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Od redakcji

KONTENT to nie tylko czasopismo, które wychodzi raz na trzy miesiące, a gdy już wyjdzie, 

służy głównie autorom do tego, by mogli przeczytać pierwszy lub kolejny komentarz doty-

kający ich twórczości. KONTENT to – by zapożyczyć sformuowanie od działu promocji nie-

gdyś chwalącego się swoją pseudo-różnorodnością kulturową miasta Wrocławia – „miejsce 

spotkań”. Te spotkania odbywają się tak na papierze – między pisarzami i krytykami – jak 

i w rzeczywistości: między czytelnikami a wytwórcami kontentu oraz podczas „styków”. 

W siódmym już numerze kwartalnika  można zaobserwować nie tylko nowe tego rodzaju 

spotkania, ale także przyjrzeć się kontynuacji poprzednich – w szkicu Przemysława Rojka, 

który komentuje nie tylko zetknięcie wierszy i komentarza, ale także zajście między auto-

rami tych tekstów. Zawsze bardzo nas cieszy, gdy w KONTENCIE pojawiają się polemiki – ze 

względu na taki charakter jednotekstowego działu „szkice”, zachęcamy do lektury. Niech 

nie przysłoni on jednak ogromu ciekawych tekstów, które pojawiają się w ostatnim w 2018 

roku numerze i rozbudowanego – głównie dzięki Lynnowi Suh – działu tłumaczeń. Ani tego, 

że KONTENT przecież jest nie tylko czasopismem – co mamy nadzieję pokazać z pełną siłą 

w przyszłym roku. 
w imieniu redakcji

zuzanna sala
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kacper bartczak

– poeta, tłumacz poezji, czasem krytyk. Wydał kilka tomów poezji, ostatnio Pokarm suweren 

(Biuro Literackie, 2017). Jego Wiersze organiczne (Dom Literatury w Łodzi, 2015) były nomi-

nowane do nagród Silesius i Gdynia. Autor tomu esejów literaturoznawczych Świat nie scalony 

(Biuro Literackie, 2009, nagroda Literatury na Świecie). Wydał zbiór przekładów wierszy 

Petera Gizzi, (Imitacje życia i inne wiersze, 2013) oraz wierszy Rae Armantrout (Ciemna materia, 

2018). Wykładowca literatury amerykańskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Stale współpracuje 

z kwartalnikiem „Arterie”.
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Krótka historia masy

w stertę życiową

nawa radiowa

przy pyle muzyka

rozbiera na skok

w punktach bazowych

powiela na masę

zużywa klienta

zużycie klienta

mierzymy w miazmatach

masę w spazmatach

pan z wami

zażywa klienta

***

ja replikant zbożowy

pies pana

potwór sterty wyrazu

manipulant środka

przyciągania mówię

że wyobrażam

grawiton własny

wiersz nie do poznania

schizmatykiem bądź mi

spazmatem realnym

wychodźcą
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Śluza wiersza

1.

siny świt płyn spływ

majakowy cała gęstość

mgła ciało moje całe

skąd się wziąłem

mgliście dorzeczny

mówię zieleni złoto ty

moje przeniesienia

synaptyczne do wody

do mówienia na wodzie

na powietrzu w liściach

na ziemi kochanie się

2.

to się unerwia

dociera doświetla

niesie rozumie przez

się później pisze się

maści mieści lub nie

bo kipi przedzierzga się

śpiewa śle się istotnie

w obrys się cieszy

jak się słyszy w pieśni

tych co przeszli
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W miłości mam wstęp do organizmu ojca

1.

Organizm mojego ojca wszędzie

wyodrębnia mnie

spośród innych zakłóceń Inne zakłócenia

organizmu mojego ojca

wstępują się we mnie Mam wstęp

do organizmu mojego ojca

który nie pił zbyt wiele bankrutował

na umór palił złe papierosy słuchał Hendrixa

zabierał mnie w góry

2.

Instrukcje w śniegu recytacje

w organizmie mojego ojca we mnie

intymność grawitonów w zjeździe

rozpływa się w zerową wiarę

moment pędu moment puchu

planetarnej pychy jakieś ja

w tym wierszu mineralny śpiew planety

wśród drzew oświetlonych śniegiem
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Już pasterz

próżno rejtingi sycą żar pór wiosna

poplamiona proszkiem lato kostnieje

nie natłuścisz tego który nie masz u siebie

mantry światła depresji

co z serwisem uniesień

daje macierz biografię w mieszance

dostęp do siebie pamiętam już jesień

habitat pochłania mnie wdzięczny

o szarości stałej próchniczej

rdzenny zew wybaczcie

nim całkiem skoroduję słuchajcie

ja kolaboruję ze światłem ze światem

w jego roztworze śpiewam świat skórę

zdjętą z nas drżę z niczego

mam napad kontynuacji życiowej

napięcia z gatunku



ZESTAWy

11

Wioska sinicowa

Widać wrotycz, szyldy, wrak bagrownicy.

(z przewodnika turystycznego)

Czy wiesz ile kreatywności 

kryje się pod maską

tego samochodu?

Czy wiesz że ten samochód rozumie cię

na poziomie neuronowym?

Wiedzą coś o tym inżynierowie parkingów 

pod kościołami

A mówiłem praca

niech wre Co się stało?

Czyżbym stracił pracę? I zaraz

anorektyczna dziewczynka

z wypukłym czołem wiechetką

niebieskich włosów przemknie radośnie

na elektrycznej hulajnodze

obok kebaba pod galeryjką 

na której wiszę na skraju wsi

Czy to nie jest praca? Jej praca 

praca asfaltu chwastów

banków danych w genomie

słodkiego odoru piekarni 

znad sinych łąk? Ale zaraz

moja też? 
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kOmentarz: zuzanna sal a

Net-work. Work-net

„Ja kolaboruję ze światłem ze światem” – pisze Bartczak w wierszu Już pasterz i tym samym 

zdaje się mówić, że to właśnie kolaboracja z innymi (ludzkimi oraz pozaludzkimi) podmiotami 

jest sednem pracy, nad którą tak się pochyla. Interpretacja wiersza to zabawa w socjologa 

badającego wszystkie jego składniki i to, jak splatają się one ze sobą. U niewielu poetów widać 

to tak dobitnie jak u Kacpra Bartczaka. Autor Wierszy organicznych dawno już (gdzieś w okoli-

cach Przenicacy?) przeszedł od myślenia o społeczeństwie i podmiocie jako centrum opowieści 

o tymże społeczeństwie – w stronę rozważań na temat zbiorowości, plątaniny wszystkich 

bytów (jak widać w omawianym zestawie – organiczych i nieorganicznych), która to, jako 

siatka i struktura, cała jest centralnym miejscem opowieści. Bez niepotrzebnej fetyszyzacji 

„ja” – nawet jeśli to „ja” pojawia się tu i tam – nie chowa się za bezosobowymi formami.

Bo trudno jest tak naprawdę dociec, kto się w tych wierszach wypowiada. Wiszący na 

galeryjce, fizyk, metafizyk, żyjący lub ledwie żyjący, bardziej lub mniej organiczny byt? 

Z pewnością wątpiący w siebie bardziej niż w świat:

moment pędu moment puchu

planetarnej pychy jakieś ja

w tym wierszu mineralny śpiew planety

wśród drzew oświetlonych śniegiem

„Jakieś ja w tym wierszu” nie bez powodu stoi tuż obok „momentu planetarnej pychy”, bo 

jakkolwiek truistycznie nie brzmiałyby twierdzenia o ludzkiej przemijalności, można odnieść 

wrażenie, że do poetów one dochodzą z kilkusetletnim opóźnieniem. Nawet jeśli pojawiały się 

w historii literatury, traktowane były zawsze jako afortystyczne westchnienia i rekwizytowe 

mądrości albo – co gorsza – interpretowane na opak jako motywacja do wykonywania żało-

snych i desperackich prób zostawienia po sobie śladu. Podmiot musi zrozumieć, że w żadnej 

opowieści nie jest najważniejszy. Bo każda opowieść, w której centrum się stawia, pomija 

zbyt wiele ważnych spraw, działających koncepcji, organizmów, przedmiotów. Podmiot 

Bartczaka to zrozumiał.

U autora Pokarmu suwerena wiersz jest aktem biologicznym w dużo głębszym wymia-

rze niż np. w poezji Julii Fiedorczuk. Poeta ten udowadnia bowiem na każdym kroku, że 

najważniejsze jest dla niego nie rekwizytorium (bo to wszystko, co u wielu innych poetów 

mogłoby stanowić rekwizyty, u Bartczaka pracuje w roli aktorów), a tematyzowanie sieci 

łączącej ludzkie, nieludzkie zwierzęta i przedmioty. Dlatego osią i tytułem wiersza ma prawo 

być Wioska sinicowa i nie budzi to odpychających, efekciarskich skojarzeń, a jedynie roz-

szerza pole możliwych relacji. W tym wierszu zresztą ujawnia się inny charakterystyczny 
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dla poety zabieg – umieszczania zmistyfikowanych mott. Bo chociaż chciałabym w prze-

wodniku turystycznym przeczytać zdanie: „Widać wrotycz, szyldy, wrak bagrownicy”, to 

nie do końca wierzę, by było to możliwe. Po pierwsze: z rzadka w użytkowych tekstach 

mamy do czynienia z ładnymi aliteracjami, po drugie: żeby dowiedzieć się, że bagrownica 

to „statek wyposażony w urządzenia do wydobywania gruntu z dna wód” musiałam od-

wiedzić stronę słownika PWN. To musiałby być zatem przewodnik turystyczny stworzony 

z myślą o bardzo oczytanych sinicach. A tak na poważnie: mistyfikacje, których dopuszcza 

się Bartczak, rozumiem jako próbę z-użycia poetyckiego języka, włożenia go w przyziemny, 

użytkowy kontekst (wraz z pełnym bagażem naiwności takiego aktu) po to, by sprawdzić, 

co się dalej stanie.

Inną kwestią, którą dostrzegłam w tym KONTENT-owym zestawie, są religijne nawiązania, 

dyskretnie biblijny język, po jaki Bartczak sięga. Jak choćby słowo „pan” pojawiające się 

w niepewnych kontekstach: niby pan-właściciel psa, z drugiej strony – „pan z wami”. Tym, 

co zaintrygowało mnie jeszcze bardziej, jest fakt, że nawiązania chrześcijańskie funkcjonują 

na bardzo podobnej zasadzie jak aluzje do świata nauk ścisłych. Tak, jak w tytułach tych 

dwóch wierszy: Krótka historia masy (który jest oczywistym nawiązaniem do popularnej 

książki Hawkinga) i W miłości mam wstęp do organizmu ojca, gdzie mimo że ojciec wy-

konuje zwyczajne, codzienne czynności („który nie pił zbyt wiele bankrutował / na umór 

palił złe papierosy słuchał Hendrixa / zabierał mnie w góry”), jego figura w utworze jest 

spatetyzowana do boskiego wymiaru. Trudno mi dociec celu takiego zestawienia. Może tu 

chodzić o podreślenie tego, że nauka często jest bliższa wierze, niż byśmy tego chcieli? Że 

opiera się niekiedy na aksjomatach, w które wierzymy mimo braku jasnych dowodów tak 

gorąco i gorliwie, jak niektórzy w religijne dogmaty?

Kacper Bartczak wystawia swoich czytelników na próbę, nie pozwala im uśpić czujności. 

I chociaż – jak każdy twórca – stoi za swoją opowieścią, to nie przyjmuje centralnego w niej 

miejsca. I kiedy dochodzi do granicy autotematycznego zastanawiania się nad granicami 

i funkcjami pracy poetyckiej, nad pracą wiersza, nigdy nie robi tego głupio, wtórnie. To 

poeta sieci, który tematyzuje najciekawsze ze wszytskich potencjalnych tematów: relacje. 

Więc, by może precyzjniej rzec: poeta-network. Net-work.

Zuzanna Sala (1994) – bierutowianka, studentka polonistyki na UJ. Redaktorka kwartalnika literackiego 

KONTENT, publikowała w „Odrze”, „Wakacie”, „ArtPapierze” i „Nowej Dekadzie Krakowskiej”.



justyna bargielska

(1977) – autorka sześciu zbiorów wierszy (siódmego w przygotowaniu), dwóch książek dla dzieci, dwóch sztuk te-

atralnych, jednego zbioru opowiadań i jednej powieści. Mieszka w Warszawie. 
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Obraz przedstawiający

Ten by mnie zjadł, ja bym zjadła tamtego,

tak się buduje wspólnotę, choć nie tylko,

stąd również biorą się barwy, kształty, smaki,

różne: „wolę różowy”, „wolę niebieski”,

niektórzy wolą czarny.

Nie da się żyć, nie rozumiejąc więcej i więcej,

to niezależne od nas, jak skurcz mięśnia

na środku jeziora i głos „pokaż, pływaku,

na co cię stać” dobiegający zupełnie znikąd.

Wybraliśmy takiego boga,

żeby chronił dzieci, a wilki trzymał z daleka,

a może trzeba było zrobić inaczej?

I ostatnie pytanie: gdy skończy się sezon,

co będziesz robić? Ja poproszę, żeby mnie spalono.
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Że przepraszam

Wysłałam ci maila i chyba pójdę spać,

niedługo, na godzinę, ale potrzebuję

towarzystwa kogoś, kto mnie nie oceni,

bo trochę dzisiaj krwawię. To może być nic,

lub to może być coś. Ostatnio często krwawię,

nie tak bardzo, ale jednak to krew. Kiedy tak trochę krwawię,

myślę o moim pierwszym chłopaku.

Najważniejsze były dla niego czereśnie,

pilnowanie ich przed szpakami. Wieszał na drzewie radio,

moją halkę, coś żółtego i czuwał.

Z radia dobiegała muzyka,

szpaki kradły czereśnie, halka,

o, halka była tam, gdzie powinna być,

byłam pewna,

że to będzie trwać wiecznie.
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Córce 2

Gdy stoją nad tobą

spierając się, kto będzie dla ciebie lepszym ojcem,

jest noc, ty widzisz za ich plecami wspaniały okręt wojenny,

jego żaglami są orkany, jego burtą jest lodowiec

i postanawiasz uciec na ten okręt,

ale wszystkie wejścia są zaspawane,

czy pozwalasz im się odwieźć na balet?

Co nie, że nie pozwalasz? Tylko drapiesz, kopiesz

kłamiesz, płaczesz, wijesz się, wijesz, plujesz,

plujesz wierząc, że twoja ślina jest żrąca,

że wypali ci wejście, że wejdziesz na ten statek,

że nim odpłyniesz, śmiejąc się, dowodząc.
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To naprawdę koniec, musimy być dzielne

Wszystkie obudziłyśmy się dziś spuchnięte,

ja, moja córka, pani w sklepie, pani w szkole,

pani w tramwaju, pani w przychodni, pani na stole

w garażu przerobionym na zakład pogrzebowy,

spuchnięte, jakbyśmy całą noc, nie wiedząc o tym, płakały po wrześniu,

podczas gdy to on powinien był płakać po nas.

Może zresztą płakał. Może to nie szron, tylko sól.
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Lutnia fundatora

Zrób mi zdjęcie tego, gdzie teraz jesteś,

kolorowe, z jesiennymi liśćmi, z balonami,

błękitnym i różowym, z kluczem żurawi.

Polonista mojego syna do tej pory płacze

na Lecą żurawie, możesz to sobie wyobrazić?

Zrób mi zdjęcie z Wielką Armadą płynącą po wszystko,

po wszystko, co można mieć,

zdjęcie, przy którym też będę płakać

ale nie z radości i nie ze smutku, 

tylko po prostu. Zdjęcie,

na którym zatrze się różnica

między stratą a zyskiem. 

Da się żyć obok tego zdjęcia i jest to konieczne,

sprawiedliwe i mądre. Nie da się żyć

nie mając go obok.
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komentarz: łuk asz kr aj

Płynie Wielka Armada

Poezja Bargielskiej wydaje mi się szalenie gęsta i czuję się nieco bezradny wobec konieczności 

wskazania zestawu najważniejszych jej cech, strategii, tonów – oczywiście przy założeniu, że 

w ogóle jest to możliwe. Jednocześnie o wiele mocniej niż zazwyczaj czuję, że jej lektura jest 

spotkaniem, że dochodzi w niej do aktu dopuszczenia do pewnej sfery, którą najlepiej chyba 

określić jako prywatną, intymną. Wierzę, że opis tego na wskroś subiektywnego elementu 

doświadczenia czytelniczego jest w tym przypadku niepotrzebny. W zamian postanawiam 

skupić się na innym, cząstkowym oczywiście i zapewne nie najważniejszym aspekcie tej 

poezji – jej ładunku filozoficznym.

Poetycki świat Bargielskiej znajduje się w ruchu. Pierwszą myślą, jaką wynoszę z tych 

nasączonych znaczeniami wierszy, jest przekonanie, że wszystko w nich płynie – przy-

najmniej na pozór. Płynie pływak na środku jeziora, płynie krew, płynie „wspaniały okręt 

wojenny”, płyną łzy, płynie Wielka Armada. Wszystko płynie (czy może: upływa) a pośrodku 

rzeszy dryfujących przedmiotów, miejsc, artefaktów i wspomnień stawia Bargielska ludzki 

podmiot, nieśmiało poddający się uwodzicielskiej perspektywie nieskończoności, która 

odsłania się sporadycznie, w przebłyskach, na chwilę, by zaraz zniknąć, zakwestionowana. 

Dzieje się tak co najmniej trzykrotnie. Głos wypowiadający sakramentalne (bo pojawiające 

się znikąd, to znaczy: z nicości) „pokaż, pływaku, na co się stać”, odczytuję jako hipostazę 

boskiej lub quasi-boskiej siły rządzącej rzeczywistością – nawet jeśli istota tej siły zamy-

kałaby się w przytoczonej na początku zasadzie: „wszystko płynie”. Mam jednocześnie 

świadomość, jak bardzo arbitralny jest w takim przypadku mój wybór. Taką świadomość 

ma zresztą także człowiek Bargielskiej:

Wybraliśmy takiego boga,

żeby chronił dzieci, a wilki trzymał z daleka,

a może trzeba było zrobić inaczej?

Dochodzi więc do koniecznego, bo wynikłego z przyrostu doświadczenia i wiedzy („nie da 

się żyć, nie rozumiejąc więcej i więcej”), podważenia racji bytu dobrego bóstwa, a w kon-

sekwencji – do dosłownego postawienia pod znakiem zapytania zarówno systemu aksjolo-

gicznego, jak i ewentualnej eschatologii. W poetyckim uniwersum Bargielskiej nawet śmierć 

podlega relatywizacji, staje się przedmiotem wyboru. Ogień unicestwiający ciało wydaje mi 

się tu rozmyślnie skontrastowany z obrazem pływaka na środku jeziora.Wszechogarniająca 

względność dochodzi też do głosu w drugim z wierszy – Że przepraszam:
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[…] potrzebuję 

towarzystwa kogoś, kto mnie nie oceni,

bo trochę dzisiaj krwawię. To może być nic,

lub to może być coś.

W rzeczywistości językowej „nic” ulega zrównaniu do „czegoś”, zaczyna więc działać, pozy-

tywnie istnieć, podobnie jak „znikąd” w Obrazie przedstawiającym staje się realną przestrzenią 

sacrum. Jednocześnie realny, namacalny, rzeczywisty ciężar „czegoś” wiesza Bargielska na 

niepewnym „może”. Niezwykle interesujący jest sposób, w jaki poetka ustanawia relacje 

pomiędzy składnikami rzeczywistości. Relację tę określiłbym jako rodzaj napięcia: fakt, że 

obiekty różnią się między sobą, jednocześnie uzależnia je od siebie:

Ten by mnie zjadł, ja bym zjadła tamtego,

tak się buduje wspólnotę, choć nie tylko […].

A zatem wszystko wchodzi ze sobą w interakcje, wszystko pozostaje w ruchu, ten zaś, jak 

wiadomo, jest względny. Zresztą samo pojęcie „wszystkiego” zostaje w Lutni fundatora pod-

dane w wątpliwość, zmieniając się momentalnie we „wszystko, co można mieć”. Skłonność 

do kwestionowania, czy może raczej świadomość, że trudno o utrzymanie absolutów takich 

jak Bóg, nic albo wszystko, jest raczej pobocznym elementem dykcji poetyckiej Bargielskiej, 

nigdy nie wysuwa się na pierwszy plan i nie przechodzi w nihilistyczną pasję niszczenia. 

Pojęcia nie ulegają destrukcji, a „obluzowaniu”: posługiwanie się nimi jest jak stąpanie po 

grząskim gruncie i wymaga podjęcia ryzyka.

W To naprawdę koniec, musimy być dzielne problem ontologicznej niepewności bardzo 

łagodnie zestraja się z kwestią postrzegania świata w sposób świadomie antropocentryczny. 

Bo niby czemu nie miałby wrzesień nabrać ludzkich cech? Czemu w świecie, w którym status 

żadnego przedmiotu nie jest jasno określony, nie przyznać mu prawa do płaczu, do emocji, 

do człowieczeństwa? I na odwrót: dlaczego nie stworzyć przeczącej powszechnej logice re-

lacji podobieństwa człowieka do września? Symbolem tego zbliżenia, tego zatarcia konturów 

człowieka i miesiąca, stają się łzy, jeden z wszechobecnych emblematów płynności. Ten 

sam symbol patronuje porozumieniu pomiędzy ludźmi, a dokładniej – między kobietami.

A jednak Bargielska pozwala wybrzmieć deklaracjom jasnym i niepodlegającym nego-

waniu. Deklaracje te ponownie są osnute wokół pojęcia różnicy: „zdjęcie z Wielką Armadą 

płynącą po wszystko” jest jednocześnie „zdjęciem, na którym zatrze się różnica między 

stratą a zyskiem”.

Da się żyć obok tego zdjęcia i jest to konieczne,

sprawiedliwe i mądre. Nie da się żyć

nie mając go obok.
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Warunkiem życia, trwania, jest zatem odrzucenie oceny, wartościowania. To właśnie taki akt 

pozwala zatrzymać płynność i niestałość świata, to właśnie on pozwala na unieruchomienie 

rozchwianej rzeczywistości w obrazie, na jasne określenie, co jest „sprawiedliwe i mądre”. 

Ale czy na pewno? Obraz, zdjęcie, to przecież tylko reprezentacja. Życie zaś jest „obok”. 

Łukasz Kraj (ur. 1995 r.) – student filologii polskiej i francuskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Sekre-

tarz redakcji kwartalnika „KONTENT”. Publikuje i tłumaczy. Zainteresowania: poezja modernistyczna, 

ciało, rośliny doniczkowe. 



przemysław suchanecki

(ur. 1992) – poeta, organizator z ramienia Krakowskiej Szkoły Poezji, studiował prawo na 

Uniwersytecie Szczecińskim, obecnie – filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Publikował 

m.in. w „2miesięczniku”, „Opcjach” i „Odrze”. Laureat projektu Połów w roku 2017. Mieszka 

w Krakowie.
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patrzy we mnie kilkoro oczu

patrzy we mnie kilkoro oczu jak rosnę w sobie

na to jak czasem nic nie ma

poza chęcią opisu kobiety która robi zdjęcia

poza chęcią opisu poety na którego patrzy

chęcią cięć

miód

kapie

ze ścian

cicho mlaskać, chcieć
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ono

ono się przesuwa po nierównościach

oto nie przeturla mojego kośćca

fruwaj stąd pastuchu próżno tutaj gonisz

ruchy języka po podniebieniu

marsz garnituru zębów w uniesieniu

w twoich okularach przegląda się mój koniec

sugestie zgęstniały znacznie i stwardniały

proces to alchemiczny powolny i stały

należy wypruć farsz i wyrzucić w ogień

widać szczegóły drzew każdą żyłkę liścia

w twoich ożywa krew i ziemię oczyszcza

kłaniam się dzisiaj słońcu ciemnemu jak koniec
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Wizyta

przejść przez płacz w zapłodnić

oczy by rzeźbiły my do sklepu nie pójdziemy

tylko żeby kupić to czego nie chcemy (a

figura jest skonała) buty frytury hamaki

na pojeździe lekko opancerzonym na marnym deweloperskim

soku daj mi nara racja był już na klatce podchodził pod drzwi

zapukał ale nie słyszałem miał czułki i trzy pary odnóży

które miały różne zastosowania wyglądał jak szwajcarski scyzoryk

wszedł zostawiając mokry ślad złapał mnie i rzucił w głąb

dalekie echa

kalokagatia

czas rower

budynkom rozmazał się makijaż

twój jest permanentny sprzątanie nie

kończy się nigdy nawet w najbardziej

sterylnych umysłach moja przeszłość jest

zapisana w kawałku plastiku

do jutra
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Nie będzie się śmiał zawsze

nowa partia powstała

z łona starej nie zawsze jaki

komisja się śmiał

co robi

wyskok leży w szufladzie

brawurowo pedofilia

wybrzmiewa coraz głośniej wszystko to już upadło

z wielkim hukiem

nurzamy w uchwalonym słońcu

na przegłosowanej ziemi

wybory bletki

wielki wiec liści

pożółkły i złamany

co robimy

idziemy na kawę do bunkra

by spędzić tam resztę życia

---------------------------------oczekiwanie

dało znaki ususzony wrotycz nic znanego

fruwaj

 płyń

  daj się

poznać

nowa wiedza dla nie ba

uniwersytet duchowy ból

dźwięk ściska głowę w wieczornych godzinach

różne wydania tej samej gazety

czytaj czytaj czytaj czytaj

patrz

pośród książek-kasztan ‘

broda Allena Ginsberga

broda Lwa Tołstoja

broda Bakunina ‘

brody wszystkich Rosjan i Żydów---------------

grunt z jasnego

chyba

dron
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pięciozłotówka wybita gdy miałem 2 lata

znalazłem ją na leżaku warsztatu po premierze

czas

opis

ma

(taka duża i ładna)

rozwiń w sobie mózg, buddy.

Myślę o moim mieście jesienią.

Które miasto jest moje?

Które miasto nie będzie śmiało się zawsze?

Jaki będzie Szczecin?

Jaki będzie Kraków?

Jaki będę? Jaki będzie

jaki?
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kOmentarz: bartOsz sadulski 

Relief na papierze

Te wiersze czytam od lewej do prawej, co wcale nie jest takie oczywiste, a z pewnością nie wystarcza, bo 

dzieje się w nich tak wiele, jakbyśmy byli we wnętrzu dzielącej się komórki. Te wiersze wywijają swoje 

numery, coś się w nich nieustannie przesuwa, coś się w nich turla domagając się głosu i ujawnienia. Coś 

gęstnieje i coś powoli twardnieje, a oko czytelnika nie nadąża. Język niby rusza się po podniebieniu, ale 

w rzeczywistości jest rozwibrowany jak komórka, próbuje łapczywie chwytać rzeczywistość, ale z pełną 

świadomością niemożliwości, bo skoro „oko rzeźbi”, to ruch w wierszu jest praktycznie niemożliwy 

(nawet Dyskobol tylko udaje, że zaraz rzuci, a może wcale nie rzuci, a upuści? Ostatecznie rzeźba oddaje 

nie ruch, ale jego zamiar) i na nic się zda kawalkada czasowników. Imponuje mi cierpliwość podmiotu 

wierszy Suchaneckiego, jego chęć dostrzeżenia i nazwania każdej formy ruchu, jaką jest w stanie do-

strzec, począwszy od ruchu komórek swojego ciała i języka (nie tylko tego w gębie), przez patrzenie 

cudzymi oczami na samego siebie, a skończywszy na rejestrowaniu prywatnego zaćmienia słońca. 

W patrzenie jest tak zaangażowany, że pozostałe zmysły zdają się być wyłączone, podmiot jest sa-

mym tylko patrzeniem: ktoś puka, ale on nie słyszy. Rozpoznaje kształty, liczy odnóża, ale nie rejestruje 

zapachów ani dźwięków, dobro łączy się z pięknem w procesie cichym jak fotosynteza. Głośność jednak 

narasta, początkowe dalekie echa w kolejnych wierszach tego zestawu, który czytam od lewej do prawej 

i w dół, wzmagają się jak w solidnym allegro, bo skoro są cztery wiersze, to nic nie stoi na przeszkodzie, 

żeby złośliwie odsłuchać je jak symfonię o patrzeniu. Chociaż w zestawie wierszy w antologii Połowu 

Suchanecki wpadał „w ciszę jak w studnię bez dna”, a języki mówiły za niego, to tutaj ze studni ewi-

dentnie się już wydostał, zbiera siły, obserwuje, a na koniec tego niewielkiego, ale jakże dynamicznego 

i mocnego zestawu, serwuje, jak już wspomniałem, ostre allegro: „brawurowo pedofilia / wybrzmiewa 

coraz głośniej wszystko to już upadło / z wielkim hukiem”, aż w końcu „dźwięk ściska głowę w wie-

czornych godzinach”. Patrzący przechodzi przemianę i staje się słuchającym, słucha aż do bólu: uszy nie 

mają powiek, więc ich nie dotyczy powtarzany rozkaz „czytaj czytaj czytaj czytaj / patrz”. 

Znamienne, że wszystkie cztery teksty, choć jakże różne formalnie (od kameralnego, konfesyjnego 

niemal, aż po rozpasany, rozciągnięty między wyborem bletki a brodami starych Rosjan i Żydów) kończą 

się podobnie: coda jest u Suchaneckiego osobista i intymna zarazem, przypomina, że za spojrzeniem 

kryje się osobowość, jej zniuansowane potrzeby i wspomnienia. Wzrusza mnie to rozpasanie zdążające 

zawsze do domu, jakby zaprzeczające Sosnowskiemu, że wiersz wychodzi i nigdy nie wraca. 

Wiersz Suchaneckiego wychodzi, zapędza się na rubieże językowej wyobraźni, aż po horyzont, po czym 

grzecznie wraca, aportuje, przynosi w pysku pointę jakby z innego świata, z innego lirycznego porządku. 

W tym zestawie wierszy może nawet mocniej niż w zestawie z Połowu widać walkę lirycznych żywio-

łów: awangardowego i klasycznego, jakby te nieszczęsne linie Honeta i Siwczyka przecinały w punkcie 
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Bartosz Sadulski (ur. 1986) – poeta, dziennikarz. Autor tomów wierszy „post” (2012) oraz „tarapaty” 

(2016). Za pierwszy z nich był nominowany w 2013 roku do Nagrody Literackiej Silesius w kategorii 

„debiut”, za drugi otrzymał wrocławską nagrodę kulturalną „Warto”. Wiersze publikował między innymi 

w Lampie, Odrze, Gazecie Wyborczej, Chimerze i antologii „Połów. Poetyckie debiuty 2010”. Jego utwory 

były tłumaczone na ukraiński, słowacki i angielski. Autor przewodników po Malcie i Bornholmie. Stały 

współpracownik portalu dwutygodnik.com, sekretarz redakcji kwartalnika „Herito”. 

wiersza nie siebie nawzajem, ale wszystko, co napotkają po drodze. „Nowa partia powstała 

z łona starej”, pisze Suchanecki, i widzę nic innego, jak nową partię wierszy żerującą na 

łonie starych, pożerającą je, anihilującą. Tak się rodzi coś nowego. 



laura osińska

– urodzona w 2000 roku. Poetka. Lesbijka. Lubi moment, w którym umiera mem. W przy-

szłości planuje zostać pensjonarką.
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ale to nie moje

[motto z Dylana Thomasa]

mam w palcach twoje ciało, zapisane w opuszkach, 

mam twoje włosy, usta, mam tamten dzień, kiedy 

dwugodzinna podróż trwała godzin dwanaście 

i obie miałyśmy serdecznie dosyć życia, 

a jednocześnie miałyśmy życia pełne palce 

i wtedy przez myśl mi nie przeszło, 

żeby je obciąć czy żeby je spalić

a teraz twoje ciało kapie mi z opuszków 

w samotne wieczory i noce samotne, 

i coraz bardziej nienawidzę tych palców, 

grobów zleżałych cieni i zjaw,

w myślach konstruuję dla nich 

maleńką gilotynę, w myślach 

stawiam im maleńki stos
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uboga struktura ludzkiego strachu

[motto ze Stanisława Grochowiaka]

dzielić cię tak jak rozbiera się zwierzę

najpiękniejsze zwierzę na świecie

rozbierać tak jak otwiera się książkę

pełną najpiękniejszych zwierząt

otwierać jak rozrywa się kopertę

kryjącą list najpiękniejszych zwierząt

rozrywać cię tak jak dzieli się mięso

najpiękniejszego na świecie zwierzęcia

cokolwiek teraz masz przed oczami

to właśnie jest miłość
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redystrybucja dóbr

[motto z Elizabeth Bishop]

zbyt grube uda i za małe piersi

wypadające włosy i włosy wrastające

jedzenie wypełniające śmietniki i dojmujący brak jedzenia

łuszcząca się skóra i skóra przyrastająca nadmiernie

za krótkie palce i za długie stopy

niszczejące pustostany i brak dachu nad głową

za krótkie paznokcie i za długie paznokcie

uzależnienie od leków i antybiotykooporne bakterie

za mało lat (smarkula) i za dużo lat (starucha)

niewrażliwość i nadwrażliwość 

moja miłość do ciebie i twoja miłość do mnie
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dziewczęta w mundurkach (1931)

przyjmować pocałunki jak komunię

zwracać pocałunki jak komunię
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transmutacje

[motto z Lany Del Rey]

myślę o tobie jako o największej możliwej porażce

i największym szczęściu. morze krwi przechodzącej

w różowy plastik. [...]. plama plastikowych śmieci

mutująca w krew najczystszą. nie chcesz mnie znać,

a gdzieś w równoległym wszechświecie 

cząstki kołyszą się i w tym kołysaniu przechodzą

jedne w drugie. z powrotem. z powrozem. 

porażko, szczęście, spełnione-niespełnione marzenie

– ileż dałaby młoda adeptka alchemii za to, 

żeby ugrać cokolwiek drinkiem z tynktury
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komentarz: anna marchewk a

Oto ciało – moje i nie

Wiersze Laury Osińskiej składają się w opowieść o miłości pięknej i strasznej. Szczęśliwych 

zakończeń tutaj nie będzie, bo jeżeli kochać, to wyłącznie tragicznie. Osińska odmienia te 

mroczne historie przez imiona i nazwiska wielkich poezji dwudziestego wieku: Dylana Tho-

masa, Stanisława Grochowiaka, Elizabeth Bishop oraz Lany Del Rey (melancholijnej gwiazdy 

scenicznej i wokalistki melancholijnie odwołującej się do tradycji amerykańskiej popkultury). 

Poetka sprawdza, jak działać mogą stylistyki wypożyczone martwych już lub żywych jeszcze, 

ale o śmierci fantazjujących autorów i autorek. Osińska snuje tutaj zatem dwie opowieści: 

o miłości do osoby i o miłości do poezji. Trudno nawet podejrzewać, by wybory, których 

dokonała, były przypadkowe; pisząc bowiem w imię Thomasa, Grochowiaka, Bishop czy Del 

Rey, ukierunkowuje czytających i czytające tak, że trudno podjąć inną, niezależną od sil-

nych odniesień lekturę, zignorować drogowskazy, które Osińska wbija na początku każdego 

z wierszy.

W ale to nie moje, którego tory wyznacza Dylan Thomas, poetka skupia się na pamięci ciała. 

Ciało – a konkretnie palce – rejestruje i zatrzymuje wspomnienie dotyku kochanej i pożąda-

nej osoby, tej zmysłowej pamięci nie da się tak łatwo usunąć jak tej „z głowy”. Palce, które 

wyrastają nagle na głównych bohaterów tekstu, są przecież narzędziem pracy poetki: czy to 

wystukują wiersz na klawiaturze, czy trzymają inne narzędzie umożliwiające zapis. Pisanie 

i dotykanie, pamięć dotyku i praca pisma spotykają się dzięki nim, zrastają w jedno. Ciało 

wiersza zaczyna odpowiadać ciału kochanej, a nieobecnej osoby, kształt pamięci przekłada 

się na kształt tekstu, nieobecność kochanego podmiotu odciska się w granicach wiersza. 

Tytułowe ale to nie moje dyskutuje z pragnieniem zawłaszczenia i obecności, z przemożną 

chęcią posiadania upragnionego podmiotu na własność, a przez to uprzedmiotowienia go. 

Palce, narzędzie poetyckiej pracy i nośnik pamięci, wyrastają z ciała jak coraz bardziej obce 

elementy, które trzeba amputować, by pamięć usunąć, na stałe, na dobre. Pisze Osińska: 

„a teraz twoje ciało kapie mi z opuszków” i w tej makabrycznej wizji, choć w oczywisty sposób 

erotycznej, oddaje się marzeniu o możliwości jednoznacznego odcięcia od czucia, ale i od 

możliwości tworzenia. Opuszczona pragnie oczyszczającego bólu, który będzie zbawieniem 

od tortury rozciągniętej w czasie. Odcięcie odbywa się inaczej niż dosłownie: ponieważ nie 

można posiadać, czyli uprzedmiotowić kochanego podmiotu, należy uprzedmiotowić część 

siebie. Palce, narzędzie rozkoszy i twórczości, zaczynają być postrzegane jak osobna rzecz, 

stają się nieludzką częścią podmiotu, nie tylko z chęci obrony przed bólem, ale również 

w związku z naznaczeniem przez kontakt z nieobecną, czyli w pewnym sensie martwą 

ukochaną. Koniec miłości oznacza koniec życia, koniec jakiegoś świata. Palce z zapisaną 

na nich pamięcią sięgają w ciemność i tam ma być ich miejsce.

Nie lepiej (czyli pogodniej) jest w ubogiej strukturze ludzkiego strachu, która bez wątpienia 
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odsyła do Grochowiaka. Rozczłonkowanie z pierwszego wiersza w porównaniu z kolejnym 

utworem Osińskiej nagle jawi się jak niewinna zabawa. „Dzielić cię tak jak rozbiera się 

zwierzę” pisze autorka i tym wymownym obrazem wrzuca czytających do rzeźni. Miłość 

to krwawa jatka, chciałoby się powiedzieć, horror klasy „f”, krew się leje strumieniami, 

bo jeśli kochać, to na zabój. Rozbieranie nie ma tutaj wiele wspólnego ze zdejmowaniem 

ubrań. Rozbieranie, o którym pisze Osińska, to rozbieranie zwierzęcia (ukochana osoba jest 

nieludzka) na mięso, ćwiartowanie go. Podmiot nie jest bowiem nawet przedmiotem, jest 

rzeźnym zwierzęciem, które, po dokończeniu dzieła rozbioru, zostanie zjedzone. Pożarcie 

zdegradowanej – bo osoba kreowana jest jako nie-człowiek, zwierzę – ukochanej tożsame 

jest z aktem miłosnym. Potworne pożeranie ma zagwarantować więcej niż posiadanie, 

o którym fantazjowano w poprzednim wierszu. Pożarcie oznacza bowiem, że po przeżuciu 

i strawieniu to zdegradowane do poziomu mięsa „piękne zwierzę” (i co z tego, że piękne) na 

zawsze pozostanie częścią pożerającego. O zjednoczeniu na większą skalę trudno pomyśleć, 

trudno też znaleźć obraz, w którym nierówność byłaby bardziej widoczna. „Cokolwiek masz 

teraz przed oczami/ to jest właśnie miłość” pisze Osińska, co oznacza, że ubojnia i zaplecze 

masarni również wchodzą w grę.

Ciało, z którym zawsze jest coś nie tak, wyrasta na główny podmiot „redystrybucji dóbr”. 

Choć autorka przekierowuje nas w stronę Elizabeth Bishop, to na fali luźnego skojarze-

nia (skoro patronką „transmutacji” jest Lana Del Rey, to czemu nie) przychodzi na myśl 

Cudzoziemka w raju kobiet zespołu Hey. Dobre ciało nie istnieje, czy może raczej: ciało wy-

starczająco dobre. Nigdy nie sprosta zewnętrznym oczekiwaniom i tym, stawianym przez 

uwewnętrznionego strażnika normy czy atrakcyjności. Ciało kobiece – bo bez wątpienia 

o nie właśnie chodzi – nadal jest bardziej przedmiotem oceny, wyznacznikiem wartości 

niż częścią podmiotu, a nawet nie tyle należy do kobiecego podmiotu, ile do oceniającego 

oka. To uprzedmiotowienie kobiecego ciała ciąży i zawężą perspektywę, wymusza doko-

nywanie podziału – już nie w wymiarze rozczłonkowania, ale rozdzielenia ducha i ciała. 

Ten dualizm, w którym wartościowany dodatnio ma być, rzecz jasna, duch, w przypadku 

kobiet nie daje szans. Kobieta jako sama głowa czy kobieta jako niepełne, niewystarczająco 

dobre ciało, nadal ma trudność w zaistnieniu. Cudzy wzrok, czyli często uwewnętrzniona 

władza z zewnątrz, zatrzymuje się na poziomie somatycznym. Jak wybić się z tego miejsca, 

w którym ciało jest pułapką określająca wartość lub jej brak, uniemożliwiając choćby drobny 

ruch oraz zdolność panowania nad sobą, tego Osińska nie pisze. Jednak cień, dość drobny – 

ale jednak (!) – pragnienia miłości własnej, dźwignięcia się w trosce o swoje wystarczająco 

dobre ciało (jakimkolwiek by się ono nie zdawało), podjęcia romansu już nie mrocznego, 

ale rozwojowego i pełnego troski – można w tym miejscu wyczytać. To sprawa poważna, 

bo z realizacji postulatu oderwania się od opisywanego systemu oceny wyniknąć może 

szansa na miłość na życie, nie na śmierć, jak w ale to nie moje czy zabijania jak w ubogiej 

strukturze ludzkiego strachu. Toby dopiero było szczęśliwe zakończenie.

Anna Marchewka – literaturoznawczyni, krytyczka literacka. Publikowała na łamach m.in. „Lampy”, 

„Znaku”, „Tygodnika Powszechnego”, „Zadry”, „Chimery”, „Dwutygodnika”. W miesięczniku „Znak” 

opiekuje się rubryką „Stacja: literatura”. Współprowadziła programy literackie w TVP Kultura i Radiu 

Kraków. Autorka książki Ślady nieobecności. Poszukiwanie Ireny Szelburg. Współtworzy Pracownię Pytań 

Krytycznych i prowadzi zajęcia przy Katedrze Krytyki Współczesnej UJ. 



paulina pidzik

(ur. 1986) – pochodzi z miejsca pomiędzy lasem a rzeką.  Od czasu studiów mieszka w Krako-

wie. Prawniczka. Doktorantka. Kończy pracę nad rozprawą doktorską poświęconą autonomii 

pacjenta. Pisze, odkąd pamięta. Od niedawna fotografuje. Tworzy projekt „światło i masło”. 
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(kintsugi)

znów gasną barwy zmienia się faktura świata światła

przychodzi ta pora mgieł chłodu jeszcze

gryzę te sierpniowe dni jak gruszkę

jak hostię w dniu pierwszej komunii

(choć miała się rozpuszczać powoli jak

śnieg na języku miała być biała jak białko budować

mięśnie) do samego ogryzka i pestek kawałki

które zostaną i tak nie skleją się

w całość złotą

żyłką zmierzch nadchodzi

siostro nie mam już tamtego

ciała to doszyte dołykane w kroplach kroplówkach

kończy się w zgięciach łokci już sine rozkłada się

czas

(gdy odejdę pierwsza) staniesz się starsza

zawsze byłaś
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(morza)

mówisz siostro nigdy nie wypłynę na spokojne

morze (czy to dlatego że nie mogłybyśmy się tam

spotkać) na poziomie chłodu tego kruszącego się

ciała prześwitującego znad szpitalnego łóżka

obserwuję drogi światła tu kładą się

z cieniem inaczej gdzie indziej biegną

miękną pod powieki gną się gałązki

krzywią dłonie pokłute

żyły życia pozrastane

nie zrywaj ziemi łąk maków rumianków

pozwól cienkim łodyżkom kołysać się

w rytmie tej pory jeszcze nie unoś obolałej

główki pąków pękają

położę się obok na poszyciu podszewce

na wyciągnięcie ramion lasu poczekamy

świt rozleje nam morza dopiero

wtedy popłyniemy

siostro

(ty pierwsza) wedle

kruchości starszeństwa
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(linia cięcia)

myślę o tej nieodbytej linii

cięcia którędy by biegła gdzie prowadziła dalej które tkanki

zdołała oddzielić od których uciec

tymczasem rozpisujemy krawędzie

na role drobne pęknięcia niegojące się przemilczenia

(siostro czy blaknięcie barw należy bardziej

do wierzchu czy spodu dłoni obróć i moje)

drżenia wrastające pod palce jak paznokcie

obdarte obgryzione

do ziemi

(obróć i moje)
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(wciałowstąpienie)

siostro mówisz o odwracalności ran

gojeniu się wracaniu w ciało wstępowaniu

znów przykładamy liście babki krew żyworódki

wsiąka rana zrasta się z ciałem ciemną szramą blizny

(jeśli przykładasz dłonie do mojego ciała prowadzisz je

po liniach bólu czułych tkankach mówisz

w kruchych jest cię więcej)

czuję to pod palcami dopiero

w tych śladach po wstępuję w ciało
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Integralność światła

I

Kintsugi to japońska sztuka naprawy ceramiki. Pękniętą miseczkę, czarkę lub inne naczynie 

skleja się z powrotem w całość za pomocą laki wymieszanej ze złotem, wpisując powstałe 

w ten sposób szlachetne wypełnienie w integralność przedmiotu, przetykając jego istotę 

złotymi żyłkami, stanowiącymi zarówno gustowną ozdobę, jak i świadectwo minionego 

uszkodzenia.

Naczynia naprawiane tą techniką mają szczególne walory artystyczne i kolekcjonerskie. 

W związku z tym w przeszłości dochodziło do celowego niszczenia ceramiki, aby można ją 

było naprawić za pomocą kintsugi i tym samym zwiększyć jej wartość.

Kintsugi to słowo-klucz do tych wierszy.

II

Konsekwentnie wracają tu trzy struktury: po pierwsze – zarys ludzkich żył, po drugie – 

sylwetka splątanych gałązek lub łodyżek, po trzecie – sztucznie powstałe, a jednak wskutek 

przypadkowości procesu uszkodzenia wyjątkowe i niepowtarzalne żyły kintsugi. 

Są one w dużej mierze tożsame. Wszystkie budzą organiczne skojarzenia, wszystkie też 

rozdzierają wizualnie jakąś integralną całość. Nie tyle rozcinają obraz śliskim, prostym 

cięciem, co raczej rozszarpują go na strzępy, dzieląc na kolejne i kolejne wielokąty i trójkąty. 

Podobnie jak ołowiane wypełnienie w witrażu zarys żył dezintegruje i destabilizuje obraz, 

podważa jego podstawę jako jednorodnej płaszczyzny, rozkłada na części i pozwala doko-

nać wiwisekcji. To rozbicie jest całkowicie świadome, tak jak rozbicie miseczki na herbatę.

III

Witraż ciała podmiotki jest rozświetlony szerokim promieniem słońca metonimii. „Zmienia 

się faktura świata światła”, światło staje się kluczowym aspektem rzeczywistości, pozwa-

lającym postrzec ją  w całej okazałości. 

Tymczasem rzeczywistość tych wierszy kończy się na ciele. To właśnie ono, a nie szpi-

talne łóżko, jest spektaklem rozgrywającego się dramatu, w którym jedynie światło jest 

w stanie zebrać rzeczone ciało w całość i wypełnić je złotym ornamentem. Wizualność 

wdziera się do utworów Pidzik przemocą – nie jako sposób obrazowania, ale poznania – 

wiążąc ją bezlitośnie z fotograficznym postrzeganiem świata jako feerii oświetleń dających 

się uchwycić na kliszy. 

IV

Fotografia analogowa, podobnie jak samo patrzenie, ma charakter optyczny. Tak jak światło 

pada na dno siatkówki i wywołuje reakcję nerwową, tak światło wpadające do obiektywu 

wypala fizyczny ślad na kliszy. Tylko światło, nic więcej.
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V

Czy ciało jest uchwytywalne na kliszy?

Otóż nie. 

Jedyna rzecz, która fotografowi nigdy nie będzie dana, to widok własnego ciała niezapo-

średniczonego w prostokącie wizjera. Wszelkie wybiegi formalne, zazwyczaj sprowadzające 

się do użycia lustra, nie zmieniają faktu, że ciało fotografa nigdy nie będzie obiektem odbicia 

dla pięknej, a zarazem opresyjnej linii prostej, biegnącej od dna siatkówki, przez wizjer, 

lustro, obiektyw aż do przedmiotu. Ten proces, jak już wspominałem, mający w wypadku 

fotografii analogowej charakter fizyczny, a nie cyfrowy, jest jedynym znanym nam sposobem 

bezpośredniego, fizykalnego zawłaszczenia cudzego obrazu przez wzrok. Medium, jakim 

jest tu klisza, nie gra już tutaj większej roli. Do aktu pożarcia dochodzi w ciągu 1/500-1/30 

sekundy czasu naświetlania. 

VI

Prymarny charakter destrukcji w tym świecie jest wizualny, a precyzyjniej, jest stupro-

centowo fizyczny, a więc wizualny. Szpitalne łóżko jest pretekstem do wiwisekcji swojego 

niepoznawalnego obrazu, ta z kolei jest świadectwem epistemologicznej zachłanności, 

wizualnej żarłoczności podmiotki, usiłującej wchłonąć światło świata tak, jak wchłania się 

tłoczoną wenflonem sól fizjologiczną.

Nie istnieje opcja nie-pożarcia; pożarte musi być wszystko. Łukasz Kraj w 5. KONTENCIE 

pisał w kontekście wierszy Pidzik o ranie jako akcie asymilacji Innego – tymczasem nie 

chodzi tutaj o akt asymilacji, czyli procesu pokojowego, ale o akt absorpcji.

VII

Jedyną metodą, jaka pozwala na pożarcie własnej wizualności za pośrednictwem aparatu, 

jest przejęcie lub zagarnięcie wizualności cudzej jako swojej. 

Medium a zarazem obiektem tego zagarnięcia jest siostra. Nie: figura siostry, lecz sio-

stra. Istota bliższa niż brat i mniej psychoanalitycznie nacechowana niż rodzice. Istota, 

z którą można utożsamić się w pełni, bez bariery płci, doświadczenia dzieciństwa i afektów 

pierwotnych. Kłopot zaczyna się wtedy, gdy siostry się nie ma. Należy ją wtedy stworzyć 

poprzez skrajną, daleko idącą akceptację i – no właśnie – asymilację – Obcego, aby zmienił 

się najpierw w Innego, a później zatracił także i tę odrobinę autonomiczności. Jest to jednak 

dopiero pierwsza część procesu.

VIII

Gdy siostra zostanie już w pełni ukształtowana, pozostaje tylko odebrać jej wizualność. Pro-

blem w tym, że istota utożsamienia nie pozwala na powodowanie bólu, gdyż zawłaszczanie 

przejdzie w akt samookaleczenia, które może być tu środkiem, ale nie celem; proces musi 

być bezbolesny dla obiektu przejmowanego. Co za tym idzie, kategoria współczucia nie ma 

tu zastosowania, gdyż zakłada ona właśnie jakiś ból. 
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IX

(jeśli przykładasz dłonie do mojego ciała prowadzisz je 

po liniach bólu czułych tkankach mówisz 

w kruchych jest cię więcej) 

czuję to pod palcami dopiero 

w tych śladach po wstępuję w ciało 

Paradoksalnie – bezbolesną dla przejmowanej formą tego procesu jest dotyk, czyli teore-

tycznie najbardziej opresyjny sposób wpływania na cudze ciało. Jak jednak pisałem wyżej, 

w metonimicznej rzeczywistości wierszy Pidzik o wiele bardziej przemocowy jest wzrok, 

zbierający ciało za pośrednictwem światła w jedną, integralną całość – światło staje się laką 

w procesie epistemologiczno-psychoanalitycznego kintsugi. Poprzez ten dotyk, delikatny 

jak światło, dochodzi do ostatecznego aktu zawłaszczenia siostray, fizykalno-wzrokowego 

utożsamienia, i tym samym wizualnej autorealizacji samej siebie w patrzeniu; podmiotka, 

patrząc przez wizjer aparatu na siostrę, widzi w nim (nie w niej) – siebie. 

X

Dotyk delikatny jak światło – to zjawisko nazywamy czułością. 

Marcin Świątkowski (ur. 1992) – doktorant w Katedrze Krytyki Literackiej UJ, wiceredaktor naczelny 

kwartalnika KONTENT, krytyk poetycki, dydaktyk, publikował w „Małym Formacie”, „Xięgarni”, „Ar-

tPapierze”, „Bez Porównania”, „Krakowie” i innych.



- autorka dwóch tomów poetyckich (moja jest ta ziemia, Biuro Literackie, 2013, wizyjna, 

Biuro Literackie, 2017). Laureatka Nagrody Poetyckiej Silesius 2014 w kategorii Debiut Roku. 

Uczestniczka Międzynarodowych Dni Poezji w Rydze. Publikowała m.in. w czasopismach 

„Mayday Magazine”, „Poetry Wales”, „Past Simple”, „Vozduch”, „Nowaja Polsza”, „Inter-. 

Litratura-Krytyka-Kultura”, „Splot Nieskończoności”, „Fabularie”. Jej wiersze tłumaczone 

były na języki: angielski, rosyjski, litewski, łotewski i grecki. 

martyna buliżańska
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go home, polish (fragm.)

I.

pchać. wchodzę i pierwszy raz uśmiecha się do mnie steve. siadam na moment w kawiarni 

i czekam na ojca. wychodzi i pierwszy raz widzę go w poważnej odsłonie. na czarno. za 

oknem ginie znany mi sprzed pół roku budynek.

pracuję tu piętnaście lat i on zawsze tu stał, mówi steve. w papierowej torebce prześlizguje się 

kilka rogalików; to na później. uśmiech, miejsce zmienia się i jest coraz mniej wertykalne. 

chwilę później podłoga drży, sekunda. steve na chwilę zamiera.

it’s mesmerizing, mówi. wszyscy patrzymy w ten sam punkt.
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V.

wysiadam na peckham, googlowana fraza i dużo obrazów. jest jasno, ciepło, pełna jesień. 

po drugiej stronie chodnika trzech młodych murzynów na rowerach. oni wiedzą więcej niż 

ja, ale jesteśmy tak samo czujni. wyjmuję telefon – jestem zajęta, muszą to widzieć, wilki. 

godzinę później palę papierosa na balkonie przyjaciółki.

gdzie jest peckham, pytam. Michalina na moment staje się różą kierunków – tu, tu i tam. 

ściemnia

się. wracam pierwszym autobusem z empire heights.
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VII.

echo moich kroków, nocny autobus, wieżowce. światło nigdy nie gaśnie. jadę do domu, pod 

stopami pusta butelka, która jako pierwsza przejedzie całą trasę. widzę smutnego faceta, nie 

chce mi się rozmawiać, też jest mi niewygodnie. uśmiecham się, bo przeczytałam, że to może 

poprawić dzień, szczególnie jeśli uśmiechnie się obcy. wysiadamy na tym samym przystanku, 

idziemy w różne strony londynu. w ostatniej otwartej knajpie zamawiam burgera. facet wraca 

i widzę, że wcale już nie jest taki smutny. a mi nadal nie chce się gadać.

chciałem się tylko przywitać, mówi.

so, hello, odpowiadam i uciekam. chwilę później moja zapalniczka ginie w kolejnych ob-

cych dłoniach
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IX.

długo czekałam, żeby usłyszeć mój język. stoję w banku, hinduska nie może rozczytać numeru 

karty, więc tkwię. za mną pojawia się mężczyzna z blizną na policzku i kobietą o czarnych 

brwiach u boku.

a co ty taka smutna jesteś, pyta.

nie drzyj się, kurwa, odpowiada. jestem następna w kolejce.
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komentarz: dawid gost yński

Buliżańska – it’s mesmerising

Notka encyklopedyczna o Martynie Buliżańskiej oparta na krytycznoliterackiej recepcji 

musiałaby przyjąć formułę „jest tak, a w zasadzie inaczej”. To poetka, której wiersze są 

„tak dobre” (jedyna tak pisząca w Polsce, jak dowodziła Karolina Felberg-Sendecka) i „tak 

złe” (jedna z wielu, poetycko drepcąca po ubitym gruncie, a w zasadzie jałowej ziemi – jak 

wskazywał Jakub Skurtys). Podobne głosy towarzyszyły debiutowi nagrodzonemu Silesiusem. 

Rozbieżności wynikają oczywiście z odmiennych ram krytycznoliterackich i „oczekiwań” wo-

bec wiersza. Bardziej ciekawi, dlaczego Buliżańska niejako „wywołuje” do odpowiedzi. Jakby 

nagroda, wraz z „więdnącymi laurami instytucji”, nie tyle ustawiła pozycję Buliżańskiej, ile 

wystawiła, uwyraźniła jej obecność w polu poezji, a negatywne recenzje prowokowały niejako 

ruch obronny. Niemniej, gdyby próbować uspójnić obraz Buliżańskiej, trudno byłoby znaleźć 

jakąś w miarę stabilną ramę, która zatrzymywałaby ruch między „i tak, i nie”.

Podstawowy kłopot z nowym zestawem to właśnie brak ram. Choć to kłopot każdego 

zestawu, w tym przypadku poetyckie prozy Buliżańskiej są ewidentnie fragmentami więk-

szego cyklu. Ale właśnie – zamiast prozą, chętniej nazywałbym ten zestaw fragmentami. 

To raczej szkicowe epizody, migawki, kawałki formy zawiązujące się, zawiązujące się na 

poziomie pojedynczych tekstów, wyłapywane w spowolnieniu scenki z dialogiem. Można 

między nimi wyznaczać pewne przebiegi, ale nie ma pewności, ile w tym spójności czy 

sprokurowanej ciągłości, a na ile sam cykl okaże się nieuspójnioną, pokawałkowaną całością.

W debiucie Buliżańskiej sporo było rozpraszania wiersza niejasno powiązanymi, kultu-

rowymi odnośnikami i dociążania go pewną intensywnością wywoływaną fizyczną i cie-

lesną relacją z ziemią, religijną żarliwością, gęstniejącą wyobraźnią i fragmentarycznością. 

Intensywność rozproszyła się w miejsko-kulturowych tekstach wizyjnej, zanikła w nich 

„materialność”, zachowało rozprężenie. W nowym zestawie Buliżańska uszczupla kulturowe 

nawiązania, skupia się raczej na tworzeniu efektów wygaszenia, dystansowania, a jedno-

cześnie delikatnym odrealnianiu scen. Punktem wspólnym pozostaje coś, co nazwać można 

strategią obcości. To nadal zderzanie odmiennych kultur, geografii, „dziwność” miejsc, 

z silniej zarysowanym „wyobcowaniem” i „wyobcowywaniem się” bohaterki.

We wszystkich tekstach zwraca uwagę napięcie między „filmowością” i „fabularnością”, 

w których, na pierwszy rzut oka jest miejsce na (szybko się ulatniający) realizm. Łatwo 

wyznaczyć konstrukcyjne przebiegi: zaczynamy czynnością bohaterki, wywołującą sytuację; 

później opis miejsc i/ lub pojawienie się innego bohatera; scenografię uzupełnia dialog/ 

monolog, a na końcu puenta od podmiotki, która znajduje się już jakby w innym miejscu. 

Zalążek sprozaizowanej narracji ciągnie w stronę ustatycznienia, początkowy ruch zamie-

nia się w scenę, a w przestrzeni cyklu – w zbiór epizodów. Towarzyszy temu (pokrewna) 

powtarzalność. Nie tworzy ona rytmu, jest jakby losowo rozsiana i mało dociążona; nie 



ZESTAWy

53

jest to proceduralność, która potrzebowałaby większej konsekwencji i precyzji. Chodzi mi 

o powtarzające się, znajome z XIX-wiecznej lub popularnej prozy dopowiedzenia dialogowe 

(„mówi”, „pytam”, „odpowiada”); o „chwyty” operujące temporalnością („na chwilę”, „po 

chwili”, „na moment”), czy składniowe powtórzenia wewnątrz tekstów („pierwszy raz uśmie-

cha się”, „pierwszy raz widzę go”). Do tego dochodzą rekwizyty miejskie, znajome z poetyk 

nieprzyjemnych przestrzeni, nocnych przechadzek, klubów/ kawiarni i niesympatycznych 

typów, którzy z nikim nie mają ochoty gadać. Ta powtarzalność i rekwizytowość sprawia, 

że elementy budujące dynamikę fabuły tutaj raczej spowalniają i zawieszają całą akcję. Fa-

buła rozmazuje się w niedookreślony stan, jest rusztowaniem, z którego odtwarzamy jakiś 

emocjonalny klimat, częściowo należący do bohaterki, a częściowo mający wynikać z samej 

scenografii i epizodu. Jakby fabularność, „dzianie się”, wykorzystane zostały tutaj jako 

autonomiczna siła, inercyjny i wsobny ruch, zarazem zatrzymujący w działaniu podmioty 

i alienujący je od siebie. Dlatego realizm jest pozorny, a doświadczenie fingowane. Zamiast 

wykorzystania konwencji fabularnej mamy mechaniczność (prostej, linearnej) fabuły czy 

„fabularności”. Staje się ona dryfem z elementami świata przedstawionego, kierującym (bez)

ruchem (bohaterów, sytuacji, miejsc), dominującym nad opowieścią, wyobcowując bohaterkę 

z działania/ udziału, obserwacji i opowiadania.

Tę zasadę przenosi Buliżańska na centralną przestrzeń tekstów – miasto, z jego ruchli-

wością, mobilnością, przemieszczaniem, zatrzymywaniem, przyglądaniem się. Ów ruch, 

składający się jakby z uprzestrzennionej narracyjności, staje się autonomiczną i poniekąd 

autoteliczną przestrzenią miejską kształtującą bohaterów i dowolnie się odkształcającą. 

W pierwszym fragmencie monolog podmiotki przechodzi w wywołanie jakiegoś „my”, które 

zostaje powołane, ale i automatycznie wstrzymane w hipnotycznej reakcji na zmianę kadru: 

„za oknem ginie znany mi sprzed pół roku budynek”. Skąd ta zmiana? To odkształcenie wy-

nikające z pracy pamięci i/ lub emocji podmiotki, czy związane z konkretną przyczyną, czy 

raczej włączony w realistyczną scenkę efekt odrealnienia; realizm połączony z dziwnością 

samego procesu zanikania odczuwanego przez bohaterów? Bardziej to jednak freudowska 

niesamowitość niż coś w stylu „new weird”, raczej pasywny lęk niż pobudzające odchylenie. 

Jesteśmy więc między defamiliaryzującą się przestrzenią a odklejającą się od niej bohaterką 

powtarzającą pewne ruchy, praktyki i rytuały, które są „obce”, przestają znaczyć i spłaszczają 

się jak sama przestrzeń („uśmiecham się, bo przeczytałam, że to może poprawić humor, 

szczególnie jeśli uśmiechnie się obcy”).

Obcość wydaje się kluczowa również ze względu na tytuł cyklu nawiązujący do antymigra-

cyjnego napisu z Cardiff i (?) fotograficzno-dokumentalnego projektu Michała Iwanowskiego. 

Wraz z „kosmopolityzowaniem” się wierszy Buliżańskiej (o którym pisał Skurtys) i coraz 

silniejszym „wyobcowaniem” pojawia się (e)migracyjność. Nawias stąd, że narzucające się 

punkty odniesienia, emigracyjna proza lub poezja (Południak, Grzegorzewska), na niewiele 

się zdadzą. Oczywiście jest tutaj poczucie wyobcowania, niezakorzenienia, niespasowania, ale 

nie ma badania lub przetwarzania swojej i obcej tradycji, nie ma sprzeczności: migracji jako 
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przymusu czy wyboru, krytycznego potencjału wobec opuszczonej kultury czy wpadnięciu 

w mechanizm kolejnych upodrzędnień, nie ma relacji z wchodzenia w konkretne struktury 

– społeczne, kulturowe, ekonomiczne. Ciąży tu ogólność towarzysząca pytaniu z projektu 

Iwanowskiego („Gdzie jest dom?”), zatem migracyjna przestrzeń składa się głównie z ge-

neralnego lęku i niepewności, a z tego wyłaniają się rozczarowanie niedostępnością kultury 

nowej, kłopot z „innością”, reagowanie na „swoją” kulturę fantomowym przejęciem obcej, 

dryf w obcym miejscu i niemożność znalezienia punktu własnego.

Możemy tak spojrzeć na drugi tekst. Rozgrywa się tu konkretna przemoc (wewnątrz 

dzielnicy i wobec mieszkańców) przecinająca się z przemocą potencjalną, jakby strukturalnie 

wpisaną w sytuację kobiety-podmiotki. Pojawia się problem „osadzonych” w miejscu (Pec-

kham to wieloetniczna dzielnica biedy i przestępczości) i mobilności bohaterki, pozornej, bo 

oznaczającej tkwienie w ciągłym zagrożeniu. Do tego dołączyć trzeba kwestię wirtualnego 

i stereotypowego wytwarzania obcości. Bohaterka podchodzi do miejsca jak czytelnik do 

tekstu, z pakietem danych („googlowana fraza i dużo obrazów”); stąd chyba sam tekst cofa 

się w stronę instynktownego odbioru: dla czytelnika jako śledzenia emocji bohaterki, dla 

bohaterki jako wyostrzenia zmysłów.

Jest w tym bagażu afektywnym, przeniesionym do tła i wpisanym w „czujność” coś cie-

kawego: oscylowanie między wytwarzanymi a realnymi i uzasadnionymi lękami; unieru-

chomiona mikroprzemoc; zagrożenie wytwarzające w głowie potencjalne scenariusze, które 

uruchamiają potencjalne zagrożenie. Następuje wymiana ról –obserwacji „ofiar” i bycia 

potencjalną ofiarą; bycia obcą dla dzielnicy będącą obcą dla państwa. Peckham, w pewnym 

sensie, to miejsce bohaterki – marginalne, formowane przez symboliczną i materialną prze-

moc. Ale tutaj pojawia się kłopot, zarówno w tekście, jak i z tekstami Buliżańskiej. W samej 

podmiotce trudno ustalić cechy „swojskości”, zatem i warunki, na których miałaby się odbyć 

jakaś wymiana, bo wszystko zatopione jest w obcości i nie-tożsamości. Końcówka prozy 

ze wzajemnych uwikłań przenosi się z powrotem na podmiotkę, znajdującą się już jakby 

w innym (nie tylko przestrzennie) miejscu i puentującą doświadczenie. Empire Heights 

uruchamia naraz znaczenie „dobrej dzielnicy”, jak i historyczne konteksty robotniczych 

i antyrasistowskich protestów, ale Peckham uniwersalizuje się i rozciąga na nieskończoną 

mapę, jest „tu, tu i tam” (zatem tu, ale w zasadzie wszędzie?). Końcówka z afektywnego 

napięcia schodzi znów w uogólnienie, niedopowiedzenie, ale i zdystansowanie podmiotki.

Podobnie moglibyśmy czytać dwa kolejne teksty: o niemej obserwatorce rozczarowanej 

pragnieniem ponownego zakorzenienia; o bohaterce wciągniętej w opozycję męskiego 

i żeńskiego, która wykorzystuje atrapę obcej kultury, by pozostać pojedynczą i odciętą od 

kultury wcześniejszej, co ostatecznie ulatuje w metaforyczne i egzystencjalne wzmocnienie 

wykorzenienia (jakby naraz z przymusu i wyboru): „chwilę później moja zapalniczka ginie 

w kolejnych obcych dłoniach”. Bo jednak to przede wszystkim teksty o pojemnie trakto-

wanej obcości, podbitej naraz wyobrażoną i konkretną geografią i tytułowym hasłem. Jeśli 

wcześniej (jak pisała Alina Świeściak) pozycja podmiotki łączyła zaangażowanie (w sytuację) 
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z luzacką wolnością, to teraz dystans nie ma w sobie nic z owego niezobowiązania. Boha-

terka jest abuliczna, wycofana, defensywna, z permanentnym oscylowaniem między „nie 

chce mi się” i „nie mogę”. A to sprawia, że, opisując różne uwikłania, lokuje się zarazem 

gdzieś poza lub ponad.

Żeby wskazać pewne powiązania, a jednocześnie uwyraźnić samą cechę prozy, najłatwiej 

porównać teksty Buliżańskiej do wierszy Natalii Malek czy Ilony Witkowskiej. Już się tłumaczę: 

chodzi o podobny efekt „tła”, niedopowiedzeń, o afektywny potencjał wiersza, tkwiące w nim 

mikrohistorie i „ściszoną”, lecz obecną przemoc. Z tą różnicą, że u obu autorek mikrohistorie 

pozostają właśnie „w tle”, niedopowiedzenia opierają się na napięciu, konkrecie, precyzji, 

a niedomówienia nie są łapczywe na „znaczenia”. U Buliżańskiej odwrotnie: mikrohistorie 

wyciągnięte są na wierzch, niedociążone, a jednocześnie próbują – w niedomówieniach, 

przemilczeniach, odkształceniach, otwartych puentach – znaczyć możliwie dużo, afektywny 

potencjał rozpraszając przy wciągnięciu poetyckiej prozy na „wyższy” poziom.

Buliżańska tworzy więc w zestawie coś, co być może dałoby się nazwać negatywną, po-

zbawioną potencjału „heterotopią”: „innego miejsca” i „miejsca inności”, które zderza ze 

sobą sprzeczne porządki, jest realistyczne i dające się lokalizować, a zarazem abstrakcyjne 

i „spoza”; może wytwarzać przejścia i niejednorodne łączenia, a zarazem – jak u Buliżań-

skiej – oddzielać, alienować, uciskać. W tym sensie realizm Buliżańskiej zostaje podważany, 

doświadczenia zdają się fingowane, a narracyjność usztuczniona i wytwarzająca wrażenie 

obcości. Zostajemy z pewnym odczuciem, które dominuje wewnątrz samych tekstów, a które 

moglibyśmy streścić fragmentem: „it’s mesmerizing. wszyscy patrzymy w ten sam punkt”.

Dawid Gostyński – doktorant na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Interesuje się poezją 

najnowszą. Mieszka w Poznaniu.
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(ur. 1974) – zamieszkały we Włocławku; poeta, malarz, autor tekstów piosenek. Swoje utwory 

publikował w „Helikopterze”, „Nowych Myślach”,  „Obszarach Przepisanych”, a także w kilku 

antologiach grup poetyckich. We wrześniu 2018 roku ukazał się trzeci zbiór poetycki autora, 

zatytułowany skowyt rozproszenia.

paweł jasiński
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bez wątpienia

diagnostyka zawiodła – wyniki badań

przemilczały toczenie żywego organizmu

[zawartość chleba w widełkach – wino

na poziomie abstrakcyjnej przyzwoitości]

— – — ani słowa o wywoływaniu wierszy

ani słowa o markerach przekłamujących

kolejne tąpnięcia płynów ustrojowych

samopowielający się schemat liturgii lęku

proszę zwątpić [obwąchać obszczekać

i proszę zwątpić] stryczek mówi że poezja

to bardzo dobre drzewo
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komentarz: natalia toporowsk a

Zawód medycyną. Zawód: poeta

Albo kiedy wiersz tak bardzo nic z tobą nie robi, że puszczasz sobie playlistę z piosenkami, 

do których umiera się w Chirurgach, żeby wczuć się w klimat. Tu nie musi chodzić o ten 

konkretny przypadek, odwołanie do podzielanych doświadczeń stwarza po prostu pewien 

pozór zażyłości z czytelnikiem. Chociaż, swoją drogą, wiersz z serii: „niby wszystko dobrze, 

ale cierpię na pisanie poezji” nie służy podtrzymaniu tętna. Zacznijmy jednak od początku, 

po bożemu (prawie). 

Gdy zawodzi medycyna – a u Jasińskiego ewidentnie zawodzi – można by się zwrócić do 

innej instancji, na przykład takiej religii (oczywisty wybór). Co się jednak dzieje, kiedy te 

dwie odwieczne antagonistki, nauka i religia, stapiają się ze sobą, jednoczą w dążeniu do 

wspólnego rozczarowania człowieka? Jedyne, co pokazują badania, to postacie eucharystyczne 

w ciele, które powinno być nowocześnie przeczyste i przejrzyste dla wszystkich aparatur, 

lamp i maszyn, aż zostanie preparatem. A nie jest. Klapa, lipa, ani słowa o dziwnych ubyt-

kach płynów ustrojowych (bo jak inaczej rozumieć te górniczo-górnolotne „tąpnięcia”?), 

tylko z winem wszystko w normie, między nami dobrze jest. Z tym wyjątkiem, że wcale nie, 

poeta sam wie najlepiej. Wywoływane wiersze to objawy świadczące o tym, że coś jednak 

toczy ten żywy organizm. Chociaż autor nie zamierza powiedzieć nam co, my – sprytni, 

wyszkoleni w interpretacji od najmłodszych lat –  uwaga, odgadujemy hasło. Poezja jako 

śmiertelna choroba przenoszona drogą słowną. Tak, niewykrywalna, nieuleczalna, prowadzi 

prosto do jedynego możliwego rozwiązania. „Bardzo dobre drzewo”, solidna podstawa, aż 

się prosi pod stryczek.

Albo kiedy musisz jednak powiedzieć coś na serio, przynajmniej o jednej strofie, która 

domaga się od ciebie sprawiedliwości, bo liturgia lęku okazuje się najbardziej intrygującą 

formą religii. I myślisz sobie, że wszystko, co ważne w całym wierszu, odbywa się na linii 

między tytułem a tymi niecałymi trzema wersami; istnieje w napięciu między pewnością 

i wiarą (w medycynę, w Boga, w poezję, w cokolwiek) a zwątpieniem. Więc chodzisz po domu, 

mrucząc pod nosem: „proszę zwątpić [obwąchać obszczekać / i proszę zwątpić]”. 

Proszę czytać ten krótki komentarz z odrobiną dystansu.

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.



(ur. 1998) – studentka drugiego roku filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 

Wyróżniona w 12. i 13. edycji Połowu organizowanego przez Biuro Literackie, w konkursie 

poetyckim #WyznanieLiryczne organizowanym przez portal Sweek (2018) oraz w XVIII Ogól-

nopolskim Konkursie Poetyckim „Bez Granic” (2017). Publikowała wiersze w czasopismach 

„Kreatywni” oraz „biBLioteka”. Zajmuje się korektą tekstu w magazynie studenckim „Suple-

ment”, Międzywydziałowym Stowarzyszeniu Dziennikarzy „Mosty” oraz na portalu DailyVibes. 

Emocjonalnie związana z Cieszynem, Katowicami oraz Islandią. 

natalia kubicius
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Czwarty trymestr powszechnego ciążenia

Gdy byłam mała, dorośli zabraniali mi płakać,

jakby miał im od tego wzrosnąć rachunek za wodę.

Gdy byłam mała, smutek kroiło się w trójkąty,

dzieliło między braci i siostry, jedz, bo wystygnie,

roztopi się, jedz, bo stężeje 

i połamie ci zęby, wypali dziurę pod językiem

i się nie wysłowisz. Gdy będę duża,

wywołam torsje, więc nikt już nie powie, że 

ciąży mu moje milczenie, moja obojętność, z jaką reaguję 

na nienarodzone zwierzęta (może nawet

dzieci). Ciążę stanem błogosławionym

wszystkim tym, którzy w tajemnicy przede mną

łzy zażywali nasennie – wracajcie z oczu

do macic, ektopowi obywatele obcych

ciał, wracajcie do komórek macierzystych,

różnicujcie się, usuwajcie nadmiar wody z organizmu.
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komentarz: k arol poręba

Mały obieg słowa

„Różnicujcie się, usuwajcie nadmiar wody z organizmu” – wzywa podmiot i jest to wezwanie 

niemal biblijne: przeto idź, nieznana czytelniczko/nieznany czytelniku – idź i różnicuj się, 

usuwaj; bądź płodna, bądź płodny, rozmnażaj się w słowie, wytaczaj wodę, chłoń tylko tyle, 

ile musisz, by zachować głos.

Różnicuję się przez chwilę; nadejdzie płacz, a potem szloch, zejdą wody płodowe, a impresję 

zacznę od tezy (nie zamierzam jej udowadniać ani się do niej przywiązywać), że Czwarty 

trymestr powszechnego ciążenia to wiersz przyrodniczy. Wszyscy pamiętają z podręczników 

wczesnoszkolnych schemat cyklu hydrologicznego: duży obieg, mały obieg, parowanie, opad, 

spływ powierzchniowy, wsiąkanie, spływ podziemny, parowanie, opad itd. W przyrodzie 

nic nie ginie i nic nie ginie w wierszu Natalii Kubicius – owo „nic” zmienia tylko miejsca 

i stany skupienia. Czasem uchodzi – jak rozczarowanie światem – z dziecięcymi łzami, kiedy 

indziej – jak na filmie odtwarzanym od tyłu – wraca: przez osmozę, przez opad, podane 

celowo. Czasem tężeje, czasem się roztapia. Wszyscy to nie-do-końca-uświadomione „nic” 

w sobie nosimy. Ono jest jak ciąża, a my – użytkownicy kultury, użytkownicy biologii – 

jesteśmy i nosicielkami, i nosicielami, i płodami jednocześnie.

Czas zrezygnować z tego retorycznego „niczego”, które przecież w wierszu posiada bar-

dziej konkretną reprezentację: ciężar (ciążenie) rozumiem tu z jednej strony jako smutek 

lub niezgodę, z drugiej: jako syzyfowy kamień kultury krążącej w społecznym krwioobiegu; 

kultury, która nieprzeżuta, nieprzełknięta może „wypalić dziurę pod językiem” w miejscu, 

gdzie rodzą się wiersze i słowa; która umożliwia konsensuns, jednocześnie uniemożliwiając 

gwałtowną niezgodę tak długo, jak w myśl neoliberalizmu wszyscy będziemy się „pięknie 

różnić” i milczeć, „ciążyć stanem [stoicko] błogosławionym”. „Nie” staje się smutkiem, me-

lancholią sztywną jak „nienarodzone zwierzę”. Smutek można tylko podzielić między siebie, 

połknąć i wymówić w jeden sposób – sposób obarczony grawitacją kultury, konwencją cięć. 

W Czwartym trymestrze powszechnego ciążenia dochodzi do swoistego utożsamienia smutku 

z niezgodą: melancholia staje się przystosowaniem buntu do potrzeb życia we współczesnym 

społeczeństwie, jest jednak buntem bezproduktywnym, który należy przełknąć, zanim zmieni 

stan skupienia i wywoła skutek – nieważne jaki, ważne, że grozi potencjałem działania, że 

to retoryczne „nic” mogłoby, w najgorszym wypadku, stać się czymś.

Podmiot wiersza wskazuje jeszcze jedną drogę zerwania: drogę fizjologii, marginesów 

szeroko pojętej kultury – drogę torsji, porodu, śmierci.

Nie sposób kwestionować prawa przyrodnicze: obieg wody jest racjonalnie sprawdzal-

nym faktem (to, czy w istocie nic w owym cyklu „nie ginie”, jest kwestią znacznie bardziej 
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problematyczną). Nie sposób też powstrzymać ciążenia kultury, jej chłonięcia, przyjmowa-

nia jak wody, pod każdą możliwą postacią: literatury i sztuki materialnej, kultury smutku 

i prokreacji, kultury pięćset plus i zmowy milczenia. Dlatego „różnicujmy się”, a płacz nasz 

niech będzie głośny i gwałtowny jak torsje, „usuwajmy nadmiar wody z organizmu”.

Karol Poręba– redaktor, krytyk literacki; sypia i jada we Wrocławiu; publikuje; pisze wiersze.



– 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.

anna maria wierzchucka
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lemat

kontrapunkt. nie bój się psów. pies pali się szybko.

gaśnie w mgnieniu oka. poligon. mam wybroczyny.

wstały rano. o jedenastej. i wyszły.

anioły w pietuszkach.

bo o ile śmierć ma wyłączność o tyle

widiczko jest dostępny. wspólny. w doświadczeniu

bezzębności. pociągu. treści. żołądkowej.

kandelabrów. i tego że okoliczności nikogo

nie obchodzą. normalnie.

będą się z ciebie śmiać.
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kOmentarz: antOnina tOsiek

Czym oddychać, skoro tyle tu dymu

Był lemat Bootha, był ten Poincarégo, sięgnęła po swój autorski i Wierzchucka. Zapowiedź 

wydaje się obiecująca. Z gatunku tych pęczniejących podczas czytania, co to niczego nie 

narzucają, a otwierają wspólne pole porozumienia. Przecież nie musimy doprowadzać do 

konfliktu, zderzać poszczególnych perspektyw, wartościować twierdzeń głównych i pobocz-

nych – tylko współtrwać, współistnieć. W obliczu jakiejkolwiek ostateczności, wszystkie te 

zadry i animozje nie mają przecież znaczenia – doświadczenie będzie wspólne. Tak. Mogłoby. 

Być. Ale. Nie jest. 

Żeby wejście w wiersz stawało się dotykaniem wiersza, koniecznym zdaje się poranienie 

jego struktury – ponacinanie warstwy wierzchniej. Wierzchucka zrobiła to za nas. Niestety. 

Rozczłonkowała wszystkie obrazy, które miały potencjał rozwinięcia opowieści, tropienia 

tego, co wspólne. Zamiast scalania śladów – ich zapominanie. Jeśli posłużymy się wiecznie 

przydatną teorią (jako żartobliwą wymówką) Peiperowskich ,,widzeń urywkowych’’, które 

za sprawą wielości i jaskrawości bodźców ewokują coraz to nowe wyobrażenia, dotrzemy 

w końcu do problemu leżącego w samej kompozycji. Rozumiem, dlaczego Wierzchucka decy-

duje się (nie pierwszy już raz) na „kropkujący” trick – z pewnością pomaga on w utrzymaniu 

charakterystycznej dla autorki atmosfery niepokoju i napięcia – lada moment wszystko 

może się odwrócić, przekształcić z dosadnych komend w bolesną puentę. Zastanawiają mnie 

natomiast – potęgujące wrażenie nierówności poszczególnych wersów – przerzutnie. (Jak 

przerzucać, to najlepiej uczyć się od króla przeniesionej frazy – Roberta Rybickiego.) Mocny, 

obiecujący wers traci na swojej sile zaraz pod poprzednikiem, jakby w lemacie jednocześnie 

współistniało kilka osobnych tekstów. 

I właśnie! Gdyby te zalążki wierszy prowadziły mnie (tak jak u Jerofiejewa niedaleko Pie-

tuszek – anioły ku kseresowi) w osobne historie i rozważania, czytałabym je z przyjemnością. 

Gdyby pomiędzy tę nieufność wobec tropów, w ten hałas resztek wpuścić odrobinę powietrza 

– powstałyby z lematu dobre wiersze. Skąd taka pewność? Ponieważ Wierzuchucka to poetka 

sprawna, bardzo czuła na to, co w języku pulsujące, a we wspólnej wyobraźni poranione. 

Nie wierzycie? To poczytajcie Włókien pełną. Ale najpierw Moskwę – Pietuszki, którą zawsze. 

Warto. 

Antonina Małgorzata Tosiek (ur. 1996) – poznanianka, absolwentka Studia Aktorskiego STA, regularnie 

aktorzy na poznańskich scenach. Obecnie pracuje nad autorskim monodramem, który swoją premierę 

będzie miał wiosną w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Laureatka konkursu im. Zbigniewa Dominiaka 

Domu Literatury w Łodzi w roku 2017. Studiuje filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. 

Pisze tylko cienkimi długopisami.



(1996) – student kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Redaktor magazynu 

„Wizje”.

lew kostrzewa
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Niniwa

To wieloryb.

A to dziesięć niewidzialnych spektakli,

a w każdym z nich dziesięć odcieni czerni i bieli.

Pierwszy spektakl ma miejsce w dziurawym liściu monstery.

Drugi – między brwiami, trzeci – przy zgaszonym świetle,

czwarty – w jądrze ziemi, piąty – w perpetuum mobile.

Szósty to Izmael tańczący na pokładzie Pequoda,

ponieważ widzi go jedynie spektakl siódmy:

kapitan o drewnianej nodze.

Ósmy to ósmy dzień tygodnia.

Dziewiąty to zamknięty w słoiku kilwater.

Niniwa jest sceną dziesiątego spektaklu.
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kOmentarz: maciej Oleksy

Komentarz z konkluzją

Niniwa – ostatnia stolica Asyrii – świetność osiągnęła dopiero u schyłku imperium, za rządów 

Sennacheryba (705–681 p.n.e.). W 612 roku p.n.e. została opanowana i niemal doszczętnie 

zniszczona przez wspólne siły Medów i Babilończyków. „Niniwa – jak staw, / z którego wody 

uchodzą” – pisze Nahum w swoim proroctwie, przeczuwając bliski upadek miasta (Nah 2,9). 

Podobną opowieść – zgodnie z którą Jahwe „[w]yciągnie swą rękę ku północy / i zgotuje 

koniec Asyrii”, a „Niniwę zamieni w pustkowie, / w obszar suchy jak pustynia” – snuje 

równolegle Sofoniasz (Sf 2,13-14). 

„Udaj się do wielkiego miasta Niniwy i przepowiadaj w nim, bo złość ich dotarła aż do 

mnie” – nakazuje Jahwe Jonaszowi (Jon 1,2). Niniwa. Ponoć jej powierzchnia liczyła około 

ośmiu kilometrów kwadratowych. W każdym razie według Księgi Jonasza „była [ona] mia-

stem bardzo wielkim, na trzy dni drogi”, w którym żyło „więcej niż sto dwadzieścia tysięcy 

istnień ludzkich” (Jon 3,3; 4,11). Co ciekawe, nazwę miasta (Ninūa) zapisywano niekiedy 

w tekstach klinowych w formie quasi-logograficznej (Ninâ), powstałej z połączenia dwóch 

znaków (AB + HA), przedstawiających rybę wewnątrz zagrody (𒀏).

Przemierzam Niniwę już od przeszło trzech dni. Snuję się po mieszkaniu, mając w głowie 

„dziesięć niewidzialnych spektakli, / a w każdym z nich dziesięć odcieni czerni i bieli”. Ślęczę 

nad kazaniem Ojca Mapple, który poucza mnie „jakież to głębiny duszy sonduje dalekosiężna 

lina Jonaszowa! Jakże brzemienna w skutki jest nauka, której udziela nam ten prorok! Jak 

wzniosły jest ów hymn zanoszony z trzewi wieloryba!”. 

Trzewia trzewiami, ale znalazłem właśnie w odmętach Internetu poradnik Jak narysować 

płetwala błękitnego krok po kroku. Kroków dziesięć. Tyle, ile spektakli. Przypadek? Nie 

sądzę. „To lubię”, rzeknę, „to lubię”, i pozwolę sobie przytoczyć przynajmniej wstęp:

Wieloryby bardzo interesujące stworzenia. Wystarczy ich zobaczyć chociaż jeden raz, 

i człowiek zrozumie, że on nie jest największym w świecie. I nie dziwnie, ponieważ 

wieloryba uważają największym zwierzem na planecie. 

Jak okazało się, te stworzenia nawet większe od dinozaurów!

Tekst zaczyna powoli przypominać sekwencję obrazów rodem z późnego Terrence'a Malicka 

(dinozaury!), więc może wrócę choć na chwilę do Niniwy, od której ciągle coś mnie odciąga 

(notabene: właśnie sprawdzam, czy fikus współlokatorki nie jest przypadkiem monsterą) 

i zmuszę się do jakiejś ekscytującej konkluzji. Wiem, emocje jak na rybach, ale już kończę, 

obiecuję. 
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KONKLUZJA

Wieloryby są spoko. 

Wyimki z Pisma Świętego przytaczam za Biblią Poznańską. Fragment z Moby Dicka – 

w przekładzie Bronisława Zielińskiego. Poradniku Jak narysować płetwala błękitnego krok po 

kroku – zgiń, przemiń.

Maciej Oleksy (ur. 1997) – student polonistyki w ramach MISH UJ. Sądeczanin, mieszka w Krakowie. 

Skrycie marzy o przeistoczeniu się w formę dyskursywną.



– autor tomiku Fantomowa głowa (Klub Jagielloński, 2016) nagrodzonego w konkursie im. Artura 

Fryza na najlepszy poetycki debiut książkowy. Były redaktor „Pressji”. Urodzony trzydzieści 

lat temu w Opolu, mieszka w Krakowie.

adam leszkiewicz
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Dziwy, sentymenty

Znów zmajstrowali serial, żeby mną rzucić w czasie.

Mechaniczna magdalenka i myk, jestem w czwartej klasie.

Podkochuję się w takiej starszej, która ma lat jedenaście.

Nie mówiłem nikomu, a jednak wydało się.

To spece rozłożyli moją pikawę

na części i złożyli z powrotem, zdali z niej sprawę

katalogowi archetypów. Nie są oryginalne

żadne te niby moje lęki albo wzruszenia

na przykład pokojem, którego nic nie oświetla,

a ja mam bazę z koców, stołu, krzesła,

bo gdzieś pracują pieniądze, żeby mi przywrócić

mnie dziesięcioletniego, gdzieś cały sztab ludzi

z tego żyje, by miliony pragnęły się łudzić,

że wrócą. Więc w podszewce produkcji, w cienistej dolinie,

martwy dziesięciolatek, idąc po linie, żyje

i trwa rozkład pikawy na części. I składanie z powrotem.

Zostaje luźna część, z którą się zrobi coś potem.



kOmentarz: julia czajsk a

Do dziwów przez sentymenty

Równo zwrotkowany, pełen dziecięco-częstochowskich rymów wiersz Leszkiewicza przywodzi 

na myśl młodzieńcze życiowe dzieło, które według zaleceń rodziców oprawia się w wykonaną 

własnoręcznie okładkę. Niepokojące jest jednak to, że zawiera treści, o których nie zdążyło 

się jeszcze przyśnić tymczasowym mieszkańcom bazy z koców, stołu i krzesła. Coś zgrzyta, 

nie pasuje – spróbujmy więc wyobrazić sobie, że bohaterem Dziwów i sentymentów nie jest 

bohater ich lukrowanej formy – domyślny, uśmiechnięty, bawiący się dziesięciolatek ze 

sprawnym sercem  – ale ktoś, w kim dziesięciolatek jest już martwy, ktoś z na nowo poskła-

daną pikawą, która wybija jedynie zgodne z wszelkimi normami rytmy. Dawny dziesięciola-

tek próbuje wrócić do siebie młodszego – próbuje wyłuskać dziecięce radosne postrzeganie 

rzeczywistości – spontaniczne ochy i achy (dziwy) z pozytywnych wyobrażeń, które mu na 

temat dzieciństwa pozostały (sentymenty). Czy powrót się udaje? Niekoniecznie. Przeniesienie 

się do dziwów  przez sentymenty nie okazuje się najlepszą formą ucieczki, uświadamia, że 

prawdziwa zmiana położenia nie będzie już nigdy możliwa choćby dlatego, że bohater został 

pozbawiony swojej istotnej (może kluczowej dla przebiegu zmiany) części. Zbudowana przez 

martwego dziesięciolatka baza nie potrafi już ani chronić, ani bawić, jedynie smuci.



(ur. 1994) – absolwentka filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Uczy 

języka rosyjskiego oraz zajmuje się badaniem kreatywności językowej i analizą 

jednostki w społeczeństwie. W wolnych chwilach obmyśla świat. Kocha flamingi, 

kangury i radio.

joanna łaszcz
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pelaronia

czy wiesz, że z nasion aronii

pelikany wydziobują oczka?

jest to problem globalny i nie ma ratunku

pelikanom przydałyby się nowe narzędzia

bo stare dzioby już się przejadły i chyba lekko przetarły

czasem odnoszę wrażenie, że pelikany powinny bardziej manifestować swoje problemy

z dziubdzianiem

na razie eksploatacja dziobu przybiera na sile i naturalne zasoby niesamowicie się kurczą

pelikany niedługo będą niesamodzielne i nieprzydatne dla ogółu społeczeństwa

będą zajadać papki dla niemowląt i ketchupy z cukinii

a aronią nikt się nie zajmie

będzie to niesprawiedliwe i godzące w swobody obywatelskie aronii

związek pelikanów szykuje stosowną petycję,

lecz obawiam się, że to już za późno

dzioby jakie są, każdy widzi, tępe i nieskore do nauki

edukatorzy globalni i międzykulturowi muszą, a nawet powinni dostosować swój grafik

do zmieniających się okoliczności przyrody

tylko w ten sposób pelikanom zapewni się godną przyszłość i aroniom godziwy byt

tylko taka odpowiedź będzie satysfakcjonująca

niech rządy wszystkich krajów złączą się raz jeden jedyny

w słusznej walce i okażą resztkę solidarności

pelikany ze swej strony zapewniają pokój, a nawet dwa

bo nie stać ich na opłacenie czynszu, gdyż pracują za najniższą krajową

i jest to kolejna sprawa do omówienia,

ale dzioby są teraz ważniejsze

to, co dzisiaj włoży się do dzioba, kiełkować będzie przez lata

a dom można w każdej chwili wynająć

kupić, sprzedać lub zamienić

dziobów nikt pelikanom nie zamknie

ani nie zabierze
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komentarz: maria świątkowsk a

Pytanie otwierające Pelaronię brzmi z początku niewinno-zabawnie, niczym interesująca 

ciekawostka, fragment zakładki trivia nerdowskiego portalu ornitologicznego. To, co otrzy-

mujemy w dalszej części wiersza, rezonuje o wiele poważniej, rozpościerając przed nami po-

nury obraz społeczno-ekonomicznej sytuacji pelikanów, szlachetnych ptaków pochłoniętych 

bez reszty „dziubdzianiem”. Oczywiście, czynność ta w rażący sposób urąga ich wysokiemu 

symbolicznemu statusowi (poświęcone im hasło w nieśmiertelnym Kopalińskim sugeruje, że 

eksploatacja ich, monstrualnych skądinąd, dziobów powinna następować w bardziej szczytnych 

celach); posłużenie się pelikanami w tym utrzymanym w poetyce absurdu utworze zakrawa 

na profanację – owe „chrystusowe ptaki”, rzekomo karmiące młode własną krwią, stanowiły 

w ikonologii chrześcijańskiej symbol heroicznego poświęcenia.

W związku z konotacjami, jakie wywołuje ten szczególny ptak (a przypomnijmy, że poza 

wspomnianą już symboliką może on również – podobnie jak nieśmiertelny Baudelaire’owski 

albatros – stanowić obraz prawdziwego poety, cokolwiek ten tytuł oznacza), początkowe 

pytanie z zaczepnej ciekawostki zamienia się w sygnał poważnego problemu. Jak to często 

z aktywizmem bywa, propozycje jego rozwiązania spełzają na miałkiej niczym „keczupy 

z cukinii” słownej papce. Już nawet w samym tytule, pelaronia, nazwa tragicznych bohaterów 

wiersza oraz ich nieoczywistego pokarmu uległa kontaminacji znanej z pierwszych stron 

tabloidów. Utwór stanowi zabawną i zręczną grę z językiem aktywizmu, w którym prekariat 

łączy się z globalnym ociepleniem i wszystkie problemy świata ptasio-owocowego zlewają się 

w jeden wielki bełkot dyskursywnego niemiejsca mogącego, jak wiadomo, znaczyć zarówno 

wszędzie, jak i nigdzie. Czy mamy tutaj do czynienia z kolejną poetycką zabawą nowomową 

w duchu Nowej Fali i Barańczaka? Wielospójnikowa konstrukcja przetykana takimi frazesami 

jak „x jakie jest każdy widzi”, „muszą, a nawet powinni”, „okoliczności przyrody”, „niech 

rządy wszystkich krajów złączą się” oraz zabawa równie wyświechtaną kategorią pokoju 

na to by wskazywały – aktywizm nasz codzienny jawi się jak przechodzące mimo uszu 

jałowe „kłapanie dziobem”. Czasy wprawdzie nowe i nowe problemy nowe, ale nowomowa 

bynajmniej nowością nie grzeszy. Trudno jest być woke, kiedy nie wiadomo w sumie, o co 

w tym wszystkim chodzi. A przecież papka językowa, którą się żywimy, jest, by sięgnąć po 

cisnący się na usta frazes, sprawą najwyższej wagi; w końcu, poucza nas mówiący w wierszu 

rzecznik pelikanów: to, co dzisiaj włoży się do dzioba, kiełkować będzie przez lata.

Trochę to śmieszne, a trochę straszne: wszak sytuację pelikanów, których nie stać „na 

opłacenie czynszu, gdyż pracują za najniższą krajową” (zapewne na śmieciówkach) – znamy 

z własnego podwórka (by nie powiedzieć: gniazda). Prekaryczne warunki życia są kłopotliwie 

znajome, ale nie tylko one mogą powodować w czytelnikach niepokój, uderzając w czuły 

punkt. Czy figura pelikana w utworze Łaszcza może reprezentować współczesną inteligen-

cję, zwłaszcza zaś nieszczęsnych humanistów (a więc zarówno twórców, jak i czytelników 

niniejszego pisma)? W końcu, ile razy słyszeliśmy o humanistyce, że jest „niesamodzielna” 
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i społecznie „nieprzydatna”? Czy pelikany byłyby tutaj ornitologiczną wariacją na temat 

społecznego problemu, tak jak sławetne gryzonie stały się nośną i zajadłą metaforą innej 

nieco grupy? Anachronizm i nieporadność tych wielkich, symbolicznie obarczonych pta-

ków może w pewien sposób popierać tę interpretacyjną hipotezę. A stopniowa degradacja 

pelikanów (żywiących się najpierw rybami, następnie aronią, a w niedalekiej perspektywie 

już zaledwie żałosną papką dla niemowląt), bynajmniej nie nasuwa pogodnych scenariuszy 

(choć w tym miejscu wypadałoby wspomnieć, że metaforyczny obraz pelikanów jako zwie-

rząt heroicznie okaleczających się dla wykarmienia młodych zrodził się prawdopodobnie 

z omyłkowej interpretacji ruchu bicia dziobem w celu, ni mniej ni więcej, rozmemłania ryb 

na gotową do spożycia papkę – być może więc pelikany więcej mają z miałkością wspólnego, 

niż chcieliśmy sądzić).

Atmosfera wiersza oscyluje pomiędzy absurdalnym humorem (spróbujmy przez chwilę 

wyobrazić sobie pelikany dłubiące wielkimi dziobami w aroniowych pestkach) a podskórnym 

niepokojem i poczuciem fiaska. W procesie lektury utworu Łaszcza dynamicznie zmienia się 

również angażowanie uwagi czytelnika: na początku przykuwa ją zaskakujące postawienie 

ornitologicznego problemu, potem, w następujących kilkunastu wersach, przez „kłapanie 

dziobem” nad pożałowania godnym i natychmiastowej interwencji wymagającym pelikano-

wym losem ulega ona lekkiemu rozmyciu, by pod koniec znowu zostać zmobilizowana przez 

następującą po błyskotliwym pokojowym aprosdoketonie mocną pointę. Ostatnie dwa wersy 

kierują nas, nieoczekiwanie, w stronę jakiejś wyczuwalnej, acz niesprecyzowanej nadziei, 

obietnicy niezłomności i buntu: są to pewne niedopowiedzenie i dobitność stojące w jawnej 

opozycji do obecnego wcześniej przegadania. Chociaż można się nie zgodzić: w końcu, kto 

chciałby słuchać kłapania zdartych niczym płyty dziobów niezdarnych i – umówmy się – 

absurdalnych z lekka pelikanów.

Maria Świątkowska (ur. 1996) – studentka czwartego roku MISH UJ. Współpracuje z Kolektywem Ku-

ratorskim, działającym w ramach Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci na Wydziale Polonistyki UJ.



 – rocznik 1980, urodzony i mieszkający w Krakowie. Dyrektor kreatywny w Agencji Rekla-

mowej Opus B, wcześniej pełnoetatowy dziennikarz krakowskich mediów (Radio Kraków, 

Przekrój, Onet). Pisuje artykuły i recenzje poświęcone winu i kulinariom, układa karty win 

dla restauracji, czasem gotuje dla ludzi. 

kuba janicki
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Przejścia

Nie zostawiać śladów na waszych schludnych miastach.

Nie podkreślać błędów na szyldach, nie śledzić torów,

nagłych zwrotów trakcji, rzadko docierać do krawędzi,

świata marketów budowlanych i ludzi bezprzykładnie

zadowolonych z życia.

Powierzchowne marszruty. Obce topografie jako dekoracje.

Drobne otarcia i wydatki, bezskuteczne dopytywanie o drogę

- o wiele więcej się wybacza obcym miastom. Brnięcie.
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komentarz: łuk asz żurek

Ciężko, ciężej, brnięcie

Przejścia Kuby Janickiego to wiersz przyciężki. Jest w nim bowiem czegoś za dużo. To „za 

dużo” niestety nie przekłada się na zwiększoną intensywność lekturowego doświadczenia, 

wręcz przeciwnie: każdy kolejny przebieg przez wersy utwierdza w poczuciu ogólnej średniości 

utworu, wywołanej właśnie tym ciężarem. Rzecz stanie się bardziej zrozumiała po rozłożeniu 

wiersza na poszczególne figury i przyjrzeniu się im się z bliska. 

Przejścia – poprzez taki tytuł autor usadza nas na tematyce wzajemnego splotu ruchu 

w przestrzeni miejskiej (przejścia dla pieszych, przejście między kamienicą na Pradze 

Północ a Biedronką…) i ruchliwości w życiu, tzw. zdobywania doświadczenia (ktoś jest 

po przejściach, mieć z kimś przejścia, „tyleśmy razem przeszli, że…”). Wskazany w tytule 

splot Janicki realizuje bardzo konsekwentnie w całym wierszu, konstruując jakoś tam osa-

dzony w konkrecie obraz nieuchwytności w mieście, który jednocześnie odgina w stronę 

figuratywności, mówienia o „czymś” innym niż li tylko miasto. No i właśnie w tym odgi-

naniu wyjściowego obrazu – tak, jak gdyby dwuznaczność samego tytułu dostatecznie nie 

ustawiała lektury – tkwi wspomniany na początku naddatek. Spójrzmy na spory fragment 

pierwszej strofy, wersy od 2 do 4: 

Nie podkreślać błędów na szyldach, nie śledzić torów,

nagłych zwrotów trakcji, rzadko docierać do krawędzi,

świata marketów budowlanych […].

Porada (nakaz?) „nie śledzić torów” na pierwszy rzut oka wydaje się odnosić do torów 

tramwajowych lub kolejowych (jesteśmy w mieście). Ten obraz dałoby się rozwinąć do opisu 

ciekawej praktyki codziennego oporu, gdyż nie śledzenie torów oznaczać może nie podążanie 

za tymi trasami ruchu, które dla mieszkańców miasta zaplanowali spece od infrastruktury 

i płynnego przepływu „kapitału ludzkiego”. Stąd już krok dzieli nas od ciekawej, bardzo ob-

razowej refleksji o polityczności ruchu w mieście lub – jeśli bliższa naszemu sercu jest tzw. 

tematyka uniwersalna – o życiu jako wypadaniu z torów, podróży bez celu itp. itd. 

Niestety, na początku następnego wersu Janicki robi najgorszą rzecz, którą może zrobić 

poeta, posiadający jako taką samoświadomość warsztatową. Otóż do „nie śledzić torów” 

zostaje dodany kolejny człon („nagłych zwrotów trakcji”), machający do nas nachalną 

dwuznacznością „zwrot trakcji” – „zwrot akcji”. Pomijam rzecz jasna wewnątrztekstowe, 

sensowne motywacje stojące za tym, że mowa jest o „zwrotach trakcji”, a nie „akcji” (zbitka 

spółgłoskowa „tr” przewędrowała pewnie z wcześniejszych „torów”), ważniejsze od nich są 

według mnie konsekwencje użycia tej figury. Bo oto za jej pomocą Janicki dopowiada coś, co 

było interesujące jedynie w formie konturu, zarysu („tak, mówię też o życiu…”), i dorzuca 
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kolejną płaszczyznę znaczeniową („…a to życie jest, wiecie, jak film lub teatr”), przez co 

ciężar całej stworzonej wcześniej konstrukcji się podwaja. Co gorsza, z analogiczną sytuacją 

mamy do czynienia w wersach 3 i 4. Fragment „nie docierać do krawędzi” jest sam w sobie 

otwarty na tytułową dwuznaczność, zgrabnie balansuje między konkretem (krawędzie, gra-

nice, rogatki) a abstrakcją (krawędź doświadczenia, niemalże „kresy człowieka”). A jednak 

dosztukowano do niego dwa wersy, które rozwijają go i uzupełniają, ale robią to za cenę 

znaczeniowej ociężałości. Poza tym – czy kogokolwiek interesuje dziś wierszowe parskanie 

na „ludzi bezprzykładnie / zadowolonych z życia”?

Druga strofa, kontrastująca składniowo z pierwszą (zamiast ciągu dwóch zdań rozbitych 

na wersy mamy do czynienia z szatkującymi wypowiedź równoważnikami zdań), wydaje się 

wolna od opisanej wyżej przyciężkawości. Oto alternatywny pomysł na przejścia w innym 

mieście i jednocześnie w innym życiu: poruszanie się po powierzchni (aby „nie zostawiać 

śladów”), gubienie się, wyobcowywanie, narażanie siebie na stratę, chociażby naskórka lub 

drobniaków (połączenie ciała i pieniądza w zwrocie „Drobne otarcia i wydatki” to jeden 

z najlepszych fragmentów w całym wierszu).

A zatem – wiersz uratowany?  Hola, hola. W ostatnim wersie atakuje nas bowiem znie-

nacka nie równoważnik zdania, lecz pełnoprawne zdaniszcze, które z racji swojej składniowej 

odmienności od reszty strofy może zyskać rangę Puenty: „o wiele więcej się wybacza obcym 

miastom”. Po pierwsze, razi wtargnięcie problematyki moralnej do wiersza działającego 

raczej na obrazach, w końcu mowa jest o nie byle czym, tylko o wybaczaniu (ciężko). A po 

drugie, skonkretyzowanie przedmiotu opisanych w drugiej strofie praktyk („chodzi o obce 

miasta lub też obce życia, moi drodzy, w nich są inne przejścia!”) burzy zbudowaną w niej 

interesującą niejednoznaczność (uff, ciężej). Sytuacji nie ratuje końcowe, krótkie „Brnięcie”, 

które w towarzystwie Puenty również tężeje i niebezpiecznie zbliża się do „Bądź wierny Idź”…

W gruncie rzeczy – szkoda mi tego wiersza. 

Łukasz Żurek (ur. 1991) – doktorant w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, re-

daktor portalu niewinni-czarodzieje.pl, członek redakcji czasopisma „Tekstualia”. Publikował m.in. 

w „Dwutygodniku”, „Kulturze Liberalnej”, „Małym Formacie”, „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim” 

oraz w „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”.



– (ur. 1992) publikował w „Ha!arcie”, „KONTENCIE”, „Wizjach”, „Helikopterze” i „biBlio-

tece”. Redaktor magazynu „Stoner Polski”. Laureat slamów poetyckich. Stały korespondent 

„Gazety, która Musi Się Ukazać”. Zaprzysiężony antygrechuciarz. Orędownik Nowej Fazy. 

Nieprofesjonalny bańkarz. Gra w szachy. Żyje w Krakowie. Opiekuje się kotami bliskich pod 

ich nieobecność. 

paweł harlender
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Jestem dzieckiem. Jestem rachityczny  

osesek, a ten trzymający mnie na rękach, 

ten z fajkiem w ręku, jest od chuchania mi 

w twarz dymem tytoniowym. Drze się, nie 

wiem, ze strachu czy z zimna. Chcesz 

grzechotkę? Nie rzucaj grzechotką.

Wybierasz cieszynkę czy klaunadę?

bęben maszyny losującej jest pusty
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komentarz: filip mat wiejczuk

▇▇▇▇ x ▁▁▁▁ 

Przed lekturą wiersza czytamy jego tytuł będący pełnoprawną frazą. Czytelniczce może wy-

dać się ona niezwiązana z treścią utworu, ale to tylko pozór. Zazwyczaj (a przynajmniej tak 

jesteśmy nauczeni) tytuł określa całość utworu. Tutaj sytuacja jest nieco inna. Wytłuszczony 

druk rozpoczynający lekturę jest frazą znaną z transmisji loterii Lotto, podczas której widzo-

wie mają przed sobą obraz pustego bębna maszyny losującej. Ten przedstan po „zwolnieniu 

blokady” (nasuwa się skojarzenie ze „zwolnieniem spustu rewolweru”) staje się ruchem, 

działaniem, ustanawianiem porządku. Dla Harlendera w tym przypadku tytuł jest właśnie 

„zwolnieniem blokady”.

Utwór Harlendera nie jest klasycznie wersyfikowany. W tym wierszu autor gra z typo-

grafią, dzieląc tekst na prostokąt znajdujący się po lewej stronie i linię po prawej. Część 

pierwsza składa się z pięciu obrazów. Na początku podmiot liryczny podaje prosty komunikat, 

w którym stwierdza, że jest dzieckiem, dookreśla przy tym, że jest ono słabo rozwinięte 

i drobne – używa do tego słów takich jak „osesek” i „rachityczny”. Wyrazy te brzmią obco 

w uszach czytelniczki, ale są przy tym dość dźwięczne. Taki zabieg słownikowy jest typowy 

dla języka poetyckiego Harlendera. Poeta ma tego świadomość, co dobrze widać w trakcie 

jego melorecytacji, z jakich słynie w pewnych kręgach1. W drugim obrazie podmiot liryczny 

ustanawia wizerunek „tego”, który nosi go na rękach niczym ojciec, choć opisany jest jak 

obcy. W kolejnym pojawia się jego atrybut – papieros oraz funkcja ojca, czyli wydmuchiwa-

nie dymu tytoniowego wprost na trzymane dziecko (bądź podmiot liryczny). W kolejnym, 

czwartym, obrazie następuje przejście głosu podmiotu dziecka do wypowiedzi postaci 

„tego”. Wspomniany moment  nie jest szczególnie zaakcentowany, wobec czego czytelniczce 

może zlać się on z głosem pierwszego podmiotu, wywołując przy tym chaos interpretacyjny. 

W opisanym obrazie widzimy jak „ten” przejmuje głos i wyraża swoje zakłopotanie wobec 

dziecka i jego reakcji na to, co mu się dzieje. W ostatnim, piątym, obrazie podmiot liryczny 

mówiący głosem „tego” proponuje dziecku grzechotkę i zakazuje mu rzucania podarowa-

nym przedmiotem.

Druga część wiersza znajduje się obok ostatniej linijki pierwszej. Jest to jedno zdanie py-

tające: „Wybierasz cieszynkę czy klaunadę?”. Czytelniczka interpretuje to zdanie jako puentę 

utworu, choć jest zdumiona, ponieważ puenta ta ma niewiele wspólnego z przedstawioną 

wcześniej rozbudowaną sytuacją liryczną. Ciągłość narracji zostaje zburzona przez pytanie 

dające nam wybór między aktem radości wykonywanym przez sportowca po zdobyciu gola 

a występem klauna. To ostatnie zdanie czyni cały tekst absurdalnym, w wyniku czego 

czytelniczka musi przejść na poziom metatekstowy. Przez rozbicie struktury utworu na 
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trzy oddziałujące na siebie elementy – tytuł odnoszący się do całości i dwie pomnażające się 

znaczeniowo części – wiersz nabiera szczególnego sensu. Czytelniczka bowiem postawiona 

przed takim równaniem staje przed potencjalnością, która może być zrealizowana nie jako 

„jedyna właściwa interpretacja”, ale jako zbiór niewyraźnych znaczeń ustanawianych i kom-

pilowanych w zależności od wrażeń czytelniczki (których nie można dokładnie przewidzieć). 

Ten wiersz to równanie z losowym rozwiązaniem.

Filip Matwiejczuk (ur. 1996) – w Mrągowie. Publikował wiersze w „Wizjach”, „Małym Formacie”, „8. 

Arkuszu Odry” i w „Nowej Orgii Myśli”. W „Małym Formacie” zadebiutował jako krytyk.
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 – poetka i tłumaczka z Podgoricy. Studiowała literaturę rosyjską na Uniwersytecie 

Sofijskim im. św. Klemensa z Ochrydy i uzyskała doktorat z lingwistyki na Pań-

stwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina. Autorka dwóch zbiorów 

opowiadań, kilku noweli, dwóch tomów poezji i powieści. Poezję i prozę ogłaszała 

również m.in. w Anthology of Contemporary Montenegrin Literature (Katedrala, 2010), 

First Anthology of Montenegrin Poetry Written by Women: Koret on the Asphalt (Zagreb, 

2013), Best European Fiction 2014 (Dalkey Archive Press, 2014) i Poetesses of Montenegro 

1970- 2015 [Ratkovićeve večeri poezije,  Bijelog Polje].

lena ruth stefanovic
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Budni snovi

Godinu za godinom sanjam jezive duševne bolnice

Pretrpane studentske domove i napuštena gradilišta

I mora, razna mora sa plažama koje ne postoje

sanjala sam ih tako dugo

Da sam (u snovima) počela da ih prepoznajem

Jedna mala peščana u skrivenoj uvali,

Pesak bijeli

Voda plitka, topla

Nešto uvek stignem tamo baš pred zalazak sunca

Do druge se stiže planinskim tesnacem

Klizavo i opasno

vidik je rajski

Sama plaža šljunkovita

I neke ljude poznajem samo u snovima

Barem ih je pet ili šest

Odavde su, svi osim jednog

Godinama ih viđam, ne upoznajemo se

Srećem ih po kafićima koji u mojim snovima rade već godinama

Opušteni neki likovi, šteta što se ne znamo bolje

I često odlazim na selo, moje selo, koje, pretpostavljate, ne postoji,

Kao ni moja kuća od belog kamena u malom primorskom gradu koji ne postoji

I tako godinama

Iz sna u nebiće

nazad u začuđujuće uporno nepostanje…
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Świadome sny

lata lecą, a mnie śnią się upiorne szpitale dla chorych na nerwy

Zatłoczone akademiki, puste place budowy

I morza, rozmaite morza z plażami, które nie istnieją

Śnię o nich od tak dawna,

Że zaczęłam je (w tych snach) rozpoznawać

Niewielka piaszczysta plaża w ukrytej zatoce,

Piasek jest biały

Woda płytka, ciepła

Jakimś cudem zawsze docieram tam tuż przed zachodem słońca

Do drugiej plaży idzie się wąskim górskim przejściem

Śliskim i niebezpiecznym

Widok jest boski

Plaża kamienista

Niektórych ludzi znam tylko ze śnienia

Jest ich piątka lub szóstka

Wszyscy miejscowi oprócz jednego

Od lat ich widuję, chociaż nigdy się nie poznaliśmy

Wpadam na nich w kawiarniach, które istnieją w moich snach od lat

Tacy spokojni, wyluzowani ludzie, szkoda, że nie znamy się lepiej

I chodzę często do wioski, mojej wioski, która, jak się pewnie domyślasz, też nie istnieje,

Tak jak mój dom z białego kamienia w nieistniejącym nadmorskim miasteczku

I tak to już trwa latami

Od snów do wyobraźni

i z powrotem do zdumiewająco wytrwałego

nieistnienia



čudan san

kuća za koju znam i ne znam gde je,

u njoj neki lik kojeg znam i ne znam,

okružen ljudima koje poznajem i ne poznajem.

Kamijev Stranac koji se javio u snu Danil Harmsa

Pričem sam ja na nečemu, na nekom tripu valjda.

Upucava mi se neki klinac.

Njegov frend mi daje ID, neko njegov je rođen u ruskom logoru kod Volgograda (?)

Izgubila sam tašnu, u snu.

Okrećem se oko sebe, puno je tašni, ali nijedna nije moja.

Svuda okolo su skupe stvari, pića.

Ne znam zašto, kažem: u ovoj kući se ne krade.

Vidim neke karte za igranje. Ispostavlja se da je to špil Madam Lenormand,

Proročice Napoleonove i Žozofinine,

Tako bar ide priča o njoj.

Prva karta je Riba, toga se sećam,

Kažem, moja tašna je tu negde, možda kod bazena...
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dziwny sen

jakiś dom, który, rozumiesz, znam i którego nie znam

w środku – jakiś facet, niby znajomy, ale nieznany naprawdę

otoczony ludźmi, których (również) znam i których nie znam

Daniił Charms śni o Obcym Camusa

Plotę o czymś i chyba jestem na haju

Jakiś dzieciak próbuje mnie poderwać

Jego kolega podaje mi coś w stylu zaświadczenia wykazującego, że jego rodzina pochodzi z

rosyjskiego obozu w pobliżu Wołgogradu (?)

We śnie zgubiłam kopertówkę.

Rozglądam się, dużo ich tu leży, żadna nie jest moja.

Wokół drogie bibeloty, drinki.

Nie wiedząc czemu, mówię: w tym domu się nie kradnie.

Widzę coś w rodzaju kart do gry. To wyrocznia

Madame Lenormand

wróżbitki Napoleona i Józefiny

(a przynajmniej tak mówią)

Pamiętam dobrze, pierwsza karta to Ryba,

Mówię: tu gdzieś jest moja torebka, może koło basenu…
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Sanjam pariške mansarde

nekog Njega

Mamu

Moju mamu

Čaršave od damasta

Otoman na rasklapanje

Lift koji staje na svakom spratu

Sa vratima od kovanog gvožđa

Egzotično cvijeće poniklo na asfaltu

Umiljatu crnu macu

Tihu sreću

bliznakinje,

parišku verziju sestara Olson

neka je frka s Njim

plavookim, prosedim, visokim

ali rešavamo to baš pred moj povratak

neznamkuda

on ostaje u Parizu sa crnim macama i

orhidejama sa asfalta

već mi nedostaje

taj privid sreće

on kaže

srešćemo se opet

kažem mu:

samo u snu
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Śnię o mansardowych dachach Paryża

O Nim we własnej osobie

O mamie

Mojej mamie

Adamaszkowej pościeli

Na rozkładanej wersalce

Windzie przystającej na każdym piętrze

Z kratami z kutego żelaza

Egzotycznych kwiatach hodowanych na asfalcie

Kochającym czarnym kocie

Cichym szczęściu

bliźniaczkach,

paryskiej wersji sióstr Olsen

coś z Nim nie tak

niebieskookim, szpakowatym, wysokim

Nim

ale rozwiązujemy problem tuż przed moim powrotem

w nieznane

on zostaje w Paryżu z czarnymi kotami

orchideami wyrastającymi z asfaltu

już tęsknię

za tą iluzją szczęścia

mówi

że znów się spotkamy

odpowiadam:

chyba tylko w snach

Wiersze z języka angielskiego przełożył Artur Nowrot



– czarnogórska poetka, tłumaczka i krytyczka literacka i muzyczna. Autorka czterech wysoko 

cenionych tomów poezji, najnowszy Sjeme i druge pjesme (Ziarno i inne wiersze). Debiutowała, 

kiedy miała 15 lat. Uzyskała magisterium z filologii angielskiej. Jej poezja została przetłuma-

czona na 15 języki. Została nagrodzona stypendiami m.in. przez Central European Initiative 

Fellowship for Writers Award (Vilenica Festival Slovenia), International Haus Des Autoren 

Graz i Slovenian Public Fund for Cultural Activities. Na język czarnogórski przełożyła m.in. 

utwory Williama Blake’a, W.B. Yeatsa, George Gordona Byrona i T.S. Eliota.

tanja bakić
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Pusto ostrvo

Više nema sjutra, moja draga.

Nema više ničeg čega bilo je do sada.

Zaključali smo vrata i zatvorili prozore

Tako smo i htjeli, zar ne?

Da otputujemo na to malo pusto ostrvo

U našem stanu

Gdje konačno možemo

Biti sami u jednom danu.

Ako želiš nebo,

nebo za tebe sada mogu stvoriti,

Ako želiš zvijezde,

zvijezde za tebe sada mogu skinuti.

Za tebe sada učiniću sve

Što prije sam htjeo a nisam mogao

Što prije si željela

A ja ti nisam dao.

Prije

dok bilo je malo svjetlosti

a mnogo bola

Prije

Dok nije bilo našeg pustog ostrva

Prije

Dok plakala bi mi u krilu

I maramicom suze brisala

Pa posle toga se smijala

I pretvarala kao

 da ništa nije se desilo

I kao da opet sve u redu je bilo

I onda me odjednom pitala da li

Sam za kafu ili čaj

I onda odjednom me pitala

 da li bih s tobom pošao

U šetnju po gradskom parku,

A ja ti rekao da neću.
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Da budem

Kamen, rijeka, drvo,

Da stojim nag na jednoj nozi

I slušam te dok ti

Šapćeš mi nad grudima

i stojiš u mraku

Ja sve to sada za tebe mogu.

Sjećaš li se onoga jutra one godine

kad povela si me sa sobom na planinu

Gdje igrali smo se žmurke

  i smijali na sav glas

I kad posle toga brali smo cvijeće,

I ti mi rekla: „Crveno volim najviše“.

Sada ti mogu dati

toliko parčadi izmišljene planine

Toliko buketa izmišljenog

  crvenog cvijeća

sada tvoj sam čitav –

zrno po zrno

trag po trag

Zato uzmi me sada, zatvori oči

I spavaj, draga,

 tamo gdje ni tebe ni mene nema

A ja ću sanjati da spavam i da sanjam

Nas dvoje doživotno zagrljene

Na ovom pustom ostrvu od našeg stana.
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Bezludna wyspa

Nie ma jutra, kochanie.

Nic nie zostało z tego, co mieliśmy.

Zamknęliśmy wszystkie drzwi i okna,

Czy nie tego chcieliśmy?

Wybrać się daleko, na tę

Bezludną wysepkę naszego mieszkania.

Gdzie w końcu zostaniemy

Sami, choć na jeden dzień.

Jeśli niebo jest tym, czego pragniesz,

Mogę stworzyć dla ciebie niebo w tej chwili.

Jeśli gwiazdy są tym, czego pragniesz,

mogę przynieść ci gwiazdy w tej chwili.

Teraz zrobię dla ciebie wszystko,

Co chciałem, czego nie byłem w stanie zrobić,

Wszystko, czego chciałaś,

Czego ja nie mogłem ci dać

Wcześniej

gdy było niewiele światła

i dużo bólu

Wcześniej

gdy jeszcze nie było naszej bezludnej wyspy

Wcześniej

Gdy płakałaś z głową na moim kolanach

I wycierałaś łzy chusteczką

śmiejąc się po wszystkim

Jak gdyby nigdy nic

 się nie stało

jak gdyby wszystko znowu było normalnie

i nagle zapytałaś mnie

czy napiję się kawy albo herbaty

i zapytałaś, czy mam ochotę pójść z tobą

na spacer do miejskiego parku,

a ja powiedziałem, że nie.
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Być

Kamieniem, rzeką, drzewem

Stać nago na jednej nodze

I słuchać ciebie, gdy

Szepczesz ponad moją piersią

Stać w ciemności –

Teraz mogę to wszystko dla ciebie zrobić.

Czy pamiętasz poranek tamtego roku

Gdy zabrałaś mnie w góry

Gdy bawiliśmy się w chowanego

 i śmialiśmy się głośno

A potem zerwaliśmy trochę kwiatów,

I powiedziałaś: „Najbardziej podobają mi się czerwone”.

Teraz mogę dać ci

Tak wiele fragmentów urojonych gór

Tak wiele bukietów urojonych

 czerwonych kwiatów

Teraz cały jestem twój –

Ziarnko do ziarnka

Ślad do śladu

Więc weź mnie teraz, zamknij oczy

I śpij, kochanie,

Gdzie ani ty, ani ja nie jesteśmy obecni

 A ja będę śnił, że śpię i śnię

O nas dwojgu na zawsze w objęciach

Na tej bezludnej wyspie naszego mieszkania.
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Iluzija

Gdje li si sada?

Da li možda sjediš u kutu

nekom i razmišljaš o stvarima

O kojima sa mnom si razmišljala?

Da li si me zaboravila?

Da li se smiješ?

Jesi li srećna?

Znam da tvoja usta neće

Ništa moći da mi kažu sada.

Ja ne znam ni gdje si

A moje oči u tebe gledaju

Ove slučajne večeri

Ovog slučajnog trenutka

Dok zamišljam da

Zajedno s tobom jedem zemlju

I srčem svijetlo posuđeno od neba

Ti i ja više ne postojimo

Otišli smo da živimo negdje u

Događajima davno odsanjanim

Iluzija dopunjuje sliku hrizantema

Čiji miris udišeš pred mojim očima

I sliku nas pomokrelih od kiše

kako šetamo po stvarnosti

koja nikad nije ličila na more

Niti će

Ćutim i gledam u jezero pred nama

Dok ribari prostiru mreže svoje

Kroz koje sunce jutra

  zracima dokapava.

I dalje ne znam gdje si,

I dalje ne znam postojiš li,

Da li si živa? Reci mi.

Zatvaram oči. Ćutim.



KONTENT.  KWARTALNIK L ITERACKI

100

Iluzja

Gdzie teraz jesteś?

Może jesteś w jakimś kącie

Myśląc o rzeczach

O których myślałaś, gdy byłaś ze mną?

Zapomniałaś o mnie?

Śmiejesz się?

Jesteś szczęśliwa?

Wiem, że twoje usta nie są w stanie

Nic mi teraz powiedzieć

Nie wiem nawet, gdzie jesteś

Ale moje oczy wpatrują się w ciebie

W ten przypadkowy wieczór

W tej przypadkowej chwili

Gdy wyobrażam sobie, jak zjadamy Ziemię

I siorbiemy światło pożyczone od Nieba.

Nie ma już ciebie ani mnie

Wyjechaliśmy i żyjemy gdzie indziej

W zdarzeniach wyśnionych dawno temu

Iluzji dopełnia

 Obraz chryzantemy

Której zapach czujesz przed moimi oczami

I obraz nas, zlanych deszczem,

Zagubionych w rzeczywistości,

Która nigdy nie wyglądała jak morze,

I nigdy nie będzie.

W ciszy patrzę na jezioro przed nami,

Jak rybacy zarzucają swoje sieci,

Przez które słońce poranka

 Przesącza swoje promienie.

Wciąż nie wiem, gdzie jesteś,

Wciąż nie wiem, czy istniejesz.

Żyjesz? Powiedz mi.

Zamykam oczy i milknę.
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Sasvim običan čovjek

Juče te slučajno sretoh na ulici

Ispod istog onog mosta

Gdje zajedno skrivali

smo se od kiše i ljubili

prije dvadeset i pet godina.

Nosila si kišobran

Koji ti je ispao iz ruke

Kad lice si moje ugledala

Iznenada ispred sebe,

Danijela.

Nisi se puno promijenila.

I dalje si bila lijepa kao onda

Kad bi mi na sav glas čitala Prevera,

Ili kad bi na škripavom kauču

Mog iznajmljenog malog stana

Sjela kraj mene i za ruku me uhvatila

Govoreći mi kako voliš mirise jutra.

Govoreći mi kako voliš kafu.

A ja bih te samo pustio da pričaš,

I zamolio da žmuriš

Dok bi silazio stepenicama

Dolje ispred zgrade

da za tebe kupim

sladoled od višnje

za koji si mi govorila

da ga najviše voliš.

Nisi se mnogo promijenila, Danijela.

Osim što su te snovi

o svjetlima velikih gradova

koje si sanjala

Odveli k njima.

Tokio, Rio, Njujork, Hong Kong,

Sidnej, Kolombo, Nju Delhi,

Kazablanka, Moskva, London,

Kejptaun, Toronto, Peking.
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Godine koje si odlučila

Da ne želiš provesti sa mnom

U mom oskudnom i iznajmljenom stanu

U jednoj slijepoj ulici

U maloj podgoričkoj četvrti

Odlučila si da razapneš

po ulicama svjetskih metropola.

Nove ljude si upoznala,

Razgovore s njima vodila

Drugačije od onih koje

Si vodila sa mnom.

Nove štikle si nosila

Nakitom modernim se kitila.

U neko drugo sunce gledala

Svakoga jutra kada se probudiš.

A ja sam ostao da životarim

U istom onom malom stanu

U slijepoj ulici,

Ujutru rano da se budim,

Na posao da odlazim,

Kući kasno da se vraćem

Nakon ispijanja vina

Po kafanama.

Jednom mjesečno

Račune da plaćam.

Jednom mjesečno

Da sebi priuštim

Voznu kartu do

Najbližeg grada.

I snjegovi tako su prolazili,

Vjetrovi, kiše, oluje i magle,

Iako se činilo godinama

Da sve na istom mjestu stoji.

Osim što tebe nije bilo.

Nisam znao gdje bi mogla biti,

Nisam znao šta bi mogla raditi.

Ali znao sam da si sanjalica,

I da su te snovi daleko odvukli.
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Ne umijem zaboraviti

Bioskopske sale u koje bi zajedno odlazili

Ispunjene do posljednjeg mjesta

Ne umijem zaboraviti

Kako bi mi onda govorila

Da voliš filmove Alena Delona.

Ne umijem zaboraviti ni tu malu ciganku

Koja bi nam onda u bioskopu prišla

I rekla da smo lijepi…

Prije dvadeset i pet godina.

Ja nisam nikakve

Kontinente posjetio.

Svijetla velikih gradova

Nikada nisam vidio.

Ja ne poznajem velike ljude,

Ne govorim

Strane jezike.

Ja sam jedan sasvim običan

Čovjek,

Skromnih vidika

I pogleda na svijet.

Čovjek koji ti ne može

priuštiti ništa osim svog

malog iznajmljenog stana

u slijepoj ulici

u oskudnoj podgoričkoj četvrti,

I pokojeg izlaska u grad,

Pokoje lijepe riječi,

I pokoje kugle

Sladoleda od višnje.

Nisi se mnogo promijenila, Danijela.

Taj kišobran što ti je ispao

Iz ruke i pao na zemlju

kad si me iznenada vidjela

Sada slobodno podigni.

Uzmi ga u ruke,
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Nazad raširi

I nastavi putem

Kojim si krenula.

A ja ću se praviti da te nisam sreo sada.

Praviću se da te nisam poznavao nikada.

Eh, Danijela.

Nisi se mnogo promijenila.
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Najzwyklejszy człowiek

Wczoraj wpadłem na ciebie na ulicy

Na tym samym moście

Pod którym kiedyś schowaliśmy się

Przed deszczem i całowaliśmy się

Dwadzieścia pięć lat temu.

Miałaś przy sobie parasol,

Który wypadł ci z ręki

Gdy zobaczyłaś moją twarz, jak pojawiła się

Znikąd przed tobą,

Danijela.

Prawie się nie zmieniłaś.

Byłaś równie piękna, jak wtedy

Gdy czytałaś mi Préverta na głos

Albo wtedy, gdy na trzeszczącej sofie

W moim wynajmowanym mieszkanku,

Siedziałaś koło mnie, trzymając mnie za rękę,

I mówiłaś, jak uwielbiasz poranne zapachy,

jak uwielbiasz kawę.

A ja pozwalałem ci mówić

I prosiłem, żebyś zamknęła oczy,

Żebym mógł zejść po schodach,

Wyjść z budynku

I kupić ci kwaskowate

Lody wiśniowe

Bo powiedziałaś

Że je lubisz najbardziej.

Prawie się nie zmieniłaś, Danijela.

Poza tym, że sny, które śniłaś,

O światłach wielkiego miasta

Zabrały cię prosto

Do niego.

Tokio, Rio, Nowy Jork, Hong Kong,

Sydney, Kolombo, New Delhi,

Casablanca, Moskwa, Londyn,

Kapsztad, Toronto, Pekin.
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Lata, które postanowiłaś

Spędzić nie ze mną

W moim nędznym, wynajmowanym mieszkaniu

Przy pewnej ślepej uliczce

W małej dzielnicy Podgoricy

Zamiast tego zdecydowałaś się przemierzać

Ulice światowych metropolii.

Poznałaś nowych ludzi,

Prowadziłaś z nimi rozmowy

Inne od tych

Które myśmy prowadzili.

Nosiłaś nowe buty na wysokim obcasie

Zakładałaś modną biżuterię

Patrzyłaś w inne słońce

Każdego poranka po przebudzeniu.

A ja zostałem, wiążąc koniec z końcem

W tym samym mieszkanku

Przy ślepej uliczce

Wstając wcześnie rano

Chodząc do pracy

Wracając późnym wieczorem

Po kieliszku wina

W miejscowej knajpce.

Raz na miesiąc

Płacąc rachunki.

Raz na miesiąc

Pozwalając sobie

Na bilet na pociąg

Do sąsiedniego miasteczka.

I tak śniegi przychodziły i odchodziły,

Wiatry, deszcze, burze i mgły,

Choć miałem wrażenie,

Że przez lata wszystko trwało w tym samym miejscu,

Z wyjątkiem tego, że ciebie tu nie było.

Nie miałem pojęcia, gdzie jesteś,

Ani co robisz

Ale wiedziałem, że jesteś marzycielką,

I że twoje sny zaprowadziły cię daleko stąd.
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Wciąż nie mogę zapomnieć

Tych zatłoczonych sal kinowych

W który byliśmy razem

Nie potrafię zapomnieć

Jak mówiłaś mi wtedy

Że uwielbiasz filmy z Alainem Delonem

Nie, nie potrafię nawet zapomnieć tej Cyganeczki

Która podeszła do nas w kinie

I powiedziała, że oboje jesteśmy bardzo ładni…

Dwadzieścia pięć lat temu.

Ja nigdy nie postawiłem

Stopy na innym kontynencie.

Nigdy nie widziałem

Świateł wielkiego miasta.

Nie znam ważnych ludzi.

I nie mówię

W żadnym obcym języku.

Jestem

Najzwyklejszym człowiekiem,

Prosto patrzącym

Na świat.

Człowiekiem, który nie może ci dać

Nic więcej niż swoje

Wynajmowane mieszkanko

W ślepej uliczce

W ubogiej dzielnicy Podgoricy,

I raz na jakiś czas wieczorne wyjście,

I jakieś miłe słowo,

Czasami pucharek

Kwaskowatych lodów wiśniowych.

Prawie się nie zmieniłaś, Danijela.

Nie krępuj się, podnieś

Ten parasol, który wypadł

Ci z ręki i upadł na ziemię

Gdy zobaczyłaś moją twarz, jak pojawiła się znikąd.

Weź go do ręki
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I otwórz z powrotem

I po prostu idź przed siebie,

Gdziekolwiek idziesz.

A ja będę udawał,

Że wcale na ciebie teraz nie wpadłem.

Będę udawał, że nigdy cię nie znałem.

Och, Danijela.

Prawie się nie zmieniłaś.

Wiersze z języka angielskiego przełożył Juliusz Pielichowski
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komentarz: lynn suh

Czarnogórskie pieśni doświadczenia i niewinności

Przedstawiam Wam twórczość Tanji Bakić i Leny Ruth Stefanowic z Czarnogóry. W sierpniu 

byłem w ich kraju wraz z żoną, aby leżeć pod słońcem na drobnym, białym piasku nad brze-

giem morza i żyć przez chwilę w niepamięci, nicości, lenistwie – w stanie „przedświadomym” 

istnienia. Nasz pobyt w Czarnogórze nie był jednak tylko odą do lenistwa wprowadzoną 

w życie, ale też wyjątkową okazją, by poznać poetki i poetów stolicy (Podgorica), w której 

zdecydowaliśmy się zatrzymać. Na utwory Bakić i Stefanowic trafiłem w Internecie i zain-

teresowany skontaktowałem się z poetkami jeszcze przed odlotem z Krakowa. Umówiliśmy 

się na spotkanie w barze hotelu Hemera. Tanja Bakić była punktualna, królewska, uderzająco 

wysoka. Rozmawialiśmy o Williamie Blake’u, o jej zainteresowaniu zespołem The Rolling 

Stones oraz jej obecnym projekcie tłumaczenia wierszy Dona Patersona. Potem, jak trąba 

powietrzna, pojawiła się Ruth Lena Stefanović i zanim się zorientowałem, wróżyła mi już 

z kart tarota, a później opowiadała o swoim życiu jako mieszkanka Czarnogóry pochodzenia 

żydowskiego. Co ciekawe, jednym tchem podsumowała też współczesną historię Czarnogóry 

– mówiła o niepodległości, którą uzyskano tu w 2006 roku, o Rosjanach i ich politycznych 

awanturach w tym kraju (spoglądała ostrożnie to tu, to tam, czy aby nikt nie słucha) oraz 

o czarnogórskiej kulturze tak długo istniejącej w cieniu Serbii.

Ze względu na to pisanie po czarnogórsku, pisanie odważne, nowe, o wysokim znaczeniu 

politycznym. Tanja w swoim eseju pod tytułem To be a Writer in Montenegro pisze: „[…] język, 

w którym piszę, nosi nazwę kraju w sobie. I język sam w sobie jest tym krajem […] czuję 

go i nie czuję, słyszę go i nie słyszę, widzę go i nie widzę”. Język jest demiurgiczny, stwa-

rza też okazje do rozmowy z niebem, słońcem, morzem, ludźmi, samym sobą. Pisząc dalej 

o swoim języku, Tanja zauważa, że język czarnogórski nie jest tak mało pojemny jak można 

by sądzić po rozmiarze samej Czarnogóry: „(język) staje się wielkim i wszechogarniającym 

[…] docierającym do każdego samotnego serca, każdego skalistego kamienia, do samej łzy”. 

I rzeczywiście też odnoszę wrażenie, że język czarnogórski to rozległy obszar do językowych 

poszukiwań, dlatego że przez wiele lat publikacje w jego zakresie były znacznie ograniczone. 

Na szczęście obecnie czarnogórskie poetki i poeci mogą pisać swobodnie w swoim własnym 

języku: o swoim słońcu, swoim niebie, swoim morzu, swoim deszczu, o sobie.

Nie znaczy to jednak, że istnieje w twórczości czarnogórskiej jakieś naiwne, arkadyjskie 

podejście do poezji – ich poezja jest przecież zakorzeniona w tradycji europejskiej. Istnieje 

w niej jednak intrygująca dialektyka w stylu Blake’a – mam szczególnie na myśli jego 

Pieśni niewinności i doświadczenia. Sądzę, że te dwa dialektyczne wątki są, nawet jeśli nie 

połączone, to i tak obecne. Przykładem może być to, że w wierszu niepublikowanym w ni-

niejszym numerze „KONTENTU” Lena Ruth Stefanowić pisze: „doświadczenie staje się zbyt 

skomplikowane/wyobcowane z obecnej chwili” albo inaczej, doświadczenie zraża podmiot 
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wiersza do obecnej chwili. Z kolei w każdym z trzech wierszy tu opublikowanych autorka 

zwraca uwagę na komplikacje życia, stwarzając jednocześnie świat urojony i dopiero w tym 

świecie poetka stara się nadawać sensy jego elementom. W Świadomych snach miejsca, ludzie, 

spotkania istnieją tylko w snach – „szpitale dla chorych na nerwy / Zatłoczone akademiki, 

puste place budowy / I morza, rozmaite morza z plażami, które nie istnieją”. Są także plaże 

z białym piaskiem, gdzie „woda (jest) płytka, ciepła” i plaże kamieniste, gdzie „widok jest 

boski”. Tytuł wiersza prowokuje pytanie – dlaczego autorka pisze o świadomym śnieniu, 

skoro przywołuje quasi-realistyczne opisy Czarnogóry? Może dlatego, że ten kraj w jakiś 

sposób może wydawać się nieprawdziwy albo dlatego, że jej społeczeństwo bywa zmuszane 

do dwuznacznego istnienia? Może po prostu Czarnogóra istnieje wyłącznie w umyśle jak 

wyobrażony dom, który jednocześnie najlepiej się zna i najbardziej nie zna. W takim domu 

można po prostu mieszkać niczym Obcy z powieści Camusa.

W pewnym momencie należy jednak zaakceptować istniejący stan rzeczy – polityczny, 

społeczny, kulturalny – należy zaakceptować rzeczywistość czarnogórską. To już bez zna-

czenia, czy pewnego dnia Czarnogóra stanie się jakimś magicznym zamkiem czy małym 

domkiem, jak pisze Tanja Bakic w wyżej wymienionym eseju: „Ten kraj jest czasem na-

prawdę prawdziwy; słoneczny, mokry od rosy, promienny, właśnie taki jak lubię. Taki jest 

mój magiczny zamek […]. Ale czasem nie ma słońca, które świeci, a nie ma księżyca nad 

morzem w nocy”. Ostatecznie stan domu-zamku wydaje się nie mieć znaczenia, bowiem 

istnieje przede wszystkim język tego kraju – język, który dociera „do każdego samotnego 

serca, każdego skalistego kamienia, do samej łzy”, język, który tworzy przestrzeń, gdzie 

można „(z)obaczyć świat w ziarenku piasku, / Niebiosa w jednym kwiecie z lasu. / W ściśniętej 

dłoni zamknąć bezmiar, / W godzinie – nieskończoność czasu” jak pisze Blake w Wróżbach 

niewinności. Niewątpliwie taka jest rola języka w poezji Tanji Bakić. W Bezludnej wyspie 

mężczyzna obiecuje niebo i gwiazdy swojej kochance: „Jeśli niebo jest tym, czego pragniesz / 

Mogę stworzyć dla ciebie niebo w tej chwili. / Jeśli gwiazdy są tym, czego pragniesz, / Mogę 

przynieść ci gwiazdy w tej chwili”. Ale te wróżby niewinności są wypowiadane w kontekście 

mało radosnego doświadczenia: „Teraz zrobię dla ciebie wszystko, / Co chciałem, czego nie 

byłem w stanie zrobić… Czego ja nie mogłem Ci dać / Wcześniej / gdy było niewiele światła 

[…] gdy jeszcze nie było naszej bezludnej wyspy”. Nic nie poradzę, ale trudno nie zwrócić 

tutaj uwagi na niełatwą historię Czarnogóry, której język i kultura istniały przez długi czas 

w cieniu większych państw. Pieśni niewinności Tanji pochodzą z miejsc ich wspólnotowego 

doświadczenia.

To nie przypadek, że zatytułowałem ten komentarz Czarnogórskie pieśni doświadczenia 

i niewinności, odwracając kolejność słów tytułu tomu Blake’a: Pieśni niewinności i doświadczenia. 

Biorąc pod uwagę bolesną przeszłość, Czarnogórcy, podobnie jak Polacy, wiele przeżyli i po 

raz pierwszy od dłuższego czasu piszą swobodnie w swoim języku, który wciąż jest z tego 
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powodu „młody”. To język stanowiący jakiś nieznany krajobraz lub nieodkryty jeszcze kraj. 

Pisanie po czarnogórsku to zatem „zdumiewająco wytrwałe nieistnienie” jak stwierdza Ruth, 

ale takie, będące „ścieżką, która daje Ci wszystko, a nie bierze od Ciebie niczego w zamian” 

jak twierdzi Tanja.

Lynn Suh (ur. 1982 r.) – poeta i tłumacz z Bostonu w Massachusetts. Pisze po polsku i po amerykańsku. 

Obecnie mieszka w Krakowie, gdzie jest także członkiem kowbojskiego zespołu The Razcals.



walter benjamin

(1892-1940) – niemiecki filozof, krytyk literacki, teoretyk kultury, tłumacz dzieł Marcela 

Prousta i Charles’a Baudelaire’a, eseista. Studiował filozofię i germanistykę. Jego niedoszłą 

habilitację stanowiła, niezrozumiana przez ówczesnych recenzentów-filologów, rozprawa 

o niemieckim dramacie żałobnym. W swojej twórczości literackiej łączył niemiecki roman-

tyzm, żydowską mesjańską mistykę i materializm historyczny. Unikał konkluzji, nie budował 

filozoficznego systemu. Był wnikliwym obserwatorem nowoczesności, w tym kultury maso-

wej. Przyglądał się tematom wcześniej często przez humanistykę bagatelizowanym: reklamie 

ulicznej, kiczowi, nudzie, tłumowi, modzie, fotografii, zapomnianym książkom, zabawkom 

czy językowi dzieci. Jego najgłośniejszą pracą jest monumentalne i nieukończone dzieło Pasaże. 

Napisał także m.in. surrealistyczny montaż aforyzmów i refleksji pt. Ulica jednokierunkowa, 

wspomnienia i refleksje o naturze języka – Berlińskie dzieciństwo na przełomie wieków, liczne eseje, 

w tym Dzieło sztuki w epoce mechanicznej reprodukcji czy Tezy o pojęciu historii. W 1940 roku 

podczas nieudanej próby ucieczki z okupowanej Europy odebrał sobie życie.
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Śmierć ojca

W trakcie jazdy starał się nie wnikać w sens słów depeszy: „Przyjedź natychmiast. Zmiany na 

gorsze”. Opuścił letnisko nad riwierą wieczorem przy złej pogodzie. Wspomnienia, które go 

otulały, były niczym poranne światło oblewające spóźnionego hulakę: słodkie i zawstydza-

jące. Oburzyły go odgłosy miasta, do którego dotarł w południe. Rozgoryczenie zdawało mu 

się jedyną odpowiedzią na natarczywość jego rodzinnych stron. W świergocie odczuł jednak 

rozkosz fantazyjnych godzin spędzonych z zamężną kobietą. 

Zobaczył swego brata. Przeszedł mu po plecach dreszcz – nienawidził tego człowieka w czar-

nych szatach. Brat powitał go nerwowo przygnębionym spojrzeniem. Samochód był gotowy. 

Terkotanie jazdy. Otto wyjąkał pytanie, zatopił się jednak we wspomnieniach o pocałunku.

Pokojówka zjawiła się nagle na schodach wejściowych i gdy odebrała mu jego ciężką 

walizkę, przewrócił się. Nie widział jeszcze swojej matki, ojciec jednak żył. Siedział przy 

oknie, nadęty, w fotelu… Otto podszedł do niego i uścisnął mu dłoń. „Nie całujesz mnie już, 

Otto?” – zapytał cicho ojciec. Syn rzucił się na niego, wybiegł, stanął na balkonie i ryknął 

na ulicę. Wkrótce zmęczył się płaczem i rozmarzony wspominał początki nauki, lata kursu 

praktycznego, przeprawę do Ameryki.

„Pan Martin”. Wyciszył się i zawstydził, wiedząc, że jego ojciec wciąż żyje. Kiedy zaszlo-

chał ponownie, dziewczyna położyła mu rękę na ramieniu. Bezwiednie ujrzał zdrową istotę 

ludzką o blond włosach, zaprzeczenie chorego człowieka, którego wcześniej dotknął. Czuł 

się jak w domu. 

W najruchliwszej dzielnicy miasta znajdowała się biblioteka, z której Otto korzystał 

w ciągu obu tygodni swego pobytu. Każdego przedpołudnia pracował przez trzy godziny 

nad rozprawą, która miała mu zapewnić doktorat z ekonomii politycznej. Jeździł tam po-

nownie popołudniami, by zapoznawać się z ilustrowanymi wydawnictwami o sztuce. Kochał 

sztukę i poświęcał jej wiele czasu. Nie przebywał w tych pomieszczeniach sam. Pozostawał 

w dobrych relacjach z dostojnym pracownikiem, który wypożyczał i przyjmował książki. 

Kiedy bezmyślnie marszcząc czoło odrywał wzrok od lektury, nierzadko trafiał na znaną 

z gimnazjum twarz. 

Samotność tych dni, która nie skutkowała nigdy popadaniem w bezczynność, dobrze mu 

zrobiła po tym, jak ostatnie tygodnie spędzone na riwierze oddały do użytku zmysłowej 

kobiety każdy nerw. Nocą szukał w łóżku kształtów jej ciała, rozkoszował się też miłym 

emanowaniem swej znudzonej zmysłowości. Myślał o niej rzadko. Siedząc naprzeciwko ko-

biety w tramwaju elektrycznym, wykonał tylko sugestywny ruch brwi z obojętnym wyrazem 

twarzy, gest, którym domagał się nieprzystępnej samotności dla słodkiej bezczynności. 

Panująca nieustannie w domu krzątanina wokół umierającego zupełnie go nie kłopotała. 

Jednak pewnego ranka obudzono go wcześniej niż zwykle i zaprowadzono przed ciało ojca. 

W pokoju było jasno. Załamana matka leżała przed łóżkiem. Syn poczuł jednak taką siłę, że 

wziął ją pod rękę i powiedział stanowczym głosem: „Wstań, matko”. Tego dnia, jak zawsze, 
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udał się do biblioteki. Gdy spoglądał na kobiety, jego wzrok był jeszcze bardziej pusty 

i silniejszy niż zwykle. Wstępując na przystanek tramwajowy, przycisnął do siebie teczkę, 

zawierającą dwie strony jego rozprawy.

W rezultacie pracował od tego dnia niepewnie. Uderzyły go niedociągnięcia, zaczęły 

zajmować napotykane wcześniej podstawowe problemy. W zamówieniach na książki stra-

cił umiar i cel. Otoczyły go stosy czasopism, w których z dziecinną niezręcznością szukał 

najbardziej błahych informacji. W przerwach w lekturze nie opuszczało go nigdy uczucie 

człowieka o zbyt luźnym ubraniu. Kiedy rzucił grudy ziemi do krypty ojca, stał się dla niego 

jasny związek między mową pogrzebową, niekończącą się linią znajomych i własną bez-

myślnością. „Wszystko to miało już miejsce tak często. Jakie to typowe”. I kiedy odszedł od 

grobu wraz z tłumem żałobników, jego udręka stała się czymś, czego nie był w stanie się 

pozbyć, a jego twarz wydawała się przepełniona obojętnością. Drażniły go ciche rozmowy, 

które prowadzili matka i brat, gdy siedzieli przy stole w trójkę. Blondynka przyniosła zupę. 

Otto podniósł obojętnie głowę i spojrzał w jej brązowe, bezradne oczy.

W ten sposób Otto ubarwiał sobie jeszcze często drobne utrapienia tych żałobnych dni. 

Raz, wieczorem, pocałował na korytarzu dziewczynę. Gdy był z matką sam, zawsze kierował 

do niej serdeczne słowa; ona jednak naradzała się przeważnie w sprawach biznesowych 

z jego starszym bratem. 

Kiedy wrócił w południe do domu z biblioteki, zdał sobie sprawę, że powinien wyjechać. 

Cóż jeszcze bowiem go tu trzymało? Miał do dokończenia studia. 

Znalazł się w domu sam, poszedł więc, jak miał w zwyczaju, do gabinetu ojca. Tutaj, na 

sofie, zmarły przecierpiał ostatnie godziny. Z powodu upału opuszczono okiennice, a przez 

szczeliny prześwitywało niebo. Dziewczyna podeszła i położyła na biurku zawilce. Otto oparł 

się o sofę, a kiedy go mijała, przyciągnął ją bez słowa do siebie. Przycisnęła się do niego 

i położyli się obok siebie. Po chwili pocałowała go i wstała, nie trzymał jej. 

Wyjechał dwa dni później. Opuścił mieszkanie wcześnie. Dziewczyna szła obok niego 

z walizką, Otto rozmawiał o mieście uniwersyteckim i o studiach. Ponieważ jednak dworzec 

był zatłoczony, podał jej jedynie na pożegnanie rękę. „Co by powiedział mój ojciec?” – po-

myślał, opierając się, i ziewnięciem wygnał ze swojego ciała ostatki snu.

Przekład: Mateusz Palka

Źródło: W. Benjamin, Gesammelte Schriften. Unter Mitwirkung von Theodor W. Adorno und Gershom Scholem, 

wyd. R. Tiedemann i H. Schweppenhäuser, t. IV, Frankfurt nad Menem 1972, s. 723-725.
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kOmentarz: mateusz palk a

Młody Walter Benjamin i jego pierwsza nowela

Prozatorska twórczość Waltera Benjamina, a zwłaszcza jego krótkie formy literackie, nie 

należą do najbardziej znanych. Większość z nich wciąż czeka na polski przekład. Historyjka 

Śmierć ojca powstała w 1913 roku, kiedy Benjamin miał 21 lat. Ze swych szkolnych i studenc-

kich czasów pozostawił po sobie sporo utworów w rękopisie i co do części z nich nie mamy 

pewności, czy były to wersje finalne. Śmierć ojca (z odręcznymi poprawkami naniesionymi 

na maszynopisie, pozwalającymi założyć, że tekst został ukończony) jest pierwszym, który 

nazwał nowelą. Druga, mająca za temat prostytucję – zaginęła. Później, w pierwszej połowie 

lat 30., publikował, przeważnie w celach zarobkowych, sporo opowiadań w prasie. 

Pod względem językowym pierwsza nowela Benjamina jest z pozoru stosunkowo spra-

wozdawcza, czuć w niej wyraźne młodzieńcze inspiracje eksperymentalną awangardową 

literaturą i wpływami nowoczesnej techniki na ludzkie doświadczenie i życie. O świadec-

twach jej powstania wiemy niewiele. Jedyna wzmianka znajduje się w liście napisanym 

przez Benjamina do Herberta Belmorego 7 czerwca 1913 roku – przyjaciela z czasów berliń-

skiego gimnazjum, z którym korespondował od 18 roku życia, a w 1917 roku trwale zerwał 

znajomość. Benjamin był wtedy nowo przyjętym studentem filozofii na uniwersytecie we 

Fryburgu Bryzgowijskim. Dzieląc się ze szkolnym kolegą wrażeniami z nowego środowi-

ska i planów literackich, napomknął: „Dziś po południu zacząłem pisać nowelę o uroczym 

tytule: Śmierć ojca. Zarys: wkrótce po śmierci swego ojca chłopak uwodzi służącą. W jaki 

sposób oba wydarzenia łączą się, a ciężar jednego równoważony jest przez drugie (ciąża 

dziewczyny)? Tematyka pochodzi wprost z życia pana Manninga – czerpię z tego pozornie 

niewyczerpanego źródła, poznając co jakiś czas, we wczesnych godzinach porannych, to 

i owo”. Kim był Manning? W liście do Belmorego z 29 kwietnia Benjamin przybliża mu jego 

postać, wraz z grupą nowych znajomych, następująco: „Z kim to ja się nie zadaję! Sachs też 

ci o tym opowie. Keller – zaczął nową ważną powieść, ma piękną dziewczynę, którą często 

widuję. Heinle, dobry chłopak. »Pije, dużo je i pisze wiersze«. Zapowiadają się bardzo pięknie 

– niebawem niektóre poznam. Odwieczny marzyciel i Niemiec. Źle ubrany. Englert – ubiera 

się jeszcze gorzej. Też ma dziewczynę. Jego dziecinność jest przeogromna. Wielbi Kellera 

niczym boga, a mnie uważa za demona. W końcu jest i Manning. Berlińczyk. Zauważ, że 

wszyscy, z którymi mam tu do czynienia to chrześcijanie – sam powiedz, co to oznacza. Nie 

umiem tego wyjaśnić. Z Manningiem rozmawiamy przeważnie o dziewczynach i kobietach. 

Jestem zaskoczony, że mam mu sporo do opowiedzenia w tym zakresie (podobnie jak Kel-

lerowi w pierwszym semestrze) nie mając żadnego prawdziwego doświadczenia. W zamian 

dzieli się ze mną swymi relacjami i dzięki temu posuwam się naprzód”.

Więcej szczegółów zdradza w kolejnych listach (tu z 5 maja): „[…] wczoraj poszedłem 

potańczyć do Littenweiler [dystrykt Fryburga Bryzgowijskiego – M.P.] z Kellerem, Englertem, 
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Manningiem, Heinlem – nie dbałem o to, czy było widać, że tańczyłem dobrze czy słabo. 

Przyszedłem i wyszedłem, kiedy mi się podobało. Ponadto: zachodzi tu postępująca rewolucja 

i mam pewność, że ją kontroluję. Jestem całkowitym przeciwieństwem Kellera i wyzwalam 

innych spod jego wpływów po tym, jak sam się od nich uwolniłem. Udaje mi się to tylko 

dlatego, że darzę go szacunkiem jako artystę (nie jako przedstawiciela bohemy, bo nim nie 

jest). Tu, we Fryburgu, ogłosiłem hasło młodości. Oto, co się wydarzyło: Odbyłem z Man-

ningiem rozmowę i powiedziałem, że jedyną rzeczą odróżniającą nas od Kellera, jest to, że 

przyjmuje on gesty czterdziestolatka, nie będąc nim w rzeczywistości. (I inne kwestie tego 

typu, które zrozumiałbyś tylko wtedy, gdybym był w stanie szczegółowo opisać stan kry-

zysu, w którym obecnie się znalazł). Nagle Manning, który uwielbiał przekonywać mnie, że 

ma takie same doświadczenia z Kellerem, mówi: jesteśmy przecież młodzi. Tak naprawdę 

chcemy tylko mieć dwadzieścia jeden lat. Ja: »Nie mam nic więcej do powiedzenia na ten 

temat, mówisz to, co myślę«. [...] Wtem spojrzał na mnie oniemiały: »Jak możesz mi to 

mówić? To tak jakbyś trzymał klucz do mojego życia w swoich rękach, nie zdając sobie nawet 

z tego sprawy« …Po prostu powiedz magiczne słowo... Od tego czasu wiedziałem, że jestem 

integralną częścią misji Wynekena i przywracam ludziom ich młodość. Tego samego wieczoru 

pytam Manninga: Skąd bierze się ten twój przerażający strach przed sentymentalizmem? 

»Cóż, do tego Keller też mnie zmusił«. Otrzymuję tego rodzaje odpowiedzi. Daję mu od-

wagę do bycia sentymentalnym – czyta głośno z (naprawdę strasznych) pamiętników, które 

napisał jako piętnastolatek. Oni wszyscy są wyzwoleni, po to, by mieć szansę kształtowania 

samych siebie, bez sentymentów i w sposób świadomy, w zgodzie z ideami, zamiast chować 

się za zasłoną gestów. [...] Wczoraj w Littenweiler Manning podziwiał moją dziecięcą radość. 

Przekażę mu ją. Jedynie ja i Keller jesteśmy tu dziecinni. Dlatego tacy bliscy”. 

Przywołana w korespondencji postać Gustava Wynekena, kontrowersyjnego teoretyka 

i reformatora systemu edukacji, jest kluczowa dla odtworzenia nadciągających tragicznych 

i przełomowych wydarzeń. Benjamin wraz z Heinlem byli pod silnym wpływem idei Wy-

nekena, który postulował m.in. konieczność budowy silnego związku między nauczycielem 

a uczniem oraz kładł nacisk na rozwój kultury młodzieżowej. Dyskutowali o nich do późna 

w nocy, chodząc po szwarcwaldzkich lasach wokół Fryburga, współtworzyli wydawane przez 

Wynekena pismo ruchu młodzieżowego i wspólnie wyjechali na semestr zimowy 1913/1914 

na Uniwersytet Berliński, gdzie kontynuowali angażowanie się w działalność w studenckiej 

organizacji. 

8 sierpnia 1914 roku Fritz Heinle, wraz ze swoją przyjaciółką Friederike Seligson, w pro-

teście przeciwko wojnie odebrali sobie życie. W listopadzie w ich ślady poszła także młodsza 

siostra partnerki Heinlego – Gertrud. 

Samobójcza śmierć przyjaciela była dla Benjamina potężnym ciosem, z którego nie potrafił 

się nigdy otrząsnąć. Jego stan przypieczętowało głębokie rozczarowanie silnie prowojenną 

postawą Wynekena, który zaangażowanie się Niemiec w światowy konflikt postrzegał jako 

leżącą przed młodzieżą okazję do przeżycia gruntownego i wartościowego doświadczenia 
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o charakterze etycznym. Benjamin wstrząśnięty ogłoszonym przez Wynekena pod koniec 

listopada 1914 roku, a opublikowanym kilka miesięcy później, głośnym odczytem Der Krieg 

und die Jugend napisał do swego dawnego mistrza 9 marca 1915 roku pożegnalny list: „Do-

konał pan ohydnej zdrady na kobietach, które kochają pana uczniów, poświęcił pan młodość 

państwu, które wszystko panu odebrało. Młodość należy jednak tylko do tych, których 

spojrzenie jest jasne, którzy kochają ją, a przede wszystkim jej ideę. Wyślizgnęła się z pana 

obłąkanych rąk i skazana została na niesłychane cierpienie. Życie z nią jest spadkiem, który 

panu wyszarpuję”.

Nadzieje Benjamina na zbudowanie duchowej młodzieńczej wspólnoty legły w gruzach, 

a etap jego niewinnej młodości definitywnie się zakończył. Pozostaje jedynie w kwestii 

domysłów, na ile tragiczny czyn jego przyjaciela miał wpływ na jego własne myśli samo-

bójcze na początku lat 30., a finalnie na decyzję odebrania sobie życia we wrześniu 1940 

roku. Wiadomo natomiast, że efektem załamania psychicznego Benjamina była przerwa 

w aktywności pisarskiej oraz wycofanie się z dawnych znajomości osób zaangażowanych 

w ruch młodzieńczy – przykładem wspomniana zerwana relacja z Herbertem Belmorem. 

Kolejnym wstrząsem była przedwczesna śmierć brata Fritza, Wolfa, który zmarł w wieku 

24 lat w 1923 roku. 

Nie był to jednak koniec obecności Fritza Heinlego w życiu Benjamina. Przez następne 

lata, aż do 1933, kiedy rozpoczął się dla niego okres przymusowej emigracji i tułaczki, 

a pisma Heinlego zostały zniszczone, bezskutecznie zabiegał o publikację poezji swojego 

przyjaciela. Jego śmierć współkształtowała rodzącą się koncepcję języka Benjamina, której 

wyraz dał w głośnym eseju O języku w ogóle i o języku człowieka z 1916 roku. Z traumą radził 

sobie pisząc sonety – wedle wspomnień Gershoma Scholema zaplanował skomponowanie 

50 utworów, mających być wyrazem straty po przyjacielu. W sumie do 1925 roku powstało 

ich dużo więcej, a całość zamknięta została w trzy cykle. Utwory nigdy nie były publiko-

wane, Benjamin dzielił się nimi jedynie z kręgiem najbliższych znajomych. W 1940 roku, 

kiedy musiał opuścić Paryż w ucieczce przed niemieckim okupantem, przekazał je wraz 

z całym swym dorobkiem literackim Georges’owi Bataille’owi, któremu udało się ukryć je 

w Bibliotece Narodowej Francji. 

Postać Heinlego pojawia się także w jego książkach, w tym – jak można się domyślać – 

w Ulicy jednokierunkowej we fragmencie Nr 111 (przekład Bogdana Barana): „W pewną noc 

pełną rozpaczy ujrzałem we śnie, jak z moim pierwszym kolegą szkolnym, którego nie 

widziałem już od dziesiątek lat i którego ledwie pamiętam, gwałtownie odnawiam przy-

jaźń i braterstwo. Po przebudzeniu wszelako zrozumiałem, że tym, co rozpacz jak wybuch 

wydobyła na światło dzienne, były zwłoki tego człowieka, który był tu zamurowany i miał 

sprawić: ktokolwiek tu zamieszka, nie ma mu być w niczym równy”. 
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Mateusz Palka (1985) – autor tekstów krytycznych i esejów o sztuce. Zajmuje się historią i estetyką foto-

grafii. Kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych z zakresu filozofii na podstawie rozprawy Koncepcja 

alegorii Waltera Benjamina. Kurator i współautor wystaw fotograficznych, biograficznych i muzealnych. 

Fotograf, pracuje głównie aparatem 4×5 cala. Członek ZPAF. Autor ekspozycji Obsesja poświęconej 

zmianom, jakie zaszły we Wrocławiu po wybudowaniu wieżowca Sky Tower. Scenarzysta komiksów. 

Publikował m.in. w „Odrze” i „Ricie Baum”, stały współpracownik pisma artystycznego „Format”.

O ile zatem wspomniany na początku Manning stał się przyczynkiem do opowieści 

o młodzieńczym świecie Benjamina, to Fritz Heine, „dobry, choć źle ubrany chłopak, który 

pije, dużo je i pisze wiersze”, jest kluczowy, kiedy mówimy o tego świata końcu. 
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– ur. 1974 w Pruszkowie. Scenarzysta, copywriter, tancerz. Absolwent polonistyki na 

Uniwersytecie Warszawskim oraz Wytwórni Scenariuszy przy WFDiF w Warszawie. Publikował 

m.in. w Akcencie, Akancie. Autor opowiadań, scenariuszy programów telewizyjnych, powieści 

Martwa papuga oraz minipowieści dla dzieci Dondel znika. Mieszka w Warszawie.

mirosław kulisz
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Pierwszy raz

I kocha bardzo mnie, dziecię swe. 

A jak nie?

Oliwka poczuła na sobie badawcze spojrzenie siostry Felicyty. Zaczęła szerzej otwierać 

usta, żarliwie intonując pieśń. Jej wzrok poszybował w kierunku ołtarza, który aż kipiał 

od gałązek białego, świeżo ściętego bzu. Ciemnozłote figury świętych i biskupów, miękko 

otulone kwieciem, niczym świeżym śniegiem, zdawały się unosić w powietrzu, ponad gło-

wami księdza proboszcza i stadka chudych ministrantów. Na środku siedział baranek i nie 

patrzył na nikogo.

Jeszcze nigdy w życiu nie wyglądała tak pięknie. Suknia z delikatnej, bielusieńkiej or-

gantyny, efektownie odcięta w pasie, z rozkloszowanym dołem i gorsecikiem elegancko 

dopasowanym do sylwetki. No i wianek. Wianek był najlepszy ze wszystkiego.

Z tyłu wyglądał jak inne – z ciasnego splotu maleńkich białych różyczek opadały miękko 

na plecy girlandy anielskich warkoczy. Za to z przodu… Z przodu biło po oczach cudne, 

ulepione z błyszczących perełek serce.

– Ten to bardziej dla panny młodej – żartowała mama.

Ale Oliwia się uparła. Ten albo żaden.

Tego wianka to jej wszystkie zazdrościły. Jak tylko przyszła, od razu poczuła na sobie 

taksujące spojrzenia koleżanek. Maryśka z Agatą przez całą mszę szeptały coś za jej ple-

cami. Pewnie ją obgadywały, larwy jedne obślizgłe. Próbowała coś podsłuchać, ale organy 

piszczały wtórując księdzu proboszczowi. W górę serca!

Nie szkodzi, larwy. Pan Jezus i tak wszystko słyszy! 

Kiedy się do nich odwróciła, Marysia wykrzywiła buzię w nieszczerym uśmieszku. Oliwka 

pokazała jej zeza i w tej samej chwili poczuła na ramieniu surową, kościstą dłoń. Siostra 

Felicyta nawet nie musiała na nią patrzeć. Zmieszana Oliwka spuściła wzrok i zaczęła kart-

kować pośpiesznie książeczkę do nabożeństwa.

Naraz przeleciało jej przez głowę, że może śmierdzi. To pewno przez te flaki. Wsadziła 

nos w kołnierzyk i wwąchiwała się w zimną, gładką tkaninę. Wszystko musiało przesiąknąć! 

Czuć było w całym domu. Wielki gar z flakami pyrkał na kuchni całą sobotę. Wuj Stefan nie 

chciał od matki ani grosza.

– Mam to daję, szwagierka. Tobie teraz i tak… –– chrząknął i spojrzał na Oliwkę. –– Flaczki 

jak ta lala. Czyściutkie, no cymes. Bier i gotuj!

Błe. Jak można to w ogóle jeść. Mama nawrzucała do wywaru liści laurowych, pieprzu, 

majeranku, nie wiadomo czego, a i tak. Kupa flaków. Na samą myśl Oliwce robiło się niedobrze.

Baranku boży. Zadzwoniły dzwonki.

Czy oni wszyscy wiedzą?

Nie, no Miśka przysięgała. Że nikomu. Ani słóweczka.

– Panie, nie jestem godna, abyś przyszedł do mnie… –– Oliwka padła na kolana i waliła 
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się z całej siły w pierś. Aż zadudniło. Jej własna dłoń w białej rękawiczce z siatki wyglądała 

jakoś dziwnie obco. Jak mała, wyrzucona na brzeg rozgwiazda.

Pan Jezus już się zbliżał. 

Podchodzili dwójkami. Chłopiec i dziewczynka. Przystawali na chwilę w radosnym oczeki-

waniu wystawiając różowe, kocie języczki. Plamiasta dłoń księdza proboszcza nurkowała we 

wnętrzu złotego kielicha i powracała niczym pożółkły, na wpół wyschnięty motyl, niosący 

w pyszczku białe odłamki nieba.

Potem skłaniali głowę, niektórzy kładli rękę na sercu i odchodzili cisi naraz i opromieniali. 

Słońce wpadało do środka przez kolorowe szkiełka witraża i stroiło ściany żółto-niebieskimi 

kalejdoskopowymi wzorami. 

Oliwka stała w parze z Maćkiem Malickim, który był tak przejęty, że się potknął i pra-

wie że przewrócił o zawinięty brzeg dywanu przy ołtarzu. Błysnął jakiś flesz, chociaż było 

mówione, że ma nie być.

– Ciało Chrystusa – zakasłał ksiądz proboszcz. 

Oliwka poczuła naraz na sobie spojrzenia wszystkich ludzi w całym kościele. Zamknęła 

oczy i czekała. Czy to już? Cieniuteńki płatek śniegu wylądował na jej suchym języku i zamiast 

się rozpuścić, przywarł do niego przyczajony. Zamknęła usta. Śnieg był całkiem bez smaku. 

Odchodząc od ołtarza, przesunęła go językiem tak, by przywarł do górnego podniebienia. 

Zaraz po mszy dyskretnie wypluła go do torebki. Wyglądał jak mały, biały strupek.

***

W całym domu pachniało liliami, które przyniosła ciocia Wandzia. Stały na środku stołu 

w wysokim wazonie i roztaczały wokół siebie senną atmosferę zwątpienia. Dorośli kładli 

Oliwce ręce na głowie albo na ramieniu, mówili, że teraz jest już duża, że musi być dzielna 

i pomagać mamie. Potem przyciskali ją do piersi i wsuwali w rękę białe kartki ze słomko-

wymi hostiami i lśniącymi kielichami z pozłotki. Oliwka macała je dyskretnie sprawdzając 

ich grubość.

– To twój radosny dzień – ciocie wycierały załzawione oczy końcem wskazującego palca. 

– Pan dziś nawiedził Ciebie.

Potem odchodziły i rozmawiały z matką półgłosem paląc papierosy za półprzymkniętymi 

drzwiami do kuchni. Niektórzy z roztargnieniem siorbali flaki.

Słowa „ojciec” nikt przy niej ani razu nie powiedział na głos. Zupełnie jakby umarł, 

a teraz właśnie odbywała się po nim stypa. Jakby nie wypadało, bo o zmarłych przecież nie 

wypada inaczej niż dobrze. 

Ojciec wasz, który jest w niebie...

Nie w niebie, tylko w pierdlu.

– Ile masz? – Paula wparowała do pokoju i od razu zajrzała jej przez ramię.

– Właśnie mi pomyliłaś – westchnęła Oliwka i z powrotem zsunęła banknoty z kopert na 
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jedną pokaźną kupkę. 

– Patol czy więcej?

– A co ciebie to obchodzi?

– Stówkę byś pożyczyła…

– Po moim trupie.

– Pan Jezus się kazał dzielić – uśmiechnęła się krzywo Paula.

Złapała żółtego górala, którego przyniósł chrzestny i zaczęła się sadzić na siodełko.

– Pozwoliłam ci? – warknęła do niej Oliwka.

Paula ostentacyjnie wolno zsunęła się z siodełka i bez słowa wyszła z pokoju.

W tej rodzinie wszystko się działo bez słowa. 

Kiedy ojciec zniknął, to abrakadabra, gęba na kłódkę. Nie mówiło się o tym wcale. 

Jak kocur Edek nie wracał czasem na wieczór, zaraz ktoś pytał na głos:

– Edka widziałaś? Edek! Okno zostawcie uchylone, pewnie wróci łachmyta nad ranem.

– Mamo, co to łachmyta?

– No, łazęga taka.

– A.

A z ojcem nic. Pary z ust. Był i nie ma. Ojciec? Jaki znów ojciec?

W sumie to nawet i lepiej, że go nie ma. Tak sobie Oliwka myślała. Spokój przynajmniej. 

Żadnych awantur, żadnych wstydów. Najlepiej, żeby faktycznie umarł. Chodziłaby sobie na 

czarno. W czarnym jej dobrze. Wyszczupla. Koleżanki wpisywałyby jej w pamiętnik smutne 

wiersze zakapane szczerymi łzami. Nauczycielki nie brałyby jej do odpowiedzi. Przynaj-

mniej ze dwa tygodnie po. Zamiast tego głaskałyby ją po głowie, wzdychały i pozwalały się 

zwalniać z wuefu. Ech.

W szkole wiedzieli. 

Dwie ręce mają dziesięć palców. Ile palców ma jedenaście rąk? Oliwka stała przy tablicy 

i międliła w dłoniach kredę.

– Dwadzieścia jeden?

Matematyczka spojrzała na nią z obrzydzeniem, jak na rozdeptaną żabę.

– Od razu widać, że brak ci w domu męskiej ręki.

„Z tym listem gończym to na serio?” – nabazgrała jej Gunia. Oliwka podarła liścik na 

drobne kawałki i jednym pacnięciem strzepnęła z ławki. 

Przekopała cały dom i znalazła. Prokurator przy sądzie okręgowym, na podstawie artykułu, 

poszukuje zbiegłego. Wysoki, barczysty brunet, wąsy, grube rysy. Gruba akcja.

A może gdyby nie Paula… Gdyby się wtedy nie zerwała z lekcji. Gdyby ich nie nakryła. 

Gdyby ryby.
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*** 

A przecież, myślała Oliwka, mama mogła wtedy zostać sobie gdzieś tam, w tych całych 

Czechach. U Pepików, tak zwykle mówiła i uśmiechała się przy tym leciutko, i widać było 

w tym uśmiechu wszystko to, co próbowała dyskretnie przemilczeć. Ale Oliwka i tak się 

domyślała. 

Czasem mama coś chlapnęła. Zostały jakieś zdjęcia.

Wyszczerzona czarnulka w pasiastych dzwonach i okularach wielkich jak oczy muchy 

maszeruje ulicami czeskiego miasteczka w majowym pochodzie, machając olbrzymią ger-

berą z jasnożółtej krepiny. Razem z nią stado dziewuch. Same babki. Kudłate i przylizane. 

Idą równo i równo się śmieją. Jakby ktoś przed chwilą opowiedział im prześmieszny kawał. 

Wiatr tarmosi poły cienkich płaszczyków i podwiewa bistorowe sukienki w malwy.

Mijają witrynę z prostokątnym szyldem „Hospoda Moravanka”. Trawa wokół asfaltu wygląda 

na wygniecioną. Jakby już wcześniej tam polegiwały z kuflami złocistego piwka wyniesio-

nymi po cichaczu z knajpy. Teraz należy trochę pomaszerować, ale już strzela jedna z drugą 

tęsknym oczkiem w stronę tego skwerku, żeby zaraz hyc! znów się tam walnąć i gruchać, 

jak podchmielone, uchachane synogarlice.

I przechodziłby tamtędy chłopak, może jakiś Jiri. I spojrzałby na jej mamę Bożenkę, po-

złoconą od słoneczka majowego, i przystanąłby oczarowany, můj bože, i drepcząc w miejscu 

swoimi pantofelkami na wysoki połysk, które być może mamine ręce specjalnie dla niego 

uszyły w tamtejszej fabryce Baty, zawołałby wreszcie ten Jiri: Ahoj!

Odwróciłyby się naraz wszystkie trzy. Aneska i Dana odkrzyknęłyby zaraz „ahoj chlapec!” 

i śmiejąc się zamachałyby kuflami. Mama nie. Mama by nic nie odpowiedziała, spłoszona, 

jak nie ona, bo czułaby, że ten chlapec w nią się tylko wpatruje, do niej tylko się zwraca.

I mieliby wesele jak się patrzy. W domu kultury albo w „Moravance”. Pełno ludzi, za-

stawione stoły, orkiestra po raz dziesiąty gra „Malovany dzbanku”, ktoś strąca kieliszek 

ciągnąc wystrojoną Bożenkę na parkiet, brzęk tłuczonego szkła, to na szczęście, niech żyją, 

niech żyją!

I po roku z obłoków spadłaby ona, Olivka. Mała Pepiczka. Urocza łobuziara w dżinsowych 

ogrodniczkach. Cudeńko, serdeńko, żywe sreberko. I szast-prast by umiała chodzić – Jezu, 

jaka to ona sprytna! – i włożyłaby pepegi, i ze swoim jamnikiem Honzą pobiegłaby na po-

dwórko, gdzie jej tata Jiri zamachałby do niej z pozycji leżącej, bo leżałby sobie na asfalcie 

i naprawiał właśnie ich czerwoną Skodę.

Szkoda. Z Jirim nie wypaliło. Może nie umiał tańczyć albo śmierdziało mu z ust. No 

i Oliwka nie została Pepiczką.

Napatoczył się za to ojciec. Tańczył jak szatan. I to by było na tyle.

Przysiadł się do mamy na imieninach cioci Wiesi albo wuja Janka. Podsunął jej na tale-

rzyku gruby kawał tortu marengo i gładząc swój cienki wąsik, zaczął szeptać jej do ucha 

jakieś sprośne żarciki. I chwycił ją pod stołem za kolanko, a mama, zamiast z miejsca dać 
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mu w pysk, rżała jak głupiutkie źrebiątko, nieświadome, że właśnie prowadzą ją na rzeź, 

a ten uśmiechnięty pan to masarz.

I jak ją wtedy złapał, tak już nigdy nie puścił. 

Chciał, żeby wróciła do Polski. Ale zapomniał wyjaśnić dlaczego. Chodziło przecież o to, 

żeby on sam mógł dalej skakać sobie z kwiatka na kwiatek, jak ten Cygan czy inny marynarz. 

W życiu nie miał normalnej pracy. Mówił: jest „robota”. Tu albo tam. Ruszył zaraz po ślubie.

Zjawiał się od wielkiego dzwonu, nagle, któregoś ranka. Budził ich zapach czekolady, 

pomarańczy, wody po goleniu. Ojciec wraca z tournée. Ojciec jak ruchome święto. Biegły 

do kuchni w piżamach. Brał je na kolana, śmiał się na całe gardło i czarował żonglując od 

niechcenia egzotycznymi nazwami. Liege, Trewir, Besancon. Tankstelle, autobany.

Kolejne zwrotki jego piosenki. 

Niebieskie dżinsy i słomiane kapelusze. Gabloty z Niemiec. Szroty, lawety, ciemne dunhille. 

Bombonierki dla celniczek. Sukienki dla matki z niemieckich wystawek. No włóż, Bozia. 

I usta szminką. Grubiej. Ja, fantastisch tempo! Miała być jak Orlovsky, z tej kasety VHS, co 

ją ojciec schował w szafie pod ubraniami.

Holenderskie tulipany. Szwedzkie truskawki. Francuskie winogrona. 

Znikał po angielsku. 

A mama w międzyczasie rodziła ich, pracowała na dwie zmiany, latała z językiem na 

brodzie i wiecznymi siatami w rozciągniętych do ziemi rękach. On dansingowy bajerancik, 

c’łuję rączki, tancerz w spodniach w eurocekiny, iluzjonista wyjmujący z kapelusza batony 

o smaku raju. Ona – garderobiana, bufetowa, pion techniczny. Taki los. Ktoś musi. Taki los.

W sumie to Oliwka nawet wolała jak go nie było. Nikt jej nie mówił – zrób to, zrób tamto, 

nie dyskutuj, nie wierzgaj, nie oddychaj. Bo on zaraz chciał wszystkich stawiać do pionu. 

W te dwa tygodnie, co akurat miał lukę w grafiku.

Pewnie, cieszyła się, jak wracał. Ale to jak z zimnym ogniem. Ładnie, pięknie, ale tylko 

na chwilę, nie możesz trzymać za długo, bo ci w końcu paluchy poparzy.

***

To się nie stało nagle.

Musiał mieć coś w tych oczach. Bo i nauczycielki. I sprzedawczynie w supersamie. I ka-

sjerki na dworcu kolejowym. I pani Mira z ośrodka wczasowego w Karwi. I wreszcie tamta. 

Wszystkie dostawały małpiego rozumu. Bez przerwy poprawiały włosy, szczebiotały, pąso-

wiały. Panie Mareczku to, panie Mareczku tamto. Wstyd z nim było gdziekolwiek iść. Zaraz 

prężył się, puszył, mrużył lekko oczy i obserwował je od niechcenia, jak najedzony kocur, 

co leżąc na słoneczku bawi się małą, popiskującą myszką. Czasem, jak miał fantazję, wda-

wał się z nimi w pogawędki. I to było najgorsze. Oliwka nie wiedziała, gdzie oczy podziać.

„Takiego paprykarza jak mój, pani Lusieńko, to pani nigdzie nie spróbuje. Makrela podwę-

dzana w dymie, papryczka taka, papryczka śmaka. Trochę słodko, trochę ostro. Nic tylko 

smarować bułeczkę. Hahaha.”
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„To dokąd ten bilet?” „Z panią? To nawet do Tłuszcza! Chociaż tu widzę taka figurka, że…”

Mama też się dała na to nabrać.

***

Plac zabaw świecił pustkami. Zupełnie jak nigdy. 

– Chodźcie na bujki!

Pobiegli w stronę huśtawek. Oliwka pierwsza, bo na rowerze. Za nią truchtali kuzyni – 

Darek i Agata. Lubić ich nie lubiła, ale żadne inne dzieciaki nie przyszły. 

Oliwka – na wyraźne, dwukrotne żądanie mamy – zdjęła z ociąganiem białą komunijną 

suknię i przebrała się w inną, prawie białą, choć tak naprawdę był to brudny róż. No, trudno 

już. Niech będzie. Za to uparła się, że wianek ma zostać. Jechała więc na żółtym rowerze, 

z białym sercem na głowie.

Wyskoczyła prosto z siodełka i już raz, i dwa. Buja się! Sandałki już prawie nad głową. 

Buj i buj.

Z otwartych okien dookoła dźwięczał rytmiczny stukot sztućców. Powiał lekki wiaterek. 

Nadłamany krzak bzu sypnął białym kwieciem. „Może jednak zostanę bielanką?” – roz-

marzyła się Oliwia.

Darek dopadł huśtawki jako drugi, ale Agata się poryczała.

– Powiem mamie, że mnie bijecie!

Darek sapnął. Kopnął piasek, po czym ustąpił młodszej siostrze miejsca na huśtawce. 

Agata z godnością wciągnęła gila i zaczęła powoli, z mozołem gramolić się na siedzenie. 

– Robimy kto pierwszy sto bujków od teraz? – zaproponowała jej Oliwka.

– Kto się ściga ten wiesz co – ucięła krótko Agatka.

Oliwka wyobraziła sobie, że huśtawka unosi ją wysoko w górę, aż pod gruby konar starej 

topoli, aż prawie pod niebo. Wreszcie dolatuje do tego najwyższego punktu, gdzie rozpęd 

naraz się urywa. Staje tam na moment. Białe serce na ułamek sekundy przestaje bić. Ale już 

rusza z powrotem. W dół. Ciągle w dół. I zaraz potem z jej lekko rozchylonych ust chlusta 

na cały świat olbrzymi, wielobarwny paw. Niczym tęczowa fontanna prosto z Disneylandu. 

A ona jest Myszką Mickey, co nawet jej rzygi pełne są ulubionych piosenek, mydlanych baniek 

wielkości tramwaju i kolorowego ptactwa, które z radosnym piskiem siada przechodniom 

na ramionach.

– A czemu nie ma twojego tatusia? – zapytała naraz Agata, machając błękitnymi kokard-

kami na głowie. Oliwka popatrzyła na nią przeciągle.

 – Musiał zostać w pracy. W Norwegii. Ma bardzo ważne zadanie. Przenoszą platformę 

wiertniczą z jednego miejsca na drugie. 

– Platformę?

– Takich rzeczy nie można przerywać. To zbyt niebezpieczne. Przysłał mi rower. 

– A ja słyszałem, że twój stary znalazł sobie nową córunię! – włączył się Darek.
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Korzystając z okazji dorwał żółtego górala Oliwki. Stał na pedałach i z zaciętą miną starał się 

zmienić przerzutkę. Zgrzytnęło. Kolebiąc się na siodełku, pocisnął wokół placu.

– Złaź! – wrzasnęła Oliwka.

– Matka mówiła, że ją przeleciał i właśnie za to go zamknęli. 

– Morda!

Darek z wolna nabierał rozpędu. Krążył wokół nich, zakreślając kolejne kółka. Niczym po 

torze przeszkód – omijał karuzelę, chybotliwe koniki, zakręcał za zjeżdżalnią.

– Ty? To prawda, że on się z nią ukrywał w jakimś domku na działkach?

Oliwka zeskoczyła z huśtawki. Jedną ręką przytrzymała białe serce na głowie.

– Na działkach?! – skrzywiła się Agatka – Błe. Tam są przecież żaby.

– I ogóry! – zachrumkał Darek – Za-ki-sił o-gó-ra! 

Grube koła górala dzielnie pokonywały złączenia płyt chodnikowych, trawę, nawet piasek. 

Twarde opony miażdżyły z trzaskiem suche patyki.

– Za-ki-sił o…

Nie wiadomo, jak to się stało. Ręce Oliwki same odłamały gałąź bzu i cisnęły ją prosto 

w szprychy. Rower stanął dęba. Darek wyleciał z siodełka. Nawet nie zdążył pisnąć.

– No to teraz masz grzech śmiertelny i całkowicie przejebane! – zawyrokowała bezlitośnie 

Agatka.

***

Jak nie można w nocy spać, różne rzeczy chodzą po głowie. Ściany są cienkie i w mieszkaniu 

na parterze leży się trochę tak, jak w wannie, z głową ukrytą pod powierzchnią czarnej wody. 

Słychać każdy szmer. Odpryski innych żyć. Grający telewizor, odkryto nielegalną fermę norek, 

szuranie, sapanie, złorzeczenie, znowu cię, cholero, ciągnie, w odpowiedzi warczenie, psyka-

nie ostatnich puszek piwa, przełykanie, sikanie. Obieg zamknięty. Kiedy ktoś spuszcza wodę, 

cały syf spływa do nich, na sam dół. Taki los. Rury we wszystkich ścianach dookoła głowy 

tłoczą z bulgotem całą tę złą, nieczystą krew mieszkańców budynku prosto do ich wanny. Jak 

w maszynie, do której doktorzy podłączali w szpitalu ciocię Ewę, kiedy popsuły jej się nerki 

i musiała chodzić na dializy. Tylko gdzie jest ten magiczny guzik, żeby – pstryk – maszy-

neria ruszyła i specjalne mieszadła zaczęły mozolnie oczyszczać czarny od szlamu zajzajer.

Gdzieś tam, sto tysięcy pięter nad nimi, w niedużej celi leży sobie ojciec. Ręce ma ułożone 

pod głową. Jego pierś unosi się miarowo. Ojciec porusza szorstkim wąsem, pochrapuje z ci-

cha. Księżyc wpada przez zakratowane okienko i stempluje sen ojca srebrnym paznokciem, 

odbitym na ścianie tuż nad jego pryczą. I Oliwka wie dobrze, że nie ma jej w tym śnie. I wie, 

że nie powinno jej tam być. Ale ma to gdzieś. Idzie.

Wąską, zarośniętą ścieżką pomiędzy uśpionymi działkowymi ogródkami. Trawniczki 

karnie przystrzyżone. Ciężkie od rosy piwonie pospuszczały głowy. Zmętniałe oczka wodne 

łypią na nią złowrogo. Przez żywopłoty z berberysu przelewa się mgła. Na końcu alejki 

połyskuje cherlawe światełko. 
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„Zróbcie coś z tą waszą suką, bo się do mojego ślubnego łóżka ładuje!” – dudni Oliwce 

w głowie, matka strzyka jadem do słuchawki, a gdzieś tam, po drugiej stronie kabla, starzy 

Ady, jeszcze do niedawna przyjaciele domu, zaciskają pięści z bezsilnej złości i wstydu, pró-

bując niemrawo odbijać piłeczkę. „Sama pilnuj tego swojego knura. Tego wieprza na smycz 

weź lepiej, bo Adusię nam psuje.”

Tyle lat jeździli wspólnie na wakacje. Domki, jezioro, wędeczki, ogniska. Czereda dzie-

ciaków puszczonych samopas. Do raju po drzewach. Na brudasa. 

Adusia cztery lata starsza od Pauli. Zawsze pierwsza. Pierwsze miniówy, pierwsze cycki. 

Pierwsze spacery w mrok wokół dyskotek w ośrodku. Miała skończone czternaście, ale 

w nocy dochodziła do dwudziestu.

– Ruszaj nim. Ale nie tak sztywno! To mają być ślimaki – instruowała potem Paulę.

Oliwka podejrzała je któregoś wieczora, jak popijały zwędzony starym Ciociosan i wsu-

wały sobie języki w usta.

Ognisko płonie. Magnetofon trochę zwalnia i rzęzi, bo bateria słabnie, ale jeszcze ryczy na 

cały zicher „Oh, no! No, no, no, no!” i Oliwka widzi wyraźnie, że ojciec się dymi. W oczach 

żarzą mu się węgle. Te same węgle, co w oczach Ady. I Oliwka nie chce widzieć, jak ręce 

ojca chwytają Adę za biodra. Stary podryguje jak trochę zbyt mocno nakręcony automat. 

Ada rośnie w oczach, jest prawie jego wzrostu albo i wyższa, jej rozkołysane biodra wiercą 

w rozgrzanym powietrzu niewidoczne tunele, jeszcze chwila i jej twarde piersi wykłują 

ojcu oczy. Deski pomostu drżą od ciężkich podskoków. Gwiazdy błyszczą tępo, jednostaj-

nie. Mama niczego nie widzi. Chichocze przewieszona przez ramię wujka Waldka. „Oh, no! 

There’s no limits!” 

I dlatego teraz Oliwka idzie ciemną działkową alejką , w stronę cherlawego światełka. Bo 

musi coś zrobić. Bo to nie może tak być, że ktoś sobie przychodzi, jakaś tam zdzira i ot, tak 

zabiera ci ojca. Na to zgody nie ma.

Domek jest mały, z zielonej płyty, weranda porośnięta dzikim winogronem. Z drewnia-

nego ogrodzenia zwisa luźno jedna deska. Oliwka schyla się i wyciąga ją z płotu. Na końcu 

deski sterczy przerdzewiały gwóźdź, którym Oliwka rozgarnia ciemność tuż przed sobą. 

Robi krok. Chrzęst żwiru na ścieżce przypomina wystrzał. Schodzi więc na grządkę. 

Płócienne trampki grzęzną w wilgotnej ziemi.

Skobel w drzwiach odgięty, tak że nie da się ich całkiem domknąć. Oliwka wchodzi do 

środka prawie bezszelestnie i omiata wzrokiem zagraconą izbę. Światełko z uchylonej lo-

dówki pokrywa powierzchnię przedmiotów cienkim, bladym nalotem podobnym do szronu. 

Jest tu koślawa, trochę zbyt niska ława przykryta musztardową serwetką. Stoją na niej dwie 

szklanki z wytartymi od mycia nadrukami piłkarzy i niedopita flaszka owocowego wina 

domowej roboty. Pod ścianą przedpotopowa komódka przygnieciona do ziemi paroma rocz-

nikami starych, zawilgoconych „Magazynów działkowca”. Paździerzowa szafa z obluzowaną 

połową drzwi. W ogóle wszystko tu jest paździerzowe. Oprócz kury. Bo kura jest słomiana. 

Wisi sobie na żyłce, ponad ławą, upleciona ze słomy kokoszka. Na co, po co? Gdyby tak 
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usiąść tuż pod nią, miałoby się na głowie coś jakby kurzą koronę. Królowa. Głupia kwoka.

Na rozchwierutanej wersalce pod oknem rozwaliła się Ada. Jezu, jaka ona długa! – dziwi 

się Oliwka. Całe łóżko zajmuje prawie. Leżący obok ojciec skurczony jakby, zmalały. Powietrze 

z niego uszło, jak z dziurawego materaca. Ledwo chrapie. Ledwo zipie. Wypompowała go, 

szmata – Oliwka zaciska palce na drewnianej desce zabranej z płotu. Ostra krawędź wrzyna 

się we wnętrze dłoni prawie do krwi.

Oliwka unosi zakończoną gwoździem deskę i zaczyna sunąć nią tuż ponad bladym, oszro-

nionym ramieniem Ady, krąży nad rozlaną piersią, potem znowu opada w dół masywnego 

uda. Jak różdżkarz, co pod skorupą ziemi skutej grubym lodem ma znaleźć żyłę ciepłej krwi. 

Naprężona różdżka drży leciutko. Tutaj! Tutaj wbij łopatę!

Pić. Naraz w gardle sucho. Śliny przełknąć nie można. Jakby kto gardło na skobel zawarł. 

Że aż boli. Dusi. Oliwka musi się napić. Jest tylko wino. No to wino. Niech będzie i wino. 

Słodziuśkie. Mniamuśne. Bierze łyk i drugi. Naraz w gardło pali. Błe! Co za świństwo piją! 

Albo i nie świństwo. Czekaj. Jeszcze popróbuję. Leje Oliwka więcej. W brzuchu ciepło, 

cieplej. Gorąco. Letnia noc w końcu. Co się będę czaić! Ta noc do innych jest nie… W pokoju 

cieplej, milej. Szron z wolna topnieje.

Tańcz, Królowo nasza! – gdacze raźno kokoszka pod sufitem.

No i tańczy Oliwka. Tańczy, jak ta głupia. Mała Lady Li. Berłem zaostrzonym macha. 

Czary sobie odprawia. Pęki starych suszków, co wisiały zakurzone pod sufitem naraz głowy 

podnoszą, po latach ze snu się budzą. Kto my, kto my, kiedy my?

Na ojca, na Adę macha. Podnosić mi się zaraz. I do tańca, już! Ciaramciam ciam! 

Nie wstają. Leżą jak te kłody. Ojciec pod nosem mamrocze, opędza się jak od muchy. Jak 

się zawsze opędzał. A idź mi stąd, zołzo. Daj żyć. 

Ada spuchnięta jakaś. Wilgotna. Gąbczasta. Zmarnieli tu oboje. Bo bez słońca stale. 

Chowają się przed ludźmi jak szczury. Jak te krety w norze. A bez słońca ani rusz. Każde 

dziecko wie. I Oliwka też.

W „Magazynie działkowca” stoi jasno: idealna pora na sadzonki jest właśnie dziś. Do 

ziemi się ich wsadzi, po pas albo i po samą szyję, konewką podleje, słoneczkiem w dzień 

podgrzeje, zaraz odżyją oboje, zaraz ruszą w tany!

Adę precz odegna. Won, do rodziców, zgago. W domu czekają, łzy za ciebie piją. Wstydem 

zagryzają.

Z ojcem się zastanowi. Może go jednak do domu zabierze. Patrz matka, jaki rozkwitnięty. 

Wąs jakby bujniejszy. Lico bardziej ogorzałe. Ramiona mocne, sękate, jak kiedyś. „Zatań-

czymy, Bożenka?” – mrugnie okiem stary.

Bożenka jeszcze się boczy. Jeszcze fuka gniewnie. Ale od razu widać, że to tylko na po-

kaz. Żeby nie od razu. Żeby za łatwo nie miał. Sukinkot. Skurwipołeć. No, chodź. Już chodź.

No to do ziemi oboje! Oliwka się nadyma, siły wszystkie zbiera, ojca szarpie, za nogę 

Adę ciągnie. Ale to jeden kloc i drugi kloc. Czekaj Oliwka, na spokojnie. Grunt to narzędzia. 

Narzędzia przecież masz. Trzeba po taczkę. Ciaram ciam! Pląsa Oliwka do ogrodu. Kroczek 

tu, kroczek tam.
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Ale noc jeszcze ciemna. Gwiazdy, coście takie słabe. Proszę mnie tu świecić raźno!

I gwiazdy na ten tychmiast wszystkie się w kupę zbijają i do Oliwki zzzium! Ramiona 

jej obsiadają i dalejże błyszczeć, migotać. Bo to nie gwiazdy wcale. Haha! Tylko świetliki 

przecież. A Oliwka dzisiaj królowa. To i słuchać muszą. 

No, to dołki najpierw. Na jednego. Na drugiego. Łapie Oliwka łopatę. I ciach. A ziemia 

taka miękka, jak masło rozgrzane. Łopata wchodzi gładko. Świetliki migoczą jak lampiony. 

Robota sama się robi.

No to kop. Kop, Oliwka.

Kop.

***

– Mówię ostatni raz! Nie brałam twoich zasranych pieniędzy, szczylówo!

Oliwka, zupełnie nie zwracając uwagi na wrzaski siostry, przekopywała metodycznie, 

półka po półce, szafę z jej ubraniami. Beznamiętnymi ruchami przepatrzyła ukryte pod 

stertami bluzek i biustonoszy pojedyncze fajki zwędzone z różnych pudełek po gościach. 

Jakieś wiśniowe cygaretki. Wisiorek z połową przełamanego serca.

Sięgnęła półkę wyżej i zaczęła sprawdzać pod dżinsami. Wymacała jakiś tekturowy zwitek, 

kiedy poczuła pod żebrem mocne uderzenie kościstej pięści Pauli. 

– Powiedziałam: wypad!

Nie poskutkowało. Paulę trafił szlag. Złapała Oliwkę za szyję i szarpnęła z całej siły. 

Sekundę później rozległ się krótki psyk i z ust Pauli wyrwał się nieartykułowany wrzask. 

Odepchnęła siostrę i trzymając się za oczy pędem rzuciła się do łazienki. Odkręciła w wannie 

zimną wodę i włożyła twarz pod kran.

– Ostrzegałam, tak? – mruknęła beznamiętnie Oliwka. 

Wiedziałam, że to gówno się kiedyś przyda – pomyślała z satysfakcją, chowając do kieszeni 

mały pieprzowy gaz, który zgarnęła ze skrytki ojca zaraz po tym, jak go zabrali.

Zwitek pod spodniami Pauli okazał się stertą wyciętych z gazet przepisów kulinarnych, 

żółtka oddzielić od białek, ubić sztywną pianę. Pomiędzy nimi pałętała się pojedyncza 

karta do gry, dziewiątka karo, na której opalony marynarz ze spuszczonymi do połowy ud 

dżinsami dotykał się po grubym jak ogórek ptaku.

Rozczarowana Oliwka cisnęła to wszystko z powrotem na półkę.

Zaczęła jeszcze raz podliczać w myślach.

Po trzysta od dziadków. Czterysta od chrzestnej. Reszta po dwieście. Albo sto. Tylko jedna 

koperta była pusta. Słomkowy IHS. I tyle. Ciekawe kto to taki miły. A w dupie. W sumie 

i tak – ponad dwa tysie. No i – o tym nie mówiła nikomu, szczególnie Pauli, matka dała 

jej w sekrecie – pięćset dolców od ciotki Michaliny. Australijskich. Ale zawsze. Pięć setek! 

Ciotka w Melbourne, więc nie przyjedzie, ale z panem Bogiem śle błogosławieństwa swoje. 

Zielone. Juhu! 
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Oliwka już dzieliła to wszystko na kupki. Za to kupi ten sztruksowy kombinezon. Do 

tego botki. Zrobi szał. Za to – może komputer. Chociaż w sumie na co, po co? Kaśka miała. 

Fanaberia. Matce coś. Jakieś kolczyki. Jakieś złoto z rubinami. 

Dzisiaj przed szkołą, z samego rana, sięgnęła do skrzyni od wersalki, żeby znów policzyć. 

Ale sekretne pudełko po ptasim mleczku zniknęło. 

– Zabiję cię! Już nie żyjesz! – szczeknęła Paula spod ręcznika, przez uchylone drzwi od 

łazienki.

Oliwka puściła obietnicę siostry mimo uszu. Paula od dawna miała opinię niesłownej. 

Wyszła z domu bez słowa trzaskając drzwiami. 

Stargała z półpiętra swój żółty rower i ruszyła z piskiem przez osiedle, żeby jeszcze raz, 

na chłodno przeanalizować fakty. Przednie koło było trochę scentrowane po przewrotce 

Darka. A ząb i tak mu odrośnie. I to stały. 

Kto oprócz Pauli mógł zabrać ten szmal? Koleżanek żadnych nie zapraszała. Znaczy 

zapraszała, ale żadna nie przychodziła. Gośka się kiedyś wypaplała, że jej nie wolno. Bo 

rodzice mówią, że Oliwki stary to zbok.

Listonosz? Wujek Waldek? Kurza twarz. Nikomu teraz nie można ufać.

– Mama! – Oliwka przycisnęła mocniej pedały widząc znajomą sylwetkę. 

Matka szła od autobusu. Szła tym swoim szybkim, maminym krokiem. Kiedy była wście-

kła, to ten krok wydawał się pełen złości. A jak się z czegoś cieszyła, ten sam krok od razu 

stawał się radosny i energiczny. 

– Twoja matka ma dobre wieści!

– Mamo! Ktoś mi ukradł wszystkie pieniądze z komunii!

Matka zmrużyła oczy. Trwało to ledwie mgnienie. Zaraz uśmiech rozjaśnił jej zmęczoną 

twarz.

– Wyciągniemy go z tego!

– Mamo! Czy ty mnie w ogóle słuchasz – zajęczała Oliwka.

– Wracam właśnie z sądu. Udało się załatwić warunkowe zwolnienie dla taty!

Oliwka stanęła na pedałach. Na jej starym, dziecięcym rowerku można było pokręcić w tył 

i człowiek, jak gdyby nigdy nic, jechał sobie do tyłu. Ale ten góral był już całkiem dorosły 

i tego nie potrafił.

Naraz Oliwkę coś tknęło.

– Mamo? Czy ty brałaś coś z tych moich pieniędzy?

Mama szukała czegoś w torebce. Wydobyła chusteczkę i zaczęła wyjmować z oka nie-

widoczną rzęsę.

– Wiesz, córeczko… Ci cholerni adwokaci… Zdzierają z człowieka, ile wlezie. 

– Mamo…

– No, co? Nie cieszysz się, że ojciec wraca?

Oliwka nic nie odpowiedziała. Nacisnęła pedały i bez namysłu ruszyła przed siebie. Jedna 

przerzutka, druga. Coś zgrzytnęło. Weszła. Żółty rower nabierał prędkości. Topole rosnące 
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wzdłuż drogi rozmazały się i zlały w jedną topolę. Krawężnik rozwijał się szybko, jak biała 

wstążeczka. Asfalt szumiał pod kołami niczym górski potok.

I wtedy umarła po raz pierwszy.
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kOmentarz: adam part yk a

Całkiem dorosły rower

W opowiadaniu Mirosława Kulisza co rusz oczekiwania, wyobrażenia i możliwości z nieprzy-

jemnym zgrzytem zderzają się z rzeczywistością. W tym starciu to niestety rzeczywistość 

zwykle wygrywa. Pachnie ona gotowanymi flakami; to realia straconych szans i złych decyzji. 

Na ten niezadowalający stan rzeczy bohaterka opowiadania wypracowuje sobie antidotum 

– tyleż pragmatyczny, co cyniczny realizm. Realistką pozostaje jednak tylko na poziomie de-

klaratywnym; nie przeszkadza jej to snuć w swojej wyobraźni alternatywnych wersji historii, 

które ustawicznie mieszają się z doświadczeniem, tworząc pełną napięć i wewnętrznych 

sprzeczności strukturę, po której poruszanie się jest nie lada wyzwaniem. Pierwszy raz to 

przede wszystkim opowieść o rozczarowaniu, na które reakcją czasem jest złość, a czasem 

zobojętnienie. Tu i ówdzie błyskająca ironią i, w przeważającej mierze, czarnym humorem 

dociera do dość pesymistycznej konkluzji.

Wszystkie przywoływane w tekście obrazy wpisane są w – nakreśloną już na samym po-

czątku i później stopniową rozgrywaną – oś napięć pomiędzy biegunem wysokim a niskim; 

religijnym kontekstem sakramentu i bolesną, brzydką, brudną rzeczywistością. Po jednej 

stronie sytuują się odwołania do figury Boga Ojca należące do podniosłej tonacji dyskursu 

religijnego, który operuje na oczyszczonych, jednoznacznych pojęciach oderwanych od 

świata rzeczywistego, a przez to zupełnie dla bohaterki abstrakcyjnych, wywołujących 

wręcz niesmak w zestawieniu z tym, jak jest naprawdę. A prawda sytuuje się po drugiej 

stronie – co z tego, że do Oliwii właśnie przyszedł „Ojciec wasz, który jest w niebie”, skoro 

jej własny ojciec ulotnił się w szeroki świat niedługo po jej narodzinach, a teraz poszedł do 

łóżka z dziewczyną niewiele starszą od niej? Wmawiana dzieciom obecność Ojca Niebie-

skiego (której większości z nich raczej nie udaje się doświadczyć) stoi w ostrym kontraście 

z nieobecnością o wiele bardziej potrzebnego, realnego ojca. Dobroć, miłość i sprawiedliwość 

jako atrybuty boskiego porządku idealnego sytuują się w opozycji do zawiści i nieszczerości 

cechujące porządek ludzki. Promieniujące ze słów kapłana spokój i radość z symbolicznego 

spotkania z Absolutem zderzają się z lękiem i niepokojem doświadczanym przez bohaterkę 

wśród rówieśników (co znajduje wyraz w dowcipnym akcie zawłaszczenia przez narratora 

dyskursu religijnego – sformułowanie „Pan Jezus już się zbliżał” ma w sobie więcej grozy 

niż szczęścia). Piękne i wzniosłe słowa padające w kościele nie pasują do wulgarnego 

i agresywnego języka blokowiska, przy czym zdecydowanie to ostatnie jest środowiskiem 

naturalnym Oliwii i jej kolegów. Nawet satysfakcja z prześlicznego wianka komunijnego 

zostaje szybko zagłuszona przez wstręt spowodowany obrzydliwym zapachem gotujących 

się w kuchni flaków. Ten sam wstręt pojawia się w niepokojącej wizji bloku jako „obiegu 

zamkniętego” – autor tu i ówdzie konfrontuje czytelnika z abiektalnymi obrazami, które 

wytrącają z poczucia komfortu i zmuszają do cielesnego odbioru narracji, co sprawia, że 
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transcendentalne odniesienia tym wyraźniej się odcinają. Na tej osi kontrastów lokują się 

w końcu pierwsze i ostatnie zdania opowiadania; rozpoczyna je miłość, a kończy śmierć.

Kulisz proponuje nam krótkie studium psychiki dziecięcej w obliczu straty i frustracji 

w ciekawy sposób rozpisane na kilka planów narracyjnych i zgrabnie zarysowanych obrazów 

literackich. Autor konsekwentnie tworzy pole znaczeniowe, w którym umieszcza postaci 

i wydarzenia, uzyskując w ten sposób dość spójną przestrzeń dla opowiadania. Historia 

trudnej relacji z nieobecnym ojcem, rozwijająca się na tle wydarzeń dnia Pierwszej Komunii 

Świętej, sytuuje czytelnika wewnątrz wielowymiarowego układu odniesień, którego punk-

tami węzłowymi są złość, bunt i frustracja. Emanują one z postawy Oliwii konsekwentnie 

zaprzeczającej jakiemukolwiek przywiązaniu do ojca, stwierdzając, że „lepiej byłoby, gdyby 

faktycznie umarł”. Quasi-retrospektywna historia jej rodziców posklejana przez bohaterkę 

ze wspomnień, urywków zdań, fotografii, domysłów i konfabulacji przepełniona jest po-

czuciem zawodu i rozczarowania niesprawiedliwością. Podobnie pełne niewypowiedzianego 

żalu milczenie panujące w rodzinie, w której „wszystko działo się bez słowa”. Metaforyczny 

„dorosły rower” niepotrafiący jechać wstecz, choćby się tego bardzo chciało, kreuje wizję 

nieustępliwej rzeczywistości, z którą bohaterka nie chce się zmierzyć. Bezlitosna arogancja 

i drwina rówieśników tylko potęgują poczucie osamotnienia i alienacji. Choć Oliwia zazwy-

czaj pointuje sytuację cynicznym: „taki los”, a w swoich fantazjach puszcza symbolicznego 

pawia na cały świat, jej stosunek emocjonalny do incydentu z Adą jest bardziej złożony.

Ujawnia go epizod snu – w dość klasyczny, choć udany sposób ujęty w falujące, oniryczne 

kadry połączone nagłymi skokami narracyjnymi – który może być postrzegany jako wy-

cieczka w podświadomość bohaterki. Rosnąca w oczach postać Ady – nimfetki na miarę 

Lolity, w doświadczeniu Oliwii przybierającej wręcz cechy kobiety-wampa, drapieżnej femme 

fatale – towarzyszy kurczącemu się i słabnącemu ojcu, na ratunek któremu wyruszyć musi 

jego córka. Ponieważ nigdy nie był on dla niej oparciem, teraz, pomimo całej złości, jej 

tęsknota przeradza się w odruch opiekuńczy. Rozciąga się on nawet na jego znienawidzoną 

kochankę. We śnie Oliwia w końcu uzyskuje poczucie sprawczości, którego nigdy nie miała 

– w koronie ze słomy, do wtóru archaizmów przywodzących na myśl konwencję baśniową, 

bierze sprawy w swoje ręce, a cały świat posłusznie jej w tym dopomaga. Mistyczne rytuały 

odprawiane nad śpiącą parą i genialny plan w założeniu mający magicznie uzdrowić nie-

przytomnych są wyobrażeniową realizacją niespełnionej w rzeczywistym świecie potrzeby 

odzyskania kontroli.

Jeśli zabiegi te dają skutek, to dość nieoczekiwany – Oliwia na wieść o rychłym wyjściu ojca 

z więzienia jest wyraźnie skonsternowana, a na pierwszy plan wybija się kolejne rozczaro-

wanie, tym razem osobą mamy, która okazuje się być winna zniknięcia pieniędzy. Frustracja 

osiąga w tym momencie punkt kulminacyjny i – nie mogąc znaleźć już ujścia – rozsadza 

narrację, uciekając z jej otwartego zakończenia jak z zaworu bezpieczeństwa. Przywołana 

w ostatnich słowach treść tytułu zostaje ulokowana na przecięciu porządku świętości, miłości 

i śmierci, wiążąc przywołane w opowiadaniu wydarzenia w nierozwiązywalny supeł afektów 
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Adam Partyka (ur. 1994) – kognitywista, kulturoznawca, początkujący krytyk literacki. Członek Kolektywu 

Kuratorskiego i reaktor bloga przy festiwalu Miesiąc Fotografii. W wolnym czasie gotuje, lubi plątać się 

bez celu. Gra na perkusji.

i napięć. Podobno pierwszy raz jest najtrudniejszy – czy przed następnymi konfrontacjami 

z rzeczywistością chroni nas nabyta wówczas wiedza i odporność czy też zobojętnienie? 

Czy teraz będzie już łatwiej? Być może, choć perspektywy na przyszłość nienajlepsze – 

w końcu to dopiero pierwsza śmierć zaliczona na rowerze dorosłego życia.



– urodzona w Jaworznie, mieszka w Krakowie. Autorka powieści „Atlas: Doppelganger”, za 

którą została nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia. Premiera jej drugiej książki pla-

nowana jest na 2019 r.

dominika słowik
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Lipowiec Kolonia

Mieszkaliśmy we wsi od dawna. Wiedzieliśmy, jak się nazywa, bo przy drodze stała pordze-

wiała tabliczka z napisem „Lipowiec Kolonia”. Ci, którzy nie potrafili czytać, musieli uwierzyć 

innym na słowo. Nikt nie miał pojęcia, skąd ta tabliczka się wzięła. Moja prababcia opowiadała, 

że kiedy była dzieckiem, tabliczka już stała cała pordzewiała i wyglądała na bardzo starą.

Byliśmy w naszej wsi zupełnie sami. To znaczy – wokół nie było nikogo, tylko my, Li-

powiczanie. Wszyscy wiedzieli, że poza wsią nie istniało nic innego. Tak było od zawsze.

Aż pewnego dnia Z. za bardzo się zamyślił.

- Coś tam musi być! – oświadczył.

Pukaliśmy się w głowy i żal nam było jego żony, że mu takie szaleństwo przyszło w tak 

poważnym wieku. Ale on nie przestawał o tym mówić.

- Tam jest cały wielki świat, a my tkwimy na tym zadupiu. W tej dziurze.

Potakiwaliśmy, żeby go nie denerwować.

Któregoś ranka dowiązał do starego płóciennego worka dwa sznurki i zarzucił je sobie na 

ramiona jak plecak. Z rosnącej przy domu jabłoni ułamał grubą gałąź i ociosał ją, by wy-

godnie leżała w ręce. Tak przygotowany wyruszył wcześnie rano. Patrzyliśmy zza firanek, 

jak żwawo człapie drogą, podpierając się kijem.

Nie był pierwszym, który wyszedł ze wsi. Robiła to większość z nas, zwykle polując albo 

zbierając grzyby i zioła. Nie odchodziliśmy jednak zbyt daleko, bo dalej po prostu niczego 

nie było.

- Tam nic nie ma – wzruszyła ramionami moja matka, widząc, że patrzę zza firanki na 

Z. opuszczającego wieś.

Pokiwałam głową. Oczywiście, że tam nic nie ma.

Z. wrócił późnym wieczorem, bardzo zmęczony.

Przez następne dni codziennie rano wyruszał z wioski, za każdym razem w innym kie-

runku. Pojawiał się z powrotem wieczorem, wyczerpany i śpiący.

- Ta odległość sprawia, że robię się senny – tłumaczył.

Któregoś dnia do pleców nad workiem przytroczył koc zwinięty w rulon.

- Zajdę dalej, jeśli nie będę wracał na noc.

Od tej pory znikał na dłużej. Czasem na trzy dni, czasem na pięć, kiedyś nie było go cały 

tydzień.

- Przecież tam niczego nie ma... – powtarzaliśmy coraz ciszej, bo żal nam było jego żony.

Któregoś razu w ogóle nie wrócił.

Najpierw nie przywiązaliśmy do tego wagi, tylko żona trochę bardziej się martwiła.

Ale dni mijały i Z. nie było.

- Może zjadły go dzikie zwierzęta – powtarzaliśmy między sobą.

- Albo zabłądził – ktoś dodawał.

Kiwaliśmy głowami. Tak, w lesie przecież można łatwo zabłądzić.
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Nie zauważyliśmy nawet kiedy, ale zaczęliśmy na Z. czekać. Ukradkiem, pojedynczo wy-

mykaliśmy się na kraniec wsi i spoglądaliśmy przed siebie, próbując dostrzec jego człapiącą, 

wspartą na jabłonnej gałęzi sylwetkę.

Nie wiem, kto pierwszy niepewnie powiedział:

- A może on coś tam znalazł...

- Tam niczego nie ma – przypomnieliśmy, ale od tej pory coraz częściej słychać było ten 

szept, pełen niepokoju, ukradkowy, czający się po kątach podwórek i na skraju wsi: a może 

coś znalazł? Coś tam znalazł? Tam nic nie ma...

Niektórzy zaczęli chodzić na długie polowania, czasem wracali bardzo późno i bez zdo-

byczy, mówiąc, że czatowali na zwierzynę, ale „było pusto”. Opowiadali to, spuszczając ze 

wstydem oczy, w naszej wsi mało kto umiał dobrze kłamać.

Aż któregoś dnia Z. się odnalazł. Zmęczony i jeszcze bardziej senny niż zwykle. Szedł wolno 

drogą. Żona wybiegła mu na spotkanie. Rzuciła mu się na szyję i coś szeptała do ucha, o coś 

pytała. Odsunął ją na długość ramion, spojrzał jej uważnie w twarz i wolno pokręcił głową.

Od tej pory Z. nie opuszczał wioski.

Wszyscy pomyśleli, że wędrówka go wyleczyła. Powoli wracaliśmy do codzienności i za-

pomnieliśmy już o nerwowości i oczekiwaniu, które wślizgnęły się nie tak dawno do naszej 

spokojnej wsi. Trwało to, dopóki nie zaczęły nam ginąć rzeczy.

Wtedy uświadomiliśmy sobie, że znów nie widzieliśmy Z. od bardzo dawna.

Poszliśmy do jego żony. Siedziała na podwórku i skubała kurę.

- Znowu wyszedł?

Pokręciła smutno głową, nie podnosząc oczu znad martwej kury.

- Jest za wsią, przy drodze – dodała po chwili.

Milczeliśmy.

- Przecież tam niczego nie ma… – odezwała się nagle cichutko i płaczliwie, spoglądając 

na nas załzawionymi oczami, jakby oczekiwała, że coś jej odpowiemy.

Z. budował na skraju wsi wieżę.

Wyglądała jak kręgosłup wyciągnięty z szyi gigantycznej gęsi. Zgromadził przy drodze 

ogromną stertę żelastwa i drewna. Rozpoznaliśmy w niej wiele rzeczy zabranych z naszych 

podwórek. Pracował tak zawzięcie, że nas nie zauważył. Staliśmy jeszcze chwilę, patrząc 

na niego bez słowa, po czym sobie poszliśmy.

Z. budował wieżę bardzo długo. Kilka lat. Niektórzy z nas zaczęli siwieć. Z. jeszcze bardziej 

się przygarbił. Kilka razy wieżę uszkadzał wiatr, czasem nowe piętra uginały się i rozsy-

pywały pod swoim własnym ciężarem. Ale Z., niezmordowany, odbudowywał je, poprawiał 

i ciągnął wieżę jeszcze bardziej w górę. Kiedy znajdował się na najwyższej kondygnacji, 

z dołu wyglądał jak maleńki punkcik.

- Jak wysokie on to zamierza zbudować? – pytaliśmy coraz bardziej niespokojnie.

Któregoś dnia Z. dotarł do chmur. Niezrażony, pracował spowity w ich zimną mleczną 

mgłę. Był jakby żwawszy i weselszy.
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- Prawie skończył – szeptano gorączkowo.

Udawaliśmy, że nic nas to nie obchodzi, ale niepokój ogarnął wszystkie domy.

Jednego z wieczorów Z. oświadczył żonie:

- To już. Teraz chmury muszą opaść.

Chmury jednak długo nie odchodziły. Spowiły niebo na kilka tygodni. Co dzień wyda-

wały się wisieć bliżej ziemi, obejmowały mocno wieżę, jakby próbowały wyssać szpik z tej 

dziwnej ptasiej szyi.

Czekaliśmy. Niby życie we wsi toczyło się normalnie i dalej kręciliśmy ukradkiem kółka 

na czole, kiedy Z. przechodził drogą, ale wzrok uciekał nam w stronę krańca wioski, gdzie 

czerniła się wieża pożerana przez chmury.

Aż któregoś poranka obudziliśmy się, a niebo było błękitne i przejrzyste. Wieża piętrzyła 

się tak wysoka, że nasz wzrok był za słaby, by dojrzeć jej szczyt. Nawet nie udawaliśmy, że 

zajmujemy się pracą. Wszyscy ruszyli na skraj wioski. Z. już tam stał. Na ramionach przy-

wiązał swój stary worek. Do środka włożył kanapki i butelkę mleka. Na pewno zgłodnieje 

w trakcie kilkugodzinnej wspinaczki.

- Z tej wieży będzie wszystko widać! – rzucił jeszcze rozpromieniony, splunął w dłonie 

i zaczął powoli gramolić się do góry.

Czekaliśmy cierpliwie. Mało kto się odzywał. Spoglądaliśmy za nim, dopóki Z. nie był tak 

mały, że całkiem zniknął w gęsiej szyi. Minęło południe, zaczął zbliżać się wieczór, a Z. nie 

wracał. Niektórzy z nas, znudzeni, ułożyli się na trawie i zasnęli w późnopopołudniowym 

słońcu.

Nagle poderwał nas czyjś krzyk.

- Jest!

Rzeczywiście, u góry widać było malutkiego Z., jak z uporem pełzł powoli w dół. Słońce 

zaczęło zachodzić i wieża rozżarzyła się – zupełnie jakby gęsia szyja zalała się krwią. Z. 

postawił stopy na ziemi w pierwszych półcieniach zmierzchu.

- I co? I co??? – Rzuciliśmy się do niego, nie potrafiąc dłużej powściągać drążącej nas 

ciekawości.

Z. nie odpowiedział tylko powoli odwiązał worek z pleców i wyjął z niego na pół opróżnioną 

butelkę mleka. Przyssał się do niej, pijąc z ciężkim gulgotem, a jego jabłko Adama opadało 

i podnosiło się, jakby z szyi toczył mu się wielki głaz. Był spragniony po wielogodzinnej 

wędrówce w dół.

Wreszcie odsunął butelkę od ust i wzruszył ramionami:

- Tam niczego nie ma.



O zgubnych skutkach myślenia

W moich rodzinnych stronach jest wieś, która nazywa się Łąg Kolonia. Naprawdę, można 

sprawdzić na mapie w Google. Ma około 400 mieszkańców i leży zaraz obok wsi Łąg. Przy 

kaszubskich Swornegaciach i poniemieckim Złym Mięsie mamy (my, borowiacy) ciekawsze 

etymologicznie nazwy do rozwikłania, jednak pochodzenie nazwy „Łąg Kolonia” nie jest 

wcale oczywiste. Po pierwsze – każdy ma na to swoją koncepcję – od lokalnych historyków 

począwszy na polonistach skończywszy. Mówią, że to obszar położony obok wsi, ale w pew-

nym oddaleniu, powstały w wyniku ekspansji, z czasem oddzielający się od macierzystych 

terenów, że tak Niemcy nazywali zakładane przez siebie osady, itp., dodatkowo na Pomorzu 

częściej takie osady nazywano „wybudowania pod…” (pod Łąg, pod Łubnę…). Proszę, jakie 

ciekawostki. Chodziłam z mieszkańcami Łęga Kolonii do szkół, są drogowskazy (całkiem 

nowe nawet) kierujące do tej wsi – wszystko prawdziwe.

Do Lipowca Kolonii z opowiadania Dominiki Słowik nie potrzeba drogowskazów, bo, jak 

wszyscy wiedzą, nic oprócz Lipowca Kolonii nie ma, tzn. „tam nic nie ma”. Ma za to również 

nazwę etymologicznie dla jego mieszkańców zagadkową. Chociaż właściwie nie stanowi 

ona tajemnicy dla lipowiczan – nazwa jest i to jest ważne: „Wiedzieliśmy, jak się nazywa, 

bo przy drodze stała pordzewiała tabliczka z napisem <Lipowiec Kolonia>”. Nazwa została 

nadana, słowo się rzekło, nazwane, oswojone, nasze – jest bezpiecznie. Można zadać pytanie 

o to, skąd się wzięła rzecz – tabliczka z nazwą: „Nikt nie miał pojęcia, skąd ta tabliczka się 

wzięła”, skąd się wzięła nazwa – coś bardzo abstrakcyjnego nie stanowi problemu. Wiedza 

o pochodzeniu nazwy nie jest potrzebna, więcej nawet – nie jest możliwa do zdobycia, gdyż 

lipowiczanie nie wiedzą, że takie pytanie można zadać. Nie ważne, skąd nazwa – ważne, 

że jest. Tabliczka z nazwą też jest i tyle. Wszyscy lipowiczanie wiedzą jedno: „że poza wsią 

nie istnieje nic innego”. Nie trzeba się nad tym zastanawiać, nie trzeba udowadniać, jak jest 

każdy widzi, a każdy widzi i WIE, że „tam nic nie ma”.

Zresztą właśnie wiedza jest głównym tematem tego opowiadania (a nawet powiedziałbym 

– przypowieści) – zdanie sobie sprawy z jej braku, z niedoskonałości i niewystarczalności tej, 

która jest w posiadaniu, jej poszukiwanie – i samotność tego, który jej pożąda. Wszystko 

zaczyna się, o zgrozo – od myślenia: „Aż pewnego dnia Z. za bardzo się zamyślił”. Nie dość, 

że Z. się zamyślił, to jeszcze ZA bardzo, już wiadomo, że nic dobrego z tego nie przyjdzie, 

będą kłopoty, bo z tego zabardzozamyślenia wyszło mu, że: „Coś tam musi być!”. Aha, już jest 

źle, ludzkość to zna, Kopernik też się tak zamyślał, rdzenni mieszkańcy Ameryki doskonale 

poznali skutki Kolumbowego zabardzozamyślenia, Ragnar Lodbrok (o ile oczywiście istniał) 

również cierpiał na tę przypadłość. Historia zna takich szaleńców. Problem w tym, że Z. nie 

ma racji, nie odkryje Ameryki, nie podbije Anglii, nie zmieni postrzegania świata, bo cały 

świat to Lipowiec Kolonia, nic więcej, „tam przecież nic nie ma”. Z. nie odkryje c z e g o ś , 

bo n i c  nie ma. Nie ocali wsi przez mistyczną niewiedzą, budując wbrew wszystkim swoją 

wieżę – jest bezradny wobec granic poznania, technologia, którą dysponuje (mimo, że buduje 
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wieżę sięgającą ponad chmury), jest niewystarczająca. A może właśnie nie jest? Może Z. się-

gnął jej granic (budując, dokonał wszak czegoś niemożliwego według lipowiczan) i wyjrzał 

za nie jak Pielgrzym w „szczeliny świata”, poczym stwierdził (z empiryczną pewnością) 

brak „czegoś”. Tym razem w języku żyjących był na to głos – „tam niczego nie ma”.

Paralele, które nakreśliłam, jakaś uniwersalność Lipowca Kolonii, jego budowa, ogra-

niczoność świata przedstawionego, archetypiczność – wszystko to naprowadziło mnie na 

wspomniane skojarzenie z przypowieścią. Gdy czytam w ten sposób Lipowiec Kolonię, staję 

przed pytaniami – jakie jest drugie ukryte znaczenie? Jest moralno-filozoficzne (o grani-

cach ludzkiego poznania, o niewystarczalności postępu technologicznego)? Jest filozoficz-

no-religijne (o uporczywej negacji nieistnienia, mimo braku dowodów na istnienie)? Czy 

Z. jest figurą myślącego wprzód wizjonera ograniczonego możliwościami? Czy jest proro-

kiem mogącym rozpocząć nową wiarę, według której „tam coś jest”? Czy niespełnionym 

wybawicielem swojej wspólnoty od niewiedzy, budowniczym wieży-arki ocalenia? A może 

odkrywcą ontologicznego braku?

Lipowiec Kolonia uwikłana jest w te pytania i w paradoksy, bo w końcu technologia może być 

niewystarczalna, a może właśnie sięgnięcie jej (jak się zadawało, niemożliwych) granic dało 

odpowiedź, a skoro dało i „tam niczego nie ma” to, wracając do etymologii, kto nadał wsi 

nazwę Lipowiec Kolonia, czyją kolonią ona jest i gdzie Lipowiec?

A! Byłabym zapomniała o istotnej refleksji, choć pytania porzucam bez odpowiedzi, 

jedno stwierdzam z całym przekonaniem – czy opowiadanie, czy przypowieść – jakże to 

jest sprawnie napisane!

Aleksandra Kucharska (ur. 1994) – studentka filologii polskiej na UJ. Kieruje działem promocji w kwartal-

niku literackim KONTENT i wiecznie coś organizuje. Logopeda, Zdobywczyni Stypendium im. Stanisława 

Pyjasa i Studenckiego Nobla w kategorii „Działacz”.
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przemysław rojek

(ur. 1978) – urodził się w Nowym Sączu, mieszka w Krakowie, uczy w Liceum Ogólnokształ-

cącym Zakonu Pijarów. Doktoryzował się, publikował w tzw. branży (w realu i wirtualu), był 

stypendystą i laureatem, napisał książkę o Aleksandrze Wacie, przez jakiś czas redagował 

kilka sieciowych przestrzeni Biura Literackiego. Ma na swoje usługi dwa internetowe wam-

piry – bloga Bartleby de Angola i biBLioteczny, cykl tekstów Wieża Kurremkarmerruka. Mąż 

i ojciec, metafizyk, dorywczy sportowiec. Ma poważny problem z tym, że jego teksty kry-

tycznoliterackie rzadko piszą mu się krótsze niż dwadzieścia tysięcy znaków.
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Polemika z tekstem Przemysława Rojka Eros milękowy (który się waha)

1.

Uczestnicy spotkania promującego szósty numer KONTENTu (rzecz odbyła się 6 października 

2018 roku w krakowskiej księgarnio-kawiarni DeRevolutionibus Books&Cafe) mogli wziąć 

udział w wyjątkowo emocjonującym wydarzeniu: rozmowa Piotra Mierzwy z Przemysła-

wem Rojkiem, zaplanowana jako jedna z kilku krótkich dyskusji pisarzy i krytyków, którzy 

w promowanym numerze kwartalnika komentowali opublikowane utwory danego autora, 

zmieniła się w bardzo mocny atak Mierzwy na Rojka, który – zdaniem poety – jeśli nawet 

przeczytał komentowane wiersze, to ich nie zrozumiał, skutkiem czego napisał (tu cytat 

z Mierzwy) „piramidalną bzdurę”.

2.

Zostawmy na boku samą formę filipiki Piotra Mierzwy – gorącą, złośliwą, niewolną od 

wycieczek ad personam (wypominanie Rojkowi rzeczy zamierzchłych a wstydliwych i chyba 

niepotrzebnych, czyli pisania i publikowania własnych wierszy), podważającą całościowy 

warsztat krytycznoliteracki komentatora i jego teoretyczne zaplecze. Dość powiedzieć, że 

sytuacja stała się (zwłaszcza dla autora komentarza) dalece niekomfortowa – choć być 

może perwersyjnie atrakcyjna dla żądnej mocnych wrażeń publiczności – i przez pewien 

czas wydawała się zmierzać jeśli nie wprost do rozwiązania fizycznie siłowego (czego – 

z uwagi na kontekst towarzysko-społeczny – nie należało się spodziewać, ale przecież nie 

można było też ostatecznie wykluczyć), to przynajmniej do przerwania przez prowadzącego 

rozmowę całego zajścia lub do jego dalszej eskalacji w kierunku zwyczajnej kłótni. Pytanie 

(a właściwie pytania) zasadnicze brzmi (brzmią) jednak inaczej: czy rzeczywiście Rojek nie 

zrozumiał wierszy Mierzwy? I czy niezrozumienie to faktycznie sytuuje się na poziomie tak 

fundamentalnym, że nie da się usprawiedliwić prawem do interpretacyjnego pluralizmu? 

Jakie są owego niezrozumienia uwarunkowania i konsekwencje?

3.

Teraz – czyli po przedstawionej przez Piotra Mierzwę w czasie dyskusji interpretacji wła-

snych wierszy – można zaryzykować tezę, że istotnie Rojek dopuścił się pewnego nadużycia. 

Dla przypomnienia: swój komentarz autor zorganizował wokół użytego przez Mierzwę neo-

logizmu „milęk”, oznaczającego specyficzny modus doświadczania i przeżywania miłości 

– taki, który odżegnuje się od pełni afirmacji, zacierającej wszelkie tożsamościowe różnice 

między kochającym i kochanym, by organizować relację miłosną wokół poczucia oddalenia, 

lęku przed odrzuceniem, niemożności pełnego wyjścia z samego siebie ku innemu. Relacja 

milękowa – zdaniem Rojka – charakterystyczna jest dla opisywanego przez Mierzwę związku 

erotycznego, relacja miłosna zaś właściwa jest związkowi łączącemu matkę i dziecko; obie te 

relacje Mierzwa wyzyskuje na zasadzie kontrastu. I tu właśnie docieramy do miejsca spornego: 



POLEMIKA

145

zdaniem Mierzwy (jak zdaje się wynikać z tego, co mówił w czasie spotkania z Rojkiem) 

to właśnie matka lęka się o dziecko (przy okazji je zawłaszczając), podczas gdy kochający 

afirmuje kochanego w sposób absolutny. Ponowna lektura opublikowanych w KONTENCIE 

wierszy Mierzwy pozwala przyznać mu rację: tak, matkę i dziecko łączy „milęk”, podczas 

gdy zakochani połączeni są miłością. Czyli dokładnie na odwrót niż w komentarzu Rojka.

4.

I tu zaczynają mnożyć się – a może tylko doprecyzowywać – pytania (i wątpliwości) przed-

stawione powyżej. Pierwsze/pierwsza z nich: jak mogło dojść do takiego przeoczenia? Czy 

to sprawa niedojrzałości warsztatu krytycznoliterackiego Przemysława Rojka? Czy też winę 

ponosi nie dość dokładna – być może obciążona jakimś niezdiagnozowanym niedowładem 

neurologiczno-percepcyjnym czytającego – lektura wierszy Piotra Mierzwy? Te akurat znaki 

zapytania muszą pozostać w nierozstrzygnięciu...

5.

Pytanie/wątpliwość drugie/druga: kreślona tu polemika z rozpoznaniem Rojka jest już zna-

cząco zapośredniczona – oczywiście w tym, co na temat poezji Mierzwy miał do powiedzenia 

sam Mierzwa. I teraz niepodobna już wrócić do tamtego, niezapośredniczonego momentu 

lekturowego, by rozstrzygnąć, czy to, co Mierzwa uznał za literalny zgoła sens swych wierszy 

(zwłaszcza – dodajmy – utworu Milęk to nie miłość, bo to o niego zasadniczo poróżnili się 

poeta i krytyk), rzeczywiście jest tak ewidentne; inaczej rzecz ujmując: teraz nie da się już 

dowodnie zadekretować, że elementarna krytycznoliteracka rzetelność faktycznie wymagałaby 

rozeznania tego akurat poziomu sensów, trwale skonfigurowanych w jeden tylko określony 

układ znaczących wyższego rzędu. Lub jeszcze inaczej: co naprawdę jest przedmiotem ni-

niejszej polemiki – skandaliczne nie(d)oczytanie Rojka czy też skandaliczność owego nie(d)

oczytania obnażona w emocjonalnej autorskiej apologii niezbywalnego sensu wierszy Piotra 

Mierzwy, apologii dokonanej przez samego Mierzwę? A wątpliwość ta jest o tyle bardziej za-

sadna, że przecież (jak wolno domniemywać) szkic Rojka przepuszczony został przez rzetelny 

filtr lektury redaktorek i redaktorów KONTENTu, którzy – wydając zgodę na publikację – nie 

dopatrzyli się tu rażącego błędu w sztuce i tym samym chyba nie podzielają opinii Mierzwy 

o szkicu Rojka jako o (raz jeszcze uprzedni cytat) „piramidalnej bzdurze”. 

6.

Trzecia wątpliwość, trzecie pytanie... Próbując dociec przyczyn słabości komentatorskiego 

rozpoznania Rojka, Mierzwa skonstatował, że Rojek zbyt jest przywiązany do ongiś pozna-

nych kontekstów teoretycznych, by postąpić dalej (w domyśle: ku pełnemu zrozumieniu jego, 

Mierzwy, autorskiej intencji). Nie próbując nawet zając stanowiska wobec protekcjonalnego 

i argumentacyjnie nieumotywowanego nazwania Hansa Roberta Jaussa i Richarda Shepparda 

(przywoływanych przez Rojka) „trzeciorzędnymi teoretykami z antologii Nycza”, można 
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jednakowoż uznać warunkową zasadność zarzutu o arbitralny wybór literaturoznawczego 

zaplecza komentarza Przemysława Rojka. Niemniej jednak trzeba mocno podkreślić właśnie 

warunkowość owego zarzutu: owi „trzeciorzędni teoretycy” ugruntowali inkryminowany 

komentarz w pewnym określonym kontekście interpretacyjnej praxis i ich miejsce w toku 

myślenia krytyka jest zasadne oraz logiczne; potraktowanie ich – mocno uznaniowo – przez 

Mierzwę jako nie dość progresywnych do sprostania jego zamysłowi poetyckiemu, jest gestem 

niebywale trudnym do obronienia; dyskusje nad wyborem bibliografii przedmiotu należą 

do najbardziej jałowych dysput toczonych przez humanistów, zawsze można udowodnić 

komuś niedostatki erudycji, jednocześnie oddalając się od istoty konkretnego rozpoznania 

w kierunku drętwej scholastyki.

7.

Tu docieramy do jednego z dwóch najpoważniejszych zastrzeżeń co do stanowiska zajętego 

przez Piotra Mierzwę: czy rzeczywiście nie można uznać wadliwości szkicu Rojka za coś 

w rodzaju twórczej omyłki (w znaczeniu, jakie miał na myśli Harold Bloom, choć oczywiście 

nie należy wykluczyć, że jego również Mierzwa uznałby za „trzeciorzędnego teoretyka”), 

czyli za takie misreading, które pozwala spojrzeć na wiersz w sposób zupełnie nieoczekiwany 

(nieoczekiwany tym bardziej, że wynikający z odczytania pobocznego, słabo zakorzenionego 

w intencji piszącego)? Czy – wprost mówiąc – nie dochodzi tu do sytuacji paradoksalnej: że 

Mierzwa, stając po stronie czytania progresywnego (uwolnionego od wpływu „trzeciorzędnych 

teoretyków z antologii Nycza”), nie broni aby w ostatecznym rozrachunku wyjątkowo reakcyj-

nej pozycji definitywnej interpretacji uprzywilejowanej przez intencję samego autora? Czy nie 

legitymizuje odczytywania au(k)torytatywnego, a jednocześnie cokolwiek au(k)torytarnego?

8.

Sprawa ostatnia – najbardziej może wątpliwa, ale też (być może) otwierająca przestrzeń do 

dalszej dyskusji... Z pewnego punktu widzenia misreading Rojka, jego próba odczytania tego, 

w jaki sposób Mierzwa waloryzuje w swych wierszach kategorie miłości/milęku, może się 

wydawać ciekawsze niż to, jak traktuje ją sam poeta. Miłość matczyna jako to, co zaborcze, 

zawłaszczające, przeciwstawiona ekstatycznej wzajemnej afirmacji kochającego i kochanego... 

nawet jeśli przyjąć (w ślad za tym, co mówił podczas spotkania z Rojkiem poeta), że chodzi 

tu o jakiś dalekosiężny projekt już nie tylko poetycki, ale też społeczno-polityczny, trudno 

uznać takie myślenie za jakoś szczególnie oryginalne. Waloryzacja odwrotna (re-waloryzacja) 

sensu wierszy Piotra Mierzwy, zaproponowana przez Rojka, wydaje się teraz, kto wie, czy 

nie śmielsza. A w każdym razie znacznie mniej platońska, niż by się to zrazu wydawało...
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