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Od redakcji

W momencie wielkiego wyczekiwania na ostateczne wyniki konkursów ministerialnych pre-

zentujemy ósmy numer KONTENTu. 

W poprzednim roku udało nam się zrobić naprawdę dużo i ogromnie się z tego cieszymy! 

Jedno z naszych głównych, nieśmiałych kiedyś, założeń zostało spełnione - dzięki otrzyma-

nym dofinansowaniom płaciliśmy za pracę, jaką jest pisanie wierszy, opowiadań i tekstów 

krytycznych. Niezliczona liczba tekstów została brawurowo udźwignięta przez serwer naszej 

skrzynki, niezliczone naborowe dyskusje miały miejsce w najróżniejszych miejscach miasta. 

Wiele słuchaczek i słuchaczy spotkań pomieściło De Revolutionibus Books & Cafe i pomieści, 

z pewnością, kolejne i kolejnych.

W 2019 roku chcemy zrobić jeszcze więcej; niektórzy, podczas ostatniej premiery, mieli już 

okazję usłyszeć o naszych planach. Niezależnie od zewnętrznych werdyktów, będziemy działać.

Trzymajcie kciuki, my zakasujemy rękawy!

w imieniu redakcji

weronik a janeczko
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małgorzata lebda

(ur. 1985) – dorastała w beskidzkiej wsi Żeleźnikowej Wielkiej. Doktor nauk humanistycznych 

(specjalność teoria literatury i sztuk audiowizualnych), nauczycielka akademicka. Autorka pięciu 

tomów poetyckich, najnowszy Sny uckermärkerów (WBPiCAK, Poznań 2018). Za tom Matecznik 

(WBPiCAK, Poznań 2016) nagrodzona tytułem „Krakowskiej Książki Miesiąca”, Stypendium im. 

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

tego Ildefonsa Gałczyńskiego. Ultramaratonka i taterniczka. Fotografuje. Mieszka w Krakowie.
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wypis: w sadzie pękają czereśnie

a przebiegany las przypomina obrazy maxa ernsta 

w domu długo obserwuje kleszcza poruszającego  

się po wilgotnej pachwinie nocą rozcina pędy  

hoi zasypiając czuje na sobie ciężkie ciała  

ciała kotów są ciepłe czyta wiadomość  

która nie znaczy nic to znaczy wszystko: 

	 	 	 w sadzie pękają 

   czereśnie chodź
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wypis: belgrad

w sadzie pękają

czereśnie chodź

pisze on a ona już wie że będzie to noc obrazów:

świt stoją na wzgórzu w dole sawa uchodzi

do dunaju w wodach niesie fragmenty mijanych

wsi misar provo nazwy które nie schodzą z języka

na targu przy ulicy požeška kupują kajmak i fetę

stoją na dachu bloku gdzie pod konstrukcją z okien

znajdują miętę od strony sremčicy wije się deszcz

śnią się tu bliscy proszą o nowe imiona o dłuższe

noce przypominają rozłożysty chłód
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wypis: zachodni las

z werandy obserwuje w jaki sposób pracuje ziemia

po przeciwnej stronie wzgórza stado psów wchodzi

w brzezinę ktoś tam uczy się czyjejś skóry

w sadzie spada papierówka wieczorem zaspokoi obcą

pustkę ciała i zgasną światła zapłonie zachodni las

    oto ogień na pamiątkę

    na pożegnanie

    na wieczny

    głód
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komentarz: anna marchewka

Wypisy ze świata

Trzy nowe wiersze Małgorzaty Lebdy składają się w opowieść – trochę mroczną, trochę uwo-

dzicielską, przede wszystkim jednak w opowieść znajomą. „wypisy” pobrzmiewają bowiem 

jak ciąg dalszy wierszy z Matecznika (2016) czy Snów uckermärkerów (2018) i nie oznacza to 

wcale wtórności, wyczerpania czy ogrywania sprawdzonych patentów. „wypisy”, owszem, idą 

dalej w wytyczonym wcześniej kierunku, ale poszerzają wypracowane możliwości. Dzięki temu 

udaje się im, już bez wstępów i rozgrzewek, otwierać ku środkowi jak pęknięty owoc. Niech 

i nawet to będą czereśnie – tytułowe i przewodnie, czy może wiążące obrazy przedstawiane 

w kolejnych wierszach.

Czereśnie symbolizują zarówno młodość, dojrzałość, jak i starość, zwłaszcza żeńską (tutaj 

dodatkowo mamy pragnienie wyjścia z domu, wyjazd i powrót, już samotny), nie dziwi zatem, 

że dostaliśmy do czytania tryptyk – jak już u autorki Matecznika bywało, ocieniony przeczu-

ciem utraty. Może nawet śmierci, w tym luźnym skojarzeniu „chodź” powracającego w cytacie 

z cudzej mowy w dwóch pierwszych wierszach, z O, przyjdź Stanisława Koraba-Brzozowskiego. 

Jednak przesadą byłoby na tej podstawie (u Koraba-Brzozowskiego śmiercią była dziewczyna, 

tutaj to bezimienny „on” wabi bezimienną dziewczynę) całkiem poważne łączenie dziew-

czyńskiej gotyckości wierszy Lebdy z młodopolszczyzną. Owszem, mroku w „wypisach” sporo, 

a raczej: rozpraw z mrokiem. Oprócz pełnych życia czereśni występuje tutaj hoja – piękna, 

ale trująca. Tnie się ją nocą, jakby w akcie oporu przed zagrożeniem. Przeczucie, a nawet 

poczucie kresu, towarzyszy „wypisom”, na tym fundamencie są zbudowane, kresu i mijania 

nie tyle jednak świata, ile doświadczającego tego świata podmiotu – niekoniecznie ludzkiego. 

Więcej, już nawet nie mijanie, jak w słynnej Koniugacji Haliny Poświatowskiej. U Lebdy tempo 

zmierzania ku kresowi jest podkręcone, ale nie z kalkulacji, nie z obliczenia na efekt owo 

podkręcenie wynika. To tempo szybsze niż spacerowe, szybsze niż marszowe, ten bieg ku 

kresowi wydaje się naturalny jak wdech i wydech, podnoszenie i opadanie klatki piersiowej, 

otwieranie i zamykanie oczu. Dziwnie realistyczne są te wiersze, choć w pierwszym czyta-

niu podtykają pod sam nos nazwisko Maxa Ernsta, tego słynnego surrealisty. „Przebiegany 

las” pozostaje bierny, mknie tylko rejestrujące go oko. Do którego z obrazów Ernsta odsyła 

czytających i czytające Lebda? Może do Lasu i słońca z 1927 roku? A może do Epifanii z 1940? 

Po który by nie sięgnąć, z każdego wieje grozą i na każdym zaciera się granica między tak 

zwanym ludzkim a nie-ludzkim i niekoniecznie zwierzęcym: rośliny, rzeka, świat materii 

tak zwanej nieożywionej, również tej, stworzonej przez człowieka. „Przebiegany las” może 

w jakiś sposób (niekoniecznie cudem, bo od cudowności Lebda trzyma się z daleka, poruszając 

przy tym ramą obrazu) pochłaniać biegnącą, a niesamowitość tego zamazania niespodzie-

wanie wydaje się całkiem racjonalna. Odkrywa Lebda taki wymiar rzeczywistości, któremu 

daleko od uporządkowanego czy jasnego wzoru, a dokonuje tego nie tyle podważając stan 

rzeczy, zaglądając im pod spód, ale poruszając nimi. Przelewają się raczej i stapiają elementy 
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świata, niż oddzielają, by łatwiej było je posegregować, zhierarchizować, poddać naciskom 

i opatrzyć etykietami.

A jednak jakiś porządek w tym tryptyku panuje i jest to porządek obrazu – nie tyle malar-

skiego, ile fotografii. Towarzyszy czytaniu tych wierszy pokusa odniesienia się do biografii 

poetki, która nie tylko biega, ale i fotografuje (oraz zawodowo zajmuje się sztukami wizu-

alnymi). Siła obrazu ujętego na fotografii jest ogromna, ale jeszcze większa jest moc tego, co 

poza ramą tej fotografii się rozciąga. Wypis jako forma użyta przez Lebdę nie dziwi, w końcu 

„wypis” to zawsze fragment. Czy wypis stoi po stronie ułomności? Czy jest świadectwem nie-

doskonałości? A może świadczy o dotkliwym odczuwaniu braku? Odsyłając do nieosiągalnej, 

nie do objęcia całości, oddaje dostępną formę doświadczenia? Nie pisze Lebda o odpryskach, 

okruchach, odłamkach powstałych w akcie zniszczenia. Używa „wypisu” nie tylko lub nie 

tyle, na znak pragnienia i nieosiągalnej całości, ale jako świadectwo możliwego tworzenia 

świata, a nawet panowania nad światem. „Wypis” to przecież również „wybór” – jak odprysk 

czy okruch powstają na oślep, tak wypis musi być celowy, jest wynikiem dokonanego wyboru. 

Staje Lebda po stronie mocy twórczej, nie niszczycielskiej – nie bez powodu świadkujemy 

w pierwszym wierszu cięciu pędów hoi. Ta wyjątkowej urody roślina jest trująca, jak wiele 

innych ozdobnych: wilczomlecz, kroton, difenbachia, anturium czy dracena. Zostają czere-

śnie, deszcz i papierówka z ostatniego wiersza. To kruche, sezonowe jabłko nie nadaje się do 

przechowywania, nie przetrwa lata nawet w chłodni. Można z papierówek robić przetwory, 

zwłaszcza kompoty, zwłaszcza z czereśniami – lub wiśniami – by w słojach, tych szklanych, 

przezroczystych schronach i pułapkach dotrwały do zimy, ale już w innej, nie swojej formie. 

Można je też zjadać na bieżąco, ale trzeba wyczekać na dobry moment, aż spadnie i nie spóźnić 

się, zdążyć przez ślimakami, ptakami, toczącymi je robakami i rozkładem – zbite miejsce 

szybko przemienia owoc w odpad, zaś zerwane jest przejmująco cierpkie. Papierówka w „wy-

pisach” zdaje się być szczególnie na miejscu, bo wypisów z ksiąg przecież czy dokumentów 

przede wszystkim dokonujemy, ale też ze szpitali. Można wypisać się z gry, można wypisać 

się ze świata – najlepiej jednak jak tutaj, w tych wierszach: na własnych zasadach, z miłością, 

na wieczność, nareszcie całość.

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. 



radosław sączek

(ur. 1975 r.) – poeta i muzyk, publikował m.in. w „Akcencie”, „Studium”, „Arkadii”, „Nowej 

Okolicy Poetów”, „Opcjach”, „Arteriach”. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. 

Rafała Wojaczka. Autor książki poetyckiej Późny debiut. Pochodzi z Puław.
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Nad jeziorem

Te letniskowe domki jak krostki.

Te drzewa jak włoski.

Ta linia brzegu jak zadrapanie.

Knajpeczka jak pieprzyk.

Marina jak znamię.

Łódki jak paznokcie jednej dłoni.

Oglądam ciało, leżąc na wznak przy przystani.

Szczyt sezonu. Arie pijanych do wycia syreny.

Topielec próbuje oprzeć się o wodę,

alpinista próbuje podciągnąć się na tafli.

Niezdecydowany wisielec, któremu ktoś kopnął stołek

i jak sopel spada, i w niewłasnym tempie.

Drży jak powietrze. Dwaj mężczyźni niosą go teraz

i kładą na wolnym leżaku koło mnie.
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Ślady

Zostawiając po sobie ślady dla wyszukiwarek.

Kumulując swoje ślady dla wyszukiwarek.

Wzmacniając istnienie przez mnożenie

śladów dla wyszukiwarek.

Tu piłem z wodopoju.

Tu odniosłem zwycięstwo.

Wszystkie nieostateczne porażki były zwycięstwami.

Tu zostawiłem kostki i wnętrzności.

Tu napisałem “tu byłem”,

choć to durne pisać w czasie przeszłym o swym teraźniejszym stanie.

Tu, gdzie podłoże jest wypalone, odpoczywałem.

Wpływałem na przemianę substancji

z ciała i krwi na ślad - ze mnie na po mnie.
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Przecież są znaki

Na nieznaną próbę okoliczności i konieczności.

Na hart, czy żeby coś udowodnić?

Nieludzkie człowieczeństwo kazałoby się zniszczyć.

Bocianie człowieczeństwo na stodole sąsiadów

kazało wyrzucić z gniazda czwarte pisklę.

Mało deszczu. Nawet komarów nie widać.

Afrykański pomór świń w Jeziorzanach,

jest znak przy wjeździe do wsi na wysokości stawów,

na wysokości oczu. Postawiono na głowie pogotowie.

Natura i św. Bonawentura nawzajem się tu regulują.

W całej gminie bakteria coli w wodociągach,

Zawezwano beczkowóz. Cała beczka śmiechu.

Zaprzęgam moje brudne woły do roboty

i choć na wakacjach, ryczą wtedy ze szczęścia.

Na podwórzu psy gryzą się o marchewkę.
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komentarz: katarzyna libura

Poetycko mieszka człowiek na tej ziemi?

Dla podmiotu wierszy Radosława Sączka głównym punktem odniesienia jest podróż przez 

nie-miejsca, której zarówno początkiem, jak i celem jest on sam. Poetycki fragment tej eg-

zystencjalnej mapy rysują kontury miejsc wspólnych, choć niczyich; znaczą go kultury para-

doksów, rezonujące cichym szaleństwem; przetykają ścieżki zagubionych znaczeń. Kubizm 

wydrążonych instrumentów korpomowy dedykowany ludziom w biurach (w tomie Późny 

debiut) rozbija się w nowych wierszach o momenty zwątpienia w istotność figur, nad którymi 

podmiot cicho się zamyśla. Leżąc nad jeziorem, tropiąc ślady w internecie, sylabizując gminne 

znaki, poszukuje pretekstów i dowodów na możliwość sensu. Jego obrazowanie, choć wydaje się 

chaotyczne, opiera się na próbie wyznaczenia constans w logice paralelizmów (Nad jeziorem), 

powtarzalności (Ślady), a w końcu empirycznie stwierdzalnych praw natury (Przecież są znaki).

W swym oglądzie świata Sączek daleki jest od zdobywcy nazywającego świat na nowo. 

Zdaje się być czytelnikiem zawiłej powiastki pełnej paradoksów i abstrakcji, i tylko czasem 

włącza się w jej nurt, by zaznaczyć swoją obecność. Ucieka przed jedną definicją rzeczywistości 

i wiedzą na temat tego, kim jest człowiek i czy(m) różni się od innych stworzeń (symboliczna 

marchewka skłóca symboliczne psy). Jest jak uchodźca uciekający w język metafor od brutal-

ności istnienia. Ironia drzemiąca zarówno w jego wierszach, jak i ucieczce przed rezygnacją, 

polega na tym, że potrzeba określenia swojego ja czeka nie tylko tam, skąd uciekamy, lecz 

także tam, dokąd zmierzamy.

Te spostrzeżenia rodzą pytanie o materię i działanie jego języka poetyckiego. Choć wiersze 

Sączka nasycone są konkretem – przywołują miejsca i opisują doświadczenia zabarwione hu-

morem językowej gry – ich forma jest otwarta, lecz nie daje się łatwo oswoić. Poeta prowadzi 

nas w regiony swojej wyobraźni, by w najmniej spodziewanym momencie, gdy słychać jeszcze 

„arie pijanych do wycia syreny”, ściągnąć czytelnika na ziemię, przerazić, uwierać. Wiele ele-

mentów ociera się o absurd – alpinista z wisielcem obserwowani są z odległej plaży, a brudne 

woły, zaciągnięte do roboty, ryczą ze szczęścia. Ile w tym szarlataństwa i sprzeczności. Sączek 

wpatruje się w to, co wspólne, by w mikrokosmosie sąsiedniego podwórka dostrzec ślady ran 

współczesnego człowieka – odczucia przemijalności, brutalizmu, niepewności. Podmiot tych 

wierszy jest wszędzie, lecz codziennie coraz mniej:

Wzmacniając istnienie przez mnożenie

śladów dla wyszukiwarek.

[…]

Tu napisałem „tu byłem”, 

choć to durne pisać w czasie przeszłym o swym teraźniejszym stanie.

Tu, gdzie podłoże jest wypalone, odpoczywałem.

Wpływałem na przemianę substancji 

z ciała i krwi na ślad – ze mnie na po mnie.
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Jego przemiana w czasie sprowadza się do kosmetyki językowej, polegającej na zamianie cza-

sownika, którą gładko pomyśleć i szybko wypowiedzieć. Głos nie więźnie w gardle, język nie 

potyka się o kolejne zdanie. Na jego dnie wsłuchujemy się w ciszę. W Śladach Sączek udowad-

nia, że medium, w którym pragniemy utrwalić się na zawsze, właśnie teraz odbiera nam dziś.

Graniczną przestrzenią jego doświadczeń jest ciało, które pieszczotliwie przywołuje 

w opisach jak te:

Te letniskowe domki jak krostki.

Te drzewa jak włoski.

Ta linia brzegu jak zadrapanie.

Knajpeczka jak pieprzyk.

Marina jak znamię.

Łódki jak paznokcie jednej dłoni.=

(Nad jeziorem)

Tu zostawiłem kostki i wnętrzności.

[…]

Tu, gdzie podłoże jest wypalone, odpoczywałem.

Wpływałem na przemianę substancji

z ciała i krwi na ślad – ze mnie na po mnie.

(Ślady)

Różnica między tym, co wewnątrz i na zewnątrz, jest umowna, podobnie jak granica między 

strefą komfortu czytelnika i podmiotu. Ciało u Sączka ogniskuje naszą uwagę i staje się nie 

tylko znakiem uobecnienia, lecz także figurą retoryczną, która zmienia pojęcie horyzontu me-

tafizycznego na rzecz horyzontu doświadczeń. Język staje się tu jedyną, otwierającą możliwość 

spotkania miarą przestrzeni dla podmiotu lirycznego i czytelnika.

Choć wiersze Sączka mogą wprawiać w nastrój letargu, przypominają też o dziejącym się 

poza ramą poezji niepokoju. Autor dostrzega szansę dla zmian i przywrócenia integralności 

podmiotu w empatycznej odpowiedzialności za porządek natury i słowa, które nieustannie 

wystawiają nas na próbę.Oksymoroniczny nieład powtarza echa cichej wojny, którą toczymy 

ze światem, barykadując się w swoich punktach widzenia. Po drugiej stronie tej gry czai się 

obłęd, w który łatwo popaść, jeśli zbyt poważnie potraktować misję zmiany świata. „Nieludzkie 

człowieczeństwo kazałoby się zniszczyć”, lecz przecież po coś wystawiono nas na „nieznaną 

próbę okoliczności i konieczności”. Oscylując wokół świadomości niepostrzegalnego oraz nie-

przekładalnego końca, Sączek usiłuje zmierzyć się z chaosem i prawem bezdomności – naszych 

czasów, wspólnych miejsc i sąsiadujących ludzi. Rozważana niegdyś przez Heideggera słynna 

fraza Hölderlina: „Pełen zasług, lecz poetycko, mieszka człowiek na tej ziemi” jest przeze 

mnie przypomniana w kontekście Sączka z dwóch powodów. Choć to odległe odwołanie może 
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Katarzyna Libura (ur. 1993) – filolog i krytyk literacki. Jej artykuły i recenzje zagościły m.in. w „Podtek-

stach”, „Turystyce Kulturowej”, Wydawnictwie Znak. Adaptuje książki do formatów alternatywnych. Poza 

muzyką oddaje uszy językom słowiańskim.

wydać się przesadnie ekstrawaganckie, stawia nas przed podobnym dylematem co omawiane 

wiersze Sączka – dylematem rozumienia kształtów i odniesień językowych oraz roli poezji. 

Z pierwszym z nich spróbowałam się zmierzyć, szukając miejsc wspólnych dla trzech wierszy, 

z których każdy w nieco odmienny sposób opowiada o współczesnej samotności. Odpowiedź 

na drugi z nich zawarta jest w interpretacji utworów Hölderlina przez Heideggera, a także 

zadana jako podróż w świat poezji bez odkrytego dziś celu. W swoich utworach Sączek poka-

zuje, że o ile mowa poety jest miejscem, w którym wydarza się bycie, a wiersz przestaje być 

jedynie wyrazem przeżyć autora, o tyle ma szansę odzyskać znaczenie to, co wydaje się na 

co dzień przypadkowym i nieznośnym strzępem życia.



joanna bociąg

(ur. 1989 r.) – absolwentka filologii polskiej na UAM, animatorka kultury, organizatorka wy-

darzeń literackich, finalistka XXIV Konkursu im. J. Bierezina. Mama Maguni i Pinczyka.
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przez jakiś czas

O my grey hairs!

You are truly white as plum blossoms1.

- William Carlos Williams

przez jakiś czas

po tym jak tata się wyprowadził

spotykaliśmy się

w małych

studyjnych kinach

dopóki nie założył nowej rodziny

1  „O moje posiwiałe włosy: / Doprawdy, jesteście tak białe jak kwiat śliwy.”
Wiosna, przeł. J. Hartwig.
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dwa ognie

kino to miejsce do którego chodzą ludzie – tłumaczę

na WF-ie jego córka rozbija sobie nos

nawet nie wie co to zbijak

wychodzi z ostatniego rzędu
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dni

poniedziałek i piątek to córka i syn

poniedziałek i piątek to dom ich matki

środa to historia rozstania i ostatniej kobiety

czwartek żal
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Monika II

resztki czarnego lakieru na paznokciach

lniany plecak

tylko tyle przychodzi mi do głowy

kiedy stoi między drzwiami a biurkiem ojca

może jeszcze coś

ale tego po niej nie widać
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komentarz: sonia nowacka

Przerwane wyjscie

Zestaw wierszy Joanny Bociąg to w znacznej mierze teksty otwierające projekt książki poetyc-

kiej nominowanej do finału tegorocznej nagrody im. Jacka Bierezina. Wiersze zostały wyjęte 

ze zbioru w taki sposób, aby przedstawić fragment historii, która rozgrywa się na przestrzeni 

całego tomu, choć niewątpliwie kontekst dla tych wierszy jest ważny, to jako cztery powiązane 

(lub odrębne) – stanowią autonomiczną wypowiedź.

Już na początku zestawu Bociąg wykonuje gest, który naznacza całość jednoznacznym 

patronatem Williama Carlosa Williamsa, mającym wpływ zarówno na sposób postrzegania 

języka poetyckiego, jak i świadomości w obrębie redukcyjnie poprowadzonej frazy. Nie jest 

to jednak patronat sugerujący dokładne przełożenie tej znanej i dobrze przyswojonej już 

poetyki, a jedynie bodziec ku poprowadzeniu oszczędnej w środkach narracji, podlegającej 

jednak zupełnie innym mechanizmom w warstwie znaczeniowej. 

To właśnie sposób narracji – krótkiej, żywiołowej, bazującej na wielu rytmizujących samo-

głoskach (jak to ma miejsce chociażby w dwóch ogniach: „kino to miejsce do którego chodzą 

ludzie”, „córka rozbija sobie nos” – zauważalny jest rytm wypracowany na samogłosce „o”) 

ukazuje tempo zmian, jednocześnie zachowując mechanizm działania pamięci – istotny jest 

tu sposób ukazania detali, przebłysków, zerwanych ciągów logicznych, dużych przeskoków, 

brak wyciągania wyraźnych wniosków, a jedynie bierna obserwacja sytuacji, w którą wrzu-

cona jest podmiotka tekstów.

Gdyby szukać symptomów podobnej żywiołowości i filmowego sposobu rozgrywania 

przestrzeni, można by z pewnością wskazać eksperymentalne czy właśnie metanarracyjne 

książki poetyckie Darka Foksa (metanarracyjne w sposobie rozpinania narracji na poziomie 

ponad-tekstowym, snuciu opowieści jednocześnie ponad- jak i wewnątrz- poszczególnych 

tekstów, rzutujących na całość projektu poetyckiego, a obecnych chociażby w ostatnich książ-

kach – Kronsztadzie czy doskonałym konceptualnie Wołyniu Bourne’a). 

Otrzymujemy więc cztery spójne teksty ukazujące pewien brak, widmo trudnych zmian 

(formalnie rozegrane m.in. za pomocą elips, uwidocznione zmianami czasów narracyjnych). 

Wiersze te przedstawiają w kilku perspektywach czasowych wycinki sytuacji-scen, zespolo-

nych spójną, niejednokrotnie filmowo pomyślaną narracją, opartą na obrazach, przebłyskach, 

związanych wyraźnie z postacią (figurą?) ojca. 

Bociąg w swoich wierszach posługuje się poetyką codziennych zapisków i języka codzien-

ności, być może osadzoną także głębiej w poezji amerykańskiej i tradycjach powojennej nowo-

jorskiej awangardy1. Ta ,,powierzchowność” opisów, zachowująca jednocześnie cały stłumiony 

1 . Mam tu na myśli przede wszystkim sztandarowe wiersze personistyczne – choć Bociąg nie zdradza 
nadmiernej inspiracji Frankiem O’Harą w strukturze tekstów, niemal od razu nasuwa się skojarzenie ze 
sposobem prowadzenia narracji/ujęcia tematu wiersza The Day Lady Died – obniżeniem tonu wysokiego, 
elegijnego poprzez przeniesienie środka ciężkości utworu i zmianę perspektywy przez O’Harę (zapamię-
tywanie detali, odtwarzanie w pamięci przebytej drogi) Bociąg powtarza niejako ten sam gest poprzez sku-
pienie na konkretach, odtwarzanie sytuacji („drogi” relacji) bez większego emocjonalnego zaangażowania. 



Z E S TAW Y

25

ładunek emocjonalny podmiotki, przejawia się w wierszach za pośrednictwem potocyzujących 

frazę środków wyrazu: wspomnianych już licznych elips, inwersji, niegramatyczności obec-

nych w taki sposób, w jaki występują one w mowie codziennej; w kilku miejscach następuje 

skupienie na detalu (np. lniany plecak czy paznokcie w wierszu Monika II). 

Tok opowiadania pomyślany jest na sposób niezwykle filmowy – nie bez powodu zresztą 

wiersz otwierający zestaw (a także projekt książki poetki) składa się na retrospektywę kinowych 

spotkań z ojcem. Jak można się przekonać dalej, kino staje się pretekstem do rozpoczęcia hi-

storii, ale także miejscem, w którym rozpoczyna się bierna obserwacja rzeczywistości, będącej 

poza zasięgiem podmiotki, której reprezentacja relacji z ojcem ukazywana jest poprzez sceny 

oglądane z perspektywy czasu, z pozycji biernej uczestniczki następujących po sobie zdarzeń. 

Kolejne teksty przesuwają się w pamięci-świadomości podmiotki niczym sceny filmowe oglą-

dane z ostatniego rzędu kinowej sali, zmontowane linearnie, choć z pewną niedokładnością.

Wiersze poetki przypominają dobrze napisane i rozplanowane sceny filmu: czytelnik-widz 

zostaje wrzucony w sam środek akcji zachowując jednocześnie intuicję, że napięcie narastało 

(zaczęło narastać) dużo wcześniej i nie zostanie rozładowane wraz z kolejnym cięciem. Wier-

sze Bociąg to zatem trwanie w nieustannym pomiędzy, wrzucenie czytelnika w następstwa 

tego, co ,,przed” i pozostawienie bez świadomości, co „później”. Istotna jest wobec tego cała 

koncepcja periodyzacji zdarzeń: zasugerowana także poprzez wybrany z Williamsa fragment 

(„O, my gray hair / you are truly white as plum blossoms!”) wskazujący na znak upływu czasu 

i konsekwentnie kontynuowana w warstwie formalnej wierszy. W tym kontekście warte za-

uważenie są także zmiany w perspektywie czasowej: narracja pierwszego tekstu (przez jakiś 

czas) utrzymana jest w czasie przeszłym, drugiego i czwartego (Dwa ognie, Monika II) już 

w czasie teraźniejszym, wyjątkiem jest wiersz trzeci (Dni) opowiadający o pewnym porządku 

czasowym, a jednocześnie tkwiący w bezczasie (w całym wierszu autorka konsekwentnie unika 

czasowników); które jeszcze bardziej uwypuklają rozbicie pewnego porządku, uniemożliwiają 

planowanie, negują prawdopodobieństwo wydarzenia się (bo jak planować, gdy nie ma czasu?).

Otrzymujemy zatem historię rozbitą na cztery wiersze, wyjęte z równie spójnego projektu 

zauważonego – nie bez powodu – w tegorocznym konkursie bierezinowskim. Są to wiersze, 

których siłą jest współbycie czy może nawet ułożenie ,,sztafetowe”, w którym każdy kolejny 

wiersz przejmuje pałeczkę od poprzedniego, pozwalając opowiadanej historii na swobodne 

przetaczanie się pomiędzy kolejnymi tekstami. Dobre dwa zestawy wierszy opublikowane 

przez Bociąg w poczytnych młodoliterackich periodykach (w styczniowym 8. Arkuszu „Odry” 

oraz w tym numerze „KONTENTu”) pozwalają stwierdzić, że mamy do czynienia z ciekawie 

zapowiadającą się dykcją poetycką.

Sonia Nowacka (ur. 1994) – studiuje krytykę literacką na Uniwersytecie Wrocławskim; 

publikowała m.in. w „Odrze”, „2miesięczniku”, „Pomostach” (2016) oraz „bibLiotece”. Laureatka I miejsca 

w Turnieju Jednego Wiersza im. Rafała Wojaczka.



paweł kusiak

Paweł Kusiak (ur. 1998 r.) – autor (i współautor) wierszy. Laureat kilku konkursów i finalista 

13. Połowu. Publikował m.in. w „Wizjach”, „Helikopterze”, „Wakacie” i „Tlenie Literackim”; 

napisał pewien wiersz na pewnej ścianie. Studiuje filologię polską na Uniwersytecie Jagielloń-

skim. Mieszka w Krakowie, z którego nie pochodzi.
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Kazanie I

cukier nie topi lodu.

szukajcie kwasu w stercie soli.

sen paradoksalny. faza sem.

sen paradoksalny. krew z krwi. klucz z zamka.

budowę otwieramy nocą.

wersja testowa została przebiegunowana.

sen zimnofalowy.

procedura

wulkanizacji tkanek.

procedura

banowania tkanek.

skończona budowa psuje się od ikonostasu.

zapytacie:

gdzie znikają włosy ścinane co miesiąc?

nadawca chwilowo niedostępny. niedostępna

żadna rzecz która jego jest
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Do wypożyczalni ornatów

wsunąć się między mleko a jego skiśnięcie:

funkcja kapłańska języka.

daję wam nową komunikację zastępczą

abyście siebie zużywali. kierunek

ośrodek macierzysty:

nie ojczyzna nie ojczyzna.

bruk – narząd

śliski przez niedostępność. lizać:

nie trawić. zrobić wszystkie zdjęcia.

oznaczam. mam zamiar oznaczania.

nocuj wszystkich zebranych

ale nie wystarczy dla nich

nagród filmowych z hiroszimy.

punkt dojścia poza produkcją:

blue screen w oknie papieskim
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Ołtarz ujemny

pył zawieszony w wierszu.

wers kryje cię za maską gazową.

zdejmij. z marszu

zjedz stado a zostaw rój. łaknąć wspak. a syrena

syrena wyje przy polucji.

przerwa na reklamy:

godzina bezpaństwowa

wyłączyłem możliwość komentowania.

wyłączyłem możliwość komentowania

godzina bezpaństwowa.

ten nieoznaczony. od kiedy?

ta nieakredytowana. do kiedy?

im pył zawieszony w wierszu

po wielkim darze spożywczym.

mnie włączać. a syrena

syrena wyje przy produkcji.

duchu toksyczny przyjdź.

niech będzie obalony –
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Apokryf z niewiadomą

czas znoszenia soli do domu.

to znaczy do wynajętego mieszkania.

desygnat kostny jest

nie murowany. głodny jest.

szyfrowany:

pod kod szybko

zanim przyjdzie noc.

dzwonki u drzwi czy już dzwony u bram?

skaza mineralna. the best of

santo subito (dziesięć godzin sobie na zapętlenie).

cóżem wam uczynił

że w załącznikach wygasł ogień?

jutro też mróz.

po przecenie cała wstecz. spanie. aplikacja

onanizuje się w milczeniu
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Kazanie II

tylko poważne oferty.

ofiara nie spełniła normy. z klifu ultrafioletu ją

z klifu ultrafioletu.

tego nie ma w piśmie: wieszajcie skazy – świętujcie.

wysoko –

więc chroń od piorunów

wysoki na orbitach

i kometach przechylanej wódki.

a to był spam. prank.

katecheza się sprzeda:

jeśli wiersz to z połykiem

ale którędy jestem? imię tak zwane

nie działa jak trzeba:

daj skrypt

daję gryps.

kurwa mienie nieruchome. kurwa mienie ruchliwe.

kiedy czarny protest spotyka biały

powstaje masa jak błoto pośniegowe

nazywamy ją polską

w której nie mieszkam a tylko mówię
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komentarz: michał koza

Powidoki feretronów

Poezja i religia – w czasach, gdy nasila się obecność figur Wielkich Polaków, takie zestawienie 

brzmi kaskadersko. Od razu czuć, że wkraczamy w ciemną dolinę, a po lewicy i prawicy otwiera 

się tysiąc przepaści. Jest jednak wielu takich, którzy kroczą tą ścieżką bez lęku, co wcale nie 

oznacza, że jak Wojciech Wencel muszą wstępować do poetyckiej militia dei. Z powodzeniem 

czynią to poetki różnych dykcji, jak na przykład Julia Fiedorczuk, Ilona Witkowska i Małgorzata 

Lebda. Pokazują, że język, struktury retoryczne czy sakralna (bez)czasowość promieniujące 

z rozpadu religijnej metafizyki znakomicie dają się przepisać, osadzić w innych kontekstach, 

zagospodarować, odnowić i pielęgnować. Emulacja, emulgacja i irygacja przynoszą plon obfity 

i wieloraka energia kryjąca się w tych strategiach zapewne jeszcze długo się nie wyczerpie.

A gdyby jednak: erozja, denuncjacja i destylacja? Tą drogą podąża Paweł Kusiak, który 

zręcznie i konsekwentnie, jak można dostrzec w całej jego twórczości poetyckiej, wodzi 

czytelnika na pokuszenie. Jednocześnie stroni od tematyzowania problemów religijnych 

i krytyki wyrażonej wprost. Raczej recyklinguje fragmenty języka religijnego, wrzucając je 

w niewygodne dla czytelnika i obce macierzystemu kontekstowi frazy, wydobywając strzępy 

idiomu, który jako członkowie wiadomego społeczeństwa z dużym prawdopodobieństwem 

chłonęliśmy, a może i wyznawaliśmy od najmłodszych lat. Wiersze Kusiaka zwracają na siebie 

uwagę zwłaszcza tym, że do polskiej poetyckiej widmontologii, korzystającej chętnie i szeroko 

szczególnie z wirtualności i popkultury, dodają mniej chętnie eksplorowane ślady sakralności. 

„Katecheza” wchodzi tutaj w najróżniejsze interakcje i ze „spamem”, i z „prankiem”. Jak się 

okazuje, język religijny ma swoje glitche, a Polska poezja– może mieć swoją ambonawave. 

W ten sposób Kusiak przenosi uwagę na nieco inny obszar, na którym rozpatrywany jest pro-

blem nieuchronnej w polskich warunkach kolizji tych idiomów. Zamiast koncentrować się na 

mocnej obecności dyskursu religijnego w poezji (i w dyskursie prywatnym/ społecznym) bądź 

rozpamiętywać dramat śmierci boga, wraca do powidoków kultury religijnej, nostalgicznie 

przebierając w rekwizytach, przymierzając je, ścierając i inscenizując językowe prowokacje.

Poeta sięga po frazy rezonujące z podmiotowością uwikłaną w katolicyzm (bo przecież 

chodzi tutaj o bardzo konkretnie zlokalizowaną religijność), eksponując zjawisko erozji 

i osadzania się w języku wyobrażeń, memów i sensów. Sięga przede wszystkim do miejsc, 

w których przenikają do niego na mocy czystego uzusu, raczej bez sugestii jakiejkolwiek 

wiary – a najwyżej pielgrzymkowej obyczajowości. Jak w wierszu Do wypożyczalni ornatów:

nocuj wszystkich zebranych  

ale nie wystarczy dla nich 

nagród filmowych z hiroszimy.

punkt dojścia poza produkcją: 

blue screen w oknie papieskim
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Po drugie, poezja Kusiaka intensywnie igra z wrażliwością czytelniczki/czytelnika. Wiersze 

balansują na granicy niezrozumiałości, są wypełnione rzucanymi bez wyraźnego związku z kon-

tekstem kategorycznymi frazami („cukier nie topi lodu. / szukajcie kwasu w stercie soli.” czy 

„[…] lizać: / nie trawić. zrobić wszystkie zdjęcia.”), wezwaniami, irracjonalnymi inkantacjami 

i pytaniami, przez które co krok niepokojony jest odbiorca. Ta nieprzejrzystość, a jednocześnie 

zwinność i łatwość w generowaniu kolejnych fraz skandowanych przez podmiot, nadproduk-

cja retorycznej maszyny obnażają widmowość składających się na nią języków. W ten sposób 

pojawia się straszne przypuszczenie, że nie są one wyjątkowe, że ich źródłem nie jest żaden 

uprzywilejowany i solidny logos, ale nieznający spoczynku ruch różnicy.

Testowanie czytelniczki/czytelnika ma dalsze konsekwencje. Wiersze pozwalają zapy-

tać nie tylko o status języka, ale także o tolerancję na takie obcesowe jego traktowanie. Jak 

w przypadku pytania: „gdzie znikają włosy ścinane co miesiąc?” Czy będziemy doszukiwać 

się tutaj głębi, przejdziemy pomimo, czy też poczujemy, że nasz czytelniczy kredyt zaufania 

się wyczerpuje? Jaką dawkę hermetyczności bez pokrycia można nam wtłoczyć, zanim za-

reagujemy – i co nam to mówi o naszej podmiotowości? To pytania, które warto zadać nie 

tylko w kontekście religii, ale każdego dyskursu chcącego tak skwapliwie/ masowo uformować 

naszą podmiotowość.

Przy tym wszystkim trzeba zauważyć, że dykcja Kusiaka ma jednak swoje ograniczenia. 

Bardzo zręcznie eksponuje sztuczność, pozwala też nabrać dystansu do językowych maszyn 

– to prawda. Robi to bez uciekania się zbytnio do wygodnej, niezaangażowanej pozycji ironicz-

nego obserwatora – zasadniczo też. Jednak o wiele gorzej radzi sobie z sytuacjami, gdy staje 

się nieco bardziej otwarta na czytelniczkę/czytelnika, zdaje się inscenizować intymność. Tak 

jest np. w wierszu Apokryf z niewiadomą, gdzie próba wrzucenia sytuacji wieczornego powrotu 

do domu w znane z innych utworów tryby, figury religijne, interpelacje do czytelnika/czytel-

niczki i nagłe zrywy ku hermetyczności, wypada już nie tak przekonująco. Im bardziej da się 

wyczuć konkret sytuacji, wyobrażenia, poetyckiej reprezentacji, tym spokojniej możemy się 

zapewne poczuć – a napięcie emocjonalne gdzieś ginie. Swoją drogą, to również wiele mówi 

o językach wykorzystywanych i przetwarzanych przez Kusiaka. Być może uchwycony został 

tutaj po prostu ten moment, w którym zamierzona przez użytkowników religii uniwersalność 

załamuje się przy zbyt bliskim spotkaniu z indywidualnym doświadczeniem.

Nie mam jeszcze pewności, chciałbym czytać dalej.

Michał Koza (ur. 1987) – doktorant literaturoznawstwa na Wydziale Polonistyki UJ, członek zespołu 

Krakowa Miasta Literatury UNESCO, koordynator wykonawczy Festiwalu Miłosza. Redaktor i nauczyciel 

akademicki, przygotowuje doktorat o etyce literatury. Stypendysta Fulbrighta, żeglarz memów.



antonina m. tosiek

– dwojga imion. Urodzona w 1996 r. w Poznaniu. Absolwentka pewnego studium aktorskiego, od 

lat gra na poznańskich scenach. Pisuje także teksty sceniczne. Laureatka konkursów i nagród 

poetyckich, m.in.: Małopolskiej Nagrody Poetyckiej ,,Źródło”, OKP im. Zbigniewa Herberta, 

OKP im. Haliny Poświatowskiej, ,,Środka Wyrazu’’ oraz ,,Połowu’’ 2018 i ,,Wiersza doraźnego’’ 

organizowanych przez Biuro Literackie. Publikowała w prasie oraz internecie. Studiuje filologię 

polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
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statystykę to sobie wiecie gdzie wsadźcie

przychodzili panowie

a miąższ pod paznokciami mieli różowy i czysty

tutaj dłonie nawet niedzielą poszarzałe brud

wżera się w skórę brata z człowiekiem

szorował byś mydlinami nacierał palce tak jak

te swoje zmordowane stopy w misce wymaczał

nie domyjesz bo ziemia już z naszymi ciałami scalona

jałowe pola odstąpcie odstępowali

sklep z helenką kasjerką postawili helenka

już od dziewięćdziesiątego roku winko odkręcane sprzedaje

i gazetę co się nazywa pomorska na półkach rozkłada

ale na co im ten papier jak kto tam jakieś słupki czy wykresy

wypisuje to tak jakby zupełnie ani o ich polach ani winku

ani dziewięćdziesiątym roku ani nawet o helence nie pamiętał
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swoi

po co zjeżdżali jakby tu każda asfaltówka zakręcała

czy wiatr jaki inny człowieka do śmierci popychał

a wiadomo przecie że do śmierci wszędzie tak samo blisko

domy pobudowali wielkie białe albo żółtawe niby margaryna

na polach postawiali i jeżdżą oponami ziemię rysują kaleczą

tu miejscowych to zostało tylu co o popatrz za kukurydzą widać

ty mi tylko odpowiedz kto im na pradziadowej ziemi pozwolił

ty mi tylko świata nie tłumacz bo to nie twoja dola mój świat rozumieć

co nam że oni do tej europy i języki znają jakby im się wszystkie

w głowach wykluwały cieliły jeden za drugim

myśmy się na rozgrabianie napatrzyli tyle to pamięć pomieści

kiedyś od kukurydzy na lewo pegieer stał to wszyscy kradli równo

tam to tacy ludzie że szkoda tej śliny co na język do gadania potrzebna

potem inni przyszli a krok to mieli jakby taniec i też nakradli ile dało

ale sprawiedliwości to w tym żadnej nie doszukasz bo kiedyś

każdy po równo państwowe do kieszeni pchał wszyscy podobni

ludzie razem byli i w biedzie i w grabieniu a tamci sobie tylko

popatrz od kukurydzy na lewo jeszcze się ściany chwieją

dziwicie się jakbyście pamięci i czasu nie znali

że tu się wina inaczej sączy tu się grzechy i krzywdy pamięta

a pamięć to jest rzeka

wasza woda na naszym głodzie i kościach rozlana

wasze flagi i obcy kraj spod tafli rozmazane
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wykopywane/zakopywane

mówili że umarł bo trzy miesiące oka nie zmrużył

nocą go zawsze ojce nawiedzały i przez sen mruczał

jakby w karty grał albo wódeczkę w koło polewał

trzy miesiące bez wódeczki przeżyć trudno

ale za płotem tylko jęki i muczenie jakby bydło pod batem

synowie i wnuczki jego chodziły za płot zaglądać podziwiać

jak sąsiad z unii pieniądze w workach poprzywoził i teraz

mu w dojarniach aluminiowe ręce krowy głaszczą

bał się że i jego na śmierć takie ręce przyjdą dotknąć

że we śnie go zaduszą bo sąsiada od niemców zwyzywał

i krzyczał że go pepeszkiem popieści jak krów spod rąk nie puści

(mówili na niego pepeszek ja mówiłam panie pepeszku

bo z wojny jeszcze miał znaleziony po ruskich ((tajemnica))

w ziemi za chlewem zakopał i na chude czasy trzymał

ale jak jego żonę w cudzym łóżku całkiem gołą znaleźli

((to było jakoś jeszcze za gomułkowskich czasów))

spod chlewu wykopał i wzdłuż żwirowanej drogi

przez całą wieś ganiał a ludzie się z podwórek śmiali i

śmiali jedli placek z kruszonką ((bo to było na niedzielę))

i się śmiali po równo na zapas za wszystkie własne nieszczęścia)
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komentarz: przemysław rojek

Mniej ważne, co – ważne, że

Macie na swoim czytelniczym sumieniu jakieś wyjątkowo wstydliwe zaniechania lekturowe? 

Pisarkę bądź pisarza, którą lub którego bezwzględnie powinniście znać, a jakoś tak wyszło, że 

się z nią lub z nim rozmijaliście? Na pewno macie – choćbyście nie wiadomo jak zaprzeczali, 

nie uwierzę. Ja w każdym razie mam – całkiem sporo, ale o jednym takim wstydzie chciałbym 

tu i teraz wspomnieć. Otóż przez wszystkie moje literackie i metaliterackie Lehrjahre und Wan-

derjahre: od opanowania wzniosłego kunsztu czytania w wieku przedszkolnym po zamknięcie 

przewodu doktorskiego – przez udręki pracy redakcyjnej i krytycznoliterackiej, przez kilka-

dziesiąt puszczonych w wirtualny i realny świat tekstów interpretacyjnych, przez piętnaście 

lat uczenia języka polskiego – nie przeczytałem ani jednej powieści Wiesława Myśliwskiego.

A macie też tak, że jak tylko ktoś was na takim skandalu nie(d)oczytania przyłapie, od 

razu, jak to się ongiś mawiało, palicie cegłę? Tudzież – by skorzystać z frazy najbardziej na 

czasie – czujecie się jak ostatni dzban (wersja parytetowa i politpoprawnościowa: jak ostatnia 

waza). Nie mówcie, że nie… No więc mnie ostatnio szpetnie zdemaskowano z tym Myśliwskim. 

Wyjście było jedno: najszybciej jak się dało chwyciłem jakąś jego powieść (pod ręką był akurat 

Traktat o łuskaniu fasoli) i w trybie doraźnym zabrałem się za czytanie.

No to może macie też tak, że kiedy już bez reszty (tym bardziej bez reszty, że wstyd) zaj-

muje was jakiś pisarz, pojawia się do czytania coś, co przedziwnie, palimpsestowo wpisuje się 

między linijki tego, co stanowi zasadnicze wasze lekturowe utrudzenie? Tu już się nie upieram: 

bywa tak, bywa też inaczej… W każdym razie mnie się tak przydarzyło. I teraz, pochylając się 

nad wierszami Antoniny M. Tosiek, nie jestem w stanie porzucić łuskania fasoli.

Krótkie (i niepełne, bo jestem dopiero w trakcie czytania) streszczenie tego, o co chodzi 

w powieści Myśliwskiego (no bo może nie jestem jednak jedynym, który nie czytał): rzecz 

rozgrywa się zasadniczo na zmiecionej przez wojnę (chyba, bo dopiero czytam) wsi, teraz bę-

dącej kolonią skupionych wokół zalewu domków letniskowych pilnowanych przez ostatniego 

stałego mieszkańca. Przybywa do niego gość, obecny wyłącznie jako niemy (jak na razie, bo 

dopiero czytam) słuchacz opowieści głównego bohatera (niewykluczone zresztą, że wszystkie 

głosy w tej narracji są projekcjami jednej dyskursywnej tożsamości – ale tego dowiem się 

dopiero wtedy, gdy… no, wiadomo).

I kiedy czytam te trzy powierzone mej lekturze przez redakcję KONTENTu wiersze Tosiek, 

czuję się dokładnie tak, jakbym znalazł się w świecie Traktatu o łuskaniu fasoli: oto rzucono 

mnie na wiejską prowincję i zmuszono do wysłuchiwania czyjejś przydługiej opowieści.

Zacznijmy właśnie od prowincji. W pewnej części współczesnej polskiej literatury bywa 

ona przeciwstawiana temu, co miejskie – i może się bardzo mylę, ale zaryzykuję stwierdze-

nie, że najbardziej rozpoznawalnym literackim znakiem takiego binarnego wartościowania 

byłaby Konopielka (1973) Edwarda Redlińskiego podsumowująca okres przemian społecznych, 

cywilizacyjnych, kulturowych i gospodarczych, który doprowadził do unifikacji żywiołu 
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wiejskiego z miejskim (a de facto do unicestwienia odrębności wiejskiej kultury ludowej). W nurcie lite-

rackim, o którym tu myślę, widoczna jest tendencja (owocuje ona – co oczywiste – różnymi jakościowo 

realizacjami: od naiwno-sentymentalnej po krytyczną) do pozytywnego waloryzowania tego, co pro-

wincjonalne: recyklingowej powściągliwości konsumpcji, stabilnej hierarchii wartości, wyłączenia z kor-

poracyjnej samsary awansu i maksymalizacji zysku, naturalnej ekologiczności, możliwości medytacyjnej 

kontemplacji przestrzeni i czasu, etc.

Podobną optykę proponuje w swoich wierszach Tosiek – i nie mogę oprzeć się wrażeniu, że porusza 

się tu ona na gruncie rozpoznań już poczynionych i dość oczywistych. W każdym z tych wierszy wieś 

ukazana jest w momencie przełomowym, w trakcie zanikania jej swoistości jako obszaru definiowanego 

przez wytwórczość rolną i zastępowania jej prawidłami ekonomii usługowo-wypoczynkowej. To, co or-

ganicznie wiejskie, traktowane przez mitopochodną chłopską świadomość kolektywną jako podstawowe, 

pierwiastkowe, nierozkładalne i elementarne (ziemia, pola, woda, fatalistyczna kategoryczność życia 

i śmierci), infekowane jest infrastrukturalną wysypką przywleczoną przez miejskich nomadów („jałowe 

pola odstąpcie odstępowali/ sklep z helenką kasjerką postawili”; „po co zjeżdżali jakby tu każda asfaltówka 

zakręcała”; „domy pobudowali wielkie białe albo żółtawe niby margaryna/ na polach postawiali i jeżdżą 

oponami ziemię rysują kaleczą”; „ty mi tylko odpowiedz kto im na pradziadowej ziemi pozwolił”; „co 

nam że oni do tej europy i języki znają jakby im się wszystkie/ w głowach wykluwały cieliły jeden za dru-

gim”; „ ludzie razem byli i w biedzie i w grabieniu a tamci sobie tylko”; „synowie i wnuczki jego chodziły 

za płot zaglądać podziwiać/ jak sąsiad z unii pieniądze w workach poprzywoził i teraz/ mu w dojarniach 

aluminiowe ręce krowy głaszczą”). Somatyczną synekdochą tej proponowanej (a może raczej tylko podej-

mowanej) przez Antoninę M. Tosiek opozycji jest obraz wypełniający pierwszą strofę wiersza statystykę to 

sobie wiecie gdzie wsadźcie: aseptyczni (czyli wysterylizowani z życia) obcy „miąższ pod paznokciami mieli 

różowy i czysty”, podczas gdy znakiem jedności z duchem miejsca jest „brud” zaświadczający o głębino-

wym związku z żywiołem ziemi.

Niezależnie jednak od tego podstawowego zastrzeżenia, od zarzutu nie dość refleksyjnego powielania 

przez autorkę pewnych spetryfikowanych, antagonizujących wiejską peryferyjność i miejskie centra klisz, 

wiersze Tosiek trzeba uznać za teksty jednoznacznie fortunne. Tym, co je ocala, jest ta druga rzecz, która 

łączy mi się z powieścią Myśliwskiego – czyli opowieściowość.

Truizmem byłoby stwierdzenie, że kultura wsi – także literacka – przez całe wieki kształtowała się 

w samodzierżawnym dominium oralności. I tu właśnie Antonina M. Tosiek – niezwykle wyczulona na 

język realizujący się w żywej mowie – jest o wiele bardziej przekonująco „wsiowa” niż w tematyzowanych 

przez nią socjologiczno-interwencyjnych diagnozach. Od pierwszego do ostatniego wersu wszystkich 

trzech jej wierszy mam bardzo mocne złudzenie bądź to uczestniczenia w rozmowie, bądź to słuchania/

podsłuchiwania jakiejś opowieści. Jeśli jej wieś jest faktycznie wsią, to nie przez to, co o sobie mówi, ale 

przez to, że po prostu mówi tak, jak mówi. A mówi wsią – a przynajmniej wyjątkowo udatnym symulakrum 

wsi. I jeśli miałbym – dla w pełni adekwatnej równowagi – poczynionemu poprzednio anachronicznemu 

zarzutowi oczywistości pewnego wyobrażenia wsi przeciwstawić porównywalnie niemodną pochwałę, to 

pochwaliłbym Tosiek za autentyczność.
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Chronicznie nienawidzę kończyć recenzji jakąkolwiek oceną – ale skoro już i tak ten ko-

mentarz zmienił się w coś w rodzaju warunkowej rekomendacji, to niech wolno mi będzie na 

koniec wyrazić nadzieję, że Antonina M. Tosiek językiem swej poezji w końcu wwierci się pod 

powierzchnię pewnej nadmiernie asekuracyjnej i bezpiecznej tematycznej przewidywalności.

Podobną nadzieję mam na to, że w końcu dowiem się, kim jest widmowy pan Robert z po-

wieści Wiesława Myśliwskiego.
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– poeta i muzyk.

szczepan kopyt
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cała wstecz

sprzedawkowany ekran chciałby znać losy głowy

podobno jej parlament leczy się na nogi / nie śpi

ptactwo świtu mnoży operatory / znaj miejsce

w produkcji nim biologia wyruguje cię jak zbiór sumień

odnośnik wstępów do wszelkich przyszłych praw

które mogą nadejść pocztą na twój adres / masz adres

analogowy którego funkcją jest umożliwić rozwój

frakcji wszystkich istot lajkujących spowiedź

i błogą niewiedzę w mechanikach orgazmów

nadrabianą prywatno-publicznym kinem trzy razy x

tak / jestem za granicami na oczach i uszach

za korytarzem eksterytorialnym dla dostawców dża

jak skomentujesz ten post o chlebie i głodzie

skoro nie kumasz marksa może zakumasz / to / śmierć

jest / enterem / żadne stop / eterem / z sentymentów

ta cała niekumacja była kiedyś na wagę nowościs

folia na wyświetlaczu / kupa słów minęła a życie jak kac

i odpowiedni ubiór nie gwarantuje szans na prokreację

i nikt nie jest polityczny tak jak chcieliśmy / tylko techno

o ile pętlę loudness war potraktować w południe

przy suchej analizie jak walkę co się zaostrza

classy / w kręgu siedzą monarchiści jest pomysł na demo

trochę siara ale za symbol obrali koronę z orłem

skoro nie kumasz marksa może zakumasz to / śmierć

jak trigger zamorski zagórski ma skórę całą w pyle

cały kraj leczy nogi bo sercu potrzebny jest bailout

lokaut wszystkich narracji i szybkie tiurli tiurli

tak reklamuje się cech ściągaczy sim-locków

wielkie wymieranie i nasz węglowy ślad / skoro

trochę wstyd lecz umiesz tylko w bit to oferta dla ciebie

mów dużo o jedzeniu a ludzie będą cię jeść

to rada dla wszystkich chcących w uczciwy sposób

pójść w lud / deszcz zmywa związki frazeologiczne

od dzisiaj sampluj komentatorów sportowych / grant

zbierze więcej punktów / dośrodkowanie / kadr na osobę
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której imię wejdzie ci w pamięć / jest znana z niczego

pamięć znanej z niczego to dużo pustych przejść / ale jest

a to już sporo i dobrze wychodzi w selfiaczkach

a te lamenty wegan karmięcych koty żwirem

z sojową pulpą że gryzą w nocy w uszy / meksykańska fala

oto udała się podróż w obrębie ścisłego centrum / jest lista

budynków do wysadzenia / odhacz niezbędne ciuchy

skarpetki i dziesięć czarnych t-shirtów przyjdzie pocztą

bo nowe życie dzwoni zawsze dwa razy jako farsa

gdybyś pytała jak brzmi to w urdu ustaw publiczny post

kiedyś to trzeba było zrobić na słupie / kminić ontologię

podziękujmy cywilizacjom za wynalazek zera

właśnie tyle da się powiedzieć rugując plan całościowy

potrafić zapisać pełną listę to zrezygnować z życia

stąd niektóre zęby sprzęty gatunki morskich ssaków

muzyki podziemnej i wczorajszych nastolatków

migają świecącymi gifami / jesteśmy światłem reusingu

i drżymy tylko nocami w których wysiada torrent / logika

nie rób z niej pracownicy seksualnej która nie klika

językami ludzi i aniołów bo zapamiętają tylko linki do biblii

jak google w krajach poćciwych stawiaj na teolokalizację

to przed nią monarchiści wyłączają komórki / bystrzaki

wiedzą że lepiej sprzedawać kit bo prawda boli i rozpuszcza się

w dłoni / polubiłem zaratustrę bo też lubił somę

polubiłem ćamcię bo udanie grał bogów / nie ma końca

kolejka stron przeznaczonych do bacznej analizy / stara gwardia

nadal brandzluje się entuzjastycznymi anglofonami

o krok od nich notuje się bladość własną / brak kolczyków

jest jak brak wąsa w ejtisach i budzi podejrzenia jak kolejna

metafora w stylu beka z typa z youtube’a / popularny pięciolatek

linkuje kolejny wywiad z foucaltem / wybrać anielstwo

nie jest łatwo / specjalne buttplugi dla pc babies

to nowość w niemieckiej sieci której czytelny layout

przypomina że bailout serc musi obrać formę kaszanki

dolny śląsk jest miejscem do przemyśleń / górny jest za

proponując formę krupniok / trwa walka o preambułę
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rada języka polskiego zmienia font na szwabachę / dasz radę

dziadek chce schudnąć i cała wieś karmi go chlorellą /smile

on też zbierał sreberka z czekoladek wycinał kody kreskowe

i zamawiał prospekty aut osobowych / no wzrusz się

ziom / jako i my chlipiemy przy i’m blue da ba di da du daj

bo zamiast zrobić save’y i korzystać z procesora

wybrało się długie rozmowy ze sobą w asyście kursora

screw screw / we śnie nadal zdarza się wsadzić śrubokręcik w magnetofon

długopis w kasetę / a ty jakim gatunkiem sera jesteś / dziękuj

dotyk zagranicznej ziemi tym milszy im bieżnik bliżej bieżni

gdybym miał się zamienić na życia nie zasatanaw / śmiech z puszki

czyli zamiast normalnie tak jak się mówi układasz słupki

trzeba użyźniać głowę bo ona ma swój bogaty świat / bieda

to wynik złych wibracji wystarczy prosty odpromiennik

z tektury / osoby nie śpią albo ich dropbox gubi dobro

które pomaga w leczeniu kończyn / dalej galeria osobliwości

bądź jak oni/one / ktoś przewinął taśmę dla fanu z przewijki

na fali historycznych rekonstrukcji depesze wygrali z metalami

w internecie nadal można nabyć oryginalne naszywki z epoki

stowarzyszenie grubych punków nadal twierdzi że to gazetka ścienna

i twórczość licealna może obalić system / paradne

monarchiści na skłotach nadal szarpią klawesyny

odchodzą orgie z perukami / kilka chłopek przeszło na fuedalizm

na tle gobelinów z blueboksa opowiadają o swojej przemianie

jeśli pracujesz nad tym by nie jeść po zachodzie słońca

jeśli nadal nie umiesz wstać przed jego promieniami

jeśli lubisz bdsm ale praca na firmie to za mało / fanfary /

ten ustrój jest dla ciebie dość już błędów i wypaczeń

fordyzm / dżucze / chów przemysłowy / blietzkrieg

wolna miłość / nauka o sterowaniu w zwierzęciu i maszynie

to pleśń przeszłości którą zdusimy w zarodku / cisza

delegacje małych wysp odcumowały z dachów krytych liśćmi palmy

twoja podróż do sklepu jest niewinna i osobna gdyż

każdy produkt jest niewinny i osobny twojemu życiu

lub zdrowiu a wielu uwierzyło w moc grzybów candida

dopasowane reklamy pełzną ku nam jak robactwo / dźwięk roju

szkoda że państwo tego nie widzi / widzi las zapałek
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plastikowe kioski sprzedają zapachy mięsa i pajdę przeszłości

obok tłuką się goście po czterdziestce szablami / las komórek

rakowych / prawdziwą ciszę szpitali wydał moby z apheksem

wystarczy zeskanować tęczówkę i jest twoja / pod schodami śpi żul

chrapie / przeszkadza to młodym tatom w nocnej anabiozie

z furażerkami i symbolami porządku złych kalorii / unde malum

ten kawałek sponsoruje ostatnie ogniwo stowarzyszeń / dzieci

na pysk przyjmą brokat i farbki do leśnych walk

rodzice o ile kminią kupują wizję świata w streamie / ten płacz

kiedy sypie się transfer / w lodówkach jest światło zastępcze

kiedy sypie się orzecznictwo elfy czytają tam konstytucję

why so serious / przemijasz z każdym pikselem / myśl

że można wyżłobić w czasie dziurę towarzyszy kampaniom

od kilku tysiącleci / czytaj nie pójdzie z tobą do łóżka

żadna wróżka by w chmurce z oddechów dokonać transgresji

jeśli gorszy cię oko użyj niewidzialnej ręki / przestanie

istnieć świat oparty o sampling wraz z prądem malstroem

od tego jak nazwiemy nowe zależą losy fonetyki wypadków

zęby jeszcze ujdą / przez nieszczelne jelita trafiam na miejsca

o którym nie śniło się new age’owcom od brainwave synergy / patrz

to ty na miękkich polaroidach dających reprint wspomnień

znany jako esencja kina familijnego / oznacza to brak scen

gdyż poezja potrzebuje jedynie tuby wbrew pozorom / lajki szery

choć starczy jej jeden opluty podmiot / do dziurki przystawiasz ucho

nie usto / wosk do wąsów oddam za puszkę wazeliny / czytamy

dopisek do gry o nazwie jak wsadzić język w koniec piramidy

podobno jej kształt utrzymuje mięso w świeżości / ostrzy żyletki

jak surowe elektro z wyższej kultury niemiec / kosmos / danke

za cudowne dzieciństwo systemowi secam i stacji z franfurt a/main

każda antypolka myśli w języku obcych / smaży tofu ze smutkiem

z grzybami mung i czymś włóknistym co udaje bambus / więc

fragment wanny w którą wkładasz korek to czysta ideologia

jeszcze trzy sekundy i możesz wyłączyć reklamę tylko po to by

zobaczyć kolejną z własnej woli / naród w głównej roli / życie

jako takie / towarzyszy nam filozofia pingponga / choose hype

jest rytm / nie ma narzekania mała sówko leć leć / jump

w krzyżówkach nie chodzi o trudność tylko o bezsens
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który mógłby się skończyć ale to dalej się kali / jeszcze jak

który mógłby zmienić świadomość ale to sporo pracy

u podstaw słownika jest klej i arbitralne decyzje dlatego random

zawsze wygrywa mimo wielkich mas chi / czy oni jędzą te łożyska

tylko najwyższe abeki dadzą epicką wyjebkę / uwierz w to

w standardzie masz strach że rozpuszczalnik zniszczy chrząstki

a deskorolka to poważny falanster wolności / gib-gib

po opuszczonych miastach buja się will smith / czy

ktoś zarejestrował punkt zmiany czasu na nara / tu

społeczność obawia się sort of tempus fugit / fuck it

trzecia część trainspotting będzie o spływie trumien

po białej wodzie / cała nadzieja w soundtracku towarzysza eno

kto mówi / oto istotne lewackie pytanie postmoderny / celebry

napisów na mechanicznych urządzeniach hasztagowej nostalgii

którą apokaliptyczne detroit przyjęło na klatę / wszyscy martwi

didżeje plują sobie w brodę rzadką jak słomiany zapał

akumulacja na sześciu chłopa i dwie japońskie maszynki

czy to nie przesada z tymi porównaniami / nie to wzruszenie

za mało prawdy o produkcji / dzięki za cud liposukcji

ale kto usunie z twarzy ślad po facepalmach dziejów

gdy zdarzało się że brałaś swoje życie za misję buddyjską

z dylematem nos czy tandiem / joga snu czy hardcore / wiec

pozwalający na negację podmiotki czy negacja negacji / poszło

w personalizm / rozdawnictwo przedmiotów / kult rybołówstwa i

alfabet kolonizatorów kolonizatorów / miecz zamiast pokoju

z pufą z łuski gryki i miską na żebry / zawsze

fascynujące jest hasło wyjście z filozofii / bez pracy

zamienisz się w cygankę z youtuba / kołczing nieletnich

nosi zaś wciąż miano szkoły i jest hubem snów ze stresem

po których tak miło stwierdzić brak siebie w sobie

śpij słodko aniołku heglowskiej rozumności władzy / pobudka

póki wehikuł ma nazwę i homologację jest bardziej spoko

niż wóz śrawaków / ziom / na skrzydłach wiary robią jebs w szklany

dom / część linków zawsze wygasa ale brak wszystkich

i zachowane trigery to nadal materiał na glitch / lo-fi om
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komentarz: anna kałuża

Wiersz jako materiał dowodowy dla historii kulturowej

Może wydać się dziwne, ale usytuowałabym zapis Szczepana Kopyta obok wypowiedzi, których 

wartość mierzy się według ich pojemności poznawczej i – by tak rzec – dokumentacyjnej. Za 

tego typu konstrukcją wypowiedzi stoi przekonanie, że zbiorowa wyobraźnia i jej języki zdolne 

są do wywołania zdarzeń, mimo że obiegi komunikatów między rozmaitymi poziomami rze-

czywistości zaczynają się niebezpiecznie zerować. Interpelacyjny charakter tego zapisu też nie 

może ujść uwadze i w tym sensie Kopyt przyciąga ze sobą tu także teksty Krzysztofa Siwczyka, 

na przykład z Koncentratu albo Godów, pomyślane jako komentarz kulturowy oraz komentarze 

kulturowe Witolda Wirpszy pomyślane jako wiersze, na przykład z Nowego podręcznika wydaj-

nego zażywania narkotyków. Na końcu pewnie znaleźć by się mogli poeci miksujący/ samplujący 

języki wirtualno-publiczne (jak na przykład Charles Bernstein).

To zresztą ciekawa konstrukcja także estetycznie: wywoływać czytelników i czytelniczki, 

prawie niewidocznym uczynić podmiot, który mówi. Bo też „mówi” byłoby cokolwiek nie-

fortunną formułą, to raczej komunikat wieloźródłowy, kody wielu podmiotów-urządzeń, 

scalane jednym medium (literatura), które wymienia się z innym medium (internet). Jest 

początek, jest też niby koniec tej wypowiedzi, równie dobrze w innym miejscu można by 

zacząć, w innym skończyć – Kopyt zaznacza absolutną arbitralność ustawionego na ludzkie 

rejestry kodu. Możemy oczywiście wyodrębniać jego pasma: ekonomiczne, filozoficzne, tech-

nologiczne, etc., ale – jak sądzę – nie o to chodzi: procesy, jakie ten wiersz materializuje, nie 

idą w parze z możliwością zdekodowania znaczeń, odczytania tzw. przesłania, szczegółowego 

tropienia figur retorycznych i ich obrotów, nie chodzi więc o konkretne ich znaczenia, jakąś 

krytykę, objaśnianie nam świata, uwidocznianie jego aporii, uświadamianie, uwidocznianie, 

etc. Masywność tego komunikatu, jego nieprzerwany strumień, namnażające się sekwencje 

niezdolne do wyprowadzenia ciosu (język kontra szumowy zestaw znaków), mają chyba 

w całości potencjał metaforyczny.

Cały wiersz jako zakodowany komunikat należałoby, moim zdaniem, odczytywać jako 

materializację procesów dezartykulacji i reartykulacji, z jakimi mamy do czynienia podczas 

wojen kulturowych. Prowadzą je między sobą i ze sobą wspólnoty językowe, które Szczepan 

Kopyt wywołuje – stąd interpelacyjny charakter jego wypowiedzi, w uniwersum wierszowego 

symulakrum – i dla których autor znajduje charakterystyczne media: narracje, reklamy, ob-

razy, ekrany, posty, wyświetlacze, linki i selfie. Natężone stany komunikacyjne takich właśnie 

wspólnot wirtualno-sieciowych Kopyt rejestruje. Robi tu dokładnie to, co robią kulturoznawcy 

badający komunikację wirtualną: szuka potencjalnych rich points, czyli punktów wiążących 

sensy wspólnotowe w rozmaite konfiguracje. Kopyt wybiera te, które stają się sygnałami kolizji, 

sprzeczności i nieporozumień – nie tylko na poziomie interpersonalnym, ale na poziomie, 

by tak rzec, ideowo-ideologicznym. Bohaterowie czarnej komedii ideowych kolekcji Kopyta 

są zbyt impulsywni, by cokolwiek analizować, zawracać i korygować komponenty swoich 
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sprzecznych albo skręcających szybko w totalitarno-fundamentalne obrazy świata świa-

topoglądów. Wbrew powszechnej skłonności medium internetowego do łączenia, wymiany 

i konwergencji, użytkownikom sieci nic nie łączy się z niczym, są ciągle spóźnieni o jakieś 

dziesięć minut. U Kopyta nie ma tak ostrych napięć ideowych jak na przykład u Pynchona, 

kiedy jeden z bohaterów W sieci zastanawia się, dlaczego Żyd przekazuje ogromne środki 

finansowe wrogom Izraela. Mechanizm jest jednak podobny.

Jeśli więc Wirpszy mogło chodzić o użycie wiersza jako medium krytycznej analizy kulturo-

wej przemocy, jeśli Siwczyk mógł razem z podobną krytyką wypowiadać frustracje podmiotu 

dystansującego się od procesów, które rejestrował, to Kopyt musi pamiętać, że wiersz już nie 

daje możliwości krytyki. Jego wiarygodność, wiarygodność jego języków nie ma w niczym – 

oprócz jednostkowych i kontekstowych ognisk – uzasadnienia. Ale chyba nie o to miałoby 

Kopytowi chodzić. Co prawda na ostatniej stronie znajdziemy coś w rodzaju nagłówka „zale-

cane działania”, którego rolę pełni rozkaźnikowe „cała wstecz”. Kopyt miałby tu dawać jakieś 

rady, sugerować linię działań etc. Na to jednak mogę powiedzieć: cóż, wiedziałam o większości 

tych rzeczy, ale dzięki. Zobacz, czy potrafisz ich przegadać.

W każdym razie – ten wiersz każe się zastanowić nad interpretacją także siebie jako źródła 

historycznego poszerzającego zakres materiałów, które powinna brać pod uwagę historia 

kulturowa. Gdyby, dajmy na to, historycy chcieli się czegoś dowiedzieć na temat polityki 

tłumaczeniowej w Polsce, to powinni do tego wiersza zajrzeć.

Anna Kałuża – adiunkt w Zakładzie Literatury i Krytyki Ponowoczesnej w Uniwersytecie Śląskim, zajmuje się 

historią literatury, krytyką najnowszej poezji polskiej, estetycznymi przemianami sztuki. Autorka książek: 

Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Kry-

styny Miłobędzkiej (2008), Bumerang. Szkice o polskiej poezji XX i XXI wieku (2010), Wielkie wygrane. Wspólne 

sprawy poezji, krytyki i estetyki (2011), Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci? (2015). Aktualnie pracuje 

nad książką Splątane obiekty. Przechwycenia artystyczno-literackie w niewspółmiernym świecie. 



barbara klicka

– osoba pisząca. Autorka trzech książek poetyckich, jednej powieści i poematu scenicznego 

Elementarz wystawionego na scenie Teatru Narodowego w Warszawie. Za książkę poetycką nice 

uhonorowana Wrocławską Nagrodą Poetycką Silesius i Nagrodą Literacką Gdynia.
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nabrzeże

Okręt na pustyni, sina zakładeczko, więc poszukaj świętych w fiolkach pełnych piachu. 

Dom w tobie taki, jaki ci posłano, jakie odbierasz awiza – nie ma śladów w piśmie, tylko 

ślady w twarzy, bo kroisz się na dwa

tak nienowocześnie. A twoje paciorki ożywają w kości, medaliki z madonną na ciężkim 

obrzęku - będzie cię z czasem trochę jakby więcej, będzie cię z bólem jeszcze wiele wersji, 

każdą daj w opiekę, która nie przychodzi 

za dnia, ani w nocy. Okręt na pustyni tym łapczywym halsem

nie wyrusza z doku. Spójrz: tężeją z wysiłku 

pierwsze krople światła. 
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komentarz: maria świątkowska

NABRZEŻE. KOMENTARZ

„Będzie cię z czasem trochę jakby więcej, będzie cię z bólem jeszcze wiele wersji” – ten frag-

ment wiersza Klickiej zapada w pamięć jak mantra, jak różaniec, którego paciorki kostnieją 

w linię kręgosłupa. Słowa płyną melodyjnie, wartko i rytmicznie, jak przesypujący się piasek: 

w klepsydrze czy w fiolkach ze świętymi, przywodzącymi na myśl nadmorskie pamiątki – okręty 

w butelkach. W szklanych fiolkach przechowujemy preparaty, które wydzieramy  naturalnej 

kolei rzeczy, buntując się przeciwko przemijaniu. Pismo również jest poza zasięgiem czasu; to 

właśnie w ciałach – tych nieświętych i niezafiolkowanych – dokonuje się dzieło zniszczenia, 

to w nich nieubłagalnie wykrajane są znaki. I chociaż woda i piasek – okręt i pustynia – łączą 

się w figurze klepsydry, to przecież to prymitywne narzędzie mierzy czas urywkowo – po-

nieważ naczynie można odwrócić, jest on jakby poszatkowany, czy może raczej: powtarzalny. 

Na pustyni piasek przesypuje się z wydmy na wydmę, ale miejsce to trwa w próżni; jest prze-

strzenią poza czasem. 

Wszystkie metafory związane z żeglugą, życiem jako okrętem i kojarzone z nimi sprawstwo, 

na pustyni tracą rację bytu. Pustynia to zastój. Statek osiadł na wydmach. W utworze Klickiej 

samotność (choroba?) przywraca czasowi upiorną kolistość, zaprowadza bezczas. Delikatna 

czułość wiersza sprawia, że czyta się go jakby szeptem. Nie ma tu jednak miejsca na tanią 

ckliwość; patos bólu jest zaledwie sygnalizowany powtarzalnością podobnych dni. Rodzi 

się pytanie: czy na pewno pustynia równa się impas, jałowość? Kojarzyć się też może z we-

wnętrzną przemianą, samodoskonaleniem, odosobnieniem mającym oczyścić i przygotować 

na objawienie. Przebywanie na pustyni to wywłaszczenie z siebie, ćwiczenie w nieobecności 

(awiza). Jakiego rodzaju antycypacja wypełnia – po brzegi, jak fiolkę – ciało wiersza? Czy 

znajduje się ono na nabrzeżu będącym progiem ostatecznej nieobecności? Jakiekolwiek byłoby 

to oczekiwanie, wiąże się ono z nadludzkim wysiłkiem, którego moc przemienia stan skupie-

nia sprawiając, że krople światła tężeją. Ten ostatni obraz przywodzi na myśl wschód słońca. 

A więc: czy od początku wiersza mieliśmy do czynienia z nocą? Choć piaszczyste pustynie 

kojarzymy ze skwarem, nocą panuje na nich przenikliwy chłód. 

Antyteza: gorąco i zimno. Morze i pustynia. Ciężar obrzęku i lekkość medaliku na cienkim 

łańcuszku. Płynność wody i sypkość piasku. Choć ta ostatnia opozycja nie jest absolutna: 

zarówno kroplami jak i ziarenkami można mierzyć to, co płynie tak nieubłaganie, że wy-

daje się tężeć w ciszę. Nabrzeże śmierci to samotna pustynia, a ból to zwodniczy czaso-

mierz – rozciąga i petryfikuje doświadczenie, tak że tylko wyżłobienia zmarszczek mogą 

poświadczyć o przemienności dni i nocy. Melodyjność fraz („medaliki z madonną na ciężkim 

obrzęku”) i rytmiczność przywodzą na myśl zatracenie się w modlitwie, powtarzalnej jak 

różaniec – jednak to powtarzanie, mamrotanie, obracanie paciorków jest zaklęciem pustym. 

Zamiast wyczekiwanej opieki, wciąż aktualizowana samotnia. Ból zwielokrotnia, ogrom-

nieje, a zarazem nie można się oprzeć wrażeniu jego zwyczajności. Pałac umysłu („dom 
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w tobie taki”) w wierszu Klickiej to zaścielone łoże boleści, tak jednak subtelne i ciche, jak 

rozwleczony w codzienność dramat odchodzenia. Śmierć na pustyni nie ma świadków, może 

poza madonną z medalika, ale ona – pocieszycielka strapionych, uzdrowienie chorych – nie 

okazuje się pomocna. W trzech ostatnich linijkach mamy jakby poruszający zryw – prze-

rzutnia potęguje napięcie, przez ułamek sekundy trwamy w zawieszeniu, lecz następny 

wers przynosi rozczarowanie, bezruch, zawiedzione oczekiwania. Zaraz jednak w następ-

nym fragmencie – znowu nadzieja: „pierwsze krople światła”. Woda na pustyni i światło 

w ciemności – te figury w swojej prostocie im banalniejsze, tym bardziej poruszające, są jak 

brzytwy, których chwyta się tonące na pustyni ciało, uwięzione w kolistym (bez)czasie bólu:  

„okręt na pustyni – pierwsze krople światła”. 

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

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



anna zygmunt

– urodzona w 1995 roku w Leżajsku. Obecnie studentka drugiego roku krytyki literackiej (SUM) 

na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pisze wiersze i o wierszach. 
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Erzac

każda dziewczynka powinna wiedzieć 

jak zmywać krew spierać krew 

szafki z bielizną prześcieradła koronki 

to jest barwione tego nikt nie odzyska 

 

rozliczne złoża matek karmiących 

nieskuteczne jak napis 

baby on board 

 

szafki z bielizną prześcieradła koronki 

można potem to zjeść i się wykrwawić 

można zejść i się wykrwawić 

to jest tak niepokojące że aż bolą 

paznokcie i rzęsy łożyska 

szafki z bielizną prześcieradła koronki 

 

mam ochotę na wstyd i przemoc
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komentarz: jolanta nawrot

Każda dziewczynka powinna przeczytać ten wiersz

Która z nas nie pamięta rozdawanych w szkole podstawowej poradników typu „Stajesz się 

kobietką”, „Dojrzewanie. O czym dziewczynki muszą wiedzieć?” i zajęć z wychowania do 

życia w rodzinie w grupie „tylko dla dziewczyn”? Dziś na myśl o kolorowych książeczkach, 

w których wyjaśniano nam różnice między podpaskami a tamponami, czy o lekcjach mających 

nas w łagodny sposób zaznajomić z budową układu rozrodczego i seksualną sferą życia czło-

wieka, uśmiechamy się pobłażliwie i trochę szyderczo, może odczuwamy też do nich pewien 

sentyment (ach, te pomysłowe animacje, na przykład z serii „Było sobie życie”, puszczane 

na lekcjach przyrody!). Dlaczego? Dlatego, że to był erzac – namiastka, surogat, zastępnik – 

poważnej rozmowy o tym, co faktycznie oznacza „bycie kobietą”. Początkująca poetka Anna 

Zygmunt w swoim wierszu o takim właśnie tytule – Erzac – pokazuje, że dzisiejsza edukacja 

seksualna (genderowa?) powinna wyglądać inaczej, niż obecnie się prezentuje, że należy 

wyzbyć się eufemistycznego języka: nazywać rzeczy po imieniu i skończyć z „upupianiem” 

dorastających dziewczyn.

Na początku wiersza czytamy: „Każda dziewczynka powinna wiedzieć/ jak zmywać krew 

spierać krew”. W tych dwóch wersach zastosowano dwa ciekawe zabiegi. Po pierwsze: kon-

trastowe skojarzenia. Mogłoby się wydawać, że nijak ma się pozytywnie konotowana „dziew-

czynka” (niewinność, niedojrzałość, ulotne piękno, życie, dzieciństwo) z „krwią” (wojna, 

nieczystość, zbrodnia, śmierć, wstyd), a tym bardziej z jej „zmywaniem” i „spieraniem” (cza-

sowniki „zmywać” i „spierać” sugerują konieczność oczyszczenia). Po drugie: normatywną 

budowę zdania – oznajmujące z orzeczeniem modalnym („powinna wiedzieć”), spotykaną 

w pismach urzędowych, przepisach prawnych czy w poradnikach. Dzięki tym zabiegom, 

a także dzięki powtórzeniu rzeczownika „krew” przy dwóch czasownikach mających zbli-

żone znaczenie, mamy szansę wejść w ten wiersz z wrażeniem, że przebijamy jakąś zmowę 

milczenia, odsłaniamy tabu.

Jednakże wydaje się, że poetka, pomimo świadomości powagi tematu, podchodzi do niego 

ironicznie, przewrotnie i nieco złośliwie. W tym utworze bowiem szczery żal i smutek po-

wodowane kresem dzieciństwa mieszają się z gniewem i z trudem hamowanym oburzeniem 

związanym z koniecznością funkcjonowania w systemie społecznym, który nie ułatwia 

dziewczynkom wejścia w dorosłość. Kolejną ważną dla wiersza Erzac emocją jest niepokój: „to 

jest tak niepokojące że aż bolą/ paznokcie i rzęsy łożyska”. Ta wybuchowa mieszanina uczuć 

powoduje, że podmiot liryczny „przelewa się”, wykrwawia, łącząc ból psychiczny z bólem 

fizycznym. Stąd pewnie wymienienie części ciała, które są tkankami martwymi (paznokcie, 

rzęsy) czy przejściowym narządem płodowym (łożysko) i nie bolą, a więc Zygmunt posłużyła 

się oksymoronem mogącym świadczyć o rozdarciu, niepewności i sprzeczności wewnętrznej 

osoby mówiącej w wierszu (co ciekawe, wcale nie mamy pewności, że to kobieta – brak żeń-

skich form gramatycznych). Przy czym podmiot liryczny dochodzi do muru, do kresu albo 
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inaczej: do momentu, w którym jedynym rozwiązaniem ciążącej mu sytuacji czy reakcją na 

nią może wydawać się niemy krzyk. Puentę wiersza: „mam ochotę na wstyd i przemoc” ro-

zumiem jako wyzwanie lub obelgę rzuconą szowinistycznemu światu, także jako ostateczny 

akt bezczelności, gest odwagi i manifestację swojej indywidualności. Zauważmy, że w pierw-

szych trzech strofach osoba mówiąca w wierszu nie ujawnia lirycznego „ja”. Dopiero ostatni 

wers stanowi zdanie z podmiotem domyślnym wyrażonym czasownikiem „mieć” w 1. osobie 

liczby pojedynczej czasu teraźniejszego („mam”) i przyjmuje formę osobistego wyznania. 

Jakże jest ono schizofreniczne! Z jednej strony pożądanie wstydu (!), który jest związany 

z poczuciem własnej niedoskonałości, ułomności i z pragnieniem izolacji; z drugiej natomiast 

ochota na przemoc, a więc chęć wywierania w agresywny sposób wpływu na innych ludzi 

w przekonaniu, że jest się od nich lepszym, silniejszym, że ma się nad nimi władzę. Innymi 

słowy: pragnienie bezsilności kontra sen o potędze. Zwróćmy w tym miejscu uwagę na to, 

że zarówno wstyd, jak i przemoc funkcjonują w odniesieniu do władzy – wstyd to władza 

innych nad podmiotem (wstydzimy się przed kimś albo z powodu norm ustanawianych przez 

kogoś), a przemoc stanowi potencjalną władzę podmiotu nad innymi. Czy tym samym pod-

miot liryczny paradoksalnie chciałby tego, przeciwko czemu zdaje się buntować? Widziała-

bym w tym jednak krytykę systemu społecznego, w którym zachowania przemocowe nie są 

traktowane poważnie, ale jako zachcianka, kaprys mającego władzę. Wers „mam ochotę na 

wstyd i przemoc” można też traktować inaczej – jako przewrotny wyraz chęci seksualnego 

zbliżenia. Być może jest w nim zawarty przekaz, że współczesne kobiety nie powinny bać się 

mówić wprost o swoich potrzebach (nawet o tych sadomasochistycznych?). Widzimy zatem, 

że wiersz ten jest nieoczywisty, otwarty na wielość interpretacji.

Dochodzą do tego jeszcze „rozliczne złoża matek karmiących/ nieskuteczne jak napis/ 

baby on board” i trzy razy pojawiający się wers „szafki z bielizną prześcieradła koronki”. 

Metafora dopełniaczowa „rozliczne złoża matek karmiących” jest bardzo interesująca, po-

nieważ wskazuje prawdopodobnie na ogromne pokłady miłości, które znajdują się w świecie 

(brzmi to sentencyjnie, ale może na odrobinie patosu w odniesieniu do miłości poetce zale-

żało? W końcu jest ona postrzegana jako jedna z najważniejszych wartości w życiu), oraz na 

to, że bycie matką może nadawać sens kolistemu menstruacyjnemu szaleństwu, w którym 

uczestniczy kobieta i na które nie ma wpływu. Co jednak oznacza stwierdzenie, że złoża te 

są „nieskuteczne jak napis/ baby on board”? Wiadomo, że napis ten (po polsku: „dziecko na 

pokładzie”) umieszczony na samochodzie/ w oknie samochodu ma stanowić ostrzeżenie dla 

kierowców jadących za nim przed tym, że dziecko (a właściwie niemowlę) podróżuje autem. 

Dzieci mogą bowiem rozpraszać osobę prowadzącą samochód i wpływać na sposób jazdy. 

Może chodzi o to, że pomimo świadomości piękna matczynej miłości i cudu, jakim są dzieci, 

trudno zrozumieć sens menstruacyjnego cierpienia? Tylko czy taka kobieca martyrologia nie 

jest trochę przesadzona? Odpowiedź na to pytanie zostawiam czytelniczkom/czytelnikom. 

Można się też doszukiwać związku napisu baby on board z karmieniem, ponieważ wiersz Erzac 

bliski jest rodzeniu dzieci, wyraża sprzeczne uczucia występujące w czasie porodu i związane 
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z wychowywaniem potomstwa (szczęście, radość, zadowolenie a złość, ból, zmęczenie). Warty 

sprawdzenia jest następujący trop: nieprzydatność napisu baby on board w sytuacji poważanego 

wypadku samochodowego (de facto nie chroni on przed niczym, stanowi jedynie wskazówkę 

dla strażaków, że powinni szukać również ciała dziecka; poza tym, część osób umieszcza go 

na pojeździe tylko ze względu na modę) tak samo jak matczynego karmienia i opieki (prze-

padają one razem ze śmiercią dziecka oraz wcale nie zabezpieczają go przed tym, że coś złego 

nie spotka go w życiu – jeszcze w dzieciństwie czy potem w dorosłości).

W każdym razie kobiecość w tym wierszu jest bardzo cielesna i daleko Annie Zygmunt do 

postrzegania kobiety jako anielskiej istoty przebywającej w sferze metafizyki. Wręcz prze-

ciwnie – „szafki z bielizną prześcieradła koronki” trzymają ją przy ziemi i mają w sobie nutkę 

fałszu – „to jest barwione tego nikt nie odzyska”. Są niejako dowodem zbrodni czy jakieś winy, 

którą ponoszą kobiety (można by analizować ten utwór przez pryzmat postaci Lady Makbet), 

lub świadczą o brutalnej kobiecej cielesności czy o ich mrocznej tajemniczości – natura wcale 

nie potraktowała kobiet łagodnie, postawiła je po stronie tego, co niewyrażalne i bolesne. Na 

dodatek owe „szafki z bielizną prześcieradła koronki” powtarzają się jak mantra i domagają 

relacji odwrotnej – teraz to, co pozwalało nam się zasłonić i oczyścić, chce być wprowadzone 

z powrotem do naszego organizmu (z zewnątrz do wewnątrz). Stąd wersy: „można potem to 

zjeść i się wykrwawić/ można zjeść i się wykrwawić”. Brzmi koszmarnie, prawda?

Wszystko to powoduje, że trudno o jednoznaczną interpretację wiersza Erzac Anny Zyg-

munt, ale na pewno można go zaliczyć do nowej, wyzwolonej od wszelkich konwenansów 

i schematów myślowych poezji feministycznej, która szuka prawdy na temat tego, kim jest 

kobieta i co to znaczy być nią dzisiaj (także matką) oraz która protestuje przeciwko jakimkol-

wiek formom społecznego jej zniewolenia. Uważam takie wiersze za potrzebne, a szczególnie 

zawarte w nich przerażenie i niepokój, ponieważ pozwalają zachować czujność. Dzięki nim 

na nowo zaczynamy myśleć o tym, co ze względu na wygodę i lenistwo intelektualne zwykło 

się przyjmować jako oczywistość niewartą głębszego namysłu.

Jolanta Nawrot (ur. 1992) – doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej UAM, absolwentka poznańskiej 
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dzimierza Odojewskiego oraz poezją najnowszą. Pisze wiersze, od  czasu do czasu recenzje, wydała jeden 

tomik (Płonące główki, stygnące stópki, WBPiCAK, Poznań 2015). Publikowała w kilku czasopismach kultu-

ralno-literackich i  antologiach. Laureatka stypendium artystycznego Miasta Poznania (2018). Mieszka 

w  Gółkowie i  w  Poznaniu.



(ur. 1994 w Ostrowi Mazowieckiej) – absolwent antropologii kulturowej oraz student filologii 

germańskiej i angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim; doktorant kulturoznawstwa. Laureat 

XI edycji „Połowu” (tomik Kodeina); wyróżniony w XIII edycji konkursu im. Jacka Bierezina. 

Autor muzyki, tekstów (Bluebird, Apple Fields), chórzysta i solista (Krakowski Chór Akade-

micki, Camerata Jagellonica). Interesuje się literaturą i filozofią dwudziestego wieku, muzyką 
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sebastian brejnak
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RODOS

Przyciąłeś sobie język i chce ci się kląć

ale nie możesz

chcesz wyjść z twarzą na tarczy

nie przystoi seplenić

w kraju gdzie mówić trzeba dykcją godną stulecia

odzyskania gęby

Trzeba być oświeconym żarówką na węgiel kamienny

albo najlepiej brunatny

jeść mięsnie dziko a tłusto

rodzić dużo i dokładnie

łysieć bardziej niż tyłek

strzelać sobie w kolano

i głębokim gardłem wykrzykiwać

umięśnione monosylaby

RODODENDRONY

tylko one sprawiają jeszcze trudności

Trzeba je dzielić na frakcje bojówki i oddziały zamknięte

wysadzać w powietrze i kazać zapuszczać w nim korzenie

czekać aż wyhodują wolne wąsy rodniki i wykrwawią się na amen

Będą czyste bez miesiączek na wieki wieków cenzuralne

ich ruch ku jednemu słusznemu słońcu którego nie zakrywa

ni księżyc ni tęcza

będzie do cna rodowy

Nigdy nie przygryzaj jej zapasowych warg

chrom korony nie może mieć plam

nawet czerwonych nawet białych

MONOCHROM

Obowiązuje cię ochrona danych państwowych

bądź gandalfem szarym albo chewbaccą 

Zgól wąsy zasiej drony i poleć na wycieczkę do 

Hmeimim

Bądź wiernym uchodźcą

Spierdalaj 
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komentarz: michał trusewicz

Bagnet na broń, ślina na język 

Podmiot w wierszu Brejnaka pragnie wyjść z polszczyzny opuchniętej, nabrzmiałej, zbitej, 

narcystycznie prężącej „umięśnione monosylaby”. Jednak brak w nim siły, by zafałszować 

osłuchaną już melodię, pozwolić na przekręcenie językowych opisów narodowego tournée na 

trasie Włochy–Polska, stąd wrażenie poetyckiej rezerwy, umożliwiającej metaforyczne wy-

punktowanie najmodniejszych ostatnio obrazów myślowych, spetryfikowanych przez krucjaty 

medialne (stulecie odzyskania niepodległości, rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Samuel Beckett jedną ze swoich krótkich proz rozpoczął słowami: „Wyobraźnia martwa 

wyobraźcie sobie”, odnosząc się tym samym do pewnej inercji ludzkiej wyobraźni. Kondycja 

ludzkości, przywołana przez pisarza, wiąże się z takim stanem, którego specyfikę można opisać 

napięciem między normatywną nośnością (widmową) zarchiwizowanego (a przy tym głęboko 

interioryzowanego) imaginarium tradycji zbiorowej wyobraźni a zobligowaniem jednostki do 

dokonywania ciągłych zmian oraz inwencji, legitymizujących wyczerpanie pewnych modal-

ności wyobraźni poznawczej. W podobnej sytuacji znajduje się podmiot utworu Sebastiana 

Brejnaka, uwikłany w dramatyczną konieczność zerwania z narodowym sztafażem języko-

wym. Poszukuje zatem nowej wyobrażeniowej modalności, by upaść ostatecznie w otchłań 

prerogatyw derridiańskiego archiwum. Przestrzeni konsygnowanej w świecie, w którym nie 

chce mieszkać podmiot utworu. Jednak wciąż ma ono moc rozkazywania i interpelacji. Owo 

archiwum to uporządkowana klasyfikacja dzieł, wyrażeń, znaczeń i symbolicznych sygnatur, 

do których należą również obrazy poetyckie, które służyły podmiotowi utworu Brejnaka do 

eksploatowania możliwości wyjścia poza narodową wyobraźnię i polszczyznę. „Dykcja godna 

stulecia odzyskania gęby” echo gombrowiczowskie okazuje się odbitym głosem narodowego 

archiwum. Podobnie we fragmencie „będzie do cna rodowy”: nawet w elipsach, pominię-

ciach, grach językowych wyobraźnia podmiotu okazuje się dotknięta przez polski język 

(polszczyznę skibolizowaną, mającą kosę z dyskursami z innym orłem w klubowym herbie), 

uniemożliwiający podmiotowi ucieczkę w zupełnie inne imaginarium, zupełnie odmienne pole 

symboliczne. Dlatego RODOS iskrzy od pozornie sprzecznych konwencji i postaw: pastisz staje 

się legitymizacją imaginarium, ucieczka przenika perwersją, kontestacja płynnie wymienia 

się ze spolszczonym ujarzmieniem, zaś poetyckie „spierdalaj” można przetłumaczyć jako 

podmiotowe joussaince – bolesną przyjemność.

W zeszłym roku Tomasz Bąk napisał, że „flaga to prostokątny płat tkaniny”. W wierszu 

Brejnaka flaga to prostokątny gif, migoczący w unarodowionym Internecie, płynącym w rytm 

biało-czerwonej Wisły (nie Odry, która czasem nabiera żółtych i czarnych kolorów). Brejnak 

w błyskotliwy sposób wykorzystuje medialny szum wokół RODO, by pokazać działanie bio-

politycznej władzy państwowej, powołującej jednostkę do ochrony niematerialnego dobra 

kraju, gdyż wedle normatywnego stelażu ideologicznego czerwona flaga piratów przypłynęła 
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z cywilizacji krain mlekiem i śmiercią płynących. Dlatego podmiot „RODOS” zostaje interpe-

lowany przez dominujący dyskurs władzy, by stać się paranoidalnym rycerzem chroniącym 

dane państwowe. Bohater liryczny Brejnaka stara się opuścić przyłbicę i rozpocząć ucieczkę 

z archiwum wspólnotowej wyobraźni, lecz ostatecznie jego indywidualny język rozpierzcha 

się, rozparceluje imaginarium, by finalnie, zmęczony błądzeniem, oprzeć się o normatywny 

stelaż, pokryty inskrypcjami dokonanymi brunatnym markerem i biało-czerwonym pisakiem. 

Szukanie nowych modalności poznawczych własnej wyobraźni okazuje się egzystencjalnym 

zanurzeniem w cudzą wyobraźnię, nawet jeśli jest to czyn o potencjale subwersji i wybuchu 

torów kolejowych na trasie Berlin-Warszawa, na której regularnie pędzi dumne, niepodległe, 

stuletnie czoło intercity, reklamujące się kapryśnym wi-fi i „ochroną danych państwowych”. 

Ostatecznie wyobraźnia podmiotu zostaje przechwycona, wtłoczona w odpowiednie ramy 

(wyznaczonej przez medialne obrazy dyskursów dominujących i zmarginalizowanych), do-

konujące normatywnego piętna na polu odniesień symbolicznych i znaczeniowych.

Władza każe podmiotowi Brejnaka być „wiernym uchodźcą”, mówi mu wprost: „spierdalaj”. 

Ta interpelacja może być jednak źródłem perwersyjnej przyjemności, gdyż podmiot-nomada 

ma wpisane w swoją narrację pragnienie wyjścia poza coś: przestrzeń geograficzną, język, 

pole symboliczne. Ostatecznie podmiot przeobraża się tym samym w formę „obcopodobną 

sobie” (wyrażenie z wiersza Roberta Rybickiego), która przypuszczalnie umożliwi przekro-

czenie aporetycznego progu udomowionego archiwum, mieszkania w ciągłej chęci ucieczki 

z dyskursywnego dekalogu, pogrupowanego na trzech tablicach Arki: „WIĘZIENIE MIEJSCA/

WIĘZIENIE JĘZYKA/WIĘZIENIE TOŻSAMOŚCI” (te potrójne wrota ujarzmiającego Alcazar to 

dar meneli, przyniesiony w poezji Rybickiego). Podmiot „RODOS” w niejednoznaczny sposób 

czerpie masochistyczną rozkosz ze sprytnie przemyconych wyrażeń z takiego imaginarium, 

z którego pragnie wyjść, ciągle udręczając się i torturując się bólem „umięśnionych monosy-

lab”, wykrzykiwanych „głębokim gardłem” – dotyk traumy staje się pieszczotą. Faktyczną 

kontrpropozycją dla tego perwersyjnego układu okazuje się poetyka nomadcore, mająca ruch 

i transfer w podmiotowym rdzeniu, niestabilnym i anarchicznym również językowo. Świat 

poetycki Brejnaka to nowoczesność radykalnie dialektyczna, antagonistyczna, pełna idolatrii 

językowej i uchodźczej woli wyjścia poza pole symboliczne. Należy podkreślić autorskie za-

biegi (sylabiczną kreatywność, derywacyjną innowacyjność, kontekstowy spryt), wskazujące 

na język: jednoczesne pole traumy i ucieczki.

W nieoczywisty sposób „RODOS” staje się modelowym przykładem nowoczesnego protokołu 

wyobraźni poznawczej, świadczącej o inflacji znaczeń, galopujących regresywnych pragnień 

(przynależnych do dyskursu władzy dominującej), zbiorowej idolatrii fantazmatów, nieusta-

jąco filtrowanych przez trajektorie medialnego szumu. Bycie uchodźcą, choć to perwersyjna 

zgoda na interpelację, umożliwi odsłonięcie pewnego spójnego imaginarium narodowego jako 

asamblażu losowych obrazów, przechwyconych przez soczewkę zbiorowego resentymentu. 

Należy się jednak zastanowić, czy łatwość, z jaką przychodzi podmiotowi Brejnaka wejść 

w rolę uchodźcy, wynika z potrzeby krytycznej praktyki, czy z transpasywnej zgody na taką 
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konfigurację świata (wyznaczaną przez język dominujący), która umożliwia klarowny podział 

na tych, którzy są ofiarami i tych, którzy zarządzają statusem ofiary, poszerzając własny kapitał 

symboliczny i kulturowy. Jednoznaczna poetyka nomadcore uniemożliwia jednak zobaczenie 

tego, czy sama poetycka „uchodźcza” leksyka (a również i samo to słowo – „uchodźca”) nie 

uchodzi jedynie za gotowy obraz, spetryfikowany przez dyskurs władzy, umożliwiający ne-

kropolityczne rozporządzenie tragedią i śmiercią. Bywa, że poruszanie się w konturach takiej 

rzeczywistości może okazać się bardziej niebezpieczne niż wymachiwanie kolorem wśród 

monochromatycznych flag. Podmiotowa nomadyczność może zamienić się w koczowanie 

w obrębie dominującego imaginarium, co z kolei może utrwalić się jako frazeologizm, by 

ostatecznie skostnieć i osadzić się w językowej przestrzeni jako frazes. Dlatego może lepiej 

zaseplenić, zafałszować i spoczywać wtedy, gdy większość się prostuje? „Polska gola” to nie 

tylko dwa wyrazy, a „do boju biało-czerwoni” to nie tylko dwa kolory – gdzieś pomiędzy 

jest armada niewidzialnych znaczeń, nieociosanych dotychczas w poezji, poruszającej ważne 

polityczne kwestie.

Michał Trusewicz – rocznik ‚95. Student polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Publikuje, recenzuje, pisze.



– rocznik 1989, łodzianka. Poetycko na tropie miejsc granicznych, momentów przejścia i tego, 

co zapisane w ciele. Jedną nogą w dzieciństwie i dorastaniu, szczególnie tym, które zna leśne 

dukty, ścieżki przy torach i osiedla z wielkiej płyty. Debiutowała w 2016 r. Mapą zalesienia – 

prozatorsko-poetyckim tomem wydanym w Convivo. Laureatka Turnieju Jednego Wiersza 

organizowanego w ramach gdańskiego Portu Literackiego 2015. Autorka kolaży poetyckich, 

fotografka. Mieszka w Poznaniu.

ewelina krupska
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czarnuszka

rano wystraszył się własnych tatuaży. był luty,

skóra ramion już oddała słońce, by w dni, jak ten

lekko świecić w ciemności. miał chyba pięć lat,

gdy strzelał do turystów, a z wakacji przywoził

maskotki made in china, każde „o”

domykał w lewo, przez co latynistka

nazwała go kiedyś Żydziątkiem. gdy podjechał,

od razu oddałyśmy mu torby, jakby w nich

były wyłącznie jego rzeczy: sprany tiszert

z logo klubu, który nic nie znaczy, chleb

obklejony od spodu mąką i ta powieść,

którą czyta od tyłu. wystaw dłoń przez luft

po ptaki rzucone z małej piąstki na niebo

jak czarnuszka na wiatr. wysiądziemy

na wstążce pobocza między wsią a wsią,

gdzie chłopiec z lufą ma bazę z plandeki;

jakaś chmura nakryje nas sobą, jak szklana

kopuła miękkie ciastka i ułożę ci wtedy

ślimacze domki w jakąś ciemną wróżbę

na resztę tego dnia. wyczekamy sobie

odpowiednią przezroczystość ciał i znikniemy

na tle nieba białego od wrześniowych dymów
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komentarz: antoni zając

Chmura czytana od tyłu

Wodząc palcem po lekko opalizującej skórze wiersza, natrafiamy na obrazy-tatuaże. Pojawia 

się na nich pewna dość dziwna postać – to outsider o niejasnej tożsamości; chyba napawa nas 

niepokojem, ale przy tym jakoś intryguje przez swój niewyraźnie zarysowany kontur.

Trudno powiedzieć, czy w jakiś sposób zagraża podmiotkom-bohaterkom wiersza Ewe-

liny Krupskiej, ale jedno jest pewne – nie potrzebuje przemocy, by wymusić na nich posłu-

szeństwo. Bez problemu dostaje to, co jego i nie-jego zarazem. Ale co właściwie udaje mu się 

uzyskać? Spośród trzech rekwizytów wyciągniętych z torby intrygująca jest tylko czytana od 

tyłu książka. Możemy postrzegać ją jako kolejny częściowo zamazany trop dotyczący naszej 

postaci – czyta może po arabsku, może po hebrajsku (nazywany jest wcześniej Żydziątkiem, 

później być może to jego piąstka rozrzuca ptaki po niebie tak, jakby były one ziarenkami 

bliskowschodniej czarnuszki). Wydaje mi się jednak, że w grę wchodzi też czytanie od tyłu 

w znaczeniu bardziej posępnym, apokaliptycznym. 

Poczucie kresu jest bowiem silnie obecne w znacznie słabszej części wiersza, zaczynającej 

się od słów „wystaw dłoń przez luft”. Oczekujemy na przesilenie, zmianę stanu skupienia;  

w nadmiarze nieskorelowanych obrazów, które mają zasygnalizować to „końcówkowa-

nie”, gubi się gdzieś niepokój rozpełzany po pierwszych frazach utworu, w zamian mamy 

za to niestety niezłą liryczną wpadkę z chmurą, kopułą i ciastkami w rolach głównych.   

I to jednak także przeminie – wiersz wraz ze swoimi bohater(k)ami rozpływa się  

w powietrzu, tak jakbyśmy podczas lektury na krótką chwilę uchwycili jedynie czyjeś senne 

widziadło.
 

Antoni Zając – student polonistyki w ramach MISH-u na Uniwersytecie Warszawskim. Redaktor kwartalnika 

literackiego „Wizje”. Publikował w „Kontakcie”, „Małym Formacie” i „Polisemii”. Obecnie pracuje nad 

tekstem poświęconym twórczości Leo Lipskiego i Piotra Rawicza. Interesuje się poezją najnowszą, a także 

związkami między teologią, filozofią i literaturą.



(ur. 1998) – poznanianka, studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje 

się krytyką feministyczną, współczesną dramaturgią. Publikowała w „Wakacie”.

maria zielniewicz 
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La La

Język nie służy do mówienia:

należy go podwiązać zanim zrobią to z nami.

Wstążki przebiegną przez szyję,

wkłują się do wewnątrz aż wyklują normę.

Usłyszą zgrzyt i echo; ocierający się metal

zagłuszany melodyjnym la la, la la, lala też czuje.

Będzie zaplatać warkocze, by karmiły mężczyzn.
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komentarz: filip matwiejczuk

Sztuczna piosenka

Bez zbędnych formalności zwrócę na samym wstępie uwagę na grę z kategorią muzyczności 

w wierszu Marii Zielniewicz. Sam tytuł „La La” jest zamachem na muzyczność, ponieważ 

gdy chcemy zanucić coś z użyciem sylaby „la” musimy użyć jej co najmniej trzy razy, ponie-

waż jeśli użyjemy tylko dwóch, to za każdym razem, przy jakimkolwiek podejściu usłyszymy 

żałośnie pustą, urwaną śpiewkę. La la. La la. A teraz tak: lala la, albo la lala, a nawet la lala. 

Ewidentna różnica. 

Ale może chodzi o lalę? To byłoby jak najbardziej uzasadnione ze względu figurę wyłania-

jącą się z całego utworu. „Język nie służy do mówienia / należy go podwiązać zanim zrobią to 

z nami” jest stwierdzeniem, które tworzy bazę dla reszty wiersza. Czysta informacja, ostrze-

żenie i przestroga mówiąca nam o obcości języka wobec nas samych – użytkowniczek. Tekst 

chce nam wskazać, że język nie służy tylko do mówienia; musimy być wobec niego przebiegłe. 

Ale to nie on nas chce zniewolić, a Inni. To interesująca kwestia, ponieważ przeczy znanym 

słowom „język to żywe mięso”, zaprzecza, żeby mowa była świadomym siebie pasożytem, choć 

Inni mogą nas nim niewolić. Tak – niestety – może działać polityka. Dlatego osoby świadome 

języka muszą go zawczasu „podwiązać”. Ale dlaczego w drugiej strofie zniewalające pęta języka 

są określone jako wstążki? Odpowiedź mamy w ostatniej strofie, gdzie język „będzie zaplatać 

warkocze, by karmiły mężczyzn”. Zaznaczony jest tu fallogocentryczny aspekt języka, który 

może skrępować kobiety „ślicznymi” i „ładnymi” określeniami (wstążki są przecież urocze 

i wdzięczne, tak jak „dziewczęta”), jak i określa kobiecość jako „brak”. A przecież lalki często 

obwiązane są wstążkami oraz nie posiadają niczego, co by miałoby przedstawiać genitalia.

Wróćmy do muzyczności. „Zagłuszany melodyjnym la la, lala, lala też czuje”. Jak już wcze-

śniej dałam znać „la la” nie może być melodyjne. Czytając:

Wstążki przebiegną przez szyję,

wkłują się do wewnątrz aż wyklują normę.

Usłyszą zgrzyt i echo; ocierający się metal

zagłuszany melodyjnym la la, la la, lala też czuje.

Wyobrażamy sobie metalową lalkę, zaatakowaną przez wstążki/język, które – tu jako stworzenie 

nasłane na nas przez Innych – wybiera człowieka jako żywiciela dla potomstwa określonym jako 

„norma”. W całym tym procesie słychać zgrzyt i echo wydobywający się z metalu (nieprzyjemny 

dźwięk) zagłuszany głoskami „la la” (sztuczny, przerażający śpiew). Lalka czuje – i staje się 

w ten sposób niewolnicą językowej normy. A tkwiąc w systemie fallogocentrycznym będzie 

zaplatać warkocze swojej kobiecości, będzie ją krępować, by mężczyźni mogli się nią posłużyć. 

Pomimo że utwór działa jednocześnie na kilka zmysłów oraz nosi ze sobą doniosłą tezę, 

jest jednak w nim coś, co powstrzymuje jego dalsze rozkwitanie w głowach czytelniczek. Tym 
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czymś jest wrażenie powtórzenia, to coś, co mówi nam „ale to już było”. Autorka sprawnie 

opanowała język neolingwistów. Widać w tym jednym utworze istotne wpływy poetyki Ma-

rii Cyrankiewicz i Joanny Mueller-Liczner. Co oczywiście nie oznacza, że jest to utwór zły, 

a wspomniane powtórzenie też wcale nie jest niepotrzebne, tylko kształt tego jednego wiersza 

sugeruje, że autorka zdobyła się na opanowanie głównego strumienia nurtu, ale jeszcze nie 

utworzyła własnej odnogi, z którą można by było powiedzieć „to na pewno ona napisała, to 

musiało być jej”. Może tak być, że gdybym miała dostęp do większego zestawu jej wierszy, 

to bym tak stwierdziła, ale jak na razie mogę przedstawić wniosek wywodzący się z lektury 

tego jednego kubka wody.

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.



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.

filip matwiejczuk
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Śnieg i sok

Czerwony entuzjazm staje się

Zielony, by po chwili przejść

Do partyzantki będąc fioletowym.

•

Mój dom oscyluje nad moją

Piwnicą. Mój płaszcz powiesił

Się na wieszaku i teraz noszę

Kurtki robocze. Mój plan, mój

Bardzo ważny plan kołysze

Się na wietrze jak gołębnik

Podniebny. Jestem jak trumna

W którą można wsadzić wszystkie

Trupy i nazwać to edukacją.

Pojawiam się gdy pomyślę, że

Jestem i znikam, gdy coś robię.

Włączam komputer na moment

I wyłączam go przed czwartą

Mówiąc sobie z wyrzutem, że

Jestem. Będę „sobą” tylko wtedy

Kiedy już będzie można być

Otchłanią konsumującą i

Defekującą. Bo człowiek oprócz

Życia seksualnego ma jeszcze

Życie defekacyjne i konsumpcyjne,

Które ważniejsze są od tego pier-

Wszego. A nad tym wszystkim co

Panuje? No życie zawodowe (ewen-

Tualnie życie zawodowe innych,

Ale kiedy pojawia się to „ewen-

Tualnie” opowiem przy innej

Okazji). Aż migotanie się rozpłynie.
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komentarz: jakub skurtys

Grundrisse

Filip Matwiejczuk swój utwór zatytułował Medytacje i chociaż jego wiersz może tytułem przy-

wodzić na myśl filozofię wschodu, odczytałbym go inaczej: w duchu medytacji europejskich, 

w tradycji wywiedzionej od Kartezjusza. Autorowi Rozprawy o metodzie chodziło oczywiście 

o epistemiczną pewność, o ugruntowanie wiedzy, dzięki któremu możliwa będzie dalsza, me-

tafizyczna już spekulacja. Trzy wieki później inny europejski filozof, w sumie rewolucjonista 

w swoich fachu, napisał Medytacje kartezjańskie, zadając podobne pytanie i również dokonując 

przewrotu w dyscyplinie. Mija pół wieku i powstają Medytacje pascaliańskie, o zgoła odmiennej 

formule, wychodzące spod pióra socjologa (też przewrotnego). W pierwszych zdaniach czytamy: 

chciałem doprowadzić Kantowską krytykę rozumu uczonego aż do punktu, który, mimo 

że kwestionowany, pozostawał nietknięty, i spróbować wyjaśnić założenia wpisane 

w sytuację scholé, czasu wolnego i uwolnionego od nacisków świata, umożliwiającego 

swobodny i wyzwolony stosunek do tych nacisków i świata1.

A po ludzku: rekonstruuje Bourdieu sytuację, która pozwoliła pewnej klasie społecznej rozmy-

ślać o własnym losie, pisać traktaty (lub wiersze) i czynić z tego społecznie uprawomocniony 

dyskurs władzy. We wszystkich powyższych rozprawach chodziło nie o ugruntowanie wiedzy, 

lecz o umiejętność stawiania pytań i podążania za nimi w zgodzie z wymogami krytycznego 

rozumu.

Medytować to w tym znaczeniu myśleć krytycznie, racjonalnie i spekulatywnie. Wiersz 

Matwiejczuka osadzony jest w tej tradycji, w historii europejskiej filozofii, a filozofuje się tu 

o rzeczach najważniejszych, nawet nie tyle o pryncypiach, ile – w duchu rozprawy Bourdieu 

– o kryteriach ich prawomocności. Zacznijmy od gry w kolorki: biały (śnieg), czerwony (a jaki 

inny sok przychodzi w pierwszej kolejności do głowy?), czerwony raz jeszcze (entuzjazm), 

zielony, fioletowy. Czy coś nam mówią te kolory, wyraźnie wyodrębnione z wiersza, jakby były 

wstępem do dalszych rozważań? Może tyle, że zaczynamy barwami Polski, by dalej przejść 

przez lewicową tęczę: komunizm, ekologia, europejski prekariat (Podemos, Razem), może też 

feminizm. Zapewne to właśnie „czerwony entuzjazm” i „przejście do partyzantki” sprawiają, 

że ta niewinna gra kolorów wykoleja się w traktat o historycznej zmienności lewicowych idei.

Było o kolorach. Teraz będzie o kondycji podmiotu, dość abstrakcyjnego, alegorycznego, 

mimo że za wszelką cenę chce on powiedzieć o sobie: doświadczam, więc jestem. Doświad-

czam jednak rozchwiania planu egzystencji, upływu pustego czasu, niezrealizowania planów, 

klęski całej ich teleologii. Czyż nie pobrzmiewa tu religijne, paralelne „moja wina, moja bardzo 

wielka wina”, a „gołębnik podniebny” nie przywodzi na myśl planu metafizyczne, podobnie 

1  P. Bourdieu, Medytacje pascaliańskie, przeł. K. Wakar, Warszawa 2006, s. 7.
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jak wcześniej „partyzantka” wywoływała pole semantyczne polityki? Czyż dom oscylujący 

nad piwnicą to nie klasycznie marksowska struktura bazy i nadbudowy, którą wprowadza 

do wiersza wymiana burżuazyjnego płaszcza na roboczą kurtkę? Idzie się tu do realnej pracy, 

czy tylko podsuwa tropy, sugerując drogę przekształceń podmiotu? Na pewno ktoś błądzi, 

dokonuje intelektualnego rachunku sumienia, na naszych oczach umierają idee („jestem 

jak trumna”), w które wierzył lub które przyswoił. Refleksja nad sobą jest w tym przypadku 

refleksją nad cmentarzyskiem podmiotowości, zainfekowanej wiekami zachodniej filozofii, 

m.in. zgubną refleksją o prymarnej relacji myślenia i bycia względem działania („Pojawiam 

się, gdy pomyślę, że / Jestem i znikam, gdy coś robię”; oczywiście swoje „robi tu” też prze-

rzutnia, ale o tym przy innej okazji). 

Matwiejczuk pisze bardzo intelektualnie, tworzy rebus, po peiperowsku gra z nami w ekwi-

walenty. Ale robi coś jeszcze. Zwodzi narracyjnie, tworzy traktat, w którym podejmuje się 

wymyku z samego siebie i z ram opowieści, co przywodzi na myśl wczesne, okołobrulionowe 

techniki Foksa, Sendeckiego czy Biedrzyckiego. Mimo nihilistycznej wymowy tego traktatu, 

w którym człowiek sprowadzony został do różnorakich form reprodukcji kapitalizmu, jest 

to traktat o nadziei. To poetycka nadzieja, nadzieja innego rzędu, która przypomina raczej 

rozważania Paula de Mana (traktowanie figur językowych jako bohaterów, a planu języka 

jako planu akcji, działania). Możemy chyba pokusić się o wyjaśnienie tego z gruntu poetyc-

kiego wymyku. Pionowa struktura potrzeb i archaiczne już wartościowanie form życia (życie 

wegetatywne, sensytywne, wreszcie: via activa i via contemplativa) nie wyczerpało tematu. 

Traktatowi Matwiejczuka brak wniosku, puenty, brak mu odpowiedzi na kluczowe pytanie: 

o warunek możliwości, o wyjątek, który sprawia, że „nasze” (życie zawodowe) przechodzi 

w „innych” (też życie zawodowe). Ironia tkwi w parabazie ostatniej zwrotki. Podmiot zosta-

wia swojego interlokutora (nas, słuchaczy owego „wykładu”) z poczuciem, że poza czterema 

wymiarami utowarowionej egzystencji doby późnego kapitalizmu: życiem seksualnym, de-

fekacyjnym, konsumpcyjnym i zawodowym, jest coś jeszcze, jakaś (dwa razy wyodrębniona 

przerzutnią) „ewen/-tualność”, owa inna okazja. To w niej ugruntowuje się szansa historii 

politycznej/poetyckiej jako historii emancypacji. Wyjście z kapitalizmu jako wyjście z wier-

sza? Let’s do it, punk.

Jakub Skurtys (ur. 1989) – mieszka we Wrocławiu, pracuje na Wydziale Filologicznym UWr, krytyk literacki 

(głównie od poezji), publikuje.



(ur. 1993) – student filologii polskiej. Publikował m.in. w „Odrze”. Współorganizator Czwartków 

Ujemnych. Mieszka we Wrocławiu.

jakub sęczyk
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Duszne stacje

Wszystkie przejścia graniczne są monitorowane,

a noce uwalniają od żądania czynszu.

Drogie są stancje i nie musimy oszczędzać,

a pochowane za rogiem, pod skórą, drobne szurania.

Wymiarowanie instalacji wody ziębniczej,

a szron, śniedź, odwody jednokierunkową z obrzeżem.

Która lubi seks jak koń owies, obrzmiała skóra,

a brzmią bębny porannych najść do sklepów.

W Paryżu jednak owies robią z ryżu, chroń nas,

a określ, kapitanie, gogle wścibione w obce strawy.

Navigare to casualowa moda dla mężczyzn na sezon,

a po co, jest wigor, brak rygoru i pełna obcość.

Obło to część kadłuba jednostki pływającej,

a idealna czarna obłość w węźle gardła roście.

Kiedy zaczyna się zbiór czereśni?

a kończy rozbiorem wiersza u zbiegu twoich ud.

Daj, ja będę mełł, a ty odpocznij,

a mełł mnie horyzont, upał cudzych wód.

Samolot wilga przyleciał na drzewo korczyny,

a głaszcz! żółtą jak zęby dotknięte nałogiem.

Przyczyną katastrofy seria wybuchów w lewym skrzydle,

a wynikły z przegryzionego na poły batonika Mars.

Wieczór był późny, ale śpik wszystkich odleciał,

a topnieją w kieszeni zęby obce jak słowa modlitwy.

Z kością wplecioną w kok, w sukienkach z traw,
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a ona wróci się rogiem, podejdzie do gardła uliczki.

Nie wiem czy wyczerpaliśmy wszystkie możliwości,

a wszystkie możliwości zostały zaplanowane.
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komentarz: adam partyka

Wnętrza i zewnętrza

TV M spośród innych telewizji tramwajowych wyróżnia ramówka. Reklama jest emitowana 

pośród bloków rozrywkowych, edukacyjnych i informacyjnych. W Krakowie reklama pojawia 

się w 95 tramwajach, na 288 ekranach LCD. Monitory LCD zamocowane są po 2 lub 4 w każ-

dym pojeździe pod sufitem.

Za wszelką cenę staram się unikać wzrokiem niewielkich ekranów. Są w każdym, nie tylko 

w tych nowszych. Ich położenie jest strategiczne – w równych odstępach, na całej długości. 

Jedynym sposobem na to, aby zupełnie wyłączyć je z pola widzenia, jest zajęcie miejsca na 

samym końcu wagonu – z przodu lub z tyłu – i skierowanie się, odpowiednio, w przód lub 

w tył względem kierunku jazdy. Wtedy jest się bezpiecznym. Jeśli jednak ekran znajduje się 

w zasięgu wzroku, bezlitośnie przyciąga uwagę, czemu tylko dopomaga rozkojarzenie i znu-

żenie jazdą. Umysł zaczyna wówczas półświadomie przyjmować powtarzające się monotonnie 

sensy, które pozbawione są właściwie jakiejkolwiek wartości poznawczej. Z jakiegoś powodu 

trudno mi jednak oderwać wzrok, a moment oprzytomnienia przychodzi dopiero po dłużej 

chwili, czemu zwykle towarzyszy zaskoczenie i irytacja. Nieistotne, obojętne nam, a czasem 

wręcz niechciane komunikaty charakteryzują się fatalną opresyjnością – narzucają się w od-

biorze, ponieważ proces ich rozumienia przychodzi samoistnie, bez zgody z wewnątrz. Raz 

nauczeni języka, zostajemy skazani na cokolwiek, co zostało w nim wyrażone – wszystkie 

słowa są skierowane do nas; “wszystkie przejścia graniczne są monitorowane”.

W celu prawidłowej pracy całego systemu klimatyzacyjnego niezbędne jest właściwe 

zwymiarowanie wzbiorczego naczynia przeponowego, zbiornika buforowego, zaworu bez-

pieczeństwa. O ile zadanie zbiornika buforowego jest związane z jakością funkcjonowania 

instalacji klimatyzacji, to już zawory bezpieczeństwa, wzbiorcze naczynia przeponowe są 

elementami, dla których omawiane zagadnienia stanowią o bezpieczeństwie eksploatowania 

systemu klimatyzacyjnego.

Wiersz Duszne stacje jest dowodem takiej konfrontacji podmiotu z „obcą jak słowa modlitwy” 

materią językową. W każdym z dystychów dochodzi do zestawienia dwóch porządków, które 

można nazwać zewnętrznym i wewnętrznym. Po jednej stronie mamy wkomponowane w tok 

wiersza różnego rodzaju skrawki dyskursywne – powiedzenie, slogan, fragment artykułu, 

wypowiedź medialną, opis encyklopedyczny, czyli elementy pochodzenia zewnętrznego. Po 

drugiej – przejaw aktywności podmiotowej, czyli to, co przychodzi z wewnątrz. Chciałoby 

się powiedzieć, że jest to reakcja, ale – właśnie, czy na pewno?

Wiosna to przede wszystkim luz i swoboda, ale nie możemy zapominać również o stylowym 

wyglądzie. Marka Navigare doskonale wie, jak połączyć ze sobą te dwa style i w rezultacie 

otrzymuje bardzo ciekawą propozycją, w której każdy mężczyzna znajdzie coś odpowiedniego 

dla siebie.
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Relacja pomiędzy wersami w parach jest nie jest oczywista. To zarysowuje się ona jaśniej, 

to zanika w odmętach dadaistycznego chaosu. Spójnik „a” swoim zachowaniem zmusza nas, 

byśmy traktowali go co najmniej podejrzliwie; został naciągnięty do maksimum możliwości, 

odsłaniając swoją – niedostrzegalną na co dzień – wieloznaczność. Trudno powiedzieć, kiedy 

funkcjonuje jako przeciwstawienie, a kiedy obsługiwać ma wynikanie, objaśnienie albo uzu-

pełnienie. Możliwe też, że został całkiem wydrenowany ze znaczenia i postawiony pomiędzy 

wypowiedziami jako pusta skorupa, iluzja, pozostałość po czymś, co zostało zakwestio-

nowane. Tak najwyraźniej stało się w przypadku „i”, które w trzecim wersie zwraca uwagę 

na swoją niestosowność. Efektem tego poetyckiego zabiegu szturmu na reguły składni jest 

„pełna obcość”, która – jak chciał Bertold Brecht – zrywa zasłonę iluzji i koncentruje odbiór 

na samym medium przekazu. Akt cytowania staje się wyraźny, a podmiot, poruszając się po 

tym odczarowanym polu komunikacji językowej, próbuje usytuować się wobec fragmentów 

zewnętrznego pochodzenia.

Obło – część kadłuba jednostki pływającej, liczona w przekroju poprzecznym, na obszarze 

której płaskie dno płynnie przechodzi w ścianę burty.

Gdy poeci Nowej Fali wykorzystywali fragmenty dyskursu publicznego, ich celem była de-

mistyfikacja języka; czynili to w geście protestu przeciwko zawłaszczeniu go przez propagandę. 

Czy wiersz Sęczyka jest krytycznym manifestem AD 2019? Wszystko wskazuje na to, że jeśli 

inspiruje się tradycją lingwistyczną, to z innego powodu. W swoim wydźwięku z pewnością 

daleki jest on od banalnych diagnoz na temat zalewu informacyjnego czy ubolewania nad 

zubożeniem mowy. Jest raczej jednostkowym świadectwem dyskursywnej egzystencji obok 

innych instancji, które języka używają. Te inne użycia narzucają się, a na horyzoncie majaczy 

ponura, postmodernistyczna wizja utraty nadziei na oryginalność w świecie, gdzie wszystko 

zostało już powiedziane; „wszystkie możliwości zostały zaplanowane”.

Jeszcze przed pierwszym uderzeniem w ziemię nastąpiła potężna eksplozja w kadłubie 

samolotu, która zniszczyła jego strukturę (oderwała tylną część kadłuba wraz z silnikami, 

wywinęła burty) oraz zabiła większość pasażerów. Końcowym etapem katastrofy był wybuch 

w prezydenckiej salonce już po uderzeniu samolotu w ziemię.

Podmiot uparcie mówi więc po swojemu, uporczywie dobywa z siebie głosu. Aby dodać 

ciężkości swoim słowom sięga czasem po literacki chwyt udziwnienia („a określ, kapitanie, 

gogle wścibione w obce strawy”), a bardziej niebezpieczne dyskursy rozbraja, zderzając 

porządki wysoki i niski, zaś powagę kontrując trywialnością („Przyczyną katastrofy seria 

wybuchów w lewym skrzydle, // a wynikły z przegryzionego na poły batonika Mars”). Każde 

„zewnętrzne” pointuje konsekwentnie „wewnętrznym”, trzymając się blisko tego, co „pod 

skórą”, skąd dobywają się „drobne szurania” sensów i ciche odgłosy krystalizowania się 

prywatnych znaczeń.

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.



 (ur. 1993) – prozaik, poeta, tłumacz z rosyjskiego i ukraińskiego. Publikował w „Ricie Baum”, 

„Odrze”, „Kontencie”, „Wizjach”, a także kilku ukraińskich czasopismach oraz antologiach. 

Wielbiciel krain nieunijnych. Mieszka w Krakowie, ale pochodzi z Nowej Huty. 

bartosz popadiak
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Miasto, wino, ciemnia

To już dłużej nie nasze miasta.

Kładą nam się na powieki, jak dzikie zwierzęta

– ciężkie i ospałe w środku dnia i wina.

I to nie nasze miasta:

Pręgi na stepie z których pną się kominy

– dym po raz pierwszy emituje

ciało.

Nie ma nam miasta, wina i ciemni

dla tych obrazów.
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komentarz: natalia toporowska

Ciężar właściwy wygnania

Peiper zaczął: „Miasto obce było człowiekowi”. Z czasem oswoiliśmy się z nim, zachłysnęliśmy 

się jego powietrzem (kiedy jeszcze było to możliwe). W Mieście, winie, ciemni człowiek zatoczył 

pełne koło. Można by zacząć: „Miasto jest znowu obce człowiekowi”. Bartosz Popadiak zaczyna 

jednak inaczej: „To już dłużej nie nasze miasta”. Ten pierwszy wers stawia pewien opór, brzmi 

jakoś nieswojo, coś w nim zgrzyta. Podczas bezgłośnej lektury bezrefleksyjnie uzupełniamy 

go o brakujące orzeczenie: „są”. Ale wówczas niepotrzebne wydaje się to „dłużej”. Jakby zo-

stało przemycone do tego zdania za sprawą angielskiego „no longer”. Wektor naszego „już 

dłużej” jest raczej skierowany w przyszłość, czas teraźniejszy orzeczenia zostaje w zasadzie 

wykluczony – więc może „będą”? I tak rozważam ten jeden drażniący punkt, stojąc zasadni-

czo w miejscu, podczas gdy pozostała część wiersza sytuuje się w teraźniejszości właśnie, i to 

niemal namacalnej w formie dwóch obrazów – obrazów miast.

obraz i

Miasta domagają się właściwie, by ich nie widzieć. To dzikie zwierzęta, ciężkie i ospałe, 

przesłaniają widok, kładą się na powieki, więc i powieki ciążą (wino mogło mieć w tym swój 

udział). Jest sierść, wino, ciężar, zasłonięte oczy.

obraz ii

Miasta pośród stepu jak krematoria, niepokojąco obozowe konotacje ich kominów. Zwłasz-

cza, że to dym, który się z nich wydobywa, emituje ciało. Samo ciało niczego już nie emituje. 

Żadne z tych miast nie jest nasze, być może jest niczyje, zdziczałe, oswobodzone. Coś się dzieje 

„po raz pierwszy”, coś przestaje być „już dłużej”. Dokonuje się jakaś zmiana, nie wiadomo – 

wywłaszczenie czy wygnanie. Wszystkie miasta są już obce, niedopasowane: zarówno te „dio-

nizyjskie”, z winem i dziką zwierzyną, jak i te „tanatyczne”, z „cielesnym” dymem z kominów.

Żaden z tych obrazów nie ma swojego „miasta, wina, ciemni”. Nie ma jak ich wywołać, nie 

ma co z nimi zrobić, zostają w negatywach pod powiekami aż nabiorą materialnego ciężaru 

w słowie.

Wiersz Bartosza Popadiaka jest nadzwyczaj ciężki. Nie toporny ani trudny, raczej odpo-

wiednio wyważony, dokładnie wypełniony, nasycony znaczeniami – nasączony jak winem. 

Tutaj nawet dym się ucieleśnia, materializuje, a step jest naznaczony pręgami. W tej skon-

densowanej formie zamyka się świat, który znika. Oddaje słowom swoją materialność, zostaje 

obrazem zamkniętym pod powieką, samym cieniem obrazu.

Natalia Toporowska – studentka filologii polskiej i etnologii w ramach MISH UW. Urodzona i zakochana 

w Lublinie. Aktualnie zajmuje się zjawiskiem drag. Innymi rzeczami też trochę.
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(ur. 1991 r.) - ukraiński poeta, prozaik, tłumacz, literaturoznawca. Ukończył Kijowski Uniwer-

sytet Narodowy imienia Tarasa Szewczenki. Autor poetyckiego zbioru „Dutch Angle”. 

igor mitrow
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***

у місті чернівці

на вулиці пауля целяна

здають двокімнатну квартиру

за дві тисячі гривень

у країні війна криза інфляція

люди копають могили в повітрі

моляться терну

а тут квартира за дві тисячі гривень

у києві забудовники знахабніли вкрай

на осокорках знову зелений паркан

на позняках божий водопій засипають землею

щоб збудувати чергове теерце

а тут квартира за дві тисячі гривень

в ній хіба що зі зміями грати

чи водити дівок златокосих

й на старому дивані їх грати

поезія —

звідки це майстер?

очі в нього єврейські

блукаючи вулицею пауля целяна

у місті чернівці

стоячи в тіні повітряного шраму

думав про поезію

за довгими часу столами

із богом пиячив

п’янів

а він ні



K O N T E N T.  K WA R TA L N I K  L I T E R A C K I

86

копав могилу в повітрі

робив обрізання

вдягав вишиванку

поезія — майстер з україни

хоч очі в нього

єврейські

у місті чернівці

на вулиці пауля целяна

у квартирі за дві тисячі гривень

дві тисячі гривень пропив

і став генієм
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***

w mieście czerniowce

na ulicy paula celana

można wynająć dwupokojowe mieszkanie

za dwa tysiące hrywien

w kraju wojna kryzys inflacja

ludzie kopią groby w powietrzu

modlą się do cierni

a tutaj mieszkanie za dwa tysiące hrywien

w kijowie deweloperzy już całkiem poszaleli

na osokorkach kolejny blaszany płot

na pozniakach boski wodopój zasypują ziemią

żeby postawić następną galerię

a tutaj mieszkanie za dwa tysiące hrywien

można w nim co najwyżej bawić się z wężami

albo sprowadzać złotowłose dziewczyny

i bawić się z nimi na starej kanapie

poezja, ten mistrz

— skąd jest rodem?

oczy ma żydowskie

błądząc po ulicy paula celana

w mieście czerniowce

zawinięty w bliznę powietrza

rozmyślał o poezji

przy długim stole czasu

pił z bogiem

upijał się

tylko on

kopał grób w powietrzu

poddawał się obrzezaniu

ubierał w wyszywankę
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poezja jest mistrzem z ukrainy

choć oczy ma żydowskie

w mieście czerniowce

na ulicy paula celana

w mieszkaniu za dwa tysiące hrywien

dwa tysiące hrywien przepił

i oto z kamienicy wychodzi on

wunderkind
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***

безпритульний самотній негр

наче клумба із залишками нерозталого снігу

посміхається мені на всі тридцять два

колись із нього теж ростимуть квіти

можливо навіть раніше ніж із клумби

громадянська війна закінчилася

лінкольн перебив усіх вампірів

джанґо нарешті звільнений

фолкнер отримав нобеля

чорна клумба квітне білим снігом

чорна клумба квітне казками

про братика лиса і братика кролика

братика ведмедя і братика вовка

головним чином про братика вовка

багатьох братиків вовків

тамбовських вовків тобі братиків

цікаво подумав я

споглядаючи залишки снігу

на безпритульній самотній клумбі

які квіти ростимуть із мене

коли моя війна закінчиться
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***

bezdomny samotny murzyn

niczym klomb z resztkami śniegu

szczerzy do mnie swoje trzydzieści dwa

kiedyś z niego też wyrosną kwiaty

może nawet wcześniej niż z aklombu

skończyła się wojna domowa

lincoln załatwił wszystkie wampiry

django jest wolny

faulkner dostał nobla

czarny klomb kwitnie białym śniegiem

czarny klomb kwitnie bajkami

o lisku i kogutku

o niedźwiedziu i wilku

przede wszystkim o wilku

o wielu wilkach

o tambowskich wilkach braciach twoich

ciekawe pomyślałem

patrząc na resztki śniegu

na bezdomnym samotnym klombie

jakie kwiaty wyrosną ze mnie

gdy skończy się moja wojna
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голова князя в руках дитини

м’ячик красне сонце

стрибунець хреститель

у руках циганчати

з плямистим обличчям

паперова голова

матір скликає сорок трубним голосом

матір кричить бо не вміє тихо розмовляти

матір кричить на всю електричку

сороки злітаються на крик

б’ються у вікна

там де відчинені

залітають у вагон

поволі притискаєш долоні до кишень

у руках дитини

володимир знову сліпне

зневірившись

замурзаний плямистий

як обличчя циганчати

грайся дитино

святою головою

брудна саломіє

вчися змалечку красти

грайся дитино

будуть тобі і князі й гетьмани

поети й філософи нарешті

жонглюватимеш краденими головами

бруднитимеш обличчя

немитими руками

але якось полізеш

за головою комусь до кишені

і свою

втратиш
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***

głowa kniazia w rękach dziecka

piłka czerwone słońce

chrzciciel na zabawkowym koniku

w rękach małego cygana

z umorusaną twarzą

papierowa głowa

matka wzywa głosem czterdziestu trąb

matka krzyczy bo nie potrafi cicho rozmawiać

matka krzyczy na cały pociąg

sroki zlatują się na jej krzyk

biją skrzydłami o okna

tam gdzie są otwarte

wlatują do wagonu

odruchowo sprawdzasz kieszenie

w rękach dziecka

włodzimierz znowu ślepnie

utraciwszy wiarę

upaćkany pokryty plamami

jak twarz dziecka

baw się dziecino

świętą głową

brudna Salome

ucz się kraść od małego

baw się dziecino

będziesz mieć i kniaziów i hetmanów

filozofów i poetów

na papierowych banknotach

będziesz żonglować ich kradzionymi głowami

brudzić ich twarze

niemytymi dłońmi

aż pewnego dnia

sięgniesz po kolejną do czyjejś kieszeni

i stracisz własną
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komentarz i tłumaczenie: bartosz popadiak

Poeta graniczny

Igor Mitrow to już trzeci ukraiński poeta, którego wiersze przekładam oraz komentuję dla 

KONTENTu. O ile w przypadku dwóch poprzednich komentarzy skupiałem się głównie na 

wierszach, o tyle tym razem pozwolę sobie na nieco inną konwencję. Jestem przeciwnikiem 

wszelkiego rodzaju biografizmu, w przypadku Mitrowa jednak trudno nie pokusić się choćby 

o kilka zdań na temat jego barwnego życiorysu. Tym bardziej, że jest to poeta, póki co, nie-

znany bliżej polskiemu czytelnikowi.

Związany od kilku lat z Kijowem Mitrow wyraźnie zaistniał na literackiej mapie tego miasta. 

Choć jego debiutancki tomik ma ukazać się dopiero wiosną 2019 roku, to wiersze poety od lat 

są znane wśród kijowskiego środowiska poetyckiego i żywo przy tym komentowane. Swoją 

popularność Mitrow zawdzięcza również towarzyszącej mu na każdym kroku legendzie oraz 

niezliczonym anegdotom, które już dawno wyszły poza granice literackiego Kijowa. Według 

jednej z nich poeta nocuje w parku przy Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa 

Szewczenki, w tak zwanym „zielonym korpusie”, co nie przeszkadza mu we wkładaniu na co 

dzień eleganckiego garnituru. Znane są również historie o tym, jak prawosławny pop (nale-

żący do moskiewskiego patriarchatu – ważny szczegół!) próbował nakłonić młodego poetę do 

grzechu cielesnego, czy też mówiące o Mitrowie, który usnął w czasie spotkania literackiego 

odbywającego się w porzuconym chlewie.

Do powstania legendy Mitrowa przyczyniło się z pewnością jego aktywne uczestnictwo 

w licznych grupach literackich, z których najbardziej wyrazistą stanowi „Literacki zakon 

imienia świętego Ziberta Jasnego” (dla niewtajemniczonych – „Zibert” to marka ukraińskiego 

piwa). Ugrupowanie to znane jest ze swoich poetycko-bachicznych performansów, które, 

niczym pogańskie misteria, odbywają się pod gołym niebem.

Najważniejsze jednak w kreowaniu zarówno legendy Mitrowa, jak i jego poetyckiej osobowo-

ści jest pochodzenie poety. Kiedy siadałem do pisania tego komentarza, zacząłem zastanawiać 

się, jak najlepiej określić tożsamość Mitrowa. Ukraińsko-krymski poeta? Krymski? Przyjaciel, 

który poznał nas z Mitruszą przed laty, odradził mi stanowczo te warianty, twierdząc, że 

mogę za nie dostać po ryju, kiedy przyjadę do Kijowa. No tak, czasem zapominam, że na 

Ukrainie trwa wojna z Rosją i kwestie tożsamościowe to bardzo grząski grunt, po którym 

trzeba ostrożnie stąpać. Stanęło więc na „ukraińskim poecie z Krymu”.

Nie może być żadnych wątpliwości – Mitrow jest ukraińskim poetą. Jego wyjątkowość 

w tej materii polega jednak na tym, że wywodzi się z rosyjskojęzycznego regionu, który od 

ponad 20 lat (a więc od momentu uzyskania przez Ukrainę niepodległości) stanowi skansen 

dawnej, sowieckiej epoki. Jego mieszkańcy, oczywiście nie wszyscy, zdawali się przez ponad 

dwie dekady ignorować fakt, że półwysep przynależy do nowego, ukraińskiego państwa, 

czego przykładem jest właśnie Mitrow oraz wielu innych twórców. Trudno zaprzeczyć, że 

ich postawa oraz inne geopolityczne czynniki przyczyniły się do bezprawnego wtargnięcia 

Rosji w 2014 roku na półwysep i zajęcia go bez większego sprzeciwu.
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Na tym tle „ukraińskość” poety nabiera szczególnej wyrazistości. Mitrow jest ukraińskim 

poetą z Krymu, ale na wygnaniu, co tylko dodaje mu tak ważnego dla jego legendy uroku.

Antyczne korzenie Krymu, na którego wybrzeżu Grecy budowali swoje miasta, mają duże 

znaczenie w twórczości Mitrowa, będącego z wykształcenia archeologiem. Tego „greckiego” 

wpływu nie widać może w tłumaczonych przeze mnie utworach, niemniej jednak fakt ten 

jest godny odnotowania. Można powiedzieć, że ukraiński poeta poszukuje tożsamości swojej 

„małej ojczyzny”, pozostającej na przestrzeni dziejów w różnych strefach wpływów. Nieprzy-

padkowo Mitrow szuka filarów dla niej właśnie w antycznej historii, która w jego poezji na 

nowo łączy półwysep z Europą, co w kontekście wydarzeń ostatnich lat, a w szczególności 

rosyjskiej aneksji Krymu, nabiera dodatkowego i symbolicznego znaczenia. Znaczące jest 

również miasto na Krymie, z którego wywodzi się poeta, czyli Kercz (mogliśmy o nim ostatnio 

usłyszeć przy okazji głośnych, rosyjskich prowokacji na Morzu Azowskim). Miasto to stanowi 

bowiem jedną z umownych granic pomiędzy Europą a Azją. Trudno wyobrazić sobie lepsze 

miejsce narodzin i dorastania dla tego „granicznego poety”.

Na koniec kilka słów o samych wierszach. Celan, wampiry, Faulkner, Django, tambowskie 

wilki, Włodzimierz Wielki – jak widać, popkultura swobodnie łączy się u Mitrowa z klasyką 

współczesnej literatury oraz historią Europy Wschodniej. Spotkamy w nich zarówno wątki 

związane z wojną secesyjną w Stanach, jak i z powstaniem tambowskim, które miało miejsce 

w czasie rewolucji październikowej. Są one przedstawione w dość jaskrawej formie, jednak 

Mitrow potrafi również ewokować nieobecność, jak w wierszu poświęconym Czerniowcom, 

miastu na Ukrainie, gdzie urodził się Paul Celan. Poeta przywołuje duchy przeszłości, mie-

sza je ze sobą, przekraczając granice różnych przestrzeni oraz czasów. W ten sposób stara 

się wybudować jak najwięcej mostów dla młodej, ukraińskiej literatury, która coraz bardziej 

krzepnie po wydarzeniach ostatnich lat. Jego poezja to zaproszenie, by patrzeć nie tylko na 

Wschód, ale również na Południe.

Bartosz Popadiak (ur. 1993) – prozaik, poeta, tłumacz z rosyjskiego i ukraińskiego. Publikował w „Ricie 

Baum”, „Odrze”, „KONTENCIE”, „Wizjach”, a także kilku ukraińskich czasopismach oraz antologiach. 

Wielbiciel krain nieunijnych. Mieszka w Krakowie, ale pochodzi z Nowej Huty. 



(ur. 1998) - autorka żyjąca w Londynie. Studiuje komparatystykę literacką na King’s College 

London. W 2017 roku wydała debiutancką książkę poetycką Cykly (Cykle), za którą otrzymała 

nominację do Nagrody Jiříego Ortena przyznawanej autorom do 30. roku życia. Wiersze i prozę 

publikowała również w czeskich i słowackich pismach literackich („Host”, „A2”, „Vertigo”, 

„Ravt”), a także w międzynarodowej antologii queer Stýkání (2018). Jest członkinią czeskiego 

Stowarzyszenia Pisarzy (Asociace spisovatelů).

emma kausc
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29

tělo v betonu dýchá škvírami

ale je to jen taktak

podkožní doprava přestává hibernovat

v posteli ze sebe žena odklepává

zbytky cementu

ten koho potká až vstane

ucítí sraženou osobnost

měla bys něco sníst

říká si než

zatuhne uvnitř vápna

znovu uvnitř znovu

tentokrát víc hluboko

rozpixeluje se jako obrat v televizi

co se nemůže chytit

nepůjde to vypnout jen tak
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29

ciało wewnątrz betonu oddycha przez szpary

ale tak ledwo ledwo

komunikacja podskórna wybudza się z hibernacji

kobieta w łóżku strzepuje z siebie

resztki cementu

ten którego spotka kiedy wstanie

rozpozna strąconą osobowość

powinnaś coś zjeść

mówi zanim

zesztywnieje wewnątrz wapna

znów wewnątrz znów

tym razem głębiej

rozpikseluje się niczym obraz w telewizji

który nie daje się złapać

nie da się go tak po prostu wyłączyć



K O N T E N T.  K WA R TA L N I K  L I T E R A C K I

98

27

nezčeřená stálost ptáků se rozletěla

upoutá tě jarní emigrace na druhou střechu

náhlý pohyb křídel tlačí v koutku oka

jdeš pozdě

slova už měla dávno viset

nespecifikované inzerce

i tak ale lepší než to co máš

ti leží v batohu

mlčí o tom co by mohlo být

kdybys odejl

tam odjel támhle koupil tohle

přečetl tohle šel na tamto
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27

rozleciało się nieskalane trwanie ptaków

pochłania cię wiosenna emigracja na sąsiedni dach

gwałtowny ruch skrzydeł uwiera w kąciku oka

spóźniasz się

słowa powinny już dawno wisieć

bliżej nieokreślone ogłoszenia

to i tak lepsze niż to co masz

zalegają ci w plecaku

milczą o tym co mogłoby być

gdybyś tutaj przyjechał albo wyjechał

tam wybrał się tu i tam kupił to

przeczytał tamto poszedł na owo
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21

lidmi vyjádřený názor nemá tvar

protože lide nemyslí stejně

a lidé stejně nemyslí

dominový efekt propašovaný

do veřejného mínění se

uskladní na dně

volebního letáku a nikdo nevolil

dopředstavíš si to potom jo

teď mi pověz o tom co děláš zítra

co děláš dnes může počkat
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21

zdanie wyrażane przez ludzi nie ma twarzy

bo ludzie nie myślą podobnie

podobno ludzie nie myślą

efekt domino przemycony

do opinii publicznej

osiada na dnie

ulotki wyborczej i nikt nie wybiera

domyślisz sobie to później dobrze

teraz opowiedz mi o tym co zrobisz jutro

to co robisz teraz może poczekać
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9

vyšťavená budova prostupuje asfaltem

její tekutina se vlije

do prohmatané kapsy okolojdoucího

omítku rozdrolili jeho dotekuchtivé ukazováčky

nevěděl o ní nic

přeplněnost slov následovalo

rozlepení se

rozložila se na židli

tak jak to okoukala od budov

rozkrádaných kolemjdoucími

šlo ale o míň anonymní proces

na sociální síti se sice zobrazuje

dovnitř se ale nedostane nic

všechny chtěla bych ti říct

se na internetu scvrknou do

rozvláčněných

vět

slyšet text očima přece

nikoho nemůže uspokojit ne

cihly je možno odnést si domů

postavit tak jak byly předtím

třeba je i znovu pokrýt kůží

osobně to beru jako zbytečnost

stejně už víš co je mezi spáry

vyšťavení pomerančů

vyndat ze sebe slova

loupat z člověka zdi tak

aby dužina nepůsobila jako

neopálená kůže

co se násilím dostala na světlo
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9

budynek przenika przez asfalt

jego płyn wlewa się

do przetartej kieszeni przechodnia

jego dotykalskie palce rozdrobniły tynk

nic o nim nie wiedział

po przepełnieniu się słów nastąpiło

rozklejenie

rozłożyła się na krześle

tak jak to podpatrzyła u budynków

rozkradanych przez przechodniów

chodziło jednak o mniej anonimowy proces

w mediach społecznościowych niby się wyświetla

nic jednak nie przedostaje się do środka

te wszystkie chciałabym ci powiedzieć

kurczą się w internecie do rozmiarów

rozwlekłych

zdań

słyszeć tekst oczami

to nikogo nie zadowoli nie

cegły można zabrać ze sobą do domu

postawić tak jak stały wcześniej

może nawet znowu obciągnąć je skórą

osobiście uważam to za zbyteczne

i tak już wiesz co się kryje między fugami

wyciśnięcie pomarańczy

wyrwać z siebie słowa

miąższ który nie ma wyglądać jak

skóra przemocą wyciągnięta na światło
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5

svlékni se do atomů

rozlom je

jako skořápku

nafouknout balón a nechat slova

chladnout uvnitř;

propíchni látku a obloha se roztrhne

větami co jsem pečlivě napustila

do skulin

do zaryla si nehty do kůže

obalovala krev v přestaň se třást

tak přestaň

propouštěná nesnášenlivost

začala u Velké čínské zdi

dojdi na konec a najdeš mě křičící

na to co z tebe zbylo když si

šla tam aby ses

vrátila zpátky

nedovřelas mě

ztiším se aby

neúplnost nebyla vidět

ššššššššš
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5

_rozbierz się do atomów

rozgnieć je

niczym skorupkę

nadmuchać balon i pozwolić słowom

stygnąć w środku

przekłuj materiał a rozerwie się niebo

pełne zdań które starannie wprowadziłam

w szczeliny

we wbiła sobie paznokcie w skórę

w obtaczała krew w przestań się trząść

no przestań

wyzwolony brak odporności

zaczął się przy Wielkim Murze Chińskim

przejdź do końca a znajdziesz mnie krzyczącą

na to co z ciebie zostało

kiedy wędrowałaś tam i z powrotem

nie domknęłaś mnie

przycicham żeby

niepełność nie wyszła na jaw
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komentarz i tłumaczenie: zofia bałdyga

Opowiedz mi o tym, co zrobisz jutro, wierszu, dziś może poczekać. O wierszach 
Emmy Kausc z tomu Cykle

Trudno interpretować wiersze z tomu, który otwiera motto z Susan Sontag przeciwko inter-

pretacji („To interpret is to impoverish, to deplete the world – in order to set up a shadow 

world of ‚meanings. It is to turn the world into this world”). Trudno je też tłumaczyć, bo prze-

cież tłumaczenie to podwójna interpretacja, czytelnicza i językowa. Czy rzeczywiście rzucam 

cienie znaczeń i zamieniam „świat” w uboższy, ograniczony „ten świat”? Mam nadzieję, że 

nie. Mam też dość odwagi na to, by podjąć ryzyko, dość nawet na to, by opublikować swoje 

tłumaczenia. Być może przenoszą one wiersze w inny świat, ale mam nadzieję, że równie pełny 

i wartościowy jak ten, z którego przyszły.

Emma Kausc intryguje. Publikuje wyłącznie pod obcobrzmiącym pseudonimem. W momen-

cie opublikowania debiutanckiego tomu Cykly (Cykle) zaskakiwała również młodym wiekiem 

– miała wtedy zaledwie 19 lat. W Czechach dziwi to jeszcze bardziej niż w Polsce, wczesne 

debiuty są niemal niespotykaną rzadkością. Tomik ukazał się w ramach nagrody w konkursie 

im. Františka Halasa, którego laureatką Kausc została rok wcześniej. 

W wierszach Kausc zaintrygowała mnie niczym nieograniczona wyobraźnia, swoboda 

przepływania przez niemal surrealistyczne obrazy, przy jednoczesnym zachowaniu całko-

witej sterylności języka („budynek przenika przez asfalt / jego płyn wlewa się / do przetartej 

kieszeni przechodnia / jego dotykalskie palce rozdrobniły tynk / nic o nim nie wiedział”). 

Wiersze z tomu Cykle pełne są czystości, są niesamowicie wyważone, zrównoważone. Gdybym 

miała zdefiniować je jednym słowem, byłoby to niewątpliwie słowo „powściągliwość”. Pod tą 

powściągliwością jest burza skrywanych emocji, które buzują, dając o sobie znać w podtekstach, 

nie wypływając na powierzchnię („wyciśnięcie pomarańczy /  wyrwać z siebie słowa / miąższ 

który nie ma wyglądać jak / skóra przemocą wyciągnięta na światło”). Być może stanie się to 

w kolejnych książkach, na które już teraz czekam, nieśmiało wróżąc Emmie wielką przyszłość.

Wiersze Emmy Kausc to potencjalne sytuacje bez definitywnego zakończenia, scenariusze 

przewidujące wiele rozwinięć akcji. Pewna dezorientacja i rozkojarzenie nie wydają mi się 

skutkami ubocznymi zbyt wielu bodźców, ale celem autorki („domyślisz sobie to później 

dobrze / teraz opowiedz mi o tym co zrobisz jutro / to co robisz teraz może poczekać”). Tak 

podmiotka liryczna widzi świat: zbyt szybki, zbyt błyskawiczny, zbyt absorbujący, wciąż 

w biegu („rozleciało się nieskalane trwanie ptaków / pochłania cię wiosenna emigracja na 

sąsiedni dach/gwałtowny ruch skrzydeł uwiera w kąciku oka”). Ta wielość planów i możliwości, 

jakie świat oferuje podmiotce sprawia też, że ona sama, zbierając rozmaite doświadczenia, 

wydaje się mówić kilkoma głosami (zmieniać twarze?).

A może to jej własne myśli powracają do niej echem, lekko zdeformowane przez mur, od 

którego odbiły się w biegu? Podmiotka wysyła swoje komunikaty jakby od niechcenia, na 

wpół automatycznie wykonując codzienne czynności. Jest przy tym niezmiernie szczera, 
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autentyczna, otwarta. Nie stara się usprawiedliwiać czy idealizować samej siebie i swoich 

działań. Nie boi się zmiany rejestru – emocjonalnego i językowego. Momentami jej wiersze 

zbliżają się nawet do tonu intymnej spowiedzi („po przepełnieniu się słów nastąpiło / roz-

klejenie / rozłożyła się na krześle / tak jak to podpatrzyła u budynków / rozkradanych przez 

przechodniów / chodziło jednak o mniej anonimowy proces”). Przesycona informacjami 

i bodźcami ze świata, zwięźle podaje czytelnikowi własne obserwacje. A obserwatorką jest 

naprawdę dobrą, nic jej nie umyka.

Intryguje mnie ten zapis wielokanałowej komunikacji w równoległych rzeczywistościach – 

realnej i wirtualnej – zwielokrotnienie podmiotki przez kreację własnej osoby w tym drugim 

(i drugoplanowym) świecie („w mediach społecznościowych niby się wyświetla / nic jednak nie 

przedostaje się do środka / te wszystkie chciałabym ci powiedzieć / kurczą się w internecie do 

rozmiarów / rozwlekłych / zdań”). Zapisywanie niemożliwości komunikacji, pełnej obecności 

i skupienia to dziś nic nowego, ale sposób, w jaki robi to Kausc, wydaje mi się wart uwagi. 

Poetka ciekawie pokazuje doświadczenie wyobcowania w przepełnionym bodźcami świecie, 

w którym komunikacja bardzo często odbywa się bez obecności, wzmacniając jednocześnie 

jej potrzebę i strach przed nią („ciało wewnątrz betonu oddycha przez szpary / ale tak ledwo 

ledwo / komunikacja podskórna wybudza się z hibernacji / kobieta w łóżku strzepuje z siebie 

resztki cementu”). Podmiotka jest bardzo skupiona na sobie, a jednocześnie wydaje się bać 

się własnych potrzeb, przyzwyczajona do odgrywania ról społecznych i realizowania celów, 

które określiło dla niej (młodej kobiety) społeczeństwo. Biegnie, zajęta zadaniami z listy. 

Im bardziej chce przystanąć, tym szybciej ucieka. Zatrzymajmy się więc nad tymi tekstami 

i wysłuchajmy głosu, który nie jest w stanie stanąć w miejscu.

Zofia Bałdyga (ur. 1987 w Warszawie) – autorka książek poetyckich Passe-partout (Warszawa 2006), 

Współgłoski (Nowa Ruda 2010) oraz Kto kupi tak małe kraje (Warszawa 2017). Absolwentka Instytutu Slawi-

styki Zachodniej i Południowej UW. Tłumaczka najnowszej poezji czeskiej i słowackiej. Mieszka w Pradze.



jan váňa

– pisarz, socjolog oraz publicysta. Doktorant socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uni-

wersytetu Masaryka w Brnie. Główny obszar jego zainteresowań to socjologia literatury oraz 

kulturowe aspekty post-komunistycznej transformacji. Jako pisarz stara się połączyć krytyczne 

socjologiczne myślenie z literacką fikcją, dotykając w swoich opowiadaniach, powieściach oraz 

wierszach społecznych kwestii. Twierdzi, że każda literatura jest z definicji zaangażowana 

i nie powinna tego ukrywać, w przeciwnym wypadku konserwuje status quo i istniejące w nim 

nierówności. Publikował wiersze i opowiadania w kilku czeskich czasopismach literackich 

(„HOST”, „Tvar”, „Weles”), a jeden z jego wierszy w 2016 r. został wybrany do corocznej 

publikacji Best Czech Poems („HOST”). W grudniu 2017 opublikował tom poetycki Horyzont 

oczekiwań („Weles”). Obecnie pracuje nad zbiorem opowiadań.
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Mojego byłego chłopaka

Mojego byłego chłopaka wczoraj znowu pogryzła babcia. Chyba już po raz setny. Czasem jeszcze 

pomagam mu jej pilnować. Kiedy trzymana w mojej ręce łyżka ze zmiksowanymi warzywami 

leci niczym odrzutowiec prosto do jej pomarszczonych ust, wygląda to tak, jakby wrak auta 

znikał w prasie mechanicznej. Góra, dół: szczęki rozwierają się, obnażają mocne zęby i zdrowe 

dziąsła i tak samo mechanicznie opadają.

Pani Havránková mogłaby grać dublerkę w filmie akcji, albo przynajmniej startować 

w półmaratonach dla seniorów. Pewnego razu, gdy uciekła z domu, rzuciła się z pięściami 

na tatę mojego byłego chłopaka, który próbował ją zatrzymać. Pani Havránková jest bardzo 

dorodna i postawna. Tak samo jak jej syn, ojciec mojego byłego chłopaka. Najwidoczniej po 

słowiańskich przodkach. Jej wnuk, mój były chłopak, nie ma już tak szlachetnej i proporcjo-

nalnej sylwetki. Jest dość… chuderlawy i melancholijny.

Paradoksalne w tej ucieczce było to, że pani Havránková namęczyła się z przeskakiwaniem 

półtorametrowego płotu, gdy tuż obok była otwarta od co najmniej 20 lat furtka. Znaleźli 

ją wieczorem w kasztanowej alejce, kiedy w środku listopada, w samej koszuli nocnej, chi-

chocząc, rozrzucała pełne garście liści i pozwalała, żeby żółte i rdzawe spadały na jej głowę. 

Jaśniała przy tym szczęściem.

„Poczekaj, ja to umyję” – mówię swojemu byłemu chłopakowi, kiedy widzę, że na pogryzione 

przez babcię palce, które zalepił plastrami, chce puścić gorącą wodę. „Pojedziemy później nad 

staw?” – pytam. Straszny skwar dzisiaj.

On tylko wzrusza ramionami. Twierdzi, że z tym naszym rozstaniem sobie nie poradzi, jak 

się im będę ciągle narzucała. Powiedział „narzucała się”? „Że co? Ja się komuś narzucam??” 

No, a co ja niby robię, skoro to nie jest narzucanie się? Przesiaduję u nich non stop. Wszystko 

wygląda tak samo, jak kiedyś, tylko że teraz nie ma odwagi mnie dotknąć. Ale za to ciągle 

marudzi! Chociaż może ma trochę racji. Przecież prędzej czy później przyjdzie moment, kiedy 

już nigdy więcej się nie zobaczymy. I zapewne ta chwila nadejdzie prędzej niż później. Plaster 

trzeba zdejmować szybko.

Każdy ma gdzieś swoje miejsce. Ja swoje odnalazłam w Wielkiej Brytanii, we Francji, we 

Włoszech i wszędzie tam, gdzie żyje mój biologiczny tatuś. Większą część roku spędza w Lon-

dynie, ale w lecie wylatuje do Bretanii. Obiecał, że mnie tam zabierze. Angielski umiem już 

całkiem nieźle. Francuski z czasem też ogarnę. Grunt to motywacja, jak mówi mój biologiczny 

tatuś. I dlatego już nic na świecie mnie nie powstrzyma.

„Do widzenia, pani Havránkovo” – krzyczę do mamy mojego byłego chłopaka i z przedpo-

koju jeszcze patrzę, jak babcia Havránková drzemie przywiązana szelkami do fotela, z którego 

ma widok na ogród pełen drzew owocowych. „Baw się dobrze, Leňuš” – woła za mną pani 

Havránková. „I przyjdź potem na czereśnie, wszyscy się już nimi u nas przejedli”. „Dobrze, 

jeszcze zobaczę” – mówię.

Mój biologiczny tatuś jest jak czeski Wielki Gatsby. W mojej mamie zakochał się bez pamięci, 
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kiedy był już zaręczony z jakąś Włoszką, która była córką jednego okropnie bogatego przed-

siębiorcy. A przedsiębiorca wezwał go z Włoszką do Kazachstanu. Mój biologiczny tatuś nawet 

nie zdążył się dowiedzieć, że w motelu, podczas podróży służbowej do Monachium, zrobił 

mojej mamie dziecko. Smutna historia.

„Rusz się, leniu jeden!” – krzyczę na mojego byłego chłopaka i śmieję się, bo uwielbiam 

jeździć na rowerze, a w uszach świszczy mi przyjemnie chłodny wietrzyk. Za chwilę rzucam 

rower w trawę i, nie czekając na nic, zdejmuję koszulkę, spodenki i w pomarańczowo-czer-

wonym kostiumie, który już miałam na sobie, rzucam się do tego naszego stawu. Jasne, że 

mój były chłopak gapi się na mój tyłek i uda. I niech się gapi. Skoro już go rzuciłam, to niech 

się chociaż napatrzy.

Nie zrozumcie mnie źle. Ja o Zdenku, moim przybranym tacie, w ogóle źle nie myślę. Zdenek 

jest spoko gość. Straszna flegma i luzak. To jest nasz taki dwumetrowy pluszak. Ale zawsze coś 

mi mówiło, że my po prostu nie możemy być spokrewnieni. Ja jestem zupełnie inna. Potrzebuję 

przestrzeni. Jestem jak zwierzę, które niestrudzenie węszy cel. Płynie we mnie inna krew.

Śmieję się głośno. Kiedy mój były chłopak się rozbiera, jest tak, jakbym oglądała film 

w zwolnionym tempie. Jak kawałek drewna, który tli się godzinami w kominku albo jak pociąg 

wspinający się przez zaśnieżony krajobraz. Ochlapuję go wodą. „Jesteś głupia!” – wścieka 

się i dalej zdejmuje ubranie w żółwim tempie. Słoneczko jest jak soczewka niezniszczalnej 

kamery, na którą nie mam odwagi spojrzeć. Nawet się nie ośmielam, ciałem rozbijam wodę 

i zanurzam się aż po szyję.

Może powiecie, że gdyby chciał, gdyby naprawdę kochał jak Wielki Gatsby, to mój biolo-

giczny tatuś zrobiłby wszystko, co w jego mocy, żeby znaleźć mnie i mamę i zająć się nami. 

Ale po pierwsze, życie to nie powieść, a po drugie, najważniejsze, mama celowo nigdy nic mu 

o mnie nie powiedziała. Całkowicie egoistycznie zdecydowała za mnie! Gdyby los sam się do 

mnie nie uśmiechnął, mogłabym przez nią stracić swoją życiową szansę na bycie szczęśliwą.

Na przeciwległym brzegu kąpią się chłopaki ze szkoły. Zerkają na mnie. Ich koleżanki dopiero 

za kilka lat będą wyglądały jak ja. Posyłam w ich stronę uwodzicielski uśmiech. Zbiegają się i, 

jak gdyby nigdy nic, zaczynają o czymś ze sobą rozmawiać. Pewnie, że o mnie. Ci odważniejsi 

na pewno mówią, czego by to ze mną nie robili. Macham do nich z wody. W tym samym czasie 

mój były chłopak stąpa ostrożnymi kroczkami po ostrym dnie, a jego chude nogi wystają mu 

ze slipek jak patyczki z lodów śmietankowych. Nabiera wodę do dłoni i rozciera ją sobie po 

udach, ramionach i brzuchu. Kiedy powoli się zanurza, pod pępkiem pojawia mu się ciemna, 

ale jeszcze ciągle chłopięca linia włosów, która prowadzi pod spodenki.

Obracam się na plecy. Dryfuję. Obserwuję, jak ciemnozielona powierzchnia wody unosi moje 

dojrzałe, kobieco zaokrąglone piersi. Kiedy lekko zanurzam klatkę piersiową, czuję delikatne 

objęcia wody. Spoglądam w górę, w niebo. Mrużę oczy. Niebo i korony drzew wokół stawu 

są jak sen. Wydaje mi się, że jestem pośrodku czegoś ogromnego, czegoś, co kręci się wokół 

mnie, a co ja tylko obserwuję. Jakby z wody spływał na mnie nieskończony spokój. Czuję każdy 

centymetr swojego dorosłego ciała. Palce u nóg, pięty, po których przebiega mnie nieznane 
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mrowienie. Gładkie jak aksamit łydki i pełne uda, których będą mi zazdrościły wszystkie 

Brytyjki. Woda gładzi mój cudownie gładki brzuch i pełne biodra. Woda już na zawsze pozo-

stanie moim pierwszym prawdziwym kochankiem.

„Co gdybym... gdybym tam poleciał z tobą?” – pyta nagle mój były chłopak, trochę nieśmiało, 

jakby ciągle ze snu. Słyszę, jak jego ręce rozpryskują wodę. Ten dźwięk się do mnie przybliża.

Zamykam oczy. Nic nie mówię. Moja skóra jest jak przepuszczalna błona. Woda do mnie 

przenika. Woda jest mną. A ja staję się wodą. Wiem, że jeśli zechcę, mogę wszystko.

„Słyszysz, Leňo? Zabierz mnie ze sobą do Londynu” – mówi, a w jego słowach słychać 

przyspieszony oddech. Stara się, żeby jego głos brzmiał zdecydowanie. Ale gdzieś wewnątrz 

drży, co na to odpowiem.

„Ja... ja wiem, że się ze mną rozstałaś, bo od teraz będziesz ze swoim nowym ojcem. Ale 

wiem też, że... że...”. Taki dzielny jest ten mój głuptas. Ryzykuje, że drugi raz dam mu kosza.

Zanurzam się pod powierzchnię wody i płynę do przeciwległego brzegu. Kiedy się wynu-

rzam, zdaję sobie sprawę, że kawałek ode mnie stoją ci młodsi chłopcy. Udają, że niby nic się 

nie dzieje, ale jest jasne, że przez ten cały czas nas obserwowali.

Może to jednak nie są tylko zasmarkane nastolatki. Niektórzy mogą być ode mnie młodsi 

tylko o rok czy dwa. Wnioskując po ich opaleniźnie, muszą tu siedzieć codziennie. Płynę do nich.

„Leňuše, nie wygłupiaj się! Wracaj! To przecież ważne!” – woła mój były chłopak, ale jego 

głos nie jest wystarczająco mocny, żeby przywołać mnie z powrotem. Sam w to nie wierzy.

Kiedy podpływam do nich bliżej, zaczynają się poszturchiwać. Udają, że się biją. Nagle zdaję 

sobie sprawę, że są pięknie zbudowani. Mają muskularne ramiona i szerokie jak na swój wiek 

klatki piersiowe. Dwóch chwyta się za ramiona jak zapaśnicy i jeden drugiego próbuje zwalić 

na ziemię. Pozostali im dopingują.

Dopływam na mieliznę niedaleko nich. Kiedy jestem po kolana w wodzie, prostuję się ze 

wzrokiem utkwionym w brzozowy lasek kawałek od nich i rozciągam ręce. Słoneczko łasko-

cze mnie po dłoniach. Palcami przeczesuję mokre włosy. Moje plecy są napięte niczym łuk. 

Chłopcy coś do siebie mówią. Przestają się bić i jeden z tych dwóch zapaśników podchodzi do 

mnie. Udaję obojętną. Kiedy się zbliża, zerkam na niego. Stwierdzam, że nawet mi się podoba.

„Hej.” – Uśmiecha się do mnie. „Nie męczył cię tamten za bardzo?” – mówi i wskazuje na 

miejsce, gdzie mój były chłopak rozbryzguje wodę, jakby nie mógł się zdecydować, czy ma 

płynąć za mną, czy się wrócić.

„Ależ nie.” – Odwzajemniam uśmiech. „On po prostu nie wie, jak mi powiedzieć, że jest we 

mnie szalenie zakochany”.

Na skórze czuję na wpół wstydliwy, a na wpół ciekawski wzrok tego chłopaka.

„Jestem Standa” – mówi i podaje mi rękę jak główny bohater filmów, który bezczelnie wita 

się przy barze z nieznajomą pięknością.

„Lenny” – odpowiadam i odwzajemniam uścisk dłoni. Wydaje mi się, że nasze dłonie złą-

czyły się ze sobą o sekundę za długo, jak na zwykłe powitanie.

„Jakby co, to powiedz. Ze mną nie musisz się bać” – mówi całkiem przystojny Standa.
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Kiedy tak stoi, wciąga brzuch, napręża ramiona, robi się większy i silniejszy, a jednocześnie 

wszystkie swoje siły skupia na tym, żeby wyglądać naturalnie. Zaczyna mnie to strasznie 

śmieszyć. Nagle spoglądam na nas z boku i trochę z góry, może z wysokości 10 metrów, 

i gdzieś z oddali słyszę głos „kamera, akcja”. Nie wytrzymuję i wybucham śmiechem. Standa 

stara się wyglądać na wyluzowanego. Chociaż takiego scenariusza nie brał pod uwagę. Zdaję 

sobie sprawę, że wiele ryzykował, idąc za mną. Nie może wrócić do pozostałych, kiedy go 

wyśmiałam. No i ja też nie chcę go tak karać. Jest coś słodkiego w tym, jak tu stoi skazany na 

moją łaskę i niełaskę. Z wyglądu jest mężczyzną. Ale poza tym to przecież jeszcze chłopiec.

Kiedy się trochę uspokajam, pytam go, czy się ze mną nie przejdzie.

Wiem, że nie muszę czekać na odpowiedź. Wychodzę z wody. Całkiem przystojny Standa 

wyrównuje krok tak, że chwilę później ramię w ramię zmierzamy do brzozowego lasku. Ja 

w skąpym pomarańczowo-czerwonym kostiumie, a on w lekko opiętych, pasiastych kąpie-

lówkach. 
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komentarz i tłumaczenie: magdalena brodacka

Z nurtem opowieści-rzeki

Co pół roku z niecierpliwością i radością w sercu wyczekuję przyjazdu kolejnych stypendystów 

Wyszehradzkich Rezydencji Literackich i co pół roku cieszę się ze świeżutkiego, czeskiego 

prezentu w postaci kawałka prozy, zestawu wierszy czy poematu, które później pieczołowicie 

tłumaczę. Zdarzało się, że praca nad przekładem przenosiła mnie w przeszłość, jak wtedy, 

gdy poznawałam bohaterów poezji Miloša Doležala (prezentowanego już w KONTENCIE); 

ale bywało też tak, że jakiś utwór nie pozwalał mi o sobie zapomnieć i zostawił w sercu ślad 

większy niż mogłabym przypuszczać (w tym miejscu szczególnie wspominam Igora Malijev-

skiego); czasem też zdarza się (choć rzadko), że tekst chwyta mnie za rękę i prowadzi przed 

siebie – bez zbędnych pytań, wątpliwości, rozstrojów nerwowych i rozmyślań spędzających 

sen z powiek. Utwór-rzeka, który porywa mnie ze swoim nurtem i pozwala poczuć tekstową 

tkankę każdym porem ciała. Nie wiem, jak to jest z tymi idyllicznymi obrazami, które już na 

wstępie wydają się przereklamowane, ale cóż – tłumacząc opowiadanie Jana Váni czułam, 

jakby w środku zimy przyszło upalne lato.

Na wieczorze autorskim, kiedy publiczność mogła wysłuchać tragikomicznej wersji Mojego 

byłego chłopaka zaprezentowanej przez Jana, usłyszałam głosy: „ach, jakież to hrabalowskie!”. 

Hm… – pomyślałam – chyba jednak niekoniecznie. Ani to hrabalowskie, ani typowo czeskie 

(cokolwiek to znaczy). No bo niby dlaczego? Bo narracja jest pierwszoosobowa? A czy tylko 

Hrabal pisał w pierwszej osobie? Albo że tłem wydarzeń jest jakieś małe miasteczko, którego 

mieszkańcy marzą o wyrwaniu się do tego co większe i lepsze? No cóż – a gdzie o tym nie 

marzą? A może chodzi o sam język, który płynie z nurtem rzeki, muskają go promienie słońca 

i sam dla siebie jest małym wszechświatem? To niewątpliwie ogromna zaleta, ale raczej nie 

jest zarezerwowana tylko dla Czechów. Zastanawiałam się, dlaczego czeską prozę można tak 

łatwo zaszufladkować, a dobremu utworowi odbierać prawo do własnego idiomu artystycznego. 

Może dzieje się tak dlatego, że sami o tych osławionych Czechach niewiele wiemy, a to, co 

mamy, to garść stereotypów z książek Mariusza Szczygła. A może myśli o jakimś kraju czy 

narodzie zawsze łączą się z obrazami, które możemy dotknąć, powąchać, pomacać i trochę 

zniekształcić – na swój wymarzony obraz i podobieństwo. 

A przecież… No właśnie, jest tyle innych określeń, które cisną się na usta po przeczytaniu 

opowiadania Jana Váni! Że jest to utwór niezwykle kobiecy i zmysłowy, a pisany przecież 

przez mężczyznę; że bohaterowie to nie jakieś tam widmowe głosy, ale konkretne ciała, które 

bez pardonu przeciskają się na pierwszy plan; że jest postać szalonej babci, która być może 

czuje się w tym świecie lepiej niż wszyscy bohaterowie razem wzięci; że młodość zna gorycz 

i ogromną samotność; i że w tej słonecznej narracji jest tęsknota dużo większa i głębsza niż 

z Czech do Londynu. 

I jeszcze ten głos młodej dziewczyny, która ma byłego chłopaka i jego rodzinę, bo jej bliscy 

jakoś nie potrafią ze sobą rozmawiać.
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Zresztą ona ze swoim byłym chłopakiem chyba też nie potrafi. Potrafi za to samym swoim 

byciem prowokować reakcje, na które skrycie liczy. Niby to dowcipne i lekkie, ale jakoś dziwnie 

smutne – no bo komu nie zrobiło się żal jej byłego chłopaka? No właśnie – Janowi wystarczyło 

tylko kilka stron tekstu, by uruchomić całkiem spory wachlarz emocji, przedstawić historię 

pewnej rodziny (a nawet dwóch) i niepokornej młodości, która płynie zawsze pod prąd.

Gdy czytam to opowiadanie, mam z tyłu głowy obraz Jana, który na co dzień wydawał 

mi się raczej skryty, zdystansowany i konkretny. Za to w półmroku sceny w ciągu piętnastu 

minut wytworzył całkiem odrębną rzeczywistość. Wszystko mi jedno, czy istnieje ona gdzieś 

na mapie i czy wydarza się teraz, a może już minęła; czy ma ojca Hrabala i matkę Czeszkę; czy 

może jest zupełnie niczyja. Najważniejsze, że jest, budzi emocje, skojarzenia i wspomnienia. 

I że porywa czytelnika z nurtem swojej opowieści. 

Magdalena Brodacka – polonistka i bohemistka, doktorantka literaturoznawstwa na UJ. Pisze o Europie 

Środkowej, tłumaczy z języka czeskiego, pracuje w Instytucie Książki. 
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– autorka opowiadań, pochodzi ze Śląska. Laureatka ogólnopolskich konkursów literackich, 

publikowała w „Białym Kruku”, „KONTENCIE”, „Stonerze Polskim”, „Wizjach” oraz w anto-

logiach: Sny Umarłych (2018) i nanoFantazje. 

anna maria wybraniec
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Hagiografia świętej Bogumiły Prohibicji

O świętej Bogumile Prohibicji opowiadała mi matka. Matka zobaczyła, usłyszała i dotknęła 

zanim uwierzyła, ja tylko usłyszałam, ale też uwierzyłam, bo jak mogłabym własnej matce 

nie wierzyć?

Święta Bogumiła Prohibicja to święta naszej dzielnicy, patronka obrzeży dziejów i szarych 

prostokątów na mapach. Pochodziła z pogranicza, choć nieokreślonego ani topograficznie, ani 

socjologicznie; było to pogranicze potencjalnie, bo równie dobrze mogła pochodzić z klatki 

obok i stamtąd pewnie pochodziła.

Jej świętość była dramatem, dramatem duszy i dramatem ciała. Dramatem synchronicznym 

i diachronicznym. Dramatem nadmiaru braku i braku umiaru, dramatem bez trójjedności 

akcji, za to pełnym synkretyzmu gatunkowego.

Narracja prawdziwa jej duszy byłaby pozbawiona liter, doskonały minimalizm ciszy; nar-

racja prawdziwa jej życiu przypominałaby zecerskie konfetti, bo nie ma dość liter w alfabecie 

łacińskim na pokazanie bogactwa życia świętej Bogumiły Prohibicji.

Proszę więc sylabariusz japoński, znaki diakrytyczne języka tureckiego, wietnamskiego 

i czeskiego, proszę pismo supełkowe, klinowe, hieroglify, kanji, cyrylicę, proszę zapis nutowy, 

znaki drukarskie, proszę symbole wydrapane w drzewach, daty ważności i numery partii 

produkcyjnych o użyczenie znaczenia, bo tak jak życie świętej Bogumiły Prohibicji potrze-

bowało więcej, by powiedzieć mniej, tak jak potrzebuję bardzo wielu znaków, by powiedzieć 

bardzo mało, a i tak nie zdołałam jej dorównać.

Proszę też Boga, rynek, redaktora, korektora, marketingowca i czytelnika o wybaczenie 

jednoznaczności słów, banalności metafor, niezgrabności synekdoch i innych środków sty-

listycznych rozmnażających się cudownie jak chleb i pliki na torrentach.

Święta Bogumiła Prohibicja urodziła się z jednej matki, ale wielu ojców; była dzieckiem 

wyczekanym, wymodlonym, wystaranym, poczętym z pragnienia miłości i zmiany pozycji, 

bo matka świętej Bogumiły Prohibicji potrzebowała, by ją kochano, ale ani psia, ani kocia 

miłość nie wystarczała.

Matkę narodziny uszczęśliwiły, a świętą Bogumiłę Prohibicję naznaczyły, bo urodziła się 

z braku i ten brak miał ukształtować całe jej życie.

Dorastała w umiłowaniu małości – bez zabawek, bez odświętnych sukienek, zawsze wybierała 

nie rób, nie idź, nie mów ponad rób, idź, mów. Odmawiała jedzenia i picia. W piaskownicy pil-

nowała, by dzieci po równo nie miały zabawek, nawet jeżeli musiała im siłą odbierać łopatki. 

Bożym gniewem pałała na widok pudli z włóczki, zajęcy z kapsli, muchomorków z nakrętek 

w ogródkach działkowych, boazerii na ścianach, kwietników wygiętych z drutu, pater z ceraty, 

kolaży, obrazków z pasty do zębów, widoczków wypalanych w drewnie, by nic się nie zmar-

nowało; pokornie jednak przyjmowała tę dyktaturę czegoś z niczego, wizualną nieporadność, 

przypadkowość deformacji, ze współczującym zrozumieniem zaglądała w ogródki działkowe, 
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pełne ozdób z opon; sama od grzechu posiadania wolna prowadziła cichą krucjatę przeciwko 

paczkom z Ameryki i witrynom Peweksów.

Z rozkoszą patrzyła na puste półki w sklepach.

Niecierpliwie czekała, aż wszyscy będą nie mieć dokładnie tyle samo i świat wreszcie będzie 

piękny, kiedy nawiedziła ją klęska kapitalizmu. Półki w sklepach pękały od nadmiaru, otwarto 

granice pod naporem czołgów-kontenerów i święta Bogumiła Prohibicja patrzyła z przeraże-

niem jak jednolita szarość znika zastąpiona przez chaotyczną pstrokaciznę. Z miejsca ruszyły 

samowolki budowlane, cykliści i produkcja hummusu.

Przekształcenie systemu przypominało bolesny poród, a płód był kaleki.

Święta Bogumiła Prohibicja pomyślała, że ktoś powinien coś z tym zrobić, ale jak zawsze 

w takich wypadkach nikt z niczym nie zrobił nic.

I widziała pokusę dla ludu, i czuła niechęć bolesną w swoim sercu, i wiedziała, co powinna 

czynić – wchłonąć wszystko, by ocalić innych przed upadkiem.

W końcu wzięła więc sprawy we własne ręce, te, które chciała puste zanieść przed tron 

Boży i sama zaczęła je wypełniać, wybierając z rąk bliźnich co tam mieli, by oni mogli ponieść 

swoje ręce puste i by mogli żyć w spokoju, nienękani troską o sprawy doczesne.

Ulegała zatem pokusie innych, by oni ulegać jej nie musieli.

Święta Bogumiła Prohibicja zrozumiała, że musi obalić kapitalizm, bo ludzie nie wiedzą, 

co dla nich dobre.

A dobry dla nich jest brak.

Dlatego zdecydowała, że potrzebuje pieniędzy, choć tak naprawdę to nie pieniędzy potrze-

bowała, chciała tylko, by inni nie mieli pieniędzy, które wiodłyby ich na pokuszenie.

Postanawia więc nie wychodzić nigdy za mąż, a korzystać z małżeństw innych. W swoich 

rozlicznych romansach zbierała dokumentację fotograficzną i sprzedawała abonamenty 

milczenia, ucząc niewiernych mężów, jak płacić dużo za małe milczenie.

Opuściła swój dom rodzinny, choć nie w sensie fizycznym, fizycznie dalej spała tam, gdzie 

spała wcześniej, ale dom nie był już tylko jej, bo było w nim wszystko. Święta Bogumiła 

Prohibicja dzielnie znosiła wszystko psychicznie i nieustannie znosiła wszystko fizycznie, 

i było to wyrzeczenie ogromne, bo miała coraz mniej miejsca dla siebie, na siebie, w sobie, 

z nostalgią wspominała czasy, kiedy mogła nie mieć nic. I tylko sąsiedzi szydzili, że po latach 

spędzonych w biedzie i niedostatku teraz zbiera śmieci.

Święta Bogumiła Prohibicja z pokorą przyjmowała oszczerstwa i umartwiała się na co-

dziennych zakupach, skwapliwie korzystając z promocji: kup dwa – weź cztery, kup cztery 

– weź osiem, i ona jako jedyna w kilometrowej kolejce wiedziała, po co jej osiem opakowań 

proszku do prania: po to, by inni mogli mieć mniej.

Krzepiła ich serca i dusze, ale nie ciała, bo ciała krzepi się kiełbasą, choć z całego serca 

pochwalała restauracje, w których płaci się dużo za małe porcje i pogardzała wszelkimi de-

kasmakami, dlatego do pierwszych nie chodziła nigdy, do drugich zaś codziennie.
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Kupowała te deka na kilogramy, w rozpaczliwym staraniu, by inni zjedli mniej.

Tyła, by nie tyli inni.

Potem nastąpił pierwszy cud rozmnożenia karaczanów i już nikt z niej nie szydził.

Tak rozpoczęło się prześladowanie świętej Bogumiły Prohibicji.

Wpierw przez bliźnich, którzy chłostali ją prośbą i groźbą, zupełnie nie rozumiejąc, że to 

wszystko dla ich dobra. Potem przez bezduszną administrację, która wsłuchując się w diabel-

skie podszepty chciała powstrzymać powolny marsz świętej Bogumiły Prohibicji ku świętości.

Wreszcie nasłano na nią urząd miasta, który kazał jej posprzątać, sam umywając od tego 

ręce. Długo opierała się opresyjnemu aparatowi opresji, ale w końcu musiała ulec. Wyrzucała 

kubki, książki, wazoniki, wachlarze, lichtarze, lichwiarze, lichwiarki, siekiery i zegarki, 

wystrojone porcelanowe laleczki, ceramiczne arlekiny i bolało ją serce, że wszystko znowu 

pójdzie w obieg, wyciągnięte ze śmietnika, przetopione na plastik, na makulaturę, znowu 

wszystko zaciąży nad biednymi mieszkańcami, miecz Damoklesa recyklingu.

I wynosiła święta Bogumiła Prohibicja worek za workiem, jak paciorki różańca, myśląc jak 

piękny byłby świat bez taśmy produkcyjnej.

Wróciła do pustego mieszkania i gorzko zapłakała, bo było piękne, czyste, jasne, prze-

stronne i już chciała porzucić drogę ascezy i męczeństwa, zostać w diabelskim minimalizmie, 

kiedy Bóg przypomniał jej o sobie i nastąpił drugi cud – bańka mieszkaniowa pękła z hukiem, 

a święta Bogumiła Prohibicja zrozumiała, że znajdzie naśladowców, którzy zrażeni porażką 

wielkich zakupów przychylnie spojrzą na mniejsze, i że będzie to dobre.

Szukała ich na kiermaszach domów pomocy społecznej, gdzie kupowano ku chwale idei 

pomocy i gdzie głosiła, że powinni kupować więcej, by pomóc wszystkim innym, więc zbierali 

te świadectwa pracy cudzych rąk, cudze linie papilarne, pewnie nieraz cudzą ślinę i ich dom 

nie był już tylko ich domem, raczej schroniskiem, pełnym śladów obecności innych.

Miasto cierpiało, jęczało przez sen, bo nikt nigdy nie był sam. I święta Bogumiła Prohi-

bicja wiedziała, że ma rację, rozpoczynając dodatkową pokutę: maksymalizm międzyludzki, 

barokowość wspólnoty. Powiedziano: człowiek najsamotniejszy jest w tłumie. Powiedziano: 

piekło to inni.

Charytatywne organizacje zaczęły opływać w dostatek, a krzywe miseczki, notesiki, bibe-

lociki i koraliki wylewały się strumieniami, zatapiając coraz więcej domów pod sztandarem 

miejmy, by inni mieć nie musieli!

Jak pleśń wyrastały bibeloty w biblioteczkach, kurzołapki w kuchniach, aż w końcu co 

gorliwsi gotowali na balkonach, bo mieszkania ich były przepełnione. Mieszkańcy przeciskali 

się przez wąskie korytarze szczelnie zastawione książkami i pudłami, krążyli jak w amoku, 

podkradając sobie wzajem, co tylko bardziej wystawało z okien i otwartych drzwi.

Miasto wywróciło się na nice – przedmioty w środku, ludzie na zewnątrz.

Budynki puchły, z okien zwieszano kosze, w koszach kosze koszy, w sklepach brakowało 

towarów, brakowało dzików i świstaków na fotokomórki, brakowało tańczących kwiat-

ków, piesków kiwających głowami, dmuchanych szklanych ryb, ceramicznych kozaczków 
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i kryształowych szpileczek, świnek na szczęście, słoni na szczęście, aniołków z ceramiki, 

z masy plastycznej i solnej, pastereczek, a święta Bogumiła Prohibicja znowu z zachwytem 

przyglądała się pustym półkom w sklepach.

Zło jednak wciąż ciężarówkami napływało do miasta i kiedy święta Bogumiła Prohibicja oba-

wiała się, że ulegnie, że już nie zdołają wykupić niczego więcej, wtedy Bóg zesłał jej chasydów.

– Szechina – mówili – jest we wszystkim, to boskie iskry, które trzeba zebrać, by świat był 

wreszcie kompletny – i podawali mieszkańcom towary prosto z naczep. Do miasta ciągnęły 

pielgrzymki kupując, brzęcząc monetami, szeleszcząc papierem w rytm kroków, strzelając 

z kart debetowych i kredytowych jak z kastanietów. Kupowano, a rzeczy spływały miękką 

falą po ścianach budynków i ulica Konewek nie była konewkową tylko z nazwy, ulica Filiża-

nek nigdy nie błociła się od deszczu, a Czekoladowa pachniała pięknie i w końcu były na swój 

obraz i podobieństwo.

Aż któregoś dnia, wkrótce przed świętami, w umartwionej kolejce po umęczonego karpia, 

w takiej promocji, co to ludziom przywraca wzrok i urwane kończyny, byle zdążyć przed 

innymi, święta Bogumiła Prohibicja urodziła się ponownie, tym razem do jedynego ojca, bez 

ziemskiego wstawiennictwa matki.

Ponieśli jej ciało na lodzie i na drzwiach, lód się topił i spływał rękawami, łaskotał w pachy, 

święta Bogumiła Prohibicja podrygiwała niezgrabnie od tego ich łaskotania, aż w końcu dotarli 

do jej mieszkania, tylko nie mogli wejść do środka, bo środka nie było, zamiast środka było 

wszystko. Usłużni współwyznawcy zaczęli więc wybierać bibeloty, duronostojki, dziabągi, 

duperszwance, kurzołapki i pamperki.

A kiedy rozkradli już wszystkie drobiazgi, porwali pluszowe misie, szydełkowe serwetki, 

sztuczne orchidee w szklanych kulach, plastikowe mikołaje, filcowe zajączki, baranki z cu-

kru i konserwy z dyskontu, kiedy rozmontowali meble, wtedy rzucili się na świętą Bogumiłę 

Prohibicję. Ciało należące do podmiotu nagle zyskało status przedmiotu i rozebrali ją na 

kawałeczki, zostawiając tylko duszę tam gdzie leżało ciało i święta Bogumiła Prohibicja 

pełna szczęścia patrzyła, jak znika jej ostatni kawałek, ostatni wyznawca, a ona zostaje sama 

w pustym mieszkaniu.

I nie ma już niczego.
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komentarz: maciej libich

Magiczna transformacja

Podstawowe pytanie, które pojawia się po lekturze opowiadania Anny Marii Wybraniec, brzmi: 

kim jest święta Bogumiła Prohibicja, główna bohaterka tekstu? Pobieżna kwerenda internetowa 

dość prędko okazuje się niekonkluzywna, nigdy nie istniała bowiem żadna święta o imieniu 

Bogumiła (co więcej, liczba Bogumił powiązanych w jakiś sposób z religią czy też religijnością 

jest doprawdy niewielka – postać Bogumiły Noiszewskiej, błogosławionej Kościoła katolickiego, 

to jedyny rezultat dalszych poszukiwań). Oczywisty staje się zatem fakt, że mamy tu do czy-

nienia z postacią fikcyjną – taką, którą skazani jesteśmy interpretować wyłącznie za pomocą 

sygnałów i odautorskich gestów rozmieszczonych na przestrzeni całego utworu, tych zaś jest 

bardzo wiele, a w dodatku w większości przypadków zdają się prowadzić donikąd. Dowiadujemy 

się choćby tego, że „Święta Bogumiła Prohibicja urodziła się z jednej matki, ale wielu ojców”; 

niemniej, w zderzeniu z tą informacją okazujemy się bezradni. To jeden z rozlicznych pustych 

znaków, które nie tworzą spójnego portretu bohaterki (czy może ogólniej: spójnego schematu 

pojęciowego) i które zdają się orbitować w tekstualnej próżni. Czy jest to zabieg świadomy, 

mający na celu rozmazywanie budowanego obrazu, ciągłe mylenie odbiorców i odbiorczyń, 

z którymi autorka chciałaby wchodzić w postmodernistyczną grę? A może to nie święta Bogu-

miła Prohibicja jest główną bohaterką opowiadania, lecz ktoś lub coś innego? Jedno jest pewne 

– poetyka przesytu, chaos dekonstruujący co i rusz przedstawianą przez narratorkę opowieść 

czy nawarstwiające się wyliczenia przedmiotów to wyznaczniki nowej prozy Anny Wybraniec, 

która w trzecim już utworze, jaki miałem okazję przeczytać (wcześniej: Morarium publikowane 

w drugich „Wizjach” i Matronicowate ogłoszone w szóstym numerze „KONTENTu”) korzysta 

wprawdzie z odmiennego stylu, lecz niekoniecznie podejmuje odmienną problematykę. Fabuła 

każdego ze wspomnianych tekstów toczy się wszak na styku prawdy i fantazji, realnego i odre-

alnionego; tego, co postrzegalne, i tego, co metafizyczne. W tym sensie światy Anny Wybraniec 

zdają się nierzadko przypominać te, które znamy z mitograficznych próz Olgi Tokarczuk – to 

archetypiczne mikrokosmosy, zawieszone w bezczasie, tworzone z ułamków i „skrawków 

realnych historii”, jak pisał Jerzy Sosnowski. Porównanie Wybraniec do Tokarczuk nie jest jed-

nak wyjątkowo trafne, ponieważ druga z autorek zdecydowanie lepiej posługuje się pisarskim 

warsztatem i znacznie sprawniej korzysta ze stylistyki, jaką jest proza realizmu magicznego. 

W Świętej Bogumile Prohibicji drażnią między innymi nietrafione odniesienia kulturowe, które – 

gdy skonfrontować je z zresztą elementów tworzonego przez autorkę rekwizytorium – okazują 

się nie na miejscu, jak choćby „środki stylistyczne rozmnażające się cudownie jak chleb i pliki 

na torrentach” lub masowa „produkcja hummusu”, mająca miejsce, jeśli dobrze rozumiem, 

tuż po przemianie ustrojowej… Niemniej, istnieje jeszcze jeden powód, dla którego zderzenie 

Wybraniec z Tokarczuk okazuje się nie w pełni uzasadnione. Myślę przede wszystkim o czytelnej 

u Wybraniec ironii. To właśnie ona pozwala czytelnikom i czytelniczkom próbować odczy-

tywać i odkodowywać tekst na innej płaszczyźnie niż wyłącznie jako hagiografię fikcjonalnej 
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postaci.„W swoich rozlicznych romansach zbierała dokumentację fotograficzną i sprzedawała 

abonamenty milczenia, ucząc niewiernych mężów, jak płacić dużo za małe milczenie”; „[…] 

Bogumiła Prohibicja zrozumiała, że musi obalić kapitalizm, bo ludzie nie wiedzą, co dla nich 

dobre”. W gruncie rzeczy ironiczny jest przecież sam koncept tej prozy, która przedstawia 

historię małomiasteczkowej świętej, pochodzącej z jednego z bloków, z „klatki obok”. Święta 

Bogumiła Prohibicja w samobójczej misji decyduje się kupić, zebrać i zgromadzić tak wiele, 

aby wszyscy mieli po równo, a mówiąc precyzyjniej – jak najmniej. W końcowym rozrachunku 

sama podlega defragmentacji, całkowitemu i totalnemu uszczupleniu, które napawa ją radością.

Niemniej, jak już wspomniałem, święta Bogumiła jest dla czytelników i czytelniczek 

całkowitą enigmą – to postać widmowa, nieuchwytna, zawieszona między różnymi histo-

rycznymi okresami, plotkami i opowieściami. Wiemy przecież, że legendę o świętej Bogu-

mile poznajemy niebezpośrednio, z drugiej ręki. Jest to wyraźnie podkreślone w pierwszym 

fragmencie utworu: „O świętej Bogumile Prohibicji opowiadała mi matka. Matka zobaczyła, 

usłyszała i dotknęła zanim uwierzyła, ja tylko usłyszałam, ale też uwierzyłam, bo jak mo-

głabym własnej matce nie wierzyć?”. Owa widmowość świętej Bogumiły Prohibicji nakazuje 

domniemywać, że jest ona raczej symbolem niż pełnoprawną bohaterką z krwi i kości. Co 

zaś symbolizuje? Najprawdopodobniej chodzi tu o lata transformacji ustrojowej, burzliwego 

momentu przejściowego w historii Polski, który dla Wybraniec okazuje się – w jakiś sposób 

– momentem dla tej historii kluczowym. Święta Bogumiła jest wszak sklejona z odmiennych 

punktów widzenia, urwanych informacji, licznych głosów, które musiały o niej opowiadać, 

jednak z opowieści tych nie wyłania się żaden spójny przekaz; optyki opowiadających są na 

tyle od siebie odmienne, że trudno mówić o jakiejkolwiek koherentności. Tylko jedno jest 

pewne: na naszych oczach dokonuje się właśnie rozpad świata.

Ta wielość perspektyw nakazuje traktować hagiografię świętej Bogumiły jako urban le-

gend, miejską legendę skupiającą się wokół przekształcenia Polskiej Republiki Ludowej w III 

Rzeczpospolitą (a także wszystkich tego faktu konsekwencji), przekazywaną z ust do ust 

tak wiele razy, że nie można mówić o jej prawdziwości lub nieprawdziwości. Trudno jednak 

doszukiwać się tu nowatorstwa – nasuwają się skojarzenia choćby z prozą Stasiuka (m.in. 

z Duklą); transformację w literaturze polskiego realizmu magicznego lat dziewięćdziesiątych 

badał też swego czasu Przemysław Czapliński. Zadajmy więc inne pytanie: co wynika z tej hi-

storii? Mamy tu bowiem mieszające się ze sobą, nigdy nie dokończone wątki, fabularny nieład 

i pogmatwanie, a przede wszystkim – poczucie, że ironia, z której Wybraniec korzysta tak 

chętnie, nie utrzymuje się w trakcie całego opowiadania. Być może zbadanie tych momentów 

pisanych „na poważnie” będzie w stanie rozsupłać tę kwestię? Przyjrzyjmy się jednej ze scen, 

w których wątek religijny nie odgrywa roli jedynie żartobliwego odniesienia:

Zło jednak wciąż ciężarówkami napływało do miasta i kiedy święta Bogumiła 

Prohibicja obawiała się, że ulegnie, że już nie zdołają wykupić niczego więcej, wtedy 

Bóg zesłał jej chasydów.

– Szechina – mówili – jest we wszystkim, to boskie iskry, które trzeba zebrać, by świat 

był wreszcie kompletny – i podawali mieszkańcom towary prosto z naczep.



„Szechina”, a więc słowo pochodzenia chaldejskiego oznaczające „obecność, zamieszkiwanie” 

– co znaczy w tym kontekście? Czy Wybraniec, wtrącając do opowiadania wątek chasydów, 

dzięki którym ulice miasta „w końcu były na swój obraz i podobieństwo”, chce nieironicznie 

podkreślić wagę przedmiotów, materialnych nośników znaczeń? Potwierdzeniem tego wydają 

się powtarzające się wyliczanki, ciągłe wymienianie, obszerne i niekończące się spisy rzeczy, 

które konstytuują przedstawioną rzeczywistość (charakterystyczne między innymi dla twór-

czości Leopolda Buczkowskiego [Pierwsza świetność, Kąpiele w Lucca], który chciał – mówiąc 

w wielkim skrócie – zbliżyć się do przekazania prawdy o świecie za pomocą niemalże kom-

pulsywnego dokumentowania i archiwizowania różnych jego elementów): 

Budynki puchły, z okien zwieszano kosze, w koszach kosze koszy, w sklepach 

brakowało towarów, brakowało dzików i świstaków na fotokomórki, brakowało 

tańczących kwiatków, piesków kiwających głowami, dmuchanych szklanych ryb, 

ceramicznych kozaczków i kryształowych szpileczek, świnek na szczęście, słoni na 

szczęście, aniołków z ceramiki, z masy plastycznej i solnej, pastereczek, a święta 

Bogumiła Prohibicja znowu z zachwytem przyglądała się pustym półkom w sklepach.

Mimo wszystko – na końcu – nie sposób nie odczuwać interpretacyjnej bezradności. Bo 

jeśli w Świętej Bogumile Prohibicji rzeczywiście mówi się o postępującym rozpadzie zastanego 

świata (uwypuklone zostało to na końcu prozy), o jego zarówno dosłownej, jak i przenośnej 

transformacji w coś nowego, a jednocześnie – gorszego, mówi się o tych kwestiach niekon-

sekwentnie. Główna bohaterka tekstu zdaje się czerpać z dezintegracji świata wielką radość, 

spełnienie osiąga dopiero wtedy, kiedy dematerializuje się w swoim pustym mieszkaniu. 

Tego samego nie można powiedzieć o narratorce – wyliczającej, katalogującej i rejestrującej 

znikające, rozkradane przedmioty. To przecież gest silnie upamiętniający, mający na celu 

zachowywanie tego, co właśnie odchodzi, ratowanie ginących szczątków. Z drugiej zaś strony 

narratorka utworu – jak udowodniliśmy wcześniej – odnosi się do opisywanego świata z iro-

nią, jest mu ewidentnie obca, nie czuje z nim silnych powiązań, dystansuje się od niego; ma 

osobisty stosunek wobec tekstu (wynika to choćby ze wstępu do opowiadania), lecz nie wobec 

przedstawionych w nim realiów.

Czy to błąd, niekonsekwencja w konstrukcji opowiadania, czy raczej wspomniana wcze-

śniej postmodernistyczna gra z odbiorcą i odbiorczynią, celowe ich mylenie, konstruowanie 

takiego przekazu, który składałby się z dziesiątków innych przekazów, jednak nie tworzących 

ze sobą jakkolwiek spójnej całości? Przyjmuję, że obie odpowiedzi mogą być prawdziwe. Jeśli 

jednak prawdziwa jest ta druga – nie potrafię powstrzymać odczucia, że prowadzona ze mną 

gra nie była warta przysłowiowej świeczki.
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Pośpiech

Tak, mówię do telefonu, tak, leczyła się. Nie mogę teraz rozmawiać, mówię, jestem w taksówce. 

W lusterku wstecznym łapię znudzone spojrzenie taksówkarza. On już wszystko w życiu sły-

szał. Tak, jestem w drodze. Tak, jak najszybciej. (W takich wypadkach wskazany jest pośpiech, 

chociaż właściwie nie bardzo wiadomo dlaczego.) Leczyła się, powtarzam. Wszystko powinno 

być w karcie. Tak, na pewno jest karta. O tak, zażywała. Pewnie, że zażywała.

Zażywała bellvitan: najpierw pięć mililitrów raz dziennie, potem dwa razy po pięć, osta-

tecznie rano i wieczorem po dziesięć plus doraźnie, w razie potrzeby – czyli w sumie niemal 

codziennie – do obiadu jeszcze pięć. Brała serenix: w takich niebieskich tabletkach, które 

wcześniej były czerwone, ale potem je zmienili, bo im pewnie w jakichś badaniach wyszło, 

że czerwony jednak niedobry – że grupa kontrolna, która żarła niebieskie placebo miała się 

później znacznie lepiej od grupy pasionej placebo czerwonym. Oczywiście łykała też positi-

vum: początkowo dostępny bez recepty, a więc jedzony na tony, później na receptę, a więc 

już tylko na kilogramy, chociaż, prawdę mówiąc, z receptą nigdy nie było problemu, lekarze 

nigdy nie robią w takich sprawach trudności: wypisują, zostawiają na recepcji, może odebrać 

ktoś z rodziny, nie ma żadnego problemu. Calmer brała stosunkowo krótko: nie pasowały jej 

te zbyt duże, nieco chropowate tabletki, jakich już się dziś właściwie nie spotyka – już sam 

dizajn dowodził, że to jest lek starej generacji – tłukło się jej to widelcem na proszek i robiło 

zawiesinę na łyżce wody. Wyglądało to obrzydliwie i smakowało podobno też. Ale najdłużej 

ze wszystkiego przyjmowała tranquilan: początkowo bezwiednie, później wedle wskazania 

lekarza dziesięć kropli na dobę, czyli dokładnie o pięć mniej niż wedle wskazania innego leka-

rza już od paru miesięcy wlewaliśmy jej do herbaty. Był więc dylemat, co robić, bo w zasadzie 

po wizycie u tamtego drugiego wychodziłoby na to, że trzeba jej tę dawkę zmniejszyć, ale 

przecież nawet i tamto piętnaście cudów nie zdziałało, ostatecznie więc dostawała dziesięć 

kropli legalnie na łyżce, a kolejnych dziesięć (ale już nie piętnaście) dalej szło do herbaty, 

może tylko nie każdego dnia.

Później długo zażywała też jakiś jeszcze jeden lek o innej nazwie, ale tej samej substancji 

czynnej. Brała zresztą całe mnóstwo innych leków – z przepisu lekarza lub wbrew przepisom 

lekarza, świadomie lub nieświadomie: kto wie, może i potajemnie. Może oprócz dziesięciu 

legalnych kropel i dziesięciu kropel w herbacie, aplikowała sobie pokątnie jeszcze i kolejnych 

dziesięć? Bo po tym, jak się ją pierwszy raz przekonało, że może jednak powinna, że może 

należałoby – nie było już nigdy z tym żadnych problemów. Brała najpierw spolegliwie, potem 

gorliwie, ostatecznie dość fanatycznie. 

Łączyła, czego nie należy łączyć. Przed użyciem niekiedy nie konsultowała się z lekarzem 

ani z farmaceutą. Zwiększała sobie dawki. Przekraczała zalecaną dawkę jednorazową. Prze-

kraczała maksymalną dawkę dobową. Drastycznie schudła, potem przytyła, potem znowu 

schudła. Wypadały jej włosy. Miała napady senności, a później nawroty bezsenności. Puchły 

jej stopy. Pociły jej się dłonie. Budziła się w nocy z palpitacją serca. Miała przewlekłe zaparcia. 
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Wyskoczyły jej pryszcze jak u nastolatki. Łamały jej się paznokcie. Straciła apetyt. Wymio-

towała. Dręczyły ją migreny. Drętwiały jej ręce i nogi. Dostawała skurczów. Miała napady 

swędzenia. A jeśli chodzi o tamto – to nie, nie pomogło. Tamto jej nie przeszło. Nadal miała 

tamte myśli, nadal miała tamte stany. Nie minęło.

Potem nie wiadomo już było, które objawy są wynikiem pierwotnej choroby, a które są 

objawem ubocznym nadużywanych leków. Zaczęła się leczyć na serce. Zaczęła się leczyć na 

nadciśnienie. Brała jakieś leki osłonowe na żołądek i wątrobę. Pamiętam rozmowę z jakimś 

lekarzem, który zapisując jej leki przeciw objawom ubocznym innych leków, ostrzegał nas 

przed ich możliwymi objawami ubocznymi. 

I te objawy uboczne znakomicie betonują samą chorobę. Chory ogromnie zyskuje na ob-

jawach ubocznych, bo to są pierwsze realne, namacalne objawy, którymi można się chwalić 

przed całą rodziną. Mówiliście, że nic mi nie jest – a tu, proszę, serce i wątroba. Mówiliście, 

że samo minie, a patrzcie, jak mi włosy wypadają, jak mi się łamią paznokcie. Mówiliście, 

że mam nie wymyślać, że mam się nie wygłupiać, że mam nie robić jaj – no to macie na 

papierze moje ekg, moje echo serca, mój poziom hormonów, moje usg jamy brzusznej. Tyle 

razy powtarzaliście, że wystarczy wziąć się w garść – a tu dreszcze, skurcze, zaparcia, poty, 

duszności i wymioty. Prawdziwa choroba się z tego po drodze zrobiła. 

Czasem musi być też odwrotnie, myślę, siedząc na tylnym siedzeniu taksówki. Czasem to 

sam chory musi być osobą, która w objawach ubocznych po raz pierwszy dostrzega objaw 

choroby. No, faktycznie, coś mi jednak dolega. Chociaż nie, pewnie się to jednak rzadko zda-

rza – może u leczonych przymusowo. Zwykle chory, który przyjmuje leki, jest już chorym 

częściowo spacyfikowanym – chorym, który uznał swoją chorobę i w pełni się z nią ziden-

tyfikował. A chory, który uznał przymus swojego leczenia, jest w jakimś sensie w ostatnim, 

całkowicie nieuleczalnym stadium choroby. 

Kluczowy jest ten moment, kiedy – najpierw dla bliskich, najpierw przed bliskimi, ale po-

tem jednak przed samym sobą – chory przyznaje, że faktycznie jest chory: kiedy uznaje, że 

jest osobą potrzebującą pomocy, kiedy uznaje, że tej pomocy musi się bezwarunkowo poddać. 

W tym momencie chory po raz pierwszy od lat zostaje za swoją chorobę nagrodzony. Każdy 

lekarz od razu powie, że samo podjęcie leczenia jest już połową sukcesu, chociaż w istocie 

jest zarazem kompletną porażką, od której nie ma już odwrotu. Rodzina też nieodmiennie 

przyjmuje podjęcie leczenia z aprobatą i nadzieją. Niemal żadna rodzina nie próbuję chorego 

przed leczeniem obronić, niemal każda – i trudno się dziwić – rzuca się z entuzjazmem w ot-

chłanie leczenia, a choć z pozoru rzuca tam głównie osobę chorą, to trzeba uczciwie przyznać, 

że zwykle w to leczenie z pełnym impetem rzuca się cała rodzina w komplecie. 

Chociaż nadzieje związane z podjęciem leczenia szybko okazują się płonne, to chory i tak 

otrzymuje potężną nagrodę w postaci akceptacji – zwykle po raz pierwszy od wielu lat – którą 

przy braku symptomów realnej poprawy rychło znacznie odczytywać jako akceptację swojej 

choroby, później jako akceptację siebie w powiązaniu ze swoją chorobą, a ostatecznie akcep-

tację swojej osoby pod wyłącznym warunkiem dalszego trwania w chorobie. Rolą chorego jest 
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chorować i chory – który już wcześniej rodzinie tyle krwi napsuł – nie będzie przecież aż tak 

podły, żeby nagle przestać chorować, szczególnie teraz, kiedy zbiorowym wysiłkiem całej ro-

dziny choroba została oficjalnie, naukowo usankcjonowana, co wszyscy przyjęli z tak wielkim 

entuzjazmem. Prawda jest taka, że po otrzymaniu diagnozy każdy chory natychmiast zaczyna 

chorować ze zdwojonym zapałem i gorliwością. Jeśli początkowo jakichś dopełniających obraz 

choroby objawów brakowało (a wielu chorych początkowo choruje zupełnie po partacku), to 

zaraz się je grzecznie i sumiennie wytworzy. Do następnej wizyty choremu odpowiednio się 

pogorszy, co wszyscy zaraz dobrze przyjmą: widać, że diagnoza była słuszna, a leczenie jest 

konieczne. Zwiększenie dawek jest konieczne, włączenie nowego leku jest konieczne, najbardziej 

jednak konieczne jest samo dalsze chorowanie. I teraz zaczyna sie chorowanie pełnoetatowe, 

nie, jak dotąd, z doskoku. Teraz kończy się czas chorowania intuicyjnego, teraz chory choruje 

w oparciu o rzetelną wiedzę medyczną, przy pełnym wsparciu profesjonalistów i najbliższych. 

Chory, który podjął leczenie, przechodzi z amatorstwa na zawodowstwo. 

Fakt podjęcia leczenia wszystkie strony zaczną też rychło wykorzystywać przeciwko sobie. 

Czemu macie do mnie pretensje, przecież się leczę? Czemu ci się nie poprawia, przecież się 

leczysz? A poprawiać też się czasem będzie – poprawa to jest najtrudniejszy do kontrolo-

wania objaw uboczny. Momenty poprawy będą dla wszystkich najtrudniejsze, będą godziły 

w cały pracowicie klejony gmach rodzinny. Chory, który przestaje chorować. Co to za chory? 

To już nawet chorować porządnie nie możesz? Tylko tyle się przecież od ciebie wymaga. To 

po co to wszystko było? To my tu sobie żyły wypruwamy, a tobie się już nawet chorować nie 

chce? I w drugą stronę: to co, już mi nawet chorować teraz nie będzie wolno? Wszystko mi 

odebraliście i teraz jeszcze chcecie mnie mojej choroby pozbawić? Jesteś chora, no to choruj. 

Jestem chora, no to chcę chorować.

I prawda jest taka, że oni zawsze to robią w okresach poprawy. Różne są na ten temat teorie 

– na przykład, że chory pod wpływem leczenia odzyskał dość sił, by spróbować to zrobić. Ale 

prawda jest też taka, że ta poprawa jest dla chorego najgorsza, że chory, który tyle już zniósł 

i tyle się dotąd nacierpiał, tego ostatniego cierpienia już znieść nie może. Oni zawsze – za-

wsze – robią to tylko i wyłącznie w okresach poprawy: i ona też za każdym razem robiła to, 

gdy było lepiej, a nigdy, gdy było naprawdę źle. Nic więc dziwnego, że rodzina natychmiast 

zaczyna się martwić, kiedy tylko choremu nieco się poprawia. Rodzina w ogóle nie robi nic 

innego poza nieustannym martwieniem się, a od czasu postawienia diagnozy martwi się 

pełnoetatowo, tak jak chory na pełen etat choruje. Rodzina się martwi i za to jest nagradzana, 

w tym martwieniu się jest cały czas umacniana. Martwimy się o ciebie. Wszyscy się o ciebie 

martwią. Musi pani zrozumieć, że rodzina się o panią martwi. Panie doktorze, my się tak 

martwimy. Doktor z uznaniem kiwa głową. Martwimy się, żeby znowu się nie powtórzyło 

tamto, żeby znowu nie doszło do najgorszego.

Tak, mówię do telefonu, siedząc na tylnym siedzeniu taksówki. Tak, to się już wcześniej 

zdarzało. Nie wiem, ile razy. Tak, więcej niż jeden, o wiele więcej. Pięć, może siedem... Nie, 

nie sądzę, aby to mógł być wypadek. Tak, wtedy również u państwa. Tak, to też powinno 



K O N T E N T.  K WA R TA L N I K  L I T E R A C K I

128

być w karcie. Tak, wyrażam zgodę. Tak, jestem pełnoletni. Tak, ona sama też bez wątpienia 

ewentualnie wyrazi zgodę. Ja też mam taką nadzieję. Tak, jestem w drodze. Nie, proszę nikogo 

innego na razie nie zawiadamiać. Ja sam zawiadomię wszystkich w obu wypadkach.

Faktycznie nie ma potrzeby na tym etapie angażować wszystkich pozostałych. Przypu 

szczalnie każdy był już choć raz w tej sytuacji – był osobą, która ją znajduje, która jej prze-

szkadza, przerywa czy uniemożliwia, albo był osobą, do której tamta pierwsza dzwoni, albo 

do której dzwoni jakaś instytucja. Nie ma potrzeby ściągać od razu całej rodziny, zwłaszcza 

gdyby to się miało skończyć tak jak zwykle dotąd, no a gdyby ten jeden, jedyny i wystarczający 

raz miało się skończyć inaczej, to i tak się jeszcze wszystkich zdąży ściągnąć.

W obu wypadkach... Bo faktycznie sprawy mogą potoczyć się teraz wedle dwóch możliwych 

scenariuszy, a to, że dotąd zawsze toczyły się zgodnie z jednym i tym samym, to absolutnie 

nic nie znaczy. Ta druga ewentualność – że tym razem nikt nie przerwie i nikt skutecznie nie 

uniemożliwi – ciągle jest gdzieś na wyciągnięcie ręki. Tamta pierwsza zawsze będzie liczeb-

nie przeważać, zawsze będzie ileś tam do zera, a na końcu najwyżej do jednego. Niezliczone 

razy ktoś przerwie i uniemożliwi, a tylko ten jeden raz sprawy potoczą się dalej niż dotąd, 

coś się przeważy, coś się bezpowrotnie przechyli na drugą stronę. To się zdarzy tylko jeden 

raz – a w wypadku kobiet to niemal nigdy nie jest pierwszy raz, tylko, statystycznie rzecz 

biorąc, podobno ósmy czy dziewiąty. 

Za pierwszym razem to jest oczywiście coś zupełnie najgorszego, ale za drugim, trzecim 

– już jednak nie. Robi się z tego jakieś takie przesilenie wieńczące okres dobry (czyli zły), po 

którym rozpoczyna się okres zły (czyli w jakimś sensie jednak lepszy). I rychło to przestaje 

być najgorsze, bo wszystko się to jakoś wyrównuje i uśrednia – przez cały czas jest general-

nie koszmarnie, ale szybko człowiek przestaje się tym przesadnie emocjonować i wszelkie te 

iglice na wykresach, te wszystkie gwałtowne wyładowania, te kryzysy i przełomy – znosi się 

nadspodziewanie spokojnie. Zdumiewające jest, jak wielu ludzi – z wyjątkiem pierwszego razu 

– potrafi w takiej sytuacji zachować względny spokój, nawet jeśli chodzi o najbliższą im osobę. 

Tamten pierwszy raz pozostaje w sumie niepodrabialny – wtedy różne okrzyki, blednięcia 

i omdlenia – przy wszystkich kolejnych cała rodzina reaguje o wiele mniej malowniczo. Aha, 

mówi ktoś do słuchawki. Rozumiem, mówi drugi. No tak, kwituje następny.

Może to jest ta ostatnia bariera, którą osoba chora musi jeszcze sforsować. Musi się prze-

drzeć przez ten mur obojętności i lekceważenia, przez to przekonanie, że ona nawet tego nie 

jest w stanie porządnie zrobić. Od pewnego momentu wypadałoby jej w sumie kibicować. Bo 

to oczywiście jest bardzo przykre, jeśli się jest tą osobą, która ją bezpośrednio znajduje – 

chociaż trzeba przyznać, że ona to jakoś dozuje, tak to jakoś organizuje, by znajdującym nie 

była zawsze ta sama osoba – ale i tak nie do przebicia jest ta przykrość codzienna, ta niby 

uśredniona i spowszedniała. Ten żal, którego nie można wypowiedzieć, ta wściekłość, którą 

najbardziej chciałoby się wykrzyczeć w momentach względnej poprawy. 

Ta stała myśl: czy ona nie może być mniej więcej normalna? Czy ja nie mogę mieć normalnej...? 
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Ale ona to natychmiast odwraca, bo w kwestii odbijania win ona jest naprawdę mocnym 

dżudoką, świetnie wykorzystującym siłę przeciwnika. Ona to stale wyczuwa i od czasu do 

czasu mówi wprost: pewnie sobie myślicie, czy ja nie mogę być normalna. Każdy z was pew-

nie myśli: czy ja nie mogę mieć normalnej...? I zaraz wszyscy nieszczerze zaprzeczają i ta 

nieszczerość ich potem dręczy, więc na pewien czas zdwajają wysiłki: rodzina też ma okresy 

względnej poprawy, które nieodmiennie rozmijają się z okresami względnej poprawy u cho-

rej. Ale ostatecznie to nic nie daje, na dłuższą metę nie da się nie mieć do niej żalu. Podobnie 

jest z tamtymi wyskokami: zaraz po nich przez chwilę potraja się wysiłki, ale ostatecznie 

po czymś takim wszyscy raczej wściekają się na nią jeszcze bardziej niż przedtem. Po prostu 

już nie da się na nią nie wściekać (nie przestając równocześnie sumiennie się martwić): aż 

wreszcie człowiek dochodzi do etapu, kiedy zaczyna się na nią wściekać głównie za to, że się 

po prostu nie da na nią nie wściekać. 

A w tamtych okresach chwilowej poprawy – po których od razu widać, że są chwilowe 

– myśli się: czy nie mogłoby się jej poprawić naprawdę? Czy ten bellvitan w płynie, serenix 

w zmiennobarwnych tabletkach, tamto positivum w kilogramowych transzach, tamten calmer 

w chropowatej zawiesinie, tamten tranquilan w nadliczbowych kroplach – czy to by jej nie 

mogło po prostu pomóc? Czy wraz z włosami, paznokciami, sercem, snem i wątrobą, szlag nie 

mógłby trafić również tamtych stanów i tamtych myśli? A jeśli nie, to czy ta równia pochyła 

nie mogłaby być bardziej urwista? Skoro nie można liczyć na żaden dłuższy płaskowyż, to 

może już jednak lepsza jest dobra przepaść? 

I właśnie dlatego, kiedy słyszę w telefonie ten kojący, a zarazem ostrzegawczy głos, który 

oznajmia mi – wciśniętemu bezradnie w tylne siedzenie niepotrzebnie spieszącej się taksówki 

– że wszystko dobrze, że jest pod kroplówką, że teraz śpi, że stan jest stabilny, że całe szczęście 

ktoś był na miejscu, że tym razem się udało, że było w sumie o włos, że wszyscy mieliśmy 

sporo szczęścia, że i tym razem wszyscy zdążyli na czas – właśnie dlatego w pierwszej, bardzo 

krótkiej, ledwie uchwytnej chwili myślę sobie: szkoda. 
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komentarz: paulina małochleb

Zeszyt i ołówek

„Do pisania potrzebne są zeszyt i ołówek” – myśli bohater opowiadania Bajka o Lesznie 

Miłkowskiego, po czym sam się poprawia, że do pisania potrzebne są tak naprawdę „dupa 

i ołówek”. Wydaje się jednak, że nie tylko one się przydają, albo nie tylko na nich – jakby to 

powiedzieć – opiera się sam autor. W dwóch tomach zbierających opowiadania, Wiście (Fun-

dacja Zeszytów Literackich 2014) i Drugim spotkaniu (Zeszyty Literackie 2017) odnajdujemy 

teksty, które gładko łączą w sobie między innymi literackie metafikcje, nostalgiczną topografię 

miast, komemoratywne roztrząsania historii i postholokaustowe rozliczenia. Między nimi zaś 

przemykają teksty o wychowaniu, sprzątaniu, pracy, o wieczorach autorskich i życiu w mieście. 

Autor odwołuje się do własnego dzieciństwa, analizuje relacje rodzinne, snuje anegdotycz-

nie rozważania nad losem i obowiązkami pisarza. Miłkowski nigdy jednak nie mówi niczego 

wprost, jak ognia unika tonu sentymentalnego, jasno wyrażonych uczuć. Żadnych wyznań, 

deklaratywnych monologów. Żaden z jego bohaterów niczego nie wyjaśnia, nie mówi szczerze 

i otwarcie, choć żywioł mowy stanowi zawsze ich stan właściwy – tutaj wszystko odbywa się 

w gadaniu, niczym w filmach Woody'ego Allena. Miłkowski próbuje jednak opowiadać mi-

mochodem, buduje zawsze dwie historie, przy czym ta właściwa, ważniejsza, ukryta jest za 

pierwszą i pretekstową. Dramatyczne, tragiczne, egzystencjalne, rozpaczliwe (bo właściwie 

nie zna on innych tonów) ukrywa się zawsze za humorystycznym, trywialnym, przyziemnym, 

codzienno-banalnym. W ten toporny sposób próbuję wyjaśnić, że Miłkowski zawsze pisze 

o czymś innym niż to, o czym czytamy i tak samo dzieje się w Pośpiechu. 

Nie ma tutaj znaczenia, że bohater wylicza listę leków na depresję – sprawdźcie ich na-

zwy, nie istnieją. Nie ma znaczenia, że jedzie taksówką, by zdążyć do szpitala, by spotkać się 

z krewną, która próbowała popełnić samobójstwo. Że rozmawia przez telefon, a łypie na niego 

znudzony taksówkarz. Tytułowy pośpiech nie ma tu żadnego znaczenia, stanowi wyłącznie 

formę, pewnego rodzaju konwencję, którą należy przywołać, gdy pisze się o reakcji rodziny na 

chorobę kogoś bliskiego. W sposobie organizowania swoich fabuł Miłkowski podąża tropem 

Gombrowicza: chciałby pisać tylko o prawdzie i człowieku szczerym, wolnym, ale jednak 

większość swej twórczości poświęca na walkę z formą, wyliczanie jej skrofulicznych odmian 

i ograniczeń. Miłkowski chciałby opowiadać o prawdziwych odczuciach swych postaci, ale 

ich pokazanie nie jest już dzisiaj w literaturze możliwe, ściągałoby autora w stronę mielizn 

patosu i jałowości wielkich słów. W Pośpiechu ich nie znajdziemy, bo Miłkowski ma na nie 

niezwykle wyczulone ucho. 

W jego opowiadaniu pojawia się niezwykle ważny społecznie temat, ostatnio coraz bardziej 

widoczny także w medialnych komunikatach – temat depresji, złego samopoczucia, doła 

psychicznego. Pośpiech nie jest jednak studium osuwania się w depresję, a opowieść o pewnego 

rodzaju współuzależnieniu i współchorowaniu, zmianie w zachowaniach całej rodziny, której 

rytm życia i troski zmieniają się pod wpływem jednej osoby z depresją. „Piekło to inni” – ten 
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cytat z Sartre’a wyjątkowo mocno pasuje do Pośpiechu. Oko autora nie zwraca się bowiem na 

koszmar chorej, ale na pewnego rodzaju spięcie, stan walki i wyczekiwania, jakie jej choroba 

wywołuje w rodzinie. 

We wcześniejszych opowiadaniach autora pojawiają się odwołania do jego zawodu wy-

kształconego, psychologa. Są one jednak skąpe, często ironiczne, zawsze dystansujące bo-

hatera od sytuacji, w jakiej się znalazł. Na takich prawach pojawia się odwołanie do wiedzy 

psychologicznej w Survivalu, gdy bohater musi posprzątać mieszkanie aktywnego alkoholika 

(choć tutaj psycholog walczy o lepsze ze sprzątaczką), albo w Innych zaletach – gdy analizuje 

relację między mężczyzną, który porzucił prześladującą go kobietę, ale jednocześnie mocno 

przeżywa wszystkie znaki prześladowania, wczytuje się w listy, szukając potwierdzenia swojej 

przewagi emocjonalnej. Jednak najsilniej wiedza ta ujawnia się właśnie w Pośpiechu, bo tutaj 

wiwisekcji podlega konkretny problem psychologiczny i do jego literackiego przetworzenia 

autor także potrzebuje psychologii. 

To jedno ze statycznych opowiadań Miłkowskiego, w którym cała dynamika przenosi się 

na poziom rozgrywki emocjonalnej między postaciami, wytwarzania krępującej wszystkich 

relacji, budowania jakiejś formy zniewolenia. Nie jest to thriller, bo autora nie interesuje pato-

logiczny układ rodzinny, przeciwnie, pokazuje konsekwencje szczerych, opartych na miłości, 

trosce i zaufaniu kontaktów – od tej formy nie ma ucieczki. Ostatecznie wszyscy trzymają 

się na muszce, wyrządzają sobie krzywdę, kończy się związkiem toksycznym: „Zwiększenie 

dawek jest konieczne, włączenie nowego leku jest konieczne, najbardziej jednak konieczne 

jest samo dalsze chorowanie. I teraz zaczyna się chorowanie pełnoetatowe, nie, jak dotąd, 

z doskoku. Teraz kończy się czas chorowania intuicyjnego, teraz chory choruje w oparciu 

o rzetelną wiedzę medyczną, przy pełnym wsparciu profesjonalistów i najbliższych. Chory, 

który podjął leczenie, przechodzi z amatorstwa na zawodowstwo”. 

W dobie spotów reklamowych uświadamiających widzom telewizji istnienie depresji jako 

jednostki chorobowej, pokazujących depresję jako coś więcej niż rozleniwienie i zmęczenie, 

Miłkowski ustawia poprzeczkę dużo wyżej, na innym w ogóle torze do skoków. Takie roz-

wiązanie, jakie wprowadza w swoim opowiadaniu, przypomina też czytelnikowi, czym jest 

literatura i że wolno jej dużo więcej. 

Paulina Małochleb – literaturoznawczyni, krytyczka literacka, sekretarzyni Nagrody im. Wisławy Szym-

borskiej. Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Młoda Polska. W 2018 roku nomino-

wała do Paszportów „Polityki” i zasiadała w jury Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima. Prowadzi blog 

ksiazkinaostro.pl.
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