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Od redakcji
W czasie premiery trzeciego numeru KONTENTu zostaliśmy posądzeni o zainicjowanie nowego
literackiego środowiska. Takie oskarżenia wymykały się naszym najśmielszym snom. Czasopismo? Tak. Premiery? Owszem. Spotkania autorskie? A jakże. Ale żeby od razu mówić o środowisku skupionym wokół KONTENTu? Niezależnie od tego, czy takie słowa wymykające się z ust
naszych przyjaciół i współpracowników są terminologicznym nadużyciem, czy nie - działamy
dalej. Staramy się rozwijać formy oparte na dialogu i krytycznych starciach. W czwartym numerze przedstawiamy Wam, jak zwykle, zróżnicowany kontent poetycki. Współpracujący z nami
w tym kwartale tłumacze mają wzrok skierowany na wschód i południe – dlatego przeczytacie
u nas wyimek z najnowszej literatury rosyjskiej i czeskiej. Niespodziewanie, i jakby ponad nasze
oczekiwania, rozrósł się też tym razem dział prozy. Dostajemy coraz więcej interesujących propozycji, a każdy nowy nabór przynosi nam kolejne literackie odkrycia. Wobec tego wszystkiego nie
pozostaje mi nic innego, jak zejść z poziomu meta do poziomu konkretu i zaprosić Was do lektury.
w imieniu redakcji
zuzanna sala
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eliza kamińska

(ur. 1998) – zdawała, bez powodzenia, maturę w jednym z poznańskich liceów ogólnoniekształcących. Ostatnio nieetatowa barmanka. W przyszłości planuje studiować japonistykę na
UAM, ale dobrze wie, że do planów nie można się przesadnie przywiązywać.

ko n t e n t. k wa rta l n i k l i t e r a c k i

czego?
mówi się: słucham.
mówi się: PRZEPRASZAM I DZIĘKUJĘ.
mówi się, że po japońsku to jedno słowo
i to prawda, jest takie: sumimasen
nie mówi się po japońsku usero
z takimi wymaganiami. jest się
wylewną wobec najbliższych
(i z jakim skutkiem, z jakim?),
nieufną wobec obcych (bezskutecznie, kolizje i napalm),
nosi się spódnice za kolana,
nosi się włosienicę za kostki,
nosi się wyściółkę w trumnie
(opalany róż, klepa, panel,
możliwość wsadzenia
pamiątek i zdjęć).
nosi się aniołom diable rogi
na wibratory, o ile używają.
nosi się diabłom aniele
skrzydła na podpałkę,
jest się idealną ideą,
aseptyczną paprotką,
rośnie się po sufit.
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osobno
rozlepiać, rozczapierzać, rozkładać po stolikach
marcepanowe popiołki, wcale nie z marcepanu.
(aplikator, precyzyjna zalotka, luksusowy puszek)
Polsce po sesji z gimpem rosną stopy, no i strzela
z wolnego, kolego, co mi się obleśnie tu ślinisz.
duszę się w autobusach w ulewy i upały. było
wesele bez partnera, krzyż szpilek, upławy. był
partner bez wesela, brzydził się okresu i tyłka.
teraz taka długa, leniwa niedziela, że śmierć
do mojego futonu zagląda pestką wiśni, co
kłuje trochę pod prześcieradłem, kiedy tak
upinam włosy w wybredną katastrofę, robię
sobie nowe paznokcie, ozdobne, w sam raz
na ściankę z dykty, pod plakat z Mishimą.
uginam kark, wciągam brzuch, nie pękam –
lalka, co nigdy nie bawiła się w dom, tylko
w szpital, obóz, dworzec z eksplozjami.
karocami panowie, konno samuraje,
jeśli o mnie chodzi, tkwię w gastro.
Castro miał rację co do Amerykanów,
ich umiłowania materii. Amerykanie
mieli rację co do Castro, jego cygar
i cenzury. ja się cenzuruję sama, bo
nie umiem powiedzieć: spierdalaj
do klienta, który zamówił droższego
drinka niż moja dniówka. śpiewam
z Kuraki i Kumą, niemo, nikt nie
słucha. wytańczę sobie zaplecze,
zlewy, zlewnię Sumidy, gdzie
się zasrebrzą mosty – iskrzy?
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tiul
tiul? tiul! tiul? tiul!
prawda, że ładne?
nie dałam dziś takiemu jednemu; proste,
że mnie zwyzywał od kurew i szmat.
prawda, że brzydko i nielogicznie?
ten dzień ma kółka, więc zapierdalam
sobie na nich ku szpiczastej końcówce
dnia, na którą nadzieję
się i będę przebita
jak jaka staro-nie-świecka święta.
na razie gładko, mięciutko:
jedwab i tiul; tiul i jedwab.
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komentarz: maciej topolski

W trzech prezentowanych wierszach Elizy Kamińskiej to kobieta objaśnia świat. Bo to kobieta –
na własnej skórze – poznaje, jak powinno się mówić, mieć nadzieję i rzucać kurwami. Taka
sytuacja, sytuacja objaśniającej i napominającej kobiety, jest dla Kamińskiej przyczyną frustracji.
Przyczyną frustracji, gdyż ukazuje kobietę przede wszystkim jako odcieleśnioną męską „idealną
ideę”. Kontrolującą ponad miarę swoje ciało i jego wygląd („ja się cenzuruję sama”). Głównie
za sprawą przyjętych społecznych konwenansów i estetycznych norm („wesela”, „krzyże szpilek” [!], „luksusowy puszek”). Kobietę niechętną, to jest odsuniętą na bok, pozbawioną głosu, o
niedającej się znieść realności ciała („brzydził się okresu i tyłka”). Tę frustrację wzmaga również
praca w gastronomii („tkwię w gastro”). Jawnie poddańcza, źle opłacana, wykańczająca fizycznie.
Osaczająca niedwuznacznymi propozycjami ze strony mężczyzny. Mężczyzny, któremu powinno
się równie agresywnie odmówić, „powiedzieć: spierdalaj”.
Eliza Kamińska odważnie rozpisuje kobiecą frustrację. Sprawnie używa rozgadanej, a nawet
śpiewnej frazy, jak i krótkiego, wymownego opisu. Porywająco dialoguje, bezbłędnie używa
przerzutni. Te trzy wiersze powinny być czytane.

Maciej Topolski (ur. 1989) – tłumacz, eseista, poeta, redaktor. Były redaktor niedoczytania.pl
(2009-2011). Przygotował wybór wierszy Adama Wiedemanna Domy schadzek (Poznań 2012).
Opublikował tom wierszy na koniec idą (Łódź 2017). Mieszka w Krakowie.
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komentarz: anna mochalska

Logicznie i niebrzydko, ale czy gdzieś iskrzy?
Czy ktokolwiek słyszał o Elizie Kamińskiej? Nikt? Nigdy? Nigdzie? Ja nie słyszałam, na co szanowna pani redaktor powiedziała, że nic dziwnego, bo prezentowany zestaw to debiut młodej
poetki. Debiut, w tym także prasowy, rządzi się własnymi zasadami i ma swoje prawa. Pewne
rzeczy uchodzą, na inne przymyka się oko, w jeszcze innych pokłada się nadzieję na świetlaną
przyszłość polskiej poezji. Nie po to jednak wysyła się zestaw wierszy do KONTENTu, który –
o czym wie już nawet Wikipedia – na rynku czasopism literackich wyróżnia się załączaniem
komentarzy do wszelkich tekstów, by uniknąć odpowiedzialności i oceny własnej twórczości.
A zatem: czy to dobrze, że usłyszeliśmy o Elizie Kamińskiej?
Pod bardzo wieloma względami nadesłane przez Kamińską wiersze – czego?,osobno, oraz tiul –
to właśnie takie teksty, których moglibyśmy się spodziewać po debiutantce. Jest i zachłyśnięcie się pięknem języka, i zabawa brzmieniem z tego zachwytu wynikająca, i młodzieńczy bunt
przejawiający się ogólnym wkurwem na świat. W gratisie dostajemy trochę wiedzy związanej
z Japonią (fajnie) i trochę wiedzy związanej z podmiotem (mniej fajnie, ale nie niefajnie). Jest
sporo biologii, cielesności i dosadności, a równolegle niemało bystrych spostrzeżeń związanych
z polityką i relacjami międzyludzkimi; może nawet socjologią. Obecność podmiotu odznacza
się w tekstach dosyć wyraźnie, choć niekiedy autorka stosuje sprytne uniki („mówi się”, „nosi
się”; bezokoliczniki).
Czy te wszystkie elementy kleją się w jakąś sensowną całość, która byłaby warta uwagi czytelniczek i czytelników? O dziwo – tak. Nie można zarzucić Kamińskiej niespójności czy niekonsekwencji. Przesłane przez nią wiersze rzeczywiście tworzą zestaw, nie są oderwanymi od
siebie bytami. To, co się z nich wyłania, to jednak na razie nic więcej ponad potencjał. Widzimy
umiejętności i możliwości warsztatowe, widzimy bystre oko – a to w poezji jest nie do przecenienia, widzimy zdolność tworzenia jasnych komunikatów. Brakuje jednak ostatniego szlifu,
który wygładziłby tę chropawą strukturę. I nie mam tu na myśli usubtelniania języka, bo język
jest bodaj jedną z największych zalet tych wierszy. To na pewno dobry debiut, po którym czeka
się na więcej. Debiut, w którym można się odnaleźć („nie umiem powiedzieć: spierdalaj / do
klienta, który zamówił droższego / drinka niż moja dniówka”). Ale jednocześnie – choć autorka
stara się, by tak nie było – „na razie gładko, mięciutko”, wiersz nie wchodzi w kolizję z odbiorcą.
A szkoda, bo energii tu dużo, tylko niezupełnie dobrze ukierunkowanej.
Anna Mochalska (ur. 1992) – bydgoszczanka. Autorka arkusza poetyckiego Okno na świat (Zielona
Góra 2012, Grand Prix ogólnopolskiego konkursu) i tomu syndrom obcej ręki (Warszawa 2014).
Wiersze i/lub teksty krytycznoliterackie publikowała m.in. w: „2Miesięczniku”, „Wakacie”,
„Arteriach”, „Inter-”, „Twórczości”, „Salonie Literackim”. Projekt jej najnowszej książki same
głosy był nominowany do nagrody głównej w konkursie im. Klemensa Janickiego oraz znalazł
się w finale projektu Biura Literackiego „Pracownia po debiucie”.
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(ur. 1995) – poeta. Laureat XXI OKP im. J. Bierezina. Debiutował tomem Pamięć zewnętrzna
(2016), za który otrzymał Nagrodę Poetycką Silesius. Studiuje filozofię i informatykę
(MISH UW); zajmuje się pograniczem filozofii umysłu i etyki. Łomianczanin.
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‘ve promised you villanelles (bootstrap)1
My nights are aloner, too
Sarah Howe

1. Villanella płaczącego w Polskim Busie
[Stanisław Barańczak, Płakała w nocy (…)]

Warszawa jest garścią źrenic, jeśli popatrzeć z busa
wracającego do niej. Wie, że to nie jest powrót,
więc nie udaje miasta. I wie, że już nie ufasz,
że była kiedyś miastem: więc miasto się wykrusza,
rozbiera do braku tkanki. O niemożliwy obrót
bliżej jest inne miasto. Jeśli popatrzeć z busa,
Kraków jest garścią tęczówek. I pewnie to cię zmusza
do płaczu: pewność kierunku, bezwarunkowy odruch
ufania tej garści tęczówek. Bo miastu już nie ufasz
że trasy, miejsca, mieszkania, że park naprzeciw ratusza,
w tym parku kiedyś z kimś innym; Warszawa to byłby odwrót
na dawno stracone pozycje: jeśli popatrzeć z busa,
nie ma parków i mieszkań. Jest garść źrenic, jest sucha
irytacja sąsiada: że płaczesz, że przecież mogłeś
uważać, nie budzić go płaczem. Miasto, któremu nie ufasz,
udaje, że się nie zbliża. Wszystko, co się porusza
za oknem, jest pełne i ciemne, jednolicie chłodne.
Warszawa nie istnieje, jeśli popatrzeć z busa
wracającego do niej. Już wie, że jej nie ufasz.

1
   bootstrap – technika statystyczna umożliwiająca wnioskowanie o parametrach rozkładu zmiennej w populacji
na podstawie losowej próby metodą przypominającą własnoręczne wyciąganie się za włosy z bagna: z próby losuje się
wielokrotnie ze zwracaniem mniejsze próbki i na podstawie zagregowanych parametrów wyliczanych z próbek szacuje
się parametry oryginalnego rozkładu.

14

poezja

2. Villanelle of the Sensomotoric Cortex
[Theodore Roethke, The Waking]

The phone screen flickering and neurons set aglow
like windows of half-remembered rented flats you meant
to stay at longer. (But then how would you know
the subtle fear of leaving) A thrill, a counterflow
of light at fingertips: though you had no intent
to call her once again, with neurons set aglow
you tap the screen and wait. (And as the signals go
their inscrutable ways, and as they are resent,
she falls to fitful sleep. But this you cannot know)
Now most of what you see is aching-bright and shows
nothing but evidence of things self-evident:
NUMBER NOT ANSWERING. Of neurons set aglow
you do not know a thing. But would a blow-by-blow
description of the cells, of fibers’ mild descent
from eye to brain to hand, of paths you cannot know,
of body’s self-blind structures, turn the pain down low
and soothe the dull, recurring unanswered call’s lament,
the phone screen flickering, the neurons set aglow?
(She will not answer. But this you cannot know)
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3. Nowy rok: villanella przez obie szczeliny naraz
[Sarah Howe, Relativity]

Rano wyszedł na spacer, nieszczęśliwy jak foton.
Ulice były puste. Równania były niezmienne.
Messenger patrzył spokojnie chłodną, zieloną kropką.
Nocą kasował historię. Zaczerwienione oczy,
pamięć ekranu w palcach. W źrenicach złogi ekranu.
Rano wyszedł na spacer, nieszczęśliwy. Jak foton
w obu kierunkach naraz; nocą kasował historię,
rano zapomniał przestać. Trzy razy pomylił przecznice.
Messenger patrzył spokojnie. Chłodne, zielone kropki
patrzyły na skrzyżowania. Zaczerwienione oczy,
odruch ekranu w dłoni. Nad ranem liczył piksele
aż rozładował telefon i, nieszczęśliwy jak foton,
wyszedł na spacer. Ulice ze skasowaną historią
leżały o nowy rok pustsze. Ekran jaskrawszy o datę.
Messenger patrzył spokojnie chłodną, zieloną kropką.
(Nocą kasował historię do prześwietlenia oczu.
Był naraz cząstką i falą: morzem we wnętrzu ryby.
Rano wyszedł na spacer, nieszczęśliwy jak foton.
Messenger patrzył spokojnie chłodną, zieloną kropką)
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Villanella przeciążania villanelli
[W.H. Auden, If I Could Tell You]

Gdybym wymyślił język, nie znałabyś tego języka.
(Morze we wnętrzu ryby: na tym mniej więcej polega
pisanie o miłości. Dwustronna poetyka
nie znana żadnej ze stron) Język, który dotyka
skóry, schodząc w dół w okrężnych obiegach,
nie pisze o miłości: nigdy nie starczy języka
naraz dla ciała i świata. (a co się wymyka
jest zamykaniem morza we wnętrzu ryby: w przedbiegach
przegrana konkurencja, dwustronna poetyka
z której wyrwano strony) Skrzętne liczenie uników,
arbitralnych metafor. (morze zamknięte w brzegu,
brzeg we wnętrzu morza. Nie znałabyś tego języka,
bo nie ma takich języków. Ryba, która połyka
brzeg i wnętrze morza, od środka. Morze, którego
brzegiem jest wnętrze ryby) Dwustronna poetyka
z każdej strony zamknięta. (Morze, które spotyka
własny brzeg w brzuchu ryby. Na tym dokładnie polega
pisanie o miłości: dwustronna poetyka
nie znana żadnej ze stron. Nie znałabyś tego języka)
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nadwyrężanie vilanelli. rozmowa z radosławem jurczakiem

Zuzanna Sala: Pierwsze pytanie będzie długie, chociaż sama za takimi w rozmowach nie przepadam. Potem się poprawię, obiecuję. Ale żeby zacząć, muszę wyjść od czegoś ogólniejszego
niż te cztery wiersze, które przedstawiamy czytelnikom w nowym KONTENCIE. Mianowicie:
w ogóle od czytania Radosława Jurczaka. Tu osobisty wtręt: muszę przyznać, że mało rzeczy
tak mnie nuży i w moich oczach zabija jakąś dykcję, jak metapoetyckie smęcenie. Otwieranie
wiersza tylko po to, by w jakiś zupełnie przewidywany i do bólu zużyty sposób zastanawiać się,
czymże ów wiersz w swojej istocie jest. To zaś, co mnie i nie tylko mnie – co widać po szerokiej
recepcji krytycznej – uwiodło w Twoim języku, to problematyzowanie tych kwestii w praktyce,
próby wykonywane na gatunkach po to, by wyciągnąć coś z eksperymentu. Sam to nazwałeś
„wypracowywaniem formy współczesnego, a nie nowoczesnego wiersza”. Mam wrażenie, że ta
praca jest kontynuowana tutaj, ale jakoś nie mogę sobie odpowiedzieć na pytanie: po co Ci ta
vilanella? Dlaczego chcesz sprawić, żeby czytelnicy KONTENTu tak się nią objedli, by już nigdy
na ten gatunek nie spojrzeć? ;)
Radosław Jurczak: Długie pytania są najlepsze, bo usprawiedliwiają zarówno bardzo długie, jak
i bardzo krótkie odpowiedzi. ;)
Co do pracy na formach – cieszę się, że pytasz, bo dla mnie to jest jedna z najbardziej kluczowych kwestii. Zasadnicza idea stojąca za tego rodzaju działaniami – za systematycznym odnawianiem elegii w Pamięci…, wykorzystaniem walety, form litanijnych, ody klasycznej, sonetu
(oczywiście Jeże są sonetem, nie jestem pewien, czy ktoś poza Pawłem Koziołem zwrócił na to
uwagę) – daje się sformułować następująco: stałe formy, w ogóle cały ten iluświekowy osad tradycji poetyckiej, należy traktować całkowicie poważnie. Tu również wtręt osobisty: szczerze nie
cierpię postmodernistów z ich strategią ironizowania konwencji, wykorzystywania ustalonych
form jako zabawek, etc. (na szczęście tak rozumiany postmodernizm, o ile naprawdę istniał jako
formacja, umarł śmiercią naturalną jakieś 10-20 lat temu). Powód tej antypatii jest prosty: ironizowanie konwencji i stałych form uniemożliwia zauważenie ich siły. Nie widzę dobrych powodów
do odrzucania np. elegii, villanelli itd. Znacznie ciekawsze jest wykonanie pracy, która pozwoli
potraktować je serio jako formy dwudziestopierwszowiecznego wiersza. Poza wszystkim to jest
praca skomplikowana i długotrwała, obliczona raczej na wiele lat, nie na jedną książkę (byłbym
na przykład całkowicie zadowolony, gdyby w Pamięci… udało się porządnie przepracować chociaż
samą elegię). Ogólnie sądzę, że współczesność wiersza nie ma nic wspólnego z jego stosunkiem
do tradycji; przeciwnie – poetyka doskonała byłaby w pełni współczesna i jednocześnie mocno
w tradycji osadzona.
Jeśli chodzi o same wiersze – ten zestaw z KONTENTu pisałem jako rodzaj testu wytrzymałościowego: zaczyna się od całkowicie normalnej i poważnie traktowanej villanelli, a potem
sztuczka polega na oddawaniu kontroli formie, aż do przegięcia; myślę, że dobrze jest to czytać
jako rodzaj doświadczenia poznawczego. A znęcam się akurat nad villanellą, bo ona w pewnym
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sensie najoporniej poddaje się przekształcaniu w formę współczesną; w XX wieku sytuacja była
zupełnie inna, oni znaleźli w villanelli coś, co idealnie pasowało do epoki, stąd wysyp świetnych
wierszy w tym gatunku (One Art, [Do not go gentle…], If I Could Tell You i tak dalej aż do Sosnowskiego i jego wspaniałej villanelli z Bebopu). Ale XX wiek był jednak bardziej odporny na kicz; na
przykład If I Could Tell You byłoby dziś niemożliwe. Villanelle Jacka Dehnela, na wskroś niewspółczesne, choć skądinąd bardzo dobre (np. Villanella czterdziestosześciolatki wpuszczającej licealistę do
pokoju hotelowego), są jaskrawą ilustracją tego, co mam na myśli. A w KONTENTowym zestawie
chciałem, zwłaszcza końcowymi tekstami, uwydatnić te negatywne cechy villanelli, które muszą
być jakoś przemyślane.
ZS: Czyli to pisanie wytrzymałościowe miałoby jednocześnie charakter postulatywny czy też projektujący? Chcesz stawiać pytania, na które polska poezja – niekoniecznie w osobie Radosława
Jurczaka – powinna szukać odpowiedzi?
RJ: Sam eksperyment z nadwyrężaniem villanelli, testowaniem jej wytrzymałości, jest rozumiany
właśnie jako eksperyment w podstawowym, naukowym sensie tego słowa. Chociaż jest może
jeszcze bliższa analogia, mianowicie z testowaniem różnych wersji nowych algorytmów czy
badaniem własności pewnych możliwych do zdefiniowania struktur matematycznych; pojedynczy
członek wspólnoty naukowej testuje zachowanie algorytmu czy „zachowanie” danej struktury
matematycznej przy różnych założeniach, w różnych warunkach, etc. Zasadniczo chodzi o to, że
wynik jest jawny, staje się własnością całej wspólnoty i stanowi podstawę dalszej pracy innych
naukowców, przynajmniej tak powinno to działać w dobrze funkcjonującej, otwartej nauce. W tym
sensie jest mniej istotne, czy odpowiedzi szuka poezja polska w osobie Radosława Jurczaka, czy
kogokolwiek innego (co nie znaczy, że nie podejmuję się poszukiwania rozwiązań; znaczy tylko
tyle, że tożsamość szukającego nie ma znaczenia).
Ja naprawdę wierzę we wspólnotowość i kumulatywność poezji; serio jestem przekonany,
że np. Ezra Pound odpowiadał w Cantos między innymi na pytania, które postawił wierszowi
angielskiemu Browning, że Góra odpowiada na pytania Miłosza, i tak dalej. Zrobiliśmy sobie
w pewnym momencie pojęciową krzywdę modelem pojedynczego, genialnego poety (skądinąd
koniecznie mężczyzny [*]). Dane (w postaci tekstów) zwyczajnie tego nie potwierdzają. Oczywiście można mówić o genialności, przede wszystkim wtedy, gdy ktoś postawi szczególnie
istotne, głębokie problemy albo udzieli szczególnie bystrych, głębokich odpowiedzi; ale istota
sprawy pozostaje jednak wspólnotowa i kumulatywna. Taki pogląd to się chyba nazywa klasycyzm czy coś takiego.
ZS: A jest jakaś metoda w proponowanym przez ciebie szaleństwie prototypów? Poeci, których wspominasz, wydają się kompletnie odstrzeleni: jest tam dwóch niemal rówieśniczych
anglojęzycznych autorów (amerykański Roethke i brytyjski Auden), wychylający nieśmiało
z naszego ogródka, a jednak stanowiący most między literaturą polską i angielską Barańczak
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i najmniej chyba wszystkim znana, a zapewne najciekawsza bohaterka – Sara Howe (z wierszem
dedykowanym Hawkingowi, którego interpretacja tego tekstu – jeśli można tak powiedzieć –
jest do odsłuchania na yt). Wiersz tej ostatniej – w przeciwieństwie do utworów pozostałych
poetów – nie jest vilanellą. Co zatem ich łączy? Dlaczego wszyscy stali się bohaterami tego
zestawu poetyckiego?
RJ: Samą metodę prototypową traktuję jako całkiem zwyczajny środek; to się wiąże z rzeczami,
o których pisałem na fejsie przy okazji Silesiusa, a które ostatnio cytowała Ania Mochalska: że
poezja jest – czy raczej: powinna być – jak filozofia, nauka i memotwórstwo, tj. kumulatywna
i wspólnotowa. To jedna z rzeczy, o których ważności przekonało mnie przebywanie w środowisku nauk ścisłych, a której brak razi mnie w humanistyce i często również w literaturze:
idea wspólnej, sekwencyjnej pracy i braku przywiązania do indywidualnych wyników. Sądzę,
że w poezji sam fakt wykorzystywania innych tekstów jako punktu wyjścia, prototypu etc. nie
powinien w ogóle być czymś, co wymaga wyjaśnienia – tak, jak nie wymaga wyjaśnienia sam
fakt stosowania podziału na wersy czy pewnych zabiegów formalnych, chociaż można oczywiście
pytać, dlaczego użyto takich, a nie innych form czy sposobów wersyfikacji.
Dobór prototypów nastąpił według dość prostego klucza; każdy z KONTENTowych wierszy
przyjmuje za prototyp pewną ważną XX-wieczną (a więc należącą do przeszłości) villanellę i coś
z nią robi. Wyjątkiem jest tekst Howe; on nie jest villanellą, chociaż bez wątpienia należy do
podobnej tradycji formalnej (wyrafinowana struktura, sprytnie poukrywane, ale bardzo gęste
rymy etc.) i nie jest też XX-wieczny, chociaż nosi jeszcze pewne cechy XX-wiecznego stylu.
Tutaj chodziło mi o pokazanie jakiejś możliwości wyjścia z klasycznej villanelli, chociaż oczywiście tekst nabudowany na Relativity robi dokładnie coś odwrotnego, tj. zamyka drogi wyjścia
na poziomie czysto strukturalnym (są dwie pary powracających wersów, nie jedna), ale też na
poziomie języka (przeginanie z przezroczystością).
Poza wszystkim Howe (brytyjsko-chińska poetka, rocznik 1983) to dla mnie ważna autorka;
zresztą od dłuższego czasu pracuję nad przekładem wierszy z jej książki Loop of Jade. Relativity
uważam za jeden z niewielu naprawdę dobrych tekstów villanelloidalnych (z ducha, nie ze struktury), które przynajmniej po części mają niedwudziestowieczny potencjał.
ZS: Kiedy otworzyłam plik z Twoimi nowymi wierszami, zaskoczył mnie z miejsca drugi tekst –
Villanelle of the Sensomotoric Cortex. Co Cię skłoniło, żeby napisać wiersz w języku, w którym
nie jesteś nativem? Konstrukcję zaczynasz, budując strofę, w której pierwszy wers rymuje się
z pierwszym wersem wyjściowego wiersza Roethkego, drugi z drugim, a trzeci z trzecim. Wybrałeś język właśnie po to, by umożliwić sobie taką zabawę formą?
RJ: Tutaj są dwie kwestie. Po pierwsze – jasne, ten wiersz zawiera sztuczkę formalną, polegającą
na tym, że rym A villanelli (-ow) jest jednocześnie rymem A z The Waking Roethkego; sztuczka
ma jeszcze dalszy ciąg, mianowicie rym B (-ent) jest jednocześnie rymem B ze słynnej villanelli
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One Art Elisabeth Bishop. Ale to są, oczywiście, zabawy, na zasadzie „bo mogę”. ;) Zresztą cały
ten zestaw do pewnego stopnia wyrasta z ducha takiego „bo mogę”.
Sprawa języka jest bardziej skomplikowana. Ze względu na mamę wychowałem się w środowisku przesyconym językiem angielskim; bardzo wcześnie mówiłem i czytałem w tym języku
(na studiach trafiłem kiedyś na kurs z psycholingwistyki; przy operacjonalizacjach przyjmujących skalę trzystopniową kwalifikuję się jako semi-native; czytałem kiedyś badanie robione na
dzieciach z amerykańsko-hiszpańskiego pogranicza, w którym przyjmowano kryteria, według
których trafiłbym do grupy natives). Stąd dalsza osobliwość: gdybym był zmuszony odpowiadać
na tego typu pytanie, literatura anglojęzyczna jest mi chyba ostatecznie bliższa, niż literatura
polska – zwłaszcza, jeżeli chodzi o epoki wcześniejsze od XX wieku. Dlatego w pewnym sensie
cały czas mam gdzieś z tyłu głowy syndrom Nabokova, na zasadzie „a może by tak pierdolnąć
wszystko i przestawić się na angielski”; oczywiście raczej tego nie zrobię, tak samo, jak ostatecznie nikt naprawdę nie wyjeżdża w te Bieszczady, ale myśl pozostaje. Skądinąd uważam, że
mieszanie języków ma w poezji wielką przyszłość; przecież rzeczywistość komunikacyjna, w której
funkcjonujemy, ma dokładnie taką strukturę: całe połacie angielszczyzny w losowych miejscach.
Na pewno angielski będzie intensywnie maltretowany jako środek stylistyczny w powstającej
właśnie drugiej książce, w Zakładach holenderskich.
ZS: Zapytałam o to też dlatego, że to stawianie wyzwań czytelnikowi. Twój wiersz będzie w KONTENCIE pierwszym niepolskojęzycznym wierszem opublikowanym bez tłumaczenia. Myślałeś
o tym, że w ten sposób projektujesz sobie dość ambitnie odbiorcę?
RJ: Do pewnego stopnia masz rację; zdaję sobie z tego sprawę. Z drugiej strony – angielski
pełni w tej chwili bardzo specyficzną funkcję, w wielu grupach społecznych staje się powszechnie używanym narzędziem; poza tym – i przede wszystkim – angielski to język internetu,
w związku z czym stanowi naprawdę kluczowy fragment naszego pola komunikacyjnego. Wedle
wszelkiego prawdopodobieństwa to się będzie pogłębiać (swoją drogą: jeżeli w ogóle zastanawiam się nad takimi rzeczami, to dochodzę zawsze do wniosku, że piszę jednak raczej myśląc
o przyszłości, niż o tu-i-teraz, nie mówiąc o patrzeniu wstecz; pewnie to dziwny defekt jak na
zdeklarowanego klasycystę). Polszczyzna się mocno przekształca pod wpływem angielskiego
(i nie mam tu na myśli tylko słownictwa, ale też np. wyczuwalne ciążenie w stronę pozycyjności); nie można takiego procesu ignorować, na pewno poetki i poeci nie mogą sobie pozwolić
na ignorowanie go.
Poza tym angielskiego można używać naprawdę na wiele sposobów jako środka poetyckiego,
on może znaczyć bardzo różne rzeczy. Na przykład – co może Cię zresztą rozbawić, rozmawialiśmy kiedyś o podobnych rzeczach – w projekcie drugiej książki mam dłuższy, quasi-narracyjny
poemat, który ostatecznie jest o Smoleńsku. To osobna historia, więc nie będę się rozwodził;
tutaj chodzi tylko o jedną rzecz. Z treściowego punktu widzenia zależy mi bardzo na opowiedzeniu o tym, jak działa dysfunkcyjna wspólnota kulturowa, jak działa wspólnota komunikacyjna,
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która nie może naprawdę być komunikacyjna, bo między członkami istnieją zbyt duże bariery
mentalne, językowe, symboliczne, etc., a oprócz tego jedna ze stron tej różnicy jest zasadniczo
pozbawiona pełnoprawnego, poważnie traktowanego miejsca w polu komunikacyjnym. No więc
najprościej pokazać czytelnikowi barierę kulturową, po prostu go z nią zderzając. Połowa tego
tekstu jest po angielsku.
ZS: Kiedy napisałeś „bo mogę”, pomyślałam, że bawisz się formalnymi zabiegami nie tylko
dlatego, że możesz, ale także dlatego, że umiesz. To dosyć precyzyjna zabawa. I naszła mnie
ochota sparafrazowania jednego z Twoich recenzentów, wysuwając teorię, że liczy się dla Ciebie
bardziej mechaniczna precyzja niż językowe flow. Zgodzisz się?
RJ: Dzięki :) Ale co do mechanicznej precyzji – nie tyle się nie zgodzę, ile uważam tę opozycję
za nieadekwatną. Zresztą tu jest kilka pojęciowych problemów.
Po pierwsze – nie jest jasne, na czym polega „mechaniczna” precyzja i czym różni się od
zwykłej; mnie interesuje po prostu precyzja. Przyczyna jest prozaiczna: nie sądzę, żeby istniał
lepszy środek zwiększania komunikacyjnej wydajności wypowiedzi. Wiersz nieprecyzyjny (co nie
oznacza „niejasny” czy „trudny”, np. poezja Celana, jest bardzo precyzyjna i skrajnie niejasna)
zwyczajnie mniej mieści.
Po drugie – precyzja i językowe flow to pojęcia różnych typów. To drugie znacznie bardziej
dotyczy technicznej, językowej budowy wiersza; w tym sensie da się to zdysocjować: mogą istnieć
wiersze nieprecyzyjne i obdarzone flow (np. słabsze teksty Pułki), jak i precyzyjne i obdarzone
flow (np. Sosnowski, dobry Kopyt, ale też najlepsze teksty Pułki).
Po trzecie – w związku z powyższym nie znam odpowiedzi na tak postawione pytanie. ;) Precyzja jest dla mnie na pewno kluczowa, ale sądzę, że to nie tyle moja idiosynkrazja, ile z grubsza miarodajny wstępny test jakości wiersza w ogóle. Natomiast na tyle, na ile pozwalają mi na
to zdolności techniczne, staram się puszczać flow swobodnie tam, gdzie jest potrzebne (co nie
oznacza: w każdym wierszu).
ZS: Celnie mnie rozbroiłeś. Chciałam użyć poręcznej opozycji, żeby zmusić Cię do karkołomnej
warsztatowej deklaracji, ale nie połknąłeś haczyka. Za to ja absolutnie zostałam złowiona przez
Twój zestaw. Mam tylko jedną obawę, którą podzielę się na koniec: bardzo się cieszę z naszej
rozmowy, bo naprawdę pomaga mi ona czytać twoje wiersze. Zastanawiam się tylko, czy bez
niej – i bez Twoich wyjaśnień – ta lektura miałaby w ogóle szansę być tak owocna. Pytanie
brzmi: czy nie boisz się, że w tym dążeniu do precyzji przygnieciesz swoją dykcję zbyt solidnym
ładunkiem teoretycznym? Że bez autorskiej wykładni potencjał wiersza przygaśnie?
RJ: Boję się. Jasne, że tak. Nie sądzę, żeby jakikolwiek poeta(/poetka) nie miał(/a) takiego zagrożenia dla swojej dykcji, którego się na poważnie boi. Tyle, że jeśli cokolwiek w swojej poezji
można świadomie wybrać, to właśnie to, jakich rzeczy będziemy się bać – a osobiście uważam,
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że lepiej być zmuszonym bać się precyzji, niż bełkotu (chociaż istnieją, oczywiście, poeci wybierający odwrotnie).
ZS: Wielkie dzięki za rozmowę! :)

Zuzanna Sala (ur. 1994) – z pochodzenia i mentalności bierutowianka. Studiuje polonistykę na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Redaktorka kwartalnika KONTENT, publikowała w „Nowej Dekadzie Krakowskiej”, „Ósmym Arkuszu Odry” i na stronie Biura Literackiego.
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– absolwentka historii sztuki, związana z Muzeum Narodowym w Krakowie. Publikowała teksty na temat architektury i wystawiennictwa. Przygotowuje wystawy, robi zdjęcia, protestuje.
Wychowuje syna.
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raport
/aneks
Bieg wsteczny
Mogłabym być matką waszych bajek.
Bardzo wiele z nich ciągle chce być dziećmi, jakby od sińców na kolanach
w dziewięćdziesiątym szóstym nie działo się nic wielkiego, jakby
odkąd przestali puszczać Ulicę Sezamkową nie stało się nic naprawdę.
Choćby wtedy chciały być dużymi ludźmi, w ruinach i na boiskach przeszły
każde stadium udawania. Z tym wolałabym nie igrać; ilekroć chcesz
utrzeć światu nosa, on wyciera twój własny, zasmarkany.
Role obracają się, kolorowe szkiełka w oknie,
dziś budujemy dom. Z pokruszonych podłóg wzbija się kurz. Księżycowy
pył sypie się we włosy i osiada na zawsze, żeby nosić go na pokutę.
Śmierć jest na każdym marginesie baśni - nie mieści się w opowieść,
nie ma jej na listach spraw do załatwienia.
Nasłuchuje zza ściany, podobna do ludzi którzy nie mają własnych
dźwięków. Głaszcze stare dłonie kiedy dotykamy policzków dziecka.
Życie ma coś z umierania, odkrywa się je nagle. Śpiące, bezbolesne.
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Fortepian
Jeśli ktoś powie: chcę cię widzieć brudną
i szarą po całym dniu, znać twój cykl całą
materię zmęczenia, dotykać wypłowiałych
włosów i szorstkich łydek, połamanych
paznokci nie ufaj mu ponieważ kłamie albo jest
głupcem.
Nauczyć palce tęsknić tak, żeby
nie dało się znieść; jesteś taka ładna
a tu wszędzie są ludzie, przeklęci
ludzie, przeklęte klawisze, które
zawsze można dotknąć.
Gdybyśmy mogli spotykać się tylko
po to żeby się kochać, być może
byłabym szczęśliwsza, choćbym
nie miała komu gotować, po co jeść.
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Kontrabanda
Pół roku na walizkach, największą jestem ja - para uchodźców
pośrodku rzeki, gdzie rodzą się mgły i fale. Wiosła z pluskiem
biją granicę wody - wodę granicy, której nie widać, chociaż
odkąd wyruszyliśmy każde ma w środku ślady kolczastego drutu.
Przewodnik patrzy nad nami. Nie odpowie, jak w tej ziemi
przyjmie się zboże stamtąd.
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Marysia
Zdumiewające, jak płytko grzebie się małe dzieci. Garść ziemi
na garstkę prochu, a świat poszarzał, spopielił się i skurczył
w nieme i puste miejsce pod sercem. Granitowa płyta
miała leżeć jeszcze całe lata jak to wzgórze,
brzuch globu który pochłania dni, miesiące,
zaciąga się bladym niebem.
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Jawniej
O czwartej, pod światło, pod włos. Popatrz na mnie
rozbierz mnie i przelej wodę w usta. Po ramieniu
idzie biedronka, kłosy plotą trzy po trzy. Tam są
pola, hektary żyta. Zabierzmy młode na spacer.
Napiszę dla ciebie Maryś nieistniejącą, jej koronkowy
wózek z parasolką. Nie boję się nawet taty, zrozumie,
na każdego jest sposób.
Pojedźmy tam. Spakujmy smoczki i grzechotnika.
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Kręgle

			dla K. i K.
I.
Smutne spotkania moich przyjaciół, pogoń
za nie wiadomo czym, Zuza nie przejmuj
w swoje ręce, bo się sparzysz zimnem.
II.
Peekaboo. Jest dobrze. To nie my patrzymy jak Eric David
podparty na strzelbie kuśtyka pomiędzy krzesłami. A zresztą
może idzie jak człowiek. Przy krzyku dziewcząt albo w grzmiącym
milczeniu, ale idzie. To oni pełzną jak karaczany.
Z wszystkich nas zrobią karaczany, ci których, gdy my toniemy
w swoich sprawach nachodzi nagłe ale, takie niby nic, a jednak
gniew, nie podparty żadną przesłanką. Może po prostu przykrzy
się płaszczenie kolejnymi krzesłami, gra na nocki.
III.
Zastawianie krzesłami drzwi.

IV.

Dziecięca miękkość kości.
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komentarz: justyna sobolewska

Grzechotnik i smoczek
Z wojną jest tak, że nie można z niej wyjść, kolejne pokolenia żyją w jej cieniu. Niby się oddala,
ale to nie znaczy, że strach i lęki znikają. II Wojna Światowa zostaje zastąpiona wyobrażeniem
wojny wziętym z tego, co jest dziś – Syria, Bałkany. Wojna wokół nas, tylko nie dopuszczamy
tego do świadomości. To znany paradoks – umysł nie radzi sobie z obecnością cierpienia, więc
ucieka od tego. Bo jak można żyć (jak Gombrowicz) z pełną świadomością tego, co się dzieje?
Raport wojenny, czyli debiut Agaty Jabłońskiej, zdaje sprawę z istnienia wojny wokół nas i w nas
(choć nie jest to „wojna światem, ciałem i szatanem”). W wierszu berek widzimy równoległe
rzeczywistości: pierwsza to pisanie wierszy, a druga to świat, w którym ktoś właśnie nabija broń.
Wiersz Sarajewo: „miną mrozy w bzach bzyczeć będą czołgi / chrząszczy ktoś podłoży głos pod
miasto i miny / będą wybuchać śmiechem jakby nic nie wiedziały”. A jednocześnie „krąży jętka
wierszówka giętka” – w ten sposób pojawia się tu pytanie o sens pisania wobec straszności,
która nas otacza. Jabłońska przywołuje w rozmowie z Dawidem Mateuszem cytat z Barańczaka:
„nigdy nie zaznałem / prawdziwego głodu, poniżenia, strachu o własne życie: / Czasami się
zastanawiam, czy w ogóle mam prawo pisać”. Wiersz Sarajewo konfrontuje właśnie tę „jętkę
wierszówkę giętką” – potrzebę i radość pisania z poczuciem, że może to nie jest w porządku
wobec wszystkiego, co się dzieje na świecie.
Język wojenny w tej poezji wchodzi do codzienności, trwa konfrontacja kobiety i mężczyzny,
jak w wierszu Nowosielski o koszarze porównywania z innymi kobietami, czy w Zatrutej studni,
wierszu o czekaniu na mężczyznę: „Przeginasz, mówię w pustą szklankę”. Cień wojny i przyjęcie wojennej retoryki pojawiło się niedawno w innej książce poetyckiej, Pustych nocach Jerzego
Jarniewicza, który odwołuje się do doświadczenia kilku pokoleń wychowanych na wojnie – na
filmach, zabawach dzieci. U niego wojna też wchodzi również do języka kochanków. Agata
Jabłońska idzie w innym kierunku – lęki tutaj łączą się z macierzyństwem. To, co dla mnie najciekawsze w tej poezji, dotyczy właśnie tej sfery. Czytając Jabłońską, przypominają się mocne
głosy Justyny Bargielskiej czy Joanny Mueller, które jednak doświadczenie macierzyństwa pokazywały zupełnie inaczej.
U Jabłońskiej ta sfera jest podszyta lękiem. Zresztą to doświadczenie znają rodzice – kiedy
pojawia się dziecko, pojawia się też strach, wyobraźnia zaczyna inaczej pracować , realizuje
potajemnie wszystkie najgorsze scenariusze. To są właśnie te momenty, kiedy widzi się świat
w całej straszności. Jak ochronić dziecko? Najpierw trzeba nauczyć je sprzeciwu, o tym mówi
wiersz „Mówienie NIE. Instruktaż”. Chodzi o to, żeby nie pomylić słów, bo podobne do słowa NIE
jest słowo NOC, pora, kiedy wypełzają strachy, kiedy matka myśli o krzywdzie chłopca w szpitalu psychiatrycznym. Z drugiej strony można słowo NIE pomylić ze słowem NIC, jak: nic się nie
stało. Ten wiersz działa na dwóch polach – jest budowaniem, wyznaczeniem znaczenia i granic
słowa NIE, a zarazem próbą budowania tamy przed lękiem o dziecko.
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W Raporcie wojennym są też inne wiersze z dzieckiem w tle – choćby te, które są obrazem
usypiania. Małe negocjacje i Bajka w proszku. To są wiersze, w których zaciera się jawa: „Ciemność w białych ścianach, szara, ale mocna / jak siatka. Ołówkowy szkic czerni o krawędziach ze
światła, zamkniętych drzwiach i oczach. Jeszcze nie śpisz” (Bajka w proszku). Te dwa wiersze
świetnie ujmują moment usypiania dziecka, wypowiadania słów, które tracą sens, zamieniają
się w wyliczankę, jest w nich tych wierszach cała niezwykłość tego momentu. Jest też ten cień,
który wiąże się niepokojami o dziecko. „Oddech. Zaraz wróci dzień / jak bumerang”. Ta puenta
jest dwuznaczna – dzień może być ulgą po nocy, której dzieci nie lubią, może być też , przeciwnie, czasem oddzielenia, niebezpieczeństw, których się nie czuje, leżąc blisko dziecka. Ciemność
w tym wierszu rysuje ramy bycia razem. Jabłońska wspaniale tę niejednoznaczność, podszycie
światła ciemnością, wydobywa.
Tak też jest w aneksie do Raportu – sześć wierszy, które nie weszły do książki.
Bieg wsteczny prowadzi do własnego dzieciństwa. Jakby od 1996 r. nie zdarzyło się nic ważnego.
Z dziecka, którym byliśmy i nadal jesteśmy, wskakuje się w inną rolę: budowanie domu i przyspieszenie czasu, które otwiera perspektywę śmierci. Obraz śmierci pojawia się w kąciku oka i już
zostaje na zawsze. „Śmierć jest na każdym marginesie baśni”. Śmierć jest tu nasłuchującą zza
ściany sąsiadką. Znowu: nic tak nie przywołuje śmierci, jak nowe życie, dziecko, początek cyklu,
który zawsze ma koniec. Ten wiersz, może bardziej wprost, wypowiada lęk i ciemność obecną
w całym tomie. Nie znalazł się też w książce wiersz o zmarłym dziecku, Marysia.
Tam nie ma już lęków bez kształtu. To jest konkretna śmierć, choć oczywiście nie wiemy, kim
była/ jest Marysia. Dowiadujemy się rzeczy praktycznej – dzieci grzebie się płytko. Materialny
konkret jest jedynym sposobem wypowiedzenia tej prawdy. Wszystko w tym wierszu jest materialne: garść ziemi, proch, granitowa płyta, brzuch globu, wzgórze, jedyne otwarcie to „blade
niebo”, którym zaciąga się „brzuch globu”. Ciężar znaczenia jest tu całkowicie po stronie „brzucha globu”, a nie „bladego nieba”. Ten wiersz imponuje dyscypliną; przez brak jakichkolwiek
nacechowanych emocjonalnie słów powstał jeszcze silniejszy efekt braku.
Maryś pojawia się również w wierszu Jawniej, kluczowego, mam wrażenie, w tym zestawie.
Maryś nieistniejąca z koronkowym wózkiem należy do jakiejś przeszłości. Z kolei Jawniej to wiersz
gorączkowy, naładowany emocjami, wiersz-wezwanie, pragnienie: „rozbierz mnie i przelej
wodę w usta”. Jest w nim energia życia, pragnienie czucia i doznania szaleństwa życia – „kłosy,
które plotą trzy po trzy”. Iść w pole – w tym archetypicznym obrazie jest oddech, jest miłosne
zapamiętanie. „Zabierzmy młode na spacer” – ten pęd do życia jest zwierzęcy, ludzkie ssaki
zabierają swoje młode na słońce. W drugiej strofie mamy nagły zwrot: „napiszę dla ciebie Maryś
nieistniejącą”. W ten obraz życia biologicznego wkrada się postać z przeszłości, ze śmierci. Dość,
że im więcej życia, tym więcej śmierci. I tu pojawia się pisanie, konieczność pisania, wiersz, który
jest na przecięciu życia i śmierci. „Spakujmy smoczki i grzechotnika”: te dwie rzeczy są znakiem
życia i trucizny, czyli myśli o śmierci, która już zawsze tu będzie.
Raport wojenny Agaty Jabłońskiej określono tu i tam jako późny debiut, nie wiedzieć właściwie
czemu. Autorka jest z rocznika 85 r., późny debiut pasowałby do rocznika 55. W czasie, kiedy
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wszyscy piszą wiersze – do nagrody Silesiusa jest co roku więcej zgłoszeń – lepiej nie ulegać
presji szybkiego debiutu. Raport jest więc nie tyle późny, co dojrzały. Te trzy wiersze z aneksu,
które wybrałam, stanowią mocne dopełnienie książki, ale równie dobrze mogą być zaczątkiem
książki następnej spod znaku „smoczka i grzechotnika”. Albo zupełnie innej. Wszystkie drogi
są możliwe.

Justyna Sobolewska (ur. 1972) – krytyczka literacka, dziennikarka tygodnika „Polityka”.
Wcześniej pracowała w „Przekroju” i „Dzienniku”. W 2012 ukazała się jej Książka o czytaniu, czyli resztę dopisz sam w Wydawnictwie Polityki. Wydanie rozszerzone Książki o czytaniu ukazało się w Wydawnictwie Iskry (2016). Autorka wyboru opowiadań Kornela
Filipowicza Moja kochana, dumna prowincja (2017). Zasiada w jury Wrocławskiej Nagrody
Poetyckiej „Silesius” oraz w kapitule Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Laureatka
PIK-owego Lauru (2015) przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację
czytelnictwa w kategorii mediów drukowanych. Mieszka w Warszawie.
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(ur. 1988) – pisze wierszem i prozą. Autor trzech książek poetyckich: Nadjeżdża (2013), Dwupłat (2015), Latakia (2016). Finalista Nagrody Literackiej Nike i laureat Złotego Środka Poezji
za debiutancki tom. Mieszka w Krakowie.
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pięciu krawców w okolicy każdy woli kryć
w zeszłym tygodniu podczas porannej gry
w go z młodszą córką z drugiego najmniej 			
brutalnego małżeństwa bliskiej znajomej 			
przyrodniego brata byłego chlebodawcy
niemal syjamskich bliźniaczek sąsiadek
zerowej narzeczonej pasierba znanego
ściślej na zawodowej niż amatorskiej
stopie tak zwanemu ojcu R. mechanika
kwantowego który zresztą podobnie
jak wzmiankowany dyrektor cyrku już na długo
przed awansem ze sprzątacza na treserkę siłaczy
nie znosił swojej pracy bo kto zbyt lekko
znosi swoją pracę niech będzie obrócony
w śrubę z której gwinta uwielbiają szyć
nie tylko szewcy ale też cała parszywa
dzielnica skąd owa koturnowa szprycha
po latach harówy w rodzinnym biznesie
(dilerka) wyniosła się wreszcie do szkła
za szlaban i już trzeciego dnia wypadła
z najprestiżowszego dachowego tarasu
gdzie mościł się homoidalny basen
choć obrót nie miał się ku złemu
wylądowała na piersiach szmince
i złocie na którym odkąd nie opiera się
na nim gospodarka nikomu nie zależy
choćby w przybliżeniu tak lodowato
jak algorytmom na ograniu dziecka
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matematyczna sztuka geograficzno-wychowawczego przysposobienia wiedzy o chemicznych
podstawach biologicznego życia obronnego w religijnie i kulturowo obcym historycznemu
językowi polskiemu fizycznie przedsiębiorczym społeczeństwie informatycznym
					

zerwij się

					

wydrenuj
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wykute na mur

cel święci w przyszłościach

żarnik w spirali

lir się sam nie zdenominuje

pakuły zajmą

real straci na wartości

fiasko faweli

marka się nie odrodzi

po tym kursie

Roksana ma śniadość

i ustrój-demo

podejść czyli nabić

ustawi zryw

broń półautomat

w hotelu upust

raźniej przerobić

w fotelu secco

na pełne obroty

przez szkło lufa

dorożki tanieją

rynek cię kocha

aż w antymaterię

galwanicznie

kogo dziś wezmą

ze szczególnym

tę zaboli czyim

zyskiem mruży

już nie chodzi

lży chorały zon

na koncerty

gremialne mary

o konkrety

wiotko kruszyć

są koncerny

stop tytanu i zł

mocarność

atoli wśród raf

wysadzić ją

na starość śmie

załatwić ją

omalże czułość

jej niewygody

w leju po tobie

dotkliwie doczesne

skłony po żwir

duszno dłużej naj

podłoże złoży

zakroiłoby szersze

pokój z nami

i nie uszło żywsze

wyszargane

pomiędzy skalpują

żeby poczuć

a nie dojdziesz kto

nie założysz
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z Bezdan
pokojznamijestpokojembeznazw.ppsfr
pokojbeznasjestpokojemznazwa.sdkpil
po konwersji przestronneziewanie.exe
zresztą gdyby szło o wymianę możliwości
i kadr byłabyś kapeluszem a królikiem ja
a może o prawie piętno czy hipoteczne
zwycięstwo nad sitwami skal
albo ocieplenie szczeliny jak
masz anatemę na tym selfie
wokół prawej szyi poza nim
nie masz jej ni w ząb i tutaj
powiązać unieść podwiesić
żeby się dusiło jak spedycja
i nierząd?
może komuś o coś takiego nie mi
miało libido aż po maszt radiowy
w Konstantynowie póki nie padł
jak tyle spraw to też martwy detal
ino krwinki mocne solo odmierzy
spaw fakturę wad i kolor typu
cynobrowy z przebieżką ziemi
przewiewnie byłoby
nie tyle napaść
co wykoleić
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rzeczowy relacji oklep-oślep z makabreską
tak statycznie że nic tylko ustać nie podeprzeć
tak statystycznie że nie ma co liczyć na cumel
i koszyk bo trzeba ci widzieć mały że u zarania
mieszkasz w koszyku i wnosząc po nastrojeniu
to jest pierwszorzędna meta wczuj się w matkę
świadka jak sypiesz do szamba gaszone wapno
co ma miejsce po latach i to miejsce na oklep
albo weźmy aksolotla niech ci przezimuje
(tylko po to że się wczułeś w ambystomę)
albo weźmy aksolotla bez popity na surowo
(tylko po to by się go korzystnie pozbyć)
tak jak cię taksują szafiarki ze ścianek
wyporność szambiarek nie uwzględnia
zastałej krwi co się przelewała przelała
debetowała i zadłużała aż oszkapili ci
pismem że za chuja nie skonsolidujesz
myślałeś wkręt suchar tymczasem wkrótce
serio brakuje ci na transfuzję chwilówka
przymiera postać zadźgania fryzjerki a ona
też miała swój niepowtarzalny język uczucia
wydeptane układy i myślisz e nic to wapno
zatrze a wtem matka patrzy no to ją też i
dwie szafiarki i czterech oficerów rezerwy
dla równowagi płciowej rozczłonkowujesz
kroisz wypompowujesz co trzeba zalewasz
wapnem a i tak zostają ślady krew krzepnie
każda z innej grupy zapachy mdłości gzy
wszystko na trzeźwo i na zbędnie więc
wyobraź sobie co bierze Polska odkąd
było jak będzie pokąd będzie jak jest
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komentarz: mateusz miesiąc

Przetworzone nośniki sensu
Pentaptyk Szymona Słomczyńskiego wyraźnie nie troszczy się o komfort w jego odbiorze. Więcej, czyni ten dyskomfort podstawowym nośnikiem czytelniczego wrażenia. Nie chce być już
tylko rozbrajany czy dekodowany. Jego poliptyczny układ sprawia, że ustalenie jednej właściwej
lub nawet kilku możliwych trajektorii czytania, kończy się założeniem rąk. I zdaje się, że taka
właśnie lektura – niepełna i niedokończona, bo niewyposażona w możliwość dotarcia do istoty
tekstu, oraz zagubiona i zrezygnowana, bo uświadamiająca sobie powoli, że tej niemożności się
od niej oczekuje – jest w przypadku utworów Słomczyńskiego lekturą udaną. Skoro nie sposób
znaleźć w niej stałego punktu, od którego zaczęłoby się dążyć w głąb tekstu, nie sposób przecież
też zdać się na lekturę prowadzoną po jakiejś wyznaczonej prostej. Niemniej, moja koncentracja
na pięciodzielnej strukturze tego zestawu jest jednocześnie propozycją metafory przestrzennej:
patrzeć na zebrane w tym zestawie wiersze, to jak oglądać wieloelementową, ruchomą kompozycję, której właściwego kształtu zwyczajnie nie sposób ustalić, ponieważ to nieustanny ruch
najpełniej oddaje to, do czego została ona powołana.
Zaznajamianie się z materialnym obiektem o takich właściwościach zaczyna się od jego punktu
centralnego, od środka, który ma też często za zadanie wyznaczać oś symetrii. Nie jest to zatem
kontakt od razu uporządkowany, lecz domagający się dopiero tego uporządkowania. Podobnie
jest z centrum zestawu Słomczyńskiego: wykute na mur – powstałe zapewne w wyniku zbicia
ze sobą frazeologizmów „wykuć na blachę” i „wykute na murze” – podzielone zostało na dwie
osobne części, które wypośrodkowany tytuł scala w jeden utwór. Nic nie przemawia jednak jeszcze
za ich autonomicznym względem siebie charakterem lub jego brakiem. Dopiero budujące obie
kolumny anakoluty, które wydają się wyrwane z zupełnie różnych zdań, sugerują, aby patrzeć
na wykute na mur jako na próbę uporządkowania, a w efekcie zracjonalizowania różnych zapisanych, wyrytych i wymalowanych na murach sloganów. Tym słownym akcydensom, układanym
według różnych gramatycznych, brzmieniowych, graficznych kategorii, udaje się nadać jedynie
pozory sensów, pewien schemat, którego można by – zgodnie z drugim elementem, od którego
pochodzi tytuł utworu – wyuczyć się na pamięć, i do którego powtarzania nie potrzeba znajomości znaczenia tych słów i związków, jakie między nimi zachodzą. Sens osadza się bowiem już
w samym porządkowaniu, wypowiadaniu i repetowaniu tych fraz.
Przenoszenie środków ciężkości jest systematycznie kontynuowane w obydwu kierunkach. Po
jednej stronie tytuł matematyczna sztuka geograficzno-wychowawczego przysposobienia wiedzy…
przeciwstawiony zostaje niewielkiemu dystychowi utrzymanemu w trybie polecającym: „zerwij
się / wydrenuj”. Znów nie sposób odeprzeć wrażenia, że obie te części nie tylko nie uzupełniają się,
lecz są wobec siebie przeciwstawne. Różnica w ich rozmiarze i formie (słowa zapisane w dystychu
kierowane są bezpośrednio do „ty”, podczas gdy tytuł pełni funkcję nieuczestniczącej w żadnym żywym komunikacie, zreifikowanej informacji) podpowiada, aby na „wydrenuj” patrzeć
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jak na opozycję względem „wytrenuj”, a na cały dystych – jak na wskazówkę niestosowania się
do projektu opisanego w tytule. Projekt ten miałby obejmować większość sfer ludzkiego życia
i posługiwać się narzędziami, względem których człowiek jest niezależny: geografią, a zatem
fizycznym miejscem życia w skali makro, czy też chemią i biologią jako głównymi budulcami
ustroju w skali mikro. Uzupełniałyby go również dziedziny wypracowane przez samego człowieka:
dydaktyka, stająca się kluczem do wyznaczania kształtu wszystkich pozostałych dziedzin – religii,
kultury, języka, życia społecznego – oraz sposoby posługiwania się informacją (przede wszystkim w celach obronnych i militarnych).
Ten szeroko zakrojony bio- i geopolityczny projekt społeczno-militarny jest kompresowany
po drugiej stronie, w z Bezdan, do trzech plików o rozszerzeniach, z których dwa pierwsze –
.ppsfr oraz .sdkpil – to formaty nieistniejące w informatyce. W powiązaniu z widniejącą w tytule
utworu nazwą litewskiej miejscowości, nakierowują one zapewne na Polską Partię Socjalistyczną
(Frakcję Rewolucyjną) oraz na Socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy. Obie, znów przeciwstawne sobie frazy kryjące się pod tymi zestawami danych, nie mogą być wprowadzone do
systemu w sposób tak jawnie tłumaczący sposób ich działania, a ponad wszystko obnażający ich
konieczność pozostawania w ciągłym konflikcie. Oba te ciągi znaków rozpoczynają się skądinąd
znów od parafrazy, tym razem sformułowania „pokój z wami”, lecz to, co one mówią, wygląda
już jak instrukcja samozniszczenia: jeśli nastanie między nami pokój, zamilkniemy. Pliki te
muszą zostać skonwertowane zatem do powszechnie rozpoznawanego rozszerzenia .exe. Jest ono
transparentne i nieszkodliwe do tego stopnia, że występująca przed nim nazwa „przestronneziewanie”, może już zupełnie bezpośrednio przyznać się do bierności, jakiej oczekuje od swoich
użytkowników. Dzięki temu marazmowi wszystkie procesy zmiany obowiązującej władzy, jej
przekazywania i wywalczania są bagatelizowane: „gdyby szło o wymianę (…) / (…) kadr byłabyś
kapeluszem a królikiem ja”, a użyte do nich narzędzia – banalne: „masz anatemę na tym selfie
/ wokół prawej szyi poza nim / nie masz jej ni w ząb”.
Tendencja ta wybija się jednak szczególnie w pięciu krawców w okolicy każdy woli kryć, gdzie
poetyckość logorei osadza się na tym, że kolejne partie utworu są równomiernie delimitowane
graficznie. Chęć wprowadzenia przez Słomczyńskiego pewnego rodzaju strumienia myśli, możliwego do zaadaptowania na gruncie wiersza, udaje się. Doprowadza prozodyczne właściwości
mowy na skraj nieużyteczności. Melodia tekstu przekształca się szybko w brzmienia nieustannie
wpadające w złe tony, które – nawet jeśli uważny czytelnik będzie próbował je nastroić – będą
dezorientowane za każdym razem, kiedy nastąpi konieczność ponownego zweryfikowania gramatycznych składników tego wypowiedzenia.
Czytelnicze przyzwyczajenie będzie oczekiwało, że na dnie tego wartkiego nurtu postępujących
po sobie ławicami fonów znajdzie się wyjaśnienie dla ich ruchu. Wynikające jednak z tego nawyku
uważne śledzenie dynamiki utworu, a zatem podjęcie próby odpowiedzenia na podstawowe pytania
o uczestników danej w nim sytuacji i sam jej kształt albo pozbawia oddechu, albo inicjuje umysłowe zniecierpliwienie. Każe wątpić, czy historia toczy się wokół nagle nobilitowanego dyrektora
cyrku – bo jako „wzmiankowany” powinien był pojawić się wcześniej, przed jego bezpośrednim
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nazwaniem. Nie pozwala się upewnić co do korelacji pomiędzy „kryciem” okolicznych krawców,
a pracą w „rodzinnym biznesie / (dilerka)”, na którym „koturnowa szprycha / (…) / (…) wyniosła się wreszcie do szkła” – bo wzięcie tego słowa w nawias również w pewien sposób wybija je
ponad inne w wierszu. Można chyba tylko podzielić jej los i, trzymając się standardów recepcji,
po chwili upaść na nich jak „złocie na którym odkąd nie opiera się / na nim gospodarka nikomu
nie zależy” lub przenieść swoją uwagę na przeciwległą stronę zestawu.
Tam, w wierszu rzeczowy relacji oklep-oślep z makabreską, koncentracja na języku i jego właściwościach lub na specyficznych konstrukcjach sytuacyjnych – parafrazowaniu powszechnie rozpoznawalnych frazeologizmów lub kontrastowaniu ze sobą poszczególnych elementów – zaczyna
na powrót dopełniać treść, a nie na odwrót. Wiersz wybudza się na moment ze swojego narkotycznego ciągu („wnosząc po nastrojeniu / to jest pierwszorzędna meta”), korzysta z momentu
odzyskania świadomości i jej jednoczesnego pobudzenia. Relacja jest, zgodnie z tytułem, rzeczowa, ale wyraźnie wspomagana. Toczone plany popełnienia morderstwa, jakie podmiot mówiący
przekazuje wyraźnie młodszemu od siebie uczestnikowi tej sceny mają ten sam motyw, wokół
którego toczyły się wydarzenia z pięciu krawców… – pieniądze opłacone krwią „co się przelewała
przelała / debetowała i zadłużała aż oszkapili ci / pismem że za chuja nie skonsolidujesz”.
Tutaj jednak dilerka z poprzedniego utworu ma dużo większy stopień zaawansowania. To
narkotyki w użyciu, zakrzywiające percepcję czasu i oddzielające zdarzenia od ich uczestników.
Utrata środków to jakby utrata krwi. W tej sytuacji pozostałemu bez grosza pozostaje przeistoczenie się w wampira. W jego oczach dostępna w piętnaście minut „chwilówka / przymiera
postać zadźgania fryzjerki” – żeby wspomnieć jedynie o kolejnej bystrej parafrazie od wyrażenia
„przybierać postać”. Dokonane i niedokonane zlewają się w jedno, a w bohaterze tej makabreski
kumulują się wszystkie negatywne skutki realnie uprawianego wampiryzmu: „zapachy mdłości gazy”. To stan, w który wpędziły jednostkę scenariusze społeczne z matematycznej sztuki…
i z Bezdan. Mimowolnie skłania on zatem do enigmatycznej oceny na temat tego, „co bierze Polska odkąd / było jak będzie pokąd będzie jak jest”.
Finalnie można by zatem sparafrazować samego Słomczyńskiego: jest, jak było. Poeta zastawia
w swoich utworach kreatywne pułapki mające zwabić intrygującym brzmieniem i obiecującymi
opozycjami. Wprowadza jednak tym samym w gmatwaninę odbiorczego dyskomfortu, skłania do
irracjonalnych chyba prób zaprowadzania porządku w tej strukturze wiecznie żywej. Jest zatem –
by pokusić się o kolejną parafrazę – jak miało być.

Mateusz Miesiąc (ur. 1997) – poznaniak zawieszony między Krakowem i Warszawą. Student
filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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– od dwudziestu paru lat stara się, ze zmiennym szczęściem, robić tak zwane swoje.
Trójmieszczka bardziej z wyboru niż z przymusu. Morze najbardziej lubi zimą.

ko n t e n t. k wa rta l n i k l i t e r a c k i

Skończ sobie w literatkę, jeśli umiesz trafić
Tytuł też samotnik, zdrapieżniał poza związkiem.
Piorunem związek zabłysł, błyskiem się wyżarzył.
Nazwałeś nas słońcem i księżycem: ależ zmyślnie!
Nie masz już córuni z węgla i stali. Z grafenu gram.
Dostanę dziś za to, tato, w mazak, czy lżejszą karę?
Topiki dyżurne, jak wenerolog i gin, okrąglutką dobę.
„Meine Mutter ist ein Fish” i nic, tylko się wyskrobać
ze żmudnych klisz, rozebrać w plażę z całym żalem
muszelek, co je, słońce, rwiesz jedwabnie, cieliście,
póki za Helem nie zajdziesz w swoją pieszą śmierć.
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A ja je co co combo
Umyłam lichtarz. „Boko Haram!”, wypalił lichtarz,
kiedy był już obrany z wosku, aseptycznie czysty.
„Bokoharam?” zapytałam sceptycznie, a on zaczął wykład.
Tyle się słyszy o dziwnych typach na ulicy, że mnie nie zdziwił
nawet lichtarz-diagnosta społecznych napięć w Czarnej Afryce
na religijnym tle [?]. Tamten chłopak, saksofonista, fakt,
niczego sobie, ale wczoraj mi się koleżanka od kołyski
zabiła jadąc na motorze z drugą koleżanką, co przeżyła,
bo tak to zginęłyby mi obie, w każdym razie niezręcznie
byłoby się dotykać o nim, kiedy tyle żywotów się szarpie
i tnie. Wybrałam sukienkę z bielizną na pogrzeb,
i do niej ten lichtarz, a on mówi „Asz-Szabab”,
a on mówi „Al-Kaida”, stringi są ciasne i mokre,
sukienka jest czarna i milczy, a życie jest cudem
i nie.
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Wszystko było białe tej zimy, nawet węgiel
Odkąd przychodzisz, staję się nami, w równym udziale,
dopóki nowa Królowa Baru nie każe mi czym prędzej,
w podskokach, cię stąd zabrać i wracamy do numeru,
i mówisz: „Ingeborg Bachmann zasnęła tak, z papierosem,
więc uważaj”, a ja, że nie wierzę w słowa, co wstrzymają
cyngle plutonu, na co ty, że na Plutonie nie ma cugli,
i czy idziemy w dalsze tango? Więc idziemy, a jak.
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komentarz: łukasz żurek

Cugle-cyngle, grafenu gram i wiersz wygaszony
i mówisz: „Ingeborg Bachmann zasnęła tak, z papierosem,
więc uważaj”, a ja, że nie wierzę w słowa, co wstrzymają
cyngle plutonu, na co ty, że na Plutonie nie ma cugli,
i czy idziemy w dalsze tango? Więc idziemy, a jak.
Skoro podmiot/podmiotka1 leży w łóżku z papierosem, to kochanek/kochanka musi wspomnieć
o Bachmann. Artystowskie pozowanie, kulturalny dreszczyk, który można poczuć za każdym
razem, gdy ktoś przytacza kolejną historię o Tragicznej Śmierci Artysty/Artystki. Ale ono zostaje
przełamane, bo raz – „nie wierzę w słowa, co wstrzymają”, zapobiegną katastrofie, tak jak dykteryjka o Bachmann, a dwa – przerzutnia, „wstrzymają / cyngle plutonu”. To śmierć ze zgoła
innego rejestru niż ta ukulturalniona – katachreza wojennego, anomijnego terroru. Oprócz smogu
to tym właśnie oddychamy od kilku, kilkunastu miesięcy, prawda? Ostatnio na doświadczenie
jednostkowe przepisywała te społeczne niepokoje i przeczucia Agata Jabłońska w Raporcie wojennym, podobnie jak Joanna Bednarek w niektórych fragmentach O pochodzeniu rodziny. Za stertą
figuratywnych zapośredniczeń takie rzeczy tliły się też w Latakii, być może to na nich łamała się
nieprzyjemna ironiczność książki Słomczyńskiego. Można by to wyliczenie ciągnąć dalej, mnie
zależy tylko na wskazaniu punktu, w którym wiersz Sznajder (lekko, acz wyraziście) zaczepia
się o rzeczywistość. W czytanym wierszu Sznajder przerabia ten wierszowo-rzeczywistościowy
ambaras na kalambur, czy może raczej (żeby pożyczyć słówko użyte przez Pułkę w wierszu
Dzień święty święcić2) rozgardiasz: majuskuła zmienia pluton egzekucyjny w Pluton, zaś cyngle,
z racji „u” wskakującego na miejsce „yn”, stają się cuglami. Tym samym w przestrzeni wiersza
faktycznie pojawiają się „słowa, co wstrzymają / cyngle plutonu” – żadne wielkie słowa, nawet
nie same słowa, tylko dokonywane na nich mikroskopijne operacje, dające nomen omen rozbrajający, rozgardiaszowy efekt.
„Idziemy w dalsze tango”, a jak, bo pojedynczy, literowy rozgardiasz z Wszystko było białe tej
zimy, nawet węgiel rozrasta się do lingwistycznej orkiestry w Skończ sobie w literatkę, jeśli umiesz
trafić. Czegoż tam nie ma! Rymy łączące koniec wersu z początkiem następnego („związkiem” –
„piorunem” – „błyskiem”) i środkiem dalszego („słońcem” – „księżycem”), rym egzotyczny
(„Fish” – „klisz”), rym składany („za to” – „tato”) powtórzenia grup spółgłoskowych („zabłysł,
błyskiem”), gry słowne, do których uchwycenia brak mi wygodnego pojęcia („jedwabnie, cieliście”)… Wiersz w żadnym wypadku nie jest jednak ćwiczeniem formalnym, komunikującym
1
Być może genderową nieoznaczoność pary anonsuje pierwszy wers Wszystko było białe tej zimy, nawet węgiel:
„staję się nami, w równym udziale”.
2
Dla przypomnienia: fragment z Pułki, do którego się odnoszę, leci tak: „Symbolem chrześcijaństwa jest ryba. /
Bolosem koła tejst kolos. Nawet wewnątrz / litery można robić rozgardiasz”.
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wyłącznie sprawność techniczną autorki. Nie chodzi tutaj także o Muellerowe zagęszczenie
wiersza, odpakowywanie wszystkich kalamburów, słów-kufrów czy intertekstualnych napięć.
Całe instrumentarium dźwiękowych powtórzeń i współbrzmień tworzy bowiem przede wszystkim efekt znaczeniowej nadmiarowości, która zdaje się być tym, o co chodzi podmiotce, kiedy
w tytule kpi: „jeśli umiesz trafić”. Na przekór męskiej chęci erotycznego zaspokojenia3 i czytelniczym próbom scalania znaczeń, podmiotka pozostaje bowiem w stanie permanentnego,
semantycznego ruchu, generując kolejne tekstowe rozbłyski i rozgardiasze. Każe przebiegać
tekst w różnych kierunkach, tropić kolejne pozorujące sens analogie dźwiękowe tylko po to, by
skierować uwagę czytelniczki w innym kierunku. Nadmiarowość organizacji wiersza wydaje się
więc strategią sylleptycznej (wewnątrz- i zewnątrztekstowej) podmiotki, co znajduje potwierdzenie w następujących wersach:
Nazwałeś nas słońcem i księżycem: ależ zmyślnie!
Nie masz już córuni z węgla i stali. Z grafenu gram.

Zasugerowany konstrukcją wersów paralelizm między słońcem i księżycem oraz węglem i stalą
sprawia, że znane z kultury europejskiej utarte alegorie, metafory lub porównania określające,
a więc zamykające kobiety w stabilnym układzie odniesienia, zostają sprzęgnięte z traktowaniem
konkretnej „córuni” tak, jak surowców naturalnych – w kategoriach ekonomicznej przydatności,
pełnienia określonych funkcji w społeczeństwie. Węgiel ma ogrzewać dom, a kobieta o ten dom
dbać, stal tworzyć konstrukcje, a kobieta współtworzyć rodzinę, podstawową konstrukcję społeczną. Jak jednak wywikłać siebie (i nie tylko siebie, w końcu „nazwałeś nas”, inne kobiety, nie
tylko „mnie”) z tej symbolicznej a zarazem jak najbardziej realnej opresji? Robiąc rozgardiasz –
mnożąc kolejne dźwiękowe powtórzenia i analogie „poza związkiem”, produkując semantyczną
zasłonę dymną uniemożliwiającą trafienie. Zamykająca cytowane wcześniej wersy zamiana
grafenu na gram (wysoce użytecznego materiału na nieskonkretyzowaną jednostkę wagi) czy
ogrywanie niebezpiecznej w polskim języku dwuznaczności („się wyskrobać / ze żmudnych
klisz”) to najdobitniejsze przykłady na to, że rozgardiasz u Sznajder jest działaniem na języku
jako pewnej matrycy doświadczania/kształtowania rzeczywistości. Zaś cały spryt Skończ sobie…
polegałby na tym, że (wielkie słowo, ale niech padnie) emancypacja byłaby w wierszu równoznaczna z niescalającymi się w mocne hasło mikroprzesunięciami, mikrorozbłyskami. Bo skoro
klisze mogą być żmudne, to także ich rozkładanie powinno przebiegać na poziomie pojedynczych
wyrazów, przestrzeni rymowej czy samo- i spółgłosek.
I właśnie tego, co było lekturowo najciekawsze w dwóch wierszach Sznajder, czyli rozgardiaszy różnej maści, zabrakło mi w trzecim wierszu ze zbioru, czyli A ja je co co combo. Po pierwsze,
ogrywanie napięcia między erotyką („stringi są mokre”) a śmiercią (pogrzeb, śmierć koleżanki
podawana na niby chłodno) wychodzi Sznajder średnio przekonująco, bo zbyt przypomina co
3
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makabryczniejsze wiersze Justyny Bargielskiej. Po drugie, efekciarska puenta („życie jest cudem
/ i nie”) czyni ze średniego wiersza wiersz słaby. Wreszcie po trzecie – rzucane przez lichtarz
słowa-negatywne afekty, czyli nazwy organizacji terrorystycznych, zostają obwarowane cudzysłowami, które chronią np. „Bokoharam” przed zamianą w „Bo kohałam”, czyli przed próbą
rozgardiaszowego zdemontowania słowa. Ułamki medialnego dyskursu na temat współczesnego
terroryzmu oraz fakenewsowych historii o młodych, muzułmańskich mężczyznach czyhających
na bezbronne Polki nie zostają więc w wierszu poddane żadnej obróbce. Tkwią w nim jak elementy, z którymi Sznajder nie wie, co zrobić (bo przekształcanie takich, a nie innych słów może
zostać uznane (ale przez kogo?) za niesmaczny żart, kpienie z realnego terroru?).
Ta niemoc języka poetyckiego wobec pewnych odprysków rzeczywistości jest rzecz jasna czymś
godnym przedyskutowania przy innej okazji.

Łukasz Żurek (ur. 1991) – doktorant w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor portalu niewinni-czarodzieje.pl w latach 2012–2017, członek redakcji czasopisma „Tekstualia”. Publikował m.in. w „Dwutygodniku”, „Kulturze Liberalnej”,
„Małym Formacie”, „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim” oraz w „Zagadnieniach
Rodzajów Literackich”.
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(ur. 1990) – wychowała się na Wrzosowej Polanie we wsi Kotań w Beskidzie Niskim. Absolwentka
Uniwersytetu im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. Z wykształcenia
nauczyciel języka hiszpańskiego i angielskiego. Laureatka programu stypendialnego Telewizji
Polskiej Dolina Kreatywna oraz projektu Połów 2017. Pasjonuje się jazdą konną i wędrówkami po
rodzinnym Beskidzie. Jest przed debiutem książkowym. Mieszka i pracuje w Krakowie. Publikowała w „Blizie”, „biBLiotece”, „Arteriach”.
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-barchanyw dzikich sadach kwaśne papierowe jabłonie
spisane chwiejną ręką na wnuczki
mieli je wydać za cztery hektary
uschły na płotach spocone koszule w kształcie półksiężyca
wysunięte na wiatr z rozpusty wydęte jak usta
rodziły się dzieci zamszonych gór jedno po każdym przestępnym
wywoływałem je jak wilki z lasu oswajałem jak własne
jadły mi z ręki resztki odebranej ziemi
pojawiały się w oknach na znak śmierci
nie było ofiary ponad tą która się składała w tamtych chyżach
przysięgam na tutejszego boga
daleko im było do tamtych miejsc
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-bodzio z czarnegowtopił się w wieś było ją widać przez niego
przygwoździła całym swoim ciężarem do ziemi
do tamtej ziemi
jedyny ślad który się zostawił bez poruszenia
wszystko mu było wolno przemijać
byle od niechcenia byle jakie dni
wrosły niechlujnie wyryły na czole na znak swojej części
mieszkały w jego czarnej brodzie
wiły sobie gniazda na przekór
mówili że się powoli przemieniał z ciała
że zobaczymy kiedy już nie będzie
ławkę przed domem pustą natrętnie jak flaszka
kot się łasił do cienia
jeszcze długo po

55

ko n t e n t. k wa rta l n i k l i t e r a c k i

-zostawanie tutaj wyjeżdżanie stądwidziałem jak kąpałaś się nago w wisłoce miałem wtedy
inne podejście do tamtego brzegu spieszyło mi się już sam nie wiem dokąd
pewnie cieliła się krowa
miałem wtedy inną kolejność w głowie mówili że to po sportach
coś natrętnego było w starych dłoniach które podawały mi kubek mleka
nie chciałem pić mleka z takich dłoni
nie chciałem pieścić cię tamtymi dłońmi
na jednej z jabłoni zawisł józek robili mi potem problem na skupie
coś natrętnego było w każdym zostawionym po tobie miejscu
leżałaś odciśnięta siedziałaś wpół zgięta
nie chciałem być w żadnym z takich miejsc
zostawanie tutaj wyjeżdżanie stąd
widziałem obłęd w twarzach tamtych ludzi
wyjeżdżadnie stamtąd zostawanie
gadają że jednak nie wrócisz
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komentarz: agnieszka wolny-hamkało

Destrukcyjna plastyczność – o strategiach poetyckich Katarzyny Szwedy
Ognista wytwornica
Gdyby reżyser wystawiał te wiersze na scenie, kupiłby dymiarkę lodową, która ma oparty na
wodzie płyn stworzony z myślą o produkcji bardzo gęstego białego dymu. Katarzyna Szweda
do produkcji swoich wierszy używa takiej dymiarki (opis produktu: „Wytwornica jest ognistą
wytwornicą mgły, która zachwyca fantastycznym efektem świetlnym. Trzy silne diody LED 1
W zanurzą salę taneczną w niebieskim świetle i wygenerują zapierający dech w piersiach efekt
lodu. To rzeczywiście frapujący efekt, charakterystyczny dla inteligentnego, a przede wszystkim
kreatywnego designu produktów Beamz”).
Dymiarka nie tylko produkuje odpowiednią atmosferę, przyjemne poczucie zagubienia i rozmycia (podmiotu, tożsamości?), ale również rozsadza ciasny kontur rzeczy i dzięki temu upłynnia
rzeczywistość. Dymiarka nie została tu jednak użyta do wykreowania krajobrazu kampowego,
gabinetu luster w wesołym miasteczku. Jeśli szukać nawiązań gatunkowych czy stylistycznych –
byłby to raczej naturalizm i gotycyzm, w którym – jak pisze Piotr Sobolczyk – wszyscy ukrywają
sekrety tak długo, jak to tylko możliwe.
Dymiarka kojarzy się też z bojowością, sabotażem, fermentem. I Szweda dynamizuje język,
rozbija zdania, które pozostają otwarte i w zaskakujący sposób przechodzą w inne. Pomijanie
podmiotu, przerzutnie, niespodziewane domknięcia wewnątrz wiersza, czy odwrotnie – nieszczelne puenty – wszystko to pracuje na efekt zaskoczenia i przesuwa pracę nad wierszem na
pole czytelnika.
Dociążanie / brumienie
Słowo ziemia – nawet kiedy piszemy je małą literą – należy do pojemnych słów-symboli. Kontekst narodowy i historyczny, tożsamościowy, czy ten biblijny, metafizyczny i funeralny – dociążają „ziemię”. Ale przecież myśląc w ten sposób musielibyśmy przyjąć, że Ewa to zbyt pojemne
imię do wiersza (Nie martw się, Ewo, twoje imię jest wolne, tak jak „ziemia”). W wierszach
Katarzyny Szwedy ziemia ma wyjątkowy ciężar, zwłaszcza kiedy autorka dopisuje do niego cień,
czerń, podbijając skojarzenia szczególnie kulturowo pojemne. Podczas kiedy „cień”, „ciężar”
trzymają zdania przy ziemi – asocjacje związane w powietrzem, lekkością, wolnością (gniazda,
pusta ławka, kot) – odrywają nas od ziemi i przesuwają dyskretnie w stronę innych żywiołów.
Dwa przeciwstawne wektory pracujące we wnętrzach tych wierszy tworzą specyficzne napięcie,
rodzaj elektryczności o niskim natężeniu. Niskim, ale stałym, przyjemnie dręczącym. Nazywa się
to brumienie (spowodowane przez pętlę uziemienia, powstającą w sieci elektrycznej, do której
podłączają się zespoły na koncertach).
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Ruchoma stabilność
Jedną ze strategii Katarzyny Szwedy jest zasłonięcie, ukrycie (wyparcie?). Sygnalizowanie treści,
zaznaczanie kierunków, w których mogłyby pójść wyprowadzone z tekstu narracje (#gotycyzm). To
pogłębia wrażenie nacisku wypartych treści, podbija napięcia, zaostrza spektakl. Znaki ciemności
w „barchanach”: wilki, las, znaki śmierci – utrzymywane są w stanie uśpienia, ale przyczajone,
gotowe do przejęcia wiersza, czy wpłynięcia na nas przez wiersz. Kontrapunktują je elementy
pozytywne, takie jak karmienie, dzieci, oswajanie. To niestabilny układ, kruchy rozejm. Napięcia
zbudowane w ten sposób nobilitują wiersz, budują niepokój i jakąś prymarną, gotycką tajemnicę.
Szkielet wiersza ma w sobie coś z figury Miró – wydaje się niestabilny, w rzeczywistości jednak
wykonuje doskonałą figurę akrobatyczną, osiągając ten jedyny możliwy punkt równowagi. Z tej
dysharmonii powstaje harmonia, jak w jazzie, gdzie w obszarze improwizowanej kompozycji
każdy dźwięk ma swoje znaczenie i sens.
Destrukcyjna plastyczność
Podobną niestabilność, chociaż wyprowadzoną z innego źródła, znajdziemy w wierszu bodzio
z czarnego. Kruchość dotyczy tu nie układu sił, ale delikatności życia w ogóle. Jak w wierszu Reznikoffa (przeł. Piotr Sommer) – cierń zadraśnie nam palec i umrzemy. Tutaj dochodzi do głosu
„niechlujność” życia, coś, co Catherine Malabou, pisząc o rozbitych, przerwanych czy opróżnionych tożsamościach, określa jako „absolutną improwizację egzystencjalną”. Najbardziej ponura
w wierszach Katarzyny Szwedy jest właśnie plastyczność życia – biologiczna, zawzięta przemiana
w cyklu, zawikłana ucieczka od destrukcji za cenę całkowitej utraty: podmiotowości, cielesności, jaźni („Kot się łasił do cienia jeszcze długo po”). I fizjologia – rodzenie się, jedzenie z ręki,
śmiertelność – w jednym tekście cały cykl życia – schopenhauerowska płodność, która kończy
się zawsze tak samo. Tę ponurą wiadomość Katarzyna Szweda przekazuje nam w interesujący
sposób, a inteligentnie zbudowana opresyjność jej wierszy sprawia czytelnikowi przyjemność.

Agnieszka Wolny-Hamkało – autorka powieści Zaćmienie, 41 utonięć i Moja córka komunistka, a także
szkiców literackich Inicjał z offu, książek dla dzieci, m.in. Nikt nas nie upomni i sztuk teatralnych – na
przykład 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.
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jakub pszoniak

(ur. 1983) – publikował min. w „Odrze”, „biBLiotece” Biura Literackiego, „Arteriach”,
„artPAPIERZE”, „Interze-” oraz kilku almanachach, w tym w Połowie 2016. Laureat kilku konkursów poetyckich, wyróżniony w konkursie im. Bierezina. Był tłumaczony na polski.

ko n t e n t. k wa rta l n i k l i t e r a c k i

WYCZERPUJĄCE PYTANIA
przestało mi się wiedzieć o tym i o owym
przestało mi się zdawać że zdaję sobie sprawę
spadł mi poziom patosu we krwi
wszystkie odpowiedzi przestały być wyczerpujące
wszystkie odpowiedzi zaczęły być wyczerpujące
nie mieści mnie moje własne miasto
moje własne miasto mnie mnie
moja Polska jest od może do może
Bytom określa świadomość
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HOSPICJUM
umżyj
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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

4G
ta brama to oś osiedla
ta brama to ściek w osierdziu
ręce na trzepak wytrzepać kieszeń
ręce na maskę w woreczku wyrok
w palcach zgnieść spleśniałą kość
sklep nazywał się meta
bar zamknięto po tragicznej śmierci
tyskie 3zł cennik wałkiem na ścianie
bar nazywał się hamlet
z rana się tu Barbie na barbituranach
dziewczynka? chłopiec?
grunt żeby zdrowe
i żeby Polak
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komentarz: michał koza

Pomięty przez Bytom
Od zwątpienia do uwiądu, od wyczerpania do senności wspomaganej barbituranami. A po drodze jeszcze przystanek w hospicjum. Wiersze Jakuba Pszoniaka, bytomskiego poety, ułożyły się
w tryptyk tak przygnębiający, że po pierwszym odczytaniu czułem się jak przypadkowy gość
„baru hamlet”, skąd drogi nie prowadzą już nigdzie (piwo za 3 zł to kuszący, a na pewno niosący
szybką i niewymagającą ulgę anestetyk). Można usiąść i patrzeć, jak nic się nie wydarza, czekać
na kolejną śmierć, która znowu poprzestawia nieco sprzęty i szyldy w tym ustabilizowanym
świecie. Był sklep, jest bar – kto zgadnie, co będzie następne?
Jednak spomiędzy tych smutnych wersów odzywa się raz po raz coś więcej niż jednostajny
splin – bo skoro duszność jest nieznośnie odczuwalna, a własne „miasto mnie mnie”, to znak,
że na coś się zanosi. Czytelnik wprawdzie nie wie, czy możliwe jest wyrwanie się z przyciasnej
lokalnej socjosfery, czy polskie „może” da się zamienić na jakiś inny, pewniejszy ląd. To trochę
tak jak z tytułem trzeciego wiersza – 4G może wskazywać na lokalny adres, osiedlowe sąsiedztwo, które dla podmiotu wiersza jest najwyraźniej trójkątem bermudzkim życiowej energii, albo
system łączności sieciowej ze światem, bramę do czegoś więcej. Coś wisi w powietrzu, jesteśmy
świadkami przesilenia tego czasu marnego (lecz jako powie podmiot innego wiersza Pszoniaka,
„na razie zawsze grudzień” – Pół).
Jakie miejsce w nim może zająć poezja? Pszoniak, „wyłowiony” w 2016 roku, został wpisany
przez Kacpra Bartczaka w figurę „przekładu wewnętrznego” – borykającego się z tłumaczeniem
najprostszych doświadczeń, zakorzenionych głęboko w idiomatyczności małego świata, na zrozumialszy dla innych język. Od tamtego czasu konsekwentnie sięga po strategię powolnej, nieco
ospałej ruminacji codzienności, w której na pierwszy plan wybija się przede wszystkim ziejąca
z osiedlowych bram i rytuałów pustka. W tę pozornie wolną przestrzeń nie może się wedrzeć
żadne wydarzenie, żadna radykalna nowość, ponieważ dyskretnie ulokowała się w niej władza,
ze swoimi okazjonalnymi interwencjami, korektami niezbędnymi, by cały układ funkcjonował
w zakreślonych przez centrum granicach:
ręce na trzepak wytrzepać kieszeń
ręce na maskę w woreczku wyrok
w palcach zgnieść spleśniałą kość

To tylko jedno oblicze obecności instytucji w tej rzeczywistości – a podmiot wiernie rejestruje
zarówno ich ślady, jak i dylematy, wobec których stawiają jednostkę (jak w dwuznacznym, choć
kategorycznym imperatywie „umżyj”).
By oddać stan mikrokosmosu sąsiedztwa, Pszoniak korzysta z lapidarnych, białoszewskich fraz
(„z rana się tu Barbie na barbituranach”, ale widoczne jeszcze bardziej w Przedzimiu), nadających
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gęstości i tak już przyciężkiej atmosferze. Podobnie jak autor Rozkurzu, poeta zakreśla zupełnie
ziemski horyzont możliwości, bez pozaświatowych recept na wyzwolenie się z ponawianych
w nieskończoność schematów. Pokazuje przy tym, jak bardzo ten płaski i zrytualizowany świat
jest nasycony językiem. Puenta „Bytom określa świadomość” niesie ze sobą równocześnie ciężar
monizmu, jak i kryjącej się pod nim złożoności miasta/„mrówkowca”, z którego podmiot nadaje
swój przekaz w anonimową przestrzeń.
Nieznośna powtarzalność zdarzeń i słów, której w tym przypadku na imię Bytom, ma swoje
miejsce w poezji już od dawna, ale nie traci na aktualności – jakkolwiek by jej nie zaklinać i nie
egzorcyzmować wołaniem o oryginalność, przełom, rewolucję czy powstanie z kolan. Znany, ale
wcale przez to nie bardziej przepracowany jest też stan niemożliwości określenia, dokąd właściwie można by stąd uciec. Inny świat, do którego podmiot wkurwiony mógłby aspirować, niestety
nie wychyla się spoza śląskich opłotków (do których w szerszym kontekście twórczości dochodzą m.in. opłotki krakowskie), a chyba najbardziej dojmująca jest nieobecność kogokolwiek, kto
podzielałby ten stan świadomości.
Czy bytomskie piekło to inni? Mam wrażenie, że translatorski wymiar tej poezji przepada w tak
silnym podkreślaniu wyobcowania zataczającego coraz szersze kręgi (od miasta – do całej Polski), a podmiot bez walki oddaje zewnętrzny świat nieuchronnej korozji, rezygnując z jedynego
dostępnego mu środka oporu – języka, którym można byłoby zniuansować pozornie nienaruszalny grunt diady „zdrowe – Polak”. Prywatność, tak mocno strzeżona, nie musi być jednak (i
oby nie była) ostatnim słowem tej poezji, rozpoczynającej tak wyraźnie od własnych ulic – i wciąż
dopiero przepracowującą doświadczenie tego, że
przestało mi się wiedzieć o tym i o owym
przestało mi się zdawać że zdaję sobie sprawę
spadł mi poziom patosu we krwi

Moment po tym, jak odrzuciło się egzystencjalne podpórki i nabrało dystansu do tego, co wcześniej było macierzystym gruntem, nigdy nie jest łatwy. Jednak w przypadku Pszoniaka nie zanosi
się na to, by osiadł w „barze hamlet” na zawsze.

Michał Koza (ur. 1987) – doktorant literaturoznawstwa na Wydziale Polonistyki UJ, organizator
wydarzeń literackich w Krakowie, koordynator wykonawczy Festiwalu Miłosza, redaktor i nauczyciel akademicki. Nieustępliwie pracuje nad doktoratem o etyce literatury. Stypendysta Fulbrighta,
żeglarz memów, pisze i tańczy.
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anna maria wierzchucka

– dwojga imion, feministka, była warszawianka, obecnie włócząca się po świecie w poszukiwaniu
swojego miejsca na ziemi. Sprawczyni świtu żywych muzyków, autorka tekstów stylizowanych
na gwarę warszawską, jak i wszystkich animowanych klipów zespołu; w chwilach wolnych od
poezji i walki o prawa kobiet, zajmuje się potworzeniem w studiu belua.
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blu mun
odstępuję, w zasadzie można by powiedzieć, że odstaję
od sierpa, sierpnia i wszystkich świętych, a imię
przestało zobowiązywać, listopiździ, nie poradzisz
na kwarty, na krawacie całkiem dobrze się wiesza,
jak na psie, te nieba, wanilie, waniliny, lawendy
i naftaliny, delegacje, że niby tylko wtedy możesz
latać, bo puszcza to się ona, czyli ja, i faktycznie
czuję się pełna drzew, pełna korników, tej choroby
wmówionej na zamówienie chłopców bawiących się księży
cem
(ostatniego przestankowego brak)
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komentarz: kornelia kiszewska

Może nas nie słychać, ale nie włączyłyśmy mikrofonu
Podmiotka w blu mun nie może być pojedyncza ani zbiorowa, nie wypowie swojego zdania, nie
zaprotestuje, ale też się nie zgodzi. Odstaje. Punkt wyjścia to wykluczenie, dlatego odstąpienie to
formalność. System, w którym funkcjonuje, sprowadza ją do pozbawionej głosu negatywności.
Wierzchucka próbuje rozegrać tę sytuację przywołując problemy społeczne, których przepracowywanie jest już dawno wypełnionym zadaniem krytyki feministycznej. Paradoks polega jednak
na tym, że jednocześnie stanowiącym stały element rzeczywistości. Wciąż od nowa trzeba pisać
o historii, która nie znajduje miejsca na kobiece opowieści, podwójności standardów w odniesieniu do seksualności czy utożsamianiu kobiety z naturą, co wiąże się ze zbyt dobrze znanymi
konsekwencjami.
Poetka próbuje rozpracować tę sytuację uruchamiając mechanizm powtórzenia. Kluczowy jest
więc właśnie porządek natury przywołany figurą księżyca. Odwołuje się do szczególnej sytuacji,
gdy w ciągu miesiąca kalendarzowego zdarzają się dwie pełnie. W powszechnym przekonaniu
(wyszukiwarka Google) Księżyc to przede wszystkim planeta, druga najliczniejsza grupa intenautów utrzymuje, że jest pusty w środku, a już na trzecim miejscu znajduje się przekonanie,
że księżyc jest kobietą. Pełnia to podobno moment spiętrzenia energii, podwójna pełnia łączyłaby się więc z uwolnieniem dynamiczności niemożliwej do opanowania. Kultura popularna ten
zbieg okoliczności symbolicznych potraktowała oczywiście we właściwy sobie sposób: długość
listy komedii romantycznych przeplatanych gatunkiem thriller/romans o tytule „Blue moon”
jest naprawdę imponująca. Poza samym motywem organizującym strukturę, ciekawie wypada
więc również zestawienie koncepcji wprowadzonej przez poetkę z powszechnym przekonaniem.
W blu mun księżyc to rzeczywiście wyjątkowe pobudzenie i szeroko rozumiana kobiecość, ale
przede wszystkim w kontekście czasu naturalnego oraz wykluczenia. Niebieski księżyc to podobno
zjawisko wyjątkowe, jednak wydarza się około raz na dwa i pół roku. Jest to więc cykliczność
w perspektywie pozornie odległej, w rzeczywistości jednak wpływająca na życie codzienne.
Istotny pod tym względem byłby też tytuł pisany małą literą, brak podziału na zdania, toniczność
wiersza i wyraźne zakończenie (ostatniego przestankowego brak). Problemy społeczno-polityczno-tożsamościowe nie mają więc końca ani początku. Wracają, ale bez rozwiązań, czy choćby
miejsca w rzetelnej dyskusji. Pobudzenie zostaje rozładowane w ramach systemu, którego nieistotne marginesy są zawsze gotowe na przyjęcie tej problematyki. Pragnienie emancypacji nie
ustąpi, ale zawsze będzie pozbawione siły sprawczej. Jedyne „kobiece” słowo dopuszczalne przez
narrację czy wymierzone w nią (nie ma znaczenia) musi być wulgarne lub, jak w aliteracyjnym
wyliczeniu w drugiej strofie, infantylne. Nigdy więc nie może uczestniczyć w dyskusji.
Z wiersza emanuje nerwowość rytmu i bezsilność powtórzenia. Opresyjność jest zbyt wielka,
skarga nigdy nie może się skończyć. Nawet księżyc, sojusznik oporu, jest przedmiotem zabawy
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złych i zdecydowanie w zbyt oczywisty sposób wskazanych chłopców. Nie ma więc pocieszenia,
ucieczki, a żal sam nasuwa słowa, które nawet potencjalnie nie posiadają siły sprawczej. Eksploatuje się więc tylko gorzkie uwagi.
Wiersz odbiera potencję każdemu z przywołanych elementów rzeczywistości. Uszczegółowienie nie pozwala zbudować wypowiedzenia zdolnego do konfrontacji z dyskursem, witalność
właściwa naturze okazuje się podporządkowana cykliczności, a powtórzenie pozbawia się sprawczej różnicy. Wiersz ostentacyjnie nie chce działać. Nie rozszczelnia dyskursów, nie proponuje
alternatywy. Atakuje, jednocześnie reprodukując to, co dla podmiotu niedopuszczalne. Podobnie
w strukturze wiersza. Rytm, napięcie narastają, nie by zakończyć się choć próbą transgresji, ale
wyciszyć przed dotarciem do progu słyszalności.

Kornelia Kiszewska (ur. 1995) – studiuje polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim.
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paweł harlender

(ur. 1992) – absolwent tekstów kultury, student krytyki literackiej na UJ. Publikował w Ha!arcie
i KONTENCIE. Laureat slamów poetyckich. Pojawia się regularnie w artzinie „Gazeta Musi Się
Ukazać”. Opiekuje się kotami bliskich pod ich nieobecność. Gra w szachy. Pochodzi z Zakopanego, mieszka w Krakowie.
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menisk wypukły
ucisz krew jasną swoją
bo zsiadła się pod twoją nieuwagę i capi ucisz
bo zasiedla mi ucho bo szumi
na tyle głośno że utrudnia mi spacer
zamknij juchę proszę wreszcie szumi
do stopnia że zagłusza mi deszcze
w których się puszczam i szczam
czy ty nie wiesz nie słyszysz
tarcia moich ud-ud
ud-ud
uciszaj jak umiesz uśmierzaj najczulej
nie mam parasolki nie lubię wąchał mnie pies i śniady
wymień pierwsze krew silnikową
wymień krew też skrzyni biegów
zrób bilans i puść w niepamięć stary utarg
przyszedł czas już na krew hamulcową
na juchę chłodniczą
i tę wspomagania kierownicy jeszcze
nowej bladości i nowej czerwieni nam trzeba
wymień napęd przyśpiesz
bieg rzeczy potrzeba nam zdrowej ce-ery
przemocowo nawet się urób
udramatycznij swój pobyt tu-tu
otwórz tkanki rozoraj zmarszczki
włóż palce do ust i ciągnij szalej
pamiętasz jak mama mówiła że tak ci zostanie?
kłamała
lub wtedy jeszcze nie wiedziała
jeszcze nie zostało
ale może jeszcze zostanie
otwórz gardło i lej w gardło
zanim zagości w nim knebel
który przyjmiesz z ucałowaniem rączek
puść ze smyczy oczy wreszcie powieki
podważ przy pomocy zapałek

72

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

powieki jak w tym filmie dźwignij
daj sobie urobić mordę
na obraz pomarańczy mechanicznej
nawet nie pytaj czy to coś da
da-da
otwórz zawór
liczniki niech biją niech lecą cyferki
daj sobie nabić sto pięćdziesiąt tysięcy kilowatogodzin
a może i więcej
boiler na fulla niech grzeje na okrągło
kurki nie zakręcaj niech cieknie niech się leje
niech rozgrzana do białości woda szeleści
pamiętaj wszystko all inclusive
takie wczasy
wycisz prąd krwi rdzawy rojny
jak w malignie dreptaj
jakbyś się nagrzał obserwuj
naucz się halucynować na trzeźwo
nakaż chłonięcie uruchom osmozę
w najgorszym razie
możesz się zawsze wzdrygnąć
daj sobie odrestaurować zaśniedziałe sprzęty
szczególnie bezczynna
szlachetna do niebieskości krew niech się puści
ona jak krem do ciała dove olejki eteryczne
jak masło kokosowe
wydelikacona
lubrykant tylko
to wszystko nic ponad lubrykant
tymczasem woda z kurków którą puściliśmy
ze dwie zwrotki temu niech zalewa kraje
niechby zatarły się do amnezji granice
palniki nie zakręcaj gazu
notorycznie zapominaj dokręcać
papierosy do jarania kupuj multum
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odpalaj jeden od drugiego
zbierz je wszystkie nie pozwól sobie żadnego przegapić
egzemplifikacje to wszystko
nic ponad egzemplifikacje
prąd nie odcinaj niech sączy się niech przelewa przez kable
w żarówki sokowirówki żelazka suszarki radia i tostery
elektryczne szczoteczki iphony
samsungi i nokie telefony do gadania przez usta
ustaw sobie bez limitów smski
i godziny gadaj ile wlezie
niech firmy zbankrutują na to niech korpo
niech już do mnie z t-mobila więcej nie zadzwonią
powiedz im że nasza relacja zawsze była trudna i skomplikowana
i że nie przystawaliśmy do siebie na poziomie emocjonalnym
powiedz im że od kiedy poznałem znaczenie fizycznego przesytu
nie potrzebny mi już więcej internet bez limitu
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komentarz: maria świątkowska

Stan nieznośnego przesytu – tak w trzech słowach można określić atmosferę wiersza Pawła Harlendera. Ale ten zagadany przesyt, ten potok słów, gdzieniegdzie tylko przerywany nieznacznym
zająknięciem, jest jednocześnie manifestem niedosytu. Ta ambiwalencja organizuje cały tekst,
oscylujący pomiędzy krwią a wodą, trzeźwością a halucynacją, płynami ustrojowymi i płynami
do spryskiwaczy, ukojeniem a rozjątrzeniem, nieznośnym smrodem stęchlizny a wyczekiwaną
świeżością, chęcią zamknięcia tego, co wyczerpane, a pragnieniem (niemożliwego do końca)
otwarcia na nowe.
Mamy tu do czynienia z poetyką przelewania, poetyką nadmiaru, marnotrawstwa. Cały tekst
jest oparty na metaforyce odwołującej się do płynów i płynności. Szumi tu i deszcz, i mocz, i krew,
i woda, ciepło i prąd rozchodzą się falami. Wiersz się leje, zalewa. Zlewają się też słowa w szumie głoskowych instrumentacji, upłynnieniu ulegają frazeologizmy, ginące w deleksykalizującej
powodzi wielomówstwa. Tytułowy menisk wypukły również jest stanem cieczy, powstaje jednak
nie w momencie rozlewu, lecz tuż przed – kiedy napięcie osiąga granice możliwości, od przelania
dzieli nas choćby najmniejszy ruch. Metafora ta posłużyła Harlenderowi do ukazania obrazu relacji
w stanie krytycznym. Tak jak cząsteczki wody w szklance tworzą menisk wypukły, oddziałując
ze sobą silniej, niż ze ściankami naczynia, tak uwięziony w toksycznym związku bohater wiersza
oddziałuje silniej z adresatem niż ze światem zewnętrznym. Nie potrzeba Internetu bez limitu,
kiedy samemu osiągnęło się limit. Napięciu powierzchniowemu w menisku odpowiada nieznośne
poczucie przesytu, pragnienie, aby coś się wreszcie stało (lub przestało). A jednak to, co nastąpi
w wyniku kulminacji owego napięcia, okaże się burzą w szklance wody. Paradoksalny słowotok
pustych fraz modlitwy o uciszenie jest niczym litania płynąca z odczarowanego świata. Dochodzi
do swoistego bankructwa słów; rozpaczliwe zaklęcie ginie w opisywanym przez siebie szumie.
Dominuje poczucie ohydy, odrazy. Abiektalne płyny przelewają się przez granice biologicznego i mechanicznego, granice języka, pojęć, granice prywatności. Pozytywna konotacja krwi,
symbolizującej więzi i poświęcenie, zostaje odwrócona. Niechciana bliskość przywodzi niemal
do obłędu, złą krew trzeba przetoczyć, tak jak niegdyś oczyszczało się z choroby, tak jak teraz
wymienia się benzynę. Chorobą jest w tym przypadku niechciana bliskość – więzy krwi muszą
zostać zerwane, tak jak zerwane zostają więzi cząsteczek w menisku – ozdrowieniem byłoby
upragnione otwarcie się na to, co poza. Zamiast smrodu zatęchłej juchy– przezroczystość płynów mechanicznych; zamiast babrania się w uczuciach – sterylność maszyny. Jednak nadzieja
na oczyszczający potop, który miałby nastąpić po zerwaniu, kiedy przeleje się czara, okazuje
się płonna.
Podobnie jak krew, woda zostaje tutaj odarta ze swoich pozytywnie kojarzonych właściwości –
nie oczyszcza, lecz zalewa, niszczy, rozmywa. Powódź z ostatniej strofy, niejako antycypowana
w sugerowanym przez tytuł napięciu, nie jest potopem oczyszczającym, lecz zaśmiecającym.
Zamiast katharsis przynosi jedynie szum: szum kapitalistycznego nadmiaru. Jak zostało powiedziane na początku, mamy tu do czynienia z relacją w stanie krytycznym – wydaje się jednak, że
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chodzi zarówno o relację z drugim człowiekiem, jak i z rzeczywistością. Czy to o (niemożności)
relacji w czasach bezkrwistych, w czasach miałkości masła kokosowego? Pod ostrzałem sprzętu
RTV i AGD, nielimitowanych sms-ów, hurtowo kupowanych papierosów, wszechobecnego fear
of missing out, kryzys relacji zażegnany jest kojącym frazesem o nieprzystawaniu do siebie na
poziomie emocjonalnym, rodem z parapsychologicznych rubryk w lifestylowych magazynach.
Kiedy jedynym możliwym lajfstajlem staje się marnotrawstwo, w tej oszałamiającej ilości rozpływa się jakość; wszystko staje się miałkie i mdłe. Zamiast upragnionego otwarcia na zewnątrz
hermetycznych, duszących związków wykonuje się rozpaczliwy skok w konsumpcję. Jednak na
dłuższą metę owa naumyślnie ślepa rozrzutność staje się nieznośna, wręcz groteskowa; tak jak
groteskowy jest efekt przemieszania mechanicznego z biologicznym, tak jak groteskowe są niesforne miny, przed którymi ostrzegała mama – niepotrzebnie, ponieważ w świecie wszechobecnej
płynności nie trzeba obawiać się żadnych zniekształcających efektów – konsekwencje naszych
działań zneutralizuje zapach olejku eterycznego, a masło kokosowe to lifehack zdolny rozwiązać
każdy problem. W natłoku wrażeń żadne udramatycznienie nie wywoła pożądanego wstrząsu.
Nie ma co liczyć, że cokolwiek zostanie wyryte w mięsie naszych twarzy – w opisywanej przez
Harlandera rzeczywistości miejsce krwi zajmuje przezroczysty, bezzapachowy lubrykant. I chociaż z gardła wylewają się strumienie słów, nie zatrzymają one knebla, nieuchronnie wciskanego
i przyjmowanego z ucałowaniem rączek.

Maria Świątkowska (ur. 1996) – studentka trzeciego roku MISH UJ.
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marcin podlaski

(ur. 1993) – pochodzi ze wsi Stępowo k. Rypina w województwie kujawsko-pomorskim. Dotąd
publikował wiersze wyłącznie w czasopiśmie „Inter-”. Wyróżniony w IX edycji turnieju „Poetycki
Lombard” (2015) oraz w konkursie „O Laur Opina” (2017), zdobywca III miejsca w konkursie
„Magia Ogrodów” (2016). Prowadzi stronę facebookową pod nazwą Marcin Podlaski Poezja
Record (Instagram: marcinpodlaski_poetryrecord), gdzie obok swoich tekstów publikuje ich
autorskie recytacje. Magistrant lingwistyki diachronicznej na UMK w Toruniu. Obecnie mieszka
w Aleksandrowie Kujawskim.
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groh
fuchały po śniegu dzied moroz w oknie przysiod
ciemnie żółcie ja ciąg wtedy sanie puste letkie po zabawce
bawie bawienie przyszło przez krzyż paski szelki
szkielet wielki trzyma łapię na bloku gorącz bada
gorączkę w fuchni położył po apartamentowcu sztuka kościami
dzwoni jutrznię bo jutrznio już do szkoły idę
a buł czarny wypalony i żarówki za miastem
zamiast oczu i poczułem że wielki strach
to jest i bojałem się za woalem ewo
matko matematyko maryjo królewno polski niebios
wybaw nas się wybawić daj a tam nie wracać
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komentarz: jakub nowacki

Ilość, jakość, odniesienie, sposób
Mojej polonistce z liceum
Bracia i siostry, ustalmy imponderabilia. W dobie estetycznej samowolki, ogólnoliterackiego
fiksum-dyrdum, kolejnych wcieleń postmodernistycznej hydry, w czasach marnych –postawmy
wreszcie sprawę na ostrzu noża. Oto kompletna i krótka teoria literatury. Innej nie będzie.
Każda wypowiedź literacka powinna być dojrzała i przemyślana. Pisać trzeba poprawną
i oficjalną polszczyzną, pełnymi zdaniami, dobrze stawiając przecinki. Tekst literacki jest
aktem komunikacyjnym, a akt komunikacyjny musi być z godny z regułami konwersacyjnymi
Paula Grice’a. Wbijcie sobie do głowy (student pierwszego roku polonistyki zna te maksymy na
pamięć) – ilość, jakość, odniesienie, sposób. Na czterech węgłach ten dom się wspiera. Innych
węgłów nie będzie. Amen.
„Ale – już was słyszę, reakcjoniści, bękarty flowchartu, spóźnione wnuki Henryka Berezy –
przecież tak wąsko i arbitralnie zakrojone kryteria wykluczają całą masę tekstów wartościowych,
a nawet arcydzielnych, od Króla Ubu po Życie na Korei! Weźmy takiego Marcina Podlaskiego…” No
właśnie, weźmy takiego Marcina Podlaskiego. Weźmy go! Proszę bardzo.
Wiersz nazywa się „groh”. Przepraszam bardzo, co to jest „groh”? Gdy wpisuję to słowo
w edytorze tekstowym, autokorekta poprawia mi na „groch”. Już w tytule błąd ortograficzny!
A potem jeszcze gorzej. Gdzie tu jakakolwiek myśl? Gdzie obraz? Nie widzę ani jednego poprawnie
skonstruowanego zdania. Ku czemu się zwrócić? Roi się na każdym kroku od jakichś przekręceń
i regionalizów – logopeda i dialektolog powinni się tym waszym poetą zająć! Kim jest podmiot
liryczny i co ma na myśli? Może to „dziadek moroz” albo ten stwór z żarówkami zamiast oczu?
A może to jedna osoba? Skąd nagle ten „apartamentowiec”? Czy ktoś tu sobie z nas żartuje? Do
kogo ma się zwracać ta dziwaczna litania w ostatnich wersach? Co mają ze sobą wspólnego Ewa,
matka, matematyka, „królewna” Polski i niebios?
Powiedzcie mi szczerze, czy coś was w utworze Marcina Podlaskiego intryguje? Czy widzicie
tutaj jakiś niestabilny, niedojrzały podmiot, który próbuje opisać doświadczenie przy pomocy
dostępnego mu słownika? Jakiś odprysk dziecięcego wspomnienia – jak wynika ze sposobu
artykulacji – traumatycznego („i poczułem że wielki strach to jest i bojałem się”)? Widzicie
swobodne, dynamiczne zestawienia? Język w ruchu, w stawaniu się? Widzicie?
Jeśli tak, to musicie się natychmiast zgłosić do pani pedagog.

Jakub Nowacki (ur. 1994) – student Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Publikował
m.in. w „Twórczości”, „Tygodniku Powszechnym”, „Ha!arcie” i „ArtPapierze”. Współzałożyciel
i redaktor cyfrowego miesięcznika krytycznoliterackiego „Mały Format”.
Mieszka w Pruszkowie.
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(ur. 1976) – pochodzi z Poznania. Raczej pisarz, trochę performer. Opublikował trzy powieści
(Bez końca, Awersja, Topless) oraz kilka książek poetyckich (ostatnio: Co jest nie tak z tymi ludźmi?).
Prezentowany wiersz pochodzi z książki Cele, planowanej na drugą połowę 2018 roku. Mieszka
w Warszawie.
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Koniec końców
Autorka pisze bestseller o wirusie, który najpierw zabija mrówki, potem kozy a na końcu
[wybija
prawie całą ludzkość. Przeżywa tylko jedna kobieta i jeden mężczyzna, ale nawet nie chcą
[ze sobą
rozmawiać. Mają dość wszystkiego, chcą tylko odpocząć.
Kobieta czyta w metrze bestseller autorki i wyobraża sobie zamach, w którym wszyscy
[pasażerowie
giną. Przeżywa tylko ona, ale jest uwięziona w zgniecionym wagonie i nikt nie przybywa,
[żeby ją
uratować, okazuje się, że jej los nikogo nie interesuje.

Dziewczyna marzy, by zostać zombie. Prosi najbliższą przyjaciółkę, by zmieniła w swoim
[telefonie
opis jej numeru, żeby, gdy będzie do niej dzwonić, wyświetlało się imię: ZOMBIE.
[Tłumaczy jej, że
od kiedy tylko pamięta, czuła się martwa i czuła, że nie ma duszy.

Urzędniczka czeka, aż w końcu któryś z petentów nie wytrzyma i wybuchnie, niech
[wszystko
wybuchnie, myśli, niech bezdomne psy walczą o moje kości, a szczury niech grają moją
[gałką oczną
w piłkę. Ale petenci stoją w kolejce, jak stali, są zupełnie bez życia.

Pielęgniarka fantazjuje o błędzie medycznym albo o tym, że rozpoczyna się armagedon
[i jednego dnia
wszystkim ludziom na ziemi wybuchają brzuchy i ona zszywa własny zardzewiałą igłą.

Dyrektorka huty szkła śni o trzęsieniu ziemi. W tym śnie wszystkie karafki, szklanki, miski
[w jej
hucie tłuką się a ona biegnie na bosaka przez potłuczone szkło, a za nią biegną głodne,
[bezdomne
dzieci, które zwabił zapach krwi.
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Bezdomna krzyczy na czekających na przystanku autobusowym: zginiecie wszyscy,
[rozjedzie was,
rozkwasi, rozniesie, zmieli, zrówna z ziemią, jesteście już trupy, nie ma was, ale oni nie
[słuchają,
zatopieni we własnych myślach samobójczych, zakładają, że bezdomna jest po prostu
[pijana.

Młoda reżyserka, odbierając nagrodę publiczności, życzy wszystkim śmierci. Mam
[nadzieję, że mój
film pozbawił was nadziei i skłonił do popełnienia samobójstwa, najlepiej teraz, zaraz,
[podczas gali.
Publiczność klaszcze, wstaje z miejsc, wszyscy podziwiają młodą twórczynię niezależnego
[kina.

Sprzątaczka wpisuje w wyszukiwarkę google pytanie: jaką truciznę polecacie, gdy chce się
[wytruć
wszystkich pracowników biurowca (w nawiasie dopisuje: około trzech tysięcy osób).
[Ponieważ nie
dostaje jednoznacznej odpowiedzi, postanawia założyć bloga.

Kandydatka ubiegajaca się o pracę pilota w tanich liniach lotniczych, na rozmowie
[kwalifikacyjnej
deklaruje, że chciałaby spaść z wysokości sześciu tysięcy metrów z przynajmniej dwustoma
pasażerami na pokładzie i uderzyć w centrum handlowe albo jakiś kościół. Na pytanie,
[jakiej religii
miałby być ten kościół, odpowiada, że obojętnie.

Studentka architektury kładzie się na podłodze, pośrodku centrum handlowego, którego
[projekt
powstał w pracowni jej matki i czeka na śmierć. Kiedy podjeżdża do niej pracownica
[ochrony na
segway’u, proponuje jej dwieście złotych za to, by przejechała przez jej krtań.
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Odtwórczyni roli sędziny w serialu obyczajowym deklaruje, że gdyby ona sama pisała
[scenariusz, jej
postać wszystkich skazywałaby na śmierć na krześle elektrycznym. Producent telewizyjny [jest
zachwycony tym pomysłem, już dzwoni do scenarzystki.

Ludzkość zasługuje na śmierć! – śpiewa grupa przedszkolaków, próbująca zakopać się w
piaskownicy. Przedszkolanki rozmawiają w tym czasie o swoich głodowych pensjach i o
[tym, że z
chęcią zabiłyby zarówno dyrektorkę jak i wicedyrektorkę.

Kobiety w kolejce do kasy w supermarkecie kłócą się, która pierwsza umrze.

Pani minister edukacji proponuje strajkującym nauczycielkom, by skakały z mostów,
[obiecuje im, że
jeśli skoczą wszystkie, pozytywnie rozpatrzy ich wniosek i podpisze rozporządzenie
[o wprowadzeniu
do szkół obowiązkowych zajęć z samobójstw, kosztem lekcji wuefu.

Każda miejscowość, czy to stolica czy najmniejsza dziura, chce zmienić nazwę na
[Koniec Świata,
trwają referenda w tej sprawie i przepychanki formalne.

Lekcje pływania zostają zamienione na lekcje tonięcia.

Sieć McDonalds posiada w swoim menu McŚcierwo i McPadlinę a Burger King wprowadza
promocję na Double Trutkę.

Największe marki odzieżowe na swoich bilbordach zgodnie życzą nam śmierci z zimna,
[głodu i
pragnienia.
Harcerki spędzają całą noc na cmentarzu, czyszczą groby, pucują je na błysk, ale tylko po to,
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by
potem na nie narobić kup i nasikać.
Na listach przebojów królują utwory zespołów Pieszczochy Śmierci oraz Mineta Kostuchy.
Psy słuchają już tylko jednej komendy, zdechł pies!
Matki mówią do córek: zabij mnie!
Córki pytają matki: po jakiego grzyba mnie urodziłaś? I czy nie mogłaś umrzeć przy porodzie?
Nikt nie chce iść spać, bo nikt nie chce przespać apokalipsy.
Ludzie przestają kupować żarcie, bo liczą, że umrą z głodu.
Windy w najnowocześniejszych biurowcach wyposażane są w dodatkowy przycisk: SPADAJ!
Autorka pisze bestseller o meteorycie, który trafia w księżyc, ogromne odłamki księżyca
[spadają do
oceanów, wznosząc fale, które zalewają wszystko, zatopieniu nie ulega tylko jeden,
[niewielki jacht,
ale jego właścicielka podcina sobie żyły.
Czy ktoś chce ocaleć? Ludzie chcą mieszkać w jak najbliższej okolicy cmentarza.
Nikt nie inwestuje już w nic. Doradcy finansowi rekomendują zaufanym klientom
[szybką śmierć i
kremację. Można swoje bezwartościowe prochy przemienić w bezwartościowy diament.
Pijana, bezdomna kobieta wchodzi do autobusu, ale autobus już nie jedzie dalej, bo jego
[kierowca ma
dość bycia kierowcą.
Nauczycielki mają dość bycia nauczycielkami.
Sekretarki mają dość bycia sekretarkami.
Szefowe działów mają dość bycia szefowymi.
Gwiazdy filmowe mają dość bycia sobą.
W gabinecie najlepszej dentystki w mieście już od października puszczana jest kolęda:
[Cicha noc,
martwa noc.
Kościół Katolicki postanawia przemianować się na Kościół Kat.
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Czy ktoś chce ocaleć? Krzyczy pijana, bezdomna, roztrzęsiona kobieta, siadając za
[kierownicą
autobusu.
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komentarz: piotr jemioło

Sytuacja jest opanowana i nie ma powodów do niepokoju.
Waldemar Pawlak

Powiedzmy sobie wprost – tekst Adama Kaczanowskiego nie jest szczególnie wyrafinowany, co
nie oznacza, że jest tekstem złym. Ot, za pomocą kompulsywnej enumeracji podmiot wiersza
postuluje zmierzch świata, jaki znamy, ostateczne rozwiązanie kwestii gatunku ludzkiego, i czyni
to w sposób niepozbawiony perwersyjnego uroku. Rzecz jasna, wizja armagedonu zarysowana
przez autora nie ma nic wspólnego z katastrofizmem pisarzy spod znaku marnego sci-fi, jest
mrugnięciem oka do czytelnika, który z „końcem” ma do czynienia na co dzień. Jak bowiem nie
zwariować, skoro bojówki nacjonalistyczne zbroją się pod sztandarem jedynej słusznej idei, a po
drugiej stronie barykady oświeceni kryptomoraliści ostrzegają przed zalewem faszyzmu, jednak
są wewnętrzenie skonfliktowaną grupą bez pomysłu na wyjście z impasu? I jeśli utopijne projekty
lepszego społeczeństwa z reguły ewoluują w stronę dyktatury, pociągając za sobą miliony ofiar,
to dlaczego by nie stworzyć projektu a rebours i wyobrazić sobie rzeczywistość, w której wszyscy
z uśmiechem na ustach popełniają samobójstwo? Bohaterowie tekstu Kaczanowskiego są wszak
pozbawieni złudzeń, nie walczą już o nic. Pragną wyłącznie „mieszkać w jak najbliższej okolicy
cmentarza”. Myślenie o śmierci to swego rodzaju rozrywka i gra wyobraźni, a także jedna z wielu
usług, po jakie można się zgłosić do odpowiedniej placówki, by „swoje bezwartościowe prochy
przemienić w bezwartościowy diament”. Dla międzynarodowych koncernów zachcianki klienów
to kolejna okazja na pomnożenie kapitału. Ludzie życzą sobie śmierci? Nie ma problemu – nasza
oferta spełni ich najbardziej wybujałe fantazje.
Co jak co, ale fantazji nie brakuje także samemu poecie. Swoich bohaterów potrafi bowiem
obdarzyć sowitą dawką neuroz i dziwactw, jakich nie powstydziłby się bywalec renomowanych
zakładów psychiatrycznych. To spiętrzenie groteski pełni zasadniczą funkcję – pozbawia śmierć
powagi, wpisuje ją w cykl codziennych rytuałów. Podobny koncept był w historii literatury niejednokrotnie eksploatowany, aczkolwiek jeśli w dawnych tekstach wyszydzona śmierć ustępowała
miejsca życiu, tak u Kaczanowskiego nie ostaje się nawet życie, a wyłącznie jego atrapa. Ludzie
tkwią w stanie zawieszenia, jak choćby owa dziewczyna, która postanawia zostać zombie czy też
petenci czekający na swoją kolej niczym wmurowane w ziemię słupy. Wypatrują znaków końca,
który nie nadchodzi i wyłącznie w ich głowach staje się pożywką do snucia apokaliptycznych
scenariuszy.
Wiersz Koniec końców może kojarzyć się z wywrotową prozą Chucka Palahniuka, przy czym
wizja Kaczanowskiego, ze względu na nieco monotonną „litanijność” i miejscami chybione żarty
słowne (windy z przyciskiem „spadaj”? sorry, ale #mnienieśmieszy), gubi po drodze swój potencjał. Nie bez przyczyny Adam Wiedemann, opisując niegdyś metodę twórczą poznańskiego poety,
posłużył się określeniem „beznamiętny behawioryzm”, z kolei Michał Kasprzak pisał o „dykcji
tak synkretycznej, że aż bezstylowej”. Być może na podstawie jednego tekstu trudno przekonać
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się o zasadności tych stwierdzień, ale jeśli sięgnie się choćby po najnowszy tom Kaczanowskiego
z 2016 r., czyli Co jest nie tak z tymi ludźmi?, to wyraźnie widać ową „beznamiętność” (oraz „bezstylowość”). Oczywiście w rozsądnych dawkach taka metoda sprawdza się wyśmienicie, jednak
gdy poeta każdy kolejny wiersz opiera na identycznej zasadzie konstrukcyjnej, można odczuć
lekkie znużenie.
Cóż pozostaje powiedzieć na koniec? Mój główny zarzut, jak łatwo się zorientować, dotyczy
zbyt transparentnej linearności omawianego przeze mnie tekstu. Dobrze by było, gdyby autor
Nowego zoo nie marnował swojej nietuzinkowej wyobraźni językowej na projekty powielane za
pomocą ciągle tej samej maszynerii. Wczesnymi tomami udowodnił przecież, że potrafi niestandardowo „poprowadzić” wiersz. Oby tylko sobie o tym przypomniał.

Piotr Jemioło (ur. 19XX) – intronauta, bibliofil, aka Człowiek-Kameleon. Interesuje się matematyką
(zwłaszcza teorią liczb i geometrią różniczkową), ekonomią, ulicznym rapem, a od niedawna także
historią nauki. Stroni od polskiego „środowiska literackiego”. Współtwórca kolektywu intermedialnego „Linie”. Prowadzi popularny wśród dzieci i młodzieży szkolnej fanpage „Raper na Oriencie”.
Publikował m.in. na łamach „Opcji 1.1”, „Magazynu O.pl”, „Małego Formatu”, „Odry”, „biBLioteki”.
IQ 136. Mieszka w bloku na Azorach.
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(ur. 1994) – debiutantka, Lalka Bellmera.
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27 stycznia
teraz już co wieczór za oknem zbiera się
mgła
i nie widzę świateł z mieszkań naprzeciwko.
francuzka z odmrożonymi palcami
walczy o życie
a podobno nadchodzi burza.
wszystko inne nie istnieje
tylko mgła ósmy najwyższy szczyt
świata i cisza.
nie ma nowych ustaw
i nie ma nowych postanowień.
skończyły się protesty.
jeszcze moglibyśmy mieć
o co walczyć.
jeszcze mogłabym chcieć
postanowić poprawić pomyśleć
ale wszystko już wygłuszone
i już nie stopnieje.
druga część mija i nadchodzi trzecia
dwusetną stronę łatwo przerzucić.
podlane kaktusy i podlana choinka
jeszcze pachnie. teraz
nastawiam pranie
i sprzątam blat kuchni.
wieczór.
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komentarz: małgorzata sury

Burzy nie będzie
Jak napisać zły wiersz? Zapewne niewielu poetów zadaje sobie to pytanie. Niewykluczone, że
niespecjalnie trzeba próbować w ogóle na nie odpowiadać – bo odpowiedź przychodzi, że się tak
wyrażę, naturalnie – w postaci kiepskiego (u)tworu. Jednak spróbujmy.
Można zepsuć warstwę formalną wiersza – nie próbując w żaden sposób modyfikować utartych schematów stylistycznych i estetycznych. Można zepsuć jeszcze bardziej, w ogóle formą się
nie zajmując, nad formą się nie zastanawiając, tworząc swoisty koszmar bez-formia. Bo przecież kiedy podzieli się jakiekolwiek zdanie na wersy (przerzutnia jako arcyśrodek artystycznego
obrazowania) to jest wiersz – prawda?
teraz już co wieczór za oknem zbiera się
mgła
i nie widzę świateł z mieszkań naprzeciwko.
francuzka z odmrożonymi palcami
walczy o życie
a podobno nadchodzi burza
Anna Fiałkowska, 27 stycznia

Albo:
W instrukcji bowiem znajdują się kluczowe informacje
na temat
produktu, których znajomość zagwarantuje właściwe i
bezpieczne użytkowanie
pralki.
Jeżeli nie stosujesz się do zapisów
w instrukcji, możesz
uszkodzić urządzenie.
Na co zatem powinieneś zwrócić
szczególną uwagę?1

Co dalej? Do nieprzemyślanej formy można dodać nudnawą treść, która w żaden sposób nie
poruszy czytelnika. A może nie chodzi tu wcale o nudę? W końcu wszystkich nas na dobre zassało

Magda, Instrukcja obsługi pralki – wszystko, co powinieneś wiedzieć, [online:] https://www.euro.com.pl/artykuly/
wszystkie/artykul-instrukcja-obslugi-pralki-wszystko-co-powinienes-wiedziec.bhtml, [dostęp: 7.03.2018].
1
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postmodernistyczne wyczerpanie, w końcu wszyscy walczymy z oporem rzeczywistości, która
w żaden sposób nie chce być czymś więcej niż tu:
podlane kaktusy i podlana choinka
jeszcze pachnie. teraz
nastawiam pranie
i sprzątam blat kuchni.
wieczór.
Anna Fiałkowska, 27 stycznia

I to jest w porządku, tego nie należy się czepiać – każde doświadczenie zasługuje na opisanie, literacką metamorfozę – a nuda tym bardziej, że zdaje się być doświadczeniem globalnym,
robakiem toczącym przebodźcowane masy ludzi, dla których nic i nigdy już nie będzie już nowe.
Kluczową kwestią jest właśnie p r z e t w o r z e n i e – temu właśnie, przynajmniej w mojej opinii,
powinna służyć literatura – nadawaniu rzeczywistości narracyjnej/poetyckiej ramy, obłaskawianiu jej, tak żeby, jeśli nie uda się oswoić grozy egzystencji, to przynajmniej trochę ją zagadać,
uczynić bardziej ekscytującą.
A co jeśli nuda w treści splata się z nudą w formie i tworzą doskonały, ostateczny, totalny wyraz
nudy? Czy można pasjonująco opowiadać o nudzie? Sądzę, że tak; sądzę, że o wszystkim można
opowiadać tak, żeby dreszcze przebiegały po plecach. W prozie coraz większą karierę robi nurt
tak zwanej „nowej szczerości” – literatury obdartej z formalnych ozdobników, próbującej (choć
wiemy, oczywiście, i to od dawna, że jest to niemożliwe) oddać doświadczenie jak najbardziej
bezpośrednio, a jednocześnie skupionej na codzienności, tych wszystkich małych czynnościach,
drobnostkach i błahostkach. Jest to literatura gdzieś na drugim biegunie modernizmu – skupiona
na zwyczajności, z jednej strony świadoma jej beznadziei, z drugiej – doceniająca szarość, przeciętność, pokazująca ją bez estetycznego naddatku. Pewnie w poezji działa to znacznie w mniejszym stopniu ze względu na uwarunkowania formalne (chociaż czy dobrym przykładem na poezję
w podobnym tonie nie jest [beep] generation Tomasza Bąka?).
Takie pisarstwo jest nam potrzebne – na przykład jako przeciwwaga dla literatury zaangażowanej, żeby złapać na chwilę oddech, odwrócić się od polityki, od tego co publiczne w stronę
prywatnego:
świata i cisza.
nie ma nowych ustaw
i nie ma nowych postanowień.
skończyły się protesty.
jeszcze moglibyśmy mieć
o co walczyć.
jeszcze mogłabym chcieć
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postanowić poprawić pomyśleć
ale wszystko już wygłuszone
i już nie stopnieje
Anna Fiałkowska, 27 stycznia

Myślę jednak, że jest o co walczyć – o dobrą literaturę. I być może po to czasem musi powstać
zły wiersz. Żeby ktoś mógł się zdenerwować albo zasmucić, a potem jeszcze najlepiej o tym
napisać. Żeby docenić dobry wiersz. Bo złe teksty budzą podejrzenia, każą przyglądać się sobie
ze zwiększoną uwagą. Stawiają pytania takie jak: a może to nie jest zły tekst, może to ja się nie
znam? Dlaczego właściwie jest źle? Dlaczego mam ochotę rzucić talerzem o ścianę? A bardziej
poważnie – potęgują analityczną i interpretacyjną czujność – bo chcemy być pewni, że są na
pewno złe, obiektywnie złe, że te słowa tu nie pasują, że ta metafora jest głupia, a tamta banalna.
A tekst, który stawia ważkie pytania – nawet jeśli już raczej wiemy, że jest zły, tak na 89 procent,
staje się tekstem jeśli nie dobrym, to przynajmniej takim, który coś zrobił – z nami i ze światem.
Dlatego lubię złe wiersze.
Dlatego dziękuję za złe wiersze.

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

(ur. 1996) – mieszka i studiuje w Poznaniu. Od dawna czyta, od niedawna pisze.

ko n t e n t. k wa rta l n i k l i t e r a c k i

gruson
zbudź się: araukaria, żywe kamienie. echinokaktus grusona dośnić
kolcami kolcami. bywałam liczydłem, wyliczanką, dziewczątkiem,
harpią, enumeracją stolic z najdroższymi butikami, enterprajsem,
entertejnamentem, enter
rozmija pocałunek z tiarą.
		

na każdy dzień mam osobny dziennik

		

smug i umajeń, nad miarę, przez efekt,

		

pod szwung. szkła zachodzą towarem

		

niezmiennie ferstklas. masz czas kłuje

		

gruson, chociaż czasu nie mam, bo go

		

odwołuję.

małość wstawia kinkiety,
równa do południa.
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o n e w i e r s z s ta n dy

komentarz: natalia toporowska

Gruson bez granic
„Zbudź się” – mówi głos, a jednak zostają: egzotyczne rośliny, harpie, stolice z najdroższymi
butikami. Na przekór pierwszym słowom Marciniak pozwala dośnić nie tylko konkretny gatunek
z rodziny kaktusowatych, pozostawia czytelnika pośród nagromadzenia dosyć odległych, sprzecznych obrazów – dziewczątka, harpi, luksusowych sklepów i elementów flory – potencjalnie
zestawialnych w ramach logiki marzeń sennych. To w nich usprawiedliwiony staje się przepływ
z jednego bytu w drugi, od liczydła po „entertejnament”; to dla nich typowy jest niepewny status
ontologiczny potwierdzony jednym „bywałam”. Nie ma nic dziwnego w przygodnym „byciu”,
jeśli realizuje się wyłącznie w snach, a wszystko wskazuje na to, że tam zostaje wrzucony czytelnik. I już kiedy zbliża się punkt kulminacyjny, pocałunek ma sięgnąć tiary, następuje gwałtowny
przeskok (a jednocześnie „uskok” w tekście) jak ze snu w jawę, w dzień. Jednak i dzienniki pełne
są „umajeń”, pobrzmiewających przecież (u)rojeniami czy omamieniami, na każdy dzień osobnymi, jednorazowymi – nic, tylko wybierać spośród nich. Ciągłość dziennika jest zbędna, skoro
czas zostaje odwołany.
Płynna tożsamość, zestawienie metropolitarnego „enterprajsu”, drogich butików i „towaru
ferstklas” z egzotyczną florą, tiarą i harpiami, a więc całym tym rajsko-mitycznym entouragem
to albo wyznaczniki onirycznej wizji, albo nowoczesności (w szerokim ujęciu; o wszelkie „po”
i „późne” można się spierać przy innej okazji). Nie bez powodu wspomniałam o „obrazach”,
mając na myśli nie tyle wizualne reprezentacje pewnych idei, coś w rodzaju fotografii, co raczej
appaduraiowskie „wrażliwe na specyficzny punkt widzenia konstrukty, modyfikowane przez
historyczne, lingwistyczne i polityczne usytuowanie różnego typu aktorów”. Ich nierównomierny
i nieschematyczny przepływ pozwala na tworzenie światów wyobrażonych, wewnątrz których
współistnieją najbardziej nawet oddalone od siebie geograficznie i symbolicznie zjawiska. To, co
globalne, istnieje na takich samych warunkach jak to, co lokalne; w wierszu natomiast – to, co
realne, na takich samych warunkach jak to, co wyśnione. To wyobraźnia odgrywa główną rolę –
w przypadku zarówno kreowania możliwych autobiografii oraz negocjacji własnej tożsamości,
jak i tworzenia rozmaitych krajobrazów. Wystarczy wziąć dowolny element i potraktować go
jak swój, a potem kolejny, aż do powstania mozaiki łączącej litopsy ze szkłem, a wszechobecne
anglicyzmy ze swojskim „szwungiem”. Język Marciniak jest naszpikowany zapożyczonymi wyrażeniami, aż sam kłuje (nie tylko w oczy tak spolszczonymi formami). Kłuje podwójnie, bo jak
kolce wyrastają też przemycone gdzieniegdzie rymy, czy niespodziewany rytm. To kłucie trochę
ironiczne i mocno zaczepne, jak mrugnięcie okiem, grymas wobec tak chaotycznego świata. Jego
oś (a właściwie jej namiastkę) wyznacza co najwyżej wyśrodkowany, ostatni dwuwers, w którym
także echem odbija się przecięcie: „równik-południk”.
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kontent. kwartalnik literacki

Wyobrażony świat Marciniak jest rozpisany gdzieś między jawą a snem, tu a tam, lokalnym
a globalnym, realnym a zmyślonym. Jeśli to baśń, to baśń współczesna, podkręcona, z kaktusem
zamiast wrzeciona, bez finalnego pocałunku i zasłużonej tiary; baśń, w której wszystko jest nad
miarę, przez efekt, „ferstklas”, „entertejning” i woła do dziewczątka: „baw się!”.

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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DAŚ POKÓJ DE WALLA ADAMOWICZ MIESIĄC SZNAJDER ŻUREK SZWEDA WOLNY-HAMKAŁO PSZONIAK KOZA WIERZCHUCKA KISZEWSKAWIERZCHUCKA KISZEWSKA HARLENDER ŚWIĄTKOWSK

jana orlova

(ur. 1986) – poetka i performerka. W 2012 roku wydała w wydawnictwie Pavel Mervart tom
wierszy Čichat oheň z autorskimi ilustracjami, w roku 2017 ukazała się jej druga książka poetycka
Újedě. Charakterystycznymi cechami jej twórczości literackiej są minimalizm formy i surowość języka poetyckiego, w sztuce performance łączy doświadczenie cielesności i symboliczną
rolę języka. Organizuje wydarzenia literackie i artystyczne. Swoją twórczość prezentuje na
www.janaorlova.cz.
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V
V osm ráno
v černem
v nonstopu
s podlitýma očima
panák
další slzy
čtu ženský časopis
o šťastném životě
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V
O ósmej rano
w czerni
w całodobowym
z przekrwionymi oczami
kolejka
kolejne łzy
czytam pismo kobiece
o szczęśliwym życiu
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V
Vždycky když se opije
mluví o tom jak ho opustila žena
až do rána
Nechápe proč je single
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V
Zawsze kiedy się upije
mówi o tym jak zostawiła go żona
i tak do rana
Nie rozumie dlaczego jest singlem
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V
Tráví volný čas na erotickém chatu
protože mluvení mu jde nejlíp
Nemá čas pracuje chatuje
Nechápe proč je single
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V
Spędza czas wolny na czacie erotycznym
bo gadanie idzie mu najlepiej
Nie ma czasu pracuje czatuje
Nie rozumie dlaczego jest singlem
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V
Není spokojený
ale nechce nic měnit
Je nemocný ale nechce k lékaři
Předstírá že není single
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V
Nie jest spełniony
ale nie chce niczego zmieniać
Jest chory ale nie chce do lekarza
Udaje że nie jest singlem
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V
Můj milenec mě provdá
vybere dobře
Můj milenec mě prodá
už ho nebavím
Můj milenec mě provdá
jako za starých časů
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V
Mój kochanek mnie wyda
dobrze mi wybierze
Mój kochanek mnie sprzeda
już go nie bawię
Mój kochanek mnie wyda
jak za dawnych czasów

tłumaczenie: zofia bałdyga

(ur. 1987 w Warszawie) – autorka tomików Passe-partout (Warszawa 2006), Współgłoski (Nowa Ruda
2010) oraz Kto kupi tak małe kraje (Warszawa 2017). Absolwentka Instytutu Slawistyki Zachodniej
i Południowej UW. Tłumaczka młodej poezji czeskiej i słowackiej. Prowadzi fotobloga The Picktures
(www.thepicktures.net). Mieszka w Pradze.
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komentarz: magdalena brodacka

Bez drugiego aktu
Pamiętam te wieczory w oparach dymu, muzyki, piwa, morawskiego wina i słowa. Słowo było
wszędzie i w każdej postaci – poezja, slam, piosenki o życiu, ferwor komentarzy, dyskusji, żywej
gestykulacji. Im więcej emocji, tym lepiej; im gorętsze kłótnie, tym ciekawsze kompromisy; im
bardziej skomplikowane problemy, tym piękniejsze rozwiązania. Wieczory poetyckie w Czechach
pachniały nutą absurdu i szczyptą surrealizmu. Oczywiście, nie zawsze, bo i nie o model idealny tu chodzi. Ważniejsze jest coś innego – żywa wiara w to, że życie słowem pisanym ma sens
i że gdy wypełnia ono brnieńskie czy praskie kawiarnie, można choć na chwilę pobyć w innym
świecie i dotknąć czegoś naprawdę istotnego. To, czego długo w Krakowie nie potrafiłam odnaleźć (a co obecnie bardzo się zmieniło), w Czechach przychodziło (i nadal przychodzi) od razu,
niespodziewanie i zaskakująco. Może to z miłości do tego języka, może z przypadku, a może to
gdzieś zapisany dla mnie plan, czeskiej poezji doświadczam niezwykle często i niemal za każdym
razem czuję, że coś ze mną robi.
No właśnie – niemal za każdym razem, bo w tym konkretnym przypadku – podczas spotkania
z poezją Jany Orlovej, nic się nie wydarzyło, nic mnie nie poruszyło, nic nie zachwyciło, ani nie
wzbudziło sprzeciwu. I nawet nie czułam potrzeby zainteresowania się postacią autorki czy jej
drogą twórczą, nie chciałam również do tej poezji wracać. Czułam, że magiczne: kiedy indziej, gdzie
indziej, w innych okolicznościach nie sprawią, że poezja Jany Orlovej wypłynie dla mnie z wielkiej
otchłani nicości. Skoro emocje zawiodły, żadne afekty nie zadziałały, ciekawość nie wzrosła choćby
o jeden stopień, to jak w takim razie skomentować obcowanie z wierszami zgoła… obojętnymi?
Obojętność też ma swoje przyczyny, w tym wypadku pewnie całkowicie subiektywne. Choć
poniewczasie naszła mnie refleksja, że stosunek obojętny do poezji traktującej głównie o samotności może zaskakiwać (głównie mnie samą), a zbyt długa obojętność zaczyna drażnić. Zestaw
wierszy w tłumaczeniu Zofii Bałdygi zaprezentowany w tym numerze KONTENTu pochodzi
z tomiku Újedě, a konkretnie z części o tytule Mezihra. I właśnie ta wieloznaczna mezihra przykuła
moją uwagę najbardziej. To czeskie słowo oznacza antrakt, przerwę, chwilę między grą, spektaklem. I nie mogę pozbyć się wrażenia, że tą grą jest właśnie sztuka słowa, a raczej jej sedno
ukryte między wierszami, między słowami. I chyba to, czego Orlovej nie udało się w wierszach
wypowiedzieć wprost, jest najbardziej interesujące. Ich lakoniczność i zwięzłość pozostawiają
pole na działanie wyobraźni, ukucie dalszej historii kobiety, która do nas mówi. A mówi z grubsza
o życiu nieszczęśliwym, samotnym, naznaczonym zawodami (głównie) miłosnymi.
Czerń, krew, łzy, alkohol, kochanek, singielstwo. Tak w kilku słowach można podsumować
pięcioczęściowy cykl o damko-męskiej relacji, która z pewnością do udanych nie należy. Wyłania się z niej postać nowoczesnej dziewczyny („czytam pismo kobiece / o szczęśliwym życiu”)
i nowoczesnego, choć zapewne starszego mężczyzny („mówi o tym jak zostawiła go żona”,
„spędza czas wolny na czacie erotycznym”). Ona mówi o nim, a on rodzi się z jej opowieści. Jest
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nieodpowiedzialny, pije, czatuje, ma rozwalone małżeństwo i jest kiepskim kochankiem. Ona
przez niego płacze, ma przekrwione oczy, marzy o życiu, którego on jej nie da, słucha jego użalania całymi nocami i chyba czuje się przez niego uprzedmiotowiona („mój kochanek mnie wyda
/ mój kochanek mnie sprzeda”). Wydaje się, że ona coś do niego czuje, on jednak do niej niewiele.
Trwają w relacji, która chyba nikomu nie przynosi spełnienia, radości czy poczucia bezpieczeństwa. Można odnieść wrażenie, że się nie lubią, trochę na serio, a trochę przez łzy. Są ze sobą,
bo tak wyszło, bo coś się w trakcie nie udało, bo ktoś inny, gdzieś indziej… no właśnie, skądś to
znamy, prawda? Przewinęło się w filmie, w jakiejś książce, znajomi byli w takiej sytuacji, a może
czasem i my sami. Takie proste, tabloidowe, oswojone stwierdzenie – on zły, a ona o tym opowie.
Tak wygląda mniej więcej akt pierwszy, teraz czas na antrakt. Co jest między słowami, między kolejnymi wierszami Jany Orlovej, czym jest jej mezihra? Milan Kundera na początku swojej
kariery powieściopisarskiej stworzył genialny cykl opowiadań Směšné lásky (Śmieszne miłości),
którymi na dobre zdefiniował pojęcie gry w relacji damo-męskiej. Gra na zawsze odmienia jej
uczestników, jest bezwzględna, bo żaden z graczy nie ustala jej zasad i nigdy nie będzie panem
sytuacji. Jesteśmy zawsze na przegranej pozycji, bo naiwnie wierzyliśmy, że scenariusz jest
w naszych rękach. Gra nie znosi antraktów, kpi sobie z przerw, nie zna zakończenia. Im szybciej
zdamy sobie z tego sprawę, tym większe mamy szanse na zbudowanie względnie zdrowej relacji z drugim człowiekiem. Bohaterka wierszy Orlovej tkwi w rozkroku między aktem pierwszym
a drugim. Trochę wie, że jest nieszczęśliwa, a trochę jej to odpowiada. Nie podejmuje działania, bo
to on przecież zdecyduje, co dalej. „Nie jest spełniony / ale nie chce niczego zmieniać / Jest chory
ale nie chce do lekarza” – mówi trochę o nim, a trochę o sobie. Udaje, nie rozumie i tak w kółko,
jakby scenki rodzajowe prezentujące jedną sytuację w różnych odsłonach. I znów nachodzi mnie
myśl – co zrobić z taką poezją? Co począć z wierszami, które uparcie kultywują własną inercję?
Wchodzę na stronę internetową Jany Orlovej. Jest bardzo młodą artystką. Para się sztuką konceptualną, poezją, przekładem, performancem. Jeździ po miastach Republiki Czeskiej i łamie tabu:
własne ciało traktuje jak dzieło sztuki i narzędzie w jednym. Najczęściej pojawia się zupełnie naga,
składa z siebie ofiarę, tnie się, uprzedmiotawia. Jest dużo krwi, nagości, seksualności, wyzwolenia.
Ma szokować i wprawiać w zakłopotanie. Na pewno ma też zmusić do myślenia. W wywiadzie do
tomiku Újedě autorka wyznaje, że kocha ciało, a życia doświadcza właśnie cieleśnie. Zaznacza
jednocześnie, że bohaterka jej wierszy nie jest nią samą i nie próbuje tworzyć feministycznej
narracji. Mówi raczej o rzeczach dla niej samej najważniejszych w sposób niekonwencjonalny.
A erotyzm, no cóż – erotyzm jest wytrychem, którym Orlová otwiera wiele zamków.
Sprowadzenie poezji czeskiej artystki do wariacji erotycznych może być niesprawiedliwe,
aczkolwiek coś jest na rzeczy. Wydaje się, że to jedyna sfera, która łączy bohaterkę Mezihry i jej
kochanka. Łączy i równie mocno dzieli, bo intymność i cielesność wcale nie budują udanego
związku, wprost przeciwnie – przypominają raczej z góry zawarty układ, w którym każdy ma
do odegrania własną rolę. Kundera powiedziałby, że w tej historii nigdy nie będzie drugiego aktu,
że pozostaną jedynie wariacje na jeden temat – próby zagłuszenia samotności. Orlová podejmuje
tę problematykę, ubiera ją w sączący się z każdego słowa erotyzm graniczący z masochizmem.
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I mówi, że wiele kobiet tego oczekuje, że ukrywają one swoje potrzeby, że pragną doświadczać
swoich tęsknot i obaw w poezji.
Gdy kiedyś w jakiejś czeskiej kawiarni trafię na wieczór poetycki Jany Orlovej, pewnie docenię
koncept jej poezji, formę i ironiczne przetworzenie. Może nawet zrozumiem, że z jej przemyśleniami można się w pełni identyfikować. Ale nie pozbędę się wrażenia, że jej twórczość jest
jednoaktówką – głośną i barwną, ale bez dalszego ciągu.

Magdalena Brodacka – polonistka i bohemistka, mieszka w Krakowie. Współpracuje z magazynem
społeczno-kulturowym „FUSS” i bada najnowszą literaturę czeską. Pisuje o świecie i tłumaczy.
Kocha muzykę klasyczną.
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andriej sien-sieńkow

(ur. 1968) – urodzony w Tadżykistanie, poeta, prozaik. Absolwent Instytutu Medycyny. Pracuje
jako lekarz. Od 2002 r. mieszka w Moskwie. Laureat Festiwalu Turgieniewa krótkiej prozy (1998).
Trzykrotnie nominowany do Nagrody im. Andrieja Biełego (2006, 2008, 2012). Jest autorem
trzynastu tomików wierszy, poezji wizualnej i bajek dla dzieci. Jego wiersze tłumaczono na
dwadzieścia pięć języków. Tomiki poezji z wybranymi wierszami ukazały się w USA (nagroda
amerykańskiego PEN Clubu za najlepszy przekład tomiku wierszy) Serbii, Włoszech oraz Holandii.
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СИКВЕЛ КИТАЙСКОЙ КНИГИ ПЕРЕМЕН,
СНЯТЫЙ ПО НЕРАБОТАЮЩИМ ТРИГРАММАМ
«Если какая-то деталь машины не работает, она не является деталью машины.»
Л. Витгенштейн

Небо
Небо обычно украшает себя одним- единственным облаком. Что случилось сегодня трудно объяснить. Так модели, участвующие в показе новой коллекции Джона Гольяни,
тревожно непривычны, демонстрируя платья, дополненные сразу несколькими
дамскими сумочками.
Вода
Волнистые попугайчики бокалов прячутся в ладонях глотка.
Гора
Гора медленно втягивает в себя воздух, затем, задерживая дыхание, пытается
произносить разные звуки. Получаются пещерки. Это напоминает породистую собаку,
которая, страдая ложной беременностью, готовит место для родов несуществующих
щенят.
Ветер
Cocteau Twins, новый альбом: «Ветер зажмуривает предыдущие встречи с птицами и
открывает их, уже ничего не опасаясь».
Гром
Белая гвоздика облака стекает дождем своего стебля по зонтику букета.
Земля
Журнал Harpers Bazaar однажды предложил Жанлу Сьеффу сделать серию фотографий,
посвященных древнеримскому богу Янусу. Маэстро сначала согласился, но через неделю
позвонил в редакцию и отказался. После смерти Сьеффа на одном из аукционов всплыли
эскизы к несостоявшемуся проекту. Это были черно-белые хитроумные ловушки, попав
в которые, входящие и выходящие обладали общей памятью.
Водоем
Женщина в бассейне воображения способна быть лишь медленным чтением. Медленным
настолько, чтобы больше напоминать подглядывание.
Огонь
Сломанную спичку используют только тогда, когда она последняя: огонь ее обжигающе
некрасив нежизнеспособностью создаваемых теней.
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SEQUEL CHIŃSKIEJ KSIĘGI PRZEMIAN,
NAKRĘCONY WEDŁUG NIEDZIAŁAJĄCYCH TRYGRAMÓW
Jeśli jakiś element maszyny nie działa, nie jest on elementem maszyny.
L. Wittgenstein

Niebo
Niebo zazwyczaj ozdabia siebie jedną jedyną chmurą. Co dzisiaj się stało - trudno wyjaśnić. Tak
modelki, uczestniczące w pokazie nowej kolekcji Johna Galliano, niespokojnie nieprzywykłe,
prezentują suknie, uzupełnione od razu licznymi damskimi torebkami.
Woda
Papużki faliste pokali chowają się w dłoniach łyku.
Góra
Góra powoli wciąga w siebie powietrze, następnie wstrzymując oddech, próbuje wydawać różne
dźwięki. Wychodzą małe groty. Przypomina to rasowego psa, który cierpiąc na urojoną ciążę,
przygotowuje miejsce dla porodu nieistniejących szczeniąt.
Wiatr
Cocteau Twins, nowy album: „Wiatr przymyka uprzednie spotkania z ptakami i odkrywa je,
niczego już się nie lękając”.
Błyskawica
Biały goździk obłoku ocieka deszczem swojej łodygi po parasolu bukietu.
Ziemia
Czasopismo Harpers Bazaar pewnego razu zaproponowało Jeanloupowi Sieffowi wykonanie serii
fotografii, poświęconych rzymskiemu bogowi Janusowi. Maestro na początku zgodził się, ale po
tygodniu zadzwonił do redakcji i odmówił. Po śmierci Sieffa na jednej z aukcji pojawiły się szkice
do niedoszłego projektu. Były to czarno-białe przemyślne pułapki, po wpadnięciu w które, wchodzący i wychodzący władali zbiorową pamięcią.
Staw
Kobieta w basenie fantazji zdolna jest tylko być powolnym czytaniem. Powolnym na tyle, by
bardziej przypominało podglądanie.
Ogień
Zepsutą zapałkę wykorzystuje się tylko wtedy, gdy jest ostatnia: ogień który ją parzy jest brzydki
nieżywotnością tworzących się cieni.

117

ko n t e n t. k wa rta l n i k l i t e r a c k i

ХРИСТОС. ПИРАТСКИЕ КОПИИ
«На самом краешке экстаза субъект сохраняет за собой роль ребенка в драме.»
Ж. Батай

В Древнем Египте мертвая кошка еще сутки продолжала дышать. В это время жрецы
должны были успеть перевести ее вертикальные зрачки в горизонтальное положение.

В раннем индуизме был бог, находящий потерянные вещи. Отыскав пропажу, он долго
совокуплялся с ней. Это всегда происходило на глазах плачущего хозяина вещи.

Все игроки Chicago Bulls рождаются с заостренными баскетбольными мячиками
внутри. Когда мячик становится абсолютно круглым - он лопается. То, что потом
происходит, - прекрасно, как путешествие с закрытыми глазами.

Если радуга теряет единственную косточку, к которой крепятся разноцветные
мышцы, - она падает в воду. Обездвиженную радугу безжалостно пожирают рыбы.

+

У куклы много мест, в которых может произойти зачатие. Покрытая поцелуями, кукла
равнодушно показывает их одно за другим. С детства это мой любимый эпизод в
«Трех толстяках».

Китай. XX век. Цветы начинают бунт внутри букета. Бунт, как всегда, будет подавлен.
Тела погибших красиво завернут в большие лепестки и, следуя ритуалу Цуань, забудут
их имена.
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Балийская обезьяна (единственное на Земле животное с синими родинками), попадая
в пограничные ситуации, перестает подавать признаки жизни. Легкая мозаика ее
вдохов- выдохов застывает, чтобы позже продолжить достраивать себя на том месте,
где была остановлена.

Яйцо с двумя желтками невозможно разбить. Если же его положить на ладонь - оно
приоткрывается, обнажая замочную скважину, в которую нужно вложить крошечный
одноразовый ключик- заклинание.

У саламандр самой привлекательной самкой считается та, у которой больше
всего следов от ожогов. Если саламандра теряет в огне свои конечности - то
становится воплощением красоты. С этого момента она обречена на нескончаемые,
продолжающиеся до самой ее смерти, половые сношения с обезумевшими самцами.

+

+

+

+

++

Бумажный башмачок лотерейного билета стягивается шнурками зачеркнутых чисел.
Через неделю, сняв башмачок, обнаруживают на пальчиках выигрыша вместо ногтей
монеты. Если их во время не снять - они начинают расти, превращаясь в никому не
нужные овальные деньги.
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CHRYSTUS. PIRACKIE KOPIE
Na skraju ekstazy podmiot zachowuje rolę dziecka w dramacie.
G. Bataille

W Starożytnym Egipcie martwy kot jeszcze oddychał przez dobę. W tym czasie kapłani musieli
zdążyć ustawić jego pionowe źrenice w horyzontalnym położeniu.

We wczesnym hinduizmie był bóg, który znajdował zgubione rzeczy. Odzyskawszy zgubę,
długo z nią spółkował. To zawsze odbywało się na oczach szlochającego właściciela rzeczy.

Wszyscy zawodnicy Chicago Bulls rodzą się z zaostrzonymi w środku piłeczkami do koszykówki. Kiedy piłeczka staje się całkowicie okrągła – pęka. To, co dzieje się później jest tak
cudowne, jak podróż z zamkniętymi oczami.

Jeśli tęcza straci jedną kosteczkę, na której umocowane są wielobarwne mięśnie, spada do
wody. Nieruchomą tęczę bezlitośnie pożerają ryby.

+

Lalka posiada wiele miejsc, w których może nastąpić poczęcie. Pokryta pocałunkami, lalka
obojętnie pokazuje je jedno za drugim. Od dzieciństwa to mój ulubiony epizod w „Trzech grubasach”.

Chiny. Wiek XX. Kwiaty zaczynają bunt w bukiecie. Bunt, jak zawsze, zostanie zdławiony. Ciała
zabitych zostaną pięknie owinięte dużymi płatkami i zgodnie z rytuałem Chuan, imiona ich
odejdą w niepamięć.
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Balijska małpa (jedyne zwierzę na Ziemi z niebieskimi pieprzykami), znajdując się w sytuacji
bez wyjścia, przestaje wydawać oznaki życia. Lekka mozaika jej wdechów-wydechów zastyga,
by później dobudowywać się dalej w tym miejscu, w którym została zatrzymana.

Jajka z dwoma żółtkami nie da się rozbić. Gdyby położyć je na dłoni – uchyla się, obnażając
dziurkę od klucza, do której trzeba włożyć maciupki jednorazowy kluczyk – zaklęcie.

U salamander za najbardziej pociągającą samicę uważana jest ta, która ma najwięcej śladów po
oparzeniach. Jeśli salamandra traci w ogniu swoje kończyny – ta staje się uosobieniem piękna.
Od tej chwili zostaje skazana na niekończące się, trwające do jej samej śmierci, stosunki
płciowe z oszalałymi samcami.
+

+

+

+

++

Papierowy pantofelek kuponu loteryjnego jest ściągany przez sznurówki skreślonych liczb. Po
tygodniu, zdjąwszy trzewiczek, ujawniają na paluszkach wygranej zamiast paznokci monety.
Jeśli się ich w porę nie zdejmie – zaczynają rosnąć, przemieniając się w nikomu niepotrzebne
owalne pieniądze.
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ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ДВОЕТОЧИЕ

ОНИ ПОХОЖИ КАК БОГИ-ПОГОДКИ: ДВЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ РОДИТЕЛИ ЗАПРЕЩАЮТ
ДЕТЯМ БРАТЬ У НЕЗНАКОМЦЕВ

..
В ИРАНЕ ЗА ВСЕ ПОКУПКИ РАСПЛАЧИВАЮТСЯ ТУМАНАМИ: ДЕНЬГИ, СНИЖАЮЩИЕ
ВИДИМОСТЬ НА ЗВУКОВЫХ ДОРОЖКАХ К ФИЛЬМАМ

..
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СЛАБЫЕ ГОЛОСОВЫЕ СВЯЗКИ В АСПИРИНОВОМ КУПАЛЬНИКЕ: НА ЛЕКАРСТВЕННОМ
ПЛЯЖЕ НЕЛЬЗЯ ТЕМ СЛОВАМ, ЧТО ТЕМНЕЕ БЕЛЫХ ТАБЛЕТОК

..
ДЕВУШКА, РАБОТАЮЩАЯ НА ФАБРИКЕ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ, ПЬЕТ ТОЛЬКО ВОДУ
БЕЗ ГАЗА: ПУЗЫРЬКИ, ДЕРЖАСЬ ЗА РУКИ, ПЕРЕХОДЯТ НА ДРУГУЮ СТОРОНУ БОКАЛА

..
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ОШИБЛИСЬ НОМЕРОМ КАК НЕВЕРОЯТНО ПРЕКРАСНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
ЗВУКОВОЙ СРЕДЫ: ИЗ ПРЕРВАННОГО СНА ЖИЗНЬ УХОДИТ КОРОТКИМИ ТОЛЧКАМИ
ЧУЖОЙ УМЕРШЕЙ МАМЫ

..
ЧАСТО В НАЧАЛЕ ГОДА ПО ПРИВЫЧКЕ ПИШУТСЯ ЦИФРЫ ГОДА ПРОШЕДШЕГО:
СУСТАВЧИК, СОЕДИНЯЩИЙ ПОВОРОТЫ ВРЕМЕНИ

..
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HORYZONTALNY DWUKROPEK

SĄ PODOBNE DO BOGÓW URODZONYCH O ROK WCZEŚNIEJ: DWIE RZECZY, KTÓRE RODZICE
ZABRANIAJĄ DZIECIOM BRAĆ OD NIEZNAJOMYCH

..
W IRANIE ZA WSZYSTKIE ZAKUPY PŁACI SIĘ TUMANAMI: PIENIĄDZE, ZMNIEJSZAJĄCE
WIDOCZNOŚĆ NA ŚCIEŻKACH DŹIĘKOWYCH DO FILMÓW

..
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SŁABE STRUNY GŁOSOWE W ASPIRYNOWYM STROJU KĄPIELOWYM: ZAKAZ WSTĘPU NA
LECZNICZĄ PLAŻĘ TYM SŁOWOM, KTÓRE SĄ CIEMNIEJSZE OD BIAŁYCH TABLETEK

..
DZIEWCZYNA, KTÓRA PRACUJE W FABRYCE NAPOJÓW GAZOWANYCH, PIJE TYLKO WODĘ BEZ
GAZU: BĄBELKI, TRZYMAJĄC SIĘ ZA RĘCE, PRZECHODZĄ NA DRUGĄ STRONĘ KIELISZKA

..
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PO WYBRANIU ZŁEGO NUMERU TO JАК NIEWIARYGODNIE PIĘKNE ZANIECZYSZCZENIE OTACZAJĄCEGO AKUSTYCZNEGO ŚRODOWISKA: Z PRZERWANEGO SNU ŻYCIE UCHODZI KRÓTKIMI WSTRZĄSAMI OBCEJ NIEŻYJĄCEJ MATKI

..
CZĘSTO NA POCZĄTKU ROKU Z PRZYZWYCZAJENIA PISZE SIĘ CYFRĘ MINIONEGO ROKU:
PRZEGUBIK, ŁĄCZĄCY ZMIANĘ CZASU

..
tłumaczenie: tomasz pierzchała

(ur. 1968) – tłumacz, zajmuje się współczesną poezją polską, rosyjska, ukraińską oraz anglojęzyczną i małą prozą (https://tompierzchala.wordpress.com/). Autor m.in. antologii polskiej
współczesnej poezji Cały w słońcu (http://soloneba.com/covered-in-the-sun-polish-poetry
-anthology/), wyboru wierszy Edwarda Pasewicza w tłumaczeniu (http://literratura.org/
poetry/2436-edvard-pasevich-net-mery-v-nazvaniyah.html, http://soloneba.com/edward-pasewicz-wiersze-wybrane/) oraz innych publikacji. Działa między Świdnicą a Lwowem.
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komentarz: paweł kaczmarski

Zaznaczę na wstępie: wiersze Adrieja Sien-Sieńkowa w przekładzie Tomasza Pierzchały komentuję
mimo (niemal) kompletnej nieznajomości języka rosyjskiego; tych surrealistycznych w duchu
miniatur nie czytałem więc ani w oryginale, ani, swoją drogą, w żadnym innym języku poza polskim. Pierwszy kontakt, od razu w tłumaczeniu, i od razu w celu napisania do nich komentarza.
Może to i mało profesjonalne, ale redakcja twierdzi, że może być, a na swoje usprawiedliwienie powiem tyle, że wiersze mi się zwyczajnie spodobały i cieszę się, że do skomentowania je
dostałem. Poniższe uwagi mają charakter luźnych, wstępnych, spontanicznie spisanych impresji.
Jako nieposługujący się rosyjskim i słabo znający współczesną tego języka poezję, nie porwę
się oczywiście na próbę określenia miejsca Sien-Sieńkowa w takiej czy innej konkretnej tradycji, wskazania najważniejszych inspiracji bądź pokrewnych mu autorów. Że surrealizm, to już
powiedzieliśmy; skojarzenie, które mnie przynajmniej osobiście chwyciło się i nie chce puścić,
to Henri Michaux: nawet nie przez zwodniczo niewysilony, potoczysty ton Sieńkowych wierszowo-prozatorskich miniatur – zwodniczo, widać bowiem, że za każdą taką niby-narracyjną
miniaturą stoi i koncept, i, zapewne, konkretna procedura czy metoda – ale przez dojmującą
i wprawiającą w dziwny niepokój rzeczowość tej poezji.
Już wyjaśniam; spójrzmy na taki na przykład fragment:

Jajka z dwoma żółtkami nie da się rozbić. Gdyby położyć je na dłoni – uchyla się, obnażając
dziurkę od klucza, do której trzeba włożyć maciupki jednorazowy kluczyk – zaklęcie.

Zdawkowy – i, bo ja wiem – trochę jakby z (enigmatycznego, ekstrawaganckiego, obłąkanego)
poradnika? A jeśli bezpośrednio po nim dołożyć fragment taki:

U salamander za najbardziej pociągającą samicę uważana jest ta, która ma najwięcej śladów
po oparzeniach. Jeśli salamandra traci w ogniu swoje kończyny – ta staje się uosobieniem
piękna. Od tej chwili zostaje skazana na niekończące się, trwające do jej samej śmierci, stosunki płciowe z oszalałymi samcami.

…to już czujemy się, jakbyśmy dostali do rąk bardzo nietypową encyklopedię, wyrywki z jakichś
Nowych Aten czy jeszcze jednego chińskiego leksykonu odkopanego przez Borgesa. Albo jeszcze
lepiej: fragmenty nowych Nowych Aten w wersji wiki, nastawionych w swój przewrotny sposób
na praktyczność, na dostarczenie czytelnikowi wiedzy konkretnej i technicznej, a jednocześnie
niepróbujących nawet stworzyć spójnej narracji na temat świata, moralności, sensu życia bądź
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w ogóle czegokolwiek. Czytelnik płynie od jednego aforyzmu do drugiego, ale nie znajduje nigdy
stałego gruntu pod nogami. Jeśli Sien-Sieńkow mówi tonem znawcy, eksperta czy mędrca, to jest
to znawca, którego głos przepuszczono przez setkę chaotycznych forumowych dyskusji.
(Tu dygresja o przekładzie: czy nie warto byłoby jednak zrezygnować z metafor dopełniaczowych, spróbować je jakoś obejść? Może się nie dało, a może w oryginale brzmią równie kiczowato jak po polsku. Intuicja podpowiada jednak, że polszczyzna wyczulona jest na nie bardziej
niż wiele innych, choćby i bliskich nam kulturowo i historycznie języków – i taki na przykład
„biały goździk obłoku” czy „dłonie łyku” w najlepszym razie zwyczajnie stylistycznie zgrzytają,
w najgorszym zaś sugerują jakieś dziwne rozpoetyzowanie i nieokiełznany warsztat autoranowicjusza. Przypominają się przekłady Bohdana Zadury z Ostapa Sływyńskiego, owo nieszczęsne „masło milczenia”).
Z trzech przełożonych cykli-zestawów najciekawszy wydaje się (cytowany już) środkowy:
Chrystus. Pirackie kopie – najbogatszy, najbardziej skondensowany, a zarazem najbardziej przejrzysty na podstawowym, gramatyczno-składniowym poziomie. Poprzedzający go Horyzontalny
dwukropek wyciąga zaskakująco wiele z dość oczywistego, zdawałoby się, konceptualnego chwytu
(kolejne wiersze oparte są na podobnej konstrukcji składniowej, z dwukropkiem wyznaczającym
podstawową granicę tak w gramatycznym, jak i semantycznym sensie). Cykl trzeci, Sequel chińskiej
księgi przemian…, zaskakuje z kolei formalnym zróżnicowaniem, trudnym do osiągnięcia w tak
oszczędnej, opartej na surrealnych miniaturach dykcji – są tu i haikupodobne jednozdaniówki
(Woda, Błyskawica) i dłuższy, w pełni znarratywizowany fragment quasi-biograficzny (Ziemia).
Jednego, przyznaję, nie rozumiem – potrzeby otwierania tych cykli mottem z Bataille’a czy
Wittgensteina. Może coś przegapiam, ale nie widzę związku. Nie wydają się one nic uzupełniać,
ani z niczym dialogować, mnożą tylko tropy ponad potrzebę, dając ostatecznie wrażenie (może
zamierzone? ale czy to coś usprawiedliwia?) pewnej przypadkowości.

Paweł Kaczmarski - krytyk literacki. Mieszka we Wrocławiu. (Współ)redaguje „8. Arkusz”,
dodatek młodopoetycki do miesięcznika „Odra”. Redaktor afiliowany „Praktyki Teoretycznej”.
Redaktor naczelny magazynu „Przerzutnia”.
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Caitlin
Dla M
Nigdy w życiu nie zaznałam dyscypliny. Idę wzdłuż rzeki, a jeśli zechcę, mogę usiąść na skraju
stromego brzegu i machać nogami nad powierzchnią wody. Wolno mi. Mama spaceruje kilka
kroków za mną, nie odezwie się słowem, nie tak jak wszystkie inne matki, które krzyczą głośno tym podniesionym, wysokim głosem, żeby trzymać się stałego lądu, żadnych fanaberii, bo
buciki wpadną w nurt, a za bucikami cała córeczka, cały synek, całe to odchowane, wychuchane
słodkie cielę, perła w koronie, wpadnie w nurt, na dno, a od dna odbiją się tylko zimne zwłoki
z płucami bez grama powietrza. Idę wzdłuż rzeki, a rzeka jest wyjątkowo wzburzona, co latem
zdarza się rzadko. Upały odbierają jej jakąkolwiek siłę, lustro wody obniża się tak, że na stromych brzegach widać ślad wczorajszego poziomu. Zawieszono nawet kursowanie promu, który
woził ludzi od brzegu do brzegu, bo szorował stępką po piasku w najpłytszej części. Schodzę
z wydeptanej ścieżki, czuję, jak wysoka trawa łaskocze mnie po kolanach. Mam bardzo wrażliwe
kolana, na jednym widać czarny ślad żwiru zatopiony w skórze po jakimś upadku z roweru. Tatko
miał mnie pilnować, ale, jak zwykle, tatko mnie nie pilnował, tylko gapił się po niebie. Mama
często powtarzała, że tatko ma troje dzieci, a ona sama czworo, bo liczy i mnie, i rodzeństwo,
i tatkę. Ma rację.
Idę wzdłuż rzeki, a za mną idzie mama. Mama jest wysoka i bardzo ładna. Stawia kroki lekko,
od pięt, przez śródstopie, po koniuszki palców. Nawet beton mięknie pod jej stopami. Wygląda,
jakby wbrew wszystkiemu unosiła się trochę nad ziemią, ale tylko trochę, bo wiem, że na sercu
nosi kamień albo łańcuch, który zakładała sobie sama, może z pomocą tatki. Moja mama mogła
być wielką tancerką, tak powtarzała zawsze, kiedy się kłócili, a kłócili się często – na szczęście
ile kłótni, tyle rozejmów. Nigdy w życiu nie zaznałam dyscypliny, więc jak krzyczeli na siebie,
nazywali słowami, których znaczenia nie znałam do końca, a w końcu, gdy tłukły się talerze,
butelki, filiżanki, całe te fajanse, to wchodziłam między nich, choć nie chcieli, wchodziłam na
siłę, oddzielałam jedno od drugiego i musieli się pogodzić lub zabić, trzeciego wyjścia nie było.
Mama ma na sobie czerwoną sukienkę, którą uszyła sama, bo mama większość rzeczy potrafi
zrobić sama. Nie kupuje gotowych papierosów, kręci je zawsze przy stole w kuchni. Lubię patrzeć,
gdy sprawnym ruchem oddziela właściwą porcję tytoniu, a suchy tytoń ciągnie się jak poplątane
włosy albo nitki torfu. Potem umieszcza go na bibułce, roluje i lekko przejeżdża językiem po krawędzi. Najbardziej podoba mi się ten ostatni gest, wiem, że gdy dorosnę, będę robić to samo, tak
samo, bez zmian, będę mamą. Mama używa zapalniczki, którą od czasu do czasu sama napełnia
benzyną. Często przed snem wyobrażam sobie żar na końcu papierosa, jak oczy w ciemnościach.
Mama ma starego Singera do szycia. Najpierw chodzi na rynek i przekłada bele materiału,
gładzi je dłonią, drapie paznokciami, porównuje kolory pod słońce i zawsze wraca z naręczem
kolorowych tkanin. Potem zasiada w salonie przy dużym stole, przy którym zwykle jadamy
rodzinne obiady albo tatko rozkłada się tam ze swoimi zeszytami, książkami i długopisami. Mama
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zgarnia wszystkie te obce rzeczy, zaznacza swoje terytorium płachtami materiałów, zaostrzonym ołówkiem rysuje na nich kształty i potem wycina te koła, półkola, kwadraty i romby ostrymi
nożyczkami. Tymi samymi ostrymi nożyczkami tatko skraca sobie włosy, gdy nikt nie widzi.
W końcu Singer idzie w ruch. Lubię miarowy odgłos pedału, krótkie i głośne uderzenia igły. Za
igłą idzie nić. Powstają sukienki.
Mama jeszcze nic mi nie uszyła, ale jako że nigdy nie zaznałam dyscypliny, to wystarczy, że
sama pójdę na rynek, wybiorę sobie tkaninę, skroję ją w żądanym porządku i usiądę do maszyny.
Jeśli skaleczę się w palec, to będzie to wyłącznie moja zasługa, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Idę wzdłuż rzeki, trawa przyjemnie łaskocze mnie w łydki, a od biegania łydki mam jak stal.
Chcę pokazać mamie zmarszczki na powierzchni wody, odwracam się, mamy nie ma.
To zawsze był mój największy strach z dzieciństwa, żadne nawiedzone szafy, czarne domy,
czarne wołgi, czarne damy, nie, tylko ten moment, gdy szukasz wzorkiem mamy w tłumie,
a mamy tam nie ma. Zdarzyło się tak kilka razy, za każdym razem strach ten sam. Nie ma, nie
wróci, nie znajdzie, opuści, zostanie tylko tatko, a co mi z tatki.
Najpierw ją wołam, ale nie odpowiada, bo nigdy mi nie odpowiedziała. Potem kręcę się w koło,
wydeptuję całe połacie trawy, w końcu przyglądam się zgiętym źdźbłom i szukam śladu, rozdymam nozdrza, szukam zapachu świeżo skręconego tytoniu, w końcu patrzę, czy nie widać gdzieś
czerwonej sukienki. Cofam się po ścieżce, rozglądam, czuję, jak włoski stają gęsią skórką, przed
oczami przelatują obrazki z mamą, która przesuwa językiem po krawędzi bibułki. Bezradnie rozkładam ręce przed samą sobą i idę na oślep, mijam drzewa, zaraz skończy się i ścieżka, i rzeka.
Wtedy coś mnie tyka, coś każe zejść ze ścieżki, pójść dalej, za załom koryta, idę jak po sznurku,
za głosem ze środka. Proszę, jestem córką swojej matki.
Czerwona sukienka leży na brzegu, zwinięta, skręcona, zrolowana jednym szybkim ruchem.
W trawie widać biały kawałek materiału, oto majtki, zgniecione pięścią w kulę. Ślady w zgięciach
źdźbeł prowadzą w dół, po skraju wzgórza, po wgłębieniach w mokrej ziemi, które mają kształt
małej zgrabnej stopy. Moja mama mogła być kiedyś sławną tancerką, od razu widać.
Stoi w wodzie, a woda sięga jej do pach. W słońcu widać, jak śniadą ma cerę. Włosy spięła wysoko,
dłońmi gładzi powierzchnię toni, a ta się marszczy, może i mama jest źródłem zmarszczek, na
które tak chciałam zwrócić jej uwagę. Światło rysuje jej silne ramiona, pod skórą wybrzuszają
się mięśnie. Czasem mama żartowała, że tatko napisał przez parę lat trzy wiersze, ona urodziła
troje dzieci. Nie widać, ciało tancerki to ciało tancerki. Odruchowo prostuję kręgosłup, wypinam
pierś, chcę wyglądać tak samo, jak posąg, jak skała w nurcie rzeki.
Mama odwraca się, macha ręką. Śmieje się głośniej od plusku wody o brzegi. Taka jest, taka
była, taką ją zapamiętam. Taką, bez pięści uniesionej nad głową tatki, bez grymasu złości na
twarzy. Tak się kłócili, głośno i zapalczywie, ale ile kłótni, tyle rozejmów.
Zawsze na koniec widziałam, jak mama wdrapywała się ojcu na ramiona, zawijała ciałem
wokół jego głowy, zagłuszała wszystko, co jeszcze chciał wykrzyczeć. Była w tym geście i czułość,
i dominacja, i ten dziwny rozejm między jego mózgiem, a jej ciałem. Nie mogłam być sławną
tancerką, żebyś ty mógł być sobie sławnym poetą, mawiała.
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Nie wchodź łagodnie do tej dobrej nocy, dla odmiany mawiał po swojemu tatko.
Ściągam ubranie, zsuwam się po brzegu. Woda jest zimna.
Inspirowane performancem Eddie Ladd o Caitlin Thomas:
www.eddieladd.com/catlin.html
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komentarz: paulina małochleb

Matka jako źródło zmarszczek
Dla Zielińskiej ważny jest motyw kobiety jako istoty zależnej i niezależnej jednocześnie, motyw
kobiety uwikłanej w sieć relacji, w równym stopniu krępujących jak i wzbogacających. Gdy czytam
na nowo jej poprzednie książki Przypadek Alicji, Burą i szał, czy wreszcie ostatnio wydane Kijanki
i kretowiska ,właśnie ten motyw wydaje mi się spajający, najbardziej uderzający.
Zielińska należy do nowej fali feministek w polskiej literaturze, które z zainteresowaniem
badają wszystkie sieci, w jakie w ciągu swego życia wikła się kobieta. Tak też jest w tym opowiadaniu, które wydaje się odpryskiem jej twórczości, a zarazem w jakiś sposób stanowi skrót,
wyciąg z właściwej jej problematyki. Mamy zatem rodzinę z problemami, kłótnie między rodzicami, perspektywę zewnętrzną – w tym wypadku dziecięcą, świat obserwowany w zbliżeniu,
skrótową, umowną formę, elementy dziwności, zaburzenia realistycznego porządku.
To, co stanowi o największej sile Caitlin, ale i innych książek Zielińskiej, to właśnie umiejętność
zachowania napięcia, utrzymania równowagi między sprzecznymi pierwiastkami: mała dziewczynka obserwuje i ocenia zarazem swoją matkę, zachwyca się pięknem jej ciała, ale i wyraźnie
dostrzega spętanie domowymi obowiązkami. Kobiecość matki buduje się poprzez trwanie dla
rodziny, ale i wytraca się ona właśnie poprzez podporządkowanie domowi. Autorka ujmuje ten
temat podobnie jak zrobiła to kilka lat temu poetka Joanna Mueller w eseistycznej książce Powlekać rosnące, w której również dokonuje się ta operacja symetrycznie – utrata wiąże się z wzbogaceniem, poświęcenie macierzyńskie nierozłącznie splata się z drogą do wyzwolenia, dzikość
sąsiaduje z udomowieniem.
Zielińska z konieczności wprowadza tu skrót, uproszczenie: ojciec to artysta, matka – strażniczka domowego ogniska, opiekunka czworga dzieci, trojga rzeczywistych i ojca jako dziecka
czwartego, człowieka bezradnego, wymagającego pielęgnowania. Perspektywa ulega tu jednak
odwróceniu, bo matka, kobieta piękna, nosząca czerwoną sukienkę, staje się źródłem siły, osią,
wokół której krąży świat, pierwiastkiem porządkującym, wprowadzającym ład. To dzięki niej
ojciec może być artystą, jej postać nie ma nic wspólnego ze stereotypowym wyobrażeniem żony
artysty, która poświęca się i znosi wybryki męża, by utrzymać tylko jedność rodziny. Matka Caitlin
to nie jest Maria Andrzejewska, Vera Nabokov, ani Zofia Tołstoj.
W 2017 roku ukazał się zbiór opowiadań Zielińskiej zatytułowany Kijanki i kretowiska, na który
składa się 11 tekstów połączonych dziecięcą perspektywą narracyjną. Caitilin nie pasuje do tego
zbioru, odróżnia się także od innych tekstów autorki pewnym brakiem, przemilczeniem, które
czytam tutaj jako pewnego rodzaju mrugnięcie okiem do czytelnika. Wiem, czego się po mnie
spodziewacie, zdaje się mówić Zielińska – A więc nie, nie dam wam tego. We wszystkich jej
opublikowanych tekstach dominuje motyw szaleństwa, mrocznej odmienności, czarciej siły,
wiążącej człowieka z przyrodą lub żywiołem i sprowadzającej na niego zło. Zarówno Alicja, jak
i Bura z obu powieści autorki cierpią na chorobę psychiczną, są niebezpieczne dla otoczenia, choć
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jednocześnie ich inność podkreśla absurdy i okrucieństwo tzw. normalnej części społeczeństwa.
W opowiadaniach powraca wielokrotnie motyw zła dziecięcego, wykraczania przeciwko normie,
testowania możliwości ciała własnego i cudzego. Dzikie dziecko, niezdyscyplinowana dziewczyna
z Caitlin stanowi nawiązanie do tego zbioru, ale jednocześnie wątek fabularny nie rozwija się ku
katastrofie, nieszczęściu rodzinnemu, nie ma tu przemocy, za pomocą której wymierza się ludową
sprawiedliwość (ten ostatni wątek wydaje mi się bardzo ciekawy, bo Zielińska zdaje się w jakiś
przewrotny sposób nawiązywać do II części Dziadów, choć to temat na zupełnie inny tekst).
Warto przeczytać zatem to opowiadanie, żeby zobaczyć, jak transformują u Zielińskiej jej
obsesyjne, najważniejsze tematy, jak łączą się motywy dzikiego dziecka i wyzwolonej, choć jednocześnie zanurzonej w macierzyństwie kobiety.

Paulina Małochleb – krytyczka i historyczka literatury. Sekretarz nagrody im. Wisławy Szymborskiej, laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów, stypendystka Programu Młoda Polska
MKiDN. Publikuje w „Fa-arcie”, „Odrze”, „Polityce”, „Polonistyce”, „Nowych Książkach”,
„Tyglu Kultury” i „Znaku”.
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Nazywam się Juliusz Poważny i umarłem 32 razy
Zawsze gdy wracałem z tej niezbyt zabawnej podróży do nigdzie, wołałem do Doktora Szpigla, że
kopło – na znak, że się znowu udało mnie ściągnąć z powrotem. Czasami pochylał się nade mną
jeszcze zanim do języka zdążyła mi dopłynąć krew. Oglądałem go sobie jak zza weneckiego lustra.
Taki był niepewny, czy rogówka, albo co tam mam w oczodole, podaje dalej obraz łysej czaszki,
rudych brwi wygiętych jak arkady na Placu Centralnym i czerwonej twarzy, tak zatroskanej w tej
chwili, że gdybym nie leżał jak trup, poklepałbym go po ramieniu na znak, że wszystko gra. Tylko
wtedy przypominał człowieka.
Kiedy już dochodziłem do siebie, mówiłem, że kopło, bo tak po kliku razach utarło się nazywać to uczucie powrotu do rzeczywistości. Wtedy on też wracał do swojej. Spluwał flegmą na
posadzkę i rozmazywał butem.
Do Doktora wysłali mnie za karę, choć myślałem, że w nagrodę. Pomyliłem się nie pierwszy
raz. Podobnym błędem było zwianie z kolei, gdzie machałem szuflą z węglem. Nie przeszkadzał
mi ukrop, w jakim przyszło mi pracować od 46 dni. Nie przeszkadzało mi, że odciski na dłoniach
wyglądały jak małe galaretowate stwory. Lubiłem też dźwięk metalu wbijającego się między bryłki
węgla. Machałem jak dziki – zresztą tak mnie też przezywali, choć nazwisko mam Poważny. Ale
uciekałem, bo przed oczami majaczyła mi ciągle pewna gładka szyja pachnąca mydłem, albo udo
błyszczące w strugach wody. Kiedy tylko zbliżała się czternasta, czyli kiedy kierownik zaczynał
karmić swoją alpakę podarowaną przez chilijską wizytację, uciekałem pod Hutę Lenina. Właśnie
wtedy Sara wypływała z bramy jak piórko niesione przez falę wśród setek kobiet, które Sarą nie
były. Gdy pomyślałem, że zbliża się do mnie świat zapadał się w sobie i tworzył na nowo. Eksplodował i sklejał z chaosu w jedno. Wtedy wyciągałem fiuta i tarmosiłem go jak wściekły pies.
No i któregoś popołudnia mnie zamknęli. Prowadzili mnie do milicyjnej ciężarówki z kutasem
wywalonym na spodnie, a kobiety zbite w grupki trzymały się za usta. Nie widziałem, czy wśród
nich była ona – nigdy nie widziałem jej twarzy.
W celi, czy nie w celi, dalej robiłem swoje, ręki mi przecież nie odcięli, a Sara powracała
w myślach jak natręta pijanica. Domalowywałem jej coraz to inne twarze, które pasowały do
miękkich ramion, czy ciężkich loków spiętych w kok. Sam ją tak nazwałem, nie mam pojęcia, czy
jest Sara, czy Klara, pomyślałem po prostu, że nie może mieć przeciętnego imienia. Wszystkie
Sary wyginęły, więc było to imię rzadkie. Znałem ją z widzenia. Regularnie podglądałem ją w łaźni.
Nie umiałem nigdy leżeć plackiem, więc robiłem trzy razy dziennie trzydzieści pompek, pięćdziesiąt przysiadów i biegałem w miejscu, aż nie spociłem się do suchej nitki. Tłamsiły mnie
te betonowe ściany. Któregoś dnia zacząłem nawet śpiewać żeglarską piosenkę, której nauczył
mnie Lejdi Samanta, jedyny marynarz, jaki dotarł do Nowej Huty, w dodatku obdarzony cyckami. Kiedy tak wypuszczałem tony powietrza z płuc, drąc się na całe gardło, ściany się jakby
od siebie odsuwały.
Wiem, że tymi swoimi śpiewami wkurwiałem wszystkich chłopów, a było nas w celi pięciu,
czy sześciu. Szczególnie jeden, chuchro, co go zamknęli pewnie za nadmierne kłapanie jadaczką,
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szczekał bez przerwy o swoje prawo do przebywania w ciszy, że całym tym bieganiem i śpiewaniem
mu je odbieram. I jednego razu, zanim skończył lament, kopnąłem go w brzuch. Z natury jestem
łagodny, lecz porywczy. Na szczęście strażników miałem po swojej stronie. Służyli w junakach
razem z moim kuzynem Sylwestrem Poważnym, głąbem jakich mało. Nieraz zagadywali co u niego,
czy dalej taki palant, i przerzucaliśmy się historyjkami o tym moim ułomnym kuzynie, zaśmiewając się pod sam sufit. Dostawałem więc czasem kawałek kiełbasy, a i na kopniaka przymknęli oko.
Po 17 dniach nadal wyraźnie widziałem w myślach białą pupę Sary, za to jej wymyślona twarz kompletnie straciła formę. Właśnie wtedy mnie wypuścili. Niezmiernie byłem
wdzięczny kuzynowi, że był takim debilem – bo ktoś bardzo mi przychylny wymyślił, że
się przydam gdzie indziej, razem z rękami grzebiącymi w majtkach, bieganiem w miejscu
i całą tą moją energią życiową. Wysłali mnie więc na ćwiczenia z umierania, ale o tym miałem
przekonać się nieco później.
Zwolnili mnie z aresztu, wróciłem do hotelu robotniczego. Tak jakbym nigdy nie siedział.
Dostałem nakaz stawiania się codziennie w budynku SD-16L w kombinacie. Tak jakbym nigdy nie
pracował przy węglu. Pierwszy wieczór na wolności spędziłem w wychodku przy damskiej łaźni.
Sary tym razem nie było. Przegoniłem złe myli, i kiedy szedłem o świcie pod kombinat, bloki mi
się kłaniały, ludzie jakby rozstępowali, słońce pozdrawiało przez pył, a ja miałem w łapach siłę
podnieść całe to miasto i rzucić nim na księżyc.
Musiałem przejść przez tę samą bramę, pod którą zdarzało mi się stawać, czekając na Sarę.
Nigdy nie byłem po drugiej stronie – chyba niewielu się takich ostało. I kiedy w końcu przez nią
przeszedłem, nie czułem nic więcej prócz wesołości porannej flaszeczki, którą wypiłem z kolegami. Czekała mnie kolejna, gdy wszyscy zbierzemy się wieczorem w schronie przeciwatomowym, jeden po harówce przy piecu, drugi po zakładaniu elektryki w zakładzie kamieniarskim,
trzeci po rozwożeniu piasku ciężarówką. Nie bardzo wiedziałem, po czym będę ja, ale urzędowe
skierowania od czterech lat przenosiły mnie to tu, to tam, strachu przed kolejnym nie miałem.
Nie byłem zresztą kimś, kto miewa wątpliwości.
W życiu na raz nie widziałem tylu ludzi, co za bramą. Czułem się jak w roju os. Wśród nich
mogła być przecież ona. Gdzie ci wszyscy wariaci biegli, zadawałem sobie pytanie. Pewnie do
tych dziesiątek budynków, co rozpościerały się na horyzoncie. Kiedy je wybudowali? Wtedy gdy
ja machałem łopatą? Wśród nich musiałem znaleźć ten, który mi wypisali na kartce jak na akcie
urodzenia. Nie biegłem, a szedłem. Minąłem dwa bliźniacze pałace, które widywałem z oddali.
Zagadnąłem jednego faceta, co mnie mijał. Mimo że w miejscu golenia zwisała mu nogawka, to
odpychał się kulami tak szybko, jakby sunął po lodzie. Pokazał mi kulą, że to tam, i tam dalej, za
trzecim, czy którym zakrętem. Daleko od dostojnych bram.
Między wysokie mury SD-16L słońce już nie docierało. Nikt się tu też nie kręcił. Dostrzegłem
blaszane drzwi w przyziemiu, prowadziły do nich cztery stopnie w dół. Cztery stopnie bliżej piekła, jak miało się okazać. Z nakazem w ręku pociągnąłem za klamkę, a ciemny korytarz wciągnął
mnie i już nigdy nie wypuścił.
Pierwszy raz umarłem właśnie tamtego dnia. Lecz nie to okazało się najgorsze.
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– Samson?
– Nie.
– A kto?
– Juliusz Poważny.
– Miał być tamten.
– Kazali przyjść, to jestem. Co tu u pana tak ciemno?
– A na co trupom światło? – Roześmiał się, a chropowaty głos rozbiegł się po białych płytkach
jak stado żab. Dopiero wtedy zbliżył się do mnie i wynurzył z cienia. Był łysy i podłużny jak kula
pistoletu. Miał na sobie biały łach, więc pomyślałem, że medyk.
– Ma pan tu trupy?
– Dawaj papiery. – Wyrwał mi z ręki nakaz i szybciej niż mógłby przeliczyć orzekł. – Za stary.
– Jak za stary, mam 26! Do czego za stary!
Ciepnął kartkę na olbrzymie biurko, przy którym stał mikroskop i lampa ze świetlówką, co dawała
to marne światło. Szklane butelczyny aż zatrzęsły się na półkach. Odwrócił się i pochylony nad
zeszytem zapisywał coś zamaszyście, a we mnie zaczynało bulgotać jak w wulkanie i zaraz wylałby
się ze mnie cały ten płynny środek wszechświata, gdyby nagle nie brzdęknęły blaszane drzwi.
– Przyszłem do doktora.
– Za późno, ja byłem pierwszy!
– Samson?
– Nie, Ćma Seweryn.– I wtedy zauważyłem, że to ten, co mu przywaliłem kopniaka
w brzuch, kiedy leżał na kojcu jak dętka.
– Wypierdalaj, mówię, ja już gotowy do badań. Gdzie się przebrać, doktorze?
– Nakaz masz? – Zwrócił się medyk do chuchra, jakby to, co mówię, było przezroczyste.
Młody stał tak samo jak leżał w celi: wymięty, w pozie zygzaka, mógłbym dmuchnąć, a ten
wyfrunąłby przez wentylację. Chciał podać papier, ale mu stałem na drodze, więc tylko drgnął,
wychylił się, ale wrócił na miejsce. Wtedy poczułem grubą łapę na ramieniu, to ten medyczny
urzędas odsunął mnie tak, że prawie rypnąłem o gabloty ze szkłem.
Zacisnąłem pięści, żeby dać znać reszcie ciała. Wskoczyłem mu na plecy. Darłem się, a on miotał
mną jak kukłą. Zrzucił mnie i walnąłem potylicą o kant stołu. Wszystko zwolniło, obraz zatrzymał
się jak na malowidle. Spokojny głos wyszeptał mi dobrą radę: na chuj ci ten doktor, zmywaj się
stąd bracie. Podparłem się o krzesło, złapałem równowagę, szturchnąwszy bezwładnie młodego
wybiegłem przez blaszane drzwi.
Zostawiłem ten grajdoł i tych dwóch imbecyli za sobą, są siebie warci, niech sobie odprawiają
te medyczne hocki-klocki. Nie wiem skąd mi się zresztą uroiło, że to badania. Dodałem dwa do
dwóch, kitel do mikroskopu, i je sobie wymyśliłem. Niech bada tego smarka zafajdanego. Pewnie
mu wyjdzie, że mózgiem zamienił się z kundlem, bo niby co innego. To właśnie myślałem, idąc
zamaszystym krokiem w stronę kolei pomachać znowu łopatą, no bo co miałem ze sobą zrobić.
Daleko nie było, a tak mną nosiło, że dotarłem tam w trymiga.
A oni tak samo szybko mnie wywalili. Usunięty z wykazu. Brygadzista prawie zdzielił mnie
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szpadlem, bo mu zniknięciem narobiłem syfu w tabelach. Kryminalista, wrzeszczał, tony strat
przez siedemnaście dni! Minąłem rudego Krystiana, z którym się boksowałem nocami dla sportu,
a ten popatrzył na mnie tylko i splunął. Tam, dalej, na hałdzie zsypanego węgla, chłopaki z brygady pracowali w ukropie, co nagle przybrał na sile. Gdy się zbliżyłem, wszyscy, jak wytresowani,
zwrócili głowy w moją stronę, a ich łopaty z węglem zawisły w powietrzu. I jeden po drugim
zaczęli rzucać jakieś klątwy pod nosem, tak jak rzucali ładunkiem z łopat. Odszedłem, zaciskając
powieki. I zacząłem biec.
Zatrzymałem się dopiero pod drzewem przy poczcie. Oddech szalał, tak jak całe moje
ciało, od pięści poranionych korą, po palce u nóg zmiażdżone kopaniem w pień. Łzy spływały mi nie w dół po policzkach, ale w bok, mocząc mi uszy. Zsunąłem się oparty o klon
i wyciągnąłem kutasa. Wycisnąłem z niego calutką złość.
Godzinę później znów stałem pod blaszanymi drzwiami. Ręka, którą nacisnąłem klamkę
ważyła teraz tonę. Korytarz ciągnął się jak kanał. Kiedy dotarłem do gabinetu, panował ten sam
mrok. Rzeczywiście. Światło tutaj nie było nikomu potrzebne. Na pewno nie temu trupowi, co
leżał u moich stóp.
W celi na pryczy wyglądał bardzo podobnie, teraz również miał szeroko rozdziawione usta,
lecz już nimi nie kłapał. Oczy zastygły w spojrzeniu przyjaźniejszym niż ostatnio. Chude ręce
wiły się jak węgorze, a pozwijana koszula odsłoniła brzuch bez owłosienia.
– No. I wrócił – doktor wynurzył się nie wiadomo skąd. – Chodź, Samson, twoja kolej.
Zanim umarłem po raz pierwszy, położył tylko miskę obok fotela, na którym ni to siedziałem,
ni leżałem, i powiedział: „masz pan na rzyganie”. Za chwilę na szafce wylądowały czasopisma
z jakimiś babskimi sprawunkami, ale nie wyjaśnił po co. Krążył tylko po tej ciemnej norze, a ja
śledziłem jego ścieżkę, co rusz zbaczając wzrokiem w kierunku to jednego, to drugiego przyrządu,
gabloty półki. Na jednym z kajetów dojrzałem podpis „dr Z. Szpigiel”. Sapał jak waleń. Dobrze, że
sapał, nie było przynajmniej słychać, że dzwonią mi zęby. Nie ze strachu, a ze złości. Cokolwiek
mi zrobi, myślałem, to nie jestem jak ten węgorzowaty chudzielec z celi.
Kilkadziesiąt dni później miałem przekonać się, jak bardzo się myliłem, choć ani ja, ani Doktor nie spodziewaliśmy się, co to znaczy. Tymczasem, między tymi przygotowaniami z miską
i gazetami a ostrym światłem latarki wystrzelonym w moje lewe oko, nastąpiła czarna pauza.
Niewiele o tej pauzie mogę powiedzieć. Wiem tylko, że gdy się z niej otrząsłem, nic mnie nie
bolało, a jedyne co siedziało mi w głowie, to piosenka Lejdi Samanty.
– No i co – wycharczał głos zza latarki. – Chyba kopło, nie?
I odwrócił się do kajetu. Później robił mi wszystkie te doktorskie rzeczy, ze słuchawkami
i młotkiem w roli głównej. Kolejne strony w kajecie zapełniał zapiskami. Miska na rzygi stała
pusta. Sięgnął w końcu po jedno z pism dla kwok i kazał czytać. „Nowohucianka”. Wertowałem
gazetę w poszukiwaniu czegoś, co mnie może bardziej zainteresuje.
– Na głos czytać!
– „Irygacje pochwy wykonywać re… re – gulaaar – nie”.
– Wyraźniej! Bo nie wiem, czy ci mózg ścięło, czy ty po prostu debil jesteś.
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– Ciemno tu!
– To se poświeć oczami.
– „…zaleca się, płukankę z tytoniu, która w – spomaga wy – twarzanie, śluzów”. – Zaśmiałem się na znak, że rozumiem, co czytam.
– Zdał. Teraz zagadka z rachunków. – Wyrwał mi z ręki pisemko, a to zawisło w powietrzu
razem z jego ręką. – A to szajbus – wyszeptał, wpatrując się w moje gacie, co urosły jakby nagle
ktoś postawił mi w nich filar.
– Zazdrościsz czy chcesz dotknąć?
Zdzielił mnie w mordę wierzchem dłoni, ale nadal śmiałem się w duchu. Gdybym wiedział, jaki
los mnie czeka, odgryzłbym mu łapę i zwiał, choćbym miał się tułać po Nowej Hucie jak bezpańska
kurwa.
Tymczasem byłem całkiem zadowolony z pomyślnych wyników badań, wyszło przecież, że
nie jestem taki idiota jak mój kuzyn – junak, i że przeprowadziłem bezbłędnie wnioskowanie
na temat mojego zadania w tym oto gabinecie, to jest poddawanie się badaniom. Podejrzewałem, choć nie było po nim widać, że mu się te moje parametry podobały. Myślę nawet, że żaden
poprzednik, a na pewno nie ten koleżka z celi, takich wyników nie miał. Może sobie mnie łysy
medyk badać ile wlezie, póki dalej mam „fizycznego” i łóżko, na którym mogę się uwalić – proszę bardzo. Cielsko mam silne, więc do zbadania jeszcze dużo.
– Jutro Samson masz przyjść o czasie.
– Nie jestem Samson. Poważny jestem.
Zachichotał pochylony nad przyrządami.
– Jesteś.
Sfrunąłem z fotela i podbiegłem do drzwi, myśląc już o chłopakach siedzących w schronie
z flaszeczką, o Sarze stojącej z myjką pod prysznicem. Ukuła mnie jednak myśl, że gdy przejdę
przez blaszane drzwi, znów świat się powykrzywia jak tam na kolei.
– Czekaj. Zaniesiesz ze mną tego ćwoka – zachrypiał z dalszego pomieszczenia. Przy jego
nogach leżał uprzątnięty już koleżka. Dźwignęliśmy go – ja za chude ręce, on za chude nogi,
i powędrowaliśmy śliskim korytarzem, następnie schodami głębiej w podziemia, kolejnym korytarzem z mnóstwem zakrętów. W końcu dotarliśmy do drzwi, a on uderzył w nie parę razy pięścią. Otworzyła nam bardzo przystojna kobieta z czepkiem na głowie. Zimno wywiało ze środka,
omiotło mi skórę pod koszulą aż się wzdrygnąłem. Piękna pani bez słowa wycofała się do dużej
sali pełnej metalowych półek z najróżniejszymi warzywami, jakich chyba nawet wcześniej na
żywo nie widziałem. Rzędy oszronionych roślin przedzielały tylko rzędy blaszanych szczelnie
zamkniętych garnków, a dalej rzędy zwisających udźców i pokrajanych tusz. Mojego koleżkę
rzuciliśmy zaraz obok, na niewielką górkę zwłok.
Między budynkami kombinatu już nie biegała szaleńczo chmara ludzi, jak o poranku,
szwendały się pojedyncze dusze bez chęci i werwy, jakby pomarańczowe późne popołudnie
nie było porą na wolność. Chciałem wierzyć, że dla mnie było. Koniec końców wyszedłem
z niefortunnej sytuacji obronną ręką – czas więc na święto. Skierowałem się od razu do naszego
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ulubionego schronu na A-11. Koledzy pewnie już tam są, albo pojawią się za godzinę, albo doczołgają się pod wieczór. Jeśli ich nie będzie, to będą inni panowie zawsze chętni na dwie wódki
i rozmowę. Schron niezmiennie napawał mnie nadzieją na sympatyczny wieczór, więc czułem tę
przyjemność już w drodze. I tą moją myślą chyba wywołałem złego, bo złe przychodzi na przekór i zawsze bez uprzedzenia. Wyskoczył zza bloku. Osmolona twarz, wyłupiaste oczy, ciemne
mazy na poranionym ciele, chudym i przygarbionym. Resztka włosów stercząca. Majtki zalane
plamami wszelkich kolorów. Na jednej stopie trep, druga obwinięta szmatą.
– Pomóż – wycisnął z siebie jęk, i pociągnął mnie za rękaw.
Odszedłem szybkim krokiem. Po chwili się zorientowałem, że uciekam i że już nie mam czym
oddychać.
Baby, co zbierały prehistoryczne śmiecie z ziemi pod kombinat, mówiły, że przychodził do nich
murzyn z Ameryki i straszył. Kiedy indziej, że przychodził duch, tyle że czarny. Być może ukazał
mi się właśnie on. Ponad wszelką wątpliwość – był to człowiek, ale człowiek prawdziwie martwy.
To spotkanie było zapowiedzią katastrofy, która zaczęła się wydarzać za moimi plecami. Jak
doszło tego, że w ów wieczór zbudziłem się sparaliżowany, mokry i śmierdzący jałowcem? Frapowało mnie to nie mniej niż soczyste przecięciena przedramieniu. Guz nad brwią i piekące oczy
nie miały przy tym większego znaczenia.
Gdy dotarłem do schronu na A-11, dowiedziałem się, jak to jest być człowiekiem pozbawionym duszy. Podobno w pół zdania runąłem bezwładnie na beton, ale szeroko otwartymi oczami
przestraszyłem nawet Humboldta, strażnika Wielkiego Pieca. Panowie cucili mnie na różne
sposoby. Gdy potrząsanie nie pomagało, oblano mi głowę piwem, a potem wlano we mnie pół
flaszki jałowcówki. Zakrztusiłem się, ale świadomości nie odzyskiwałem, choć oczy nadal miałem
otwarte. Wyniesiono mnie na zewnątrz przed bloki, gdzie w upalny wieczór jedni grają w karty,
inni rzucają nożem do celu. Ktoś podał finkę, bo ból przywraca zmysły. Podobno z otwartych oczu
nie popłynęła mi nawet jedna łza. Wygląda więc na to, że dusza wylatuje spod powiek.
Myślę, że ożyłem siłą woli. Zobaczyłem nad sobą krąg zafrapowanych twarzy. Pięć przebrzydłych
robotniczych i jedną zjawiskową. Jej zęby nachodziły na siebie, przez co miała uśmiech dwunastolatki.
Wypluwała słowa szybko, jakby się wstydziła, że wybiegały samowolnie z ust. Na czole lśnił wieczorny
pot, a włosy kręciły się od wilgoci i przylegały do skroni. Zastanawiałem się nad jej uszami. Czy to
normalne zawijasy, czy wszyscy ludzie takie mają? Czy słyszy przez nie tak samo jak ja? Z pewnością
ma czuły słuch, wychwytuje drgania i aury, niewidzialne ruchy powietrza. Stwierdzam to po tym,
jak szybko przeskakuje wzrokiem to tu, to tam, śledząc chyba jakieś tajemnicze zjawiska. Zapewne
potrafi widzieć duchy i demony. A może po prostu się mnie boi – sztywnego, niezdolnego do ruchu,
z wyłupiastymi, lecz ślepymi oczami. Ręce mi zwiędły, ciało zapadło w ziemię, totalnie nieruchomy chciałem dotknąć jej szerokiej szyi, ale nie zdołałem, bo przecież pozbawiono mnie duszy.
Nie miałem żadnych wątpliwości. To była Sara.
Umrzeć w gabinecie Doktora Szpigla, to jak dostać po pysku i wrócić do pionu ruchem wańki-wstańki. Wyłączał mnie i uruchamiał ponownie dziesiątki razy, jak silnik w doczce. Gdy pytał,
czy kopło, odpowiadałem, że kopło. Wtedy odwracał się w poszukiwaniu kajetu i na długie minuty
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traciłem go z pola widzenia. Słyszałem tyko skrzypniecie krzesła i szelest kartek. Zapewne opisywał, jak tym razem cząstka po cząstce obumierałem. A na następnej stronie musiał widnieć
jakiś diabelski przepis na poruszenie martwych członków. Ile bólu potrzeba, żeby poczuł go trup?
Opisywał, linijka po linijce, co dzieje się z człowiekiem bez duszy.
Dobrze to wiedziałem. Codziennie odrabiałem swoją lekcję z umierania. Wiedziałem, że po
wyjściu od Doktora, mogę cieszyć się moją wygraną wolnością – och, jaka ona słodka, gdy ciało
przypomina to kamień, to zwierzęce flaki, co przelewają się w garze, albo gdy myśli zawieszają
się w próżni jak na rzeźniczym haku, a głos więźnie w gardle. Czułem zgryzotę ciała po stokroć,
ale nie czułem nic, co poza nim. Powoli zapominałem smaków i kolorów. Już prawie nie pamiętałem, jak dano mi na imię.
Czasami pojawiało mi się w pamięci jakieś radosne oczekiwanie, jakaś niewiadoma ekscytacja
i ciepło rozlewające się po ciele, ale nie mogłem sobie przypomnieć, co je wywoływało i z dnia
na dzień wymykało mi się z rąk.
Początkowo koledzy przenosili się do sąsiednich sal, by pograć w karty, ale wkrótce zaczęli
wychodzić także na hulanki i na spotkania w schronach, bez nawet jednego zapraszającego słowa.
W zasadzie nikt nawet nie patrzył w moją stronę, często też odwracali się gwałtownie i odchodzili. Co rusz ktoś podbierał mi pieniądze, ale i sam ich nie wydawałem, bo nie miałem kiedy i z
kim. Później znikł mój scyzoryk, co zdobyłem w zakładzie, że przepłynę latrynę z jednego końca
na drugi. Któregoś ranka sięgnąłem ręką pod łóżko, gdzie zwykle stawiałem buty. Został tylko
jeden. W końcu, gdy przyczłapałem pewnego popołudnia od Doktora schylony w pół, o konsystencji galarety, na moim łóżku chrapał tłusty pokrak. Ułożyłem się więc skulony pod stołem
i tam żyłem przez kolejne dni. Ale przy stole siadywali starsi mężczyźni i co rusz kopali mnie
z nieuwagi, a może chcąc pokazać, że i to miejsce mi się nie należy.
To był 32. dzień mojej wolności. Wiłem się po posłaniu z koca. Nie mogłem stanąć na nogi.
Próbowałem podeprzeć się o metalową poręcz łóżka maszynisty, ale zsunąłem się bez sił. Nikt
z zatłoczonej, dusznej sali nie zwracał uwagi na moją niedolę. Ległem więc na bok, patrząc jak
prężnym krokiem dziesiątki par nóg wychodzą do pracy. Pewnie wyglądałem teraz jak tamten.
Ale nie kiedy leżał na pryczy w celi, ale później, na podłodze gabinetu Doktora. Podniosłem się
natychmiast, nie wiem skąd biorąc tyle siły.
Upał nie zelżał nawet odrobinę, już prawie od pół roku pływaliśmy w tej gorącej zupie, a ja
byłem chyba jedynym człowiekiem w Nowej Hucie pokrytym gęsią skórką i kulącym się jak pies.
Gdy wychodziłem z DMR – u, miałem na sobie tylko podkoszulek i kalesony, bo reszta moich
manatków gdzieś się rozpłynęła. Po raz kolejny przeszedłem przez bramę kombinatu. Po raz
kolejny przeszedłem przez blaszane drzwi.
W gabinecie jak zwykle panował półmrok. Nad fotelem, do którego codziennie przykuwał
mnie Doktor, sterczały ramiona pomiarowych, czy też sprawczych urządzeń – sam nie wiem,
co te diabelstwa mi robiły – a ich cień na brudnej ścianie przypominał gigantycznego ptasznika.
Pierwszy raz im się przyglądałem z tej perspektywy, bo pierwszy raz gabinet zastałem pusty.
Doktor wyparował, ale chyba tylko chwilowo, skoro drzwi zostawił otwarte, a pokrzywioną lampkę
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włączoną. Wyprawa na kombinat była dla mnie katorgą , więc oddałbym matczyną wątrobę, żeby
tylko wyciągnąć się na tym fotelu jak długi. Ale nie mogłem się powstrzymać, żeby dowiedzieć
się, jak ten pies odebrał mi duszę. Przede mną stało biurko gęsto zasypane dokumentami i zapiskami. Rzuciłem się na papiery. Latały wokół mnie, a ja niecierpliwie wertowałem kolejne kajety
i kolejne luźne kartki. Szeleściły złowrogo i zagłuszały wszelki ruch, a przecież musiałem nasłuchiwać kroków Doktora. Szukałem swojego nazwiska, ale napotykałem tylko obce. Poza tym same
liczby i niezrozumiałe skróty. Zupełnie z boku leżał zeszyt z napisem „Kryptonim »Samson« –
przypadek niezwykły. Zapiski doktora Z. Szpigla”. Pognałem od pierwszych stron po ostatnie,
nie rozumiejąc nic poza datami. Ostatni zapisek był z wczoraj. Przedostatni – z przedwczoraj.
Przekartkowałem do początku. Pierwsza data była jeszcze sprzed mojego aresztowania. Włożyłem notes w majtki i wybiegłem.
Ukrywałem się w schronach, magazynach i barakach. Na placach budów i na podwórkach. Pod
ciężarówkami i plandekami. W krzakach nad Dłubnią, w trawach pod Skarpą. Być może też nie
ukrywałem się wcale, a po prostu już dla nikogo nie istniałem. Na dowód tego, że kiedyś żyłem,
miałem notes z datami moich śmierci. Nie wiem, jaka siła pchnęła mnie bym wyszedł z kryjówki.
Było pomarańczowe późne popołudnie. Biegłem między blokami, potykając się o bezwładne nogi.
Wpadłem prosto na człowieka idącego od strony kombinatu.
– Pomóż – wyjęczałem. Odszedł szybkim krokiem.
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komentarz: paulina żebrowska

Nie jedź, chłopcze, do Nowej Huty, bo po drodze będziesz otruty
Jak powszechnie wiadomo, tuż obok starego grodu znajduje się Nowa Huta, zamieszkiwana
przez ludzi, których nie stać na wygodne życie w centrum oraz przez takich, którzy zwyczajnie
gardzą miastem królów. Niech ta wstępna uwaga posłuży za wprowadzenie, bo tak też z grubsza sprawy stoją w opowiadaniu Elżbiety Łapczyńskiej: znajdujemy się na terenie Starej Nowej
Huty przełomu, szacuję, piątej i szóstej dekady ubiegłego wieku. Przypomnę, że przybytek ten
z początku zaludniano kryminalistami, niezasymilowanymi mniejszościami etnicznymi (jedną,
konkretnie) oraz całą pozostałością, liczącą na pewne i nieco dostatniejsze jutro. Miasto robotnicze rośnie więc jak grzyb, powstają nowe bloki, kwitnie prostytucja, szerzy się degrengolada;
w hucie robota aż huczy pod presją planu, w pocie czoła pracują tam osobnicy, których literackie
inkarnacje autorstwa Łapczyńskiej – by tak rzec –antycypował Adam Ważyk w szóstej dekadzie
ubiegłego wieku:
dusza nieufna, spod miedzy wyrwana,
wpół rozbudzona i wpół obłąkana,
milcząca w słowach, śpiewająca śpiewki,
wypchnięta nagle zmroków średniowiecza
masa wędrowna, Polska nieczłowiecza
wyjąca z nudy w grudniowe wieczory…

Wypisz, wymaluj, czy nie? A jednak Łapczyńska to nie Ważyk. W swojej makabrze posuwa się
ona o wiele dalej: bo czyż organizacja robót, ukazana w jej opowiadaniu nie przypomina – no
właśnie! – jakichś polskich obozów pracy? A jeszcze ten lokalny doktor Mengele. Brr! Los, jaki
zgotowała swoim bohaterom autorka to bynajmniej nie „rajski eden”; ba, i tego jej było mało, bo
właściwa męka zaczyna się dopiero po śmierci, która nie przewidujenawet przyzwoitego życia
pozagrobowego, a tylko dziadowskie (Mickiewicz) błąkanie się między śmiercią a życiem. Takie
tam zresztą życie. No i czy rzeczywiście śmierć?
Nasz główny bohater i narracyjny cicerone, Juliusz Poważny, to nadludzkiej siły doker, cały – jak
go sobie wyobrażam – uwalany kopciem, nieoględny, przykładnie gminny, nieokrzesany jak głaz,
zaambarasowany gołymi dziewkami, w głowie mający mniej więcej to samo, co – powiedzmy –
w lędźwiach, a we krwi flaszeczkę i kortyzol. Wprawdzie spauperyzowany intelektualnie i w świecie
nieprzetarty, ale w miarę przytomny, a do tego robotny, lecz znowu też nieco nadpobudliwy
i chyba cierpiący jakąś kompulsję na tle seksualnym. Juliusz Poważny nie jest więc nadmiernie
skomplikowanym typem bohatera, zaprząta go raptem wódka i pozbawiona twarzy dziewka. Zgoła
nieoczekiwanie napotyka on tremendum śmierci, doświadczenie z gatunku obcych jego istocie –
metafizycznych. I jest to pierwsza styczność Juliusza z tego rodzaju doświadczeniem. Co jednakże
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sprawę komplikuje to, że równocześnie nie jest to styczność ostatnia, wbrew odwiecznej zasadzie
mówiącej o jednorazowym charakterze śmiertelności.
Sprawcą tego przykrego zajścia jest państwo w osobie doktora Szpigla, który w ramach kary za
dość niejasne przewiny poddaje bohatera niehumanitarnym praktykom, zwanym „ćwiczeniami
z umierania”. Groźno, bo z niemiecka jakby brzmiące nazwisko szarlatana medycznego, autorka
zaczerpnęła najpewniej z terminologii poligraficznej, co chyba należałoby rozumieć jako jeden
z licznych dowodów na jej poczucie humoru. Drugą możliwością byłaby godność Jeszajahu Szpigla,
słabo znanego poety, lecz z kolei takie skojarzenie uruchomić by musiało dowodzenia pokrętne
i niełatwe do umotywowania, na które po pierwsze nie ma tu miejsca, a po drugie – mogłoby to
jednak przekroczyć skromne możliwości piszącej te słowa.
Ale przecież nie o nazwiska się tu rozchodzi. Należy zatem postawić sobie pytanie: co Anno
Domini 2018 robimy u zarania peerelowskiej dumy architektonicznej, okupionej krwawicą narodu?
Dlaczego wciąż zarzucani jesteśmy obrazami spętanej, odczłowieczonej, traktowanej instrumentalnie i poddawanej horrendalnym doświadczeniom jednostki, zbitej dla niepoznaki w masę? Te
pytaniana razie zawieszam i zostawiam pod rozwagę czytelnikowi.
Tymczasem słowo o stylu i fenomenie, a jest nad czym podumać. Nie chcąc się nadmiernie
rozwodzić, zaryzykuję i wysunę podejrzenie wobec autorki: czy aby nie posiada ona jakiegoś
męskiego chromosomu? Nie jest to rzecz jasna z mojej strony żaden przytyk, tak po prostu dał mi
się odczuć ten jej cokolwiek samczy szwungstylistyczny,uderzający zresztą w tony najchlubniejszej
tradycji, drogiej i sercu memu bliskiej: spomiędzy groteskowej niekiedy agresji i świętego gniewu
spod znaku Pei, a także właśnie rytmicznej, oskarżycielsko-gniewliwej i natchnionej rejestracji
Ważyka, obydwu skądinąd wcześniej tu przywołanych. Tyle tytułem odwołań, choć to oczywiście sprawy nie wyczerpuje. Bo z innych pomysłów, to na przykład bierze pokusa, by zrobić coś
jednak ze wszystkimi sprytnie porozrzucanymi w tekście biblijnymi podtekstami (nie wspomnę
nawet o numerach, a co za tym, nie lada pokusie numerologicznej).
Otwieram nawias. Na pokuszenie powiódł mnie ostatecznie przydomek nadany Juliuszowi przez
doktora Szpigla –Samson. Ogólnodostępne wykładnie biblijnej historii obdarzonego nadludzką
siłą Samsona zgodnie akcentują motyw zmarnotrawienia Bożych darów na skutek „naiwności,
lekkomyślności i ulegania żądzom” (Wikipedia). Czyżby więc pytania, które najwyraźniej rozsądnie zawiesiłam, domagały się teraz zrewidowania? Bo może to jednostka winna swojemu
losowi? Może to jednostka z własnej winy rozpływa się w upale, napiwszy się wcześniej wódki
i cały potencjał élan vital zmarnotrawiwszy na bezpłodne „tarmoszenie” swojego przyrodzenia
„jak pies”? Może jednostka sama dobrowolnie lub – gorzej nawet – bezwolnie rozlewa się jak
ciecz pod byle dyktatem. Może Juliusz Poważny wcale nie umarł, a tylko zaniemógł i winę za
tołatwo zrzucił na opiekuńcze państwo? Może wcale nie błąka się po świecie jego mara, leczto
tylko on sam błąka sięjak mara. Parafrazując, kiedy nie chcemy mówić wprost o ziemi, wtedy
mówimy: niebo jest puste.Zamykam nawias. (Wypada zaznaczyć, że w swojej refleksji zdecydowałam się pominąć osobę Sary i jej ewentualne znaczenie dla niewesołych losów Juliusza. Tym
niemniej, przyjmuję do wiadomości tę jakże oczywistą paralelę do historii biblijnej Samsona,
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który swym pantoflarstwem zniweczył nie tylko własną fryzurę, ale tym samym pośrednio
również Boży plan).
Surowizna stylu Łapczyńskiej przysłuża się całemu literackiemu przedsięwzięciu. Tekst jej,
w kształcie, w jakim do mnie trafił, niepozbawiony był błędów oraz rozmaitych niezręczności,
i dalibóg, nie przeszkadzało to w odbiorze, a nie zawaham się powiedzieć: odbiór to wręcz ułatwiało i kierowało nim w sposób adekwatny do ducha całej tej opowieści. Bo że nieukształcony jest
narrator i może– kto wie?– z ledwością piśmienny, to raz; że żyje on jednak nie w szklarni, lecz
w Nowej Hucie, to dwa; a że nadmierne wygładzanie rozprostowałoby naturalne dla tego tekstu
fałdy, powiałoby fałszem i sztucznością– to już trzy. Niekłamany rozmach, z jakim autorka stawia słowa i nie stawia znaków przestankowych w myśl koncepcji „co postawił, to zostawił”, i że
tak powiem, vice versa, napawa mnie bojaźliwym podziwem dla jej często niezrozumiałych dla
mniewyborów. Mięsne a łykowate jest opowiadanko Łapczyńskiej, co biorę sobie za prawdziwie
dobrą monetę. Pardon za masarnicze wymysły w może i nie najlepszym stylu, ale tak trudno się
im oprzeć, gdy wykałaczką wydłubuję sobie niczym po jaśniepańskiej uczcie przepyszne żyłki;
podczas gdy między zębami pochrupują mi jeszcze ostatnie chrząsteczki wybornych dekagramów,
a ten i ów kawał zalatuje po podniebieniu twardym posmakiem baraniny. Są wszak jeszcze na tym
świecie amatorzy mięsiw o trudnym uroku, potrafiący delektować sięich nieotulonym wymyślną
przyprawą czarem. I ja, proszę państwa, do nich należę. Niniejszym więc spieszę donieść, że
delikates przesłany mi przez zacną redakcję KONTENTu wątroba moja szczęśliwie przetrzymała,
czego też i Państwu zza biesiadnego stołu życzę.

Paulina Żebrowska – podmiot wątpiący, bez przekonania mieszka i studiuje w Krakowie.

150

jakub wiśniewski

– muzyk, tekściarz, autor techniczny. Członek redakcji techwriter.pl. Publikowano go w „Dzienniku Polskim”, „Grey Wolfe Publishing” i Korporacji Ha!art. Tworzy w języku polskim i angielskim. Nie dokończył pracy doktorskiej o Williamie Faulknerze. Dokończył za to powieść pt. Myja,
ale nie ma czasu na uganianie się za wydawcą, pisze bowiem następną. Finalista którejś z setek
edycji programu Must Be the Music, zwycięzca Festiwalu Synestezje i polskiej edycji Festiwalu
Emergenza. W Genewie dostał mandat za granie na ulicy, w San Francisco za spanie w parku.
Wokalista projektu „Kirszenbaum”.

ko n t e n t. k wa rta l n i k l i t e r a c k i

Ropa Hebronu. Kazanie na rurze
Posłuchajcie, bracia miła. Wylała ropa w Hebronie. Spod ziemi, spod stóp wyrosła jak kwiaty. Jak
czarna łąka spod znaku Lotosu. Czuć, jak miękko zastyga pod butami, jednokolorowa nafta koralowa. Słychać, jak chlipie zgniatana podeszwą. Widać, jak straceńczo obłapuje fleki, żeby choć
dotknąć łaskawości skóry, buciej, ludzkiej, chociaż skaju. I przestać być ropą, wybieleć, rozmarznąć, odtajać z tej obłapliwości, zaprzeć się samej siebie, przedzierzgnąć w wodę, w drewno,
w jakąkolwiek nieropę. I prosi nas o to, ja słyszę, prosi nas o to z każdym krokiem, z każdym
chlupotem, z każdym kurwa! przypadkowo ochlapanej nogawki.
Tu, gdzie mieszkamy, jest jej najwięcej. Wystarczy wytknąć nos poza drzwi, wystarczy zaskrzypieć zawiasem i kopnąć framugę, a już podchodzi pod nozdrza, już podlatuje pod kinol, jak armia
latających wolnych ciutludzi, i rozpyla zapach nadpisujący wszystkie inne zapachy, kładący się na
nich jak brudny kurtyniarz, aż wszystko staje się płaskie, zduszone i twoja głowa przestaje sięgać
poza czubek nosa, bo trzyma ją zapach ropy, jej kałamarzowy rozmach, jej zmywalne tatuaże,
jej ciężkostrawna hucpa.
Ropa nie chce być ropą. Jak noc nie chce być nocą, a dzień nie chce być dniem. Jak noc i dzień
wyglądają zachodów i świtów, tak ropa wygląda drugiego potopu, który przez czterdzieści dni
i czterdzieści nocy podmywałby ją jak nieumarłego dziadka, a potem pokropił hizopem, by nad
śnieg wybielała.
W Hebronie brakuje proszku do prania. Jak mamy się bronić? Przed tym kruczym glutem, co
jak jeden kirowy rozlazły organizm wściubia się pod szwy, pod łaty, pod dachy, i chce być wszędzie i nigdzie, jak Bóg i grawitacja? Zanim zaczął znikać proszek, wszyscy mieli zeschłe ręce,
od prania, szorowania, wyciskania i suszenia. Ledwie coś wyschło, już skropione czarną juchą.
Świeżo krochmalone, a już trzeba pucować. I wnosimy to do środka, za drzwi, odrzwia, progi,
za bramy kościelne, ikonostasy urzędów, do własnych sypialń, łóżek, żon, dzieci, krewnych, jak
rozpanoszoną dżumę, jak czarną śmierć higieny.
W Hebronie brakuje proszku do prania. Tu wiecznie pada śnieg, nie sięgając nigdy gruntu. Płatki
lecą z nieba jak manna hologramów: nie można ich dotknąć, znikają tuż nad ziemią. Nie mogą
przykryć ropy. Nie zasypią czerni jak talk. A ziemia nadal broczy mazią, nabrzmiały kosmiczny
pryszcz, który znalazł ujście tu, w Hebronie. Sąsiedzi inwestują w gumofilce. Ptaki nie opuszczają
najwyższych gałęzi. Auta grzęzną. Opony zimowe, letnie, całoroczne, żadne nie są ropoodporne.
Ropa w baku – dobrze. Ropa pod kołem – źle.
W Hebronie brakuje proszku do prania. A przecież niewiele tu ubrań. Mniej niż wieszaków. Szaf
nikt nie plądruje. Ale proszku nie styka.
***
Prorok stał na podeście i wołał. Zniekształcone przez megafon słowa odbijały się z pluskiem
od dachów i ścian. Sylaby wpadały na siebie karambolem zgłoskowców, bezwiednych rymów,
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tynkowych zwielokrotnień. Gdzieś nad głowami przemykało w porcjach światło, jakby słońce
nadawało morsem.
Podest Proroka zakryty był płachtą, bardziej szorstką niż jedwab, ale cieńszą od plandeki, tak
czarną, jakby zjadała dzień, słońce i niebo, jakby wabiła światło ku jakimś głębszym odmętom
bez czasu i miejsca. Płachta rozlała się na kanciastej skrzyni, bez najmniejszych nawet zagięć
i fałd, i wydawało się, że ziemia pod nogami Proroka na chwilę się kończy, że stoi on na dziurze
w skórze wszechświata, kosmicznym zadrapaniu, które poskromił i uczynił swoim. Każdy miał
ochotę podejść bliżej i dotknąć tego, czego dotykały nagie stopy Proroka, upewnić się, że coś
tam jednak jest, że to zmysły próbują ich oszukać. Dorośli i dzieci, uwiedzeni płachtą podestu,
optyczną zagadką, nie zauważali, jak mantra zdań obłaskawia ich uszy, zamienia słyszenie w słuchanie, przyciąga ich, nagich niedowiarków bliżej, by mogli doznać nowych prawd, wsłuchani
w głos Proroka i wpatrzeni w jego stopy.
W samym sercu osiedla, pod opuszczonym placem zabaw i starą piekarnią, przy niepotrzebnych chodnikach i wydeptanych w trawie ścieżkach, zebrali się ludzie z siatkami przy udach
i klapkami na nogach, witając swoich sąsiadów pomrukami i skinięciami głów. Rowerki zastygły pod dziećmi z dłońmi pełnymi lalek i piłek i z mlecznymi zębami zaciśniętymi na wargach.
Ich posklejane potem włosy próbowały tańczyć na wietrze. Kobiety nie przestały mówić, ale ich
głosy przycichły i szemrały jak podziemna woda. W ustach mężczyzn gasły papierosy. Ich kraciaste koszule. Ich pożółkłe koszulki. Okruchy drożdżówek poukrywane w fałdach. Krzyżyki na
szyi, obrączki na palcach, kluczyki od samochodów brzęczące po kieszeniach. Wszystko to nagle,
w jednym miejscu: gejzer codzienności.
Chłopcy żuli gumy. Też przyszli posłuchać. Wiecznie nieufni i pozbijani w stadka, ich głowy
pochylone jak do błogosławieństwa, ale spojrzenia groźne i długie. Ręce pochowane po kieszeniach głębinowych, na brzuchach T-shirty z napisami. Napisy po polsku, już nie po angielsku.
Na rękawach naszywki z białymi orlikami. Po nocach śnili, że to tatuaże.
Wszyscy zlewali się ku epicentrum proroctwa, jak kolorowa woda, jak mięknąca srajtaśma,
wszyscy zwalniali, cichli i karleli, w samym środku blokowiska i lata, a między nimi był tylko
skwar, zamknięty w czterech blokach osiedla jak wrzątek w akwarium.
Z każdego z bloków wystawały balkony jak żelbetowe żebra porośnięte barierkami. Na jednym
z nich pojawił się staruszek, ubrany w piżamę, kroplówkę i wenflon, oparty na chodziku, z głową
wysuniętą niespokojnie naprzód. Po chwili, piętro wyżej pojawił się kolejny. Następny wyrósł
z bloku naprzeciwko, a zaraz potem dwie staruszki zajęły balkony po lewej i prawej stronie. Po
kilku minutach każda betonowa loża była już zajęta, po jednym balkoniku na każdym balkonie.
Panie nadstawiały uszu. Panowie mrużyli oczy. Wszyscy kiwali głowami.
Zapanował letni bezwład, zupełnie zmieszany z mową Proroka, która zlepiała wszystko
i wszystkich w solną masę twarzy, spojrzeń i oddechów. Cmoknięcia dzieci ssących lizaki sklejały się w pętlę nieskończonych mlaśnięć, siorbnięć, chlipnięć, cukrowych pocałunków, bezwiednych liźnięć. Niedopałki papierosów tkwiły w męskich ustach jak puste dymki komiksowe,
jak przerwane msze, niestrawione do końca posiłki. Czynności potraciły zakończenia, żartom
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odcięto puenty, a mokre pranie gniło w pralkach. Czas zawiódł, wpatrzony w Proroka i jego
zakryty czernią podest.
A na skraju osiedla stał rdzawy autobus. Tkwił tam od zawsze. Był tak stary, że rozpoznałby
go sam Rudolf Diesel i wszyscy święci motoryzacji. Zamiast świateł miał doniczki, zamiast kół –
pustaki. Z doniczek zwisały zwiędłe gerbery. Z pustaków powoli wyrastał mech. Zakryte folią
szyby były czarne od smogu. Nad maską wisiała złamana wycieraczka.
Pod autobusem siedziały cygańskie dzieci. Mówiły w ciemnym romskim narzeczu, głośno,
niewyraźnie, przekrzykując się nawzajem, jakby przyjaźnie się kłócąc, jakby same nie znały słów,
których używały. Ich stopy taplały się w wielkiej kałuży kwitnącej naokoło autobusu, bajorze błota,
którego nie wypiłaby stuletnia susza. Między nimi biegały rozszczekane psy, jakby próbowały
przedrzeźniać dzieci. Ich wspólne wrzaski niosły się doliną osiedla, odbijały od bloków i ginęły
przykryte falą słów Proroka.
Dzień nie toczył się dalej.
***
Jam pojął sfer niebieskich drganie! I jak wzlatują w górę duchy! Ropa nie zna spokoju. Z głębin ziemskich płaszczy, z trzewi planety, która miała być naszą, z naczyń naftonośnych i szpiku wszystkich krain wypływa bulgot głębinowy, bulgot ociężały własną bezmiernością, bulgot wiecznie
żywy, lawa narodów, bezimienna magma, pączkująca jak starcraftowe zergi, zerdzy, zergowie,
bez początku i końca, bez opamiętania.
Ropy nie ma w kartotekach. Nasze bazy danych runą w mgnieniu oka, zmorzone jej ciężarem.
Nasze dwudziestopierwszowieczne miarki przeleją się szybko, potracą skale i poziomy. Wskaźniki zaczną szaleć. Gamy się rozjadą. Kalibry rozejdą. Rozkulbaczone wagi rozgalopują się po
kraju, przestaną nam służyć i wskazywać miarę. Książki kucharskie stracą sens. Priorytety zlecą
z piedestałów i powpadają w szczeliny podłogi. Rzeczy wołane po imieniu przestaną łasić się do
naszych głów jak psy, trzeba będzie ochrzcić je na nowo, poukładać definicje ze spalonych puzzli,
napisać kod źródłowy i Bóg jeden wie, co jeszcze.
Ropa jest śliska. Ciężko ją złapać gołymi rękami. Trzeba cystern, kanistrów, tankowców i baków.
Utrzymywanie jej w ryzach to koszmar typologów. Klasyfikacja jest z góry skazana na porażkę.
Rodzaje, gatunki, rasy, podrodziny – wszystko to minie jak polna trawa. Nie pomogą rękawice,
szuflady, archiwa. Nie pomoże sprzątanie hebrońskiego rynku o piątej nad ranem, po ostatniej
z libacyj. Służby porządkowe zostaną rozwiązane. Czystość przeminie. Zapanuje brud. Morze
gnoju wystąpi z brzegów, by już się nie rozstąpić, nigdy, dla nikogo.
Ropa to religia ciemniejsza od naszej. Religia oprawców, panów, wierzycieli. Stworzona do
ciemiężenia niewinnych, do topienia miłości (naszej ukochanej miłości) w wątpiach pokonanych, we krwi niewinnych. Ropa nie kocha. Ropa nie wybacza. Ropa nie zbawia, ale dusi i tłamsi.
Zgniata pokornych jak puszki po piwie. Nasza złota łaskawość, nasza świątobliwa łagodność,
nasza mityczna pobłażliwość – wszystko to przeminie. Przykazanie miłości, które nauczyliśmy
się interpretować na tysiące przydatnych sposobów, przestanie obowiązywać.
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Ropa jest łatwopalna. Wystarczy chwila tarcia, dziewczynka z zapałkami, gapa z zippo w ręku,
niedzielny grill.
Wszczynam alarm przeciwpowodziowy! Ropa podchodzi nam do gardeł! Ropa zalewa groby
naszych przodków! Ropa gasi wiarę naszych ojców! Jak długo wytrzymamy, czekając na barbarzyńców? Zbudź się, Hebronie. To stawka większa niż życie!
***
Osiedlowe bloki smażyły się w słońcu. Każdy balkon utrzymywał swojego rencistę, ich emeryckie
twarze rozświetlone ciekawością, ich srebrne głowy odbijające światło jak lustra. Ktoś w milczeniu machał ręką. Ktoś nerwowo tupał nogą.
Na ławce osiedlowego sklepu, nieczynnego z powodu kazania Proroka, siedziało kilku mężczyzn
z puszkami w dłoniach. Nie podnosili ich do ust. Puszki zasnęły w ich objęciach jak aluminiowe
berła, na wpół opróżnione przez przerwany rytuał. Jeden z mężczyzn ściągnął czapkę procesyjnym gestem, jakby zobaczył monstrancję albo duchy przodków. Byli jak niedokończony pomnik
z ortalionu i gumy, postawiony przez ciszę ku czci ludzi smutnych.
Prorok przemawiał, wymachując rękami. Jego chude palce wiły się jak dżdżownice uzbrojone w stawy. Każdy ruch podtrzymywał jakieś słowo, każdy gest podpierał którąś z fraz, jakby
wszystkie trzeba było złapać, zanim upadną i roztrzaskają się o ziemię. Wyglądał jak lalkarz
zaplątany we własne sznurki, epileptyczny tancerz, Thom Yorke pozbawiony gitary, koślawy
dyrygent przed pijanym chórem słów.
Chłopcy zaczynali się nudzić. Gumy w ich ustach potraciły smak, niespokojne stopy szurały
najkami po trawie. Spoglądali po sobie zdezorientowani. Tłum, wydarzenie, niema wspólnota –
to wszystko trzymało ich w miejscu, ale zdania Proroka były dla nich zbyt długie, słowa zbyt
odległe, sensy zbyt dalekie, pozbawione znanych im skojarzeń z rzeczami, które mogliby dotknąć,
poczuć, zniszczyć. Powracali do rodzimych myśli o cyrku codzienności, o dupach, blantach i programowaniu, o naszywkach z orlikami i rekonstrukcjach historycznych. Byli lekko skacowani,
jakby ktoś wszedł im do głów, by zrobić burdel i odejść. Zainteresowanie mijało.
Dzieci jeszcze słuchały, skupione na głosie Proroka i na brzmieniu jego słów, nic z nich nie
rozumiejąc, ale dorośli zaczynali już przebierać nogami. Ktoś puścił bąka, ktoś inny się zaśmiał,
ktoś szeptał żarty do ucha sąsiada. Zapomnieli, skąd się tu wzięli, dlaczego wyszli z domów,
fabryk i sklepów, zostawiając wszystko, by posłuchać kazania.
Z autobusu na brzegu osiedla wyszła cygańska Wielka Matka. Cały pojazd się zachwiał, gdy
zstąpiła z progu. Zaczęła krzyczeć na dzieci i machać rękami, jakby trzymała w dłoniach niewidzialne bicze, nad którymi nie mogła zapanować. Psy uciekły z podkulonymi ogonami. Jednak
żadne z dzieci nie spojrzało w stronę autobusu, żadne się nie przestraszyło, jakby nie słyszały
nikogo prócz siebie, jakby były głuche. Moc Wielkiej Matki wydawała się zbędna – bezpłodna
parodia autorytetu, który nie działał nawet na dzieci. Nocne oczy ludzi przy autobusie bezczelnie
błyszczały, odbijając słońce, odbijając Proroka, odbijając cały świat. Wczoraj i jutro kotłowały się
w nich jak czarna polewka, beztroskie tajsa rzucone osiedlu i jego zegarom prosto w twarz.
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Ludzie stojący najbliżej megafonu zaczynali się rozchodzić zdezorientowani. Ich rozczarowane,
złączone razem brwi uciekały od Proroka. Czuli się uwiedzeni plastikowym pięknem, zbyt silnym
zapachem, zbyt opłacalną promocją.
Widząc, co się dzieje, Prorok zszedł z podestu. Rozejrzał się wokół, z megafonem przy ustach,
nie przestając mówić, i przebijał wzrokiem plecy przechodniów, dopóki nie zaczęli odwracać
się z powrotem ku niemu, w ostatnim podrygu zaciekawienia. Kiedy był już pewien, że niemal
wszyscy patrzą, schylił się ku ziemi i jednym prestidigitatorskim ruchem ściągnął z podestu
czarną płachtę.
Czternastocalowy philips błysnął kineskopem w południowym słońcu, jak guślarska wiadomość
minionych stuleci, jak wysypisko świata w plastikowej skrzynce. Szkło ekranu, nadęte brzuszysko,
błyszczało ślubem szklanej kuli, obietnicą haseł i dostępów do wiedz tajemnych, najczystszych
gnoz, ujawnionych teczek, tajemnic państwowych, do wszystkich drzwi zamkniętych z definicji.
Telewizor milczał czernią, ale wszystkim wydawał się potężniejszy od Google’a, głębszy niż
Rów Tonga, ważniejszy niż czas. W nim nie trzeba było szukać. Nie trzeba było błądzić. Udzielał
odpowiedzi przed postawieniem pytań i odpowiadał na pytania nigdy nie zadane. Gasił ciekawość.
Gasił ją na zawsze. O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!
Czarny ekran, lodowisko ducha, kruczy magnes – zaprzeczał latu, połykał skwar, odpychał niewiernych.
Ci, którzy wcześniej zbierali się do odejścia, znowu patrzyli na Proroka. Ci dotąd patrzący
na niego – wlepili wzrok w telewizor. Chłopcy z orlikami na rękawach zgasili blanty i przestali
narzekać. Dziewczynka z rowerkiem już nie płakała. Emeryci przestali wymachiwać rękami, nie
drżały im już dłonie i wyostrzył się wzrok.
Wtedy Prorok włączył telewizor.
***
Zaprawę, zaprawę, powiadam wam, robi się z zapału i czynu, nie z wody i cementu! Ruszmy się,
bracia, i zbudujmy schron! zatrzymajmy rzeczy, które od nas odchodzą! Zatrzymajmy materię,
która nas nie chce. Zatrzymajmy ją siłą, bo się nam należy.
Mówili wam: wszystko płynie. Grrrówno prawda, nic nie płynie! Wszystko błoto. Wszystko
błoto, mówię! Błoto, które wystarczy zebrać szuflą i wrzucić na taśmę świętej tradycji, naszych
best practices, które uchronią nas przed grobem i poklonują w przyszłe, identyczne pokolenia, by
dwudziesty pierwszy wiek nie był naszym ostatnim.
Czas to zabawka. Ktoś ją nakręcił – ktoś inny zatrzyma. Tym kimś bądźmy my, ludzie Hebronu!
Niech w ruch pójdą żurawie, żarna i dyskietki. Niech żyją kineskopy, sierpy i młoty! Niech żyje
wszystko, co zdarzyło się później niż nasze mityczne początki. Bo na początku byliśmy my, nie
jakieś tam słowo. Na początku była krew. Krew naszych dziadków. Nasza krew.
Świat nie może się zmienić, bo wypadnie nam z rąk. Nie może urosnąć, bo nie zmieści nam się
w brzuchach. Świat musi być mały, monochromatyczny. Jak ten telewizor. Musi dać się sprowadzić
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do kilku prostych równań, do niezaprzeczalności. Może wydawać się wielki, ale powinien mieścić się w kieszeni, jak Pichu w pokeballu. Nie posiądziemy go inaczej. A czy świat nadaje się do
czegoś więcej, niż do bycia posiadanym?
Tak, świat to przedmiot. Świat musi być prosty, bo gdy prostota się skrzywi, czymże ją sprostować? Wszyscy dobrze wiemy, że za naszych dziadków było lepiej. Trawa była zieleńsza. Niebo
bardziej niebieskie. Mężczyźni silniejsi, a kobiety piękniejsze. Dlaczego? Bo wszystko było prostsze. Wszystko było czystsze. Mieściło się w głowie. Było znajome. Ropa siedziała w bakach, gdzie
jej miejsce, a nie plątała się nam pod nogami. Pracowała na nasze ukochane szczęście, na nasze
rodzinne obrazki, na pełne lodówki. Tyrała w kopalniach, zszywała nam ciuchy, składała komputery. Wydobywana gdzieś daleko, poza horyzontem, przez bezimienne narody pariasów, nie
lepiła się nam do stóp. Przynosiła złoto i ciepło, a nie zaglądała do poświęconych domów!
Musimy się bronić. Nie pozwólmy ropie zalać fundamentów, które stały tu od zawsze. Nie
pozwólmy, by polski Hebron podzielił los tego prawdziwego. Uprzedźmy ropę. Wybielmy ją.
Osuszmy. Bo wbrew temu, co wam mówią, łatwiej niż ropę zmywa się krew.
***
Chodzi mu o Żydów.
Nie ma tu już Żydów.
Chodzi o ciapatych.
Nie ma tu jeszcze ciapatych.
Chodzi mu o czarnych, idioto.
Kiedy tu nie ma czarnych!
Są Cyganie.
Są Cyganie.
Zabijmy Cyganów.
Ale to też ludzie.
No też.
No też.
Ale Cyganie.
Ale Cyganie.
Zabijmy Cyganów.
Zanim przyjadą ciapaci.
Ekran był rurą, kloaczną wyrocznią, szambem wyobraźni, rurociągiem gówna – wypluwał
cokolwiek, które wlewało się w ludzi, jak błotna kroplówka podgrzana słońcem, w której każdy
widział co innego, w której wszyscy widzieli to samo: podest Proroka wywyższonego plastikiem,
podbitego szkłem, podkreślonego kablem, Proroka zamplifikowanego, zmikrofalówkowanego,
rozrośniętego jak popcorn, podświetlonego aureolą jak neonowa biblia, z dyplomem szkoły
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samozwańców wetkniętym w tylną kieszeń, z palcami pianisty i uśmiechem barmana, który
kwitł na jego twarzy, kiedy patrzył na nich wszystkich, na ich poplątane nogi, obślinione twarze
i spienione oddechy, na tratowane dzieci i emerytów skaczących z balkonikami z balkonów, na
chłopców z orlikami porzucających blanty przy podwijaniu rękawów i biegnących w pierwszej
linii frontu, którego wreszcie się doczekali, na żuli odrzucających puszki niechcące ich zostawić na pastwę świata przez tyle lat aż do dzisiaj, na sąsiadki potykające się o nogi własnych
sióstr, na stopy, łydki, golenie, na adidasy, gumofilce i trampki, na fartuchy i krawaty, ondulacje i kaszkiety, pilotki i lenonki, kołnierze i kanty, żonobijki, sandały i skarpety, na zziajanych
sąsiadów, na kolejnych rencistów spadających na tłum szarżujący jak jeden mąż, jak słowiański
wąż, jak krwawy karnawał, który wygrał wojnę z postem tylko po to, żeby wszyscy mogli pobiec
w stronę autobusu, na sam klif osiedla, ku rubieżom Hebronu, gdzie cygańskie dzieci nie usłyszały jeszcze krzyków, nie zauważyły pięści, nie poczuły tsunami potu nadciągającego w ich
stronę, zajęte własną, inną zabawą, we własnym, innym języku, którego nie rozumieli chłopcy
zapaleni do boju, ani dumne matki, ani ich sąsiadki, ani mechanicy, ani syn dziewicy, ani pan
sprzedawca, ani córka krawca, nikt ich nie rozumiał, bo kto by się wsłuchiwał w śliski bulgot
ropy, w orczą czarną mowę, skoro Prorok już powiedział, o co ropie chodzi, Prorok wytłumaczył, Prorok naświetlił, a wraz z Prorokiem ekran, cios trafopowielacza, czarno-biały żółty,
czarno-biały piwny, czarno-biała fuksja – teoria barw polskiego Hebronu – czarno-biali biali
dobiegający do autobusu, w którym Cyganie i ich dzieci już zdążyli odpalić silnik, ale nie umieli
założyć kół, więc siedzieli w środku i czekali na zagładę, od której Bóg wprawdzie ocalił Lota,
ale bardzo dawno temu, a teraz mamy teraźniejszość: pierwszy z chłopców rzuca kamień, drugi
kamień tłucze szybę, trzeci wpada do środka, dorośli podsadzają dzieci, które jeszcze nie zostały
stratowane, a one wspinają się po masce i wpadają do środka, skąd wołają swych rodziców, ale
muszą poczekać, aż pani kioskarce uda się wyłamać główne drzwi, dopiero wtedy wszyscy mogą
wejść do środka, z kamieniami, z paskami, z gołymi rękami, z kasą fiskalną, butelką i kluczami,
a kiedy wpadają tak do autobusu jedno za drugim, z kreskówkowym impetem, pojazd traci równowagę i zaczyna się kołysać, najpierw w lewo, potem w prawo, najpierw słabo, potem mocniej,
aż spada z pustaków i kładzie się na boku jak zmęczona życiem krowa, z wszystkimi ludźmi
wymieszanymi w środku jak w betoniarce, tak, że nie mogą już dojść, kogo trzeba zabić, a kogo
kochać jak siebie samego.
Prorok stał na swoim miejscu, na telewizorze, jakby podniebny reżyser wyznaczył mu najlepiej oświetlony punkt. Patrzył w stronę ludzi jak pobłażliwy ojciec. Obalony autobus rozświetlił
mu twarz siwym uśmiechem. W jego ręku był pilot – plastikowa kostka z pstrymi przyciskami,
zakończona diodą. U jego stóp, obok butów Lacoste i wyprasowanych nogawek, leżał megafon, jak
zmęczony pracą pasterski pies. Prorok westchnął i podrapał się po świeżo ogolonym podbródku.
Nic już nie mówił, zgarbił się i zmalał, a wraz z nim jego cień, wgniatany w ziemię południowym
słońcem. Był sam, nie licząc kilku starców pozostałych na balkonach, wymachujących rękami
w stronę jatki. Schował pilota do kieszeni marynarki i wyjął z niej paczkę Marlboro. Chwycił
papierosa zębami, sięgnął po zapalniczkę i podniósł ją do ust.
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Prose pana.
Blada rączka ciągnęła go za kant spodni. Dziewczynka stała w kałuży, tuż przy jego nogach.
Podskoczyła w miejscu i ochlapała Proroka, jego buty i nogawki.
Prose pana, prose pana.
Miała sukienkę w kwiatki i długie, srebrne włosy zwisające ku ziemi. Z pochyloną głową, nie
odrywała wzroku od tafli kałuży, jakby dostrzegła w niej jakieś podwodne zwierzątko.
Prose pana, prose pana, to nie ropa, to woda.
Prorok spojrzał na nią jak na szczura.
Zamknij się.
Zesztywniała i podniosła na niego oczy większe od jego własnych, a w nich było coś, o czym
nawet prorokom udało się zapomnieć.
To znaczy, idź bawić się z innymi.
I zapalił papierosa, kiwając głową w stronę przewróconego autobusu, z którego wylewali się
ludzie, jak zepsute sardynki z nieszczelnej puszki, a gdy zaciągnął się dymem i wypuścił go spokojnym oddechem, zobaczył srebrne włosy dziewczynki biegnącej w stronę tłumu.
Luty 2017, Kraków
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komentarz: maciej libich

Brunatna ropa
Po wstępnej lekturze Ropa Hebronu... Jakuba Wiśniewskiego – choć bez wątpienia nie pozostawia
czytelnika/czytelniczki obojętnym – może zdawać się opowiadaniem co najmniej nieczytelnym,
a już na pewno trudnym do odkodowania, konstrukcję jego można określić bowiem mianem
trójwarstwowej. Proponuję odczytanie jej w następujący sposób: pierwszą warstwę stanowić
będzie schemat opowiadania charakterystyczny dla tekstów wpisujących się w szeroko pojęty
gatunek literatury fantastycznej; druga to parodystyczna i ironiczna interpretacja języka oraz
treści Nowego Testamentu (lub, mówiąc dokładniej, Kazania na Górze); trzecia zaś – symboliczna opowieść o współczesnej Polsce, próbująca diagnozować antyglobalistyczne nastroje jej
społeczeństwa. Pierwsza warstwa tekstu wypełniona jest po brzegi wielorakimi odniesieniami
do wątków i topiki literatury fantasy oraz nawiązaniami do narracji konstruowanych przez Jacka
Dukaja, Jarosława Grzędowicza czy też Terry’ego Pratchetta (do tej ostatniej autor opowiadania
odwołuje się bezpośrednio i wprost, pisząc, że ropa „już podchodzi pod nosek, już podlatuje pod
kinol, jak armia latających wolnych ciutludzi”). Znacznie bardziej interesującym materiałem do
analizy zdają się jednak dwa pozostałe poziomy, które wyodrębnić można w hierarchii całego
utworu i które z pewnością warto rozłożyć na czynniki pierwsze.
Kluczowa w opowiadaniu Jakuba Wiśniewskiego jest wszechobecna ropa, nieubłaganie zalewająca „polski Hebron”, analogiczny, jak się zdaje, do palestyńsko-izraelskiego Hebronu – miasta
znajdującego się nieopodal Jerozolimy, aczkolwiek przynależnego nie do Państwa Izrael, lecz do
Autonomii Palestyńskiej. Hebron to przestrzeń topograficznie i religijnie ważna nie tylko dla społeczności żydowskiej – jest bowiem jednym z czterech świętych miast judaizmu – ale również dla
ludności muzułmańskiej, gdyż w pobliskiej grocie Makpela pochowany został patriarcha Ibrahim.
Jako punkt styczny dwóch odwiecznie wrogich sobie społeczności, Hebron okazał się gruntem
podatnym na tworzenie i eskalację konfliktów narodowościowych. To właśnie tam, w sierpniu
1929 roku, miał miejsce pogrom, podczas którego zamordowano sześćdziesięciu siedmiu Żydów.
Konstruując figurę „polskiego Hebronu”, a więc przypisując Hebronowi pewien zestaw generalnych cech, Wiśniewski niechybnie odnosi się do wspomnianego incydentu oraz – mówiąc nieco
szerzej – do kategorii zderzenia społeczeństw. Pisał o tym choćby Samuel Huntington, który
stwierdził, iż różnice kulturowe, wywodzące się z podziałów religijnych, staną się w przyszłości głównym źródłem wszelkich międzynarodowych konfliktów. Jego przeświadczenie zdaje się
potwierdzać w swojej płomiennej przemowie, będącej intrygującą trawestacją słynnego Kazania
na Górze, Prorok – nawołujący do rzezi fundamentalistyczny konserwatysta i nacjonalista:
Musimy się bronić. Nie pozwólmy ropie zalać fundamentów, które stały tu od zawsze. Nie
pozwólmy, by polski Hebron podzielił los tego prawdziwego. Uprzedźmy ropę. Wybielmy ją.
Osuszmy. Bo wbrew temu, co wam mówią, łatwiej niż ropę zmywa się krew.
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Nowotestamentowe wartości (sprawiedliwość, pokój, ubóstwo, miłosierdzie) w świecie polskiego Hebronu stają się bezużyteczne, niepotrzebne. Nawiązanie do „losu prawdziwego Hebronu”
oznacza wszakże nawiązanie do aktu siłowej dominacji cywilizacji arabskiej nad żydowską, lub –
posługując się nieco ogólniejszymi kategoriami – próbę ustanowienia kontroli przez jeden naród
nad drugim. Przejawem takiej próby może zdawać się opisana w finale opowiadania rzeź Romów,
jednak gdy tylko przyjrzeć jej się bliżej, okaże się, że nie posiada żadnego racjonalnego wyjaśnienia i w tym sensie upodabnia się raczej do przebiegu żydowskiej Zagłady niż do jakiegokolwiek
innego militarnego lub kulturowego konfliktu. W dodatku jest to rzeź niejako wpisana w przebieg
dziejów ludzkości oraz – według Wiśniewskiego – niemożliwa do uniknięcia:
Chodzi mu o Żydów.
Nie ma tu już Żydów.
Chodzi o ciapatych.
Nie ma tu jeszcze ciapatych.
[...]
Są Cyganie.
Zabijmy Cygan.

Jednak nawet jeśli sens mordu na ludności romskiej trudno wyjaśnić, posługując się racjonalnymi
narzędziami logiki, pogrom ten posiada swoją łatwo dostrzegalną przyczynę – tytułowe „kazanie
na rurze”. Wiśniewski zręcznie wplata w podżegającą do nienawiści przemowę Proroka zdania,
które przypisać można wyznawcom doktryn konserwatyzmu i nacjonalizmu, czyniąc tym samym
ze stworzonej przez siebie postaci pewną uniwersalną figurę:
Tak, świat to przedmiot. Świat musi być prosty, bo gdy prostota się skrzywi, czymże ją sprostować? Wszyscy dobrze wiemy, że za naszych dziadków było lepiej. Trawa była zieleńsza. Niebo
bardziej niebieskie. Mężczyźni silniejsi, a kobiety piękniejsze. Dlaczego? Bo wszystko było prostsze. Wszystko było czystsze. Mieściło się w głowie. Było znajome. Ropa siedziała w bakach, gdzie
jej miejsce, a nie plątała się nam pod nogami. Pracowała na nasze ukochane szczęście, na nasze
rodzinne obrazki, na pełne lodówki. Tyrała w kopalniach, zszywała nam ciuchy, składała komputery. Wydobywana gdzieś daleko, poza horyzontem, przez bezimienne narody pariasów, nie
lepiła się nam do stóp. Przynosiła złoto i ciepło, a nie zaglądała do poświęconych domów!
Czym jest zatem wszechobecna czarna ropa, która zalewa polski Hebron? Dla jego mieszkańców
jest obcością, czymś nieznanym, nietutejszym; jest pierwiastkiem, który wywołuje wśród ludzi
przerażenie: „W Hebronie brakuje proszku do prania. Jak mamy się bronić?” – pyta Wiśniewski
retorycznie, jednocześnie wskazując, że jedyną możliwością obrony, którą potrafią wyobrazić
sobie mieszkańcy Hebronu, jest brutalna samopomoc. Ta sama brutalna samopomoc, której
emanacje funkcjonują we współczesnym słowniku pod nazwami „Jedwabne”, „Radziłów” czy
też „Wąsosz”. Tuż przed samym końcem opowiadania wychodzi jednak na jaw, że Wiśniewski
przez cały czas umiejętnie zwodził czytelnika/czytelniczkę, bowiem ropa, opisywana przezeń tak
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barwnie i szczegółowo, okazuje się jedynie wyobrażeniem, czy może raczej umiejętną mistyfikacją
Proroka: „Prose pana, prose pana, to nie ropa, to woda” – mówi dziewczynka, która podbiega
do niego, po czym przegląda się w przezroczystej kałuży. Wiśniewski, jak łatwo dojść do wniosku, przestrzega zatem nie tyle przed samymi ludźmi, co raczej przed specyficznym rodzajem
narracji, której obecność (a wręcz dominację nad innymi narracjami) dostrzec można skądinąd
we współczesnym dyskursie publicznym.
Należy zaznaczyć na sam koniec, że w Ropie Hebronu... nie wszystkie elementy strukturalne
zbudowane są w pełni poprawnie: obrany przez Wiśniewskiego język, nierzadko nawiązujący do
różnych wytworów popkultury, w zderzeniu z zaproponowaną tematyką okazuje się niekiedy
zawodny lub naiwny: „Świat nie może się zmienić, bo wypadnie nam z rąk. (...) Może wydawać się wielki, ale powinien mieścić się w kieszeni, jak Pichu w pokeballu”. Również budowane
przez autora metafory niekiedy nie spełniają swojej roli, a konstrukcja całego opowiadania jest
z początku nieintuicyjna w odbiorze. Tekst Wiśniewskiego jest bowiem z jednej strony niezwykle
realistyczny w opisie, a jego rekwizytorium zdaje się silnie zakorzenione w świecie posttransformacyjnej Polski przepełnionej zardzewiałymi autobusami, betonowymi balkonami, „żurawiami,
żarnami, dyskietkami i kineskopami”, z drugiej zaś – symboliczny w wydźwięku. Nie zmienia
to jednak faktu, że prowadzonej przez Wiśniewskiego refleksji daleko do banalności, a opowiadanie w swojej istocie jest intrygującym i godnym uwagi eksperymentem, którego autor nie boi
się poruszać tematów najtrudniejszych, czy wręcz granicznych. Również wspomniana diagnoza
współczesnej Polski – Polski nacjonalistycznej, trawionej lękiem przed obcością, uciekającej
w brunatny szowinizm i ksenofobię – okazuje się nadzwyczaj trafna. Czemu więc nie potraktować Ropy Hebronu... jako udanego pamfletu politycznego?

Maciej Libich (ur. 1996) – student filologii polskiej w Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożyciel kwartalnika „Wizje”, w którym redaguje działy „Proza” oraz „Przekład”. Teksty krytycznoliterackie, eseje, tłumaczenia oraz wywiady publikuje lub publikował
w „Zeszytach Literackich”, „Nowych Książkach”, „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”,
„Odrze”, „Znaku”, „Ha!arcie” „eleWatorze”, „Kontakcie”, „artPapierze”, „KONTENCIE”
i „Interze-”. Zajmuje się diarystyką XX wieku, bada dzienniki Jana Józefa Szczepańskiego.
Mieszka na warszawskim Powiślu.
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(ur. 1987) – urodziła się i mieszka w Warszawie. Absolwentka łódzkiej filmówki. Z wykształcenia fotograf, a z zamiłowania autorka krótkich form. Właśnie ukończyła pracę nad powieścią. Laureatka konkursu Etgara Kereta na najlepsze opowiadanie (2014), publikowana
w zbiorze 100 najlepszych opowiadań o Warszawie z ramienia Węgierskiego Instytutu
Kultury (2017).
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Ryba dnia
I nawet pomimo faktu, że tamci wytaczali sensowne argumenty, Tymoteusz nie chciał wejść do
restauracji.
– Co ci zależy? – prychnęła Julka, która udawała, że podśmiewa się z całej tej afery, ale tego
dnia skrycie przeklinała wszelkie morskie stworzenia.
Kacper, zaufany przyjaciel Tymoteusza, ciągnął go za fraki:
– Stracimy stolik, chodź. Załatwiłem nam świetne miejsce, za akwarium.
– Nie ma co wybrzydzać, podają same dobre ryby – nie dawał za wygraną Wojtas, który
zamierzał wykorzystać tę kolację, żeby wreszcie solidnie się schlać. – Tłuste, w ziołach, z grilla,
gotowane, co tam chcesz.
Tymoteusz wbił spojrzenie w przezroczysty neon: „Poisson Brillant”. Drobny, ostry deszcz,
prawie śnieg, skraplał litery jak lodowata morska bryza.
– Nie w tym rzecz.
– Właściwie, jak sobie teraz o tym myślę – zadumała się Julka, oglądając dłoń pod światło – to
nigdy nie wyszliśmy ani do restauracji, ani nawet na frytki.
– Nie chciałbym teraz roztrząsać naszych prywatnych… – Tymoteusz pochmurniał coraz bardziej.
– Długo potrwa ta debata? – marudziła blondwłosa Daria. Deszcz powoli rozprostowywał jej
włosy, jeszcze niedawno tak uroczo pofalowane.
Kacper machnął dłonią.
Tymoteusz
– Nie sądziłem, że to będzie takie trudne! – wyrzucił mu Kacper, gdy tamci weszli do środka.
– Mówiłem ci, to jeden z największych problemów w moim życiu – westchnął Tymoteusz. –
A my dzisiaj po raz pierwszy wyszliśmy wieczorem. Wygląda tak pięknie… Tak wytwornie!
Sylwetka Julki, szmaragdowa i przytłumiona przez mleczne szyby, zamajaczyła po drugiej
stronie. Torowała reszcie drogę do stolika. Za nią, energicznie poprawiając fryzurę i pasek od
płaszcza, kroczyła Daria. Na końcu ciężko stąpał Wojtas. Tymoteusz obserwował, jak ich cienie
oddalają się od okna i zmniejszają, żeby rozpłynąć się w głębi restauracji.
– Po prostu wejdźmy i usiądźmy na naszych miejscach, jak gdyby nigdy nic – Kacper poklepał
go po ramieniu – a ja zrobię wszystko za ciebie.
– Dobra – Tymoteusz wypuścił głęboki oddech. – Przejdźmy przez to jeszcze raz. Wciąż nie
rozumiem zamawiania.
– Siadasz przy stoliku…
– To już wiem.
– Podchodzi kelner albo kelnerka.
– Skąd będę wiedział, że to ktoś z obsługi?
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Kacper zaklął.
– To oczywiste, kto jest kim w knajpie! No dobrze, ten człowiek podaje ci menu, czyli spis
potraw.
– Kojarzy mi się to z wielką biblioteką dań.
– Dokładnie.
– Nie wierzę.
– W co tutaj nie wierzyć?
– Nie wierzę, że tak się to odbywa.
Tymoteusz przytknął nos do szyby, ale z miejsca, w którym stali, dostrzegł tylko cienie najbliższych stolików. Nie przypuszczał, że tuż po żenujących oświadczynach sprzed kilku dni tak
szybko przyjdzie mu przeżyć równie zawstydzający incydent.
– Miałeś kiedyś problem z tym, że nie umiesz pływać albo że nie robisz czegoś, co potrafi zrobić
każdy? – dodał rozpaczliwie. – Kto to widział, żeby ludzie nie mogli sami sobie podać jedzenia!
Kacper chwycił go jednak pod ramię i elegancko, ale stanowczo poprowadził do wejścia.
– Oberże czy inne zajazdy ludzie prowadzą od setek lat! Nie dajmy się zwariować. Wszystko
pójdzie jak po maśle. Julka pewnie czeka już na ciebie przy stole.
Kacper pchnął drewniane drzwi tak mocno, że aby uniknąć zderzenia, stojąca po drugiej stronie dziewczyna w śliskim fartuszku z haftem w koniki morskie i wodorosty musiała odskoczyć.
Zdumiony Tymoteusz pierwszy raz w życiu przekroczył próg restauracji. Czapkę zdjął i trzymał
w dłoniach, które złożył na podołku jak dziecko.
Dziewczyna w akwarystycznym kostiumie wymieniła z Kacprem szybkie uwagi. Następnie
uśmiechnęła się i dźwięcznie poprosiła ich dalej:
– Zapraszam państwa do sali turkusowej.
Tymoteusz nie mógł uwierzyć własnym oczom. Znajdował się – jako gość! – w stołówce dla
bogatych ludzi. Klienci wyglądali całkiem elegancko, zupełnie jakby za chwilę mieli zawędrować
do filharmonii. Stoły były solidne, okrągłe, z białymi obrusami i niebieskimi lub czarnymi serwetami. Po salach krążyli ludzie w ruchu tak samo eleganccy jak ci, którzy wyczekiwali swoich dań.
Odróżniali się od nich tylko fartuszkami w morskie symbole i tym, że donosili tym siedzącym
talerze z jedzeniem, kieliszki wina i świstki papieru.
Tymoteusz już-już chciał zatrzymać się przy jednym ze stołów i sprawdzić, jakim to wywarem
napełniono naczynie w kształcie karpia z rozchylonym pyszczkiem, ale Kacper pilnował jego
ramienia – pociągnął dalej.
Dziewczyna przepuściła ich do pokoju w turkusowym kolorze. Mrugnięcia wody z dużego
akwarium, które stało na środku pomieszczenia, poruszały się po ścianach. Tymoteusz wybałuszył oczy: wewnątrz pływały stworzenia nieświadome fanaberii tego miejsca. Zaraz za szklaną
taflą siedziała trójka przyjaciół.
– Są! Zawołaj kelnerkę, żeby doniosła menu!
– Pani już tu idzie – uspokoił ich Kacper. Wskazał Tymoteuszowi krzesło o wysokim, wąskim
oparciu rzeźbionym w muszle. – Możesz tutaj?
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– Nie wiem – bąknął Tymoteusz, ale w zielonkawym świetle nikt nie zauważył jego wstydu.
Kacper podsunął mu tron, a sam zajął miejsce po lewej. Po prawej ręce Tymoteusza siedziała
Julka, która spytała:
– I jak tam, dobrze już?
Ręka Julki przyjaźnie dotknęła Tymoteuszowej nogi.
– Lepiej.
Zza jego ramienia wysunęła się kolejna damska rączka – kelnerki, i podsunęła wąską broszurkę.
Zrozumiał, że to właśnie tę książeczkę ludzie, którzy chadzają do restauracji, nazywają menu.
Przełknął ślinę i otworzył ją na pierwszej stronie.
Kacper
Trójka, która dotarła wcześniej do stolika, popijała musujące białe wino. Ale Kacper już ich gonił,
rozpostarł menu i sunął palcem po spisie potraw:
– Ktoś tu jadł, może coś polecić?
– Próbowałem już kilku rzeczy – Wojtas nie spuszczał z oka narzeczonej Tymoteusza. – Najkonkretniej podeszła mi ryba dnia.
– A na jaką trafiłeś? – Julka najwyraźniej też orientowała się w śliskich intencjach Wojtasa, bo
chwyciła dłoń Tymoteusza.
– Słona, cała w zielonych farfoclach. Cholera wie, co to było.
– Jadłam tu kiedyś turbota – wyrwało się Darii.
– Turbot – Kacper zrobił minę, która w jego mniemaniu była wybredna, żeby rozwiać przykre
wrażenie. – Spróbuję! Tymek, ty jesteś po przejściach. Weź sobie rybę dnia. Nie podają tu stworzeń z dna Rowu Mariańskiego, nie ma się czego bać.
Wszyscy zachichotali.
– Czy są panowie gotowi? – Nad stolikiem wyrosła wysoka, chuda dziewczyna z prostokątną
twarzą. Miała fartuszek i okulary, które niebotycznie powiększały jej oczy. Obsługa. Tymoteusz
wyprostował się jak struna i wydukał niewyraźne zdanie o rybie dnia.
– Słucham? – Kelnerka nachyliła się nad nimi.
– Dla kolegi ryba dnia, dla mnie turbot w sosie ostrygowym – Kacper mówił wyraźnie i dobitnie. – Plus dwie butelki Cote de Marloup.
Towarzystwo się ucieszyło.
Daria
– Czekamy i czekamy. Ale chce mi się jeść, ale bym się dzisiaj nażarł – nadawał Wojtas.
– Zwlekają, żeby wszystkie dania podać w jednym czasie. Co to za restauracja, w której za jedną
rybą nie przypływają kolejne. – Daria z trzaskiem odłożyła telefon. Podniosła wzrok i spojrzała
na przeciwległą stronę stołu. – Co zamówiłeś?
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– Rybę dnia – odburknął Tymoteusz.
– A dokładnie?
– Robi sobie niespodziankę – natychmiast wyręczył go Kacper.
– Ja bym nie robiła sobie niespodzianek w takim miejscu.
– Daj spokój – Wojtas oparł się lewą ręką o tron Julki i machnął kieliszkiem na Tymoteusza. –
Zobacz jaki zestresowany. Coś poszło nie tak w pracy?
Tymoteusz wzruszył ramionami:
– W sumie nic się takiego nie wydarzyło.
Daria nie mogła zrozumieć, jak to możliwe, że wciąż trafia się na ludzi, którzy płacąc za wizytę
w dobrej restauracji, stawiają na niepewną kartę.
Tymoteusz
Po kieliszku białego wina stwierdził, że czas zdradzić zawstydzającą tajemnicę.
– Nigdy jeszcze nie byłem w takim miejscu – rzekł prostolinijnie. Żeby wywołać bardziej przekonujący efekt, zatoczył ręką koło nad akwamarynowym przybytkiem, który pachniał smażeniną
i ziołami. – To mnie szokuje.
Ale nikt przy falistym stole nie zwrócił uwagi na to wynurzenie.
– Czym ty się przejmujesz, brachu – Wojtas poklepał się po pełnym wina bąblu, który niedawno był brzuchem. – Myślisz, że my stołujemy się tu na co dzień?
– Rybę jadam co najwyżej raz na dwa tygodnie – fuknęła Daria z drugiej strony stołu.
– Ja po prostu nie rozumiem zamysłu tego miejsca. Nigdy się z czymś takim nie spotkałem!
Kelnerzy i goście? Już całe wybieranie ryb z karty wydaje mi się niepotrzebnym zbytkiem.
– Ale jesteś dzisiaj krytyczny – nie mogła uwierzyć Julka.
– Następnym razem to ty wybierasz knajpę – nie wytrzymał Wojtas.
– Nie – postanowił, że nie da za wygraną – dalej nie wiecie, o co mi chodzi. Ja naprawdę nigdy
wcześniej nie spotkałem się z taką formułą usługową. Wszystkie te restauracje to jakiś absurdalny,
przedziwny zamysł albo żart. Rozumiecie?
Wojtas przewrócił oczami. Obie kobiety zaczęły uspokajać Tymoteusza. Tłumaczyły, że to po
prostu taki wystrój oraz że od całej otoczki ważniejszy jest smak świeżo przyrządzonych ryb.
Ponownie ręce przyjaciół otoczyły go jak macki: z lewej i prawej strony dotarły do niego poklepywania i pocieszenia.
– Dzisiaj tylko ja cię rozumiem – mruknął Kacper. – I na tym poprzestańmy.
Julka
– Jaką dostaniesz rybę? – spytała szeptem Julka, ale znów ją zignorował. W chaosie rozmów
Tymoteusz unikał jej spojrzenia. – Chyba nigdy się nie dowiem…
Odłożyła więc na bok zielonkawą serwetkę, chwyciła za torebkę i nerwowym ruchem odsunęła krzesło. Jej narzeczony zachowywał się nietypowo i nie była pewna, jak powinna się z nim
obchodzić tego wieczoru.
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Nieśmiało wychyliła się z turkusowej jaskini, żeby poszukać toalet.
Lampka wina rozluźniła ją i Julka sunęła teraz przez główną salę restauracji spokojnie i szemrzyście, zupełnie jakby płynęła przez spokojną toń. Ustąpiła przejścia kelnerce, która jakimś cudem
lawirowała z tacą pełną talerzy z rybami, uśmiechnęła się do starszej kobiety samotnie jedzącej
fileta w majeranku i zniknęła w wąskim korytarzu obitym szklistym marmurem.
Daria
W czasie, gdy Julka odeszła od stołu, podano pięć różnych dań.
– Zimowy dorsz skrei z risotto – powiedziała brzydula w wąskich oprawkach.
– To dla niego – Daria wskazała na pobladłego Tymoteusza i dodała: – Jeśli nie dasz rady zjeść,
bo nie tego się spodziewałeś, to chętnie pomogę.
Jak na jej gust nie wyglądał na zadowolonego klienta. Nos spuścił na kwintę i podejrzliwie
badał płaty dorsza długim widelcem.
– Ekscytująca forma – zdumiał się Kacper.
Tymoteusz rozejrzał się po pozostałych talerzach.
– I to jest wymagający klient. Płaci, to chce wiedzieć, co się dzieje na talerzu – stwierdził Wojtas i podsunął Tymoteuszowi swój talerz z rybą pod nos.
Daria zaczęła jeść, ale już po jednym z pierwszych kęsów w gardle stanęła jej ość. Z czarną
serwetą przy ustach popłynęła do łazienki poprawić włosy, szminkę i zapach.
Kiedy odchodziła od stołu, spojrzenia jej i Tymoteusza spotkały się. Na jej gust kolega z pracy
przejawiał ślady społecznego lęku, może nawet paniki.
W łazience czekał ją niespodziewany widok. Zapłakana Julka opierała się o marmurowy blat
umywalki, podczas gdy wyraźnie zaaferowany kelner z nabiegłą od krwi twarzą grzebał w odpływie końcem widelca.
– Spłynął dalej. Co ja mu powiem! – Julka rzuciła się Darii w ramiona.
– Co spłynęło?
– Pierścionek zaręczynowy!
– Jak to się stało?! – Daria nie miała pojęcia, kiedy Julka i ten dziwak Tymek zdążyli się zaręczyć.
Julka puściła ją i spojrzała na swoje dłonie.
– Musiały mi zeszczupleć palce. Namydliłam ręce, zamyśliłam się. Może na co dzień mocniej
mi puchną, sama już nie wiem…
Daria cieszyła się, że w końcu coś się dzieje. Nie była nawet aż tak głodna.
– Co z tym korkiem, nie może go pan wyciągnąć? Proszę mi dać ten widelec.
I podwinęła jeden z satynowych mankietów.
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Kacper
Kacper omiótł stół spojrzeniem. Obie kobiety zniknęły podczas wyprawy do łazienki. Wojtasa interesowało głównie wymachiwanie kieliszkiem (Kacper przywykł do szybkiego upijania się kolegi
i zazwyczaj nie robiło to na nim wrażenia, jednak tego wieczoru Wojtas jakoś go denerwował).
Tymoteusz nie tknął cienkich płatków z dorsza skrei i wdał się w jałową rozmowę z Wojtasem –
raźnie wlewali sobie do gardeł chłodne białe sauvignon.
Wojtas próbował namówić Tymoteusza na zjedzenie choć części dania.
– Ja za to zapłacę, dzisiaj wszystko idzie na mnie! – krzyknął zrozpaczony, bo nie miał innego
pomysłu, jak zachęcić Tymoteusza do nieprzejmowania się finansami.
Tymoteusz wzruszył ramionami. Wojtas ucieszył się i natychmiast poprosił kelnerkę o menu.
Kacper nałożył niewielki kawałek turbota na widelec. Stracił ochotę na kolację. Ciekawa sprawa –
restauracja bez zarzutu, a dania nieruszone.
– Co robisz? – spytał, bo Tymoteusz nagłym ruchem zerwał się z krzesła.
– Poszukam dziewczyn…
Tymoteusz schował usta w zaciśniętej pięści i kaszlnął.
– Poradzisz sobie? – spytał lękliwie Kacper.
– Co z wami, kurna – krzyknął Wojtas. – Może idźcie wszyscy do tej łazienki, ja sobie poradzę – i poprzysuwał talerze bliżej grubego bąbla.
– Turbota mi zostaw – wściekł się Kacper.
Tymoteusz
Nie był już tak zestresowany jak po wejściu. Odkrył, że w ramach bycia klientem restauracji można
się po niej nie tylko rozglądać, ale i chodzić. Nie orientował się jeszcze, jak należy zachowywać
się wobec obsługi w niektórych sytuacjach. Czy wolno podejść do kogoś z morskim fartuszkiem
i spytać o łazienkę?
Nie powinien tak gapić się na ludzi, ale nie umiał się powstrzymać. Nigdy nie widział takiej
ilości ryb na talerzach.
Podbiegł młody chłopak:
– Przepraszam, szuka pan kogoś?
Tymoteusz spojrzał na niego i odparł najbardziej naturalnie, jak umiał:
– Nie, dziękuję – bo tylko to wydało mu się uniwersalne. Niestety po chwili, kiedy kelner zniknął, przypomniał sobie, że przecież szukał łazienki. Dał nura między gości.
Julka
Woda w damskiej łazience wylała dokładnie wtedy, gdy Daria wyciągnęła z czeluści umywalki
i wręczyła zszokowanemu kelnerowi mokrą garść wyrwanych włosów. Gdzieś wewnątrz okropnego
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kłębu – pierścionek. Ktoś z obsługi restauracji przejął kłąb dłonią w gumowej rękawiczce, ale
Julka szybko zabrała mu okropne zawiniątko.
– Trzeba wyprosić gości – stwierdziła kobieta w damskim garniturze, najwyraźniej managerka.
Julka opłukała pierścionek w wodzie, która spływała z niemal płaskiego blatu umywalki.
– Bardzo panie przepraszamy za niedogodności. To bon na otwarty bufet, ważny przez miesiąc
w czwartki – managerka wcisnęła Darii mała wizytówkę. – W związku z awarią hydrauliczną
będziemy musieli zamknąć lokal, więc prosimy o wyrozumiałość…
– Ja tam zamierzam dojeść, co zamówiłam. – Daria pozbierała manatki, czyli przemoczoną
kopertówkę i szminkę, i wyszła.
Julka z niedowierzaniem rozprostowała dłoń. W zagłębieniu leżał pierścionek z małym oczkiem.
Przemyła go jeszcze raz w wodzie, która spływała coraz raźniej i sięgała niebezpiecznie blisko
kostek. W drzwiach stanął Tymoteusz.
– Co jest...?
Tymoteusz
Julka spojrzała mu w twarz, cała rozmazana.
– Musimy wyjść. Chcę stąd wyjść.
– Nie było was z piętnaście minut.
– Mam gdzieś te ryby, chcę się stąd ewakuować! – I Julka wybiegła z pomieszczenia.
Tymoteusz spojrzał na człowieka z obsługi. Ten znudzonym ruchem głowy wskazał na umywalkę i kłęby brudów, które spływały w stronę ich elegancko obutych stóp.
Tymoteusz wyszedł z łazienki. W restauracji panował chaos. Kelnerzy nie chodzili już elegancko
z tacami świeżo przyrządzonych potraw. Podchodzili do gości i informowali ich o czymś ze skruszonymi wyrazami twarzy, na co tamci reagowali milczeniem lub wybałuszaniem oczu. Ludzie
wstawali od stolików i rzucali od niechcenia zdaniami w stylu: Jak pech, to pech, albo: Dobrze, że
przynajmniej zdążyliśmy z drugim.
Julka była szybka, zdążyła wbiec do turkusowej salki, po chwili wróciła z naręczem ubrań i dała
Tymoteuszowi znak, że wychodzą.
Kiedy pędził za nią, powiedziała tylko:
– Kacper z Wojtkiem posprzeczali się o coś. Daria próbuje ich rozłączyć. Kotku, mój pierścionek
wpadł do umywalki.
– Ten pierścionek?
Julka niemal biegła, potykając się o cieniutkie obcasy. Jej sukienka i płaszcz falowały.
– I co, wyciągnęłaś?
Nie odpowiedziała.
Spływali. Wyglądało na to, że będzie to ich najgorszy wieczór – niekoniecznie razem, a wręcz
kiedykolwiek.
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– Patrz – powiedziała zapłakana Julka, kiedy czekali na taksówkę. Nachylił się. W zagłębieniu
dłoni Julki leżał pierścionek ze złotą falą i fasetowanym sztucznym kamykiem.
– To nie on – stwierdził.
A Julka tylko pokiwała smutno głową.
Zza rogu, tuż za „Poisson Brillant”, wychodzili powoli za nimi wściekli ludzie, którzy nie
zdążyli dojeść swoich ryb.
– Będę musiał robić to wszystko jeszcze raz? – spytał zgnębiony. – Oświadczyny, restauracja?
– Przepraszam, to chyba państwa – tuż zza nich wychynęła kelnerka z oczami powiększonymi
przez okulary. Wręczyła Tymoteuszowi pakunek w papierowej torbie.
– A co to takiego? – spytał głupio.
– Dorsz skrei z risotto – dziewczyna zadrżała z zimna i uciekła z powrotem do zalanej restauracji.
– O co tutaj chodzi? – Tymoteusz nie rozumiał, że dostał na wynos swoje niedojedzone danie.
Nie mieściło mu się to w głowie. Ludzie asystowali innym ludziom przy jedzeniu, donosili im
potrawy, mimo że nie byli ich rodziną, a jakaś młoda kobieta przybiegła tu za nim z niedojedzonym
dorszem! Tymoteusz miał spocone dłonie, życzył sobie, żeby wyjście na kolację jeszcze długo się
nie powtórzyło.
W taksówce odkryli na dnie torby zafoliowany i nadgryziony plaster dorsza skrei. Obok niego,
w turkusowej serwetce z maleńką kroplą krwi, pierścionek Julki z dopiskiem: Wypłynął w męskim. K.
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komentarz: marcin świątkowski

Kłopotliwe zagadnienia ewaluacji produktu w sektorze wytwórstwa i handlu zabawkami
Ewa Szatybełko, której jedno opowiadanie mieliśmy już okazję na łamach KONTENTu przeczytać
(Będzie pani dźgnięta nożem, w numerze 2.), pisze – włączając się w pewną nieobecną właściwie
w polskiej tradycji opowiadań tradycję – zabawki. Zabawki literackie, które niekoniecznie muszą
orbitować dokoła zagadnień ontologiczno-aksjologicznych, nie muszą rozważać roli człowieka
w świecie ani sylogizować zagadnień etycznych za sprawą gradacyjnej paraboli o charakterze
metanarracyjnym.
Co za to muszą? Jakie są cechy dobrej zabawki? Zapytałem, oczywiście, wujka Google’a, i oto,
co odpowiedział:
Zabawka nie może być zbyt głośna. I nie jest. Opowiadania Szatybełko, w tym również omawiana
Ryba dnia, utrzymane są w spokojnej, przyziemnej tonacji; ich bohaterowie to zwykło-niezwykli ludzie z niskiej klasy średniej, tacy, jakich spotykamy w tramwaju (gdy jadą do pracy) albo
na postoju taksówek (gdy wracają z imprezy). Ludzie zwykle dosyć przeciętni, archetypiczni,
męczeni dziwactwami, które źle się kończą, ale nie dziwactwami wyjętymi z katalogu literackiego
standardu. Gdyby Tymoteusz był schizofrenikiem, albo gościem, który cierpi na jedyną zdiagnozowaną jednostkę fobii przed restauracjami, albo nie mógłby wchodzić do lokali kulinarnych
przez traumatyczne doświadczenie z dzieciństwa, w którym jego ojciec dokonał symbolicznej
kastracji symbolu w barze mlecznym, tekst tylko by na tym stracił. Zamiast być zabawką, czymś,
co sprawi czytelnikowi autentyczną przyjemność lektury, zmuszałby go do snucia interpretacji
i kombinowania nad ukrytymi tropami, co zazwyczaj jest równie fajne, co męczy. Zamiast resoraka dostalibyśmy kostkę rubika.
Zabawka musi być odpowiednio wykonana. Oj, jest. Gdy pisze się bagatelki, właśnie warstwa
techniczna jest tym, na czym najłatwiej się wyłożyć. Można, na przykład, skonstruować fabułę
z tandetnego chińskiego plastiku, sprowadzając ją do kolejnej-takiej-samej-przygody, albo
wpaść w zabiligoiucieklizm. Ba, nawet decydując się na nieco bardziej skomplikowany schemat
fabularny, na plastiku mogą zostać zgrzewy i nadlewki – tu ich nie ma. Zabawka może też mieć
niepotrzebne dodatki, takie jak wstążki, guziki czy sznureczki, które mogą czytelnikowi zaszkodzić. I znów: u Szatybełko ich nie znajdziemy, powierzchnia zabawki jest gładka, aż odbiorca
prześlizguje się po niej jak po dobrze wypolerowanym parkiecie. Nie ma ryzyka zadławienia się.
Wykonana jest z bezpiecznych materiałów. Co to za zabawka, która może być niebezpieczna dla
zdrowia psychicznego, albo nie daj boże – dobrego samopoczucia bawiącego się czytelnika?
Oczywiście, arcydzieła literatury światowej, mówiąc kolokwialnie, ryją banię i sprawia to pewną
perwersyjną, katartyczną przyjemność, ale jeśli chcemy się serio odprężyć – pobawić – nie sięgamy po Kafkę. Sięgamy po bezpiecznego Sapkowskiego albo Bondę, a jeśli mamy tylko 15 minut
przerwy – możemy sięgnąć również po Ewę Szatybełko. Nie znajdziemy tutaj ani filozoficznych
rozkmin, które wstrząsną naszym światopoglądem, ani popularnych w literaturze ostatnich lat
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tematów z grupy „trudnych”, wywołujących skraje reakcje emocjonalne. Jest bezpiecznie jak
u mamy.
Dobra zabawka stymuluje do nauki. O ile powiedzieliśmy już, że w bagatelce literackiej nie może
być głębokiej warstwy symbolicznej, nad którą spędzimy długie godziny ze słownikiem motywów
literackich, o tyle faktem jest, że nie może też być ona trywialnie prosta. W przeciwnym razie
pozostawi po sobie uczucie irytującego niedosytu i obcowania z tekstem o niczym. Musi w niej
być zawarta jakaś drobna łamigłówka, czytelny trop, prowadzący do odpowiedzi na najstarsze
pytanie zadawane przez ludzkość, czyli „co autor miał na myśli”? Teksty Szatybełko znów zdają
egzamin i na blogu zabawkarskim uzyskują w tej kategorii najwyższe noty: nienastręczająca wielkich kłopotów zagadka znajdzie się i w jednym i w drugim tekście Ewy. Pierwszą przekonująco
opisał w poprzednim komentarzu Dawid Rąpała. Ja drugiej rozwiązywał nie zamierzam, żeby nie
psuć PT czytelnikowi zabawy.
Dobra zabawka musi być trwała.
Dobra zabawka musi być trwała?
Ano, dobra zabawka musi być trwała. I tutaj dochodzimy, niestety, do jedynej, ale zasadniczej
wady nowego opowiadania Szatybełko. O ile Będzie pani dźgnięta nożem było tekstem błyskotliwie
pamiętliwym, do którego nie tylko można, ale również chce się wracać, o tyle Ryba dnia ma już
z tym problem. Historia jest zabawna i ciekawa, wykonanie doskonałe technicznie, ale brakuje tu
jednak jakiegoś zadzioru, którym poprzednio był – jak mi się wydaje – obsesyjnie powracający
motyw dźgania połączony z zabawną pointą. Ryba dnia, owszem, dźga czytelnika pod żebro, ale
nie sztyletem, tylko rybią ością, która nie przebija się przez skórę ani nawet przez bluzkę z H&M
za 29,99 z przeceny.
Kiedy robi się zabawki, podstawą jest ich sprzedanie – i to jak najbardziej się Szatybełko udaje,
bo ja je kupuję bez gadania. Problem w tym, że jeśli dziecko we mnie nie będzie do nich wracać, po
pewnym czasie przestanę i znajdę sobie nową markę. Do czego jednak, mam nadzieję, nie dojdzie,
a moje uczestnictwo w programie lojalnościowym pozostanie źródłem profitów dla obu stron.

Marcin Świątkowski (ur. 1992) – studiuje polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Publikował
w „Xięgarni”, „Littera/Historica”, „biBLiotece”, „Małym Formacie” i innych. Młody człowiek
piszący w Internecie, wiceredaktor naczelny kwartalnika KONTENT, autor bloga o-poezji.pl.
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(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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Prochy dla kota
(fragment)
Miasto budziło się do życia z jesiennym świtem śliskim jak świeżo wypatroszona ryba. Przez uchylone okno czuć było smród kutrów powracających z udanego połowu. Słodkie spaliny wymieszane
z gorzką morską zgnilizną. Wszystko za płaczącym deszczem oknem parowało, ciekło, ślizgało
się, butwiało. Najbliższe morze było tysiąc kilometrów stąd.
Sklep rybny „Ostia” działał od ósmej, towar przywozili po szóstej. Ciężarówki chłodnicze wypakowane były plastikowymi skrzynkami pełnymi lśniących się trucheł. Dorsze, karpie, pstrągi, tołpygi, halibuty, łososie, flądry, makrele, pangi, wszystkie szły w lodzie jak na niszowym japońskim
pokazie nieudanych eksperymentów z hibernacją. Obślizgłe mumie, bez rytualnego pochówku,
bez kapłanów i płaczek. Na wagę, pod tasak, pod nóż, do plastikowych toreb, do zamrażarek,
lodówek, na tłuszcz, na parę, na ruszt, na talerz, na stół.
Igor Tepish rzucił na biurko sfatygowane wydanie „Żywotów Cezarów” Swetoniusza z zakładką
zostawioną gdzieś w naddunajskich podbojach cesarza Tyberiusza. Spojrzał na telefon. Czekały
na niego dwie wiadomości od Poety.
POETA: Dlaczego zabiliśmy tego kota?
Śmieszne. Nie śmieszne. Nic nie pamiętał, choć powinien pamiętać. Nos swędział. Było wciągane.
Chcieli kiedyś zabić kota. W ramach eksperymentu. Nafaszerować go amfą i sprawdzić, co będzie.
Nie zabili kota. Nie było żadnego zabójstwa. Nie było żadnego kota. Chciałby mieć pewność, a nie
miał jej. Po co mieliby marnować dragi? Nie byli, aż tak głupi. Byli pijani. Generał miał całkiem sporo
towaru, ale przecież nie obchnąłby im tylu piguł. Ilu właściwie? Ilu tabsów potrzeba, by zabić kota?
POETA: Nie mogę domyć tej krwi. Cały jestem we krwi. Dlaczego zabiliśmy tego kota?
Odłożył telefon i uciekł do łazienki. W koszu z brudami znalazł swoją koszulę i jeansy. Nie było na
nich brunatnych plam. Powąchał dłonie. Nie czuł słodkiego zapachu zaschniętej krwi. Prowadzili
rozmowy o śmierci, o zabijaniu, o duszy, o tej cienkiej granicy i ostatnim oddechu. Dziesiątki
studentów przy wódce i papierosach prowadzą podobne idiotyczne i młodopłytkie rozmowy. Oglądali nagrania z sekcji, zwłoki w różnych stadiach rozkładu, przesiadywali w szpitalnych poczekalniach, ciesząc się widokiem krwi. Nie zabili kota. Nie potrafiliby zabić. To tylko kolejna kpina.
DELIKATNA PRZYJEMNOŚĆ. ODŻYWIA/NAWILŻA.
DO CODZIENNEJ PIELĘGNACJI SKÓRY WRAŻLIWEJ ZE SKŁONNOŚCIĄ DO WYSYCHANIA.
Przemył twarz, płynem do płukania ust zwalczył posmak i zapach wypitego wczoraj ginu. Był
gotowy. W bokserkach i z ręcznikiem przerzuconym przez ramię wyszedł na balkon. Ostia…
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Wrócił się.
Na pianinie leżała wygnieciona paczka szlugów. Był niemal pewien, że został w niej co najmniej
jeden papieros, ale póki nie wsadził do niej palców i nie wymacał ostatniego, nadłamanego peta,
paczka należała do Schrödingera.
PALENIE POWODUJE RAKA I CHOROBY SERCA.
PALENIE POWAŻNIE SZKODZI TOBIE I OSOBOM W TWOIM OTOCZENIU.
PALENIE ZMNIEJSZA PRZEPŁYW KRWI I POWODUJE IMPOTENCJĘ.
@TEPISHMAN: Męczy mnie bezustanna walka z własną pamięcią. Alzheimer już się zbliża, już
puka do mych drzwi… #ja filozof #myslesobie
Laptop ożył po dotknięciu myszki. Wektorowa tapeta i otwarty w małym oknie dokument tekstowy. Zdanie. Miało prowadzić do czegoś, a uparcie prowadzić nie chce. Miało być rozbiegiem,
a okazało się być szklanym murem. Było w nim coś i nie było w nim nic. To było ostatnie zdanie.
To było pierwsze zdanie.
Prorocy, boscy szaleńcy, frustraci, chorzy psychicznie, desperaci, odepchnięci od swych ołtarzy
kapłani, szamani, wieszcze, narkomani owładnięci transem i wielu innych, których oczy płonęły
żarem poznania, zwiastowali nam nadchodzący czas odnowy, czas odkupienia.
Jak strzępek książki wyjęty z popiołów ognisk hunwejbinów, czarnych czy brunatnych koszul.
Ślad tego, co było, znak tego, co jest, pomruk tego, co będzie. Gdyby wiedział, gdyby znał odpowiedź. Nie znał nawet pytania. Wyłącznie to jedno zdanie.
Kosz, a obok kosza ikona. Nowy plik graficzny. ROZMOWA 88. Screenshot dialogu prowadzonego tuż przed zaśnięciem na randomowym czatroomie. Kolejny do kolekcji. Rozmowa osiemdziesiąta ósma.
TEP2309: Prorocy, boscy szaleńcy, frustraci, chorzy psychicznie, desperaci, odepchnięci od swych
ołtarzy kapłani, szamani, wieszcze, narkomani owładnięci transem i wielu innych, których oczy
płonęły żarem poznania zwiastowali nam nadchodzący czas odnowy, czas odkupienia.
LAMAPREZYDENTEM: Strzeż się, ludu, który proroków swych prowadzisz na stracenie! Bliskie
zaprawdę, bliskie jest KRÓLESTWO NAJNIŻSZEGO! Idzie on w purpurze, a przed nim i za nim
MAŁY KSIĄŻĘ kroczy! ;)))
SAMSEKSIO: Poebało Cie!!! Co piszszesz?
DOBRYBOG666: Wszyscy Księrza i cały kościół (celowo malom litera) to narkomanii i pedofilce.
W XXI wieku nie pownno być miejsca dla takich jak ONI! Kler do gazu! PIUS X ostatni prawdziwy
PAPIEŻ przewraca się w grobie.
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Misio1988: KURVVA, GÓWNO! SAMSEKSIO wyrażaj się!
GŁOSPRAWDY: Nie znam złego księdza!!! Wszyscy wypisują jakieś bzdury, ale nikt nie powołuje
się na jakieś PRAWDZIWE FAKTY! Niemiecka, germańska, pruska i ruska propaganda to nie jest
informacja! A NA DRZEWACH ZAMIAST LIŚCI BĘDĄ WISIEĆ KOMUNIŚCI!
Pytanko21: A na drzewach oczywiście nadal będą wisieć liście!!!!!!!!!!
Milada44: Jebać tych postkomunistycznych chooyi. NIECH ŻYJE WOLNA POLSKA!
LECHrokPAWLACZ: O jakiej wolnej polsce mówimy?! Polska jest skołtunioną niewolnicą zachodu!
#Izaura Jebać! Jebać! Jebać! UE!
Konstytucjonalista: Badania wykazują średni wzrost gospodarczy od 2004 roku do chwili obecnej
na poziomie 2,4% PKB!!! (Przypomnę tylko że w latach 92–-99 średni wzrost wynosił 3,7%).
To KPINA!!! WON Z BONN!
Mati2255: Konstytucję na którą się powołujesz poparło tylko 53% biorących udział w referendem, przy frekwencji 43%. Czyli poparło ją jakieś 20% społeczeństwa! Ludzie oprzytomnijcie
wreszcie! Czy to konstytucja naszego społeczeństwa? Mówie NIE takiej konstytucji. My Naród!
TEP2309: Prorocy, boscy szaleńcy, frustraci, chorzy psychicznie, desperaci, odepchnięci od swych
ołtarzy kapłani, szamani, wieszcze, narkomani owładnięci transem i wielu innych, których oczy
płonęły żarem poznania zwiastowali nam nadchodzący czas odnowy, czas odkupienia.
Koh 1,8: Co to znaczy???
TEP2309: TY mi powiedz.
Koh 1,8: Nie wiem! Co mam CI powiedzieć? Skąt to masz?
Koh 1,8: SKĄD* TO MASZ????!!!!!!
TEP2309: Nie mam pojęcia.
Koh 1,8: Gdzie znalazłeś to zdanie?
Misio1988: W DUpie! W dupie je znalasł! Co się interesujesz? Książke piszesz Koh!?!?
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TEP2309: Napisałem je.
Koh 1,8: Wiedziałem!
Koh 1,8: I nastała nieprzenikniona ciemność, i myśleli wszyscy, że oto nadszedł kres. Podniósł się
lament i płacz. Wyły alarmowe syreny, a dzwony w świątyniach biły na trwogę. Był czas wielkiej
pokory, czas pychy i hańby dla całej ludzkości.
TEP2309: Skąd to?
Koh 1,8: NATCHNIENIE.
Nic. Znowu nic. Pustka.
Zamknął komputer.
Odpowiednio zmarszczył ręcznik na lewym ramieniu, poprawił gumkę bielizny, uniósł głowę
i w tej tryumfalnej pozie głęboko zaciągnął się październikowym powietrzem. Oderwał ułamaną
końcówkę papierosa, która byłaby poważną przeszkodą w paleniu i ostrożnie odłożył ją na nakrętkę
słoika. Wyuczona w domu oszczędność nakazywała pozostawić tę część papierosa ze śladową
ilością tytoniu do wykorzystania przy rolowaniu wieczornego skręta.
Poeta ciśnie z niego. Wrócił po komórkę i spróbował zadzwonić. Brak sygnału. Wiadomości
wysłane nad ranem. Zadzwonił znowu. Brak sygnału. Cisza.
Rozejrzał się po zasyfionym balkonie w poszukiwaniu źródła ognia. Na zdezelowanej szafce
w stylu biedermeier stał słoik wypełniony przesiąkniętymi wodą petami, doniczka z uschniętą
pelargonią lub surfinią, porcelanowa figurka myśliwego z prezerwatywą naciągniętą do pasa,
służącą mu za wodery i kompozycja z dwudziestu butelek po rzemieślniczych piwach, uzupełnionych wyższymi butelkami po winach.
Olśnienie nadleciało z parszywym gołębiem, który postanowił urzadzić sobie salon odnowy
w chodnikowej kałuży. Igor sięgnął do karmnika, skąd wyciągnął umocowaną niegdyś pod daszkiem paczkę zapałek.
– Si vis pacem, para bellum – wyszeptał, przypalając papierosa i znów poprawił spełzający
z ramienia ręcznik.
@TEPISHMAN: Manna od #Bóg nam dana! #papieroszrana
Spojrzał na starą stolicę imperium. Budynki ze szkła i stali wymieszane z secesyjnymi kamieniczkami uzupełnionymi gierkowską zabudową z wielkiej płyty.
ZADBAMY O TWOJE PIENIĄDZE!
ART. PAPIEROWE
SOLARIUM!!!
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INTERNET ŚWIATŁOWODOWY – NAJSZYBSZY W MIEŚCIE
Lodziarnia! – Lody Wyrób Własny
BRAMA WJAZDOWA – NIE ZASTAWIAĆ!
DORADCA FINANSOWY
Warzywniak, dyskont i buda z kebabem na wzgórzu świątynnym z górującą ponad tymi ofiarnymi ołtarzami wieżą sanktuarium. Mięso i płody ziemi na ofiarę bogom. W ogień, pod topór i nóż,
zapach chleba, krwi, soku i tłuszczu. Posapywanie, mlaskanie, ziewanie, stękanie wymieszane
z cichym wrzeniem modlitw.
Nieco dalej siłownia „Capua”, w której osiedlowe karki kształcą sią na gladiatorów. Ich pot
powoli wsiąka w tapicerkę urządzeń, kropla po kropli, hartują się, krzepną. Wyruszą wreszcie,
by na przystanku, w tunelu, za śmietnikiem, na parkingu pod dyskoteką stoczyć wielką walkę.
Ave Caesar morituri te salutant! I całe Amphitheatrum Flavium będzie rozdzierać sobie gardła na
ich cześć, ulice zapamiętają ich imiona i pamiętać je będą do następnych igrzysk.
Wreszcie Forum Magnum w rejonowej przychodni, pod blokiem i na skwerze koło fontanny.
Matrony w swych wełnianych paenula gausapina chroniących przed chłodem jesieni z gustownymi moherowymi beretami i tanimi parasolkami, obywatele w swoich filcowych, spranych toga
virilis i chłopcy w nieznośnie jaskrawych toga praetexta. Plotkowali, spiskowali, walczyli, upijali
się, oddawali cześć, handlowali, grali w kości i pili wino. Bezustannie ktoś kręcił się, poszukiwał
uszu chętnych wysłuchać jego historii. Ten był przecież w Ravennie, inny miał wieści z Betyki,
jeden pił wino zaprawione ziołami z senatorami, drugi widział niezwykłe zwierzęta prowadzone
na arenę, ona spała z kapłanem, on zadźgał edyla. Rynek nie znał wytchnienia, nie znał snu, nie
wiedział, co to spokój.
Wrócił myślami do bardziej współczesnych problemów. Spotkanie było umówione o dwunastej. Nie pamiętał nazwy lokalu. Usiądzie w jakimś, napije się piwka i poczeka na telefon. Gdy
zadzwoni, zacznie awanturę i zmusi rozmówcę do spaceru.
Papieros kończył się niebezpiecznie szybko, radość postmelanżowego poranka podtrzymać
mogła tylko czarna kawa. Wszedł do mieszkania, ręcznik rzucił na krzesło i w samych bokserkach
wparadował do kuchni, gdzie siedziała na wpół przytomna dziewczyna ze smartfonem w ręce.
– Cześć – zaczął niepewnie.
– Cześć.
– Jak tam? – Wcale nie chciał zadać tego pytania, ale to zrobił.
– Zajebiście.
Ucieszył się z jej niechęci do kontynuowania rozmowy. Włączył elektryczny czajnik, wsypał
do kubka trzy łyżeczki kawy, zasypał je dwoma łyżeczkami cukru i zalał uczciwą porcją mleka.
– Co to za przystanek? – zapytała nagle, podnosząc wzrok znad telefonu.
– Nawet nie szukaj. Wszystkim dojedziesz do centrum. Co chwila coś jedzie.
– Czemu Poeta przepadł tak nagle?
– A przepadł? – Tepish zamarkował zdziwienie.
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– Wyszedł po czwartej wkurwiony na maksa. Warczał pod nosem, przeklinał. Pijany czy naćpany?
Nie wiem. Krew leciała mu z ręki i wargi. Nie ogarniał świata. Chciałam nawet iść za nim, ale
Generał zatrzymał mnie w łazience. Mówił, że sobie poradzi. Powinnam wtedy pójść. Generał
zaczął mnie rozbierać…
– Nie musisz kończyć. Poeta? Oczywiście, że da sobie rade. Nic się nie bój.
– Da jakiś znak życia?
– Serio. Odpuść. Będzie chciał, to się odezwie.
– Gadałam z nim wczoraj. Dziwny typ. Nie rozumiałam, o czym do mnie mówi. Myślałam najpierw, że chce mnie przelecieć, ale nie o to mu chodziło. Nie! Chyba chciał mnie przelecieć, ale
to teraz zupełnie nieważne. Potem zniknęliście na balkonie, a z balkonu wyszliście na zewnątrz.
Gdy wrócił, był cały mokry, złapał Agnieszkę i zaczął ją wyzywać od dziwki, a potem przepraszać. Nie ogarniam go.
– On sam siebie nie ogarnia. Taki typ.
Dziewczyna podniosła się z krzesła, wzięła torbę, poprawiła koronkową bluzkę i obciągnęła
plisowaną spódniczkę. Wychodząc na korytarz, zostawiała na policzku Tepisha ślad swojej szminki.
Uśmiechała się głupio, wkładając botki i zapinając oliwkowozieloną parkę.
– Cały dzień na wyjebaniu? – zapytała, prowokująco wpatrując się w bokserki.
– Nie. Za niecałą godzinę mam spotkanie.
– No to powodzenia. Podziękuj reszcie. Podeślijcie mi rachunek i numer konta.
– Dobra.
Woda w czajniku osiągnęła temperaturę wrzenia w momencie, gdy pierwszoroczna sunia
współlokatora trzaskała drzwiami. Myślał o seksie z nią, a skoro myślał o nim, to uprawiał z nią
seks. Nigdy przecież nie kochał się z konkretną kobietą, z jej myślami, problemami, ciałem, słowami, spojrzeniem, zapachem. Kochał się z urojeniem, pieprzył złudzenie, wgryzał się w marzenie, szarpał fatamorganę. Podczas seksu, podczas jego ostatniej fazy, na moment przed końcem
zawsze zamykał oczy, by nie dojść w niej, by dojść w fantazji.
KAWA ŚWIEŻO PALONA. PREMIUM QUALITY. MIELONA 100% ARABICA. GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI. BOGACTWO SMAKU.
Oleisty zapach gwatemalskiej kawy wypełnił podrażnione ketaminą nozdrza. Usiadł przy stole,
zjadł bułkę z goudą, która powoli przeistaczała się w ser pleśniowy. Myślał, że zwróci wszystko,
ale łyk aromatycznej kawy pozwolił utrzymać treść w żołądku.
@TEPISHMAN: Wyobrażacie sobie #horror, w którym grupa korposzczurów musi przeżyć
ranek bez kawy? #dobrakawa #pobudka
Siedział i wpatrywał się w przyklejony do lodówki znaleziony niegdyś w piwnicy plakat.
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Alkohol stręczycielem chorób wenerycznych!
Mocne. Krótkie. Twarde. Wypisane hitlerowskim fontem i lekko rozchylone usta z zalotnie
wilgotnym językiem. Przypomniał sobie pokój Hubertusa oblepiony zdjęciami narządów rozrodczych zarażonych kiłą, świerzbem, rzeżączką, wszawicą łonową, rzęsistkowicą. Kolaż tego
ginekologicznego czuba, który przez miesiąc nie dawał mu spokoju i stał się powodem seksualnej
abstynencji, niezbyt długotrwałej, a jednak odczuwalnej.
Elektroniczny zegar na kuchence wyświetlił dwudziestą minutę po jedenastej. Dopił resztkę
kawy i z precyzją godną sapera umieścił kubek na samym szczycie góry naczyń wypełniającej zlew.
– Czas spierdalać.
Założył na stopy wczorajsze skarpetki, które, jak wnosił po zapachu, nie wymagały jeszcze
prania i ruszył w miasto. Nie był ubrany jedynie w skarpetki, miał na sobie sfatygowane zielone
chinosy wyłowione niegdyś w pachnącym stęchlizną ciucholandzie, sweter z tureckiej wełny
i szary wojskowy płaszcz. Skórzana torba i wysokie wojskowe buty dopełniały całości, sytuując
jego aparycję gdzieś pomiędzy studentem polonistyki a kloszardem. Poprawdzie znacznie bliżej
kloszarda niż studenta.
***
Gdzieś zza murów miejskich słychać było tętent kopyt numidyjskich jeźdźców. Ćwiczenia rozpoczynały się jeszcze przed wschodem słońca i trwały, póki ognista tarcza nie znalazła się w zenicie.
Numidyjczycy okryci byli tunikami i skórzanymi pancerzami, w dłoniach dzierżyli włóczne
i wiklinowe tarcze, swych małych koni dosiadali na oklep i nie używając uzdy, rozkazywali im,
uderzając po łbach. Kartagińczycy zawsze mawiali o Numidyjczykach, że ci rodzili się w siodłach
i dlatego płacili im, by służyli w armii Kartago. Płacili złotem, srebrem, szklanymi paciorkami,
mirrą, cyną, żelazem, kadzidłami, suknem, zbożem, oliwą i winem. Liczny lud morskich kupców
stać było, aby oszczędzić krew swych synów.
Kopyta biły równo po placu za Bramą Utycką. Tysiąc jeźdźców w luźnym szyku wykonywało
rozkazy wodza obserwującego swą konnicę z murów miejskich. Okrutnie rozgrzany spiżowy chalkochidon wykuty przez syrakuzańskich kowali lśnił w śródziemnomorskim słońcu. Od pustyni
wiatr niósł pył, który mieszał się z potem spływającym po skroniach wojowników. Wszyscy marzyli
o cieniu i winie wymieszanym z gorzkimi ziołami osłabiającymi okrutne pragnienie.
W elektrycznym czajniku gotowała się woda i strugi pary przemieniały się w krople na zielonkawych płytkach kuchni. Samuel Korcz wyciągnął z szafki pudełko z ziołami. Wsypał je do kubka
i zalał wrzątkiem. Kwaśny zapach rozlał się po pomieszczeniu. Nie znosił gorzkiego smaku ziół,
ale tylko one przynosiły ulgę w chorobie wrzodowej, która męczyła go od ośmiu lat. Nigdy nie
myślał, że na starość wżery w błonie śluzowej żołądka będą jego największym zmartwieniem.
Te wrzody oraz rachunki, które gburowaty listonosz uparcie, miesiąc w miesiąc, podrzucał do
odrapanej skrzynki na listy.
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Podszedł do okna i otworzył je na oścież. Chłodne powietrze świtu momentalnie zawładnęło
kuchnią. Ciałem mężczyzny wstrząsnął dreszcz, a włosy na jego rękach poruszyły się nieznacznie.
Opuścił rękawy grubego wełnianego swetra, wpatrując się w krajobraz za moskitierą. W oknie po
drugiej stronie ulicy poruszyła się firanka. Ktoś widać też zbudził się z samego ranka, by obcować z majestatycznym obrazem świata bez ludzi. Samuel wiedział, że osoba po drugiej stronie
to kobieta, choć gruba zasłona przysłaniała jej postać.
Spojrzał na zegar. Nie zwracał uwagi na godzinę. Widział tylko upływ kolejnych minut, które
sączyły się jak krople z niedokręconego kranu.
Trinacria już dawno powinien piwnicznym oknem wejść do domu i miałcząc, domagać się swojej
porcji karmy. Nie miałczał. Stare kocisko musiało przepaść gdzieś na nocnych łowach. Na jesieni
i w zimie przepadał rzadziej, częściej grzał przy kaloryferze swoje bure futro. Latem wolał wychodzić za dnia, tak by nacieszyć się słońcem i obfitością młodego, nielotnego ptactwa. Najgorsza była
wiosna, gdy po erotycznych ekscesach wracał pokiereszowany i liżąc rany, rozmyślał o nocnych
przygodach. Władający aktualnie światem wilgotny październik powinien przygnać go do mieszkania.
Staruszek uruchomił sfatygowane radio i usiadł przy stole. Dmuchając w stronę kubka, rozpędzał unoszące się ponad nim kłęby pary. Czechosłowacki odbiornik wyrzucał potok słów
z warczącego głośniczka. Nienawidził pseudoreligijnych stacji z ich odstającą od współczesności wymową, z przerażająco uproszczoną wizją świata, z dyskusjami stronników tej samej opcji,
ale nie miał wyboru. Religijne rozgłośnie jako jedyne potrafiły mówić do człowieka. Inne stacje
czy to publiczne, czy prywatne zamieniły się w folwarki radiowców, którzy zarzucają słuchaczy
muzyką narzuconą im przez sponsorów, wypełniając chwile między kolejnym songiem a reklamami nienaturalnie entuzjastycznym bełkotem i coraz głupszymi konkursami. Całe szczęście
cztery lata temu telewizor z sykiem przepalonych obwodów wyzionął ducha. O czym właściwie
gadają? Korcz wsłuchiwał się w rozmowę od dziesięciu minut i choć rozumiał słowa, nie potrafił
zrozumieć istoty. Krzyż, oświata, stocznie, górnicy, partia władzy, polskojęzyczne media, niemiecki kapitał, ropa naftowa, gazoport, znów stocznie i górnicy. Wyłączył odbiornik.
Gdzieś płakało dziecko. Dzieci ciągle płaczą.
Dopił resztkę ziół, umył kubek i przeszedł do pokoju, który po śmierci żony zamienił w gabinet.
Usiadł na skrzypiącym krześle przy starym stole pełniącym teraz zaszczytną rolę biurka.
Robiąc porządki w szafie na strychu, znalazł pudełko po butach Moleno, w którym trzymał
stare listy. Nie ukrywał ich przed żoną, ale nie chciał, by podczas jego nieobecności wylądowały
w piecu kaflowym lub koszu. Lubił czasem zerknąć do nich, zwłaszcza do tych, które otrzymywał
kiedyś od dziewcząt darzących go sympatią. Ona nigdy nie lubiła, gdy zerkał.
Dziś nikt do niego nie pisze. Wtedy było inaczej. Pisały i on odpisywał.
Stos starych listów leżał w pudełku. Osiem przeczytanych leżało po drugiej stronie stołu. Sięgnął do kartonu i wydobył z niego niewielką kopertę. Nie przypominał jej sobie. Była niedbale
rozerwana. Otwarta nazbyt niecierpliwie.
Pod oknem przeciągle zawył pies, po chwili wtórowały mu inne. Wszystkie psy w okolicy zaczęły
wyć. Korcz podszedł do okna i wtedy dopiero usłyszał nadjeżdżający ambulans. Stał przy oknie,
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czekając na przejazd karetki. Auta zjeżdżały na pobocza, torując drogę. Niebieskie, migające światło pojawiło się gdzieś daleko i naraz dźwięk syreny zamarł. Psy wciąż jeszcze wyły, gdy karetka
jechała cicho środkiem drogi pod oknem Samuela. Mężczyzna przeżegnał się i zamknął okno.
Wyciągnął z pożółkłej koperty niewielką, wygniecioną, błękitną kartkę. Plama po kawie, ślad
czerwonej kredki i data.
24.01.1975
Wiedział, kto wysłał ten list. Odczytał to z koperty. Nie pamiętał jednak, dlaczego go wysłał. Nie
pamiętał ani jednego słowa z jego treści. Rozłożył kartkę zapisaną niezgrabnym pismem, które
nie należało do nadawcy. Niewiele. Wyjątkowo krótka wiadomość.
Powinniśmy tam wrócić.
Pismo należało do kobiety. Nie było tutaj żadnych wątpliwości. Dokładność, elegancja, prostota,
czytelność. W ten sposób piszą tylko kobiety. Pisała jednak szybko. Litery były wyraźnie pochylone.
Trzy słowa. Nic więcej. Wziął do ręki kopertę i obejrzał ją dokładnie. Nadawca nie był autorem
listu. Kto nim był?
Zamknął oczy i starał się wrócić pamięcią do początku lat siedemdziesiątych. Przypomniał sobie
swój pierwszy samochód. Rozlatującą się Skodę 1102, którą ojciec kupił od sąsiada, gdy ten stracił
nogę w kopalni. Spędził rok w garażu i przestał spotykać się z Jolką. Ona wciąż mówiła o ślubie.
On miał wtedy ciekawsze rzeczy do roboty. Poznała potem kogoś i w siedemdziesiątym czwartym wzięła ślub. Spotkał ją kiedyś u franciszkanów. Miała szarą twarz, worki pod oczami, włosy
sztywne od lakieru i pożółkłe paznokcie. Była w ciąży. Teraz ma trójkę dzieci i pięcioro wnucząt.
W siedemdziesiątym drugim, dzięki ojcu, dostał robotę na ciężarówce. Nie wiedział wtedy, że
następne trzydzieści pięć lat będzie jeździł ciężarówkami. Zaczynał od Pragi, z Pragi przesiadł
się na ZiŁa, z ZiŁa na Tatrę, z Tatry na Stara. Gdy odchodził z firmy wprowadzali nowe wozy
IVECO. Miał zawód, swoje pieniądze, mieszkanie po dziadkach ze strony matki, przyjaciół do
wódki i żadnych zmartwień.
Latem, siedemdziesiątego trzeciego pojechali ze znajomymi na wyprawę po Polsce. Słońce
topiło asfalt i wnętrze samochodu zamieniało się w piekielną komnatę. Bizony, ursusy, belarusy
i zetory jeździły po suchych polach, wznosząc za sobą szare wstęgi kurzu. Jechał z Romkiem
i Andrzejem. Z trasy zgarnęli Anielę i Zuzę. Korcz zafascynował się Zuzą. Była wysoką szatynką,
wyzwoloną studentką historii sztuki w dziwnym kapeluszu, zwiewnej sukience i sandałach na
koturnach. Szukała kwaśnych jabłek, starych cerkwi i wakacyjnej przygody.
Przysunął do sobie pudełko. Niezgrabne palce szukały listu. Wysłała przecież przynajmniej
jeden. Pamiętał jej piegi i uśmiech, ale nie pamiętał jej pisma. Koperta za kopertą lądowała na
stosie obok pudełka.
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Ania

Imiona przelatywały mu przed oczami, zamieniając się w portrety kolejnych dziewcząt. Było ich
kiedyś tyle, tyle dziewcząt, tyle przygód, tyle namiętności, tyle opowieści. Teraz nie ma niczego.
Jest sam. Imiona, wciąż tylko kolejne imiona i kolejne obrazy. Szukał. Znalazł.
Zuzanna
Niebieska koperta ozdobiona była czarną dłonią wyciętą z kioskowej kalkomanii. Otworzył ją
wiele lat temu, delikatnie rozcinając papier. Pisała o studiach, o wyjeździe do Paryża, o pracy
w mazurskim klasztorze, niezbyt wylewnie, ale ciekawie. Wyciągnął list z koperty i rozłożył go
przed sobą.
23.03.1974
Miasto na zachód od Wschodu
Zdrastwujtie Wam Samuelu Bogdanowiczu!
U nas w mieście trynitarskiej wieży piękna wiosna poczęła się już na dobre! Śnieg, który przez nazbyt
już długi czas spowijał krajobraz, znikł teraz nawet z najbardziej zacienionych miejsc, koty w soczyście
zielonych trawach buszują, odprawiając swe erotyczne obrzędy, zaś w mym ogrodzie jawią się już nieśmiałe zawiązki pierwszych TRUSKAWEK!
Nie będzie pchania cebuli w oczy! – tak wołał lud na ulicach Wersalu. Dobre, prawda? Nie rozumiem
kompletnie, o co z tą cebulą chodzi, ale śmieszy mnie to okrutnie. Spektakl sam nie należał do tych, które
łatwe są w odbiorze, ale przyjemnie piętnował to, co piętnować trzeba. Cebula w oczy!
Letni semestr nie będzie u mnie należał do łatwych. Malarstwo i rzeźba XIX i XX wieku prawdopodobnie wykończą mnie do cna. Współczesne instytucje kultury też nie zarysowują się w barwach, które
uznaję za bliskie mojemu poczuciu estetyki. Szczęściem od listopada działa u nas Koło Czternastu Figur,
dzięki któremu znajduję upust dla moich naukowych aspiracji biegunowo przecież od programu akademickiego odległych.
Praktyki moje w klasztorze raczej mnie uwsteczniają. Archiwistyka nie jest i nie będzie moją pasją.
Mnisi nie noszą bielizny, ale nie pytaj o źródło tej obserwacji. Ukojenie znajduję tylko w czarnym jeziorze,
w którym pływam nocami ku uciesze świecących latarkami w moje piersi i łono miejscowych łowców
raków. Zbereźnicy! Powinieneś tu być i im popędzić kota!
Okrutnie tu nudno, szaro, pusto… Horyzonty niby coraz bardziej otwarte, a z każdym dniem coraz
bardziej zamknięte. Powinnam Ci tyle rzeczy pokazać, gdybyś przyjechał tu do mnie, ale wstydzę się
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siebie i proszę, byś mnie nie odwiedzał. Mierzi mnie jakiś wyrzut moralny wobec tolerancji na tę własną
nijakość. Muszę się przewietrzyć, uciec stąd…
Chcę podciągnąć się w pięknym języku Camusa, Moranda i Prousta, bowiem zarysowuje mi się perspektywa wyjazdu na półroczne stypendium do Paryża! Gdy tylko pomyślę o Luwrze, Muzeum Orsay, Muzeum
Montmartre, Muzeum Rodina, Picassa… Niebo czuję już pod stopami. Rozumiesz, gdzie będę uciekać?
Strzępić pióra dziś nie zdołam, wybacz. Lecz może wieść, którą ten list niesie, miła dla Twego serca
się okaże i puścisz w niepamięć ubogość mego rozpisania.
A więc au revoir, chłopcze!
Wdowa Słomiana Po Nikim, Lecz W Duszy Na Wieki
Zuzanna
PS
Wciąż czekam na mój zestaw kół zębatych, które mi przyobiecałeś.
Koła zębate przywiózł jej w maju. Była w lepszej kondycji, choć wciąż jakby jej dusza stała gdzieś
z daleka od ciała. Chciała, by został z nią kilka dni. Nocami chodzili po rozbuchanym seksualną
energią i wódką mieście. Dni spędzali, siedząc w wannie pełnej gorącej wody, sącząc tanie wino
i czytając francuską poezję w oryginale. Ona czytała, on nic nie rozumiał. On opowiadał jej o pracy
na ciężarówce, o problemach swoich kolegów z żonami i dziećmi, o nowych współlokatorach,
o kolejnym remoncie skody. Ona o Lévi-Straussie, Husserlu, Jaspersie, o renowacji stolicy, zaginionych dziełach sztuki odnajdywanych w prywatnych zbiorach w Ameryce Południowej. Topili
się w zielonkawej wodzie, w emaliowanej żeliwnej wannie i świat za maleńkim oknem wydawał
się taki szary i odległy, że aż nierealny.
Ostatniej nocy nie chodzili po mieście. Mówiła, że muszą iść do króliczej nory. Dał złapać
się za rękę i poszedł z nią. Trafili do starej kamienicy, przed drzwi mieszkania, na których ktoś
przywiesił reprodukcję „Krzyku” Muncha. Przywitał ich zarośnięty mężczyzna ubrany jedynie
w granatowe radzieckie bryczesy. Zuzanna wyszeptała mu coś do ucha, on uśmiechnął się, pocałował ją w policzek i zaprosił na pokoje. W powietrzu unosił się zapach benzyny i rozpuszczalnika.
Szli ciasnym, ciemnym, wysokim korytarzem pomiędzy szafami i stosami pudeł. Mijali kolejne
drzwi do niewielkich pokoików, z których każdy wyglądał jak inna galaktyka. Wszędzie panoszyli
się otumanieni młodzi ludzie. Uśmiechnięci, spowolnieni, zdziwieni. Bez zębów, z zapadniętymi policzkami, z drżącymi dłońmi i niemrugającymi powiekami. Na ścianach wisiały strzępki
różnokolorowych materiałów, obrazy przedstawiające cieknące symbole i figury demonów, rury,
liście wycięte z barwnej bibuły, kable, ikony, płyty winylowe, kawałki blachy z wytłoczonymi
wzorami i drewniane płaskorzeźby. Okna były przysłonięte grubymi bordowymi zasłonami. Całe
światło dawały świece i zakurzone lampy.
Siedli w pokoju z dwoma mężczyznami i kobietą. Nie pamięta teraz ich imion, nie pamięta
twarzy, pamięta tylko gesty. Byli jak Indianie, jak szamani, jak ci, którzy osiągnęli wyższy stopień wtajemniczenia i mają prawo dopuszczać nowicjuszy do wielkiej tajemnicy. Jeden z nich
wyciągnął z pudełka dwie kolorowe szmatki i nasączył je płynem, który nazywał tri. Dziewczyna
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przyłożyła materiał do nosa Samuela. Zaciągnął się. Słodki, ciężki zapach rozpuszczalnika wypełnił
jego nozdrza. Wpatrywał się w twarz Zuzy. Była ładna, nieco zaniedbana, ale bez wątpienia ładna.
Potargane włosy o rudawym odcieniu, wystające kości policzkowe, wąskie usta. Wtedy, otumaniając się rozpuszczalnikiem, zrozumiał, że zakochał się w tej kobiecie, którą znał czternaście dni.
To jej ręka skreśliła trzy słowa na błękitnej kartce. Skreśliła je rok po tym, gdy widzieli się po
raz ostatni w spelunie wąchaczy. Nie napisała nic więcej. Trzy słowa. Powinniśmy tam wrócić.
Wrócić gdzie? Wrócić do tej speluny, w której na jego oczach oddawała się dwóm narkomanom?
Chciał wtedy tylko wymiotować, wymiotować i uciec stamtąd. Uciekł. Zapomniał.
Trinacria nie wracał.
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komentarz: dominika kardaś

Listy i tweety
Gdyby tekst Bartosza Benducha był kasowym amerykańskim filmem, jego trailer kończyłby się –
z właściwą trailerom swadą i patosem – zapewne tak: „Dwie historie. Dwa pokolenia. Dwóch
bohaterów. Jeden kot”. Całości towarzyszyłby dramatyczny głos lektora i głośne „bang” przy
każdym zdaniu. Coming soon. Oczywiście, opowiadanie Czy tabsy mogą zabić kota?1 nie ma rozmachu wysokobudżetowej produkcji kinowej, wcale też do niego nie pretenduje. Przeciwnie, jest
to niewielki dyptyk prozatorski, a narracyjny ośrodek każdej z jego części stanowią opisy przeżyć dwóch głównych bohaterów, odpowiednio: Igora Tepisha i Samuela Korcza. Tekst ma przez
to charakter bardzo kameralny, miejscami wręcz intymny – zatem nie ze względu na rozmiary
fabularne przywołuję tutaj zwiastunową kliszę „dużo czegoś tam, jedno coś”.
Benduch zaczyna obrazem przywożonych do sklepu ryb. Fraza jest mocno zrytmizowana,
jakby ułożona w takt wyznaczany przez przerzucanie skrzynek z ciężarówek do magazynu. To
pierwsza z historii – poimprezowy poranek w wykonaniu Igora Tepisha, egzaltowanego studenta (prawdopodobnie MISH-u) z artystowskimi pretensjami. Benduch tworzy postać irytującą
i nieco przerysowaną. Tepish poza tym, że przy porannym papierosie raczy sam siebie łacińskimi
sentencjami, pije też wyłącznie rzemieślnicze piwa i ubiera się w lumpeksach (chociaż stać go
na rzemieślnicze piwa), a na lodówce w kuchni ma oldschoolowy plakat Świerzego. Prawdopodobnie myśli, że jest wyjątkowy, bo dla beki udziela się na czatach, żeby móc swoim intelektem
pognębić przeciętniaków niezdolnych do przyswojenia takiej dozy ironii, jaką on jest w stanie
z siebie wykrzesać. Prawdopodobnie myśli, że jest wyjątkowy także dlatego, że wytworzył sobie
koncepcję, według której nie kocha się z konkretną kobietą, ale ze swoim własnym wyobrażeniem o seksie (dude... no).
Z narcystyczną osobowością bohatera współgra silnie zsubiektywizowana narracja – współgra, co
nie znaczy, że nie irytuje. Jego opowieść jest sylwiczna, charakterystyczna dla umysłu millenialsa:
przenikają się w niej mgliste wspomnienia ubiegłej nocy, echa ostatnich lektur, wiadomości SMS,
tweety, napisy na opakowaniach i dyskusje na forach internetowych. Rzeczywistość przepuszczona
przez ten hiperwrażliwy umysł przypomina patchwork: złożona z przypadkowych elementów
w przypadkowym układzie (refleksję bohatera przerywa tekst reklamowy, bo jego wzrok właśnie
spoczął na tym napisie), ale ostateczna. To nie miniaturowa Gra w klasy, gdzie możemy czytać
całą historię po bożemu albo – wedle kaprysu – zabawić się w skakanie po rozdziałach. W opowiadaniu Benducha narracja staje się śmietnikiem umysłu, aparatem skanującym wszystko, co
przejeżdża na taśmie pod jego czujnikami. Autorowi udało się uzyskać efekt spójności bohatera
ze sposobem opowiadania, ale jak pretensjonalny jest Igor Tepish w swoim swetrze z tureckiej
wełny, tak o pretensję ociera się momentami nagromadzenie cytatów współtworzących materię
Tytuł Czy tabsy mogą zabić kota, a Kartagina musiała zostać zniszczona? został zmieniony na Prochy dla kota już po
powstaniu tego komentarza (przyp. red.).
1
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narracyjną pierwszej części. Nie chodzi o to, że w efekcie zabiegu tekst staje się multimedialną
hybrydą, bo to akurat można uznać za sukces Benducha jako twórcy współczesnego opowiadania realistycznego. Chodzi raczej o jakiś rodzaj zadufania w tym totalizującym sposobie narracji
i bijącym z niego przekonaniu o własnej wyjątkowości. A trochę jest tak, że ani Igor Tepish nie
jest jedynym takim studentem MISH-u, ani opowiadanie Bartosza Benducha nie jest jedynym
takim opowiadaniem. Co samo w sobie nie jest niczym nagannym, po prostu nie ma co zachłystywać się sobą.
Na tle tej opowieści, urwanej wraz z (domniemanym) wyjściem Igora z mieszkania, rozpoczyna się druga część tekstu. Zmienia się miejsce, zmienia się bohater, zmienia się również,
może nie tyle tryb narracji, co jej temperament. Umysł Samuela Korcza nie przypomina tablicy
na Facebooku – strumień świadomości poprowadzony jego tropem jest uderzająco analogowy
w porównaniu z pierwszą połową tekstu, w której obserwujemy młodszego bohatera. Tym, co
rozbija porządek opowieści (a także porządek poranka emerytowanego kierowcy ciężarówki),
jest archaiczne medium komunikacji – list. I stara, dobra retrospekcja. Sprawdzony schemat:
bohater, obowiązkowo już nie pierwszej młodości, przegląda z nostalgią korespondencję miłosną z dawnych czasów. Znajduje liścik przypominający mu jedną z dziewczyn, z którą coś go
kiedyś łączyło – przygoda krótka i koniec końców chyba niezbyt udana. Nasz bohater pogrąża
się we wspomnieniach, odnajduje kolejny list kobiety, który tym razem przywołuje ostatnie ich
spotkanie. Uczucie rozczarowania, rozdrażnienie. Koniec.
W opowiadaniu Czy tabsy mogą zabić kota Bartosz Benduch zestawia dwa tryby opisu rzeczywistości: hiperrealistyczną optykę przeczulonego oka i nostalgiczne spojrzenie w przeszłość. Ich
odmienność wynika z odmienności doświadczenia bohaterów, pewnie przede wszystkim z różnicy
pokoleniowej i środowiskowej. Można jednak zauważyć, że świat prostego emeryta zainfekowany został przez historię opowiedzianą w pierwszej kolejności: druga część tekstu zaczyna się
historycznym wtrętem, sceną z kartagińskiego placu ćwiczeń – element obcy, nieprzystający do
reszty, który przelał się przez granicę trzech asterysków rozdzielających obie połowy. Do tego
kot Samuela nosi imię Trinacria (inna nazwa Sycylii, a także nazwa trójnożnego symbolu tej
wyspy), wśród kotów mało popularne i tyleż niecodzienne, co trudne do wymówienia. Ta „dziwaczność” to jakby pogłos starożytnych kontekstów rozsianych po pierwszej części opowiadania.
Zresztą również w pierwszej części antyczne fascynacje Igora, który na porannym kacu oddaje
się lekturze Swetoniusza (MISH), nie tylko wpływają na sposób widzenia rzeczywistości przez
młodego bohatera, ale także znajdują swoje odbicie w elementach od bohatera – zdawałoby się –
dużo mniej zależnych, jak na przykład nazwa siłowni „Capua” (miejscowość, w której wybuchło
powstanie Spartakusa) czy sklepu rybnego „Ostia” – pomysł całkiem błyskotliwy, bo poza tym,
że Ostia to starożytny port, przez swoje brzmienie może kojarzyć się czytelnikowi z ością w nieco
szlachetniejszym wydaniu, a jak dobrze wiemy, szlachetność nazwy jest tym, na czym polskiemu
drobnemu przedsiębiorcy zależy najbardziej.
Mamy więc rozintelektualizowanego studenta, który czyta Żywoty Cezarów, ujawnia się z wieszczymi zapędami na forach internetowych i nie do końca pamięta, czy razem z kolegą o nader

189

ko n t e n t. k wa rta l n i k l i t e r a c k i

egzaltowanym pseudonimie Poeta zabił ubiegłej nocy kota. Mamy dobiegającego siedemdziesiątki
właściciela kota, który pije ziółka na żołądek i wspomina czasy, kiedy dał się ponieść szalonej
przygodzie. Dwie historie. Dwa pokolenia. Dwóch bohaterów – których nie łączy nic poza tym,
że każdy z nich przynajmniej raz zaliczył odlot. Mamy też dwa pytania postawione w tytule, nieprzystające z pozoru do siebie jak dwie połówki opowiadania.
Jedno z nich to pytanie o potencjalne, drugie – o dokonane. Na żadne z nich nie znajdziemy
w opowiadaniu Benducha odpowiedzi. Oba wydają się też naiwne: jasne, że tabsy mogą zabić kota
(skoro przy odpowiedniej dawce mogą zabić człowieka) i co to za pytanie, czy Kartagina musiała
zostać zniszczona? Z perspektywy „teraz” prawdopodobnie musiała, bo jaką w przeciwnym razie
mielibyśmy pewność, że nasze bycie tutaj jest słuszne i prawomocne? Właściwie są to substytuty
pytań, które zadajemy sobie, żeby poczuć się lepiej. Igor woli podchodzić do sprawy hipotetycznie.
Ponieważ nie pamięta, czy plan nafaszerowania kota narkotykami został wcielony w życie podczas
ostatniej imprezy, woli uznać wiadomości od Poety za majaczenie lub wygłup. Od teraz pytanie
„czy tabsy mogą zabić kota” staje się dla niego pytaniem hiper-hipotetycznym, bo jego celem jest
nie znalezienie odpowiedzi, ale utrzymanie faktu w stanie ontologicznego zawieszenia – bohater
nie chce wiedzieć, czy faktycznie zabił kota (a właściwie chce nie wiedzieć, czy zabił kota), więc
kurczowo trzyma się pytajnika. Jako natura skłonna do roztrząsania teoretycznych problemów
(„czy Kartagina musiała zostać zniszczona???”) lepiej czuje się w konfrontacji z pytaniem bez
odpowiedzi niż z realnością dokonanego – lub nie – czynu.
Benduch pokazuje nam w swoim opowiadaniu dwie ucieczki: młodszy z bohaterów ucieka przed
tym, co być może się stało, przed odpowiedzialnością za głupi wybryk. Wrzuca tweety o papierosach i kawie, żeby nie musieć myśleć o wiadomościach od Poety. Samuel Korcz funduje sobie
za pomocą pudełka z listami małą, bezpieczną – wydawałoby się – ucieczkę przed samotnością,
która jednak kończy się niesmakiem. To ciekawe, że autor Czy tabsy mogą zabić kota w tym niedługim opowiadaniu uruchamia dwa motywy szeroko obecne we współczesnej kulturze: tęsknotę
za przeszłością i postępującą mediatyzację rzeczywistości. Ich zestawienie ze sobą pokazuje, że
każde pokolenie ma jakieś lęki i swoje sposoby na ich uciszenie – żaden z tych lęków nie jest lepszy
ani gorszy, podobnie jak metody ich zwalczania. Oszukujemy siebie wszyscy i wszyscy uciekamy
przed jakąś prawdą. A kot? Kota Schrödingera lepiej nie wyjmować z pudełka, bo przynajmniej
dopóty, dopóki tam zostanie, nie możemy mieć go na sumieniu.

Dominika Kardaś – (ur. 1993) – prawie absolwentka filologii polskiej na UJ, która zaprzedała
duszę korpo. Redaktorka czasopisma naukowego „Polisemia”. Pochodzi z Gdańska.
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Tekst usunięty na prośbę Autora.
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komentarz: zyta pokój

Czy literaci mają rozum i godność człowieka?
Hehe, Anonki, ano odjebało się, odjebało. Poważny kwartalnik literacki (XDDD) publikuje pastę.
A czytelnicy takiego pisma, jako straszne normixxy, pewnie nawet nie wiedzą, co to. Przywołajmy zatem polskiego klasyka gatunku i wyjaśnijmy im to zjawisko jego słowami: „pasta to
kopiujwklejka lub inaczej makaron”. I co, zrobiło się jaśniej w główkach? No ja myślę.
No dobra, inaczej – tu, na tych stronach KONTENTu przebiega granica światów. Normixlandia
spotyka się z Kekistanem. W takich sytuacjach trzeba pociągnąć za lejce beki (XD) i nawiązać stosunki dyplomatyczne. Pewne rzeczy wyjaśnić takim językiem, żeby co niektóre literaty naprawdę
się dowiedziały, co tu się odjebało. Otóż słowo copypasta ma swoje źródło w języku angielskim
(copy, paste – kopiuj, wklej) i pierwotnie stanowiło dyskredytujące określenie nieoryginalnej,
powielanej wypowiedzi internetowej. Współcześnie znaczenie tego słowa ewoluowało do terminu
oznaczającego tekst funkcjonujący w przestrzeni wirtualnej, przeznaczony do zostania viralem
(komunikatem rozprzestrzeniającym się wirusowo). Kultura tworzenia copypast rozpoczęła się na
czanach, czyli promujących nieskrępowaną wolność słowa anonimowych forach internetowych.
Chcecie skosztować tego gatunku? Sięgnijcie po pastę Mój stary jest fanatykiem wędkarstwa, Pastę
o Cejrowskim i butach albo Pastę o leczo. Dalej już Internet stanie przed wami otworem.
No ok, ale co ten KONTENT. Bawi się w Ha!art z dank memowych czasów i próbuje wydrukować Internet? Zresztą wydrukować to mocne słowo jak na pismo które wychodzi w nakładzie
mniejszym niż 100 egzemplarzy XDDD. Jeżeli coś ma docelowo zostać viralem, to naprawdę – to
czego mu potrzeba to publikacja w niszowym wydawnictwie dla masturbujących się do wierszy Rymkiewicza XDD Za chuja nie zrozumiałabym tej strategii, gdybym nie pomniała na słowa
Redaktora Anona z Wielkiej Kolekcji Past Polskich Czanów: „Mówi się, że w internecie nic nie ginie,
a to, co opublikujemy w sieci pozostaje w niej na zawsze. Na przestrzeni lat miałam okazję przekonać się, że nie jest to prawdą, zwłaszcza w świecie czanów, które są skonstruowane wokół
idei dynamiki i ciągłego zastępowania starych treści nowymi. To swego rodzaju cyfrowe tablice,
które po zapisaniu zostają zmazane, by zrobić miejsce dla tego, co w duszach gra anonom, ich
anonimowym użytkownikom, w danej chwili. Wieczne tabula rasa”. Publikowanie pasty w druku
zwartym, przynajmniej jak zawarł to w swoim programowych tekście krytycznym Redaktor Anon,
jest więc stawianiem wszystkim paściarzom i paściarkom, Anonom i Anonkiniom pomników
trwalszych niż z facebookowego walla.
Roland Barthes w trzecim numerze KONTENTu ogłosił śmierć memu. Kiedy jednak coś umiera,
rodzi się coś innego. Oto nadszedł czwarty numer z potężną pastą o barszczu sosnowskiego. Jako
komentator nie mam najmniejszego zamiaru wyjaśniać wam, co tu jest śmiesznego. Bieżcie i pijcie z tego kompot, rybki. Szkalujcie autorytety, nie znajcie granic dobrego smaku, zapomnijcie
o pięknie polszczyzny. Nie podoba się? Wolelibyście więcej porno-kontentu do spuszczania się nad
poszukiwaniem blasku i pracą w języku? Śmiało, handlujcie z tym, ślijcie reacty, ślijcie POLEMIKI.
Zyta Pokój – fanka Batmana.
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– kulturoznawca, psycholog społeczny, pedagog. Laureatka Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Dziedzinie Kultury. Autorka tomiku Twarze niedomknięte (Fundacja Kultury Afront, 2017). Współautorka kilku antologii, m.in. Dzieciństwo w Polsce. Kindheit
in Deutschland (Berlin, 2015). Wiersze oraz teksty krytyczne publikuje w prasie literackiej
i w Internecie.

ko n t e n t. k wa rta l n i k l i t e r a c k i

„Chcę być w drodze jak dziecko” – o Małej epoce Daniela Madeja
To, co od razu rzuca się w oczy, czy raczej – wraz z „odkrywaniem” kolejnych tekstów - zmusza
do zadania sobie wielu pytań począwszy od idei, przez warsztat, na myśli przewodniej przyświecającej autorowi skończywszy, to bardzo szlachetnie potraktowana przestrzeń. Szlachetnie
w znaczeniu dosłownym, choć przede wszystkim w kontekście precyzyjnej frazy, skrupulatnie
wydobywanych znaczeń i nieprzesadzonych, lecz stonowanych metafor, które „łyka się” niepostrzeżenie jak naturalne następstwa takiego, a nie innego stylu mówienia.
Bo autor Małej epoki mówi wiele, mimo że nie jest to głos bardzo donośny. Wręcz przeciwnie – jego siła tkwi w spokojnym prowadzeniu narracji, jakby od jednego epizodu do kolejnego
rozwijało się świadome poetyckie „ja”, naznaczone niecodzienną dziś skromnością w zachowaniu pewnej postawy (nie mylić z pozą) wobec otaczającego świata, ludzi, zjawisk, a nawet
własnych wyobrażeń czy sądów, choć nigdy niewypowiedzianych z pretensją, ani nawet opatrzonych wykrzyknikiem. Język wypowiadającego się podmiotu jest stonowany, a jego przekaz
niemal symboliczny. Może właśnie przez ten minimalizm tak bardzo widoczne są stosowane
przez autora zabiegi z przerzutniami – sprawne odchodzenie od dosłowności w już i tak maksymalnie nasyconych i skondensowanych strofach.
Zdaje się, że w tym właśnie tkwi siła wypracowanego warsztatu – wiedzieć na jak daleką
pozorność wypowiedzi można sobie pozwolić i do jakiego stopnia móc opierać na tej dźwigni
kształtującą się poetykę. Jeśli do tego wspomnimy o bardzo „otwartych” znaczeniowo porównaniach, tworzących pewną i stabilną płaszczyznę porozumienia z czytelnikiem, to bez wątpienia
jawi nam się ta poezja jako swego rodzaju furtka otwierająca kolejne, nowe, wykraczające być
może poza zamierzone ramy czy znaczenia. Efekt ten wzmacniany jest wyrażoną między wersami postawą podmiotu lirycznego, który z intymności własnego, małego świata („mieszczę się
w pokoju, ciasnym jak fotobudka”) ukazuje – jakby niechcący – ogrom wszechobecnych „ideologii”, w ramach których zamknąć można każdy mały manifest, każde działanie lub zaniechanie,
każdy niemy akt, prawdziwy lub pozorowany dla łaknącego informacji społeczeństwa. Tylko czy
poezja Madeja na pewno na tym nie traci? Bo co, jeśli okaże się, że owe konteksty mnożą się zbyt
łatwo, że wielość pozostawionych furtek ostatecznie, paradoksalnie, nie pozwoli otworzyć (się)
tej najważniejszej z nich? Jeśli taki sposób konstruowania języka, w zamyśle nieskomplikowany
i przystępny, w kolejnych publikacjach okaże się zabiegiem niewystarczającym, niezdolnym
zaproponować niczego więcej w sposobie istnienia tekstu i ostatecznie wypali się po krótkim
rozbłysku, nie formułując żadnego nowego charakteru czy estetyki? Autor sam przyznaje, że
nie zależy mu na zmanierowanym, hermetycznym traktowaniu języka, jednak ową przestrzeń,
wspomnianą przeze mnie na początku, można by zagęścić semantycznie. Mimo wszystko nie
mogę w tym momencie oprzeć się urokowi poniższych słów:
Za oknem pomarańczowy kogut – słońce
obraca się na koparce, a ja wbity w fotel,
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recenzje

niby bila w łuzę, spoglądam w kołowrotek
paska informacji
i w usta dziennikarki drobniutkie jak szlufka.

Cały ładunek ironicznego potraktowania otaczającego nas świata informacyjnego wyraża się
w tym, niemal niedostrzegalnym, akcie wolnej woli, jaką mimo wszechobecnego bełkotu rządców i nierządców są jeszcze w stanie zachować jednostki świadome, potrafiące z zalewu newsów
wyłuskać ważniejsze informacje. Spoglądanie staje się symbolem niemal zanikającego – lecz jednocześnie wskazującego na nieuniknioną banalność wszelkich wpajanych nam praw i prawideł –
skupienia uwagi na szczególe, na konkretności, na znaczeniu lub jego braku. Będąc bezpiecznym
w czterech ścianach własnego domu, można pokusić się o wiele większą swobodę i (wreszcie)
choćby intymne, subiektywne odczucia. Stąd wyraźny dystans podmiotu lirycznego wobec otaczającego go świata i jednocześnie, właśnie dzięki tej mimochodem wyrażonej ambiwalencji
(niemal jedynie w zamyśle, podtekście), opisywanie rzeczywistości w sposób „naświetleniowy”.
Stają się więc wiersze migawkami, chwilowymi odbiciami świata zewnętrznego, którego przecież
podmiot liryczny staje się uczestnikiem, nie mogąc znaleźć dla siebie (dla nikogo) innego miejsca („Ludzie nie zlani, lecz zbici w puszce, pod zadanym i bezpiecznym ciśnieniem”; wiersze: [I
będziemy odgarniać włosy], Warunki brzegowe, Potrząsanie szklaną kulą). Poza prywatnym, odciętym od wszelkich „krzyczących” ideologii światem, rodzi się postawa oporu, cichego manifestu,
sprzeciwu wobec konieczności ciągłego stawania po czyjejś stronie, opowiadania się za czymś
lub za kimś. Wystarczającym komentarzem, jasnym stanowiskiem zdaje się wskazanie palcem –
zasygnalizowanie, niby wyraźnym, a jednak cichym, wycofanym, zgaszonym głosem. Tyle. Bo
nie jest przecież celem samym w sobie „stać się nieśmiertelnym no life’em”.
Żyjemy w przedziwnych czasach. W ciągłym napięciu, pośpiechu, gonitwie, stresie, tkwimy
w relacjach, z których często, mimo ich toksyczności, nie potrafimy się wyplątać. Ciągle coś
wokół nas się dzieje, wciąż ktoś przeżywa małe i wielkie historie, układa, zapamiętuje lub stara
się zapomnieć o tym, co zabija i o tym, co pozornie wzmacnia. To epoka ludzi, którzy „nie mają
zielonego pojęcia o nadziei, zastąpił ją plan, dynamiczny algorytm”; mała epoka, w której „ostatecznie jesteś na łasce pań z HR-u”. W tak minimalistycznej formie zdołał Autor pomieścić wielki
obraz, w skromnych wręcz tekstach pokazał kunszt wydobywania znaczeń z nieskomplikowanych fraz – znaczeń złożonych również z tego, co ponad tekstem, co pozostaje w czytelniku;
z refleksji nad tym, dokąd to wszystko zmierza.
„Póki nas życie nie rozłączy/ chcę być w drodze jak dziecko”. Być może to jedyna sensowna
droga przejścia, z gotowością doświadczania i opisu, wnikliwej obserwacji i namysłu. I wreszcie, może tak właśnie trzeba, mając już wystarczającą wiedzę o świecie i ludziach – pójść o krok
dalej, zawłaszczając więcej przestrzeni dla siebie (?). „Bo nie ma czego się bać: lód pod nami
jest gruby”. Mimo wszystko.
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anna adamowicz

(ur. 1993) – pochodzi z Lubina. Diagnosta laboratoryjny, poetka, autorka tomu Wątpia nominowanego do Nagrody Literackiej Gdynia. Publikowała m.in. w „artPapierze”, „2Miesięczniku”,
„Opcjach 1.1′′, a także na stronie „Zeszytów Poetyckich”, w „biBLiotece” Biura Literackiego
oraz w antologii Grała w nas gra. Mieszka we Wrocławiu.
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Kukułcze jajo poezji1. Opis przypadku
Wstęp
Obudziłam się w środku nocy zlana zimnym potem i dysząca jak po przebiegnięciu maratonu
(okej, może raczej pięćdziesięciu metrów dzielących mnie od uciekającego tramwaju). Śniło mi
się, że z samego środka mojego brzucha wychynęła piętnastoletnia dziewczynka (pamiętacie
państwo scenę narodzin z „Obcego”?) o potężnym pelikanim dziobie, w którym trzymała jakąś
kobietę, ba, nie tylko trzymała, ale wręcz pracowicie ją połykała (cóż za pojemność przewodu
pokarmowego!), trzepiąc przy tym skrzydłami jak opętana.
Tajemniczą kobietą okazała się być Anna Ciarkowska, autorka tomiku (albo raczej tomu, ta
twardooprawna cegiełka ma ponad 300 stron) poetyckiego pt. Chłopcy, których kocham.
O Ciarkowskiej w ostatnich tygodniach pisano artykuły, polemiki do artykułów, polemiki do
polemik, posty, komentarze, listy i wiersze, więc niniejszym luźnym i (wciąż) niewyczerpującym
tematu szkicem dorzucam kamyczek do ukamienowanego już ogródka. Ale proszę się przyjrzeć temu kamyczkowi. Czy to ptak? Czy to samolot? Nie, to subiektywny rollercoaster, którym
przejedziemy na wskroś przez zjawisko wabiące się „Anna Ciarkowska” i odpowiemy (albo i nie
odpowiemy) na kilka nurtujących pytań (m.in. dlaczego piętnastoletnie dziewczynki łykają Annę
Ciarkowską jak młode pelikany, dlaczego środowisko zazdrości, dlaczego środowisko nie zazdrości, czym jest poezja, czym poezja nie jest, dokąd tupta nocą jeż etc.). Zapnijcie pasy, ruszamy!
Kim jest Anna Ciarkowska?
Nie do końca wiadomo. Z biogramu zamieszczonego na końcu Chłopców… można się dowiedzieć,
że to filolożka i literaturoznawczyni, „światłoczuła i nadwrażliwa zbieraczka mikrohistorii”,
ponadto lubi spacery, rekiny i przesłodzoną białą kawę. Na swoim profilu na LinkedIn określiła
się jako „rozmyślacz – rozkminiacz – ogarniacz”. Zrobiła licencjat z kulturoznawstwa, magisterium z filologii romańskiej oraz napisała rozprawę doktorską na temat „Francuskojęzyczna
literatura świadectwa pisarzy o polsko-żydowskich korzeniach: Anna Langfus i Piotr Rawicz”.
Wiersze pisze od wczesnej podstawówki, ale dopiero w zeszłym roku postanowiła je wydać. Najpierw zgłosiła się do „pewnego łódzkiego stowarzyszenia”, które było zainteresowane publikacją. Postanowiła jednak spróbować jeszcze gdzieś indziej i uderzyła do Wydawnictwa Otwartego,
będącego odpowiedzialną za literaturę popularną częścią grupy wydawniczej Znak. Po wstępnej
rozmowie z Otwartym założyła fanpejdż Chłopcy, których kocham. Prócz niego prowadzi też stronę
z rysunkami, który jednak cieszy się daleko mniejszą popularnością (57 553 lajki vs. 732 lajki na
dzień 14.02.2018).
Jej debiutancka książka ukazała się 31 stycznia br. i z miejsca wywołała burzę w mikrej liczebnie grupie społecznej, która na co dzień prawie nikogo nie obchodzi – w środowisku poetyckim.
Żywe dyskusje zaczęły wybuchać w różnych miejscach internetu raz za razem, jak rzucane na
„Jestem kukułczym jajem poezji”. Wypowiedź Anny Ciarkowskiej podczas spotkania w Empiku w Domu Handlowym
Renoma we Wrocławiu, 4.02.2018 (cytat niedokładny).
1
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oślep koktajle Mołotowa. Tam, gdzie pięciu dyskutantów, tam sześć różnych opinii na temat
całej sytuacji. Co się dzieje? Dlaczego wszyscy są wkurzeni na Ciarkowską albo na ludzi, którzy
są wkurzeni na Ciarkowską? Dlaczego trzeba pisać o tym kolejny tekst i go publikować? Po ile
dzisiaj masło w Biedrze? Jak żyć?
Po kolei.
Zastrzeżenia
W niniejszym szkicu poddałam analizie jedynie zjawisko rodzime, choć niewątpliwie za pierwowzór Ciarkowskiej można uznać Rupi Kaur i jej debiutancki tomik (ponownie: tom raczej, wydanie
dwujęzyczne ma ponad 400 stron) pt. Mleko i miód. Obie autorki początkowo zaznaczały swoją
obecność przede wszystkim w przestrzeni internetowej – Kaur na Instagramie, Ciarkowska na
blogu, później fanpejdżu. Obie książki są do siebie bliźniaczo podobne: wydane przez to samo
wydawnictwo, w identycznym formacie (12,7×19,7 cm), o zbliżonej strukturze (okładka, ilustracje,
podział na części) i tematyce (miłość, związki damsko-męskie), mniej więcej tak samo grube,
z zakładką w formie wstążki. Obie książki bazują na bezpośrednich, niepoddawanych obróbce
zapisach emocji i doświadczeń, czyniąc z tych dwóch elementów z jednej strony główny motor
napędowy twórczości, z drugiej – najistotniejszą wartość gotowych tekstów. Obie książki robią
furorę wśród czytelniczek i czytelników. Niezależnie od tego, jak bardzo Ciarkowska będzie zapewniała, że Chłopcy... nie są produktem, i że wydawnictwo nie przewidziało sukcesu komercyjnego,
komercyjność i przeliczanie wierszy na szekle będą biły po oczach i mordzie.
W pewnym stopniu opieram się podczas moich rozważań na spotkaniu autorskim Anny Ciarkowskiej, które odbyło się we Wrocławiu 4 lutego br. Ponieważ nie dysponuję żadnym nagraniem
audio ni video, muszę polegać li tylko na własnej pamięci i skąpych notatkach, dlatego też cytaty
z tego spotkania będą niedokładne.
Omawiam, zgodnie z tytułem, jednostkowy przypadek, niemniej jest to raczej próba opisania
pewnych mechanizmów i uporania się ze zjawiskiem, a nie znęcanie się nad konkretną osobą
czy oskarżanie jej o całe zło tego świata. Uważam, że kazus Ciarkowskiej można spokojnie ekstrapolować na wiele sytuacji, w których pozornie chodzi o literaturę, a w rzeczywistości o stado
innych pozaliterackich zagadnień.
Poezja akademicka, poezja alternatywna
Nie jestem literaturoznawczynią, psychologiem ani marketingowcem, ale też nie piszę tekstu naukowego, więc wybaczam sobie wszelkie braki w wiedzy (a zaraz później uzupełniam je
internetowym researchem na tyle, na ile jestem w stanie). Wiem natomiast to i owo na temat
medycyny akademickiej i alternatywnej, nauki i pseudonauki (mimo że pary medycyna-nauka
i pseudomedycyna-pseudonauka nie są równoznaczne, bo de facto jedno zawiera się w drugim,
w ramach niniejszego tekstu będę swobodnie żonglowała tymi pojęciami, ponieważ nie zaszkodzi
to w żaden sposób merytoryce tekstu). Na kanwie tej wiedzy zbudowałam sobie pewien model,
do którego częściowo (chociaż marzyłaby się analogia w skali 1:1, bo to i wygodniejsze, i ładniej
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wygląda) pasuje nie tylko zjawisko wabiące się Anna Ciarkowska, ale także rzekomy konflikt
między nią a środowiskiem poetyckim. Poobracajmy trochę tym modelem.
Krótko o dychotomii nauka-pseudonauka: nauka jest elitarna, bo opiera się na skomplikowanych badaniach, których wyniki są opisywane w trudno dostępnych i operujących niezrozumiałym
językiem czasopismach branżowych. Lekarze, których wiedza bazuje na medycynie akademickiej, są często niekomunikatywni czy wręcz nieuprzejmi, traktują pacjentów z wyższością, nie
starają się ich wysłuchać i zrozumieć, bo są nazbyt zajęci leczeniem ich. Pseudonauka dokonuje
demokratyzacji i reprywatyzacji, w pewien sposób dając każdemu możliwość bycia naukowcem –
dowolny niezwiązany z nauką człowiek może, opierając się na pseudonaukowym „zdrowym
rozsądku” i „chłopskim rozumie”, wysnuwać własne wnioski, niepokrywające się z wnioskami
naukowców. Medycyna alternatywna łączy w sobie cechy pozornie wykluczające się – z jednej
strony oferuje rzekomo nowoczesne i zaawansowane metody diagnostyki i leczenia (biorezonans,
żywa kropla krwi etc.), z drugiej strony odwołuje się do terapii „naturalnych”, opartych np. na
medycynie ludowej. Szarlatani są uprzejmi, cierpliwie wysłuchują pacjentów i dają im przede
wszystkim poczucie zrozumienia2.
W ramach wspomnianego modelu podstawmy współczesną poezję polską pod pojęcie nauki
lub medycyny akademickiej, natomiast Annę Ciarkowską pod pojęcie pseudonauki lub medycyny
alternatywnej. Co otrzymamy?
Po jednej stronie polską współczesną poezję, która z punktu widzenia przeciętnego człowieka
jest (podobno) nieprzystępna, niezrozumiała, elitarna, zamknięta w murach uniwersytetów. Żeby
należycie się w nią zanurzyć, potrzeba czasu i cierpliwości, wiedzy i oczytania (a jak się oczytać, skoro aby zrozumieć, trzeba być oczytanym etc.). Lwia część wydawanych obecnie książek
poetyckich nie jest dostępna w stacjonarnych księgarniach, więc nie ma możliwości natknąć się
na nie przypadkiem, spacerując po Empiku w poszukiwaniu kubka termicznego, ba, często trzeba
się postarać, żeby zdobyć niektóre tomy. Poeci są mrukliwi i nieprzystępni, a spotkania z nimi
niesympatyczne i sztywne. I jeszcze to patrzenie z góry, to wywyższanie się, to decydowanie, co
jest poezją, a co nie jest, to arbitralne „poezja nie jest emanacją wrażliwości, poezja jest pracą
w języku”3.
Z drugiej strony mamy Annę Ciarkowską, która demokratyzuje i reprywatyzuje poezję, głosząc, że jest ona dla wszystkich, bez wyjątku, niezależnie od tego, czy przyjmiemy perspektywę
czytelnika, czy twórcy; niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy oczytani ani jak sprawny jest
nasz warsztat, ponieważ w poezji chodzi wyłącznie o wrażliwość, emocje i oświadczenia. Podkreśla, jak ważny jest brak wywyższania się, słuchanie i zrozumienie. Ponadto łączy nowoczesność (publikowanie wierszy na Facebooku i Instagramie) z tradycyjnością utożsamianą przez jej

2
http://mitologiawspolczesna.pl/coca-cola-czyli-narodziny-kapitalizmu-ducha-pseudonauki/ [dostęp: 14.02.2018];
http://mitologiawspolczesna.pl/jerzy-zieba-zyje-matrixie-ukryte-terapie-mitologia-gnostycka/ [dostęp: 14.02.2018];
http://mitologiawspolczesna.pl/beata-pawlikowska-naukowe-teorie/ [dostęp: 14.02.2018]
3
   Justyna Sobolewska w „Kulturze na weekend”. https://www.youtube.com/watch?v=1XEZjddHAkA&t=289s [dostęp:
14.02.2018]
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odbiorczynie i odbiorców z pisaniem „z serca”. Jest miła i ciepła, na spotkaniach autorskich mówi
dużo, płynnie i ciekawie, po spotkaniach rozmawia z czytelniczkami i czytelnikami, czym wprawia
ich w osłupienie („wow, jaka ty jesteś normalna, gadasz z nami, jak to jest w ogóle możliwe”4).
Duża część narracji Ciarkowskiej bazuje na prostej dychotomii my-oni (my – wrażliwcy piszący
wiersze, oni – środowisko poetyckie, „poeci akademiccy” odrzucający pisanie oparte na emocjach). Emocje vs. intelekt, pisanie pod wpływem impulsu vs. kalkulowanie wiersza na chłodno,
czucie i wiara vs. mędrca szkiełko i oko, poezja przez małe pe vs. poezja przez duże pe. Wobec
tak czarno-biało skonstruowanego przez autorkę świata i wyraźnego opowiedzenia się jej po
jednej ze stron, przeciętna czytelniczka / przeciętny czytelnik chętnie identyfikuje się z tą, która
przedstawia się jako ta niewywyższająca się, normalna dziewczyna z ulicy, która jest wrażliwa
i wrażliwość tę przekuwa w teksty.
Charakterystyczna i znamienna jest wewnętrzna niespójność Ciarkowskiej na wielu płaszczyznach (mimo pozornej konsekwencji w budowie wizerunku). Ciarkowska z jednej strony twierdzi,
że nie przepada za określeniem insta-poezja (ponieważ kojarzy jej się z instant-poezją), z drugiej
strony Instagram jest jej naturalną niszą ekologiczną, chętnie też operuje tagami #poemsoninstagram oraz #instapoem5. Z jednej strony chciałaby poezji bezpretensjonalnej, prostej i bliskiej
czytelnikom, z drugiej strony nieustannie czyni z niej bożka i absurdalnie fetyszyzuje i poezję,
i sam akt pisania („wiecie, chciałabym pisać piórem w oprawionym w płótno kajecie, no ale
niestety piszę na telefonie i komputerze”6). Z jednej strony aspiruje do bycia mentorką i przewodniczką swoich czytelniczek i czytelników, podkreśla, jak ważne jest okazywanie wsparcia
i zrozumienia, z drugiej strony natychmiast odżegnuje się od tego, twierdząc, że tylko opowiada
o swoich doświadczeniach, i zrzucając w ten sposób z siebie odpowiedzialność, którą chwilę
wcześniej wzięła.
Tak jak wspomniałam, nie wszystkie elementy zjawiska pt. „pseudopoezja” da się połączyć
z analogicznymi elementami zjawiska pt. „pseudonauka”. Zaproponowane przeze mnie porównanie nie oznacza, że współczesna polska poezja traci kontakt z czytelnikiem, tak jak medycyna
akademicka traci kontakt z pacjentem. Znaczy to tylko tyle, że poszukiwanie nowych, świeżych
języków, które w jak najbardziej adekwatny i żywy sposób opisywałyby aktualną rzeczywistość,
skutkuje powstawaniem wierszy, które nie zawsze są zrozumiałe na pierwszy rzut oka. A większość
osób zainteresowanych czytaniem czegokolwiek, nie ma czasu na wczytywanie się i odkrywanie
kolejnych warstw, skoro w apce obok jest otwarty Instagram, na nim profil Chłopców, których
kocham, a na profilu zdjęcie z wierszem, który ma kilka-kilkanaście wersów, i który na najbardziej
podstawowym poziomie jest dosłowny i zrozumiały od razu.
Porównanie to nie oznacza również, że współczesna polska poezja patrzy na czytelnika z góry,
szydzi z niego, oczekuje, że albo zrozumie wszystko w lot, albo dyskretnie ucieknie. Mimo że tak
http://michalmalysa.pl/anna-ciarkowska-wywiad/ [dostęp: 14.02.2018
https://www.instagram.com/chlopcyktorychkocham/ [dostęp: 14.02.2018]
6
Wypowiedź Anny Ciarkowskiej podczas spotkania w Empiku w Domu Handlowym Renoma we Wrocławiu, 4.02.2018
(cytat niedokładny).
4
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właśnie próbuje to przedstawić Ciarkowska (a czytelniczki i czytelnicy jej wierzą, bo ma plecy
podparte autorytetem dyplomu z filologii, zna więc ten świat od środka, od samej podszewki,
a mimo to – lub właśnie dlatego – sama się od tego świata odcina. Jak więc jej nie wierzyć?).
Chyba nigdy nie byłam na spotkaniu poetyckim, po którym nie można by było podejść do autora,
przywitać się z nim, pogadać, a później pójść kilku- czy kilkunastoosobową grupą na herbatkę/
wódkę. Inna sprawa, że – o zgrozo – z poetą można porozmawiać przede wszystkim o poezji,
a niekoniecznie o emocjach, wrażliwości i poradach życiowych.
Cały mój kraj potrzebuje psychologa7
Osobną niż ten model porównawczy (choć łączącą się z nim) sprawą jest fakt, jak zaskakującą niszę zajęła Ciarkowska. Albowiem problem polega również na tym, jakie w Polsce panuje
nastawienie do korzystania z usług psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów. Profesor
akademicki, który jakiś rok temu zgwałcił wszystkim mózgi swoim podejściem do studenta
z zespołem Aspergera8, w rzeczywistości nie jest szczególnie odosobnionym przypadkiem i wiele
mówi o sposobie myślenia ogółu społeczeństwa, dla którego po pierwsze wszystkie zaburzenia
i choroby psychiczne są wrzucane do jednego worka z napisem „WARIAT”, po drugie – wizyta
u psychiatry czy terapeuty jest spektakularnym przyznaniem się do porażki i braku kontroli nad
własnym życiem. Co w związku z tym może zrobić piętnastoletnia dziewczyna, która pod wieloma
względami jest zagubiona i pozostawiona sama sobie, a która nie pójdzie do psychologa, żeby nie
zostać wyzwaną od wariatek? Będzie szukała wsparcia emocjonalnego gdzie indziej. Przemknie
jej przez myśl, że mogłaby poczytać jakieś wiersze, ale do tych ze szkoły ma uraz, a poza tym ci
wszyscy poeci dawno nie żyją, więc niczego nie rozumieją. Nagle znikąd pojawia się Anna Ciarkowska. Można pójść na jej spotkanie autorskie, które w pewnym momencie stanie się czymś
pomiędzy wykładem kołcza a terapią grupową i pozostanie takie już do końca, a nawet dłużej.
Anna Ciarkowska na spotkaniu powie, że wrażliwość nie jest wadą, że można sobie pozwolić na
bycie wrażliwym i nie mieć z tego powodu wyrzutów sumienia ani poczucia winy, że łatwo pisać
wiersze pod wpływem negatywnych emocji, ale na dłuższą metę może być to szkodliwe, że można
się zaprzyjaźnić ze swoim byłym i że nie ma nic złego w niechęci do ludzi, która każe jechać nad
morze poza sezonem, żeby przejść się opustoszałą promenadą. A po spotkaniu napisze dedykację
w książce, pogada przez kilka minut o życiu, zachęci do pisania i wysyłania jej wierszy do oceny,
na pożegnanie przytuli i zrobi sobie selfik na Insta.
W całym tym cyrku nie chodzi zatem o poezję, o wartość literacką tekstu, o nowatorstwo
języka czy zapisanie się w historii literatury. Chodzi o potrzebę wsparcia emocjonalnego, którą
charakteryzują się czytelniczki i czytelnicy Ciarkowskiej oraz o żerowanie autorki i wydawnictwa
na tej potrzebie. Ciarkowska nie oferuje literatury. Oferuje ciepło, zrozumienie, współodczuwanie,
happysad, „psychologa!!!”.
Piotr Nowak, Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe, http://www.
rp.pl/Plus-Minus/301059956-Czy-ludzie-niezrownowazeni-psychicznie-powinni-byc-przyjmowani-na-uczelnie-wyzsze.html [dostęp: 14.02.2018]
7
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współdzielenie emocji i wrażliwości. Nie oferuje instant-poezji, ale instant-terapię bazującą na
powtarzanych w kółko frazesach i głodnych kawałkach. Dlatego moim zdaniem rozpatrywanie
sytuacji jako zjawiska literackiego jest bezcelowe i bezsensowne, skoro mamy do czynienia ze
zjawiskiem psychologicznym i socjologicznym.
Zazdrostki
W czołówce najbardziej głupich i bezmyślnych wątków narosłych wokół głównego tematu w trakcie burzliwych dyskusji toczących się na dziesięciu naraz frontach, poczesne miejsce zajmuje
wątek zazdrości. Środowisko poetyckie zazdrości Ciarkowskiej wydawnictwa, nakładu, wyników
sprzedaży, półeczek w Empiku, frekwencji na spotkaniach autorskich, szaty graficznej książki,
lajków na fanpejdżu, followersów na Instagramie, medialności, kresek na powiekach etc. etc., bo
przecież każdy współczesny poeta i każda współczesna poetka chcieliby być autorami bestsellerów Empiku, a jeśli twierdzą, że nie, to bezczelnie kłamią.
Otóż nie9.
Nie mam możliwości ni prawa wypowiadać się w imieniu wszystkich zżeranych zazdrością
i zawiścią koleżanek i kolegów, więc powiem za siebie – nie potrzebuję do szczęścia żadnego
z wyżej wymienionych fajerwerków. Gdybym potrzebowała, nie zajmowałabym się poezją. Cele
Ciarkowskiej nie są moimi celami. Chciałabym właściwie dwóch rzeczy: pisania dobrych wierszy
i tak skutecznej ich dystrybucji, żeby bezbłędnie dotrzeć do tych pięciu osób na świecie, które
rzeczywiście są żywo zainteresowane tym, co robię. To pierwsze zależy ode mnie, to drugie,
niestety, nie zależy.
Czy to był zamach?
Czas postawić odpowiedź na pytanie, które, jak podejrzewam, dręczy nie tylko mnie. Siostry
i Bracia w Matuszce Poezji: CZY JEST SIĘ CZYM PRZEJMOWAĆ?
I tak, i nie.
Nie – ponieważ i tak nie da się zrobić nic, by jakkolwiek zmienić obecną sytuację. Jak wykazano
powyżej, nie chodzi o literaturę, ale o psychologię. Współczesna poezja polska najprawdopodobniej nie trafi do przeciętnej czytelniczki ani przeciętnego czytelnika wierszy Anny Ciarkowskiej
z tej prostej przyczyny, że nie jest w stanie zaspokoić ich potrzeb emocjonalnych, ponieważ czytelniczki i czytelnicy oczekują rzeczy, których z definicji nie da się zapewnić poprzez współczesną polską poezję. Nie przejmiemy czytelniczek i czytelników Ciarkowskiej, tak jak Ciarkowska
nie przejmie naszych. Istnieje mała szansa na to, że zwolennik medycyny alternatywnej da się
namówić na tradycyjną terapię, tak samo jak człowiek wierzący w Evidence Based Medicine nie
przekona się do leczenia metodami alternatywnymi.
Tak – ponieważ problem jest podobny jak w przypadku relacji nauka-pseudonauka. Pseudonauka
udaje naukę, pseudopoezja udaje poezję. Większość osób czytających jakiekolwiek książki jest
Tadeusz Sznuk w jednym z odcinków „Jednego z dziesięciu”, https://www.youtube.com/watch?v=zTuUAlMveBU
[dostęp: 14.02.2018]
9
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w stanie odróżnić dobrą prozę od złej prozy, wybitne dzieła od produkowanych masowo czytadeł,
ważne książki od nieważnych. I jeśli czyta rzeczy mierne, to ze świadomością tej mierności (oraz
ze świadomością, że rzeczy mierne i tak mogą dostarczać wybornej rozrywki, wszak po to czyta).
Jednocześnie większość osób czytających nie ma pojęcia o kształcie, zapachu i smaku współczesnej
poezji polskiej. Po przeczytaniu Chłopców… tacy ludzie gotowi są uwierzyć, że właśnie tak pisze
się teraz poezję. W dodatku czytanie Ciarkowskiej raczej nie poprowadzi ich ku innym autorom,
a jeśli nawet poprowadzi – szybko dadzą sobie spokój, zderzywszy się z jakimikolwiek tekstami,
które nie przypominają kilkuwersowych banalnych notatek z życia.
Zakończenie
Gdybym miała (metrykalnie lub mentalnie) piętnaście lat, jestem pewna, że gładko dałabym sobie
wmówić, iż potrzebuję twórczości Anny Ciarkowskiej, jej wsparcia emocjonalnego i kołczingowej
gadki, łykałabym wszystko jak młody pelikan, spijałabym z jej ust wszelkie porady i instrukcje
na temat życia i pisania wierszy, i tak mocno przytulałabym autorkę na spotkaniu poetyckim, że
oczy wyłaziłyby na wierzch. Ale mam więcej, widzę więcej, wiem więcej, tak to jest mniej więcej10.
Widzę i protestuję, bo tęsknię po tobie, wzorowa dystrybucjo niszowych tomików.
Wielki Post Scriptum
Już po zamknięciu niniejszego tekstu, a tuż przed posłaniem go do druku wyłapałam jeszcze jeden
interesujący szczegół dotyczący Ciarkowskiej, który doklejam nieporadnie na koniec. Jaką drogą
Ciarkowska trafiła do Otwartego? Ona sama twierdzi, że ot, po prostu wysłała swoją książkę, miała
szczęście i została przyjęta. Czy aby na pewno? Ja nie znam odpowiedzi, wiem jednak, że najprawdopodobniej nie mogło to mieć miejsca poprzez standardowy formularz służący do kontaktu
autorów z wydawnictwem, ponieważ formularz ten posiada jedną zasadniczą barierę – Otwarte
wyraźnie podkreśla, że nie przyjmuje poetyckich propozycji wydawniczych, o czym informuje
zainteresowanych w kilku miejscach na swojej stronie internetowej11.
Przypadeg? Nie sondze.
Wielki Post Scriptum (II)
Już po zamknięciu niniejszego tekstu i przekazaniu go Redakcji, zajaśniała mi na horyzoncie
jeszcze jedna analogia, dosyć miażdżąca.
Wyjrzyjmy z grajdołka polskiej poezji współczesnej i zerknijmy do położonego tuż obok, równie
nędznego, choć dla pozoru owiniętego w karakuły i sobole – grajdołka opery.
Podczas pobieżnego przeglądania internetu nie dotarłam do konkretnych statystyk (ponieważ
lwia ich część sumuje widzów oper z widzami teatrów, co zaciemnia obraz), ale można przyjąć,
że operą interesuje się w Polsce mniej więcej tyle osób, co polską współczesną poezją. Mimo to,
kiedy w dowolnym talent show pojawi się uczestnik uprawiający śpiew klasyczny, widownia
10
11
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doznaje nagłego jak atak epilepsji katharsis, zalewając się łzami zarówno w studiu, jak i przed
telewizorami. Następnie pracowicie wysyła SMS-ki, po czym spokojnie wraca do niechodzenia
do opery i nieinteresowania się tym gównem dla snobów.
O co chodzi?
Raczej nie o wartość artystyczną jako taką, ponieważ przeciętny widz bez szerokiego wykształcenia muzycznego nawet nie odróżni śpiewaka operowego od wokalisty muzyki rozrywkowej.
Za to chętnie od czasu do czasu poczuje się konsumentem wysokiej kultury, zwłaszcza jeśli niespodziewanie stanie się ona dla niego źródłem silnych emocji. Jeśli nie trafi na Mam talent, to
przynajmniej wpadnie mu w ręce płyta Andrei Bocellego. Niezależnie od tego, jak bardzo Placido
Domingo będzie przekonywał12, że publiczność wcześniej wspomnianą różnicę doskonale słyszy,
w świadomości zbiorowej Andrea Bocelli pozostanie wybitnym śpiewakiem operowym z powodu
liczby sprzedanych płyt czy słów Celine Dion13 , a uczestnicy talent shows będą świetni już przez
to, że porwali się na śpiewanie arii. Niewykluczone, że podobna sytuacja niedostrzeżenia różnicy
zaistnieje w przypadku Rupi Kaur, biorąc pod uwagę wysokość sprzedaży Mleka i miodu czy blurby
„New York Timesa” i „Huffington Postu” oraz w przypadku Anny Ciarkowskiej dzięki kampaniom reklamowym i recenzjom w rodzaju tych z „Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego”14.

12
Placido Domingo w rozmowie z Bartoszem Kamińskim, https://web.archive.org/web/20030821091132/http://www.
teatry.art.pl/!rozmowy/kazdydz.htm [dostęp: 1.03.2018]
13
http://oxfordstudent.com/2011/10/16/if-god-had-a-singing-voice/ [dostęp: 1.03.2018]
14
Pijanowska M., Nie bójmy się poezji, „Pismo Studentów WUJ – Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2018,
nr 5, s.16.
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