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P A U L I N A  P I D Z I K

(wejście w las)









9

(s o s n a  s a r n a)

wybiega ze mnie  

niespokojny oddech do granicy lasu
zdejmuje sukienkę 
blizny 

drżące ciało
 

sarny
wynoszą z lasu ciszę





1 1

(w i l k i)

po śladach dzikich zwierząt uczyliśmy się lasu

umierania sosen grzebania ciemnych liści szukania ciepłych jam 
przytulania twarzy do 

zimnej ziemi chowania się w sobie przed sobą opadania mgieł 
szelestu strachu chłodu 

choroby prześwitów w koronach

jak wilki
dłonie wciąż lepkie od krwi i jeżyn



1 2

(z n a k i)

przepowiadaliśmy deszcze z lotu ptaków
powodzie z wierzbowych gałązek
szkliste oczy zwierząt przynosiły chorobę
mgły majowe przymrozki 

po procesjach zawieszaliśmy w oknach łąkowe wianki

chowaliśmy w sobie te znaki 
głęboko 
pod powiekami gorzki strach 
ciemny chłód 
budził nas przed świtem

woda zmywa złe sny

a dobre?
dobre i tak zostaną



1 3

(o g i e ń)

tamtej nocy ogień zajął las
zabierał młode ciała brzóz krwawiące jeżyny
usypiał drżące sarny 

w snach przychodziła do nas wielka woda
szaroniebieski chłód 
rozlewał się na polach 
przekraczał próg domu 

wdychamy ciemny zapach ognia
ślinimy palce czujemy gorączkę zimne dreszcze
obserwujemy kierunek wiatru
nadchodzi

woda oddaje
ogień jest większy

lęk wypala nam oczy



1 4

(w o d a)

bałam się jej
od pierwszych brzozowych gałązek 
które niknęły w ciemnym nurcie

zabierała znanych tylko z imienia dalekich sąsiadów
niechciane zimy  
i ziemię pod naszymi stopami 

nocami podchodziła pod próg domu 

jak las 
chłonęła nasze niedokończone historie



1 5

(z i e m i a)

byliśmy już cicho 
jak zwierzęta 

czują zapach chłodu nim nadejdzie

podglądamy zastygłe ciała
za chwilę ktoś wyciągnie nóż ktoś będzie nosił krew
do kogoś przylgną ślady
ktoś będzie musiał unieść

już w dłonie wkładano nam ziemię

niech zabiera to co jest jej
oddajemy jej pierwszeństwo





1 7

(z a p o w i e d ź)

przychodzą do mnie tamte noce 

milczące rzędy ciał 
powolne odbieranie oddechu
zanikanie liści
zapadanie w bladość prześcieradeł
chłód przełykany po kropli
płuca wilgotne od tłustej ziemi

drżenie zapalanej żarówki
czy jesteśmy już po jasnej stronie?



1 8

(o b ł ę d)

zabobonni mówią że to przez burze
wpuszczaliśmy je otwarci na oścież nabrzmiałe powietrze 
pęczniało w płucach odurzające porywy lęku i wiatru

w tamte noce gęstniał w nas obłęd 
wydłubać ziemię spod palców wyrwać siebie 
bez korzeni płynąć inną rzeką zrzucić liście

pamiętaj mamy ślady lasu na liniach papilarnych 
kora będzie odrastać przebijać się w kruchym
miejscu nim jesteś
 
stąd nie da się uciec







2 1

(p r a w o  l a s u)

prawo tego miejsca jest proste

ciała należą do ziemi wyłowione spod kry złe 
sny rzeki dusze kur jastrzębi 

próbujemy przełamać różowy opłatek karmić 
hostią zwierzęta wyrwać ze szponów tego kręgu choćby 
przez pierwszeństwo cięcia choćby przez pierwszeństwo 
krwi jarzębatkę zanosimy do gniazda już zamgloną ciepło 
szybciej uchodzi z ciała niż ręka dotyka noża

pamiętaj co zabiera las to lasu 



2 2

(p o z n a n i e)

rozpoznajemy w naszych zwierzętach choroby po imieniu
przywołujemy podchodzą od strony lasu ciemne mętne źrenice 
jak u dotkniętych złym wilków jeszcze niewidoczne 
dla dłoni jeszcze niedostępne dla oczu 
precyzyjnym ostrzem jak siekierą zabierają 
po kolei 

bosymi stopami wchodzimy w pobożny rytuał
budzimy się nadzy bez obcych pożyczonych skór rozkładających się  
poranionych ciał 

już nic nie odróżnia nas od piskląt
jesteśmy tylko drżeniem 



2 3

(w i e c z n e)

może jeśli jesteśmy to z tych dotknięć chłodu
lęku pulsującego jak deszcz na przednówku 

pijemy wodę z przebitych boków brzóz z ran
chrystusowych wytryskających źródełek rzek
podskórnego krwioobiegu

na zdrowie wieczne spoczywanie
w niepokoju ziemi





2 5

(c m e n t a r z)

czy wiesz które ciało wyznaczyło to miejsce które
pierwsze obróciło się w las czyje dłonie rozcięły ziemię

modlimy się by te szczeliny krwawiły otwarte
rozdrapane od zawsze na zawsze jak rana 
w chrystusowym boku by prochy jak ciało z krzyża 
gotowe były do z martwych powstania

pamiętaj krew także zmienia się w las
tamta już wyschła



2 6

(k r u c h e)

ta ziemia jest krucha
jak opłatek rozpuszcza się na języku cienki lód łamie się 
pod stopami topi się śnieg gubi ślady

trzeba łapać oddech pospiesznie  
jak dziecko wyłowione spod kry



2 7

(c h ł ó d)

odliczamy dni chłód wpływający do żył
powoli nabrzmiałe ciało więzi coraz mocniej wchodzimy w inny
las jasne wysokie pokoje po drugiej stronie okna

ojciec rozczesuje moje włosy głaszcze

jakby czułość mogła zmienić już odwróconą 
kolejność odchodzenia



2 8

(c e r e m o n i e)

oswajamy zapach rozpadu przezroczystość ciała 
martwe zamieszkało w tym domu na plecach czujemy 
nieobecność zwierzęta przestały wydawać odgłosy

roimy ciemną ciszę
wchodzimy w ceremonie różańców przesuwania koronek 
zakrywania luster odchodzenia od zmysłów zapalania gromnic 

jakby wszystko się stawało 
jakby dopiero teraz upomniał się o jego puste ciało



2 9

(k r e w)

trzeba zlizywać sączącą się krew dotykać ciemnych miejsc 
chować pod językiem nie rozpuszczać gęstego smaku 
pokrzyw niech parzą wkładać dłonie w rany brać w palce głaskać
czule ciągle ciepłe pulsujące blizny

przyjmujemy nasze chore ciała jak opłatek



3 0

(b o l e s n e)

znowu wracamy do tych miejsc 
kruchej ziemi pośrodku sosen gęstego chłodu 
białych prześcieradeł koralików różańców szeptów szklistych lęków

podobno kręgi na naszej rzece coraz szersze wchodzimy 
w tajemnice już za granicą zmysłów

odmawiamy tylko bolesne



3 1

(n a j ś w i ę t s z a)

obserwujemy obiegi rozcięte 
palce kładziemy na języku z ran płynie 
krew miesza się ze śliną krzepnie 
powoli zastyga w ciepłym ciele wchodzi 
w jego szczeliny wnika w strukturę 

na cierpkie usta przychodzą nam słowa o najświętszej 
krwi która wytrysnęła z przebitego brzozowego 
boku jak woda jak nasza ślina podobno ma moc uzdrawiania  

ziemia wciąż krąży podchodzi 
pod krawędzie pod opuszki wciąż nieuleczonej ze śmierci 
skóry wsiąka w kruche miejsca blizn zamyka w krwioobiegu prochów 

dzieli pomiędzy nas nierówno 
niesprawiedliwie









3 5

(s z c z e l i n y)

dopiero w rozpadlinach widzimy strukturę 
w kruchych miejscach kamienie pękają szczeliny wypełnia 
woda zwietrzała ziemia zakorzenia się zmienia się w las 

jeśli wyrastamy to z tych miękkich słabych miejsc ran 
rozdrapanych szczelin lęków
jeśli jest w nas jeszcze tamten las to silniejszy od skał



3 6

(l i n i a  c i ę c i a)

myślę o tej nieodbytej linii 
cięcia którędy by biegła gdzie prowadziła dalej które tkanki 
zdołała oddzielić od których uciec
tymczasem rozpisujemy krawędzie
na role drobne pęknięcia niegojące się przemilczenia

(siostro czy blaknięcie barw należy bardziej
do wierzchu czy spodu dłoni obróć i moje) 

drżenia wrastające pod palce jak paznokcie  
obdarte obgryzione 
do ziemi

(obróć i moje)



3 7

(s z c z e p i e n i e)

dopiero gdy światło dotyka ran 
widzimy blizny na gruszy jak ślady 
po szczepieniach na naszych chudych ramionach
zakorzeniają się rosną z kruchymi ciałami

jesienią znów zrozumiemy sens 
nacinania skóry kory nadgarstków głęboko 
za tłuste lukasówki ciężkie klapsy 
drobne ulęgałki 

namaszczamy nienarodzone 
chłodem szczepimy ziemię przyjmujemy obce



3 8

(k i n t s u g i) 

znów gasną barwy zmienia się faktura świata światła 
przychodzi ta pora mgieł chłodu jeszcze 
gryzę te sierpniowe dni jak gruszkę 
jak hostię w dniu pierwszej komunii 
(choć miała się rozpuszczać powoli jak 
śnieg na języku miała być biała jak białko budować 
mięśnie) do samego ogryzka i pestek kawałki 
które zostaną i tak nie skleją się 
w całość złotą 
żyłką zmierzch nadchodzi 

siostro nie mam już tamtego 
ciała to doszyte dołykane w kroplach kroplówkach  
kończy się w zgięciach łokci już sine rozkłada się 
czas

(gdy odejdę pierwsza) staniesz się starsza
zawsze byłaś 



3 9

(m o r z a)

mówisz siostro nigdy nie wypłynę na spokojne 
morze (czy to dlatego że nie mogłybyśmy się tam 
spotkać) na poziomie chłodu tego kruszącego się
ciała prześwitującego znad szpitalnego łóżka 
obserwuję drogi światła tu kładą się 
z cieniem inaczej gdzie indziej biegną 
miękną pod powieki gną się gałązki 
krzywią dłonie pokłute 
żyły życia pozrastane 

nie zrywaj ziemi łąk maków rumianków
pozwól cienkim łodyżkom kołysać się 
w rytmie tej pory jeszcze nie unoś obolałej 
główki pąków pękają

położę się obok na poszyciu podszewce 
na wyciągnięcie ramion lasu poczekamy 
świt rozleje nam morza dopiero
wtedy popłyniemy 
siostro 

(ty pierwsza) wedle 
kruchości starszeństwa   





4 1

(m s z y c e) 

już podnoszę głowę unoszę palce z krawędzi 
szpitalnej szafki zbierają okruszki pod opuszkami 
drobne mszyce martwe ciała choć może jeszcze 
ciepłe (może zbyt małe by objął je chłód przechodzą 
w ziarnistość światła stają się jasnym drganiem powietrza
w płucach) czuję już 
kres

(może) tak właśnie przychodzi 
w strzępkach drobinach grudkach ziemia 
zawsze znajduje drogę



4 2

( w c i a ł o w s t ą p i e n i e )

siostro mówisz o odwracalności ran
gojeniu się wracaniu w ciało wstępowaniu

znów przykładamy liście babki krew żyworódki
wsiąka rana zrasta się z ciałem ciemną szramą blizny
(jeśli przykładasz dłonie do mojego ciała prowadzisz je 
po liniach bólu czułych tkankach mówisz 
w kruchych jest cię więcej) 

czuję to pod palcami dopiero 
w tych śladach po wstępuję w ciało



4 3

(b o s o)

gdzie jesteś wtedy siostro 
pytasz gdy zabiera cię (gorączka czy chłód)
rozlewa się mętne pod spód powiek zamyka 
las czy rzeka 
czy to zawsze będzie pomiędzy 
nimi rozdzielać się 
ciało z ziemi i ciał spłodzone spłoszone 
zajęte przejęte pochowane rozłożone

kiełkuje

wybiegam z siebie boso wybiegam 
z ciała naga wynoszę 
głosy niskie mchy ciepłe sierści brzóz woda 
przez kruche naczynia łodyg płynie do góry 
w szczelinach znów się rodzi (nowe 
czy kres?)

siostro oddaję 
mój głos rzece oddaję moje ciało 
ziemi niech znów rośnie niech się staje



4 4

(k i n t s u k u r o i)

wciąż mgła choć światło miało rosnąć
miało przybywać barw ciała dni niespokojne 
morze wzbiera wypłukuje łączenia kruche 
żyły gołe gałęzie sine blizny znów 
biegną po liniach 
cięć nakłuć wkłuć 
otwierają 

ten czas rany zostają w szczelinach już pełno nie mieści się pustka 
słów gdy podchodzą wilki głaszczesz ich sierść na mojej skórze
rozpoznajesz ciemne miejsca czy wciąż bolą zapamiętujesz 
mapę śladów pod palcami czule mówisz w kruchym 
jest cię więcej

jesteś (czy) masz 
ciało wciąż ciepłe pulsuje 
ziemia



4 5

(w y j ś c i e)

te klisze się kończą 
to ciało się nie mieści w skali 
(rozpisujemy od jeden do ciemności)
te rzędy łóżek rytualne obchody jednostki
chorób historie wchodzą mi 
prosto przez wkłucia do obiegu 
naczynia niosą głosy (mieszkają w niej 
nocą wszystkie zwierzęta gdzie ukrywa je 
świt czy choroba zabiera?) blizny 
biegną dokładnie po liniach blizn 

nie należysz już do tego miejsca  
choć na kliszy naświetlone wyniesiesz w sobie jak las 
zamknięty w słoiku będziesz głaskać kruche brzegi tulić 
mówić za nią te głosy podzielone na role 

jesteś 
sarną ja wilkiem  



4 6

(z n ó w :  s o s n a  s a r n a)

znów wybiec 
z siebie drżenia poranionej skóry postrzelonej 
sarny przekroczyć granicę 

wrócić nosić jak otwartą 
ranę ciszę lasu 





J O A N N A  M U E L L E R
(kruchość, obejma, sklejanie)

Na początek poczynię wyznanie. Kiedy we wrześniu 2018 roku rozmawia-
łam z Pauliną Pidzik o jej projekcie książkowym – a było to przy okazji za-
jęć w „Pracowni pierwszej książki”, które prowadziłam w ramach festiwalu 
Biura Literackiego w Stroniu Śląskim – dokonałam na jej pisaniu, jak teraz 
to postrzegam, aktu krytycznej przemocy. Pamiętam, że zarzuciłam autorce 
ucieczkę od „realnych problemów tego świata” w poezję, jak mi się zdawało, 

„bezpiecznych” baśniowo-przyrodniczych motywów. Powiedziałam Paulinie, 
że ujmowanie w nawiasy tytułów zarówno wszystkich wierszy, jak i samej 
książki odczytuję na metapoziomie jako branie rzeczywistości w nawias tylko 
po to, żeby ukołysać się (i nas) w poezji – jak w płachtach hamaku – przyjem-
ną, ale oderwaną od świata bajką. Leśne i sarnie dekoracje autorki wydawały 
mi się wtedy usztucznionym – lub ugrzecznionym – sztafażem, w dodatku już 
widzianym w poezji Małgorzaty Lebdy, a jeszcze wcześniej u Joanny Lech 
czy – by wejść w ten las jeszcze głębiej – u Romana Honeta. Wybiegłam więc 
z (prawa lasu) Pauliny Pidzik (taki tytuł nosił wtedy jej projekt) w bliższy mi 
łomot miast, mas i maszyn, w poezję gniewną, zaangażowaną i głośną.

Ponowne (wejście w las) zaczynam od wyznania, że wtedy w Stroniu Ślą-
skim zgrzeszyłam krytycznym zaniedbaniem. Zarzucając autorce ucieczkę 
w nawiasy, tak naprawdę sama dokonałam na jej poezji apriorycznego aktu 

„nawiasowania”. Dla własnego komfortu czy poczucia bezpieczeństwa lek-
tury posłużyłam się skojarzeniami historycznoliterackimi i tak oto powstał 
ułatwiający (zaciemniający) wszystko nawias: „(sarna/blizny/las: Lebda/Lech/
Honet)”. Nawias, z którego – jak widać – poezja samej Pauliny Pidzik została 
wyrzucona. Piszę o tym lekturowym błędzie nie tylko dlatego, żeby prosić 
autorkę o  wybaczenie (i spróbować zadośćuczynić jej niniejszym tekstem),  
ale też po to, żeby przestrzec czytelników i czytelniczki jej książ-
ki – zwłaszcza gdy parają się krytyką – przed popełnieniem podobnego  
grzechu złudnych paralel. 

4 8 p o s ł o w i e



Dokąd zatem, umknąwszy porównaniom, biegnie napisana ręką Pauliny sar-
na przez napisany las? Do jakiego przynależy gatunku – i ona, i czyhający 
na nią wilk? Sporo wyjaśnia pierwszy wers tekstu (poznanie): „rozpoznajemy 
w naszych zwierzętach choroby po imieniu”. Jeśli czytać go właśnie tak, bez 
przerzutniowego wglądu w kolejną linijkę, okazuje się, że chodzi tu nie tyle 
o  imienne rozróżnianie „naszych” stworzeń (akt nazwania, a zarazem bra-
nia w posiadanie, bliski adamowemu?), ile o coś, co ma znamiona diagnozy 
medycznej – rozpoznawane przecież wcale nie są zwierzęta, lecz kryjące się 
pod ich imionami choroby. Autorka – a właściwie podmiot zbiorowy, któ-
rego perspektywę często w tomie obiera – wabi je w przerzutni („po imie-
niu/ przywołujemy”), więc „podchodzą od strony lasu ciemne mętne źreni-
ce/ jak u  dotkniętych złym wilków jeszcze niewidoczne/ dla dłoni jeszcze  
niedostępne dla oczu”. 

Jakie choroby o zwierzęcych imionach czają się w ciszy, a potem „precyzyj-
nym ostrzem jak siekierą zabierają/ po kolei”? Susan Sontag, autorka jednego 
z  najsłynniejszych esejów o metaforyce chorobowej w literaturze (Choroba 
jako metafora), przywołałaby na pewno imię zwierzęcia, które ją samo zabiło: 
rak. Paulina Pidzik, autorka jednego z najbardziej przejmujących dla mnie 
tomów poetyckich pisanych z perspektywy pacjentki, wskazuje inne imię – 
lupus in fabula! – kiedy na przykład w wierszu (kintsukuroi) pisze w pierwszej 
osobie, w dialogu podmiotki z siostrą: „gdy podchodzą wilki głaszczesz ich 
sierść na mojej skórze/ rozpoznajesz ciemne miejsca czy wciąż bolą zapamię-
tujesz/ mapę śladów pod palcami czule mówisz w kruchym/ jest cię więcej”. 

Choroba, która toczy pisane tu ciało, która sprawia, że człowiek – w autoa-
gresywnej napaści – sam sobie staje się wilkiem, która wreszcie tłucze orga-
nizm jak kruchą czarkę w drobny mak, jest przez Paulinę Pidzik odczyniana 
(odganiana, zamodlana) każdym kolejnym wierszem. Wilk goniący sarnę 
przestaje być w tym ujęciu baśniowym malowidłem – staje się zapisem prze-
wlekłego cielesnego zmagania. Lizany płomieniami pożaru las czy podgry-
zana falami powodzi wieś nie są jedynie motywami wpisywanymi w kolejną 
korzenną – a zarazem ekopoetycką – opowieść o wiejskim dzieciństwie snutą  
z perspektywy mieszkanki wielkiego miasta. Jest raczej tak, że bezlitosne  



żywioły (nawroty i zapaści) podchodzą pod brzegi szpitalnego łóżka, by roz-
trzaskiwać łamliwe gałązki „udrzewionej” pacjentki, połączonej wenflonem 
z życiodajną strugą z kroplówki. 

Kiedy tak zobaczyć poezję Pauliny Pidzik, to również jej rytualne nawiasy 
– zganione przeze mnie na początku naszej znajomości – przestają być draż-
niącą manierą czy formą odcięcia od rzeczywistości, a zaczynają przypominać 
dłonie: albo złożone w modlitwie, albo ochraniające kruche istnienie („już 
nic nie odróżnia nas od piskląt/ jesteśmy tylko drżeniem”). Można wreszcie 
odczytać je jako obejmę, która pozwala skleić kawałki stłuczonego naczynia – 
toczonego chorobą ciała – w jedną całość. 

Otóż to: obejma. To, co zaciska i nie pozwala się rozpaść. Gdybym miała 
nazwać pisanie autorki (wejścia w las) jednym słowem – a czasem warto taki 
metaforyczny gest wykonać – powołałabym się na określenie, którego ona 
sama używa w tytule jednego wiersza, a potem powtarza w innej wersji w ko-
lejnym: kintsugi, kintsukuroi. Złośliwcy będą zrzędzić, że oto autorka wpisuje 
się w modną dzisiaj – antykonsumpcyjną, choć trącącą stylistyką podręcz-
ników „jak urządzić wnętrze swoje i domu” (przez co znowu przejętą przez 
kapitalizm!) – japońską filozofię wabi-sabi. Jednak i w tym przypadku wy-
strzegałabym się krzywdzących uproszczeń. Paulinie Pidzik nie chodzi prze-
cież (a jeśli nawet, to nie przede wszystkim) o utrzymane w duchu zen życie 
w prostocie, pokorze i zgodzie z naturą (wabi), która to natura niesie ze sobą 
konieczność przemijania, starzenia się i umierania (sabi). Również nie dla 
samej pochwały takiego nastawienia sięga poetka po metaforykę związaną 
z japońską sztuką naprawiania ceramiki (tak przynajmniej się domyślam jako 
autorka, która niezależnie od Pauliny użyła w wierszu tej samej metafory). 
Kintsugi (z japońskiego: „złote łączenie”) czy kintsukuroi („naprawianie zło-
tem”) to tradycyjna (znana w Japonii od XVI wieku), niezwykle kunsztowna 
i pracochłonna sztuka naprawiania stłuczonych naczyń za pomocą laki (czyli 
żywicy sumaka lakowego) oraz sproszkowanych metali szlachetnych, w tym 
złota. Sklejone w ten sposób przedmioty ceramiczne noszą w sobie widoczne 

„złote blizny”, co jednak nie umniejsza ich wartości, lecz przeciwnie – czyni 
je jeszcze cenniejszymi. 
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Książka Pauliny Pidzik, którą – czytelniczko lub czytelniku – trzymasz te-
raz w nawiasach dłoni, jest takim właśnie naczyniem: pozszywanym kintsu-
gi słów, zyskującym na wartości z każdą pękającą żyłą, pogłębiającą się rysą, 
szczerozłotą blizną. Warto w ten tomik – w tę leśną „ciemną ciszę” – wejść 
bezkrytycznie, bez lekturowych podpórek i uprzedzeń, tak jak „bosymi stopa-
mi wchodzimy w pobożny rytuał”, w „ceremonie różańców przesuwania koro-
nek/ zakrywania luster odchodzenia od zmysłów zapalania gromnic”. Warto 
przystępować do niego z uwagą i delikatnością japońskich mistrzów. Warto 
wreszcie wiedzieć, że to poezja szczególnie „podatna na zranienie” – w zna-
czeniu, które nadała temu określeniu Judith Butler w Walczących słowach. Jako 
taka z jednej strony prowokuje swoją kruchością krytyczny atak, z drugiej jed-
nak – zachęca do zmiany modelu lektury przemocowej na bardziej empatyczną,  
pobliźnioną z blizną. 

Na koniec poczynię wyznanie: ja się tej sarniej podatności na zranienie pod-
dałam. Z wiarą, która nie ujmuje w nawias, a jeśli nawet, to tak, jak dłonie 
starszej siostry biorą w czułą obejmę dłonie młodszej: 

myślę o tej nieodbytej linii 
cięcia którędy by biegła gdzie prowadziła dalej które tkanki 
zdołała oddzielić od których uciec
tymczasem rozpisujemy krawędzie
na role drobne pęknięcia niegojące się przemilczenia

(siostro czy blaknięcie barw należy bardziej
do wierzchu czy spodu dłoni obróć i moje) 

drżenia wrastające pod palce jak paznokcie 
obdarte obgryzione 
do ziemi

(obróć i moje)



A G A T A  J A B Ł O Ń S K A 
Pi 
 
 
 
3. 

Kiedy widzisz, to widzisz. Albo przez linię wzroku coś przenika, zapośred-
nicza to, co widziane, a więc: obiekt obrazka, obiekt w obiektywie, obiektyw 
w migawce, migawka na matówce, matówka na tęczówce i mnóstwo powie-
trza pomiędzy. 

A w tym powietrzu: drgający pył, zapewne w większości naskórek - zazwyczaj 
go nie widzisz. Jak już, to pod słońce, a jeśli jest słońce, to być może kołyszą 
się w nim jednak maleńkie okruchy traw. Widzisz to, co widzisz poprzez sze-
reg instrumentów, nawet nie w tej chwili, tylko dopiero wtedy, gdy nasiąknięty 
papier zacznie wywoływać obraz. Albo dopiero w białej ramce, na matowych 
kartkach, widzisz to lub czytasz, podążając wzrokiem po wiotkich łodygach. 

Zasada jest prosta: obiekt obrazka, obiekt w obiektywie, obiektyw w migaw-
ce, migawka na matówce, matówka na tęczówce, tęczówka na obrazku, obra-
zek obiektu. Przy Paulinie Pidzik patrzysz jej zdjęciami. Ktoś zaczął do niej 
mówić Pi, zanim sobie uświadomił pokrętną logikę tego skrótu. Pi-dzik, jej 
animal spirit jest zwierzątkiem niewymiernym, chociaż wyobrażasz je sobie 
bez racic, mimo że - być może niesłusznie - je odrzucasz. Schodzisz w ściółkę.

Patrzysz przez łodygi paproci. Kiedyś ktoś zaczął do niej mówić Pi i nikt nie 
wierzy, że tego nie było wcześniej i nie będzie zawsze. A zawsze jest niemoż-
liwe, co dosłownie opowiadają jej wiersze. To jest zapis przechodzenia w stan 
całkowitej śmiertelności, krążącej po coraz większych orbitach, po drodze 
rozpływającej się jak dym. Dym pełzający nad podszytem, w zimnej, ciężkiej 
mgle. Mech, który okazuje się być koronami drzew i zdajesz sobie sprawę, że 
ciebie też wywieje przez otwarte drzwi i okna domu, że wylecisz i zamiesz-
kasz na łąkach w postaci tamtych wirujących drobinek. Masz niemożliwą do 
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zwalczenia potrzebę zapamiętania każdego szczegółu i wiesz, że to nic nie da.  
Czas wokół Pi się zagina i jest go jakby trochę więcej, chociaż tak naprawdę jest  
go mniej, jest zgnieciony w gęstą kulkę dobrze wyrobionej w rękach ziemi.

Ziemia w dłoniach jest okruszkiem. Może ją unieść mrówka. 

2.

I rzeczywiście z tamtej strony była prześliczna brzezina. Pnie ciągnęły się 
ku górze jak śnieżyste filary, chrupkie, zdawało się, że z cukru czy ze śniegu. 
Strugi wątłych liści spadały z góry, ale widać było tylko perspektywę białych 
filarów.

1.

Książkę Pauliny Pidzik czyta się tak, jak obchodzi się znajomą okolicę, wy-
bierając różne ścieżki i zatrzymując się za każdym razem w innych miejscach. 
Otoczenie wydaje się zwyczajne: to sąsiedztwo rodzinnego domu, las i cmen-
tarz. Jak bywa w takich miejscach, panuje jakiś rodzaj bezczasu, można wyczuć 
rytm przyrody i lokalnej kultury; dopiero opowiadanie przewodniczki uczula 
nas na szczegół. Trzy części książki są następującymi po sobie przybliżeniami: 
od bezludnego jeszcze pejzażu, przez kilka zbliżeń na zamieszkujących go lu-
dzi, po ujęcia ciała człowieka, widzianego z perspektywy pierwszej osoby. Jak 
zauważyła Weronika Janeczko, myślenie o narracji podchodzącej do tematu 
i kadrującej go w kolejne ujęcia, pozwala ulokować twórczość Pauliny Pidzik 
blisko poezji Małgorzaty Lebdy. I to dopiero początek porównań, od których 
trudno się wyzwolić, ale trudno o bardziej pozbawione przemocy przemocy 
zniewolenie. W twórczości obu poetek znajdujemy podobną czujność, staran-
ność i umiejętność wyzbycia się nadmiaru.



Wiersze Pauliny są jak papier fotograficzny, na którym powoli pojawia się  
coraz wyraźniejszy obraz: łodygi i gałęzie, z botaniczną dokładnością ozna-
czone gatunki roślin. Przywołanie ich nazw, podobnie jak nazw zwierząt, nie 
jest zabiegiem dekoracyjnym. Uważna obserwacja jest niezależną składową 
tekstów. Lapidarne ale precyzyjne opisy miejsc i zdarzeń zatrzymane są w ka-
drach po to, żeby je zachować, ale tym samym zwrócić uwagę na ich prze-
mijalność. Tytułowe (wejście w las) jest świadomym odchodzeniem ze świata, 
przejmującym świadectwem mierzenia się z różnymi postaciami śmierci, osa-
dzaniem jej w porządku przyrody. Pidzik nie zwodzi nas anegdotą, nie próbuje 
zabawiać, ale śmierć, chociaż straszna, staje się prawie oswojona. Można o niej 
myśleć w kategoriach ludowego rytu. Autorka daje nam narzędzia: gromnice, 
różańce i modlitwy, przywołuje sposoby na przewidywanie deszczu i szcze-
pienie drzew owocowych. Zwraca uwagę na analogie pomiędzy losem zwie-
rząt i ludzi. Skupienie, specyficzny spokój, z jakim przedstawia nieuchronność  
przemijania, są niesamowicie dojrzałe. 
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S P I S  T R E Ś C I

I

(sosna sarna)
(wilki)
(znaki)
(ogień)
(woda)
(ziemia)
(zapowiedź)
(obłęd)

I I

(prawo lasu)
(poznanie)
(wieczne)
(cmentarz)
(kruche)
(chłód)
(ceremonie)
(krew)
(bolesne)
(najświętsza)

I I I

(szczeliny)
(linia cięcia)
(szczepienie)
(kintsugi)
(morza)
(mszyce)
(wciałowstąpienie)
(boso)
(kintsukuroi)
(wyjście)
(znów: sosna sarna)

Posłowie:  
Joanna Mueller -  
(kruchość, obejma, sklejanie) 
Posłowie:  
Agata Jabłońska - Pi

9
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 7
1 8

2 1
2 2
2 3
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1

3 5
3 6
3 7
3 8
3 9
4 1
4 2
4 3
4 4
4 5
4 6
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