butelki i spokojnego jeszcze szumu fal.
Niedługo potem przyszła do niego ona. Ten moment zapisał się w nim wyraźnie i jasno,
dzięki czemu mógł odtwarzać go potem w ciemności w nieskończoność, niby czarnobiały film, odnajdując za każdym razem nowe, intrygujące szczegóły. Jak na przykład to,
że w każdym jej kroku i geście było coś wyzywającego, coś, co zdawało się mówić, że nie jest
tutaj po raz pierwszy. Nie wydawało mu się to możliwe. Dom od lat stał pusty, za jedynego
towarzysza mając wyniszczający go stopniowo ocean. Wszyscy umarli, odeszli, rozsypali
się w niewiele więcej niż piasek, który wnikał we wszystkie szpary i kąty, jeśli nieopatrznie
zostawiło się uchylone kuchenne okno.
Z początku dopatrywał się w jej zachowaniu próby zamaskowania niepewności i zmieszania, charakterystycznych dla pierwszych minut spędzanych w nowym dla siebie otoczeniu i w towarzystwie praktycznie obcego człowieka. Dopiero dużo później opowiedziała mu
o tym, jak latem, razem z grupą nastolatków, włamywali się do tego domu, żeby pić w nim
czerwone, ciężkie wino i oglądać przez zakurzone okno na poddaszu leniwe zachody słońca.
Na pytanie, dlaczego woleli patrzyć na nie przez szybę, mając ocean na wyciągnięcie ręki,
milkła z nieco obrażoną i nadętą miną, zdającą się mówić, że nosi w sobie jedną z największych tajemnic ludzkości.
Szybko zauważył, że opowiadając jakąkolwiek historię ze swojego życia, choćby z pozoru
najbardziej intymną, nie używała nigdy imion czy nazw własnych, nie opisywała wyglądu,
ani nie podawała jakichkolwiek szczegółów, które pomogłyby osadzić ją w czasie i przestrzeni, słowem – niczego co mogłoby związać daną opowieść z rzeczywistością, za pomocą
materiału silniejszego niż ślina i język. Być może właśnie z tego powodu oddawał się jej
opowieściom, często naiwnym i błahym, z niemalże takim zapamiętaniem, z jakim dzielił
później rozkosz, choć doskonale zdawał sobie sprawę, że w ten sposób próbuje ona jedynie
ukryć przed nim ten oczywisty fakt, że wszystkie z nich są zmyślone. Jak gdyby opowieść,
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która jej samej miała nadać autentyczność i ustanowić związek ze światem, oddzielała się od
niej i przeciekała wraz z każdym wypowiedzianym słowem przez palce.
Były jeszcze inne szczegóły jej przyjścia, gesty i niemniej ważne chwile wytężonego milczenia pomiędzy nimi, potęgowane rytmicznym pulsowaniem nocy. Jak na przykład to,
że kiedy po raz pierwszy weszła do ciemnego przedpokoju, wpuszczając za sobą słony zapach
z zewnątrz, odruchowo sięgnął dłonią do włącznika, jednak ona, delikatnym, a równocześnie zdecydowanym gestem odsunęła jego rękę na bok. Dłoń z cichym szelestem osunęła
się po ścianie.
***
Wkrótce do ciemności dołączyła woda. Jej hektolitry spadały z nieba wciąż i wciąż, zamieniając okoliczne drogi w nieprzejezdne grzęzawiska. Nie przeszkadzało jej to opuszczać
go każdego wieczoru, a być może poranka – nie potrafił dokładnie określić, podobnie jak
i zresztą momentów jej przyjścia, o tyle oczywistych, co niespodziewanych. Kilka razy ruszał
jej śladem, ścieżką biegnącą na ukos pomiędzy wydmami, jednak lęk przed zgubieniem drogi
do domu w ciemności przerastał go i zmuszał do wstydliwego powrotu.
Kiedy wychodziła, zostawiając go na długie godziny sam na sam z bębniącym po dachu
deszczem, onanizował się zapamiętale, po czym, nie podnosząc się z łóżka, sięgał ręką
do odtwarzacza stojącego tuż za jego wezgłowiem. W pustym i cichym domu rozlegały się
dźwięki muzyki klasycznej, jego największej pasji, dla której komponowania poświęcił najlepsze lata swojego życia, jak gdyby próbował za ich pomocą – muzyki i przegranych lat –
przykryć nędzę swojego postępku.
W ciemności, jak ognik papierosa, paliła się lampka starego odtwarzacza, który kilka lat
temu znalazł w domu rodziców. Bawiła go myśl, że być może został poczęty przy dźwiękach
płynących z tego odrapanego, wciąż zacinającego się urządzenia. Jakieś niejasne wspomnienie, być może wulgarna aluzja poczyniona kiedyś przez ojca, przebijała z jego pamięci po to,
by za chwilę rozmyć się w niej, jak wszystkie niemalże wspomnienia o rodzicach i dawnym
życiu. Najczęściej myślał o tym w tych rzadkich i trudnych do uchwycenia momentach, gdy
linia oceanu na horyzoncie zdawała się wyrównywać i zielone fale bijące o brzeg cichły
o pół tonu.
Pod wpływem deszczu, siekającego bezlitośnie jego powierzchnię przez większość czasu,
ocean zmienił swój kolor i zdawał się pulsować zielonkawym, fluorescencyjnym blaskiem,
a światła widoczne do tej pory po drugiej stronie kanału całkowicie przesłoniły przewalające
się na horyzoncie fale.
Pomimo jej nagłych zniknięć były to ich najlepsze dni, pierwsze po odcięciu elektryczności, które przyjęli z zupełnym spokojem, a nawet pewnego rodzaju radością, jakby oboje
tylko czekali na okazję, by porzucić wszystko co zbędne. Czasem wyobrażali sobie te okolice
widoczne z kosmosu, jako maleńkie ciemne ziarno pośród siatki świetlistych smug opla-
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tających szczelnie ziemię. Nie dochodziły do nich żadne wiadomości. Od wielu tygodni nie
widzieli żadnego człowieka. Ich oddechy stały się spokojne i miarowe w przeciwieństwie
do coraz bardziej wzburzonego morza. Wchodzili w mroku na meble i porozrzucane bezładnie po podłodze rzeczy, sycząc z bólu lub wybuchając śmiechem. Innym razem kochali się
na nich, niszcząc z chrzęstem zdjęcia w ramkach, symbole dawnych bogów i dziwne przedmioty ze szkła, których przeznaczenia żadne z nich nie było już w stanie określić, jakby od
ciągłego przebywania w ciemności oderwało się ono od swojej materialnej powłoki i potoczyło w niedostępne miejsce pod szafą.
Kiedyś, pamiętał wyraźnie, w bezchmurną, rozświetloną zimnym gwiezdnym światłem
noc wziął mały nożyk i zdrapał warstwę szronu z okna, a potem, stąpając ostrożnie w mroku,
przyłożył słony i zimny lód do jej rozgrzanych, spękanych warg. Siedziała na brzegu łóżka,
patrząc na niego szeroko otwartymi, jak gdyby odurzonymi, oczami. Powolnym, ospałym
ruchem chwyciła jego dłoń z resztkami lodu i wtarła je sobie najpierw w usta, a następnie
w piersi, zatrzymując się na dłużej przy każdym sutku, aż wreszcie przyłożyła wilgotną dłoń
do swojego policzka, gryząc i ssąc delikatnie jego palce.
Ilekroć oddawał się z nią rozkoszy, wyprężając swoje ciało w drżący i bielejący kręgami
łuk, przychodziło do niego, razem z ciemną, dyszącą materią tego uczucia, rozbłyskującą
raz po raz spazmami, pragnienie, by natychmiast się od niej oderwać, odłączyć, oddzielić.
Tak właśnie dobierał słowa, rozpaczliwie szukając tego, które wytrzyma ciężar zamykającej
się nad nim kopuły. Kręgi stawały się coraz bielsze i zdawało się, że zaraz przebiją skórę,
a potem wzniosą jeszcze wyżej i wyżej, jak finalne takty muzycznego utworu.
Chwytał się tego porównania, szarpał je i kąsał zapamiętale, podczas gdy jej palce wsuwały
się pomiędzy białe wybrzuszenia, nie wygrywając na nich jednak żadnej melodii – pozostawały bezradne i nieme, jak gdyby toczyli tę walkę w próżni.
Tamtej nocy, znaczonej solą, jej cisza otworzyła się w nim niczym rana.
***
Z jakiegoś powodu, skrytego przed nim szczelnie, niczym druga strona zatoki za ukośną
ścianą deszczu, muzyka była dla niej nieznośna bardziej, niż jakakolwiek forma fizycznej
czy psychicznej przemocy, której poddawał ją przez te noce. Nieznośna, a wręcz niemożliwa
do przyjęcia, szczególnie w momencie, gdy oddzielali się od siebie i leżeli w gęstej, naelektryzowanej ciemności, nasłuchując szumu fal podchodzących coraz bliżej do ścian domu.
W takich chwilach, odmierzanych rytmem morza i miarowego, pełnego słodyczy bicia
serca, wystarczył jeden nieopatrzny gest, jeden nieostrożny ruch sugerujący, że chce wstać
i włączyć muzykę, aby zerwała się z łóżka i zbierając swoje rzeczy porozrzucane na podłodze, pomknęła w stronę przedpokoju.
Była dla niego zagadką, muszlą wyrzuconą przez wodę na próg jego chatki. Przykładał
ucho do jej pępka, nasłuchując w skupieniu szumu. „Jak muzyka w tobie mieszka?” – pytał
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sam siebie w takich chwilach i nie otrzymując żadnej odpowiedzi, czy choćby jej dalekiego
echa, schodził coraz niżej i niżej, wyczuwając pod językiem słony smak. Jedyną odpowiedzią była sól.
Często zastanawiał się nad tym, jak szybko jej wizyty zaczęłyby go nudzić, a nieprzerwane w odpowiednim momencie, stałyby się wręcz nieznośnym ciężarem, gdyby nie ten
mały szczegół, skaza na powierzchni, muzyczna antypatia, nie pozwalająca mu osiągnąć tej
zmysłowej pełni, która zdawała się być bliżej, niż kiedykolwiek wcześniej w jego życiu. Trzy
nieskończoności – noc, ocean i ulewa, wezbrały w swoich brzegach i stały się jednością. Brakowało tylko jednego elementu, by urzeczywistnić dawne ambicje, rozbudzone i równocześnie zaprzepaszczone przez nią. Zamiast niego otrzymał bowiem wszędobylską jak piasek
ciszę, która wnikała w przedmioty, w ich ciała, a nawet w rozkosz, która stawała się przez
nią niepełna i wybrakowana, jak wyrzucane przez sztormowe fale dziwne, owadopodobne
mechanizmy, widoczne z kuchennego okna, o których tylko to jedno mógł powiedzieć, gdyż
już od dawna przestał chodzić na plażę, że stanowią one zaledwie część większej całości.
Jej niechęć do muzyki wiązała się w jakiś przedziwny sposób z naiwnymi opowieściami,
które w tamtym czasie snuła z coraz większym, gorączkowym wręcz zaangażowaniem, jak
gdyby bała się, że muzyka ostatecznie przerwie ich kruchy związek ze światem, a tym samym
i ją odetnie od niego. Z tego samego powodu, jak sądził, wciąż opuszczała dom, z mniejszą
jednak niż na początku, częstotliwością, choć być może to czas zaczął po prostu wolniej płynąć pozbawiony naturalnego podziału na dzień i noc.
Niemal za każdym razem, gdy wychodziła, czy to gnana dziwnym niepokojem, czy
to chłodno opanowana i zdecydowana, ruszał w ślad za nią. W końcu, po wielu próbach,
kiedy przemógł wreszcie swój lęk przed zgubieniem drogi powrotnej do ciepła i muzyki,
odnalazł ją w niewielkiej odległości od domu, na granicy plaży i okolicznych pól, które, falując na wietrze i deszczu, ciągnęły się aż do podnóża gór, stanowiąc w ciemności lustrzane
odbicie morza. Od tego widoku aż zakręciło mu się w głowie, jednak ostatkiem sił utrzymał
się na swoich wątłych i słabych nogach, od których używania odwykł w ostatnim czasie, tak
jak ci, którzy zbyt długo przebywają w próżni. Właśnie wtedy, chwiejąc się lekko na piasku
i łapiąc oddech, zobaczył ją tuż obok siebie.
Leżała w starej łodzi rybackiej, porzuconej na ostatnim odcinku plaży, tuż obok niewidocznej już teraz drogi, przecinającej na ukos pola i biegnącej prosto do leżącego u podnóża
gór miasteczka. Łódź, zbutwiała ze starości i trawiona przez sól, leżała lekko przekręcona
na bok, tyłem do morza, po części osłaniając swoją pasażerkę od wiatru i deszczu. Miała dłonie złożone na piersi, łagodny wyraz twarzy i zdawała się spać.
Malowniczość i poetyckość tego obrazu wzbudziły w nim podejrzliwość i niepokój, były
jak fałszywa nuta w doskonale zagranym utworze. Najzwyczajniej nie wierzył w takie
sceny. Wszystko to tworzyło całość zbyt doskonałą, by jego ucho nie wychwyciło fałszywych dźwięków, tak charakterystycznych dla niej. Wystraszył się ich, szarpnął całym ciałem
i wyrywając nogi z wilgotnego piasku, ruszył w stronę domu. Tamtej nocy, gdyby ktoś zgubił
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się na plaży, przedziwnie zwielokrotnione dźwięki muzyki doprowadziłyby go z łatwością
do jedynego ciepłego i suchego miejsca w tej opuszczonej przez dni okolicy.
***
Wracał potem jeszcze parokrotnie, by patrzeć na nią we śnie. Było w tym coś wstydliwego,
coś co kazało mu chwycić kilka razy za wyszczerbiony dziób łodzi i popchnąć ją kilka metrów
w stronę morza. Po chwili jednak jego ręce opadały bezwładnie wzdłuż ciała. Brał wtedy
w garście zimny piasek i zaciskał z całych sił pięści, albo delikatnie przesuwał dłonią po krawędzi łodzi, strącając z niej nagromadzoną wodę. Gdy rozpętała się szczególnej siły burza,
podjął decyzję. Nie patrząc na oświetlane nią raz po raz górskie szczyty, brodząc przez wilgotny i ciężki piach, dotarł do miejsca, w którym porzucono łódź. Ta okazała się pusta. Jej
wilgotne, ciemne wnętrze zdawało się patrzeć na niego drwiąco.
Przyszła do domu niedługo potem. Wiedział, że przyjdzie, było to bowiem zgodne z logiką
utworu, którego finalny kształt zaczynał się przed nim powoli rysować. Stojąc w przedpokoju, kilkakrotnie musnęła dłonią włącznik światła, choć doskonale zdawała sobie sprawę,
że nic tym nie wskóra. Jedynym urządzeniem, które działało pomimo braku elektryczności,
był stary gramofon. Zanim zdążył zastanowić się nad znaczeniem jej gestu, nad kolejnym
elementem, czuł już blisko siebie jej ciepło i słony morski zapach, który drażnił nozdrza.
Zdawało mu się, że godzinami odwraca ją do ściany i przypiera do niej rytmicznymi, pulsującymi ruchami. Ocean nagle ucichł.
Opowiadała jeszcze więcej niż wcześniej, a jej historie stawały się coraz bardziej desperackie. Jak choćby ta o podpaleniu domu, w którym teraz mieszkali, o psychopacie, który
zamordował w nim młodą dziewczynę, a później popełnił samobójstwo, czy o sekcie złożonej z jej rówieśników, która przychodziła tutaj przed laty. Wszystkie one krążyły wokół
drewnianego domu i nie wydawały się mu niczym innym, jak zlepkiem kiepskiego sensacyjnego kina i pociągowych kryminałów. Nie był jednak w stanie przestać ich słuchać, czując,
jak pobrzmiewająca między słowami cisza – w miejscu gdzie powinny znajdować się naturalne wiązania – stopniowo wyżera go od wewnątrz i coraz bardziej pozbawia sił.
W kwietniu, a przynajmniej w tym odcinku czasu, który według dawnej jego rachuby
powinien nazywać się „kwietniem”, zaczęły kończyć się im zapasy jedzenia i wody pitnej. Należało podjąć decyzję o pieszej wyprawie do miasta, opuszczonego, jak wszystko
na to wskazywało, przez swoich mieszkańców. Druga strona zatoki również nie dawała żadnych znaków życia. Światła i niewyraźne fragmenty komunikatów, czasem jeszcze łapane
przez radio, ostatecznie rozwiały się na wietrze. I znowu, oboje przyłapali się wzajemnie
na uczuciu ulgi i wyzwolenia.
Kiedyś, przed wielu laty, fantazjował na temat nowej kompozycji, poświęconej postapokaliptycznym przestrzeniom, dla której inspiracją stały się puste galerie handlowe. W dzień
tłoczne i gwarne, wieczorami, na kilka minut przed zamknięciem, stawały się prawdzi-

118

p r oza

wym światem po apokalipsie, w którym unosił się podobny do echa żar zdarzeń, gestów
i słów, odbierający mu oddech i wywołujący ataki paniki, kiedy to, przechodząc oświetlone
zimnym światłem korytarze, oglądał się za siebie nerwowo. Teraz, kiedy miał zobaczyć je
naprawdę i być może zostać ich pierwszym odkrywcą, w miejsce dawnego strachu czuł dziecięcą wręcz ekscytację.
Puste bagaże, niczym wierne zwierzęta, stały już w przedpokoju, kiedy choroba, której objawy poczuł kilka tygodni temu na plaży, dała o sobie znać z cała mocą i powaliła go
na ziemię. Zdążył jeszcze usłyszeć jej krzyk i poczuć, jak drobne palce ślizgają się po jego
oblanych zimnym potem plecach, a potem pochłonął go mrok, ciemniejszy od tego, który
królował na zewnątrz.
Obudził go smak krwi w ustach i zdziwienie, odczuwane chyba po raz pierwszy od wielu
tygodni, że po otwarciu oczu nie zobaczył zapalającego się na zewnątrz dnia. Wyraził je
głośno, przerywając ciszę panującą w domu, czym wprawił ją w przerażenie i popłoch. Siedziała na łóżku obok, wpatrzona w niego okrągłymi z przerażenia oczami i zrozumiał nagle,
że uznała te słowa za objaw postępującej choroby.
Przez kolejne tygodnie, nie odstępowała go nawet na krok, krzątając się wokół niego niezręcznie, jak człowiek, który nigdy nie opiekował się żywą istotą, a jedynie widział, jak robią
to inni, lub znał te zachowania z opowieści. Pomimo tego, nie ustawała w staraniach i dopiero
w momencie, gdy gorączka lekko zelżała, zupełnie bez związku z jej działaniami, o czym nie
mogła mieć przecież pojęcia, wyczerpana pozwoliła sobie usnąć na skraju łóżka, podkurczając po dziecięcemu nogi, jak gdyby nie chciała choćby w najmniejszym stopniu naruszać
jego przestrzeni. Patrzył spod półprzymkniętych, ociężałych powiek na cienką strużkę pary
podnoszącą się z jej ust i niknącą gdzieś blisko sufitu, i nagle wraz z falą czułości dotarło
do niego, że nie jest do tego jeszcze gotowy.
***
Ostatnią fazę choroby poprzedzał zwykle krótki, ale intensywny okres poprawy, w czasie
którego chory wpadał często w fałszywe przekonanie o cudownym wyzdrowieniu, wkrótce
zrewidowane przez nowe i jeszcze bardziej dotkliwe, niż w pierwszym etapie, objawy. W rzeczywistości to nie one go jednak zabijały, ale nagłe przekreślenie wszelkiej nadziei, tym bardziej bolesne, im bardziej doskonale imitowała ona świat i jego składowe.
Miał to nieszczęście, że jego okres poprawy zbiegł się z czasem apokalipsy, ale to właśnie
ciemność, jak stare i wyświechtane płótno flagi, której dawno przestano się już bać, zamortyzowała jego upadek.
Zapasy jedzenia i wody skończyły się niedługo później. Nie pozostawało jej nic innego,
jak samej wyruszyć do miasta, bała się jednak opuścić go w takiej chwili. Nie zdecydował się
powiedzieć jej, że ta obecność niczego już nie jest w stanie zmienić, bo czy sam w to naprawdę
wierzył? Gładził ją miękko po głowie i drżącymi palcami dotykał jej spieczonych warg, nie
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mogąc pozbyć się przy tym wrażenia, że to nie ona się nim opiekuje, a on nią. W swojej świadomości rozciągał tę chwilę do niemożliwych rozmiarów, aż zaczynała trzeszczeć niczym
tafla jeziora pod nogami nieostrożnych dzieci, a on stał pośrodku niego nagi, oślepiony nieznośną bielą i jasnością.
Kilka dnio-nocy później znów leżą zmęczeni rozkoszą, jak gdyby nic nie dzieliło ich od
chwili, gdy przyszła do niego pierwszy raz i nie zapaliła światła, nie wywiesiła jasnej latarni
dla okolicznych statków. Jakby potop, łódź i choroba nie miały nigdy miejsca, a ciemność
była od zawsze jedyną realnością. Leżą na łóżku, mając przed sobą ogromną przeszkloną
ścianę, w której ramach powinien znajdować się ocean. I rzeczywiście, jeśli wychylić się
nieco z łóżka, można go rozróżnić po zielonkawym odcieniu – jest tam, pieni się i pulsuje.
Staje nagi w jasnym kwadracie okna, garbiąc się lekko, i patrzy chwilę przed siebie. Drżącymi rękami układa na tarczy gramofonu płytę i przykłada do niej igłę, która z charakterystycznym skrzypnięciem zaczyna rozcinać jej czarną i lśniącą powierzchnię. Rozlegają się
pierwsze, łagodne dźwięki adagietto Mahlera. Razem z nimi przypomina sobie, jak zaraz
po przyjeździe, zaczął odsłaniać okna w domu, jedne po drugich, wpuszczając do zakurzonych i zatęchłych wnętrz promienie słońca. Zmierzchało i ich blask przypominał iskry
wykrzesane z zardzewiałej blachy – którą ojciec kazał mu kiedyś czyścić w zarośniętym
i chłodnym rogu podwórka – jego pierwszą w życiu muzykę.
Jeden obraz wywołuje z pamięci kolejny, a ten jeszcze jeden i jeszcze jeden. Wie, że nie
da się już tego powstrzymać, można jedynie się z tym pogodzić, rozłożyć ręce jak człowiek
leżący w płytkim, górskim strumieniu czekający na wezbranie wody.
Ona otwiera oczy i rozumie, że to już. Zrywa się z łóżka płynnym ruchem i rusza w stronę
oceanu. To, co dzieje się dalej, odgrywa jak dobrze przećwiczoną scenę, którą widziała wiele
razy w serialach kryminalnych. Zna każdy jej szczegół, następstwa poszczególnych czynności otwierają się przed nią gładko, choćby wydawały się najtrudniejsze do przewidzenia. Wie
dokładnie, w którą stronę spadną kawałki płyty z roztrzaskanego o ścianę gramofonu, choć
w ciemności prawie niczego nie widać, którą ręką on podeprze się o stolik, wprawiając go
w drżenie i jak do wtóru zadrży szyba pod naporem jego pleców, jak za jej sprawą muzyka
urwie się nagle i piskliwie, jak po dziecinnemu zadrży cała na ciele, tracąc na chwilę ostrość,
jak odnajduje w każdym z tych szczegółów zagubione wiązania i chciwie wyciąga po nie ręce,
jak nie może ich dosięgnąć.
Szklany przedmiot roztrzaskuje jej drobną szczękę z przeraźliwym chrupnięciem. Głośno
wciąga powietrze, czując, jak krew zalewa jej najpierw usta, a potem gardło. Krztusi się i rozpaczliwie próbuje złapać oddech. Jakimś cudem nie upada, ręce ma wciąż wyciągnięte przed
siebie, po omacku próbuje dosięgnąć do niego. Drugi cios trafia ją prosto w pierś i z impetem
przewraca na podłogę. Przez chwilę ślizga się po niej, jak ryba wyrzucona na brzeg, tym rozpaczliwym ruchem przesuwając się stopniowo w stronę przedpokoju.
On przysiada ze stęknięciem, czując w piersi słodki ból. Przedmiot wyślizguje się z jego
dłoni i upada ciężko na drewnianą podłogę, nie roztrzaskując się jednak. Muzyka, jak
to muzyka, nie przestaje grać.
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***
Następnego dnia, który był prawdziwym dniem, obudziło go słońce. Zastało go zwiniętego
w kłębek na skraju łóżka, tam, gdzie wczoraj przysiadł dławiony bólem. Nie zdziwił się,
patrząc, jak różowy blask wspina się łagodnie po wzniesieniu, by oświetlić brudne od deszczu okna domu. Wyciągnął dłoń, czując, jak łagodne ciepło osiada na niej, niczym pajęczyna.
Gorączka opuściła go całkowicie. Czuł się młodo i rześko, jak wtedy, gdy kilka tygodni temu
miał wyruszać do miasta. Długo nie wstawał, spod półprzymkniętych powiek sycąc się tą
chwilą i zamykając się w niej.
Potem podniósł się powoli, wyciągnął z wciąż niewypakowanej walizki swój najlepszy garnitur, w którym zdarzało mu się koncertować, założył go, śmiejąc się sam z siebie w duchu
i usiadł przy stoliku. Jego palce bębniły bezmyślnie po blacie. Oddech był miarowy i spokojny.
Blisko południa fale z impetem uderzyły w okna i wyrwały je z zawiasów. W ułamku sekundy
woda była wszędzie. Ze straszliwą prędkością płynęła przez pokój i porywając za sobą całą
jego zawartość, rzucała nią o ściany i ciągnęła na dno. Płynęła coraz dalej, w głąb domu,
aż na jego drugą stronę, tam, gdzie widać było góry.
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komentarz: maciej libich

Impresje z lektury afektywnej. O Muzyce i soli Bartosza Popadiaka
Na wstępie muszę zaznaczyć jedno, by swój komentarz niejako usprawiedliwić: próbowałem czytać Muzykę i sól Bartosza Popadiaka w sposób analityczny, niemniej każda taka próba
przeradzała się w pewnym momencie w lekturę afektywną, budzącą we mnie trudne do ujęcia i skonkretyzowania uczucie niepokoju. Jednak jeszcze zanim sformułowałem powyższe stwierdzenie, odnalazłem dwa odniesienia, które zdawały się oferować pewną podstawę
mówienia o tekście – nie ze względu na swój historycznoliteracki lub kulturowy kontekst, ale
z uwagi na swoje niewątpliwe wyobrażeniowe oraz wizualne podobieństwo do tekstu Popadiaka. Pierwszym skojarzeniem, przywołanym za pomocą pojawiającego się w opowiadaniu
„piasku, który wnikał we wszystkie szpary i kąty, jeśli nieopatrznie zostawiło się uchylone
kuchenne okno”, a także olbrzymich fal, które na koniec „uderzały z impetem” w dom, jest
Interstellar Christophera Nolana – film nierówny jeśli chodzi o jego artystyczną wartość,
lecz z całą pewnością dopracowany w kwestii obrazowania stworzonego świata. Inną asocjacją jest dla mnie Solaris Lema, odnoszę bowiem wrażenie, że zarówno ocean krakowskiego
futurologa, jak i ocean Popadiaka można by, nie wywołując przy tym znacznych kontrowersji, określić dość podobnym zestawem przymiotników. Zdaje się jednak, że drobiazgowe
odszukiwanie lekturowych oraz wizualnych tropów wyobrażeniowych nie jest najtrafniejszą
metodą czytania Muzyki i soli; wręcz przeciwnie. Chodzi tu właśnie o afekt, o emocjonalne
i całkowite oddanie się tekstowi, przez który niespiesznie prowadzi nas jego autor.
Tym, co w głównej mierze wyznacza powolny rytm lektury jest język, którym Popadiak
pisze swoje opowiadanie – język z całą pewnością poetycki, niezwykle bogaty, skondensowany i przede wszystkim, gęsto utkany ze znaczeń, które z początku zdają się nawarstwiać
w geometrycznym tempie, a dopiero później ulegają rozsupłaniu, nigdy jednak na tyle,
by treść opowiadania była dla czytelnika w pełni zrozumiała. Przytoczyć można choćby sam
początek tekstu:
„Gdyby otworzyli oczy w tamtym momencie, w każdym z tamtych momentów, które
połączyły ich ze sobą w najbardziej pierwotnym sensie, oddalając w innych wymiarach
na nieskończoną odległość, zobaczyliby jak fale oceanu biją coraz zacieklej o brzeg, jak bryzgając pianą podchodzą do gardła wzniesieniu, na którym stał dom, i prawdopodobnie, póki
jeszcze był czas, zdecydowaliby się na ucieczkę. Ale oni nigdy nie otworzyli oczu, w żadnym z tych momentów. Jak gdyby instynktownie, spod przymkniętych wiedzieli, że ocean
w końcu musi umilknąć”.
Popadiak konstruuje wszakże model świata, którego strukturę niełatwo w jakikolwiek
sposób zdefiniować, jest to bowiem świat oniryczny, nieprzyjazny i widmowy, o rozmytych
granicach. Tym mikrokosmosem rządzą demiurgowie, których wybór „padł (...) na ciemność”, są oni jednak empirycznie niedostępni nie tylko odbiorcom, ale – jak mniemam – także
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bohaterom opowiadania. Demiurgowie w pewien sposób zarządzają światem przedstawionym, są zatem świadomi własnych działań, za którymi kryją się niejasne intencje. Niemniej
wymienić można również liczne byty – zjawiska, miejsca – którym trudno byłoby przypisać
jakiekolwiek intencje, a które konstytuują przecież opisywaną rzeczywistość: nieprzerwana
noc, „a razem z nią słona cisza”; bezkresny, posuwający się wciąż naprzód ocean; ulewny
deszcz, którego „hektolitry spadały z nieba wciąż i wciąż, zamieniając okoliczne drogi w nieprzejezdne grzęzawiska”; czy też znajdujący się nieopodal morskiego brzegu dom.
Opowiadanie Popadiaka zdaje się jednak oscylować nie wokół wspomnianych elementów, (choć ich obecność jest nieustannie przywoływana i to ona definiuje nastrój omawianej
prozy), ale wokół postaci tajemniczej kobiety. Pojawia się niespodziewanie i tak samo niespodziewanie znika, przez co do pewnego momentu podejrzewać można, iż jest ona jedynie
projekcją umysłu głównego bohatera:
Szybko zauważył, że opowiadając jakąkolwiek historię ze swojego życia, choćby z pozoru
najbardziej intymną, nie używała nigdy imion, czy nazw własnych, nie opisywała wyglądu,
ani nie podawała jakichkolwiek szczegółów, które pomogłyby osadzić ją w czasie i przestrzeni, słowem – niczego co mogłoby związać daną opowieść z rzeczywistością, za pomocą
silniejszego niż ślina i język, materiału.
Zapewne również dlatego bohater „oddawał się jej opowieściom z zapamiętaniem (...),
choć doskonale zdawał sobie sprawę (...) że wszystkie z nich są zmyślone”. Za interpretowaniem tej postaci jako swego rodzaju fantazmatu przemawia zresztą jeszcze jeden argument.
Otóż jedynym elementem, który potrafi wzbudzić w niej strach, i który zmusza ją do nagłej
ucieczki, opuszczenia domu (!), jest tytułowa muzyka: „wystarczył jeden nieopatrzny gest,
jeden nieostrożny ruch sugerujący, że chce wstać i włączyć muzykę, aby zerwała się z łóżka
i zbierając swoje rzeczy porozrzucane na podłodze, pomknęła w stronę przedpokoju”.
Muzyka – dodajmy jeszcze – której komponowaniu główny bohater przecież „poświęcił najlepsze lata swojego życia” i przy której dźwiękach, jak mu się zdaje, został poczęty. Kim jest
zatem owa kobieta? Czy jest spychaną w podświadomość przeszłością bohatera? Bolesnymi
wspomnieniami, które musiały ulec wyparciu, zapomnieniu? W tym sensie jedno z ostatnich
zdań zakończenia, opisujące wydarzenia już po „walce” stoczonej przez dwoje bohaterów,
stawałoby się argumentem niejako potwierdzającym niniejszą tezę: „podniósł się powoli,
wyciągnął z wciąż niewypakowanej walizki swój najlepszy garnitur, w którym zdarzało mu
się koncertować, założył go śmiejąc się sam z siebie w duchu i usiadł przy stoliku”.
To śmiałe odczytanie opowiadania Popadiaka i właśnie przez to może jawić się jako tak
interesujące – czy na pewno jest jedna bezbłędne? Przyjrzyjmy się bowiem zakończeniu:
bohater, założywszy garnitur, siada przy stole i czeka spokojnie, oddycha miarowo. Wreszcie przybywa fala, która zmiata z powierzchni dom, wymywa całą jego zawartość i – jak
się domyślamy, choć nie jest to wyrażone explicite w tekście – również głównego bohatera.
Wcześniej budzi się on rano, a zamiast panującej nocy dostrzega światło dnia. Kto odpowiada
za tę zmianę? Czy chodzi tu o demiurgów, którzy wcześniej kontrolowali dychotomiczne
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w swojej istocie pierwiastki jasności i ciemności? Czy nagradzali oni zatem głównego bohatera światłem za próbę pokonania kobiety – kimkolwiek – lub czymkolwiek – by ona nie
była? Czemu w takim razie dokonuje on psychicznej (a może również fizycznej) autodestrukcji? Przecież jeszcze chwilę wcześniej „czuł się młodo i rześko, jak wtedy, gdy kilka
tygodni temu miał wyruszać do miasta. Długo nie wstawał, spod półprzymkniętych powiek,
sycąc się tą chwilą i zamykając w niej”.
Możliwości interpretacyjne Muzyki i soli, co widać choćby na przykładzie moich rozważań, mnożą się aż do samego końca tekstu. Ich wielość nie skutkuje jednak czytelniczym
zobojętnieniem, Muzyka i sól jest bowiem opowiadaniem, które nie tylko potrafi poruszyć
wiele emocji, ale przede wszystkim pozostawia odbiorcę zaniepokojonego. Niepokój ten,
po części wywołany konstruowanym przez Popadiaka obrazowaniem oraz przedstawionym w jego prozie światem, spowodowany jest w głównej mierze niemożnością dokonania przez czytelnika ostatecznego gestu „zamknięcia” tekstu, uzyskania przezeń pewnego
rodzaju oczyszczenia. Zwróćmy wszakże uwagę na jeden fakt: oczyszczenie, które występuje
w opowiadaniu pod fizyczną postacią powodzi zalewającej dom, jest pozorne, nie przekłada
się przecież na podmiotowe oczyszczenie w rzeczywistości. Co zatem zostaje? Fascynacja
istnieniem tak licznych ścieżek interpretacyjnych; niekłamany podziw dla języka; pobudzona budową literackiego świata wyobraźnia; ale przede wszystkim – afekt – namacalne,
choć trudne do uchwycenia i nazwania napięcie. Właśnie ono zdaje mi się najcenniejszym
doświadczeniem, które wynieść można z lektury.

Maciej Libich (ur. 1996) – student filologii polskiej w Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego. Teksty krytycznoliterackie, eseje, tłumaczenia oraz
wywiady publikuje m.in. w „Zeszytach Literackich”, „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Nowych Książkach”, „Odrze”, „eleWatorze”, „artPapierze”
oraz „Kontakcie”. Zajmuje się diarystyką XX wieku. Mieszka w Warszawie.
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Wszyscy jesteśmy dla siebie białym szumem
1.
Twój pociąg odjechał rozpromieniony przedśmiertnymi drgawkami zachodzącego słońca,
wylizując długim jęzorem przyczepionego składu rozlewający się krajobraz, wytrwały i swobodny w pradawnym istnieniu, skupiony od stuleci na własnych nieznanych i wewnętrznych
sprawach. Jedynie gdzieniegdzie krowy na wypasie niweczyły przedwieczorną intymność
horyzontu zasnutego bezwiednymi obłokami, przypominającymi nieznaną formę starożytnych piktogramów. Ostatnio zaczytywałeś się w mechanice naczyń połączonych, czy nie
na analogicznej zasadzie działają założone buty, bo kroplę konkretnego miejsca przenoszą
ciągle w inne miejsce i oto tak przepływa strumień przechodzonych dróg niczym w rzymskim
akwedukcie, a gdy się tylko zatrzymamy, świat nagle obumiera i przeistacza się w skamielinę, relikt obojętny na każdy przejaw szalejącej samoświadomości, biologicznej aktywności
zapracowanych pierwotniaków, grzybów i roślin nie decydujących się na sjestę, drapieżnej
fauny nie organizującej sobie zasłużonego krótkiego fajrantu. W twoim przedziale panuje
straszliwa duchota, dlatego wychodzisz na korytarz, aby zaczerpnąć świeższego powietrza.
Postanowiłeś po raz kolejny wybrać się na outsiderski wojaż, twoimi jedynymi przyjaciółmi
są plecak Adidasa, okulary przeciwsłoneczne i bilet kolejowy. Gdy nieco ochłonąłeś, lustrujesz przesuwające się klatki widoku: zielone pastwiska i zadrzewienia, grunty orne i wiejską zabudowę, wyrastające z oddali ociężałe cielska miast z szerokim spektrum budynków
instytucjonalnych i użyteczności publicznej, kubatury teatrów, sądów i szpitali, morfologię
układów przestrzennych, placów i blokowisk, finezyjne sylwetki gotyckich kościołów i nonszalancję blaszanych dyskontów. Wzrok niczym wypuszczony sokół naruszył nietykalność,
wręcz archaiczną nieskazitelność poszczególnych obiektów architektonicznych.
Pociąg można porównać do sanktuarium przedziwnej religii, a na bilecie nazwy miejscowości są przydomkami Ruchu – pradawnego bóstwa. Już dawno odkryłeś, że lewituje w tobie
duch obieżyświata. W pewnym momencie zauważasz młodą i zgrabną kobietę, może być
przed trzydziestką, na pewno nie ma więcej niż trzydzieści parę lat. Rozmawia przez telefon
i najwyraźniej nie zauważa twojej obecności, bo z jej ust wypływa potok jadowitych słów.
– Mówiłam już frajerze, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Przestań nękać mnie
intratnymi propozycjami, które z pewnością są najczystszym blefem.
Ze zwykłej ciekawości, a być może powodowany tryumfującą potęgą nudy wywołanej
monotonią kolejowej jazdy, zacząłeś wyobrażać sobie kim mógł być rozmówca tej kobiety.
Bogatym wdowcem, właścicielem domu publicznego, któremu prostytutka wymówiła się
z dalszej współpracy, żeby rozpocząć nowe życie, wolne od przytłaczającej świadomości
bycia zdegradowaną do rangi towaru opatrzonego numerem pokoju schadzek, jako numerem seryjnym, towaru z krwi i kości, wyposażonego w niewidzialny kod kreskowy, ot, mogła
uznać, że chce przejść moralny recykling i z odpadków po godności zrobić nowe JESTEM,
z tym całym anturażem atrybutów osobistej odrębności, wyśnionych planów i aspiracji, nie-

126

p r oza

zmaterializowanych snów? Sam nie wiesz, czy masz rację, wielce prawdopodobne, że znowu
w przestrzeni wyobrażeniowej twojego umysłu zrodziło się rojenie na kosmiczną miarę.
A co jest twoimi znakami szczególnymi? Pytasz samego siebie, jakbyś był kimś sobie całkowicie obcym i odpowiadasz, że zdolność przenikliwej obserwacji świata.
Stawiać kolejne kroki naprzód to najbardziej pragmatyczny przejaw melancholii. Stąpając naprzód, gubisz albo bezpowrotnie – jak w niszczarce – tracisz uprzednio postawione
kroki, ale uparcie pokonujesz coraz dłuższy dystans. Tragiczny akolita odprawiający bezsensowne modły w bliźniaczych świątyniach założonych trampek lub sandałów. Czasami
masz nadzieję, że poprzednio postawione kroki objawiają się jako duchy kolejnym postawionym krokom. To nigdy nie ma końca.
Po trzech godzinach jazdy wysiadasz na podupadłej stacji miasteczka: Silva Rerum.
Na dworcu ani żywej duszy, zastajesz porzucone walizki podróżne, zbite w grupki niczym
pradawne plemiona. Niewykluczone, że były tu od zawsze i za moment samodzielnie opuszczą zamkniętą przestrzeń dworca, i rozejdą się we wszystkie istniejące strony, odwiedzą
grosy mieszkań, sprzęty elektroniczne i przedmioty użytku domowego, książki i wszelkiego rodzaju bambetle, które prowadzą niezawisłą egzystencję, doskonale potrafiąc radzić
sobie bez człowieka. Powietrze jest gościnne i koi delikatnym wiatrem. Ta dziwna sytuacja
nie pozwala znaleźć punktu zaczepienia, nie skupiasz się na miejscowej architekturze, nie
delektujesz się tkanką małomiasteczkowego krajobrazu. Śnisz, czy przedostałeś się do jakiegoś równoległego wszechświata? W zasadzie bez różnicy, bo i tak nie pojmiesz trwających
tu osobliwości. Powodowany czymś na kształt szaleństwa, usiłujesz na szybko sformułować
prowizoryczną kategorię poznawczą, która okaże się punktem wyjścia do rozwiązania tej
intrygującej zagadki przedmiotów samo-stanowiących o swym losie. Polegasz na wyobraźni
jako na przestrzeni wszelkich możliwych zdarzeń, pokładasz nadzieję w tym wirującym
wiatraku młynnym znajdującym się w umyśle, bez przerwy mielącym wyimaginowane i rzeczywiste miejsca. Po pewnym czasie dochodzisz do konkluzji: to pewnie artystyczny eksperyment w ramach sztuki awangardowej, śmiały projekt kilku dyletantów, którzy na kilka
godzin najęli poczekalnię dworca, celem wprawienia turystów w zdumienie precyzyjne
niczym szwajcarskie zegarki, aby pozwolić im się topić we wzbierającym strumyku niepokojących pytań. To taki performance, ale jego twórcy są w ukryciu, gdzieś poza rzeczywistością spreparowanej sytuacji. A jeśli mogłeś się pomylić i tego wszystkiego nie sposób
wytłumaczyć ludzkim czynnikiem sprawczym? Kosmici, którzy pozamieniali mieszkańców
w swobodne obłoki cząstek elementarnych? Nie, to nie ma sensu.
Stoisz przed budynkiem dworca, w pobliżu małego parku z fontanną, miarowo bryzgającą
spiralami i pętlami wody. Raz jeszcze lustrujesz cały budynek, tyle że dokładniej i po chwili
dostrzegasz transparent z białego materiału i napis namalowany czerwoną farbą: NIESPODZIANKA! WALIZKI, Z KTÓRYMI SIĘ ZETKNĄŁEŚ, SKRYWAJĄ W SOBIE NIEODKRYTE ŚWIATY.
SĄ NIMI ICH POSIADACZE, KTÓRZY PARTYCYPUJĄ W NASZYM ARTYSTYCZNYM PRZEDSIĘWZIĘCIU. Na samym dole napisano trzy pytania: CZY NIE MIAŁEŚ OCHOTY OTWORZYĆ
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KTÓREJŚ Z NICH? CZY SĄDZIŁEŚ, ŻE MAJĄ W SOBIE ŁADUNKI WYBUCHOWE I ZREZYGNOWAŁEŚ Z ZAJRZENIA DO ŚRODKA? CZY CHOCIAŻ PRZEZ MOMENT ZASTANAWIAŁEŚ SIĘ,
KIM SĄ ICH WŁAŚCICIELE I Z TAKĄ REFLEKSJĄ PRZYSTANĄŁEŚ NAD ZOSTAWIONYMI
PRZEDMIOTAMI? Czujesz ulgę. Na szczęście nie przeniknąłeś do alternatywnej rzeczywistości, a zatem niedługo zastaniesz naturalny porządek świata i wszystko będzie na swoim
przewidzianym miejscu, z nieznośną dyktaturą praw fizyki, niemiłosiernym czasem, egoistyczną przestrzenią, wschodami słońca, klangorami ptaków w przelocie, ulicznymi rozmowami, feerią barw i kształtów. Autorzy artystycznego przedsięwzięcia, kimkolwiek by nie
byli, stworzyli ciekawy i uspołeczniający koncept; często zwracamy uwagę na przedmioty
jakby to one były ważniejsze od ludzi.
W czasach studenckich dorabiałeś jako kolporter wkładający ulotki reklamowe do skrzynek pocztowych na osiedlach. Bardzo często ludzie podchodzili do twojej pracy z dezaprobatą, byłeś dla nich niczym trędowaty z dzwonkiem uwiązanym u szyi, tyle że zamiast niego
miałeś ulotki szeleszczące cichutko, gdy tylko zawiał wiatr. Niektórzy z lokatorów narzekali, że tylko śmiecisz, albo nie otwierali drzwi klatek schodowych, powodowani zuchwałą
fanaberią, bo nie chcą, nie są zainteresowani ofertą i tak dalej, ale ani razu nie pomyśleli,
że przecież ulotki same nie wędrują od klatki do klatki, tylko ktoś je musi roznieść. Widzieli
tylko materiały reklamowe, ale nie człowieka, który był za nimi zasłonięty niczym zabalsamowane zwłoki owinięte bandażami, średniowieczny nieboszczyk nakryty całunem i złożony do dębowej trumny.
Sam nie wiesz, dlaczego postanowiłeś zwiedzić to, a nie inne miejsce. Z przewodnika turystycznego wyczytałeś, że miasteczko Silva Rerum liczy niecałe trzy tysiące zameldowanych
obywateli, a z ciekawostek znalazłeś informację, że miejscowość okala siedem jezior i samoczynnie nasuwa się analogia do siedmiu wzgórz, na których w starożytności posadowiono
Rzym. Pogoda dopisuje. Szkoda, że nie wszystko. W twojej duszy podobnej do cysterny, o której napełnieniu zapomniano, duszy podobnej do wiatraczka na balkonie, zgubionych w trawie okularów przeciwsłonecznych, pękniętej rury, czy wreszcie poroża zrzuconego przez
jelenia, zagaja się jakaś zmiana, rozpoczyna się nowa epoka, niepozwalająca być więźniem
nawet najbardziej wyszukanej frazy, o której tym bardziej nie da się opowiedzieć zestawem
pospolitych słów - podanych niczym szklanka wody spragnionej osobie lub kufel schłodzonego piwa w upalne południe. Coś porasta cię od wewnątrz, jakiś cholerny mentalny bluszcz
i nie potrafisz się wyswobodzić. Czy jeszcze nie zauważyłeś, że nikt z tobą nie podróżuje
i tak było zawsze od twoich narodzin? Nie potrzebujesz celi eremity, bo sam jesteś pustelnią, taką z krwi i kości i gdziekolwiek się nie udasz, odsuwasz od siebie pocieszającą właściwość cudzej obecności. Właściwie nie wiele rzeczy ci się udaje, nawet udawanie kogoś kim
nie jesteś. Może takiego cię stworzono lub masz takie, a nie inne zaplecze snów i potrzeb.
A jak z długofalowymi planami na przyszłość? Nie lubisz obmyślać jutra, w ogóle planować. Przysiadasz na parkowej ławce, jest porządnie oceniona, bierzesz łyk wody mineralnej
i studiujesz mapę. Podziałka niczym prehistoryczny oszczep nabija się na wzrok. Legenda
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jest spełniona, bo w jej kontekście wszystko ma odniesienie do zastanej rzeczywistości. Nie
ma niej jedynie ludzi, ich błahych spraw i eponimicznych decyzji, utarczek z codziennością
i niedokończonych biografii, przegrywających z nielitościwą lemniskatą. Ze szczególnym
zainteresowaniem wpatrujesz się w zagięcia i myślisz sobie: jestem jednym z takich przetarć
albo zagięć, dlatego nie można mnie wyszukać na mapach lub gdziekolwiek.
2.
Ulokowałeś się w tanim hostelu na dobę, maksymalnie dwie. Dłużej nie możesz, bo nie
zabrałeś za wiele najpotrzebniejszych rzeczy użytku osobistego. Sympatyczna pani recepcjonistka uśmiecha się i mówi:
– Pan tak samemu wybrał się w te strony?
– Tak, zgadza się. W nieswoich stronach cenię sobie odosobnienie i delektuję się spokojem.
– Rozumiem, nie chciałam wymóc takiej odpowiedzi. Tak tylko zapytałam.
– Proszę się nie przejmować. Czy jestem outsiderem, czy też nie, wiadomo, to moja osobista sprawa, ale jeśli chcę, to mogę o tym kogoś poinformować.
– W porządku, gdyby jednak pan chciał porozmawiać o czymkolwiek, to zapraszam
do recepcji. Pod wieczór nikt z nowych przyjezdnych zazwyczaj się nie pojawia.
– Dziękuję, miło mi.
I wyszedłeś na świeże powietrze, a w słońcu buzowała uliczna nawierzchnia i stosunkowo wąski chodnik. Okolica faktycznie była umiarkowanie cicha i pomaga w przywróceniu
duchowej równowagi. A właśnie przypomniałeś sobie o najistotniejszych zamiarach na ten
dzień. Miałeś bowiem naoliwić zardzewiałą dźwignię intelektu, cały rezerwuar sił witalnych
i umysłowych, ale dusza ludzka pławi się w lenistwie i łatwowiernie nabija się na zakalcowate formy idei i wzniosłych planów niczym pospolity szaszłyk przytłoczony podmiejską
potęgą pikniku, brakuje tylko, żeby zmarli urządzali sobie taką formę rekreacji i przypiekali
płomieniami zniczy soczyste robaki, nabijane na korzenie drzew, zresztą w niedostatecznym
stopniu wysiedzieliśmy własne kurze ego, a gdy zaczęła pękać skorupka, nic z niej nie wypłynęło, choć zdawać by się mogło, że w środku rośnie cały kosmos, ze wszystkimi nierozwikłanymi sekretami przyprawiającymi o migrenę i dreszcz samoświadomości – przypominający,
że nic nie pojmujemy. W zasadzie nie masz niczego sobie do zarzucenia, najwyżej chorobliwą czułość, jaką darzysz zmrok i zdumiewający pracoholizm grawitacji, ekshibicjonistyczne światło ulicznych latarń i chęć przytulania wody, o której mówisz, że jest
kumulacją wszelkich odrzuconych bytów i każdej niechcianej obecności. Niestety ludzie
rzucają za plecami cienie, w nadziei, że prowadzą o wiele szczęśliwsze życie niż ich posiadacze, spotykają się ze sobą, by wchodzić w komitywy i platoniczne związki, zawiązują ze
sobą przejrzyste sojusze oparte na honorze i połyskującej w słońcu solidarności i w razie
konieczności w konspiracji szykują się do opracowania projektu stworzenia lepszej rzeczywistości, wyzutej ze wszystkiego, co w ogóle ma świadomość własnego istnienia, a zatem
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niegdysiejszych narodzin jako największej egzystencjalnej klęski, bo żadna istota obdarzona
zdolnością myślenia, w ogóle mająca konstytucję umysłową, nie potrafi do tego faktu ustawić się z dystansem – chociaż na ułamek milimetra odsunąć się od przerażającej ciągłości
wewnętrznych przyczyn i implikacji, jakie zaszły podczas jej długiego lub krótkiego trwania,
w zależności od przyjętej perspektywy i stopnia z jakim czas poddaje się ułomnej fetyszyzacji i ubóstwia na wszelkie możliwe sposoby na ołtarzach chronometrów i rozkładów jazdy.
Jaka szkoda, że nie potrafimy wymieniać się własnymi istnieniami zgodnie z podstawowymi
regułami rządzącymi handlem barterowym, to byłoby coś o wiele bardziej dogłębnego niż
najstarszy zawód świata – tak sobie kiedyś wydedukowałeś, będąc w stanie wskazującym,
gdy ślepia pijackich słuchaczy zamieniały się w spragnione studnie żebrzące o istotę prawdy
i filozoficzną mądrość, z taką lekkością potrafiłeś opowiadać o najbardziej zawiłych kwestiach związanych z egzystencją, że w twoich ustach największa niedorzeczność zmieniała
się w krystaliczny nurt najlogiczniejszego wywodu; pamiętasz, któregoś razu wyjaśniałeś,
że osoby, które autentycznie tęsknią, chcą przestać istnieć w materialnej formie i zmienić
się w łagodny wiatr, a już najlepiej w pot osoby, za którą usychają, albo że wodopojem ludzkiej duszy jest zachodzące słońce jako fontanna zakręcana na noc, a obłoki są bukłakami
z wodą, ujmującymi swoją prostotą i kompatybilnością. Nawet osoby, które cię nie znały
wystarczająco dobrze, trafnie nazywały profesorem jakiejś odwróconej, być może surrealistycznej filozofii, której wykładnią jest konstatacja, że prawdziwe piękno tkwi w opaczności
i wywróceniu wszystkiego na drugą stronę, aby wydobyć to, co od tak dawna domagało się
uwagi, ale było przytwierdzone do mentalnego dna, ukryte niczym wybuch jakiejś supernowej z odległej galaktyki, nieskrępowana lekkość i pieczołowitość laserowego cięcia, peregrynacja wirusa grypy wewnątrz ludzkiego gardła, to coś z tej samej dziedziny, co ciemna
materia, której nie znamy emblematów ani atrybutów i pewnie ktoś może pomyśleć, że chodzi o imponderabilia, a jednak o coś więcej, bo, o zgrozo, wyniesionego wysoko ponad
nimi, nawet ponad outsiderską prawdę i fraktale, wszelki porządek estetyczny, o jakąś prastarą domenę skupiającą w sobie niczym w ognisku soczewki wszystko, co w ogóle zostało
wyobrażone i uzmysłowione, wyeksplikowane i wyśnione. Czy mowa o wolności? Trudno
potwierdzić lub zaprzeczyć. Gdyby skóra posiadła zdolność napisania własnymi receptorami
traktatu o dotyku i wynikającej z niej dotkliwości egzystencji, gdyby to sny stały się faktami
historycznymi na równi z wydarzeniami rozgrywającymi się na jawie, a mapy zaczęły zwiedzać miejsca, które są na nich zaznaczone i owiane spełniającymi się legendami, pewnie
ludzkość TO nazwałaby trafnym pojęciem.
Nie umiesz sobie wytłumaczyć, dlaczego stałeś się odludkiem. Owszem, sporo przeszedłeś w życiu, ale w końcu człowiek jest zwierzęciem stadnym, jak to miał w zwyczaju mówić
Arystoteles. Nawet na poziomie cząstek elementarnych istnieje zdumiewające braterstwo,
wręcz coś na kształt kwantowej komuny. Protony i elektrony nie mogą się bez siebie obyć,
a tamte drugie w adoracyjnym szale obiegają upragniony przedmiot pożądania. Brzmi nader
niedorzecznie, ale w tym jest jakaś szczypta prawdy. Silva Rerum to pojezierna miejsco-
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wość letniskowa. Mnóstwo tu ścieżek rowerowych, alejek, parków linowych, knajp, piwiarni
i przystani dla sportów wodnych. A może tak by się przespacerować nad jezioro? Posiedzieć
sobie pod rozłożystym drzewem i spijać cienisty napój mijających godzin? Niegłupia myśl,
po chwili zmieniasz kierunek spokojnego marszu. Po kwadransie jesteś nad wodą i próbujesz
oczyścić się z natłoku myśli. Przyniosłeś ze sobą maleńką pustynię własnej obecności, ale
nie możesz z niej wyrosnąć, przerzucić się na inną formę istnienia, o której nie mają bladego
pojęcia nawet mchy i wodorosty.
Siedząc na ławce, prawie nad samą wodą, rozmyślałeś o Polsce jako ogromnej maszynie produkującej zwątpienie i melancholię. W tym kraju wszystko odbywa się tylko pozornie w zgodzie z naturalnym porządkiem rzeczy, opartym na istnieniu koalicji cząstek elementarnych
w niebywały sposób wypracowującej trud samoświadomości – (pojawiły się związki organiczne jako zaczyn biologicznej hegemonii, z których wyłoniły się rzekomo istoty rozumne
nazywane ludźmi), w tym państwie wszystko funkcjonuje na kanwie wspomnianej struktury
porządku złożonego z żałosnej rzeszy osobników podporządkowanych i garstki nikczemnych indywiduów ze sfery rządzącej i biurokracji, uzurpujących sobie prawo do przywileju podporządkowywania wszystkich i wszystkiego podług własnych interesów i przepisów,
wymuszających irracjonalne, niedorzeczne posłuszeństwo jednostek, tudzież obywateli całkowicie pozbawionych łaski niezawisłości umysłu i decydowania o najdrobniejszych szczegółach własnej egzystencji. Ów kuriozalny festiwal tępoty obywateli, tak wielkiej, że można
nią zagłodzić idee o permanentnie pustych trzewiach, chociaż połykają w całości całą substancję myślenia i materię, której to substancji jest mniej niż najrzadszych pierwiastków
w przyrodzie, zaczyna się w decydującym momencie ludzkiej egzystencji, a mianowicie wraz
z oszałamiającym błyskiem narodzin, natychmiastowo gasnącym, gdy noworodek zaczyna
wydawać z siebie improwizowany krzyk jako pierwotny protest przeciwko istnieniu; i nawet
jeśli ten pierwszy w życiu płacz jest słusznie tłumaczony potrzebą oczyszczenia płuc po akcji
porodowej, to w nim jest misternie skryty inny – niemal skowyt, że oto nadeszły narodziny będące największą porażką jeszcze nieuformowanej egzystencji (już na samym wstępie, chociaż narodzony nie przestąpił progu ontologicznej sieni, będącej miejscem, o którym
nikt nie jest w stanie sobie przypomnieć i nawet nie podejmuje takich heroicznych prób)
i odtąd będzie zdany na bycie przynależnym do straszliwych otchłani instytucjonalności, czy
to pod postacią domu rodzinnego lub placówki opiekuńczo-wychowawczej, czy wraz z upływem lat, piekiełka szkolnych murów, urzędów i zakładów pracy. Trzeba przyznać, że polski
system zniewalania i sterowania obywatelami jest zgrany do tak cyzelatorskiego stopnia,
że jedynym słusznym porównaniem jest wodór, który musi mieć konkretną masę atomową,
bo w innym wypadku nic by nie istniało. I oto każdy, komu przyszło narodzić się w tym
kraju istnieje podwójnie – jako ontologiczna breja podatna na najdrobniejsze zmiany bezlitośnie przestawiające liczne przegródki i zakamarki otoczenia, w którym latami pogłębia
się w zdumiewającej sztuce inercji i rezygnacji, i jako po prostu przedmiot: akt urodzenia,
dowód osobisty, zeznanie podatkowe.
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Do pokoju w hostelu wróciłeś tuż po zmierzchu z głębokim przekonaniem, że nic nie
wiesz, niczego nie jesteś w stanie pojąć na wydeptanej ścieżce jasnego umysłu, przedzierając się przez nieprzyjazną mentalną dżunglę, jako maczetę mając puste myśli. Na sznurkach
rozpiętych nad ulicą wisiało luźno rozwieszone pranie i pomyślałeś, że istniejesz bardziej,
gdy tak próbujesz kontaktem wzrokowym skumplować się z czyimiś bokserkami lub stanikiem. Bielizna faluje resztkami czyjejś obecności i to wystarcza na niemal osobiste poznanie
jej właścicieli.
3.
I powróciłeś, chociaż zawsze byłeś w miejscu, niezależnie ile razy wychodziłeś z domu,
zawsze byłeś w miejscu, to jest bezsprzeczne, że w ciągu całego życia nikt nie uczynił rzeczywistego kroku naprzód. Owszem, stąpamy, ale nie potrafimy stąpać w sobie, jesteśmy
w stanie przejść wiele kilometrów, lecz nie samych siebie, bierzemy kluczyki i odpalamy
auto, ale ciągle każdy z nas tkwi w MIEJSCU. Przestrzeń jest nie do zniesienia. Nie da się
łatwo zdzierżyć faktu, że istnieje dystans i konieczność ruchu, straszliwy przymus posiadania odrębnego ciała, jakby wszystko nie mogło być czymś wspólnym i jedynym, jakimś
monolitem. Gdziekolwiek nie rzucić okiem, tam niedorzeczny partykularyzm trawników
i sznurków na bieliznę, galerii handlowych i parkingów; flagi falują na budynkach niczym
wyszyte nowotwory, złośliwie zjadając relikty jestestwa wolnego od idiotyzmu przynależności narodowej i politycznej. W ogóle to wszystko nie ma najmniejszego uzasadnienia w czystej ontologii: przecież bakterie nie znają się na mikroskopach, a pierwiastki chemiczne
nie są ani prawicowe, ani lewicowe; zresztą nawet najtrafniejsza argumentacja nie ma najmniejszego sensu, bo i tak pretensjonalność jak zwykle bierze górę i jesteśmy skazani na jej
maszynerię, nieustępliwą menażerię struktur i systemów. Jesteśmy skazani na walkę o kapitalistyczny ogień, jakim są pieniądze, dlatego całe lata używamy kart płatniczych niczym
paleolitycznych narzędzi krzemiennych, żeby wykrzesać z nich ogniska domowe i tzw. komfortowe życie, ale i tak prędzej czy później gasimy je przelewającą się czarą goryczy, która
napełnia się samoczynnie, niezależnie jakich używamy środków ostrożności i jak bardzo
staramy się żyć zdroworozsądkowo. Stosujemy najrozmaitsze środki ochrony indywidualnej, począwszy od miękkiej inkwizycji prezerwatyw niewpuszczającej nowych pasażerów
na okręt ochrzczony szumnie POCZĘCIE, przez błogosławione zgromadzenia zakonne psychotropów, w których pigułki jako mnisi w blistrach wprowadzają święty spokój, po odwoływanie się do wyższych instancji istnienia, niezależnie czy to kosmici, Bóg lub święty kamień.
W każdym człowieku istnieje punkt czystej świadomości, poza zasięgiem wszelkich
porządków kulturowych i idei, nieskażony tradycją i kolektywizmem. Jest niczym rzeka
opływająca w zdumiewające bogactwo podwieczornych godzin, nieznana planeta obcego
układu słonecznego, coś, czego nie da się określić dobrymi słowami, od początku do końca
niewypowiedzianego. Od zarania dziejów trwa zaciekły konflikt pomiędzy rzeczywistością,
a wyśnionym światem. Brudne pranie ściera się z nieskazitelnością myśli, geometria z niepojętą bezkształtnością pragnień.
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Teraz przyszło mi obcować z nieznośną materią miasta, ze sklepami z neonami będącymi
postmodernistyczną formą aureoli, o bladym świcie wpatruję się w mariaż zaspanych przodowników pracy wsiadających do tramwajów i pijanych nastolatków powracających z knajp
i pubów poznańskiej starówki. Oto jak dwa sprzeczne plemiona współczesności spotykają się
w tym samym miejscu, zupełnie jakby zmarli otrzymali zaproszenie do salonu odnowy biologicznej albo – na kurs coachingu i samoobrony, jakiegoś metafizycznego aikido, aby obronić
się przed przytłaczającą świadomością, że jest już po wszystkim i dopiero wtedy nauczyliby
się na poziomie godnym arcymistrzów, boksować z całych sił w zbutwiałe wieka trumien;
ba, zupełnie jakby neandertalczycy udali się na kurs prawa jazdy i aktywnie uczestniczyli
w życiu portali społecznościowych. Bezchmurne niebo nie okazuje nikomu zainteresowania,
w ogóle nie interesuje się samym sobą, żadnej formy materii nie obchodzi ona sama, a woda
nie zachwyca się własnym istnieniem. Sam nie wiesz dlaczego, chcesz opowiadać o tych
spostrzeżeniach, przecież nie mają w sobie solidnej linii fabularnej, narracyjności i dialogów, uznajesz, że te komponenty opowieści są całkowicie zbędne, wszakże czy kiedykolwiek
rozmowa z kimś znajomym albo przygodnie spotkanym człowiekiem realnie uśmierzyła
rozrastającą się ranę samotności? Zresztą sam język jest największym samotnikiem, w zasadzie wszystko co napisano stanowi budulec pustelni, która nigdy nie zostanie ukończona.
Wszystko, co zostało wypowiedziane jest straceńczą pieśnią, więcej nadziei mają w sobie
ryby na haczyku wędki, czy trawniki przed południem w oczekiwaniu na ostrza kosiarek.
W tym samym czasie w wielu miejscach na planecie pojawia się błysk w oczach, które się
nie znają i razem tworzą jasny komunikat przekazywany od zarania dziejów. Zupełnie jakby
sama obecność samoświadomych istot była doniosłym wynalazkiem, spektakularnym osiągnięciem nie dającym się powtórzyć.
Czasami śnię, że długimi godzinami wpatruję się w śnieżący telewizor i próbuję siebie
odnaleźć jako którąś z białych kropek. I chociaż wiem, że nigdy mi się to nie uda, wciąż nie
rezygnuję. Jest w białym szumie jakaś obietnica, że kiedyś wszystko zostanie wyjaśnione
i wtedy nie pozostanie nic innego jak tylko zamknąć oczy i spotkać się ze samym sobą.
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komentarz: bartosz benduch

Między Stachurą a Stachurskym
Wierzę, że istnieje pewna granica, często subtelna – jak w strefie Schengen – a czasem
wyrastająca przed czytelnikiem niczym mur na granicy między Stanami Zjednoczonymi
a Meksykiem. Ta granica oddziela dobrą prozę poetycką od tej mniej dobrej lub po prostu
złej. W przypadku utworu Patryka Nadolnego, jeśli spojrzymy na mapę, to odnajdziemy się
z pewnością gdzieś między Atlantykiem a Bugiem, a szczelność będzie zależała tutaj wyłącznie od paszportu wrażliwości czytelnika – w tym przypadku ja pochodzę z Azji Centralnej.
Piszesz poezję, to zostań przy poezji, bo inaczej pisząc prozę wciąż będziesz pisał poezję.
Nie chcę być tutaj złośliwy, chodzi mi jedynie o pewną manierę autora, która sprawia,
że język, wysuwający się tutaj przed treść, staje się nie kanałem komunikacji, lecz barierą,
przez którą czytelnik musi się przedrzeć. I choć może to być doskonały chwyt literacki,
mający zwrócić i zatrzymać uwagę czytelnika, to w dalszej lekturze staje się on zwyczejnie
nudny, a opowiadanie wydaje się przegadane. Być może jest to zasługa narracji prowadzonej w drugiej osobie, która choć jest niewątpliwie ciekawym zabiegiem, to jednak powoduje
u czytelnika dyskomfort ze względu na swoją nienaturalność, czytelnik przecież nie jest
bezkrytycznie podatny na wszelkie sugestie. A co jeśli jednak celem Nadolnego jest wywołanie w czytelniku tego rodzaju dyskomfortu?
Przeczytajmy raz jeszcze pierwsze zdanie opowiadania i zastanówmy się nad jego głównymi środkami ciężkości: „Twój pociąg odjechał rozpromieniony przedśmiertnymi drgawkami zachodzącego słońca, wylizując długim jęzorem przyczepionego składu rozlewający się
krajobraz, wytrwały i swobodny w pradawnym istnieniu, skupiony od stuleci na własnych
nieznanych i wewnętrznych sprawach; jedynie gdzieniegdzie krowy na wypasie niweczyły
przedwieczorną intymność horyzontu zasnutego bezwiednymi obłokami, przypominającymi
nieznaną formę starożytnych piktogramów”. Autor pozwala sobie na złożone szarże, na rozdmuchiwanie do rozmiarów astronomicznych prostych obserwacji. Rodzi się więc pytanie:
DLACZEGO?! Możemy oczywiście przyjąć, że idzie o rolę słowa, że to nie „co”, ale „jak”
opisane ma być ważne. Jeśli jednak wyjdziemy z tego założenia i cierpliwie przedrzemy się
przez plątaninę metafor, to skonstatujemy, gdzieś pomiędzy pociągiem a polem, że zostaliśmy oszukani, bo żadnego „jak” nie ma, a my zostaliśmy zalani istną falą słów, która nic
prócz samej siebie nie niesie. Wszystko tutaj musi mieć dookreślenie i to takie, którego nie
da się zamknąć w jednym wyrazie, autor nie idzie na łatwiznę, on niczym Piotr Apostoł łowi
na leksykalnym jeziorze Genezaret całe ławice słów tak pięknych, jak i zbędnych. Odbiorca
zalany tym słowotokiem MUSI docenić bogactwo słownika autora, problem polega na tym,
że gdzieś w połowie drugiej strony jesteśmy okrutnie zmęczeni niekończącymi się zdaniami,
a autor jakby tego nie dostrzegając, ładuje w nas kolejne rozbudowane wypowiedzenie. I tak
jest właściwie do końca.
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Skłamałem! Są przecież wypowiedzi bohaterów. Niewiele ich wprawdzie, ale pominąć je
byłoby wielką stratą. Popatrzmy na odpowiedź jakiej może udzielić kobieta nagabywana przez
kogoś, z prawdopodobnie dość jednoznaczną propozycją: „Mówiłam już frajerze, że nie chcę
mieć z tym nic wspólnego. Przestań nękać mnie intratnymi propozycjami, które z pewnością są najczystszym blefem”. Wszyscy słyszeliśmy tego typu rozmowy na przystankach
i w barach, i byliśmy okrutnie zdziwieni, że ktoś „intratną propozycję” określa „najczystszym blefem”. Trzeba jednak stanąć ponad tym i powiedzieć sobie, że to element świata
opowiadania Nadolnego, a świat opowiadania ma swoje prawa – dialog opowiadania nie jest
zapisem rozmowy, ale jej autorskim, poetyckim kolażem, zapisem nie konkretnych słów, ale
raczej stanów – to prawda, ale dialog powinien jednak oddawać zindywidualizowany charakter wypowiadających się postaci, powinien odzwierciedlać charakter sceny i być w jakiś
sposób autentyczny i dobrze zbudowany, przez co w pewnym sensie bliski czytelnikowi, albo
choć przez czytelnika akceptowalny. W opowiadaniu Nadolnego wypowiedzi postaci są jedynie katalizatorami do całej palety przemyśleń drugoosobowego narratora-bohatera, a przez
to zatracają swój charakter, co doskonale obrazuje nam rozmowa w hotelowej recepcji:
– Pan tak samemu wybrał się w te strony?
– Tak, zgadza się. W nieswoich stronach cenię sobie odosobnienie i delektuję się spokojem.
– Rozumiem, nie chciałam wymóc takiej odpowiedzi. Tak tylko zapytałam.
– Proszę się nie przejmować. Czy jestem outsiderem, czy też nie, wiadomo, to moja
osobista sprawa, ale jeśli chcę, to mogę o tym kogoś poinformować […].

I znów można powiedzieć, że to jedynie chwyt, który ma poruszyć czytelnika i zwrócić
jego uwagę na pustkę wygłaszanych na co dzień słów, na ich nieprzystawalność do sytuacji, sztuczność, która została przez autora przedstawiona w krzywym zwierciadle. Owszem!
Jednak ten i inne dialogi, przez swoje nieprzystawanie do rzeczywistości, nie stają się literackim chwytem, ale wywołują raczej uśmiech czytelnika.
Autor wodzi nas za nos, bowiem wszystko jest tutaj celowym zabiegiem, przegadanie,
zniekształcenia dialogowe, przemyślenia, etc., a kluczem w jego rozumieniu jest nazwa miejscowości, do której na wypoczynek udaje się bohater – Silva Rerum. Sylwa bowiem to specyficzna forma piśmiennicza, niezwyke popularna w tradycji szlacheckiej, a odświeżona przez
postmodernizm, łącząca w sobie cechy prozaicznych zapisków z życia codziennego z tekstami o charakterze literackim, czy refleksyjnym, a nawet filozoficznym. Pod płaszczem warstwy stylistycznej kryje się więc historia, którą stara się przedstawić autor, wycinek z życia,
krótki przypis do biografi, z pozoru nieznaczący wyjazd do nieistniejącego miasteczka Silva
Rerum, to podróż nie tylko fizyczna z punktu A do B, z miejsca bliżej nieokreślonego, miejsca zamieszkania do miejsca odosobnienia i wypoczynku, ale nade wszystko podróż w głąb
siebie, próba poukładania zburzonych struktur wewnętrznych i wyprowadzenia wniosków,

135

KO N T E N T. K WA RTA L N I K L I T E R A C K I

a przez to scalenia własnego JA i ułożenia swojej sylwy, służącej nie tylko za drogowskaz, ale
i za instrukcję do rozumienia świata. Wszystko to jest suto oblane sosem przemyśleń często
błahych i dawno już przemyślanych, ale momentami też oryginalnych, gotowych poruszyć
czytelnika, tak jak powinno mieć to miejsce w skrzyni, w której wszystko się miesza.
Spróbujmy jednak podczas lektury zabawić się z opowiadaniem, wejść w nie nieco inaczej
i spróbować czytać Nadolnego, nie przez pryzmat sylwy, ale jako pastisz grafomaństwa, jako
pastwienie się nad literacką impotencją. Wtedy również dostarczymy sobie kilkudziesięciu (kilkunastu?) minut znakomitej zabawy, w której znajdziemy pośród stosów siana kilka
złotych igieł. Właśnie dlatego opowiadanie Nadolnego kładę gdzieś między Stachurą a Stachurskym. Między wysublimowaną wizją świata przetworzoną przez umysł poety (to o Stachurze!), który w sylwie wyciąga esencję ze swoich przemyśleń, a rubasznym popisem, który
może tak irytować, jak i bawić.
Podsumowując te chwile spędzone z Wszyscy jesteśmy dla siebie białym szumem oddam
znów głos autorowi, który sam chyba najlepiej charakteryzuje swoją twórczość: „Sam nie
wiesz dlaczego, chcesz opowiadać o tych spostrzeżeniach, przecież nie mają w sobie solidnej
linii fabularnej, narracyjności i dialogów, uznajesz, że te komponenty opowieści są całkowicie zbędne, wszakże czy kiedykolwiek rozmowa z kimś znajomym albo przygodnie spotkanym człowiekiem realnie uśmierzyła rozrastającą się ranę samotności? Zresztą sam język
jest największym samotnikiem, w zasadzie wszystko cokolwiek napisano stanowi budulec
pustelni, która nigdy nie zostanie ukończona”.

Bartosz Benduch (ur. 1993) – medalikarz, student filologii polskiej na UJ.
Uwielbia Kabaret Starszych Panów. Grafoman. Nigdy nic nie wydał, choć bardzo by chciał. Lubi łazić bez celu i dobrze zjeść. Woli psy od kotów. Jest łysy.
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Sny i kasztany
„Na sen najlepsze są kasztany” – mówiła babcia i wypełniała nimi całą swoją poduszkę, kilka
zawsze chowając po kieszeniach płaszczy mamy, żeby ta miała czym zająć ręce na przystankach tramwajowych. Całkiem niedaleko, przy Mickiewicza 94, mieszkał kiedyś filozof,
który katalogował słowa dzieci. Spisywał je, segregował, dociekał. Miał też „pomysł”, żeby
wreszcie uregulować Wisłę. Z prześledzonych dokumentów i korespondencji wynikało jednak, że „ideę”, na szczęście, uznał za niefortunną, co być może uratowało i ulicę Mickiewicza, i całe „morze traw”. W jego podwórzu rósł do teraz stary kasztan. Dzieci chodziły
tam zawsze jesienią i zbierały po kilka owoców dla siebie. Chowały je w pióra, żeby spać
twardo i nie odzywać się przez sen. Z okien domu odległość wydawała się bezpieczna, ale
ilekroć dziewczyna przechodziła obok, starała się mieć ze sobą zapisany notesik – z jednym
zdaniem, wyrazem – mniej nią wtedy targało, mniej zawiewało w cudzą bramę. Brat chodził z nią raczej dla towarzystwa i odwagi, mówienie przez sen było niebezpieczeństwem
Mimy. On zawsze zasypiał pierwszy i w nocy ujawniał się tylko głośnym śmiechem. Mima
spała z prawej strony pokoju. W łóżku dostawionym do szczytu biurka, nad piwnicą, z piecem węglowym centralnego ogrzewania. Leżąc, musiała pamiętać, że po drugiej stronie ktoś
inny też ma swoje biurko, ale tam odnotowani ludzie naprawdę zapadali się pod ziemię.
Za wspólną ścianą mieścił się zakład pogrzebowy. Dzieci co wieczór leżały przy zapalonym
świetle, jak długo się dało, i patrzyły na swoje cienie na ścianie tak skutecznie, aż bez niczyjego napominania same wolały już gasić światło. Dziewczynka miała często przed oczami –
otwartymi, zamkniętymi, nieważne – kupę węgla, nad którą stał jej tapczan i bała się jej tak
samo jak własnego biurka z rurą w środku ze snu. Marzyła, że pomaluje ją w końcu na biało,
tak samo jak węgiel, który widziała kiedyś zimą z pociągu przy torach kolejowych, i tym
sposobem będzie mogła sprawdzać, czy ktoś wynosi albo przynosi coś ponad to, co i tak tu
„jest”, ale rodzice pomysł uznali za bzdurny. Mima prosiła dalej, żeby na noc kupę węgla
pod jej łóżkiem zakrywać chociaż drugim prześcieradłem, tłumacząc się na zapas, że jeśli
kiedyś w nocy wpadnie, to chociaż na pościel, ale tego typu uwagi rodzice puszczali już
zupełnie mimo uszu. Żeby wciąż nie kontrolować – zachowujesz się znowu jak kontroler,
irytowała się mama. Od momentu, kiedy dziewczynka ustawiła równo swoje papcie przy
krawędzi tapczanu, „kładąc się spać”, wyobrażała sobie, że za wspólną ścianą są raczej
cenne muzealne eksponaty, ewentualnie zbiory. Tym sposobem w nocy przechodziły do niej
zwierzęta z portretów:
Widzę siebie, śpiącą na brzegu łóżka z ciałem pod kołdrą – zapisywała rano – zwrócona
jestem do środka pokoju, plecami do ściany. Właśnie ta ściana budzi moją uwagę. Poprzybijane są do niej postacie, które właśnie mi się śnią – głównie zwierzęta, które wyrywają się
w moją stronę z rozwartymi paszczami. Najbardziej zapamiętałam przybitą za ogon łasicę.
To nie był przyjemny sen. Tak jakby to, co tylko mi się śniło, zmieniało się w rzeczywistość,
która może mi zagrozić. Łasice były brązowe i miały białe brzuchy. Wyskoczyły zza ściany.
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Jedna była większa od pozostałych i miała bardzo ostre zęby. Musiałam ją sama przybić
metalowym, srebrnym gwoździem nad swoją głową. Wyrywała się i wiła, jakby miała mnie
pogryźć. Odwróciłam głowę do wnętrza pokoju.
Idę sama na plac zabaw. Podobno na trawnikach obok ustawiono karuzelę. Widzę ją. Kiedy
podchodzę do karuzeli, nie ma na niej dzieci, tylko same figurki zwierząt – koni i słoni.
Karuzela zaczyna się kręcić, podnosi się do góry jak talerz na kijku ulicznego komika albo
tort i przechyla na bok. Kiedy kręci się tak szybko i krzywo, te zwierzęta, które są bliżej
ziemi, uderzają w nią przy każdym obrocie. Najpierw stają się od tego żywe, potem wszędzie
jest pełno krwi, a na końcu mięso.
„Ja pod kołdrą jako dziecko jednak czytałam” – podsumuje rano zapiski córki mama,
a Mima wytłumaczy, że nie chciałaby mieć do swoich snów żadnych pretensji i co teraz
z nią będzie? Pytała o Józefa, który przede wszystkim śpiąc, uratował całe państwo egipskie, i dodawała, że wczoraj wieczorem wydawało jej się, że był tu sztorm jak nad morzem.
Na uspokojenie dostawała kilka albumów z prawdziwym malarstwem, które mogła wyjątkowo oglądać przy śniadaniu, a babcia podsumowywała, że „szczęście przychodzi jednak
do tego, kto śpi i czeka – tylko”. Kiedy oczy dziewczynki były już „porządnie” otwarte,
straszne zbiory okazywały się puste, z twarzy w portretach można było wyczytać wiele,
a z namalowanych pyszczków oczywiście nic. W okolicach głowy dziewczynki budził się
za to głos: „a może, moje dziecko, ty chcesz sprzedawać swoje sny?”. Mima przestraszona,
że przyjdzie jej kiedyś zarabiać na nocnych sprawkach, postanawiała coś po raz kolejny
bardzo na poważnie – tym razem budzić. Miły i wesoły nastrój u wszystkich. Zamiast rozmyślać o tym, co jest pod spodem i o niewygodnym problemie kolejnych, przeczuwalnych
warstw w tym domu, które jak wszystko, co zakryte, musiałyby być w „złym guście”, otwierała „po prostu” tapczan w poszukiwaniu skarbonek, plastikowych świnek, które leżały
tam zamknięte – już jako zabawki – po skończonych lekcjach oszczędzania. Stawali razem
na parapecie i przez okno wyrzucali pieniądze na ulicę, szukając jednocześnie w brzuszkach
zakrętek i woreczków, których tam nie było. Wspominając dzięki temu dzieciństwo jako
sielankowe, Mima w myślach podśpiewywała sobie z ulgą: karuzela czeka, wita nas z daleka
i smuciła się trochę jak zwykle, tym razem o to, że dzielnica nie jest aż tak wywrotowa jak
w śnie mamy albo jaka mogłaby być, bo naprawdę wysokie fale są oczywiście na wybrzeżu.
Tu można – co najwyżej – chodzić po krawężnikach albo po murku przy przychodni lekarskiej, ćwicząc równowagę na kilka sposobów, co też nie jest przecież w życiu bez znaczenia.
Na koniec, przedszkolnym zwyczajem, dziewczyna rozdawała rzeczywistości kilka czarnych
kropek, przylepiając je od zewnętrznej strony na szybę, żeby choć trochę decydować o tym,
co ciągle i niezależnie od wszystkiego płynie, płynie – i od razu czuła się jakoś pewniej.
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komentarz: mikołaj borkowski

Między wspomnieniem a wspominaniem
Narracje z perspektywy dziecka nie są w literaturze niczym nowym, a w polskiej tradycji
literackiej występowały już bardzo często: od Schulza, przez Dolinę Issy Miłosza, po retrospektywny Gnój Kuczoka. Trzy nazwiska męskie, trzy męskie dzieciństwa. Wszystkie odnajdujące dziecko w konfrontacji ze światem dorosłych – reprezentowanym przez rodziców,
opiekunów – ale również przez dorosłego autora, dla którego powrót do dzieciństwa rzadko
bywa nostalgiczną reminiscencją, częściej powrotem do świata, do przeżyć obcych dorosłemu czytelnikowi – lub przynajmniej zapomnianych.
U Barcikowskiej dzieje się nieco inaczej. Narracja trzecioosobowa, przeszła, zbiega się
z narracją pierwszoosobową, teraźniejszą, z zapisków Mimy: łączy wspomnienia ze wspominaniem, doświadczenia – z doświadczaniem. Czas, miejsce nie odgrywają tu większej
roli: są raczej płaszczyzną, niż osią współrzędnych. Gdzieś i kiedyś – coś wszelako konkretnego. Mima posiada, zatracany najczęściej, dar syntetycznego ujmowania świata, który
działa podobnie jak klasyczne koło hermeneutyczne: całość postrzegana przez detal, detal
widziany w całości. Pokój, w którym śpi, nie jest zamknięty: za ścianą mieści się zakład
pogrzebowy, którego istnienie tam i jednocześnie tu nie jest jeszcze przez dziecko rozróżniane, a co za tym idzie, ignorowane. Nie ma w świecie Mimy miejsca na dorosłą umowność:
zwierzęta na karuzeli nieuchronnie stają się żywym mięsem ze snów, biały kolor jest wciąż
postrzegany jako antidotum na obskurność świata, a pieniądze mogą służyć jako kapsle,
którymi można pstrykać jak pchełkami. W świecie Mimy znaki nie mają racji bytu.
Powroty do dzieciństwa często są formą terapii. Jeśli iść tym tropem, to Kasztany i sny
o zwierzętach mogą być co najwyżej terapią dla świata, powrotem do rzeczywistości pozbawionej idei znaczenia. Kasztany nie muszą być symbolem: mogą zamiast tego być przyjemną
w dotyku kulką, którą można bawić się w kieszeni. Kasztan rośnie w ogrodzie profesora,
który bada język dzieci. Prztyczek w nos dla prób zawłaszczenia dzieciństwa przez naukę?
Niebezpiecznie blisko odkrycia de Saussure’a znalazła się Mima śniąca: zakradła się egzegeza biblijna (notabene funkcjonalna: Józef jako pracownik/zbawca oniryczny – dlaczego
nie, to wspaniała figura!), oczy stały się „już «porządnie» otwarte”, a portrety powoli
przemieniły się w obiekty do interpretacji.
Poczucie niesamowitości, das Unheimliche, jest w snach Mimy szczególnie wyraźne: ożywające portrety zwierząt, poczucie zagrożenia i – co najbardziej niezwykłe – oddalenie go nie
poprzez zabicie agresywnej łasicy, ale poprzez przybicie go za ogon. Można tu iść Freudem,
można za Irzykowskim, można też przestać śnić sny o znaczeniu i spojrzeć na decyzję Mimy
z jej perspektywy: rezygnując ze śnienia – postanawia wybudzać. Sen, w którym panuje
splot znaczącego i znaczonego, który poddaje się interpretacji, jest przeciwstawiony życiu,
negacji gry znaczeniami. Nagle pojawia się bowiem w głowie Mimy głos (dorosłość przema-
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wia zza zasłony?), który odciąga ją od śnienia i kieruje do budzenia – bezpiecznej praktyki,
bez zagłębiania się w siginifié i freudowskie wycieczki. Odkrywanie „po prostu” zakrytego,
godne podziwu ignorowanie porządku świata. Czy nie to właśnie czyni z dzieciństwa mitologizowaną wizję nieskażonego stanu natury? Musielibyśmy zapewne zapytać o to dorosłą
Mimę. Póki co – widzimy, jak ten stan zaczyna się burzyć. I, inaczej niż Mima, nie czujemy
się wcale pewniej.
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MARIA, CÓRKA CIEŚLAKA
Posłuchajcie i przebaczcie bracia i siostry prawosławne.
W październiku do małego pokoiku redakcji gazety, w której pracuję, przyszły moje przełożone Natalia z Iwoną, stanęły i powiedziały:
– Wiesz, przyszedł Mesjasz. Jest już pod Jarosławiem.
Rozpoznałem aluzję, mimo to chciałem zignorować ich zaczepki, myśląc, że znowu ze mnie
żartują. Zaraz jednak dziewczyny parsknęły śmiechem, co oznaczało, że żarty się skończyły.
– Pojedziesz do Betlejem i zrobisz o tym reportaż. Jesteś przecież specem od tematów
„maryjnych”.
Rozpoznajecie aluzję bracia i siostry prawosławne, wiecie, w jaki sposób otrzymałem
tę robotę. Oczywiście nie od razu chciałem się na tego Mesjasza zgodzić. Na wezwanie:
„Mesjasz zbliża się wielkimi krokami”, odpowiedziałem: „Nie jestem Markiem ani Łukaszem, ani Janem, ani Mateuszem”.
– No to kim jesteś? – zapytały niewiasty.
– Jestem Tomaszem – odrzekłem.
– A my jesteśmy twoimi szefowymi.
Powiedziały prawdę, a ja nic nie mogłem zrobić, musiałem jechać. Tego dnia szefowe
ulitowały się nade mną i wprowadziły mnie w całą tę herstorię. Powiedziały, że w wiosce
Betlejem na Podkarpaciu żyje mężczyzna, który swoją nastoletnią ciężarną córkę ogłosił
matką Boga – a swego przyszłego wnuka – Mesjaszem. Wytworzył się tam wpierw mały, ale
z biegiem czasu coraz większy kult jej osoby. Natalia i Iwona zgodnie uznały, że temat ten
jest bardzo podobny do tematu krwawiącej hostii w Sokółce.
– Tamten temat wtedy żarł. I ten też będzie, jeśli go rozdmuchamy – przekonywały mnie.
A zatem Mesjasz ma się narodzić powtórnie, do tego w Betlejem, tylko że tym razem
polskim. Przyjdzie i uczyni to, czego nie udało się – pomimo wielu hucznych zapowiedzi – ludziom; ogłosi prawdziwy koniec historii, ostateczny krach wielkich narracji, czyli
koniec świata. Postawiony wobec tych faktów, nie mogłem zrobić nic innego niż spakować
się i pojechać do Niej, do Niego do Betlejem.
Już w drodze byłem świadkiem zapowiedzi dni ostatecznych. Przeglądając numer „Logosu
i Ethosu”, natknąłem się na artykuł, w którym jacyś skandynawscy naukowcy dowodzili,
że są bliscy wynalezienia leku zapewniającego nieśmiertelność. Od razu połączyłem te dwie
sprawy. No tak, myślałem, Jezus powraca w idealnym momencie, w zasadzie przychodzi
na ratunek ludziom, którzy najwyraźniej chcą doprowadzić do kolejnej wielkiej tragedii.
Zacząłem fantazjować: Co by było, gdybyśmy stali się nieśmiertelni? Oczami Jana widziałem, jak świat ludzi nieśmiertelnych zmierza ku zagładzie.
Oczywiście wszystko to od początku było moją fantazją. W żadnego Jezusa nie wierzyłem,
tym bardziej w tego, który miał przyjść teraz na świat. Od początku była to dla mnie ludowa
wariacja o wszechpolskim rodowodzie Zbawiciela. Przez chwilę nawet myślałem, że ten cały
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Józef Cieślak to pewnie jakiś porąbany narodowiec owładnięty manią przypisywania wszystkiemu, co najlepsze, polskości. I wziął się teraz za najcięższy kaliber, Jezusa. W tamtym
momencie najmniej chyba myślałem o Marii i to był mój największy grzech.
Gdy przyjechałem do Betlejem, nic nie zwiastowało cudu. Była to najzwyklejsza polska
wieś. Opustoszała, wyglądała trochę jak skansen, po którym włóczyło się kilkoro dozorczyń
i konserwatorów zabytków, starych, zbliżających się do emerytury, o ile nie do grobu. A Iwona
z Natalią mówiły o tym wydarzeniu tak, jakby Betlejem miało stać się nowym sanktuarium,
do którego pielgrzymują wierni z całej Polski. A tu pustki, kilkoro starszych ludzi na krzyż,
tych, co to już pewnie na lek dający nieśmiertelność się nie załapią. Gdy na tej pustyni spotkałem człowieka, zapytałem o gospodę Cieślaków. Starzec wskazał drogę. Patrzył na mnie
spode łba, więc wyjawiłem mu powód swojej wizyty, co zresztą było idealnym pretekstem
do tego, aby zapytać, czy wierzy. Starzec odpowiedział: „wierzę”. Po drodze zaczepiłem
jeszcze kilka innych osób. Wierzyli. Wszyscy. Nie spotkałem w Betlejem może wielu ludzi,
ale nie spotkałem nikogo, kto by nie wierzył. „Niech pan idzie tam, sam zobaczy. Niech pan
o tym napisze. Niech się w mieście o tym prędko dowiedzą, wszyscy Polacy” – mówili. A ja
coraz bardziej czułem się jak Marek, Mateusz, jak Łukasz… i przez chwilę zapomniałem
o tym, że jestem Tomaszem.
Gdy zaszedłem do gospody, nie przywitały mnie tłumy. Żadnych modlitw, żadnych zawodzących dewotek, nic podobnego. Przy stolikach siedzieli, tak jak ja teraz tutaj, ludzie, jacyś
mężczyźni. Pili piwo, rozmawiali jakby nigdy nic. Podszedłem do baru zapytać o Marię.
To był jej ojciec, ten wysoki korpulentny mężczyzna stojący za ladą. Tak też mi się przedstawił: „Jej ojciec”. „Jestem Jej ojcem” – rzekł to, zachowując poważną twarz, która z żadnej strony nie przypominała oblicza obłąkanego. Gdy wypowiadał te słowa, za każdym
razem kładł akcent na „jej”, tak że określenie „ojciec” było tylko dodatkiem. A zatem Józef
nie był „Józefem”, tylko „Jej ojcem”, zrezygnował z siebie na rzecz swojej błogosławionej córki. Naprawdę pomyślałem wtedy przez chwilę, że to z miłości – i sam dziwiłem się
swoim myślom.
„Jej ojciec” przyjął mnie tak, jak przyjmuje się pielgrzymów. Nie pytając o to, czy jestem
głodny i spragniony, postawił przede mną kufel zimnego piwa i miskę zupy jarzynowej.
Oczywiście, że byłem wtedy głodny, jak się później okazało, ostatni raz w życiu. Milczał, gdy
jadłem. Odezwał się dopiero wtedy, gdy pusta łyżka zabrzęczała w talerzu:
– Musicie o mojej córce i jej synu napisać. Posłał was Pan, aby nieść Dobrą Nowinę.
„Jej ojciec” wszedł ze mną do pokoju brzemiennej. Nic ciekawego, mała izdebka na poddaszu,
a w niej: łóżko, szafki – jedna mała na jakieś bibeloty, druga większa – na ubrania, na ścianach święte obrazy. Bardzo skromnie jak na Mesjasza. Na starannie obleczonym łóżku siedziało
dziecko – Maria, w wyraźnie zaawansowanej ciąży. Pierwsza myśl, jaka narodziła się we mnie
po zobaczeniu Marii – „Jego córki” i zarazem „Jego matki” brzmiała: „A więc tak to musiało
wyglądać”… I rzeczywiście, jakbym odszedł na moment z tego świata i przeniósł się te dwa
tysiące lat wcześniej, przeniósł się z tego udawanego polskiego Betlejem do tego prawdziwego.
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I patrzyłem wtedy na Marię, ale nie rozmawialiśmy. Stał przy nas i czuwał „Jej ojciec”,
na wszystkie moje pytania skierowane do niej odpowiadał za nią, jakby Maria nie potrafiła
mówić. „A więc pozbawił ją języka” – myślałem wtedy i zastanawiałem się dlaczego? Dlaczego człowiek, który kocha, odcina ukochanej osobie język, nakazuje milczenie? Być może
rzeczywiście łatwiej jest wejść do Królestwa z odciętym językiem, jednak tu na ziemi nie
sposób bez niego żyć. „Jej ojciec” był tak naprawdę „Jej strażnikiem”, strzegł ją przed kimś.
Przed kim? Może przed nami, wszystkimi ludźmi pragnącymi jakiegoś zbawienia.
W zasadzie zaraz po wizycie u Marii miałem wracać. Przyjechałem, zobaczyłem, co trzeba –
zapamiętałem. Spisać to w formie tekstu to już drobnostka. A jednak coś – jakiś inny, pewnie
szatan – podkusił mnie, aby zajrzeć jeszcze na plebanię betlejemskiej parafii. Przyjął mnie
tam dość serdecznie całkiem jeszcze młody duchowny. Udawałem na początku pielgrzyma,
niby pielgrzymującego do pobliskiego sanktuarium. Gdy poczułem, że zdobyłem zaufanie
duchownego, postanowiłem spytać o Marię. Dobroduszna twarz księdza z miejsca spoważniała. „Pan jest dziennikarz?” – spytał. Przyznałem się. Pomyślałem, że zaraz wyrzuci mnie
z plebanii, ale nie. Ksiądz zostawił mnie samego w kuchni, poszedł w stronę pokoju. Wyciągnął z szafki jakieś papiery, wrócił i położył je przede mną.
Nie, myślałem sobie, kto jak kto, ale ksiądz wierzyć nie może. Jemu nie wolno.
– A co mi tam. Im więcej ludzi się o tym dowie, tym lepiej – rzekł, kładąc przede mną
jakieś kserówki.
– Co to? – spytałem mechanicznie.
– Dokumentacja medyczna Marii Cieślak. Niech pan sam zobaczy.
Zacząłem przeglądać podrzucone kserówki. Były to wyniki badań ginekologicznych Marii
Cieślak. Wynikało z nich, że Maria nie poczęła naturalnie. Przypatrywałem się tym dokumentom długo. Wyglądały wiarygodnie. Widniał na nich podpis i pieczątka lekarza.
– Kim jest ten lekarz? – spytałem podejrzliwie.
– Uczciwy doktor z Jarosławia, żaden szarlatan. Marią zainteresowali się już nawet lekarze z uniwersytetów.
– Czyli Maria nie jest brzemienna?
– Jest, właśnie jest, mimo że być nie powinna.
– Niech ksiądz nie żartuje – byłem coraz mniej pewny tego, co mówię.
– Naprawdę nie przekonuje to pana? Nie wierzy pan? – powiedział z wyraźną troską
w głosie.
– Nie wierzę – rzekł Tomasz.
– Nie wierzę – powtórzyłem za nim dwa tysiące lat później.
– Musisz uwierzyć – rzekł duchowny. – Musisz też uwierzyć, że jesteś tym, który Dobrą
Nowinę zaniesie ludziom.
– Ale ja nie jestem w żaden sposób związany z Dobrą Nowiną. W żaden od dwunastego
roku życia…
– Tak, wiem – rzekł ksiądz, choć niby skąd mógł wiedzieć? – Łaska Pana spada na ludzi,
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którzy są od Niego daleko. Wie pan, czytałem jakiś czas temu artykuł o cudzie w klubie nocnym w Krakowie. Nawet mam gdzieś jeszcze chyba tę gazetę…
– Nie trzeba – złapałem księdza za ramię. – Wiem, o czym ksiądz mówi. Co mam robić?
– Niech pan wraca do siebie i pisze. Wszystko, co pan tu zobaczył. Będą z pana szydzić,
odrzucą pana. Życzę odwagi.
O mało wtedy nie zostałem apostołem. A ponieważ, mimo widocznego braku związku
z Dobrą Nowiną, doskonale wiedziałem, jak skończyli ci prawdziwi apostołowie, nie mogłem
zaufać słowom księdza. Nawet temu, co zobaczyłem, nie mogłem dać wiary. Uwierzyć można
tylko w to, co nie przeczy rozumowi. Kiedy więc wróciłem do Krakowa, oddałem gotowy tekst
do redakcji. Napisałem suchy reportaż o całym wydarzeniu, w którym zacytowałem kilka
zdań usłyszanych od Józefa Cieślaka. Zataiłem oczywiście to, co widziałem u księdza. Zaparłem się tego nie tylko dlatego, że bałem się narazić na śmiech, nie tylko dlatego, że to mną
wstrząsnęło, ale i dlatego, że owe dokumenty poświadczające boskość tego, który miał
przyjść, widziałem nielegalnie. Prócz tego nie wiedziałem, czy były autentyczne, choć jeśli
nie – były naprawdę dobrze sfabrykowane. Kto z nas jest gotowy na przesłuchania i procesy,
niech pierwszy rzuci we mnie kamieniem. Kto jest gotowy na wystawienie się na szyderstwo,
niech pierwszy wrzuci mnie w przepaść. Wydawało mi się wtedy, że w gruncie rzeczy dobrze
wykonałem swoją pracę. Wywiązałem się z zadania, nie robiąc przy tym zbytniego zamieszania. Miałem czyste sumienie – tak wówczas sądziłem. Tekst wysłałem Natalii.
Dzień później zmarł słynny Mikołaj z Kazimierza. Szybko podjęliśmy ten temat w gazecie,
zrobiliśmy nawet wywiady z ludźmi, którzy spotykali go na mieście podczas nocnych eskapad. Zdecydowano więc, że mój tekst pójdzie dopiero w przyszłym tygodniu. Dwa dni później
zadzwoniła do mnie Natalia, pytając mnie, czy nie przesłałbym jej tekstu raz jeszcze. Coś
stało się z jej komputerem – pobrała plik z maila, ale nigdzie nie mogła go znaleźć.
Odpaliłem komputer. Wszedłem w folder „teksty” i ku memu zdziwieniu – plik z reportażem wyparował. Przeszukałem cały komputer. Nic. Przypomniałem sobie, że przecież wcześniej zgrałem go na pendrive. Zawsze tak robię, gdyż w przeciwieństwie do ludzi – rzeczom
martwym zaufać nie potrafię. Ale tam też ani śladu. Oddzwoniłem do Natalii, mówiąc jej, co
się stało. Nie mogła w to uwierzyć, ja zresztą też. Ale nie była na mnie ani trochę zła. Nie
poprosiła mnie o to, żebym tekst napisał raz jeszcze, na co liczyłem. Dzień później wezwała
mnie do siebie. Myślałem, że na dywanik. Gdy wszedłem do jej pokoju, zobaczyłem Iwonę.
To ona jako pierwsza podeszła do mnie:
– Gratuluję! Dostaliśmy awans. Jedziemy do Warszawy!
Parę tygodni wcześniej – na prośbę Iwony – złożyłem podanie o przejście na wyższe stanowisko. Nie miałem nawet złudzeń, że po kilku miesiącach pracy zostanę awansowany,
jednak wówczas znów uległem Iwonie. Nie wiem dlaczego, ale tuż po tym, jak usłyszałem
o awansie, pomyślałem o Marii. Tak, o Marii, nie o Iwonie, od której byłem zależny właściwie od pierwszego dnia mojej pracy w redakcji. A jednak, dowiedziawszy się o awansie,
szukałem metafizycznego uzasadnienia tej decyzji. Gdybym nie spotkał Marii, nie byłbym
w stanie myśleć w ten sposób.
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Co z moim artykułem? Zaginął i nie odnalazł się. Nie było zresztą takiej potrzeby. Nikt
już więcej o niego nie pytał. Ja też nie przypominałem, szczególnie, że zacząłem mieć coś
w rodzaju wyrzutów sumienia, że nie napisałem tam prawdy. Czy miałbym je wcześniej,
zanim spotkałem Marię? Poza tym zajęty byłem planowaniem krótkiego urlopu i przenosinami do stolicy. Dostałem dość konkretną podwyżkę, co pomogło mi zapomnieć o całej
sprawie. Tydzień później byłem już w Warszawie.
***
Siedzę teraz w Planie B. – o ironio ironii – na Placu Zbawiciela, czekam na matkę ekszbawicielki. Siedzę na wygodnym krześle, popijam piwo. Zaraz kelner przyniesie mi kartę dań.
Przyznam się, że trochę zgłodniałem, choć to nie ma nic wspólnego z uczuciem głodu, którego w zasadzie już nie pamiętam, chyba że z książki Hamsuna. Siedzę i czekam na Marię
Cieślak, do dnia porodu szczęśliwą Matkę Boską, dziś – uchodźczynię z Betlejem. Nie od
razu się jednak spotkaliśmy. Kiedy Maria w bólach rodziła córeczkę, na moje konto właśnie spłynęła pierwsza wypłata, której kwota robiła na mnie wrażenie. Zacząłem żyć innym
życiem, kiedy „Jej ojciec” – bynajmniej nie z miłości – zaczął robić jej potworne awantury
o to, że urodziła dziewczynkę, a nie chłopca. Bo przecież kobieta – nawet w najzuchwalszej
herezji – nie może być zbawicielką ludzkości. Kiedy „Jej ojciec” uderzył swoją córkę, ta odeszła z dzieciątkiem na rękach. Dla mnie to jasny znak, że „Jej ojciec” nigdy naprawdę nie
wierzył. Bo gdyby wierzył, miałby pretensję do Boga, czyli do siebie, a nie do swojej córki.
Maria znalazła schronienie w Rzeszowie, gdzie szwendała się z dzieckiem w towarzystwie drobnych pijaczków, którzy okazali jej serce, dzieląc z nią swoje ubóstwo i samotność.
I żyłaby Maria tak z ubogimi, gdyby pewnego dnia nie zobaczyła szyldu gazety, którą z miejsca skojarzyła ze mną. Zdobyła się na odwagę i przestąpiła próg redakcji. Musiała zapamiętać moje imię i nazwisko, bo choć wtedy nie rozmawialiśmy ze sobą, widocznie dokładnie
rejestrowała to, co do niej mówię. Zanim zadzwonił do mnie mój znajomy Piotr, musiano
wykonać kilka innych telefonów. Piotr spytał mnie, czy znam taką a taką. Nie zaparłem się.
Upewnił się, czy historia, którą opowiedziała Maria, to również moja historia. Potwierdziłem. W końcu zapytał, czy chcę zobaczyć się z Marią. Zgodziłem się. Kilka dni później Maria
Cieślak wraz z córeczką przyjechały do Warszawy. Zaprosiłem je do siebie. Podzieliliśmy się
tym, co mieliśmy – naszą samotnością i naszym ubóstwem.
Przez ten czas miałem okazję przyglądać się temu dziecięciu, niedoszłemu bóstwu, które
teraz wyglądało zupełnie zwyczajnie, jak tysiące innych niemowląt. Rozmawiałem też
z Marią, szesnastoletnią mocno zastraszoną dziewczyną, która niewiele miała wspólnego
z jej przebojowymi miejskimi rówieśnicami. Ale Maria, co najważniejsze, zaczęła mówić.
Język jej był kaleki, ubogi, prosty, a mimo to (a może właśnie dlatego) niekiedy dla mnie
niezrozumiały. Najważniejsze jednak: był to jej język. Gdy Maria zaczęła mówić własnym
językiem, zobaczyłem w niej Marię Cieślak, a nie Matkę boga do boga należącą.
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„Chciałabym się uczyć. Chodziłam do gimnazjum w Jarosławiu, ale przestałam, gdy
to się stało” – powiedziała mi kiedyś, gdy przez okno patrzyła na dzieci z tornistrami idące
do szkoły. Nawet jej o to nie pytałem. W ogóle zadawałem jej mało pytań, chciałem, żeby
nauczyła się mówić od siebie.
Jest październik, miesiąc maryjny. W kościołach właśnie w ruch poszły różańce. Rok temu
pierwszy raz spotkałem Marię. Maria zostawiła niedoszłą Mesjaszkę siostrom zakonnym
w Oknie Życia. Dziecko poważnie zachorowało, wystraszona młoda matka myślała, że umrze.
Zdecydowała, że tam będzie bezpieczniejsze. Teraz czekam tu na nią, aż przyjdzie, żeby
porozmawiać o jej dalszej edukacji. Jeśli wszystko wypali, Maria jeszcze w tym miesiącu
pójdzie do szkoły tu w Warszawie. Zamieszka w bursie. Piszę „jeśli”, bo na to potrzebna jest
zgoda Józefa Cieślaka, formalnie wciąż jej ojca. Bez tego nic nie możemy. Jedziemy z Iwoną
raz jeszcze do Betlejem, aby o tym z nim porozmawiać. I znów jestem apostołem…
***
Przyszła Maria, rozgląda się, macham do niej. Muszę tu przerwać opowieść, dalej jest już
tylko życie. Życie zwyczajne, bez Mesjasza, bracia prawosławni, bez Mesjaszki siostry prawosławne. Ale nie bez nadziei. Czasem sobie myślę, że gdy córka Marii Cieślak dorośnie,
zbawi nas, zbawi nas wszystkich. Tylko jakie będzie to zbawienie?
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komentarz: aleksandra kucharska

Idź, czytelniku i wybieraj
Pan Bóg umiłował trójcę, w trzech osobach jest On, po trzech dniach zmartwychwstał,
trzech synów miał Noe i tak dalej, i tak dalej. Trzy to w Piśmie liczba pełna i doskonała.
To symbol jedności i całości jednocześnie. Mundek Koterba właśnie w trójcy zamyka swoją
opowieść. (Tutaj przepraszam czytelników, którzy nie czytali wcześniejszych opowiadań
Mundka publikowanych kolejno w pierwszym i drugim numerze KONTENTu – nie sposób
pisać o ostatnim z nich, nie wspominając o poprzednich.)
Tryptyk O Matce Boskiej – o tej objawionej, wymyślonej i kreowanej – to całość, jak
biblijna trójka kompletna i zamknięta, bo: „dalej jest już tylko życie”. Matka Boska objawia się w klubie nocnym, jest zmarłą tragicznie prezydentową i jest szesnastoletnią Marią
z Betlejem pod Jarosławiem. Tylko że to wszystko blaga, ściema, pic na wodę i fotomontaż, nie o nią chodziło w klubie Hedonic, nie o niej rozmawiał dziennikarz z Iwoną, a Marii
z Betlejem daleko do świętości. W artykule o „klubowym” objawieniu czytelnik poznawał
jego świadków, którzy dalecy byli od rozmyślań teologicznych, w Matce Boskiej Posmoleńskiej
można było prześledzić ideologiczne rozterki dziennikarza, a Maria z Betlejem nie rodzi
wcale Mesjasza, tylko dziewczynkę, opuszcza patologiczny dom, zostawia dziecko w oknie
życia i wraca do szkoły.
Całość spina klamra – Tomasz. Niewierny Tomasz, najpierw autor artykułu o objawieniu, potem głodny dziennikarz – w końcu niespełniony apostoł. Koterba dyskretnie mruga
w stronę tych, którzy śledzili objawienie, kuszenie i cierpliwie doczekali zbawienia. Przywołuje znane z poprzednich opowiadań postaci: Iwonę i Natalię oraz fakty: „wie Pan, czytałem jakiś czas temu artykuł o cudzie w klubie nocnym w Krakowie”. Przypomina uprzednie
dylematy. Może rzucone przez Tomasza: „jednak wówczas znów uległem Iwonie” jest
odpowiedzią na dręczące czytelników od trzech miesięcy pytanie, z którym zostawia Matka
Boska Posmoleńska?
Autor w ogóle lubi czytelnika „zostawiać z czymś”, porzuca myśli, tropy. Do tej pory nie
wiem, kim jest „jej” ojciec – starotestamentowym, pozbawiającym mowy Jahwe, łaskawym gospodarzem, a może ojcem, który wykorzystuje swoją nastoletnią córkę lub po prostu
panem i władcą, od którego wszystko zależy. Alfą i Omegą? Ojciec przecież „naprawdę nie
wierzył. Bo gdyby wierzył, miałby pretensję do B o g a, czyli d o s i e b i e , a nie do swojej
córki”. „Do Boga, czyli do siebie” – on jest sprawcą, początkiem, i z której strony by na to nie
patrzeć – jest końcem. Przecież edukacja Marii – pozornie uwolnionej spod ojcowskiej władzy – zależy od woli rodziciela.
Nierozwikłana zostaje kwestia zajścia szesnastoletniej Marii w ciążę. Czy było to rzeczywiście, jak sugeruje ksiądz, cudowne poczęcie, czy zwykła nastoletnia ciąża, wynikająca z braku edukacji i niefrasobliwości obojga młodych rodziców, czy poczęcie najmniej
cudowne – chore, patologiczne, dokonane za sprawą ojca dziewczyny?
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Co stało się z artykułem Tomasza? Idź czytelniku i wybieraj – zdaje się mówić autor – co
wybierzesz, to Twoje, ja swoje zrobiłem, reszta zależy od ciebie.
A co zrobił Koterba? Nasycił opowiadanie całą masą symboli, odwołań i nawiązań. Wykorzystał charakterystyczną leksykę – grzech, brzemienna, zbawienie, cud, mesjasz, apostoł.
Ojcem nie tylko jest Józef, ale też Cieślak, matka niedoszłej zbawicielki to Maria, sceptykiem jest (jakże by inaczej) Tomasz. Pojawia się także Betlejem i gospoda (choć tym razem
było w niej miejsce). Nadto, w zwieńczeniu tryptyku autor wykorzystał figurę Trójcy Świętej, wikłając w nią ojca i nienarodzone dziecko: „Jego córki i zarazem Jego matki”. Wszystkie
te nowotestamentowe motywy przeplatają się i tworzą opowieść – zupełnie świecką. Tak
jak artykuł o objawieniu nie był o objawieniu, ale o ludziach; jak Matka Boska Posmoleńska
opowiadała o wodzeniu na pokuszenie idealistycznego dziennikarza; tak Maria, córka Cieślaka nie jest o cudownym poczęciu. Mówi owszem, o Marii, córce Cieślaka, o Tomaszu,
który nie snuje już rozmyślań i nie układa modlitw cynika, czemu najwyraźniej bardziej
sprzyjało uczucie głodu niż awans i pierwsza „wypłata, której suma robi wrażenie”. Również o potrzebie zbawienia – może tego szukał ojciec w ciąży córki, a Tomasz w jej dziecku
(„Czasem sobie myślę, że gdy córka Marii Cieślak dorośnie, zbawi nas, zbawi nas wszystkich. Tylko jakie będzie to zbawienie?”).
Poszukiwaniom tych zbawień, mesjaszów, cudów w klubie nocnym i nowych Matek
Boskich towarzyszy zwyczajne życie, zwyczajni ludzie i codzienne problemy. Nie było objawienia, nie było cudu oraz Matki Boskiej i zbawienia. Świadkowie rzekomego objawienia
chcą fifa-rafa (I część tryptyku), dziennikarza interesuje wyzysk Ukraińców, a Iwonę sensacja (II część tryptyku), niedoszła nastoletnia matka Boga zostawia dziecko w oknie życia
i pragnie wrócić do szkoły. Nic, tylko profanum. Sacrum wciąż brak. A może go w tych opowiadaniach po prostu nie ma? Może jest jedynie pretekstem? Wymówką do ukazania galerii postaci – zwykłych ludzi, studentów, dziennikarzy, ojców i nastolatek. Każdy z nich ma
swoje plany, problemy, pragnienia. Są zwykłe, codzienne. Tak naprawdę autor nas oszukał, albo co najmniej bezczelnie nabrał. Kiedy dziennikarz deklaruje: „Muszę tu przerwać
opowieść, dalej jest już tylko życie. Życie zwyczajne…”, sugeruje, jakby wcześniej było coś
niezwykłego, a przecież cała jego opowieść jest o takim właśnie zwykłym życiu. Być może
całkiem ciekawym.

Aleksandra Kucharska (ur. 1994) – studentka filologii polskiej na UJ. Rozmiłowana w XIX-wiecznej prozie, jednak ostatnimi czasy zwrócona w stronę literatury 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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przemysław rojek

(ur. 1978) – urodził się w Nowym Sączu, mieszka w Krakowskie, uczy w Liceum
Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów. Doktoryzował się, publikował w tzw. branży
(w realu i wirtualu), był stypendystą i laureatem, napisał książkę o Aleksandrze
Wacie, przez jakiś czas redagował kilka sieciowych przestrzeni Biura Literackiego. Ma na swoje usługi dwa internetowe wampiry – bloga Bartleby de Angola
i biBLioteczny cykl tekstów Wieża Kurremkarmerruka. Mąż i ojciec, metafizyk,
dorywczy sportowiec. Ma poważny problem z tym, że jego teksty krytycznoliterackie rzadko piszą mu się krótsze niż dwadzieścia tysięcy znaków.

recenzje

Zaangażowana, nieideologiczna
1.
Jest we Wrocławiu pomnik. Na trawniku pomiędzy ruchliwymi ulicami – płaski prostokąt z kwadratowych kostek brukowych. W lewym górnym rogu – biały rower, powyginany,
zmiażdżony, wgnieciony w bruk; niemal cała środkowa część ramy jest skryta pod powierzchnią. Prawy narożnik u dołu odcięty jest śladem po przejeździe kół jakiegoś ciężkiego sprzętu,
szeroką szramę wypełniają pogniecione, porozsypywane kamienne sześciany. Całość w kilku
miejscach splamiona czerwoną farbą niechybnie kojarzącą się z krwią.
Życie kilkusettysięcznego miasta tu i ówdzie kładzie na pomniku swoje kontrasygnaty –
spomiędzy kostek wschodzi trawa, olejna krew miesza się z zaciekami po deszczach, porowate powierzchnie porastają brudem.
2.
To sugestywne przedstawienie (rzeźba? instalacja? pomnik?...) poświęcone jest pamięci
Chińczyków zmasakrowanych podczas krwawego tłumienia protestów na placu Tian’anmen
nocą z 3 na 4 czerwca 1989 roku – a wspominam o tym tutaj, pisząc o najnowszej książce
poetyckiej Radosława Wiśniewskiego, z dwóch co najmniej powodów, ściśle ze sobą
powiązanych.
Po pierwsze – wrocławski pomnik, dzieło Marka Stanielewicza, dalekie jest od tradycyjnej
filozofii monumentu: nie wyróżnia się, nie stara się powstrzymać ruchu tkanek miejskiego
życia; wprost przeciwnie, zdaje się unosić na ich fali, zakłócając ją, zamącając, ale będąc
od tego wszystkiego uzależnionym. Reprezentacja konkretnego miejsca (bruku z pekińskiego placu) i momentalnego czasu (rower przed chwilą zmiażdżony przez gąsienicę czołgu,
po której jeszcze nie zdążono wyrównać nawierzchni, plamy krwi, której jeszcze nikt nie
starł) to nie idol – dominujący bałwan żądający dla siebie boskiej czci – ale ikona, „obraz
prawdziwy”, przez który przeziera inna rzeczywistość, stając się integralną częścią pewnego wymiaru zastanego. Ujmując rzecz nieco inaczej i używając modnego ostatnio (a przez
ową modę nieco już zdewaluowanego) dyskursu: rzeźba przy Oławskiej jest realizacją postulatu współistnienia sztuki ze wspólnotową przestrzenią miejską.
Po drugie – poezja i krytyka literacka Wiśniewskiego (ale też wiele innych podejmowanych przez poetę aktywności, również tych sieciowych) kojarzona jest z postawą
zaangażowania; a dzieje się tak od dawna, czyli od czasów, kiedy myślenie o literaturze
w kategoriach pewnych społeczno-politycznych zobowiązań było jeszcze, łagodnie rzecz
ujmując, nieoczywiste i nie najlepiej widziane. A znakiem firmowym tego zaangażowania była właśnie – kiedyś przede wszystkim, dziś między innymi – sprawa praw człowieka w Chinach, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii Tybetu (akcje „Pekin – druga
strona medalu” i „Poeci dla Tybetu”, działalność performersko-muzyczna One Man Riot
Rangzam Band).
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Jak powiedziałem – oba te powody, dla których na marginesie rozważań o Dziennika
Zenona Kałuży wspominam o pomniku Stanielewicza, są ze sobą ściśle powiązane; nie chodzi jednak wyłącznie o trop najbardziej oczywisty, czyli o to, że plastyk i poeta zabierają
(wspólnie) głos w sprawie publicznej, że angażują swoją sztukę w protest i że bliska jest
im sprawa ofiar chińskiego totalitaryzmu – a więc również, pośrednio, hipokryzji całego
zachodniego świata, któremu wiedza o Dachu Świata i Niebiańskim Pokoju nie przeszkadza
traktować rządzącego Państwem Środka reżimu jako na skalę niespotykaną uprzywilejowanego partnera handlowego. Mam na myśli raczej to, że zarówno memoriał ku czci ofiar
Tian’anmen, jak i najnowsze wiersze Wiśniewskiego wychodzą z potrzeby redefinicji samej
kategorii zaangażowania i jej artystycznej użyteczności.
3.
Od kilku miesięcy na stronach internetowych Korporacji Ha!art publikowane są – w realizowanym i redagowanym przez Maję Staśko projekcie „Wiersz nie jest cudem” – „świetne,
zaangażowane” (jak czytamy w opisie projektu) wiersze. Jak do tej pory, w cyklu ukazały się
utwory Dominiki Dymińskiej, Alex Freiheit, Rudki Zydel, Ilony Witkowskiej i Szczepana Kopyta.
Wspominam o tym projekcie, by pokazać – na prawach kontrastu – na czym polega
odmienność polityczno-społecznego angażu Dzienników Zenona Kałuży. A podstawowa różnica zasadza się na tym, że nim w redagowanym przez Staśko cyklu dojdziemy do każdego
pojedynczego tekstu, musimy pokonać kilka poziomów regulatywnego (czyli formatującego i szalenie mocno kontekstualizającego akt lektury) zideologizowania. Poziom pierwszy
to sam opis projektu, który – choć lakoniczny – stawia kilka co najmniej kategorycznych
warunków fortunności aktu rozumienia: musimy wejść w przestrzeń skrajnej aktualności
(wiersze „publikowane są tu, w internecie, i teraz, jako wyraz wkurwu na codzienne problemy i wydarzenia”), usytuować się wobec określonego założenia ekonomicznego („publikacja wierszy to współtworzenie towaru, jakim jest portal, więc za nią płacimy”), zgodzić
się na silnie określoną definicję wiersza, wytyczającą zależność między ontologią a jakością
tekstu poetyckiego („wiersz jest codzienny, zwykły i dostępny” i dlatego jest „świetny”;
„wiersze są polityczno-estetyczne, więc wybieramy te najlepsze”), opowiedzieć się po jednej stronie publicystycznej polemiki (cały cykl – na co wskazuje jednoznacznie jego tytuł –
jest próbą ironicznego zdyskontowania pewnego pomysłu realizowanego przez „Gazetę
Wyborczą”). A przecież to dopiero pierwszy poziom – po drodze do wiersza mamy jeszcze
przecież dwuznaczną i bynajmniej nie niewinną grę, jaką jest pisanie na zamówienie i, last
but not least, redaktorską sygnaturę Mai Staśko, bezprecedensowej we współczesnym polskim życiu literackim jednoosobowej instytucji krytyczno-politycznej i świadomej maszyny
sensotwórczej o bardzo wyraziście sprofilowanym horyzoncie wartości i hierarchii. Tak
ustawione wiersze również zdają się bardziej realizacją określonych, z zewnątrz do tekstu
przymierzanych założeń światopoglądowych (feminizm Dymińskiej, Freiheit i Zydel, ekologia Witkowskiej, anarchizm Kopyta) i estetyczno-formalnych (przede wszystkim, za wyjąt-
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kiem Witkowskiej, ironiczna dywersja na polu najmocniejszych dyskursów dominujących:
neoliberalnego kapitalizmu, stabloidyzowanej mediasfery, fallocentryzmu, katolickiego
tradycjonalizmu i patriotyzmu etc.) niż, by tak rzec, wychodzącą od tekstu pracą nad przeorganizowaniem języków systemowej opresji.
Podkreślam: staram się nie oceniać publikowanych w projekcie wierszy, a samo główne
pytanie, do którego zadania projekt skłania (czyli: jakie mogą być ideologiczne uwarunkowania aktu pisania i jakie konsekwencje dla utworu poetyckiego z uwarunkowań tych wypływają), wydaje mi się poznawczo doniosłe – choć nie ukrywam, że w moim przekonaniu
takie nawarstwienie zapośredniczeń i protez sprawia, że samo mówienie o poezji staje się,
gdzieś tam na samym końcu, czymś nie tyle nawet nieoczywistym, co wprost niekoniecznym, by nie rzec, że zbędnym. Ale przede wszystkim chodzi mi o to, że wspomniane teksty
sytuują się po jednej (skrajnej) stronie imperatywu zaangażowania – takiej, w której pisanie poezji zaangażowanej winno być poprzedzone wolą udziału (stematyzowaną następnie
w tekście wiersza) w piętrowej grze ideologii, teoretyczną nadświadomością.
Radosław Wiśniewski to strona druga – niechętna ideologii, odżegnująca się od konkretnych identyfikacji politycznych, sprywatyzowana, redukująca sprzeciw do najprostszych,
prymarnych, organicznych niejako odruchów niezgody na zło, spłaszczająca różne wymiary
tego zła do elementarnej etyki. Taki, można by rzec, nowy Henry David Thoreau, któremu
dopiero dystans pozwala znad brzegów jeziora („kałuży”?) Walden dokonywać osądu tego
nie najlepszego ze światów, rower nazywać rowerem, czołg – czołgiem, krew krwią.
4.
Ta aideologiczność wierszy Wiśniewskiego realizuje się na kilku poziomach – a pierwszy
z nich to poziom samego języka. W wierszach takich jak choćby te przywoływane powyżej, powstałe w ramach projektu korporacji Ha!art (ale też w niektórych innych poetykach
indywidualnych z kręgu nowego zaangażowania, choćby u Kiry Pietrek czy Tomasza Bąka)
daje się wysłyszeć coś w rodzaju na nowo podjętego eksperymentu nowofalowego – czyli to,
o czym wzmiankowo wspomniałem tuż powyżej: partyzanckie, inwersyjne (i dywersyjne)
użycie dyskursywnej doksy otaczającego nas zewsząd szumu (dez)informacyjnego generowanego w interesie wolnego (choć w istocie zniewolonego przez transgraniczne trusty
i korporacje) rynku, systemowego patriarchatu, katolicyzmu skarykaturowanego do kształtu
doraźnej ideologii narodowo-tradycjonalistycznej. Efekt owej wojny podjazdowej również
podobny jest do tego znanego z wczesnej poezji Stanisława Barańczaka czy Juliana Kornhausera: sprowadzony do kliszy, zredukowany do absurdu, zdekontekstualizowany, ogołocony, poddany naciskowi ironii język dominacji okazuje się językiem pozorowanym, którego
jedynym celem nie jest deskrypcja, ale stabilizowanie sfer wpływu Kapitałów.
Wiśniewski tymczasem zawsze wychodzi nie od ironicznej mimesis języka Spektaklu,
ale od opowieści – a nawet od zwykłego gadulstwa. Opowiada – zwłaszcza w pierwszej
części swojego tomu, czyli we właściwym diariuszu Kałuży – o rzeczach nader różnych,
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z najrozmaitszych porządków przeżywanego: o skandalu Shoah (Czereśnia jest bez szans, lato
1939; Żeby starsi pomagali młodszym; Gas und Heizung; Edelman odchodzi), o organizującej
codzienność dynamice przemocy, również tej przepływającej w rzeczywistość z wirtualu
(How not to be seen; Znowu kiepski snajper; Ukryj ciała), wspomina (Czytanie, liceum, ekran;
Visby, Tybet między nami), dokonuje obrachunku życiowych niepowodzeń (Wiosną, wiersz
synkopowy), pochyla się nad zapoznanymi, czasem groteskowymi tragediami jednostkowych istnień (Żeby chociaż wyskoczył z okna; Ile uzbierał; Mijanka na grubość lakieru), mierzy się z nieuchronną ingerencją tego, co publiczne, w prywatność (Wiem, co mówię; nie
wiem, co piszę; Warsztaty z patriotyzmu). Rozlewność frazy, banalne konstrukcje zdaniowe,
nieozdobność i kolokwialność (ale nie takie, które przez wystudiowaną sztuczność obnażałaby swoją retoryczność), niejaka niechlujność jukstapozycyjnych zestawień i nawarstwień
obrazów, przygodność konstrukcji wersowych – trochę tak, jakby się gadało ze znajomymi
przy wódce w tym czarnoksięskim momencie nocy, kiedy nikt już się nie spieszy, kiedy ci,
co mieli pójść, poszli, a ci, co nie byli pewni, czego chcą, machnęli ręką i zostali, bo wiadomo, że i tak już nie ma sensu wracać do domu, że lepiej już doczekać pierwszego porannego tramwaju. O tej porze już się nie teoretyzuje, skomplikowane nazwiska papierowych
autorytetów potykają się o zęby, nazbyt złożone wnioskowania deczko się, prawda, ten, no...
pierdolą. Teraz już wiadomo, że wszystko da się sprowadzić do ocen jednoznacznych (choć
zawsze współczujących, zawsze wyrozumiałych, bo weź, Zeniu, pomyśl, co ty być zrobił na
jego miejscu), do mądrości tak prostych jak te powstające na przykład pod celą – że trzeba
wiedzieć, kto jest kurwą, a kto człowiekiem, że vide cul fide. Cul, cul – chyba ciul, Zeniu, weź
lepiej polej. Ha, ha, ha.
Oczywiście przerysowuję – niemniej jednak językowy potencjał Dzienników Zenona Kałuży
wydaje mi się rozpędzany właśnie przez taką siłę odśrodkową: przez nieufność wobec ideologii, która często (nazbyt często) sięga po retoryczną maskę teorii, by przykryć zbrodnie
popełniane w imię rasy i rynku, ale też dla dobra klasy i przeciwko wykluczeniu. Można
przecież ofiary aktów ludobójstwa, których dopuszczali się niektórzy tzw. żołnierze wyklęci,
nazywać nieuchronnymi kosztami dynamiki pola walki i można też inwazję armii sowieckiej na Polskę nazywać wyzwalaniem mas ludowych zachodniej Ukrainy spod obszarniczego
panowania; można także – zapewne – zmiażdżony rower określić jako niezdatny do użytku
pojazd kołowy i nie mówić o czołgu, tylko o ciężkim sprzęcie o przeznaczeniu defensywnym. Wiara w to, że teoria i retoryka w służbie ideologii mają wyzwolicielską moc definiowania pewnych zjawisk w polach społeczeństwa, polityki, płci i władzy, traktowana jest
przez nowe wiersze Wiśniewskiego z dużą rezerwą – bo owszem, bywa i tak, ale bywa też
dokładnie na odwrót. Więc może lepiej nie ryzykować?... A jeśli już, to z jak najpełniejszą
świadomością wszelkich ograniczeń i niebezpieczeństw; żeby nie było tak, że nadmiar ideologicznej i teoretycznej pewności siebie okaże się żałośnie bezbronną naiwnością.
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5.
Tym, co wyłania się z gadulstwa Wiśniewskiego jako miejsce koncentracji wszystkich tych
społecznych, politycznych, etycznych i prywatnych linii napięć, jest coś, co przywodzi mi
odlegle na myśl pojęcie punctum – w sensie, jaki terminowi temu nadał w Świetle obrazu
Roland Barthes. Rozpoznanie przedstawione w tym poświęconym fotografii dziele (właśnie
mija równo czterdzieści lat od jego wydania) należy już do klasyki myśli humanistycznej, więc
przypomnę tylko dla porządku: autor Fragmentów dyskursu miłosnego przeciwstawia sobie
dwa dialektycznie sprzęgnięte sposoby oglądania/doświadczania zdjęcia. Pierwszy z nich
to studium – panoramiczne, dążące do syntezy, całościowe ogarnianie kompozycji, techniki,
obrazu, postaci, detali. Można by rzec, że studium ma w sobie coś apollińskiego – rozumowego, ciążącego ku konceptualnemu abstrahowaniu. Punctum z kolei (żywioł – by pozostać
wiernym metaforze z poprzedniego zdania – znacznie bardziej dionizyjski) to uporczywe,
niepodległe estetycznemu i teoretycznemu przepracowaniu narzucanie się jakiegoś detalu,
który – omijając porządek znieczulającej spekulacji – tkwi w oglądającym jak niedająca się
usunąć zadra. Na jednym ze zdjęć reprodukowanych w ostatnim wydanym za życia autora
eseju Barthesa widać dzieci z jakiegoś ogarniętego wojną kraju; jedno z nich celuje znalezionym pistoletem w skroń drugiego; tymczasem Barthes, zamiast uruchamiać oczywiste
w tym kontekście tropy humanitarystyczne, pisze o niemożności uwolnienia się od obrazu
zepsutych zębów chłopca z przystawioną do głowy lufą (zarówno zdjęcie, jak i słowa Barthesa przywołuję z pamięci, nie sięgając po Światło obrazu; sprawdzam, czy to również moje
punctum – nie tylko przecież „miejsce” i „punkt”, ale też „nakłucie”, „rana”...).
Jak to się ma do fenomenu zaangażowanej poezji Wiśniewskiego? Dla porównania – najpierw studium, początek Babskich wierszy Rudki Zydel z przywoływanego uprzednio projektu
Korporacji Ha!art:
Zapytał mnie ktoś ostatnio,
kiedy przestanę wreszcie pisać babskie wiersze,
więc odpowiadam:
Kiedy w kolejce do budy z frytami nie będę słyszeć,
że ktoś nie lubi tutaj jeść, bo dają porcje dla kobiet
Kiedy damska maszynka do golenia nie będzie złotówkę droższa od męskiej
tylko dlatego, że jest różowa
Kiedy znajdę stanik w swoim rozmiarze, który nie będzie tylko biały albo czarny
i nie będzie kosztował tyle, że nic tylko suchy chleb ze smalcem do końca miesiąca
Przestanę pisać babskie wiersze, jeśli już nigdy nie usłyszę,
że wszystkie kobiety,
że każda kobieta,
co myślę, czuję, robię, bo jestem kobietą
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Już w tym krótkim fragmencie, reprezentatywnym dla całości utworu, widać, że doświadczenie na pozór skrajnie prywatne – prywatne tak bardzo, że bardziej się już nie da, czyli
biologiczne – znaczy o tyle tylko, o ile staje się obiektem gry w ideologię. Bycie kobietą
jest faktem jednostkowym, ale jeszcze bardziej staje się kobiecością – konstruktem abiektalnym, ukonstytuowanym na konflikcie z różnymi siłami opresji: politycznej, kulturowej,
społecznej, seksualnej, środowiskowej, obyczajowej czy ekonomicznej. Kobiece ja rozprasza się w różnych miejscach dyskursywnego pola, niczym kulka we fliperze odbija się raz
od feministycznych, raz od seksistowskich frazeologii, by zamanifestować swą abiektalną
(raz jeszcze zapożyczam od Julii Kriestevej ten arcyważny termin), czyli antagonistyczną,
nieprzynależną, refutacyjną tożsamość. By dotrzeć do tego, co istotnie kobiece (a jednocześnie fundamentalnie znaczące) w wierszu Rudki Zydel, trzeba właśnie dynamiki studium
Barthesa: całościowego i równomiernego (cały wiersz skonstruowany jest zresztą w rytmie
zrównującej znaczenia, monotonnej, skandowanej, anaforycznej, polisyndetycznej parataksy) spojrzenia nie tylko na podmiotkę, ale też na wszystkie miejsca obrazu (groteskowe,
bez reszty zapośredniczone w kliszach nowomowy), w których realizuje się – w zapasach
tego, co tożsamościowe i odtożsamiające – ideologiczne usytuowanie mówiącej.
A teraz Wiśniewski, wiersz Żeby starsi pomagali młodszym:
Wagonem zakołysało i pociąg stanął trzy kilometry przed stacją.
Mówią, że nie było co zbierać. Głowa osobno, nogi osobno.
Mówią: pijak, a nie żaden tam samobójca. Zwykły żul, ciul,
chuj pijany i tyle, do rzeki by skoczył, szmata jebana. Już lepiej
jak ta dziewczyna, niechby się powiesił na uboczu. Mówię pani,
żulerka, margines i patologia, za przeproszeniem. Czekaliśmy
na prokuratora. Trwało to długo, trudno dojechać. Minęły dwa
pospieszne, zanim osobowy zatrzymał się bok w bok. Mundury,
burty pociągów, chrzęst kruszywa, czerwień w trawie. Jedziemy
na wschód, do pracy. Umundurowani funkcjonariusze pomagali
starszym przesiadać się do właściwych wagonów.
Po obu stronach torów
druty.

Ten utwór – inaczej niż wiersz Zydel – wymaga przytoczenia w całości, by w pełni zrozumieć jego illokucyjną siłę rażenia. Podstawowym tworzywem językowym – podobnie jak
w tekście cytowanym dla porównania – jest tu polilog, ale skrajnie odmienny: w przypadku
Rudel przemawia wyekstrahowany z komunikacyjnego konkretu, przemocowy dyskurs
dominujący, u Wiśniewskiego mówi się tu i teraz, bez konceptualnego zaplecza, na gorąco
zdając relację z wydarzenia. I gdybyśmy tylko na tym poziomie się zatrzymali, utwór miałby
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co najwyżej umiarkowany wymiar etyczny: no owszem, gwałtowna, samobójcza śmierć;
jasne, znieczulica tych, którzy chcieli dojechać, a nie mogą, bo trzeba czekać na dopełnienie przez służby ich ponurych obowiązków, więc ostatecznie samobójca, zamiast budzić
współczucie, zaczyna być traktowany jako (nomen omen) zawalidroga. Ale studium tego
wiersza unieważnia się poprzez punctum: w pewnym momencie nieistotne stają się zabiegi
funkcjonariuszy, przymusowy postój pociągów, dosadne komentarze wstrzymanych pasażerów, nawet samo samobójstwo (a właściwie dwa, jest przecież jeszcze ta dziewczyna, co
się powiesiła gdzieś niedaleko); ze stu dwóch wyrazów utworu liczy się tak naprawdę tylko
sześć – fraza „jedziemy na wschód, do pracy” i flankujące drogę pociągu „druty”. Oczywiście – Zagłada, uwierająca (punktująca – raniąca, kłująca) tym bardziej, że wkomponowana
w zwyczajność, w banał, w różne plany czasowe (historyczny i współczesny), niepokojąco
zsynchronizowane. Choćby się bardzo chciało, nie da się od niej oderwać wzroku, odwrócić twarzy – niczym w filmie Pociąg życia Radu Mihăileanu, gdzie cała prześmiewcza fabuła
opowiadająca o żydowskiej wiosce organizującej celem ucieczki przed Holokaustem fikcyjny
transport kolejowy do obozu zagłady, zostaje okrutnie odwrócona w ostatniej scenie, gdzie
okazuje się, że opowiedziana fikcja to fantazja zamkniętego za obozowym drutem Żyda,
z którego zaszczutym spojrzeniem mierzymy się na sekundy przed napisami końcowymi.
By wyrazić swój protest przeciwko wykluczającej agresji względem kobiet, Rudka Zydel
potrzebuje programowego i zamierzonego nadmiaru – pompowanego do granic czytelniczej
wyporności balona frazeologicznej przemocy; by protest ów podjąć, należy dać się ogarnąć
właśnie przez to wielosłowie. Radosław Wiśniewski próbuje obnażyć zgrozę Shoah przez
odejście od panoramicznego wysiłku wyczerpującego opisania i zrozumienia, nazbyt dobrze
przeczuwając, że szrama pozostawiona przez nazistowskie ludobójstwo na Żydach jest
aż nadto ropiejąca i że źródła tego zła tętnią właśnie – jak chciała tego już Hannah Arendt –
w banalności. I wie też, że językowy porządek idei zbyt często był używany do rozgrzeszania
tamtego zła, do przykrywania zmuzułmanionej nagości jego zawsze jednostkowych ofiar
(gdyby o żydowskich śmierciach z czasów II wojny światowej chcieć napisać poemat inspirowany zamysłem, jaki legł u podstaw Nich Konrada Góry, trzeba by było sześciu milionów
dystychów o numerze jeden), by udzielać mu łaski przesadnego zaufania.
6.
Skąd ta nieufność Wiśniewskiego wobec ideologii, skąd jego osobliwa ascetyczność – wyrzeczenie się nadmiaru wyjaśniających języków, wydobywanie zza zasłony społeczno-politycznych kontekstów nagości każdego elementarnego zła: tak tego, które bierze się z czynów, jak
i tego, któremu winne nasze zaniechanie? Myślę, że z pokory.
W liceum, w którym uczę, miałem wielką przyjemność – na zajęciach prowadzonego przeze
mnie koła olimpijskiego – gościć kiedyś Radka. Powiedział podówczas wiele mądrych rzeczy,
ale jedna utkwiła mi w pamięci w sposób szczególny: że przychodzi w życiu taki moment,
zapewne w okolicach czterdziestki (który to wiek Radek obserwuje z niemal identycznej
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czasowej perspektywy co ja, tyle że on już mniej więcej dwa lata po, ja – plus minus – dwa
lata przed), kiedy trzeba nauczyć się dawać sobie radę ze świadomością, że nigdy nie osiągnie się pełni integralności, że nasze czyny zawsze będą rozmijać się z intencjami i zamiarami, i że nikt z nas nie zdejmie odpowiedzialności za ten rozziew. Używając porównania
użytego wówczas przez samego Radka: możemy (i powinniśmy) iść protestować przeciwko
łamaniu praw człowieka w Chinach, ale bez przesadnie dobrego samopoczucia, bez zadufania we własną bezgrzeszność, skoro na naszej koszulce z napisem „Free Tibet” znajdziemy
też metkę Made in China...
Dlatego – jak sądzę – gesty zaangażowania Wiśniewskiego z jego najnowszych wierszy
skupiają się na detalach, na najprostszych etycznych gestach, na pojedynczości, na punctum (i dlatego też – z drugiej strony – nie rezerwują zaangażowania dla wielkich spektakli
społecznej nieprawości, lecz znajdują dlań miejsce w tym, co prywatne, codzienne, banalne,
prowincjonalne, zwyczajne). Z jawną rezerwą odnoszą się zarówno do prawicowego zacietrzewienia, szydzą z patriotycznej tromtadracji – ale też obca jest im gładkość nowomodnych lewicowych uogólnień. Bo kiedy ma się za sobą ileś tam mniejszych i większych, tych
tylko przypadkowych i tych aż niechcianych zdrad, zaniechań i przeoczeń (a chcąc żyć świadomie i odpowiedzialnie, trzeba przystać na to, że również taki bagaż, z roku na rok coraz
cięższy, będzie się dźwigać), z tym większym wstydem – ale też z tym bardziej rozpaczliwym uporem – obraca się z grzbietu na nogi jeszcze jednego gombrowiczowskiego żuka. Bo
widzi się i wie, że coraz bliższa jest chwila spotkania z tym właśnie chrząszczem, którego
trzeba będzie zostawić na palącym słońcu bez pomocy. Wielkie figury ideologicznych uzasadnień są dwuznaczne – dają legitymację do działania, ale mogą też wymuszać radykalizm,
który ma to do siebie, że fetyszyzuje jedną tylko wartość kosztem wszystkich innych. Nadmiar zaufania do rewolucji pozwala wierzyć, że da się usprawiedliwić gilotynę – podczas
gdy Wiśniewskiego interesuje nie tylko patos prawa do wolności, ale też głowy wszystkich
tych, których pośpiesznie uznawano za wrogów wolności. Zaangażowanie jest piękne w sposób jednoznaczny tylko na wiecowych transparentach – w banale codziennego życia, gdzieś
między pracą a rodziną, okazuje się, że takie transparenty trzeba nieść na sposób znany
ze słynnej sceny w Zezowatym szczęściu Andrzeja Munka, w której Jan Piszczyk zaplątany
w manifestujący tłum w jedną stronę krzyczy „niech żyje”, a w drugą „precz”. I wcale nie
chodzi tu o oportunizm – po prostu w sytuacji, kiedy staje się przed wyborem między czystością ideologicznej abstrakcji a nieefektowną przyzwoitością, trzeba pokory nabywanej
przez lata czujnego niepokoju względem samego siebie, by z zawstydzeniem wybrać to drugie. Bo jak to jeszcze, Zeniu, mawia recydywa w pierdlu w tym całym twoim Brzegu (dobrze
to słychać, jak się wlezie na to wzgórze w parku, co jest akuratnie na wysokości muru spacerniaka), no jak? Trzeba swoje odsiedzieć, żeby swoje wiedzieć, nie? No to ja ci, kurwa,
mówię, że to rower był, rower i czołg, nie co inne. Polej jeszcze.
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7.
Wunderwaffe wierszy Radosława Wiśniewskiego z jego ostatniej książki to błazeński (w znaczeniu, jakie byciu błaznem nadał w swym klasycznym eseju Leszek Kołakowski: błaznowanie to przeciwstawione kapłańskiemu namaszczeniu podważanie ustalonych porządków,
wyszydzanie póz, obnażanie uzurpacji, podcinanie koturnów), nieprzystojny, sowizdrzalski
i gargantuiczny niekiedy rechot. Tak odczytuję kolejne części tomu, Sennik Zenona Kałuży
i zbiór grepsiarskich, środowiskowych żartów Dzienniki Zenona Kałuży – Inside Job. Znaczący wydaje mi się zwłaszcza ten sennik, w którym w pokrętnej, zniekształconej, onirycznie asocjacyjnej formie powracają wątki w tonacji bardziej serio sprezentowane w części
diariuszowej. Dzięki poetyce snu, jej absurdalnej semantycznej samoistności, ideologiczne
symplifikacje odsłaniają swoją umowność i arbitralność – ale jest w tym coś jeszcze więcej.
Czyli psychoanaliza – ta jedna z trzech (zdaniem Paula Ricoeura) wielkich filozofii podejrzliwości. Zdaniem psychoanalityków – jak doskonale wiadomo – to właśnie we śnie, w figurach symbolicznych deformacji, zarządzana przez zasadę rzeczywistości i kontrolowana
przez superego świadomość ujawnia swe nieświadome napięcia. Kompleksy, utajone struktury pragnieniowe, wyparte urazy, lęki – tym wszystkim podszyta jest również nasza chęć
działania dla dobra czegoś więcej niż my sami. To trzeba wydobyć na wierzch, poddać demistyfikacji i demityzacji – by nie stało się zaczątkiem destrukcyjnej nerwicy, by mieć świadomość, że to, co mówi się w sprawie, nigdy nie jest niewinne. Trzeba – jak w Śnie 15302 albo
rewolucji joginów w rocznicę tak zwanych wydarzeń brzeski – wejść do odrealnionego centrum
dowodzenia buntem, by obnażyć nieludzkie, bez mała haerowe mechanizmy zarządzania
przewrotem społecznym. Ale też – z drugiej strony – trzeba na zaproszenie Siedzącego
Byka odwiedzić jego tipi w Śnie 15299 albo Tatance Yotance, szalonym jak koń Güntera Grassa,
by oddać sprawiedliwość waleczności polskich żołnierzy, a jednocześnie bez niepotrzebnego
żalu rozstać się z wyobrażeniem łopoczących w czas szturmu husarskich skrzydeł.
8.
Na koniec trzeba sobie zadać jeszcze jedno pytanie – kim jest Zenon Kałuża, powołany
do życia przez Radosława Wiśniewskiego autor wierszy z jego ostatniej książki. Czy to heteronim – rodzaj literackiej gry, pełnoprawny (choć tylko tekstowy) byt przemawiający we
własnym (nie Wiśniewskiego) imieniu? Alter-ego? Porte-parole?... A może jungowska persona – wyodrębniona na użytek pewnej społecznej funkcjonalności, jaką jest bycie autorem
książki poetyckiej, część psychiki Radosława Wiśniewskiego? Może też – o zgrozo – to właśnie Radosław Wiśniewski jest personą Zenona Kałuży, odgrywającą w imieniu autora Dzienników pewne role w społeczeństwie: w pracy zawodowej, w środowisku literackim, w rodzinie?
Kimkolwiek/czymkolwiek by nie był, Zenon Kałuża wydaje mi się wcieleniem Pana Cogito –
ale takim, który dąży do mnożenia znaków zapytania zamiast kropek i wykrzykników. Pan
Cogito, gdyby chciał być Janem Piszczykiem, stałby się Zenonem Kałużą.
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9.
Ale przecież widzę to wszystko inaczej.
Noc, doskonała czerń nieba wzmagana przez rtęciowe deszczowe chmury, spomiędzy których nie przedostaje się absolutnie nic. Pada deszcz – tak gwałtowny, że świetlne reklamy
na Galerii Dominikańskiej, tej najpierwszej we Wrocławiu gontyny globalnego obżarstwa,
co i rusz przecinane są trzaskami elektrycznych spięć. Staccato tych świateł odbija się
w kałużach zatapiających pomnik Stanielewicza przy Oławskiej. Spotykają się nad nim dwa
wędrowne cienie – Radek i Zenon. Milczenie, długie milczenie (tylko te krople na kałużach,
chodnikach, trawniku i błocie, tylko parskanie reklam na Dominikańskiej, może jeden wizg
i snop iskier, jaki pałąk pustego tramwaju krzesze z trakcji). Wreszcie odzywa się Zenon:
„widziałem rzeczy, w które nikt by nie uwierzył – ludzi wkurwionych na transport do Oświęcimia, bo zatarasował im drogę do pracy i gówniarzy rzucających kamieniami na przypadkowych przechodniów; widziałem krytyków literackich walczących z wykluczeniem w sposób,
który wykluczał wszystkich oprócz tych walczących z wykluczeniem i wegańskich aktywistów, którzy w biedrze kupowali sobie na przekąskę orzeszki nasączane olejem palmowym;
słyszałem tych, którzy wrzeszcząc wygrywali naród przeciwko człowiekowi i tych, którzy tak
często debatowali o redystrybucji dóbr i emancypacji, że zapominali o sprawiedliwości i szacunku; widziałem tonące muzułmańskie dzieci i chrześcijan, którzy rechotali na ten widok,
że po chuj ratować, przecież z mend wyrastają wszy; widziałem czołgi rozjeżdżające rowery.
Wszystkie te chwile przepadną w czasie jak łzy w deszczu. Czas, by nauczyć się z tym żyć.”
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Nędza filozofii totalności. O „Między innymi” Pawła Nowakowskiego
Niewiele napisano dotąd o debiucie Pawła Nowakowskiego Między innymi (2017), a pewnie
i niewiele zostanie już napisane, bo jest to poezja niełatwa, wręcz zniechęcająca czytelnika, co w pierwszej kolejności rzuca się w oczy recenzentom1. Nie oferuje ani zaskakującej
metaforyki, która zachęcałaby do dalszych, obrazowych poszukiwań, ani tym bardziej gry
z czytelnikiem, opartej na poczuciu zaczarowania języka, hermetycznej, a przy tym uwodzicielsko pociągającej. Nowakowski jest zimny i nieprzystępny, i chociaż najłatwiej byłoby
powiedzieć, że podąża ścieżką wytyczoną z jednej strony przez Andrzeja Sosnowskiego,
z drugiej przez Macieja Meleckiego, to nie jest skłonny ani do charakternych „krokodylków” tego pierwszego, ani do długich przepływów skotłowanej od afektów i niedającej się
unormować frazy drugiego. Nowakowski jest hermetyczny inaczej: przez swoje opanowanie,
przez konsekwentne trzymanie się konstrukcyjnego szkieletu wierszy, przez abstrakcyjność
języka posuniętą znacznie dalej, niż u wspomnianych autorów.
Wydany (z nieco wątpliwym klejeniem, ale za to na skutek akcji crowdfundingowej)
przez noworudzkie Mamiko tom opatrzył blurbem Waldemar Jocher i trudno stwierdzić,
czy to przypadek (towarzyska kurtuazja? rodzaj patronatu?), czy raczej celowe działanie,
mające wyznaczyć krąg odbiorców i tematykę książki? Z jednej strony Jocher to przecież
poezja wysoce intelektualna, nieustający językowy eksperyment, podsuwana wciąż czytelnikowi świadomość sztuczności dyskursu, cybernetyczne prowokacje (doskonale się
to uspójnia z Nowakowskim); z drugiej zaś Jocher to zupełnie niepasująca do powyższych
etykiet autentyczność, teoretyczna i filozoficzna naiwność, jakiś rodzaj regresywnego ludyzmu i metafizycznej wiary w anty-język, sprzyjający celebracji wspólnoty celowo poza lub
antynowoczesnej (żeby nie napisać: totalistycznej). Czy ten blurb działa na korzyść poezji
Nowakowskiego, nie wiem, ale na pewno jest mniej oczywistym wyborem, niż np. Melecki,
choć o podobną negatywność i wyczerpanie czytelnika toczy się gra.
Motto wydaje się wręcz skierowane przeciwko Jocherowi i temu, co nazywam u niego
tęsknotą za autentycznością oraz skłonnością do popadania w rustykalny utopizm (wystarczy przypomnieć zestaw wierszy na łamach KONTENTu, który stał się przedmiotem sporu
między Dawidem Kujawą i redakcją kwartalnika). Nowakowski cytuje Pojęcie lęku Kierkegaarda i odrzuca tęsknotę za naiwnością, niewinnością i przeszłością: „Niewinność nie jest
doskonałością, do której należy powrócić; bo gdy tylko się jej zapragnie, zostaje utracona
i staje się nową winą, spowodowaną roztrwanianiem czasu na pragnienia”. Ale mówi nam
to motto o wiele więcej: mimo porzucenia filozoficznego sentymentalizmu, wciąż jesteśmy w przestrzeni wini i kary, wśród innej, nasączonej totalistyczną grozą metafizyki, mię1

A. Łukasik, Między innymi, http://szafa.kwartalnik.eu/62/html/krytyka_literacka/lukasik2.html; M. Nałęcz, Paweł

Nowakowski, Między Innymi, http://fundacja-fka.pl/content/pawe%C5%82-nowakowski-mi%C4%99dzy-innymi
[dostęp: 10.12.2017].

164

recenzje

dzy kategoriami powrotu i dążenia, akumulacji i trwonienia. O tym, w pewnym uproszeniu,
będzie cała książka.
Sam Nowakowski stwierdził kiedyś, że lubi „monstrualne formy wierszy”, i ta właśnie
monstrualność jego propozycji wzbudza największe zainteresowanie. Tekstowa hipertrofia,
która nie okazuje się nigdy przegadaniem, dziwić może najbardziej, bo nie ma w tych wierszach czegoś, o co zwykle łatwo oskarżyć debiutanta: pustosłowia, poczucia nieprzystawalności formy, przekroczenia granicy dobrego smaku. Od pierwszego utworu Próg (1) poeta
sytuuje się już poza tą granicą i z każdym kolejnym nie robi nic, żeby czytelnika utrzymać
w książce, zachęcić do lektury, wejść z nim w emocjonalną relację. Wszystko odbywa się
na poziomie jednego, negatywnego afektu: odczucia nieprzyjemności, i wywraca na nice
wszelakie hermeneutyczne fantazje o wspólnocie, dialogu, porozumieniu, ale odrzuca też
poststrukturalne momenty nazbyt łatwej psychoanalizy, obiecującej cielesną czy intelektualną przyjemność obcowania z tekstem. Jest nieprzyjemność, która od początku odwołuje się
do masochizmu czytającego, narzuca mu się i wymusza na nim uległy stosunek wobec wierszy. To wszystko jest tak spójne i konsekwentne, że nie wypada odczytać tego inaczej, np.
jako nieco snobistyczną, erudycyjną wiarę w poststrukturalną filozofię literatury, w zachwyt
Derridą czy Foucaultem. Nowakowski bombarduje sztucznymi dyskursami: prawa, ekonomii, polityki, socjologii, a właściwie bardziej nawet: rozjeżdża nimi czytelnika powolnym
ruchem drogowego walca:
(...) skłonności pozostające w realnym zbiegu zastępują ten niski
stopień przekonania, że wszystko jest uzależnione od nacisku w wypadkach
mniejszej wagi; choć wymierne korzyści są tylko kwestią usprawiedliwienia,
to bezosobowy zwrotu ku skutkom kontaktów poprzedzających wydzieloną
dziedzinę samozwiązania (z należytą starannością) wyczerpuje limit potrzeb.
(Próg (2), s. 17)

Przypomina się awangardyzująca, dziwaczna z perspektywy czasu skłonność Henryka Berezy do wydobywania prozatorskiego eksperymentu za wszelką cenę, jego słabość
do miernych, często zapomnianych już autorów, u których odnajdywał warszawski krytyk
ten rodzaj pojedynku ze słowami, skutkujący wyrzuceniem czytelnika poza relację piszący-tekst. Im bardziej jednak tekst taki wyrzuca, z tym większą, perwersyjną zawziętością
powraca się do niego. To doświadczenie lektury Tomasza Mrocznego Blanchota czy Raymonda Russela: zamyślona, przemyślania nieprzystępność, skutkująca poczuciem osaczenia, niechęci i bezradności. Nie twierdzę oczywiście, że Między nami to literatura tej klasy,
raczej, że opiera się na podobnych strategiach afektywnych. Tym ciekawiej zabrzmieć muszą
momenty liryczne, sentymentalne, gdy „ja” ujawnia się w całej słabości i pozorności wypowiadanych tez, gdy okazuje się, że nie stanowi ono żadnej legitymizacji dla sterylnego języka
i przypomina raczej pokracznego demiurga, któremu wymyka się jego własne stworzenie,
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np.: „Szczerze? To wiele znaczy, kiedy tracimy panowanie nad sytuacją” (s. 22), „nie mam
już siły na zaklinanie w międzyczasie” (s. 18), „wyciągam z kranu włókno pęcherza, cząstkę
oddechu” (s. 16).
Język Nowakowskiego jest od początku całkowicie abstrakcyjny; autor nie tylko preferuje porządek dyskursu ponad porządek rzeczywistości, ale też wybiera takie dyskursy,
które dawno już odkleiły się od tej rzeczywistości, stając się samozwrotnymi, specjalistycznymi machinami społecznego awansu. Prawo zatem nie funkcjonuje w Między innymi jako
forma uzurpacji, narzucona na resztki metafizyki lub ograniczająca wolność realizacji jednostek (choć tyle, po Foucaulcie, można oczywiście wywnioskować z treści). Prawo jest od
początku sztucznym tworem, pod którym nigdy nie skrywała się żadna tajemnica, obietnica
czy zaproszenie, co w niczym nie przeszkadza ustanawiać dzięki niemu porządek. Nowakowski pisze bowiem po wielkiej, modernistycznej apokalipsie i po ostatecznym oderwaniu się języka od desygnatów. Niby wszyscy to dzisiaj robią (albo większość), ale w jego
debiucie jest ten rodzaj francuskiej manieryczności, który od powątpiewającego w stabilność
tej relacji Mallarmégo przejdzie do coraz bardziej abstrakcyjnych tworów u pisarzy pokroju
Jules’a Supervielle’a, a u nas zaowocuje np. liryką Zbigniewa Bieńkowskiego. Zanim jednak francuska poezja, która wyrosła na tej pokracznej, hipertroficznej nieufności do języka
i zarazem pożądaniu go wynaturzy się w przeteoretyzowane, beznamiętne foremki (por.
Na szali znaków, antologia przekładów Krystyny Rodowskiej), Nowakowski zrobi krok w bok
i w ostatniej chwili skręci w polszczyznę, gdzie asekuruje go już Wirpsza.
Wspominam o tej książce w tak rozbudowanym tekście, bo stawia ona wyzwania, bo jest
konsekwentna w swojej odrażającej, posągowej obojętności, w apatii, z jaką wypowiadane
są kolejne zdania, nieodróżnialne od poprzednich ładunkiem emocjonalnym, rytmem, rozkładem pauz. Wiersze Nowakowskiego zlewają się w jeden, niedający się przekroczyć mur,
w ścianę pozbawioną okien, prześwitów. I to jest fascynujące, że można być tak konsekwentnym w stosowaniu abstrakcyjnego języka, tak wytrwałym w zachowywaniu wiersza
poza wszelkim efektem realności, tak zaufać tej nieprzyjemności, żeby pozwolić jej opanować całą książkę. Monstrualna poezja jest najwyraźniej odpowiedzią na monstrualne czasy:
nawet nie przeintelektualizowaną filozofią, ukrywaną w zarysach wierszy, ale językiem
samym w sobie, pozbawionym teologicznej mocy, niemożliwym do wykorzystania, podatnym na zatratę. Pytanie zatem, po co Nowakowski tak pisze? O jaki rodzaj perwersyjnej relacji z czytelnikiem mu chodzi? A może tego ostatniego nie ma w ogóle, może jest tylko pisarz,
zmagający się z literą Dyskursu, może jest tylko przepastne wyzwanie Pisma jako Śmierci,
jak u Blanchota?
Jednym z pytań, na które krytyk musi sobie w takim wypadku odpowiedzieć, jest pytanie
o metaliterackie funkcje tej nieprzyjemności, o jej użyteczność i skuteczność w procesie lektury. Mimo zgodnego przyznawania bowiem, że są to teksty trudne, czy – jak robi to Jocher
na czwartej stronie okładki – że to „dym poetycki zawierający ponad siedemdziesiąt siedem
groźnych substancji dla zdrowia i życia”, coś w tych wierszach zatrzymuje i sprawia, że chce
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się im przyglądać uważniej. Kwestia rymu i podskórnego czucia frazy ma tu oczywiście znaczenie, bo każdy wers i każda przerzutnia są u Nowakowskiego cyzelowane tak samo, jak
wydestylowany z emocji, sterylny i nieprzyjemny język. Na ogół nie widać w tym potyczek młodego autora z przerastającą go chęcią wypowiedzenia siebie i znanych wszystkim
prawd o świecie. Przeciwnie: jeśli wiersz Nowakowskiego nie mówi zbyt wiele, nie obwieszcza nowych idei (mimo kategorycznych przecież stwierdzeń i autorytarnego „my”), to nie
dlatego, że wtórność myśli autora idzie w parze z próbą przydania jej estymy za pomocą
teoretycznego języka i skomplikowanych konstrukcji logicznych. Zdaje się, że Nowakowski to „niewiele” chce właśnie napisać, obudować się w twierdzy języka, wyeksponować
za wszelką cenę „porządek dyskursu”, który przysłania, ale zarazem warunkuje jakikolwiek
metafizyczny przeskok iskry.
To, co niechybnie zostanie utracone, co prawdopodobnie zmarnujemy – jak zauważa
Jocher – czyli „szansa na wkroczenie w nieskończoność prawd”, jest zarazem tym,
co pod żadną inną postacią nie mogłoby zostać osiągnięte. Antymetafizycznie nastawiony
filozof powiedziałby, że w takim razie nie ma żadnego rachunku zysków i strat, bo nie było
żadnego przedustawnego bytu czy idei, którą można by w ogóle utracić (ach, niewinność,
ach, motto). Poezja Nowakowskiego korzysta jednak z Kierkegaarda i rozgrywa się na tej,
w pełni metafizyczniej, po części nawet chrześcijańskiej płaszczyźnie utraty i odkupienia. To oczywiście prowadzi do wyeksponowania podstawowego splotu, który przez wieki
naznaczał europejskie języki: metafizyki, prawa i ekonomii, splotu, który z takim zamiłowaniem próbuje rozsupłać np. Giorgio Agamben. Jeśli zatem wiele pojęć, którymi posługuje
się przez cały czas Nowakowski, brzmi równocześnie jak zdania wypowiadane przez bezdusznego logika, księdza, sędziego i CEO, to dlatego, że w sterylnych warunkach wiersza,
w swego rodzaju filozoficznej, spekulacyjnej próżni, którą stworzył poeta, słowa te uwalniają się ze swoich gniazd i trzeba im dopiero przypisać właściwy dyskurs.
Bardzo łatwo uznać, że w Między innymi nie dzieje się za wiele, że jest to poezja, nie
dość, że technicznie przekombinowana, to jeszcze myślowo bezpłodna i afektywnie nieskuteczna. Ale postawmy sprawę inaczej: techniczność wierszy Nowakowskiego nie jest sposobem utrudnienia komunikacji z czytelnikiem, ale ich modusem istnienia, tzn. tylko w tym
technicznym, nieludzkim już monologu język zaczyna się nam jawić jako on sam, wolny
od wszelkich roszczeń. „Myślowa bezpłodność” również jest efektem takiego ustawienia
wiersza, w którym tekst nie jest nastawiony na produkcję znaczeń, ale na wyczerpywanie
ich, doprowadzanie do końca (znowu Blanchot). Wreszcie afektywność ma tu paradoksalnie odwrotny charakter: przywraca ten rodzaj bezużytecznej, intelektualnej konfrontacji,
który jawić się musi jako opresyjny, ale też zapewnia jakiś rodzaj zakotwiczenia się w wierszu, podtrzymywaną celowo niechęć, jaką wzbudza na ogół kontakt z dyskursem prawnym,
urzędniczym, medycznym czy ekonomicznym. Jego siła nie ma nic wspólnego ze wzniosłością, a tym samym z jakimkolwiek epifanijnym przebłyskiem. To dyskurs szczelny i zarazem
pusty w środku.
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Powtórzę się zatem, kontynuując myśl Jochera: zapewne nie wykorzystamy szansy
na metafizyczną przejażdżkę, zapewne zostanie ona przez nas zatracona, ale tak naprawdę
od początku nie było czego wykorzystać, nie było żadnej przejażdżki, żadnego kierowcy,
samochód stał na starym parkingu, a właściwie była to tylko karoseria, bo silnik wynieśli
jeszcze w poprzednim stuleciu. A jednak ta karoseria sprawiła, że wpatrywaliśmy się w nią
oniemiali, szukając powiązań i refleksów światła. Jedni wspominali swoją pierwszą przejażdżkę z dzieciństwa i poszukiwali jeszcze raz tego uczucia, gdy mknęło się w dal na tylnym siedzeniu, inni mówili jak zawsze: nie ważne, że nie jedzie, ważne, że jest i polerowali
drzwi piękniejącego z każdym dniem pozoru. Nowakowskiemu bliżej byłoby do tych drugich,
bo nie ma u niego nostalgii, jest konfrontacja z językową blachą. Ale nie należy do nich,
bo w jego gestach polerowania znać ten rodzaj bezczelnego przechwycenia, które z każdego
aktu czyni karykaturę. Zagadka przestaje być zagadką, gdy od początku zdradza się, że nie
ma żadnego progu wtajemniczenia, progu kontaktu, progu, za którym czeka poznanie.
Ale jest jeszcze inna opowieść o tym tomie, która układa się powoli, wzbudza szereg wątpliwości i nieco przeraża. Między innymi już w tytule prowadzi podwójną grę: poprzez figurę
wymieniania (m.in.) pokazuje nam ten niekończący się rozrost językowej materii, ale też
zakreśla horyzont owej wymiany: między innością a tożsamością, sobą a innymi, pośród
innych. Dokonajmy pewnej filozoficznej spekulacji na materiale językowym, którego dostarcza nam Nowakowski, dokonajmy jej z założeniem, że jednak jest tu miejsce na czytelnika,
że pełni on jakąś rolę, że staje się celem i przedmiotem pracy wiersza. Najpierw wymieńmy
kilka powtarzających się przez cały tom tropów: „mijamy odstęp jak kamienie w wąskich/
korytarzach” (s. 7), „od nowa zacieramy ślady, powstałe w wyniku ograniczenia swobody
przepływu” (s. 11), „uzasadnione definicje są nieprzekraczalne, ale przywracalne” (s. 11),
„mam świadomość, że zachowany odstęp straciłem po niewłaściwej stronie lustra” (s. 13),
„Stajemy się jednym ciałem. Zapach z ust pokryty szarym błotem; wedle kanonu/ dopełniamy aktu symbiozy sinych policzków, bym nie obudził się w szczelinie między/ bramą
i pastwiskiem” (Gwałt, s. 14), „chodzi o to, by zastąpić oczywistość znikomą ingerencją
i wszechobecną/ cieśniną, w której cichy sprzeciw niczemu nie dowodzi” (s. 19), „rozszczepienie następuje przez pokrycie” (s. 25), „między nami jest nieruchome i nieuchronne”
(s. 26), „Osiąganie spójności z wyłączeniem ingerencji stylizuje język; związany treścią inicjałów ustaje z chwilą, w toku strojenia [bez zmian od początku do namysłu]” (s. 27), „Skoro
nie mogę wyjaśnić pozycji w ruchu, jednostronnie i dwustronnie niepodzielnej, to jak wytłumaczyć zamknięty obieg powtarzanych intencji i odstępu zachowane przy biernej postawie
wobec przywrócenia stanu poprzedniego?” (s. 28), „łączymy się, na wyznaczonych odcinkach budzimy do życia świat” (s. 29) i jeszcze dwa: „ponieważ znowu okazało się, że możliwe jest istnienie, które nie mija” (s. 33, to z wiersza Spoiwo) i „wystarczy chwila nieuwagi,
które nie bez powodu odwlekana w czasie/ wychodzi poza materię, dysponuje wysiedleniem
bez cienia dwuznaczności” (s. 34).
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Ten przydługi szereg cytatów może się wydawać niejasny, a z pewnością jest niepełny
i pozbawiony strukturalistycznego pietyzmu, który by się w tym wypadku przydał, ale spieszę z wyjaśnieniem. Między innymi rzeczywiście rozgrywa się „między innymi”, przy czym
oba te słowa wskazują nam dwa, znoszące się ruchy: różnicy i totalności. Część tej książki
upływa pod patronatem tej pierwszego i mogłaby stać się rozprawką o poststrukturalnych
refleksjach Derridy nad koncepcją Różni. Różnia to bowiem właśnie odstęp, rozziew, rozsunięcie, kluczowe dla istnienia gry znaczeń, ale też samego życia, wpisanego weń błędu i rozsiewających się w przestrzeni tekstu znaczeń. U Nowakowskiego mamy z początku to właśnie
eksponowanie rozsunięcia i odstępu (cieśniny), jako przestrzeni, w której coś się wydarza,
ale też przestrzeni, która posiada swoje widoczne jeszcze granice. Jest to też odstęp w czasie, opóźnienie, następstwo, czyli podstawowy warunek istnienia literatury w jej pisemnej
formie (owo bezsilne „zaklinanie w międzyczasie”, s. 18). Znacznie bardziej interesujący
jest jednak ten drugi ruch, wywołany tytułem wiersza Spoiwo, ale też cały czas majaczący
na horyzoncie w kontekście każdej refleksji o różnicy, granicach i potencjalności. Nowakowski bowiem – w ramach filozoficznych propozycji, brzmiących niekiedy jak pokraczne próby
z filozofii analitycznej – konsekwentnie redukuje wybór i ogranicza potencjalność.
Z początku istotniejszy jest odstęp między granicami, potem zaś to same granice przejmują władanie nad logiką wywodu. Zakreśla się dwubiegunowy system, to lub to, porządek zer i jedynek, poprzedników i następników w twierdzeniach. To, co może się jawić jako
życiodajny rozziew, pasaż, cieśnina, jawić się zaczyna jako coraz bardziej ograniczane pole
możliwości. W sposób metafizyczny dokonuje się tu totalizacja języka: filozofia, poszukując
Prawdy, dookreśla pole i wyznacza przestrzeń owego „między”, w którym coraz mniej jest
miejsca na niezdeterminowany ruch cząsteczek.
między nami jest nieruchome i nieuchronne. struny jako wymiar rzadkości,
zmiana pozycji pozbawiona struktur, które w zasięgu skojarzeń odwracają
wzór; naruszenie dyspozycji w warunkach przewidzianych hipotezą zmienia
brzmienie na kształt właściwości przeciwległych biegunów, krawędzi bez gniazda
(Głosy, s. 26)

Wreszcie pojawia się wątek najważniejszy: wspólnota. Między innymi, choć wygląda
momentami jak szkolna rozprawa między chłopakiem i jego dziewczyną, którzy siłują się
w resztkach miłosnego uścisku, ma w sobie niepokojące pytanie o warunki funkcjonowania
wspólnoty, owego „między innymi” (ludźmi) właśnie. Ta pozostałość bycia wobec kogoś,
która w każdym tekście objawia się jako coraz większa samotność, z ducha cioranowska,
wciąż jest pozostałością oddalających się od siebie ludzi-atomów. Jakie są zatem właściwości połączenia tych atomów? Co trzyma je razem? Co gwarantuje spójność? Czy to rodzaj
transakcji, wymiany opartej na rachunku (win? długów? korzyści?), czy też forma komunii
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i odpowiedź na bankructwo komunikacji poprzez splot ciał i tożsamości, czyli usunięcie
różNICy? Jeśli brzmi to ryzykownie, to tak właśnie powinno, bo wiersze Nowakowskiego
prowokują do postawienia kluczowego pytania, które wypełniało np. Rozdzieloną wspólnotę
Jean-Luca Nancy’ego: jak, myśląc o wspólnocie, przekroczyć ukryty w metafizycznej totalności faszyzm? Prowokują właśnie dlatego, że nie chodzi w nich o tęsknotę za utraconym
(motto) ani o społeczne fantazmaty, dotyczące więzi. Wydobywają za to ukrytą w językach
(filozofii, ekonomii, prawa, marketingu) metafizyczność i dopowiadają ją do tego stopnia,
że relacja między pojęciami (zysku i straty, bycia i zatraty, długu i spłaty, daru i winy,
przywiązania i przynależności) staje się ostateczna, sztywna i konsekwentna i zmierza
do unifikacji.
Oczywiście kluczowym i najbardziej problematycznym tekstem takiej interpretacji
Gniazdo, zadedykowane „pamięci C.Z. Codreanu”. Co zrobić z takim utworem, który nie proponuje hipotezy sensu, prowadzi za to abstrakcyjne, filozoficzne rozważania nad naturą
możliwości? Co zrobić z dedykacją, w której pamięć (a więc i jakiś rodzaj czci) poświęcona
zostaje rumuńskiemu mistykowi i faszyście, twórcy Legionu Michała Archanioła, który miał
na swoim sumieniu niejedno istnienie? Co zrobić, jeśli ten faszysta i mistyk jest zarazem
pewnym symbolem relacji między metafizyką (w tym wypadku chrześcijańską), terroryzmem i totalitaryzmem, ale też wzorem dla nacjonalistów i faszystowskim męczennikiem,
co zdarza się nieczęsto? Skąd u Nowakowskiego ten trop i co ma on powiedzieć czytelnikowi?
Że oto dostajemy faszystowski mit o charakterystycznym tytule, odnoszącym się zresztą
do pism Codreanu? Tytułowe „gniazdo” (cuib) było bowiem nazwą modelowej wspólnoty,
małej, zawierającej od kilku do kilkunastu członków komórki, zorganizowanej na wzór
zakonny, która miała kształcić „nowego człowieka” w duchu pracy i modlitwy.
Poszukiwania opowieści o rumuńskim rewolucjoniście, którego podziwiał sam Cioran, poprowadziły mnie od rzetelnych tekstów historycznych do hagiografii, spisywanych
przez nacjonalistyczne podziemie i niczym nieróżniących się od kultu Stalina. Nie podejrzewam jednak, wnioskując z całej książki Nowakowskiego, aby Między innymi próbowało
zagadkowo sprzedać ten obrzydliwy, faszystowski mit samokształcących się w bojowym
duchu jednostek. A jednak jakieś echa językowe nas w nim osadzają; „doktryna ryzyka”,
„za wszelką cenę dążenie do rdzennej, przynależnej”, „doskonałe posiadanie”. Ten język
rygoru i konieczności to właśnie język, w którym wspólnota jest nie tylko możliwa, ale wręcz
konieczna. To też język, w którym odstęp, rozziew i różnica (a więc potencjalność) ustępują
nieuchronności rozstrzygnięć. To właśnie model metafizycznego bycia „między innymi”,
które staje się niebezpieczną, pełną przemocy fantazją. Pisklęta wyfruwają z „gniazda”, ale
to ono jest źródłem, powrotem, niewinnością utopii. Tymczasem ruch w drugą stronę, ruch
różNICowania, skutkuje raczej „krawędzią bez gniazda” (s. 26), co jeszcze bardziej przywodzi na myśl antymetafizycznie, antymitycznie (i antyfaszystowsko) nastawionego Wirpszę:
poetę obnażającego krawędzie pojęć na długo, zanim metodę tę usankcjonował Derrida jako
ruch dekonstrukcji.
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Zarówno aspekt nihilistycznej samotności, erotycznego niepowodzenia, budowanego
na aurze rozkładu komunikacji i na seksualnej frustracji, bezduszna, biologiczna wiwisekcja jednostki, polityczne kwestie atomizacji, wywołujące z pamięci faszystowskie, totalistyczne niebezpieczeństwo, jak i równie techniczna, nieludzka mowa analitycznej filozofii
zbliżają tom Nowakowskiego do innej dystopii: Cząstek elementarnych. Nie wydaje się, żeby
poznański poeta był cynikiem i nihilistą pokroju Houellebecqa, ani nawet żeby podzielał
jego dość konserwatywne poglądy. Chodzi raczej o ten zespół czynników – społecznych,
psychicznych i filozoficznych, który sprawił, że Michel Dierżyński (przy wydatnej pomocy
dziejów i klęsk swego przyrodniego brata) obalił fizykę cząstek elementarnych, a na bazie
jego teorii wyłonił się postczłowiek, który nie zna cierpienia, pożądania i bólu, któremu
obca jest różnica płciowa i wszelkie poróżnienie. Ostatni wiersz Nowakowskiego [Tymczasem], najkrótszy w tomie, sprowadza się do jednego zdania: „Tymczasem ruszamy z miejsca: na skróty, na strzępy, na styk” (s. 35). To ruch ograniczony, ograniczający, zgubny
i podjęty jakby na ostatnią chwilę, pełen tarć, ale jednak ruch, i choć jego kierunek pozostaje
nieznany, to właśnie to daje niewielką nadzieję, że metafizyczna totalność nie okazała się
propozycją atrakcyjną.
Paweł Nowakowski, Między innymi, Nowa Ruda: Mamiko, 2017, s. 36.
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KO N T E N T. K WA RTA L N I K L I T E R A C K I

MEZALIANS I RORPRĘŻENIE NA KLAWIATURE TYPU QWERTY
Na kanwach krytyki Michała Wieczorka w sprawie wiersza Kostki i inne gry cielesne
Krytyczny wobec – jak to określa – „poetyki przesytu” tekst Michała Wieczorka, który ukazał się w towarzystwie mojego wiersza w ostatnim numerze KONTENTu1 wydaje mi się dość
symptomatyczny dla pewnego rodzaju myślenia o poezji i jest wynikiem zderzenia naszych,
w dużym stopniu odmiennych, gustów „kulinarno-literackich”. Można by na takim stwierdzeniu i stosunku w rodzaju „ja lubię szpinak, ty nie lubisz szpinaku, nie mamy o czym
dyskutować” poprzestać, jednak po pierwsze – literatura to, mimo wszelkich podobieństw
i celności metafory Wieczorka, nie kuchnia, zatem kwestia gustu czy smaku nie załatwia tu
wszystkiego, po drugie, drogie siostry i bracia, przepełnia mnie duch dialogu, a ten tekst
stanowi świetny pretekst do napisania paru słów na temat poezji i nie tylko.
Postanowiłem więc przedstawić pokrótce wiążący się ze wspomnianym wierszem zestaw
składowych smaku literackiego, w którym gustuję, oraz dokonać próby określenia stojącego
za nim sposobu myślenia i tego myślenia determinantu. Nie zamierzam interpretować swojego utworu, co rzeczywiście stanowiłoby odbijanie przeze mnie zadurowskiej piłeczki2 od
ściany – grę z samym sobą. W zamian postaram się zarysować estetyczno-społeczny fundament poezji, jaką próbuję tworzyć i jaką chciałbym czytać oraz ukazać kulturowe konteksty
istnienia wiersza – to, w jaki sposób jego kształt i forma wiążą się z zachodzącymi wokół
nas, tu i teraz, zmianami w percypowaniu i intelektualnym porządkowaniu rzeczywistości.
Narzędzie do przeżywania
Na wstępie odniosę się do przemożnej, powracającej jak zły sen, po części zapewne powiązanej z wyniesionymi ze szkoły przyzwyczajeniami lekturowymi, ambicji wytropienia naczelnego, porządkującego wiersz znaczenia, przesłania etc. Podobne myślenie wydaje mi się
jeśli nie anachroniczne, to niedzisiejsze. To szkodliwy zapęd, który uważam za coraz mniej
adekwatny do zmieniających się realiów, do których specyfiki odnoszę się w ostatniej części
tekstu. Wspomniana ambicja wiąże się z potrzebą przemocowego podporządkowania sobie
utworu, skolonizowania go, wciśnięcia w zakodowane, wyuczone szufladki myślowe i kategorie interpretacyjne. To, co zostaje nazwane, określone, przyszpilone imieniem, skatalogowane sensem – staje się poznane, rozbrojone, bezpieczne. Jednocześnie dosyć martwe.
Obsesyjna potrzeba porządkowania prowokuje działania mające na celu usunięcie z systemu – z horyzontu myśli – wszelkiej wątpliwości. To, co nieodkryte, wymykające się próbie
poznania – jako autonomiczny, osobnym, działającym na własnych prawach, byt – staje się
drażniące, spędza sen z powiek.
1
2

M. Wieczorek, Poetyka przesytu, KONTENT, nr 2, s. 147–148.
W tekście Daj mu tam, gdzie go nie ma Bohdan Zadura proponuje opis poezji w kategoriach gry w tenisa stoło-

wego. Podobnie jak w ping-pongu, w wierszu chodziłoby o pogonienie współgracza (w tym przypadku odbiorcy)
po rogach, skłonienie go do wysiłku i ruchu, zaskoczenie go.
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Poezja ma szansę być cudownym intelektualnym i duchowym włóczęgostwem, bezpańskością (jest w tym myśleniu coś z dadaistycznej nonszalancji i anarchizmu). Wiersz nie
może dać się obezwładnić terrorowi sensu i postrzeganej na sposób wąski i ograniczający –
zrozumiałości. Wieczorek wyznaje, że mnogość nakładających się w Kostkach… figur i tropów
nie pozwala mu na uporządkowanie znaczeń w taki sposób, aby możliwe było nawigowanie kolejnych fragmentów tekstu. Wysnuwa z tego wniosek, że mnie, autora, interesuje
„wyłącznie pogoń za własnymi skojarzeniami”, co czyni utwór zamkniętym na czytelnika.
To, że wiersz nie posiada sensu stałego, wiodącego, zwartego, nie czyni go jeszcze bzdurną
paplaniną paranoika. O wiele bardziej poznawczo wzbogacające wydają mi się utwory o znaczeniu zmiennym, rozklekotanym, wiersze przenikających się, krzyżujących wzajemnie
sensów, wiersze będące układankami, kostkami Rubika znaczeń. Z obfitością kombinacji,
gdzie układ zależny jest od indywidualnych decyzji dokonywanych przez użytkownika. Jako
znacznie bardziej odrzucające jawią mi się z kolei wiersze będące nachalnym zobrazowaniem,
skonkretyzowaniem pewnej idei, jednej wizji (nieważne z jakiej rodziny refleksji i światopoglądu). Estetyka nie może funkcjonować na usługach idei, nie może być na posadzie myśli.
Wyczuwam w tym zagrożenie propagandą. Nie znaczy to, że jestem zwolennikiem skrajnego
estetyzmu. Przyjemnie natomiast obserwuje mi się współpracę, dogadywanie się estetyki
z ideą, napięcie między nimi.
Przywiązujemy zbyt dużą wagę do znaczeniowości wiersza. Utwór poetycki ma za zadanie
nie tylko znaczyć, ale w równym stopniu oddziaływać na poziomie emocjonalnym oraz zmysłowym. Nie jest to myśl grzesząca nowością. Podobny postulat odbioru pozarozumowego
znajdziemy choćby w niektórych prądach myślowych początku XX wieku – u nadrealistów,
formistów czy w teorii „czystej sztuki” Stanisława Ignacego Witkiewicza. Oczywiste jest,
że obie te sfery (afektywna i znaczeniowa) tworzą swoistą dwujednię – nie mogą istnieć
osobno, są trwale ze sobą zrośnięte. Dlaczego więc tak często mówi się o niemożności zrozumienia wiersza (odmawiając mu tym samym racji bytu), tak rzadko z kolei wysuwany
jest argument słabego oddziaływania emocjonalnego – że wiersza się nie czuje? Zwłaszcza,
że ten drugi wydaje się nawet bardziej przekonujący i chyba trudniej z nim polemizować.
Wiersz bierze albo nie. Czy można nauczyć (się) odczuwania wiersza? Poezja jest także,
w równym stopniu co tworem intelektualnym, „maszynką do przeżywania”, językowym
tworem doznaniowym. Nadającym się do odczucia, doświadczenia.
Wiersz zmiennej reguły
„Podobnie jak w gotowaniu, w poezji najgorsza jest chyba przesada”, pisze Wieczorek.
Analogia kulinarna, którą, zainspirowany moim wierszem, posługuje się autor, w pewnym zakresie wydaje się rzeczywiście adekwatna. Myślę, że kwestia gustu w istocie ma
pewną moc rozstrzygania. Ja na przykład tak w zupie, jak i książce cenię sobie smak bogaty
i złożony, niedający się jasno określić. Szanuję umiejętność wykreowania niejednorodnego,
wyrywającego się poza ramy konwencji nastroju. Jeżeli mógłbym mieć jedno życzenie wobec
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literatury, to życzyłbym sobie, żeby komplikowała, w sensie – problematyzowała, rzeczywistość i pokazywała jej wielowymiarowość, miast ją upraszczać. Otacza nas już teraz wystarczająco wiele szkodliwych uproszczeń. Tabloidowy sposób opowiadania o świecie, w którym
brakuje miejsca na spektrum barw i odcieni znajdujących się między czernią a bielą, dotyka
prawdopodobnie każdego z możliwych aspektów naszego życia: czy to jeśli chodzi o estetykę
lub moralność, czy na poziomie społeczno-politycznym. Niechlubną palmę pierwszeństwa
dzierżą tu zwłaszcza media wysokonakładowe, zbyt często roszczące sobie prawo do ferowania twardych wyroków i śmiałych rozstrzygnięć, popularyzujące niezdrowy tryb myślenia zero-jedynkowego. Nie potrzebujemy wiersza wprowadzającego sztuczny porządek,
pomnażającego iluzję ładu, a raczej takiego, który zabija ćwieka, pobudza do krytyczności;
który zamiast raczyć pozornymi rozwiązaniami, podaje w wątpliwość status quo i w tym procesie nigdy nie ustaje.
Wiersz, jaki postuluję, jest utrzymywaniem odbiorcy w stanie nieustannego wyczulenia
i wiecznej gotowości; jest zaskakiwaniem i porażaniem go, wywoływaniem w nim poczucia
dziwności, a nawet dyskomfortu. Sytuacją stymulującą jest, kiedy logika, zasada działania
wiersza, jego wewnętrzny mechanizm, nie są nam z góry znane. Jeszcze ciekawiej, kiedy ich
rozumienia trzeba uczyć się z każdą strofą czy wersem na nowo. Świadomy, że w ten sposób można obronić każdy bełkot, każdą „mieliznę”, uściślam – przesyt czy wielość, o których mówię, nie są fatalnym bałaganem, który całkiem wyrwał się spod kontroli, samym dla
siebie i pozbawionym jakiejkolwiek organizacji, a raczej takim, w którym znajduje się jakiś
spajający jego części klajster, jakiś trzon, jakiś rdzeń, jednoczący ośrodek, coś, co sprawia,
że rozjeżdżające się w różnych kierunkach znaczenia spotykają się na skrzyżowaniach i ściskają sobie dłonie. Rolę takiego spoiwa odgrywać mogą różne aspekty utworu; taką zasadą
wiersza mogą być powracające, stanowiące główne osie znaczeniowe motywy (w Kostkach
i innych grach cielesnych byłyby to np.: erotyczny, feministyczny, okołokuchenny), warstwa
brzmieniowa, elementy świata przedstawionego, to, co należy do sfery zmysłowej i inne.
Nazwałbym to chaosem niepozbawionym porządku (rozumianego nie jako zrozumiałość,
a pewien układ odnoszących się do siebie elementów, kompozycja).
Poezja stanowi dla mnie ścieranie się różnic, grę poziomów. Nie wszystko się musi zgadzać i nie sposób, żeby każdemu czytelnikowi wiersz dawał ten sam wynik. Nie wierzę, aby
było to możliwe nawet w przypadku wierszy autorów najbardziej zaborczych, starających
się niczym nadopiekuńczy rodzic wieść czytelnika za rękę przez całą przestrzeń utworu.
Nie wierzę w to ze względów banalnych i oczywistych – każdy czytelnik obdarzony jest
indywidualnym, niepowtarzalnym bagażem emocjonalnym, intelektualnym i psychicznym
(a wszystkie przenikają się i są zlane w jedną całość). Nie sposób całkowicie zapanować nad
umysłem, czuciem czy ciałem odbiorcy przyswajającego wiersz. Utwór poetycki nie działa
według ścisłych zasad rachunku matematycznego. Wiersz może równie dobrze przynieść
wynik cztery, jak i dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć i pięć setnych (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), w zależności od zastosowanego algorytmu, wybranego
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działania, podstawionych wartości. To wszystko decyzje, które czytelnik poezji podejmuje
samodzielnie (skala możliwości zależna jest od stopnia przyzwolenia autora). Oczywiście,
jeżeli pod niewiadome podstawimy wartości zerowe, co równoznaczne jest z odmówieniem
wysnucia jakiegokolwiek sensu, wynik będzie równy zero.
Rodzaj wiersza, jaki próbuję zdefiniować, cechuje się rozchwianą, migotliwą, rozchełstaną ontologią bytu. Wiercipięctwo jego natury, zachodzące w jego wnętrzu zmiany tempa,
poetyki, ciśnienia sprawiają, że zastosowanie przy jego odbiorze narzędzi jednego typu,
przystrzyżenie go do jednego sposobu poznania, przekonwertowanie go z formatu FLAC
do mp3, z wycięciem wychodzących poza określony poziom tonacji, prowadzi do wypaczenia
istotnych bodźców. Nie sposób nawigować takiego wiersza przy założeniu, że tylko jeden typ
narzędzi badawczych wystarczy do prześwietlenia całości.
W tym miejscu warto sobie jasno powiedzieć, że zupełna swoboda odbioru także wiedzie
na manowce. Intencje autorskie, świadomość wykorzystanych przez poetę konwencji, gatunków mowy, rejestrów są równie ważne co dezynwoltura czytelnicza, pozwalająca na wyciągnięcie z tekstu własnych wniosków oraz wykorzystanie go do indywidualnych celów. Bez
aparatury umożliwiającej odpowiednie odebranie tonów, którą nabywa się wraz z doświadczeniem tak lekturowym, jak i życiowym (nie rozpoznamy nowomowy korporacyjnej, jeżeli
nie mieliśmy nigdy w życiu styczności z korpo; nie sposób abyśmy dostrzegli przetworzenie języka internetu, jeśli nasze doświadczenie tak daleko nie sięga), ryzykujemy opaczne
słyszenie, które może zapewniać poznawczo ciekawe efekty, ale koniec końców prowadzi
do rozminięcia się z intencjami autorskimi.
Wiersz jako generowanie napięć, dialektyka wiersza
Wiersz nie jest dla mnie monolityczną, sensotwórczą bryłą, a raczej obszarem starć i rywalizacji. Kształt, jaki przybrały Kostki…, bierze się z zainteresowania projektowaniem zderzeń, zakłóceń, z fascynacji czynieniem kontrastów, z upodobania do dialogiczności
wewnątrzwierszowej, zatem z tworzeniem takiej przestrzeni, w której różne formy odbijają się od siebie jak piłeczki w komorze losującej po zwolnieniu blokady. W efekcie odległe przestrzenie, obce sobie dotąd zjawiska czy przedmioty zyskują możliwość poznania
się na schadzkach. Dochodzi do mniej lub bardziej spektakularnych przesunięć, przelotów,
jednań i dehierarchizacji. Z im dalszych sobie kategorii czy dziedzin pochodzą zaczerpnięte
motywy, tym większy potencjał oddziaływania wiersza.
Bardziej niż ścisły związek poszczególnych części tekstu interesuje mnie ich relacyjność.
To, w jaki sposób różne jego poziomy ze sobą grają. Wiersz jest otwartym, dynamicznym
układem. Zbudowanie go na zasadzie niedyskursywności, a odnoszenia się, ma charakter
krytyczny. Zamiast narzucać jeden sposób łączenia, wiersz angażuje nas w przemyślenie
relacji pomiędzy przedstawionymi elementami. Zamiast instrukcji otrzymujemy sugestię.
W miejsce orzekania – wyzwanie. Podejmując je, uruchamiamy i zarazem szkolimy nasze
narzędzia krytyczne.
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Być może najciekawsze jest w wierszu właśnie to, czego nie widać. Nie poszczególne
słowa, zdania, całostki znaczeniowe, a raczej to, co wytwarza się pomiędzy, co powstaje
dzięki owym kolizjom; co wyrasta, wychodzi ze splotów, spotkań różnych kształtów przyglądających się sobie ze zdziwieniem. Wszystko to, co powstaje na „przecięciach”. Oczywiście im więcej momentów niepokojących, spotkań niecodziennych, niedopowiedzeń, im
wiązania luźniejsze (czy to jeśli pomyśleć o następujących po sobie wersach, które semantycznie nie przylegają do siebie w sposób oczywisty, czy z perspektywy dużych odległości
dzielących przestrzenie, z których zaczerpnięte zostały motywy), tym większe zagrożenie/
szansa nadinterpretacji.
Wiersz o poluzowanych, naderwanych wiązaniach między poszczególnymi elementami wymusza obecność czytelnika (nie – jak chciałby Wieczorek – alienuje go), skłania
do wysiłku, wymaga od jego mózgu pracy, angażuje wyobraźnię i emocje. Te luźne połączenia to luki, które czytelnik może wypełnić sobą. To właśnie opisy/próby określenia tych
miejsc są dla mnie w krytyce artystycznej najciekawsze. Potrzeba opornego, nieotwartego
na współpracę czytelnika, żeby do wypełnienia tych miejsc nie doszło.
Wiersz jako projektowanie możliwości, wykolejenia wiersza
Poza wielmożnym zamiarem autorskim w akcie twórczym równie ważną rolę odgrywają
przypadkowość, zdarzeniowość oraz rozmaite siły (skojarzenia, emocje, energie językowe),
które ciągną autora w różnych kierunkach i osłabiają jego intencjonalność, pozbawiają
twórcę pełni kontroli. Zwykle autorzy zaciekle z nimi walczą, wyrzekając się bzdury, banału,
infantylizmu, dziecinady, które ich zamieszkują. Lubią ulegać abstrakcji bycia samorządnymi władcami/władczyniami samych siebie, panującymi niepodzielnie nad sobą. Ja z kolei
uważam, że ciekawie jest dać się raz na jakiś czas tym prądom porwać, jednak bez nadmiernego przyzwyczajania się. Pozwolić sobie na swobodną grę wyobraźni, skojarzeń, poddać
się dyktatowi brzmienia. Zrezygnować z nakazów intelektu, usłuchać podszeptów intuicji.
Uniezależnić od życiowych konieczności, związków z rzeczywistością. Mają w ten sposób
szansę narodzić się momenty surrealistyczne, irracjonalne, które – jak się zdaje – mają
większy potencjał oddziaływania na emocje niż na intelekt; które wdzięcznie grają z tym,
co rozintelektualizowane czy też przyziemne.
Uważam za kluczowe, aby zachować w tym wszystkim umiar i utrzymać równowagę.
Wspomniane środki są przeze mnie traktowane na równi ze środkami związanymi z racjonalnością, logiką, świadomością. Nie widzę powodu, żeby ograniczać się do jednej metodyki.
Mówię o posługiwaniu się bzdurą czy nonsensem nie jako zasadą kompozycyjną, ale składnikiem poszerzającym formę wiersza, komplikującym nasze myślenie o świecie, w którym
ów składnik irracjonalny i niewyjaśnialny jest stałym elementem konstrukcyjnym.
Wiersz Kostki… jest częściowo zadłużony w banale (to co nazywałem wykolejeniem, błędem, potknięciem wiersza), ale nie jest to banał pochodzący z jego wnętrza, a stereotyp
wypożyczony z regałów rzeczywistości. W tym przypadku kluczowe jest właściwe rozpo-
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znanie głosu, świadomość tego, skąd został zaczerpnięty. Jest to przykład sytuacji, w której
niezrozumienie intencji, wiążące się z nieodczytaniem rejestrów (np. w kwestii nakazów
genderowych, jak „dziewczynie nie wypada palić / i nie daj boże przeklinać”), może prowadzić do fatalnego nieporozumienia. Tak samo jak druzgocące w skutkach byłoby wzięcie
parodii czy kampu na serio. Na przecięciu tego, co w wierszu łatwe, z tym, co surrealistyczne
(np. „łydki spadające do kostek”), rozgrywa się dla mnie coś interesującego.
Wracając jeszcze do kwestii odbioru, ustalmy sobie – w momencie wypuszczenia wiersza
w świat autor traci nad nim kontrolę. To, w jakim stopniu ją traci, zależy od tego, jak skuteczne są siły samoobrony, w które wyposażył swój utwór. Niektórzy twórcy, tak zwani prawodawcy, panowie/panie swoich dzieł, tak bardzo wyspecjalizowali się w obwarowywaniu
utworów systemami nakazów i zakazów, że zakres ruchu i możliwość zaangażowania czytelnika są rzeczywiście minimalne. To wynik walki o autonomiczność oraz obsesji racjonalności, o których wspominałem wcześniej. Jeśli o mnie chodzi, nie tylko jestem świadomy
utraty kontroli nad wierszem, ale również tej utraty oczekuję. Oprócz tego, że daleko jest mi
do postawy zaborczego, zapatrzonego w swoją wizję autora, to też – jak się zdaje – kieruje
mną inna koncepcja komunikacji literackiej.
Równie ważne, jak ostateczne odczytanie intencji, wydają mi się momenty nieporozumień, rozmijania się z wizją twórcy. Dzięki nim poeta może dowiedzieć się od czytelnika
(o sobie, o świecie) czegoś innego niż w przypadku „poprawnych” odczytań. Odbiorca, wraz
ze swoją wyobraźnią, emocjonalnością, doświadczeniem, staje się przedłużeniem tekstu.
Poezja a nowy wspaniały świat
Poezja, której wyznaczniki próbuję tu określić, odpowiada zmieniającej się postaci odczuwania nowych czasów. Sposoby istnienia w bieżącej rzeczywistości (późnokapitalistycznej,
ponowoczesnej, nowomedialnej), osobliwe formy postrzegania, jakim ona sprzyja, w sposób
znaczący różnią się od związanych z minionymi realiami. Powiedzieć, że świat, w którym
żyjemy jest niejednorodny, heterogeniczny, pełen szumów, przesterów i zakłóceń, na bakier
z ideami harmonii i linearności – to nic nie powiedzieć. Nie jest to wszystko aż taką nowością. Znacząca – i w tym nowa – jest skala, w jakiej to się odbywa i zakres dziedzin życiowych, na które promieniuje.
Czasoprzestrzeń internetowa, wirtualna, technologiczna (i cała jej oprawa, jak: smartfon, tablet, Facebook, Instagram, YouTube) stała się już nie elementem, dodatkiem, a nieodzowną składową naszej egzystencji. My przecież, teraz – proszę mi wybaczyć zuchwałość
stwierdzenia – żyjemy w paru alternatywnych rzeczywistościach jednocześnie! Każda
wymaga innych kompetencji, innych umiejętności zachowania się oraz wykorzystania różnych rodzajów języka. Relacje zawiązują się w nich i rozgrywają na zupełnie innych poziomach. Nasze doświadczenie jest rozbite na kilka równoległych, nie trzeba grać w Second
Life, żeby to rozumieć. Nie znaczy to oczywiście, że te światy są rozdzielne i nie przenikają
się. I że wiedza zdobyta w jednym nie pomaga poruszać się w drugim.
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Nasza egzystencja jest jednocześnie egzystencją dysonansów, łączenia wielości konkurencyjnych doświadczeń, gustów, doznań i bytów, uwikłaną w różne sprzeczności. Dzieje
się tak dzięki intensywnemu rozwojowi technologii i nauki, zdemokratyzowanemu dostępowi do mediów i edukacji, lepszej niż kiedykolwiek globalnej komunikacji. Efekty to między
innymi – rosnący stopień zmediatyzowania doświadczenia i zapośredniczenia relacji międzyludzkich, coraz większa mobilność i związana z nią wielokulturowość środowisk, płynność tożsamości i zmienność ról społecznych.
To wszystko czyni nasze życia wielogatunkowymi i zmieszanymi, bogatymi w nieprzewidywalność, gwałtowniejszymi niż jeszcze u progu bieżącego wieku. Ogólnie rzecz biorąc –
bez waloryzowania poszczególnych i z perspektywy dosyć odległej, ponieważ taka analiza
nie jest przedmiotem tego szkicu – symultaniczność różnych form egzystencji i doświadczenia są większe niż kiedykolwiek wcześniej. W efekcie przeobrażeniu w sposób istotny
ulegają formy odbioru rzeczywistości, nasza percepcja zostaje postawiona w dosyć specyficznej dyspozycji. Przywołując te wszystkie procesy, myślę o jednostkach, które rzeczywiście w tych realiach funkcjonują. Chodzą po ulicach, żyją aktywnie, doświadczają interakcji
międzyludzkich, korzystają z szerokich i bardzo zróżnicowanych zasobów kulturalno-technologicznych, jakie oferuje dzisiejszy świat.
Aby zrozumieć nową sztukę (która nie jest rzecz jasna zupełnie nowa i chętnie odwołuje się
do eksperymentów awangardowych czy postmodernistycznych, na szeroką skalę eksploatujących techniki kolażu i montażu, estetykę przerwania i zaburzenia etc.), należy zrewidować
podejście do niej. Dotychczasowe metody i narzędzia wydają się wyczerpane, a przynajmniej
niewystarczające. Wiodące nurty literatury od zawsze próbowały zatuszować czy zniwelować
nielinearność, chaotyczność rzeczywistości (nieważne w jakim stopniu i w jakiej formie te
ostatnie by się one objawiały), przedstawiając obrazy, sytuacje, myśli bohaterów i ich psychikę w sposób jednorodny i jak najlepiej uporządkowany. Między innymi dlatego strumień
świadomości wprowadzony przez Jamesa Joyce’a (ale też inne techniki narracyjne zaproponowane w Ulissesie) był metodą tak zaskakującą i przełomową. Autor Finneganów trenu przypomniał światu, że nasze myśli wcale nie są tak poukładane i logiczne, jak byśmy chcieli,
jakimi ówczesne literatura próbowała je nam przedstawić. Literatura kłamie, pomnaża iluzję
i ułudę, bądź – w zależności od optyki, jaką przyjmiemy – pełni funkcję porządkującą.
Powyższe – związane z wyjątkowością dzisiejszego doświadczenia – przekłada się
na moją intuicję, że pokolenia roczników 90. i 80. mają coś ważnego, a przynajmniej nowego
do powiedzenia. Mają do wyartykułowania unikatowe doświadczenie, fundowane przez otaczającą płynną rzeczywistość, związaną z symulakrycznością i symultanicznością doświadczenia. Zaczyna stawać się coraz bardziej widocznym, że te roczniki mają w zanadrzu nowe
formy opowiadania o świecie, formy, których rozumienia musimy się dopiero nauczyć. Autorzy jak Tomasz Bąk czy Radosław Jurczak, kolektyw Rozdzielczość Chleba (wszyscy na swój
sposób indywidualni, obdarzeni osobnymi idiomami i poetykami) – operują niespotykanymi
dotąd metodami obrazowania i stosunkowania się do rzeczywistości.

180

szkice / polemiki

Nie jestem zwolennikiem posługiwania się kluczem pokoleniowym. Częściej jest w sposób
szkodliwy uproszczającą protezą niżeli poręcznym narzędziem. W nielicznych wypadkach
bywa jednak tym ostatnim i rzeczywiście cokolwiek tłumaczy. Pod jednym warunkiem –
że nie traktujemy go w sposób kategoryczny, uniwersalny, wszechobejmujący. Tym, co
wymienione roczniki odróżnia od starszych pokoleń, jest fakt, że owo doświadczenie jest
jedynym mu znanym. Nie posiadają one możliwości zestawienia z tym, co było wcześniej.
Są pozbawione dystansu, możliwości empirycznego porównania, co gwarantuje im odmienność, osobność optyki, możliwość innego wtopienia się w rzeczywistość.
W związku z przemianami społecznymi, kulturowymi, ekonomicznymi metamorfozie ulega również struktura naszej psychiki. Przekształca się sposób odczuwania przez nas
świata. Siłą rzeczy wypływa to również na naszą twórczość artystyczną, która, jakby nie
patrzeć, jest wynikiem naszego myślenia o świecie. Poezja znajdująca oparcie w tarciach
i sprzecznościach staje się wykładnikiem pełnych turbulencji i synkretyczności doświadczenia czasów. To doświadczenie wielowymiarowości ma i – jak sądzę – będzie miało coraz
większy oddźwięk w formie wiersza i sukcesywnie będzie przekładało się na jego cechy,
o których pisałem wcześniej.
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Puste noce jako piękny syndrom końca kryzysu wieków średnich, czyli zamiast lektury
nowej książki poetyckiej Jerzego Jarniewicza
Nigdy nie będzie takiego Jarniewicza. To już wiemy przed lekturą, ale co z tego wynika?
Dla samego autora? Dla Pustych nocy? Dla tego projektu (konsekwentnie rozprawiającego
się z językiem na styku przekładów z niewyrażalnego na niedopowiedziane lub przemilczane, a czasem przesłyszane lub zapożyczone) z brakami wszelkiego rodzaju, tym razem
sprowadzonymi do wspólnego mianownika ostatecznego braku, braku braków w pustym
porozumieniu ponad podziałami? Dla tych, jak mówią złośliwi, tłumaczowskich wprawek
albo – jak podkreślają życzliwi – konsekwentnych i celnych świadectw niezgody na jeden
wspólny język właśnie?
Właśnie, czy tutaj obowiązuje jakaś konstytucja? Czy jakiś Lech Janerka wyjdzie z gitarą
i zagłuszy coraz mniej ponadczasowych Beatlesów dziarską pieśnią o początku końca? Zresztą
w rozmowie na temat książki Jarniewicz szczególnie (i brawurowo) podważa rangę ponadczasowości wiersza. Czy nie podważa w ten sposób rangi poezji w ogóle? Tylko po co ona
poezji? Zwłaszcza gdy towarzyszy jej tak wielki i bolesny brak (?).
To nie przypadek, że po All You Need Is Love Jarniewicz wydaje Puste noce. Niezależnie
od tego, kto stoi za tymi tytułami, musiały one tak wybrzmieć, w takim nieporządku istot
i rzeczy. A ja muszę powtarzać wyeksploatowane i efekciarskie gierki słowne, by choć
na moment zbliżyć się do istot i rzeczy tego tomu, by jakoś objąć strukturę braków, wyznaczyć ich hierarchię, znając przede wszystkim ten najważniejszy – kręgosłup (nie)moralny
tej książki.
Woda na Marsie (napisałem: „Marcie” i we mnie zagrzmiało), podobno najbardziej
radykalna książka w dorobku łódzkiego eseisty i wykładowcy, to już był zimny prysznic.
Ze wszystkich na pewno najmniej spójna (nie tylko tematycznie), zwłaszcza w zestawieniu
z poprzedzająca ją triadą, począwszy od Oranżady, sprawiającej wrażenie jakby cyzelowano
ją słomką – usilne poszukiwanie obecności tam, gdzie może zaistnieć bardzo fragmentarycznie, żeby nie powiedzieć hipotetycznie. Rodzaj stanu zawieszenia między próżnią a jakąś
planetą melancholią, na której nie da się wylądować, bo prędzej to ona się z czymś lub kimś
zderzy. I nie będzie miała ogona niczym kometa, to nie będzie efektowny wybuch, rozbłyskujący szarżami światła. Jesień średniowiecza? Monograficzny, czyli samotny, chuj całkiem
jawny w nazwisku?
Puste noce to krajobraz po tego rodzaju katastrofie. Bolesne świadectwo naszych czasów,
w których miłości nie ma, ponieważ zawsze stanie jej na drodze jakaś przeszkoda, jako mąż
i niemąż tudzież inny tłumacz, choćby i na poziomie Google Translatora. I nie wszystko
w takich sytuacjach dzieje się w języku, może nie starczyć wiersza, by zmieścić się we właściwej formie. Ale przecież nie ma właściwej formy dla opiewania okaleczonego świata.
Wiersz jest jak demokracja – po prostu innego, lepszego rozwiązania systemowego jeszcze nie wymyślono. Dlatego podmiotowi, osobom mówiącym w imieniu poszkodowanego,
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wypada jedynie kurczowo trzymać się każdego wersu. Efekty są porażające. Praca przyczyn
i skutków godna rozprawy logiczno-kosmicznej, poziom meta, osiągany nie tylko przez
niczego nieułatwiające metafory. Czytelnik dostaje precyzyjne ciosy, w których o porażkę
rywalizują empatia i apatia.
Tak, Puste noce bezwzględnie rozprawiają się z resztkami rzeczywistości. Skończyła się
cywilizacja miłości. Skończyła się cywilizacja śmierci. Skończyła się cywilizacja pustki.
Musimy wymyślić sobie jakieś nowe nic, które od nowa będzie nas degradować. Już mamy
na nie pomysł? I właśnie dlatego tyle tutaj sięgania do korzeni polskości, tyle drążenia tuneli
w miejscu tych zasypanych przez wszechobecną epigonię i niekampowy kicz końca. Metoda
„na kreta” sprawdza się w realiach tego szeleszczącego i nieufnie szepczącego języka, nie
tylko dlatego, że pozwala dokopać się do fundamentów, którym później sama dokopie, zlekceważy je i podważy. W stopniu równym, wystarczająco.
Ale że Mickiewicz, że motywy wojenne i powstańcze? To tutaj co najwyżej figuranci retoryczni, zresztą jak sam język, żywioł bieżączki poetyckiej nie tylko w punktowo oświetlanych
tunelach Jarniewicza. Tak samo instrumentalnie Mickiewicz (nie napiszę „sam”, bo zwykle miał godne towarzystwo) traktował Boga i Polskę, co mogę zaznaczyć bez konieczności
zachowywania proporcji. To po prostu brzmi i pozwala się zakorzenić. Wniknąć pod podszewkę, a może wręcz wytarzać się w pierzu, prawdziwej lekkości rzeczy, które tak nas
przytłaczają dopóki nie zmierzymy się z ich nagością, prawdą w obliczu końca. I właśnie
Pustym nocom patronuje wyniszczająca dysproporcja, rewindykacja pamięci i tożsamości.
Ale może ten romantyzm należy odczytywać właśnie wprost, jako obosieczne narzędzie
do mówienia o niespełnionej, bo minionej (przynajmniej z jednej strony) miłości? Sprawa
wydaje się przesądzona: skoro miłość, to romantyzm. Czy podmiot liryczny potrafi w ogóle
być wyrachowany w takich sytuacjach? Dlaczego znowu ironia musi wygrywać wiersze
o utracie? I co to znaczy wygrać wiersz? Czy sam fakt jego napisania to nie jest już piękna
porażka, piękna katastrofa?
Ale może te motywy wojenne to szersza i jeszcze bardziej bezwzględnie sprowadzająca
na ziemię metafora? Miłość to wojna, wyniszczająca siła, która pozbawia morale i szans
na zwycięstwo w bardziej perspektywicznym planie. Miłość jest jak wojna: raczej kończy,
niż zaczyna, a na pewno zostawia po sobie zgliszcza, a one nawet nie płoną. Reszta to już
patrzenie i widzenie przez mgłę. Mgłę języka, ale i mgłę prawdy, które przenikają, nakładają na siebie, ale nie mogą się zatrzymać nawet w wierszu, tak precyzyjnym i bolesnym jak
ten Jarniewiczowski.
Na stronie Biura Literackiego książce Jarniewicza towarzyszy znamienna zmowa niemocy.
Ale nie można mieć pretensji do Zuzanny Sali, która krąży po omacku po muzeum rekwizytów i sloganów tych wierszy (Jarniewicz nie od dziś jest mistrzem kamuflażu i makijażu),
ani do Adama Poprawy, komponującego misterny tren aluzji do wspomnianego wielkiego
braku, jaki patronuje tej książce (to sadystyczne przywołanie Justyny już w pierwszym słowie, co było na początku). Nie należy też przesadnie piętnować Anny Adamowicz za zupeł-
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nie nietrafione pytania, sprowadzające ten projekt do roli kopalni warsztatowych pomysłów.
O takie książki nie ma jak pytać. Nie ma nawet jak błądzić. Naiwność wnikliwej lektury albo
czytania pojęciami, symbolami czy znakami najlepiej od razu odrzucić. Jarniewicz już tędy
nie chadza, a jeśli już, to przemyka się pod ścianą własnych wierszy, której nie jest w stanie przebić (co spotyka ostatnio coraz częściej zawodowych tłumaczy, że wspomnę choćby
Pokarm suweren Kacpra Bartczaka). Ale też, co trzeba podkreślić, nie ustawia się pod tą ścianą
i nie czeka na rozstrzelanie przez temat. Dzielnie legnie, mając świadomość bezsensu dorabiania ideologii. Temat jest najsilniejszy w słabościach, które punktuje czuły i giętki język
erotyku-trenu-elegii-romansu. Eter, dający możliwość wychwycenia jedynie ech, ochów
i achów, przebrzmiałych w kolejnych podszewkach, choćby ten – z ducha Świetlicki –
świerszcz dawał jeszcze jakieś złudzenia. Wiersz jest cudem, ale ten cud już się wydarzył,
a wspomnieniu brakuje narzędzi, by go wiarygodnie zweryfikować. Ma tylko temat, który
każda nadprogramowa solówka może zagłuszyć.
Tak, wróciliśmy do tematu w odniesieniu do wiersza, ba, do całych książek poetyckich.
I w jakiś sposób kręci mnie ten atawizm w obliczu zdekonstruowanego do granic nicości
podmiotu, w obliczu zderzających się i nakładających obrazów, w obliczu żywiołu języka,
pulsującego niczym nieśmiertelne serce i tak samo (rzekomo) niedogorywającego, gdy jego
koniec stracił już żywotne funkcje, nie wspominając o dawno przebrzmiałych pieszczotach,
jakie serwował jeszcze w postmodernizmie. Temat zostaje i choćby niewinni kaznodzieje
rzucali w niego kamieniami zaklęć, nie skompromituje go żadna literaturoznawcza i krytycznoliteracka ekskomunika, gdyż przy coraz bardziej tępych wymyślnych narzędziach
badawczych temat niezmiennie wymyka się wymyślanym na siłę komplikacjom.
Jarniewicz zdaje sobie z tego sprawę i nie boi się ani braku tematu, ani tematu braku.
Z taką siłą rażenia i sadystyczną wręcz precyzją „wśród nocnej ciszy” ma szansę wreszcie
zostać sprawiedliwie doceniony jako przede wszystkim poeta, który – gdzieś tam po drodze, mimochodem i w ramach turnieju czterech odskoczni – para się esejami, przekładami,
wykładami i jurorkami (proszę czytać ten fragment ze szczególnym zrozumieniem).
Ta książka mnie boli, głównie w okolicach rozumu (dla czytających przekornie: w pozytywnym znaczeniu), ale nie pozostawia obojętnego również serca, niezależnie od tego,
po której jest stronie. A jeszcze te wszystkie konteksty odświeżające coraz bardziej skostniałe życie literackie. Ale to już materiał do wyprucia w innym tekście.
(Na wąskim marginesie aspołecznym: tylko czy potrzebna nam nowa post-pamięć i post-tożsamość? Czy – wzorem Darka Foksa – nie wystarczyło po prostu napisać Tabletu taty
i uznać, że temat jest wyczerpany?).
PS: Krótkie impresje z lektury
1. Zazdroszczę Jerzemu Jarniewiczowi erotyków. Po prostu. Kiedyś, w Oranżadzie, jego podmiot ironizował: „lirycznym, kurwa, lirycznym”. A teraz ironia została na poziomie budowania samej sytuacji w wierszach. Puenty, na poziomie językowym i obrazowym, to liryczne
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perły. Nowy początek, bijący gdzieś w górach (Souvenir shop) czy – na tych samych prawach kolejnej inicjacji – przybieranie półkolistego kształtu twojego żebra (Wiersz na suszonym sztokfiszu) albo wspominane przez innych recenzentów, a mające największy potencjał
erotyczny, nazwanie domu, w którym zamieszkają ryby, Mokrym Prześwitem (Tweet)
czy, pozornie uproszczone i zinfantylizowane, a jakże w tak zaserwowanych obrazach
wdzięczne i dźwięczne: łąka w słońcu (A więc wojna), ślimaczek (I’m lovin’ it) i biedroneczka (Kiss and Fly).
2. Odnotowuję istotną rolę wiersza dla Zdzisława Jaskuły (Linia, nić, nic). Ilustrację do niego
może stanowić zdjęcie, o którym mówi, a które znalazło się w „Arteriach” nr 21, kosmicznych, w ostatnim „Co do joty”, wspólnej rubryce Jarniewicza i Jaskuły. Przetworzone, ale
oddaje charakter naszego ostatniego spotkania. Naszego, bo również mogłem w nim uczestniczyć i również po raz ostatni widziałem wtedy Zdzisława.
3. Recenzenci zwracają szczególną uwagę na otwierający Puste noce rymowany wiersz tytułowy, zdecydowanie nie Jarniewiczowski. To, w kontekście tomu, wcale nie taki pewny i bezwzględny drogowskaz: niby, na pierwszy rzut oka, pokazuje unikalność konceptu książki
w świetle wcześniejszych dokonań łódzkiego poety. Ale czy to zabieg wyłącznie warsztatowy, tendencyjnie sygnalizujący novum? Czy pozornie naiwny wiersz (z grubsza) sylabotoniczny najpełniej nie oddaje tytułowego braku, pustki nad pustkami? Nie ukazuje w pełnej
krasie syndromu końca, który nie może być początkiem?
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