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TTOOMMAASSZZ  CCIIEEÂÂLLAAKK--SSOOKKOO¸̧OOWWSSKKII  
BBAARRDDZZOO  èèLLEE  SSII¢¢  CCZZUUJJ¢¢    

„(...) bardzo êle si´ czuj´, kiedy musz´ mówiç coÊ na temat uprawiania krytyki, to znaczy bardzo si´ êle czuj´
wyg∏aszajàc opinie metakrytyczne. (...) krytycy zaczynajà nami´tnie zajmowaç si´ samymi sobà wtedy, kiedy
sà niepewni rozmaitych rzeczy. I  nasze spotkanie  jest przejawem tej niepewnoÊci. Tak naprawd´ wol´
przekazywaç swój sposób myÊlenia w konkretnych tekstach, zajmujàcych si´ konkretnymi problemami
krytycznymi”

(Marian Stala)

Poniewa˝ bardzo êle si´ czuj´ dzisiaj, oddam wi´c g∏os memu korespondentowi z dni, tygodni,
miesi´cy, lat ostatnich. Nazywa si´ Lucjan Czeszowski-Ma∏yszewski. Podobno pochodzi z moich stron,
podobno jest luteraninem, podobno w moim wieku. Na pewno pisze wytrwale ju˝ chyba kilkutysi´czny
odcinek cyklu ˝ycia swego pt. Ksià˝ki najlepsze. A ˝e mam nabytà s∏aboÊç do nazwisk dwucz∏onowych...
opas∏e te koperty redaguj´ (poza zasi´giem Paƒstwa oczu) i og∏aszam (bez zgody, wbrew obleÊnie poufa∏ej
ich tonacji) w tym miejscu jeden ich zaledwie fragment:
„Szanowny Panie Tomaszu!
Przesy∏am 423 cz´Êç mego cyklu Ksià˝ki najlepsze, poÊwi´conà jednej z najciekawszych ksià˝ek,
przepraszam: najciekawszej ksià˝ce, jakà przeczyta∏em w ostatnim czasie. Przepraszam z góry za efeme-
rycznoÊç struktury tych zapisków dyktowanych wzruszeniem!!!
Z powa˝aniem –

Lucjan Czeszowski-Ma∏yszewski

Andriej Ku∏ak, Poezjoborze, Kielce 2008.

KKssiiàà˝̋kkii  nnaajj lleeppsszzee  ((442233))

Mamy poet´. Andriej Ku∏ak, autor czterech tomików, które co prawda zosta∏y wyró˝nione wieloma
nagrodami na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim, ale nie doczeka∏y si´ ani jednej recenzji (sic!), wyda∏
tomik arcydzielny. Trzeba niema∏ej odwagi, by zrezygnowaç z egidy jednego z wielu najbardziej
wp∏ywowych wydawnictw polskich, powtarzam: trzeba niema∏ej dzielnoÊci mocy królewskiego gestu, by
opublikowaç tak istotny tom w Agencji Reklamowo-Wydawniczej. Jak ∏atwo przeoczyç arcydzie∏o, jak ∏atwo
lektury swe codzienne zubo˝yç o Poezjoborze... Krytyku, recenzencie, redaktorze czasopism literaturà si´
parajàcych: czytaj sumiennie, czytaj niespiesznie wszelkie dobro, które przychodzi z za∏omów poezjoborzy!
Nie znasz bowiem dnia ani godziny nadejÊcia arcydzie∏a!

Zostawmy jednak ów ton apelatywny na boku, cokolwiek niestosowny wobec objawienia si´ Poety.
Poszukajmy gestów bardziej stosownych. Wzorem Kazimierza Wyki, czytajàcego debiut poetycki Zbigniewa
Herberta, zdajmy si´ na przypadek poddany koniecznoÊci, otwórzmy arcydzielny zbiór Ku∏aka na stronie
10. Zacytujmy poczàtek wiersza W za∏omach poezjoborzy, ledwie pierwszà strof´:

Tylko tu
W polodowcowych górach wierszy
I dolinach poezji
Mieszka w za∏omach poezjoborzy
Odwieczny duch
PieÊƒ prawieczna kryje si´
W zau∏kach skalnych
Wraz z wiatrakiem przemierza knieje podÊwiadomoÊci.

Tu urwijmy. Naprawd´, nie trzeba wi´cej. Có˝ za precyzja poetyckiej konstrukcji, có˝
za Êmia∏oÊç lirycznego obrazowania, jaki˝ przepych gestu artystycznego! Ale po kolei,
uwa˝nie, niespiesznie rozwa˝my wszelkie sk∏adniki Êwietnej struny poetyckiego g∏osu.
Po pierwsze, nie przypadkiem tytu∏owy neologizm tomiku (przerastajàcy Innoty,
Ciszyzny Lesmanowskie o g∏ow´) staje si´ tak˝e koncentrycznà osià utworu na stronie
dziesiàtej pomieszczonego. Dziesi´ç to liczba, jak przekonuje Cirlot, duchowego
spe∏nienia, totalnoÊci wszechÊwiata. W ten sposób, poprzez ów wyrafinowany chwyt
kompozycyjny doskona∏oÊç tomiku zostaje wzmocniona. Po drugie, wchodzàc ju˝ w
ramy samej materii s∏ownej, zauwa˝yç wypada, ˝e – a to Êwiadomy i o niebagatelnej
wadze gest – kolejne wersy pisane sà wielkà literà. Odczytaç w tym miejscu winniÊmy
semantyk´ tego chwytu jako najwyrazistszà odpowiedê poezji najnowszej na



Mi∏oszowskie wezwanie, by form´ poetyckà chroniç przed erozjà ma∏ej litery w nag∏osie wersu. I myli∏by si´
ka˝dy, kto sàdziç by si´ powa˝y∏, ˝e to program Word nieopatrznie zmienia Poecie literki przy ka˝dorazo-
wym naciÊni´ciu przycisku „Enter”. Ha! Ku∏ak spisuje swe wiersze piórem g´sim, niespiesznie sàczàc atra-
ment z ka∏amarza (wiadomoÊç t´ zawdzi´czam uprzejmoÊci Autora, który drogà mailowà podpowiedzia∏
mi t´ hipotez´ interpretacyjnà [machejk´ – przyp. red.]). Mamy wi´c odpowiedê na ciàgle pozostawiane bez
odpowiedzi pytanie Mariana Stali ze szkicu Cos si´ skoƒczy∏o, nic si´ nie chce zaczàç z roku 1999. Po
Mi∏oszu, Szymborskiej, Herbercie, Ró˝ewiczu – Ku∏ak. Po trzecie, doskona∏oÊç frazy Poety rozpoznaç po
Êmia∏oÊç kadencji, która – niemal ka˝dorazowo – obraz p∏ynny w sposób Êmia∏y metaforyzuje, rzec by
mo˝na nawet, ˝e echa awangardowych eksperymentów metaliterackich z tych metafor (wedle klasyfikacji
Henryka Markiewicza) konfrontacyjnych odczytaç by si´ zda∏o. Przeczytajmy choçby wers drugi: „w
polodowcowych górach wierszy”. Realny krajobraz subtelnie acz raptownie przekszta∏ca si´ tu w metalite-
racki (przypominajàcy najlepsze realizacje tzw. poezji lingwistycznej) komunikat. PrzyboÊ godzi si´ wi´c z
Mi∏oszem w tych wierszach. Bez precedensu to sytuacja w poezji polskiej, nijak nieporównywalna ze szcze-
niackimi neologizmami kontaminacyjnymi warszawskich neoligwistów (có˝ do licha mia∏by znaczyç ich
PeiboÊ!). A tu klarownoÊç pogodzenia biegunów wspó∏czesnej liryki. Po czwarte, [art. 1 Kodeksu Redaktora].  

Z jednym tylko wypada si´ nie zgodziç, czytajàc tomik Ku∏aka – z bezlitosnymi ingerencjami edyto-
ra. Jak mo˝na b∏àd tak szpetny, ortograficzny w korekcie przeoczyç? OczywiÊcie, winno byç „poezjobo˝e”,
nie jak zosta∏o wydrukowane (na stronie tytu∏owej i 10 tomu) – „poezjoborze”. Sumienne wydawnictwo
krakowskie – czy to WL, czy a5, czy Miniatura wreszcie – na pewno nie pozwoli∏oby sobie na tak jawne
odarcie tomiku Ku∏aka z wartoÊci mu przynale˝nych, z wartoÊci tom ten stwarzajàcych – metafizycznych,
precyzyjnie wreszcie powiedzmy! Tak te˝ upominajàc si´ o mo˝e archaiczny – jak rzek∏ Piotr Âliwiƒski w
Âwiecie na brudno – tryb lektury hermeneutycznej, metafizycznej, egzystencjalnej (na przekór Stokfiszewskim
wspó∏czesnej krytyki) wypada wreszcie stwierdziç, ˝e arcydzielnoÊç tomiku Ku∏aka le˝y nade wszystko w
pi´knym, pomimo haniebnych zaniedbaƒ edytora, stani´ciu po stronie modelu poezji apostroficznej,
hymnu na czeÊç, pochwa∏y ∏adu zabezpieczonego ∏adem wy˝szym. Zawo∏ajmy zatem pomni na tytu∏ arcy-
dzie∏a Ku∏aka, pomni na jego gradacyjnà struktur´:

Poezjo!
Bo˝e!”

Powiecie: Ma∏yszewski – agora-
fob, Ma∏yszewski – anafilaksyk,
Ma∏yszewski – bulimik,
Ma∏yszewski – hyperguesyk,
Ma∏yszewski – hiperostozyk,
Ma∏yszewski – mizofobik,
Ma∏yszewski – stalker, Ma∏yszews-
ki – takofobik autoprezentacyjny
etc.
Racj´ mieç b´dziecie (Êwi´tà)!
Có˝ z tego, jeÊli Ma∏yszewskiego
nikt nie powstrzyma, bo z kultury
pluralizmu sieciowej, niszowej
kultury czerpie swà racj´ istnienia.
On i jego ksià˝ki najlepsze.
Za Âwietlickim spytaç wypada:
„to be”?



MMiiaarr´́  nnaasszzeejj  oottwwaarrttooÊÊccii  ssttaannoowwii  ggoottoowwooÊÊçç  pprrzzyyjj ´́cciiaa
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P. Czapliƒski, Powrót centrali

W jednej z ostatnich wa˝nych publikacji na temat stanu wspó∏czesnej krytyki – a mianowicie w ksià˝ce
Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Mi´dzy rynkiem a uniwersytetem (red. D. Kozicka, T. CieÊlak-
Soko∏owski, Kraków 2007) – kilkakrotnie zostaje poruszona kwestii chorobliwego stanu zagro˝enia, w jakim
znajduje si´ obecnie krytyka. Marta Wyka wspomina, i˝ krytycy coraz cz´Êciej podejmujà wysi∏ek autodia-
gnozy, o czym mogà Êwiadczyç choçby tak znaczàce tytu∏y ksià˝ek jak Dziennik kwarantanny Tomasza
Burka czy Literatura w czasach zarazy Jaros∏awa Klejnockiego.
Poruszeni tym rozpoznaniem, postanowiliÊmy podjàç dyskusj´ na temat chorób, które n´kajà wspó∏czesnà
dzia∏alnoÊç krytycznoliterackà. ChcielibyÊmy, aby dwa skrótowe rozpoznania naszych medycznych konsul-
tantów, które znajdà Paƒstwo poni˝ej, sta∏y si´ punktem wyjÊcia do wspólnego konsylium krytycznoliterack-
iego. Byç mo˝e pozwoli nam ono naradziç si´ nad etiologià najgroêniejszych chorób, a tak˝e postawiç
diagnoz´ i ustaliç terapi´ – zarówno dla innych, jak i dla nas samych.

JJooaannnnaa  MMuueell lleerr,,  MMiicchhaa∏∏  KKaasspprrzzaakk

CChhoorroobbyy  ddzziissiieejjsszzeejj  kkrryyttyykkii::

AAggoorraaffoobbiiaa – paniczny l´k przed nowymi i otwartymi przestrzeniami krytycznymi (nie myliç z niech´cià
niektórych krytyków do j´zyka „Gazety Wyborczej”). Osoby zaburzone trzymajà si´ kurczowo wypracowa-
nych przez siebie rozwiàzaƒ, schematów i struktur, a na ka˝de zetkni´cie z nowym dzie∏em czy nieznanà
teorià – reagujà atakiem agresji lub strachu, po czym chowajà si´ w jeszcze ciaÊniejszych modelach w∏asnej
jaêni. OdwrotnoÊç kkllaauussttrrooffoobbii ii. 

AAlleekkssyyttyymmiiaa – ta choroba, polegajàca na nieumiej´tnoÊci rozpoznawania i wyra˝ania uczuç, w przy-
padku krytyków objawia si´ tym, i˝ pozostajà Êlepi na emocjonalnà sfer´ analizowanych tekstów.
Uwa˝ajà, i˝ utwór literacki to organizm niemal fizjologiczny, który nale˝y analizowaç tak, jak lekarz bada
cia∏o pacjenta – z chirurgicznà precyzjà, beznami´tnie i bez osobistego zaanga˝owania. 

AAnnaaff ii llaakkss jjaa – natychmiastowa reakcja alergiczna wywo∏ana zetkni´ciem z alergenem, czyli z
zewnàtrzpochodnym antygenem literackim. Reakcja anafilaktyczna mo˝e pora˝aç niemal ka˝dy element
tekstowy, a zbiór alergenów w Êrodowisku literackim jest niemal nieograniczony (od antygenów awangar-
dowych, przez spo∏ecznie zaanga˝owane, po neoklasycystyczne itd.). W skrajnym przypadku mo˝e
wywo∏ywaç wstrzàs anafilaktyczny, b´dàcy zagro˝eniem dla ˝ycia tekstu.

AAnnkkyy llooggllooss iiaa – chorobliwy przerost j´zyka w tekstach krytycznych. W´dzide∏ko stylistyczne i myÊlowe
nie potrafi utrzymaç j´zyka na wodzy, co w efekcie prowadzi do zupe∏nej be∏kotliwoÊci i niejasnoÊci
tekstów.

AAnnttrrooppooffoobbiiaa – chorobliwy l´k krytyka przed jakàkolwiek obecnoÊcià ludzkiej podmiotowoÊci w dzie∏ach
literackich. Osoba dotkni´ta tym zaburzeniem uwa˝a, i˝ tekst to struktura wygenerowana przez coÊ w
rodzaju j´zykowego cyborga, a zadaniem krytyka jest doglàdanie w∏aÊciwego funkcjonowania uk∏adów
scalonych badanego mechanizmu. 

BBrruuxxiizzmm – nieÊwiadome zgrzytanie przez krytyka z´bami w zetkni´ciu z marnymi
produkcjami literackimi. D∏ugotrwa∏e zgrzytanie z´bami prowadzi do abrazji, czyli
starcia powierzchni z´bów. Z kolei abrazja zwykle sprawia, i˝ krytyk staje si´ mniej
zgryêliwy i kàÊliwy, ale za to nie mo˝e sobie odmówiç starczych przechwa∏ek, jako-
by w m∏odoÊci „zjad∏ z´by na czytaniu”.

BBuull iimmiiaa – ˝ar∏ocznoÊç krytyczna, chorobliwe objadanie si´ tekstami (bez ich
jakiejkolwiek selekcji), a nast´pnie niekontrolowane wyrzucanie ich z siebie w
formie nieprzetrawionych pó∏produktów medialnych.



DDyyssggeeuussjjaa – zaburzenia smaku krytycznego. Schorzenie to dzieli si´ na kilka typów. W przypadku kkaakkoo--
ggeeuussjj ii chory odczuwa nieprzyjemny smak i ˝aden tekst artystyczny nie wydaje mu si´ godny skonsumowa-
nia. Z kolei aaggeeuussiiaa polega na kompletnej utracie smaku – chory stara si´ wówczas symulowaç ró˝ne
gusta literackie, ale z ∏atwoÊcià mo˝e zostaç zdemaskowany. OdwrotnoÊcià ageusji jest hhyyppeerrggeeuussjjaa, gdy
krytyk odczuwa smak o wiele mocniejszy ni˝ w rzeczywistoÊci (takie omamy smakowe przydarzajà si´ po
degustacji zbyt wielkiej iloÊci trunków, zw∏aszcza w czasie bran˝owych bankietów w pismach
wysokonak∏adowych). Najbardziej pospolità odmianà dysgeusji jest zz∏∏ee  rroozzppoozznnaanniiee  ssmmaakkuu, które mo˝e
dotyczyç krytyków w ka˝dym wieku, ale daje si´ stwierdziç dopiero po d∏u˝szym czasie (zwykle – po up∏ywie
ca∏ej epoki historycznoliterackiej). 

HHiippeerroossttoozzaa  uusszzttyywwnniiaajjààccaa  kkrr´́ggooss∏∏uuppaa – schorzenie spotykane u krytyków, dla których w literaturze
liczy si´ jedynie kr´gos∏up moralny. U chorych nast´puje ograniczenie elastycznoÊci sàdów krytycznych oraz
widoczna nierównowaga mi´dzy sztywnoÊcià morale a rachitycznoÊcià i nieforemnoÊcià pozosta∏ych tkanek
tekstowych. Krytycy cierpià tak˝e na przewlek∏e, na ogó∏ umiarkowane bóle, zwiàzane z faktem, i˝ oceniani
twórcy nie potrafià sprostaç sztywnym zasadom moralnym, jakich si´ od nich oczekuje.

HHiippoocchhoonnddrriiaa – ciàg∏e poczucie nieuzasadnionego l´ku o zdrowie literatury, objawiajàce si´ tym, ˝e kry-
tyk hipochondryk nieustannie wynajduje schorzenia zarówno we w∏asnej, jak i w cudzej dzia∏alnoÊci krytycz-
nej i literackiej. Hipochondria krytyczna to prawdopodobna przyczyna rozpocz´cia niniejszej dyskusji.

KKllaauussttrrooffoobbiiaa – chorobliwy l´k przed pozostawaniem w ciasnych, zamkni´tych schematach poj´ciowych
i strukturach krytycznych. Krytycy dotkni´ci klaustrofobià starajà si´ uciekaç z jednej formy w drugà, ciàgle
zmieniajà style pisania oraz lekturowe fascynacje, nieustannie dekonstruujà twórczoÊç w∏asnà i cudzà, a
ponadto przy ka˝dej okazji panicznie manifestujà swojà otwartoÊç, byle tylko nie daç si´ zamknàç w tym,
co ustalone i trwa∏e. OdwrotnoÊç aaggoorraaffoobbii ii. 

KKsseennooffoobbiiaa – l´k w stosunku do obcych i innych, objawiajàcy si´ tym, i˝ krytyk w swoich tekstach noto-
rycznie pisze o bli˝ej nieokreÊlonych, abstrakcyjnych, acz uwznioÊlonych wielkà literà „Innych”, choç w
rzeczywistoÊci robi to z ukrywanej (nawet przed samym sobà) niech´ci do wszelakiej konkretnej innoÊci.
Etiologi´ choroby najcz´Êciej wywodzi si´ z tekstów hermeneutycznych i posthermeneutycznych, jednak
paradoksalnie jej innym êród∏em mo˝e byç zaraza politycznie-poprawnoÊciowa.

MMaanniiaaffoobbiiaa – l´k przed szaleƒstwem, który w przypadku krytyków objawia si´ nadmiernà racjonalizacjà
analizowanych utworów. Chory tak bardzo boi si´ zwariowaç, ˝e z góry odrzuca utwory „zaburzone”
(j´zykowo, stylistycznie, myÊlowo itd.) albo skupia si´ na wytykaniu im be∏kotliwoÊci, niejasnoÊci czy irracjo-
nalnoÊci. Gdy zwraca si´ mu uwag´, ˝e jego zdroworozsàdkowa perspektywa ma wszelkie znamiona
obsesji, reaguje agresjà i napadami histerycznymi.

MMiizzooffoobbiiaa – obsesyjny l´k przed zabrudzeniem si´. Sprawia on, i˝ krytyk z góry (i natr´tnie) umywa r´ce
od wszystkich nowych sytuacji literackich, w których czuje si´ niepewnie. Nie zajmuje si´ zatem niezidenty-
fikowanymi dzie∏ami literackimi, gdy˝ te mog∏yby zanieczyÊciç jego sterylny wizerunek krytyczny. Pod uwag´
bierze dopiero utwory wielokrotnie omówione przez innych, przy czym równie˝ z nimi post´puje z iÊcie
chirurgicznà precyzjà i chorobliwà ostro˝noÊcià.

NNaaddwwzzrroocczznnooÊÊçç  ((ddaalleekkoowwzzrroocczznnooÊÊçç,,  hhyyppeerrooppiiaa)) – krytyk dalekowidz nie potrafi skupiç swego
wzroku na bliskich obiektach (czyli aktualnie powstajàcych dzie∏ach), gdy˝ jego oko jest nastawione na jak
najbardziej odleg∏e cele. W rezultacie to, co projektowane, przysz∏oÊciowe i utopijne, przys∏ania mu i roz-
mywa obiekty pozostajàce realnie w zasi´gu wzroku. 

OOssoobboowwooÊÊçç  aannaannkkaassttyycczznnaa – zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, charakteryzujàce
si´ takimi objawami jak: chorobliwa dba∏oÊç o strukturalistyczny porzàdek analizy,
poch∏oni´cie przez szczegó∏y (tak dalekie, i˝ krytyk anankastyk nie jest w stanie zbudowaç
syntetycznej ca∏oÊci), uleg∏oÊç wobec konwencji i ustalonych zasad, perfekcjonizm,
sztywnoÊç sàdów i upór, a tak˝e nadmierna sumiennoÊç z zaniedbaniem lekturowej
przyjemnoÊci.

SSkkooll iioozzaa – boczne skrzywienie kr´gos∏upa tekstowego. Ta wada postawy wyst´puje w
dwóch przeciwstawnych odmianach ideologicznych: jako odchylenie prawicowe oraz



odchylenie lewicowe. Pacjentów niezwykle trudno jest przekonaç o tym, ˝e sà chorzy, gdy˝ to w∏aÊnie swój
skrzywiony ideologicznie kr´gos∏up uwa˝ajà oni za najzdrowszà i najprostszà postaw´ krytycznà.
Nieleczona skolioza upoÊledza inne organy myÊlowo-krytyczne, a w skrajnych przypadkach prowadzi do
niewydolnoÊci krà˝eniowo-oddechowej i zmniejszenia pojemnoÊci ˝yciowej tekstów.

SSttaallkkiinngg  ((nn´́kkaanniiee)) – chorobliwy model zachowania krytycznego, polegajàcy na tym, i˝ ka˝dy tekst kry-
tyka stalkera skupia si´ na personalnym atakowaniu wybranej ofiary lub na umyÊlnym n´kaniu okreÊlonego
nurtu poetyckiego. N´kanie to zachodzi nawet wtedy, gdy temat recenzji nie ma nic wspólnego z atakowanà
osobà czy nurtem poetyckim (dla przyk∏adu krytyk pisze o ró˝nych autorach i tomikach tylko po to, by w
ka˝dym tekÊcie daç upust swej nienawiÊci do awangardy lub osób z nià zwiàzanych). Niekiedy stalker
wyrównuje w ten sposób swoje osobiste porachunki z danà osobà. 

TTookkooffoobbiiaa – paniczny l´k przed donoszeniem i urodzeniem tekstu metaliterackiego. W efekcie krytyk nie
pisze ca∏oÊciowych artyku∏ów krytycznych, a jedynie efemeryczne zapiski, szkice do szkiców, ulotne wpisy
pami´tnikowe lub blogowe, niezobowiàzujàce notatki dziennikarskie tudzie˝ pó∏prywatne listy do anali-
zowanych twórców.

ZZaabbuurrzzeenniiaa  kkrryyttyycczznnee

Poni˝ej podajemy kilka rozpoznanych u krytyków typów chorobowych oraz cytaty ze wspomnianej antologii
(z jednym wyjàtkiem) Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Mi´dzy rynkiem a uniwersytetem definiujàce i
problematyzujàce owe zaburzenia:  

KKrryyttyykk--ddeezziinntteeggrraattoorr – „Ksià˝ki dajàce wglàd w szerszy obraz poezji ni˝ gazetowe recenzje sà dziÊ w
znacznie wi´kszym stopniu ni˝ kiedyÊ luênymi kolekcjami tekstów, wÊród których dominujà omówienia poje-
dynczych tomów (ju˝ nawet nie wi´kszych wycinków z twórczoÊci jednego autora), a i one coraz cz´Êciej
ust´pujà miejsca szkicom interpretujàcym poszczególne wiersze. [...] Analityk mo˝e zajàç miejsce syntetyka,
ale na pewno nie wykona za niego syntezy” (J. Fazan, Jak pisaç o poezji w epoce destabilizacji)
NNaaddeemmppaattyycczznnyy  kkrryyttyykk--pprroommoottoorr (alias krytyk-piel´gniarz lub krytyk ∏owca g∏ów ) – „Na poczàtku lat
szeÊçdziesiàtych Kazimierz Wyka ironizowa∏ z m∏odych poetów, którzy >skar˝à si´, ˝e nie mogà si´
rozwinàç, poniewa˝ sà niedopieszczeni przez krytyków, to znaczy recenzentów i polonistów<. [...]
Dyskusyjne jest tylko, czy coÊ z tego [dopieszczania – red.] – oprócz dobrego samopoczucia (które – jak
wiadomo – mo˝e byç chwilowe) debiutanta – wynika” (J. Fazan, Jak  pisaç o poezji w epoce destabilizacji)

KKrryyttyykk--sscchhiizzooffrreenniikk – „Tym czymÊ, co stanowi, ˝e si´ ma uzdolnienia krytyckie, jest w∏aÊnie wewn´trzna
sprzecznoÊç dà˝enia do odmiennych celów” (T. Burek – g∏os w dyskusji) 
„Jej [krytyki] si∏a i jej szansa tkwi w praktykowaniu sprzecznoÊci, a rozliczne kl´ski, które ponosi, przytrafia-
jà si´ jej wtedy, gdy wybiera tylko jedno z zobowiàzaƒ (Przemys∏aw Czapliƒski, Powrót centrali, s. 132) 

KKrryyttyykk  aauuttyyssttyycczznnyy – „[...] owszem sà monady, ale monady si´ nie komunikujà. Je˝eli nie przejdziemy od
tej monadologii do takiej wizji, ˝e monady si´ komunikujà, to w ogóle mo˝emy przestaç rozmawiaç” (M.
Stala – g∏os w dyskusji) 

KKrryyttyykk--wwiizzjjoonneerr – „Projektantem jest Brzozowski wtedy, kiedy mówi, ˝e zadaniem krytyki jest organizacja
zbiorowej wyobraêni – i to jest mi bardzo bliskie”, „MyÊla∏bym raczej o projekcie ca∏oÊciowym, to znaczy,
˝e trzeba by mieç jakàÊ wizj´ kultury, jakàÊ wizj´ tradycji i trzeba by po∏àczyç czàstkowe punkty widzenia w
jakimÊ perswazyjnym projekcie, który nale˝a∏o by poddaç pod rozwag´” (M.P. Markowski – g∏os w dyskusji)

KKrryyttyykk--ppoocchh∏∏aanniiaacczz – wch∏ania jedynie gotowà produkcj´ literackà,
rynkowy zalew: „Byli tacy krytycy-gospodarze literatury, jak na przyk∏ad
Kazimierz Wyka, który widzia∏ ca∏oÊç, który zdawa∏ sobie spraw´ z tego, co
jest potrzebne, co by by∏o dobrze, ˝eby powstawa∏o. Na takà krytyk´ nie ma
ju˝ miejsca, dlatego ̋ e rzeczywiÊcie brak takiej ÊwiadomoÊci, co w literaturze
jest akurat w tym momencie potrzebne – ja nie wiem, co jest potrzebne. [...]
Natomiast rozpoznawanie tego, co naprawd´ si´ dzieje, to jest coÊ bardzo
ciekawego i to powoduje, ˝e my z takich indywidualnych ocen próbujemy
sobie zbudowaç jakiÊ obraz” (J. Jarz´bski – g∏os w dyskusji)



NNaarrccyyssttyycczznnyy  kkrryyttyykk--pplluurraall iissttaa – „[...] chce przemawiaç nie z pozycji >obiektywnego< obserwatora
sceny literackiej, ale przeciwnie – subiektywnego kreatora wra˝eƒ powsta∏ych w akcie lektury tekstu”. „Ów
modelowy [...] krytyk przekonywa∏ przeto do swoich wyborów, argumentów i sàdów, snu∏ retoryczny komen-
tarz wokó∏ i wobec dzie∏a literackiego, które wybra∏ do intymnej, choç publicznej lektury, a przy tym pod-
kreÊla∏ prowizorycznoÊç swych konstatacji. By∏ [...] krytykiem-czytelnikiem, >piel´gniarzem<, subtelnym
egzegetà ulubionego pisarza, rzadko stara∏ si´ byç wizjonerem, natchnionym projektodawcà, z∏oÊliwym
Zoilem” (Arkadiusz Bag∏ajewski, O ma∏ych formach wypowiedzi krytycznej...)

KKrryyttyykk--ddeessttrruukkttoorr – „Krytyk powinien wprawiaç ustalone, u˝ywane przez nas poj´cia w stan nieoczywis-
toÊci. [...] Krytyk powinien rozmontowywaç stereotyp, któremu jesteÊmy wierni, stereotyp, w którym chcieli-
byÊmy usnàç. [...] Nie ma teleologii krytycznej, teodycei krytycznej, krytyki uzasadniajàcej nasz Êwiat –
powinno natomiast byç coÊ takiego, co by nas zbija∏o z panta∏yku” (M.P.  Markowski – g∏os w dyskusji)
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ARKADIUSZ BAG¸AJEWSKI
NARCYZ W EPOCE FELIETONU

Czy krytyka jest „chora”? Jakie sà choroby wspó∏czesnej krytyki? Odpowiedê – prosz´ bar-
dzo: agorafobia, anafilaksja, ankyloglosia... itd. Móg∏bym przepisaç wymienione jednostki
chorobowe i podpisaç si´ pod nimi, bowiem diagnoza wydaje si´ dobrze postawiona. Ale
niebawem porzuc´ t´ „chorobowà” metaforyk´, bo te˝ wydaje mi si´ ona niezbyt fortunna.
Dlaczego? Otó˝, jeÊli mówimy o „chorobach” krytyki, zdajemy si´ suponowaç, ˝e winni sà za ten
stan rzeczy inni: zw∏aszcza inni „chorzy” krytycy. Inni, nie my. Jak to? Krytycy, których lubi´ czytaç,
którym wierz´, ufam etc., byliby chorzy? Chory Czapliƒski, Uni∏owski, Âliwiƒski? Chory Stala i
Jarz´bski? Zdrowy rozsàdek podpowiada, ˝e nie. Majà si´ dobrze, niektórzy Êwietnie, i jeÊli spod
ich piór (klawiatur) sp∏ynà s∏owa o chorobach, to raczej odnoszà si´ one do stanu literatury ni˝ do
stanu krytyki. Ale skàd si´ w takim razie bierze poczucie „choroby” toczàcej organizm krytyczny?
Dlaczego móg∏bym podpisaç si´ pod przedstawionà diagnozà? I dlaczego chcia∏bym wyjÊç z
kr´gu metaforyki choroby, ale jakoÊ to si´ nie udaje?

MyÊl´, ˝e przyczyn takiego „chorobowego” zap´tlenia wokó∏ dzisiejszego statusu krytyki (i
krytyka, rzecz jasna) jest wiele i nie wszystkie sà tak samo niebezpieczne dla zdrowia organizmu,
któremu na imi´ literatura. Ale zaraz, o czym w∏aÊciwie mówi´, przygwo˝d˝ony przez formu∏y
„choroby” i „zdrowia”? Wszak poj´cie „choroby” zak∏ada, ˝e kiedyÊ ów organizm literatury – a za
nim krytyczny, który tu nas interesuje – by∏ zdrowy i zak∏ada tako˝ jego ozdrowienie, o ile diagnoza
jest trafna i przejdzie si´ kuracj´? Nie jest to do koƒca prawdziwe rozpoznanie. Nie wierz´ w
zapewnienia, ˝e kiedyÊ by∏o lepiej (nawet jeÊli by∏o lepiej, bo g∏os krytyczny by∏ lepiej s∏yszany, bo
by∏y wielkie projekty, bo toczono o literatur´ spory istotne – owszem, tak by∏o, ale gdzie˝ sà te
niegdysiejsze Êniegi...). Nie przekonujà mnie wyliczenia, ˝e Brzozowski, Irzykowski to i tamto, ˝e
Wyka, B∏oƒski, Flaszen, Kijowski, ˝e Burek, ˝e Bereza. Brak nam bowiem dystansu czasowego do
wspó∏czesnoÊci, i zapewne za dwie, trzy dekady i dzisiejsza krytyka (taka niepe∏na, tak podatna na
rozmaite choroby, taka stronnicza, itp., itd.) kolejnym pokoleniom wypi´knieje. Dzisiejsze choroby
stanà si´, jak˝eby inaczej, objawami zdrowia. Zawsze plejady bywa∏y drzewiej, a nie dziÊ, zawsze
to kiedyÊ si´ spierano, ach, jakie toczy∏y si´ niegdyÊ debaty. Co wi´cej, o ile niekoniecznie
chcia∏bym zostaç prorokiem marnych czasów, nie potrafi´ uwolniç si´ od przeÊwiadczenia, ˝e
nazwiska wymienionych (i niewymienionych, ale nie chodzi przecie˝ o wyliczanie) krytyków b´dà
kiedyÊ wymieniane, tak jak dzisiaj wymieniamy tych sprzed kilku dekad. B´dà wyraêniejsze projekty
i propozycje krytyczne, nawet jeÊli sama literatura pokryje si´ patynà i dzisiejsze zachwyty nad
konkretnymi utworami literackimi wyblaknà. Tak jak dzisiaj ciekawsze jest myÊlenie Wyki o
Harasymowiczu ni˝ sam Harasymowicz jako poeta. Tak jak zaczynamy doceniaç projekt Berezy,
nawet jeÊli pisarzy, o których pisa∏ krytyk, nie jesteÊmy w stanie wszyscy pokochaç mi∏oÊcià – tà
jedynà i pierwszà. Nawet jeÊli krytyk si´ myli∏, to docenimy rozmach jego pomy∏ki, i któ˝ si´ b´dzie
z nim spiera∏, jak to niegdyÊ czyni∏ B∏oƒski, kto podtrzyma∏by niegdysiejsze zapa∏y przeciwników
„bereziaków”? No, ale po co? 

Skoro jest tak dobrze, albo inaczej – skoro b´dzie tak dobrze, to dlaczego sk∏onny by∏bym
podpisaç si´ pod diagnozami redakcji „Wakatu”? Bo sà one trafne i nie tyle krytyka dzisiejsza, co

moje o niej myÊlenie cià˝y ku rozpoznaniu „choroby”. Jak to rozumieç?
Czy nie ma tu sprzecznoÊci? Otó˝ myÊl´, ˝e nie. By rzecz has∏owo ujàç
– trudno jest niektórym spoÊród nas pogodziç si´ z marginalizacjà
spo∏ecznej roli krytyki (krytyka), tym bardziej jeÊli pami´tamy, jak to
kiedyÊ bywa∏o. Tyle ˝e – po prawdzie – stworzyliÊmy pewien mit i w ten
mit uwierzyliÊmy. Wiem, ˝e nara˝am si´ za to „my”, ale nie tylko chc´ w
ten sposób „zagraç” retorycznie. „My”, to ja i mój przyjaciel, z którym
prowadzimy takie i inne dialogi, na przyk∏ad w redakcji „Kresów”
(cz´Êciej poza redakcjà). „My” to inni – jak nas wiele? – poirytowani na
przyk∏ad s∏abym rezonansem naszego g∏osu. To wmówienie, któremu

AARRKKAADDIIUUSSZZ  BBAAGG¸̧AAJJEEWWSSKKII
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ulegam, polega na tym, ˝e nie wiem, czy dwadzieÊcia lat temu (a pami´tam coÊ tam, co si´
zdarzy∏o dwadzieÊcia lat temu) krytyka by∏a „zdrowa” albo „zdrowsza”. Chyba nie – przypomnijmy
sobie, robaczki, co si´ tam wypisywa∏o o Ró˝ewiczu, jak wielbiliÊmy (czy aby wszyscy?)
Szczypiorskiego i Nurowskà.

JeÊli staramy si´ postawiç diagnoz´ „tu i teraz”, nie tyle chcia∏bym mówiç o chorobie, jaka
toczy krytyk´, ile o stanie dla niej w∏aÊciwym. Ów stan to poczucie niepewnej p∏ynnoÊci ∏àczone z
dobitnà potrzebà (nazbyt) mocnego ustawienia g∏osu. Takie po∏àczenie bywa niebezpieczne.
Mo˝na ów g∏os nadwyr´˝yç. Pytanie – czy warto? Powiem truizm, ale jest on mi potrzebny w tym
momencie – otó˝ nawet jeÊli pewne propozycje krytyczne (bo przecie˝ nie projekty, one nigdy si´
nie mog∏y spe∏niç, ze swej istoty by∏y niespe∏niane; trudno wszak wyobraziç sobie, by na zamówie-
nie Irzykowskiego, Wyki, Burka powstawa∏a marzona i projektowana przez nich literatura)
sprawdzajà si´ w perspektywie historii literatury, to w∏aÊciwie nie ma tak du˝ego znaczenia dla
przysz∏ych czytelników kontekst krytycznoliterackich rozpoznaƒ. Tekst literacki wszak b∏yszczeç
zaczyna naros∏ymi wokó∏ niego interpretacjami. Nie jest wa˝ny Schulz Wyki, Schulz Jarz´bskiego,
Schulz Panasa, ale taka konstelacja w pewnej ca∏oÊci oÊwietla Schulza, coÊ z niego wydobywa,
inne rozmaite interpretacje zaczynajà sk∏adaç si´ w nowej ca∏oÊci, jaka zaczyna si´ wytwarzaç.
Wa˝ne wydaje si´ nie to, czy ten krytyk ma racj´, a inny ma jej troch´ mniej. Wa˝ne jest to, by g∏os
krytyczny by∏ ustawiony na tyle wyraênie i donoÊnie, by zmusza∏ innych do okreÊlonej reakcji (od
aprobaty przez zignorowanie po odrzucenie). Pos∏uguj´ si´ przyk∏adem pisarza w∏aÊciwie o sta-
tusie historycznoliterackim, by dobitniej wskazaç na istotne w moim rozumieniu zjawisko mocno
brzmiàcego „g∏osu”, wydobywanego w sytuacji agonicznej. Nawet interpretacje – jak si´ potem
okazuje – b∏´dne, mylne, niepe∏ne sà tu wa˝ne, pozwalajà bowiem uwyraêniç jakieÊ inne
stanowiska, te mocniejsze. Nie wiemy jeszcze, czy „korzennoÊç”, czy „trudne pytania” prozy
Chwina oka˝à si´ istotne, ale mo˝emy obserwowaç, bo zosta∏y w debacie krytycznej postawione
pewne diagnozy, mocowanie si´ okreÊlonych interpretacji krytycznych. Tak dzia∏a agon. 

I teraz wróc´ do przerwanego wàtku. Stan krytycznej negocjacji, obok krytycznego agonu,
walki, a wi´c tak˝e wielog∏osu, znaczàco narastajàcych komentarzy wokó∏ jednych i równie
znaczàcych, jak si´ póêniej oka˝e, pomini´ç, niedoczytaƒ, s∏owem stan, w którym p∏ynnoÊç mocu-
je si´ z próbami „wykrzyczenia” swojego g∏osu, zaw∏aszczenia przestrzeni krytycznego rozpozna-
nia, sprawia, ˝e jeÊli swój g∏os s∏yszymy jako s∏abszy od innych, marginalny, niknàcy gdzieÊ tam w
przestrzeni krytycznej, sk∏onni jesteÊmy ca∏à sytuacj´ widzieç jako stan kryzysu czy choroby.
Wówczas ów stan krytycznej p∏ynnoÊci zast´pujemy mitem krytycznej donios∏oÊci g∏osów dobiega-
jàcych z przesz∏oÊci. KiedyÊ – kiedyÊ to by∏o pi´knie. Pi´knie? G∏os krytyka by∏ wys∏uchany, mia∏ on
umocowanie spo∏eczne, o którym dziÊ mo˝na pomarzyç, potrafi∏ wp∏ynàç na pisarzy etc. Zdrowe i
normalne by∏o wspó∏istnienie, pokojowe, negocjacyjne, ró˝nych g∏osów. Ale przecie˝ tak nie by∏o!
W∏aÊnie – kiedyÊ te˝ toczono wojny. A w tych wojnach sz∏o o to, by zwyci´˝yç przeciwnika, by to
mój g∏os zwyci´˝y∏, by to on by∏ s∏yszalny. Przypomnijmy sobie, z nie tak znów odleg∏ej przesz∏oÊci,
walk´ B∏oƒskiego z Berezà – czy z tego sporu pami´tamy o tamtej literaturze, czy narzuca si´ nam
tamten spór krytyczny. 

Zmierzam do tego, by powiedzieç – krytyk jest, bywa∏ i b´dzie Narcyzem. Zmieniajà si´ kon-
teksty, w których przychodzi mu dzia∏aç. W czasach wielkich, szeroko zakrojonych formacji, jak
modernizm (by nie si´gaç dalej w przesz∏oÊç, ale o romantyzmie nie zaszkodzi pami´taç) móg∏ byç
Narcyzem wielkich projektów. Dzisiaj – choç marzy mu si´ tamta forma, mo˝e byç najcz´Êciej
Narcyzem czasów felietonu. Móg∏by si´ ktoÊ obruszyç, ˝e tak tu poniewie-
ram wielkie projekty krytyczne, nazywajàc ich autorów Narcyzami. Rzecz
wszak˝e nie w nazwach, spieraç si´ nie b´d´, ale wyt∏umacz´ si´ pokrótce,
jak ów „narcyzm” rozumiem. I myÊl´, ˝e nie b´dzie tu kontrowersji. To, ˝e
krytyk powinien si´ zakochaç w sobie, mo˝na wszak rozumieç jako wier-
noÊç temu, co wymyÊli∏, czego si´ trzyma, o co toczy boje. Wa˝ne b´dzie
tu coÊ innego, mianowicie t´sknota Narcyza-krytyka za tym, co nieosià-
galne, za jego pi´knie wymarzonym projektem, którego kszta∏ty sà – wie
on o tym – obecne, ale nie mogà si´ zrealizowaç. To pogoƒ za nieosià-
galnym – i uÊwiadomienie sobie, ˝e nieosiàgalne jest pi´kne, i tyko ono



FFiizzyycczznniiee  kkrryyttyykkwwyyggllààddaappoowwaa˝̋nniiee..  JJaakkoottyypp  ––  pprrzzyyppoommii--nnaa  rrooddzzaajj  kkoonn--ttrraaffaaggoottuu..  SSaammww  ssoobbiieessttaannoowwii  cceenn--ttrruumm,,  cceennttrruummggrraawwiittaaccyyjjnnee..JJeeÊÊllii  ssii´́  ÊÊmmiieejjee,,ttoo  ÊÊmmiieejjee  ssii´́jjeeddnnyymm  ookkiieemm––  aallbboo  ddoobbrryymm,,aallbboo  zz∏∏yymm..
EErriikk  SSaattiiee

warte jest („krytyckiego”) ˝ycia. Poza nieosiàgalnym nic nie istnieje, w tym sensie, ˝e nic nie jest w
stanie nas zadowoliç, zainteresowaç. Stàd – z tej pogoni za nieosiàgalnym – bierze si´ ów stan
choroby i w∏aÊciwie niemo˝noÊç ozdrowienia. Ale to by∏by projekt Narcyza-modernisty. Nawet jeÊli
zaplàta∏ si´ w dzisiejsze czasy. W∏aÊciwie ten Narcyz-modernista to dzisiejsze mocne g∏osy krytyczne.

A Narcyz czasów felietonu? To marna kopia, niezbyt udana replika – ktoÊ, kto nigdy nie
pomyÊli o sobie w kategoriach choroby, bo cieszy si´ doskona∏ym samopoczuciem. Nie znaczy wszak,
˝e zdrowiem. To ten, który w gazetach codziennych i coraz marniejszych w tym kraju tygodnikach roz-
daje rangi, ch´tnie jednych awansuje, innych degraduje, wierzàc, ˝e jego g∏os jest g∏osem znaczà-
cym. Ten od gwiazdek i od rang – wybitne, Êrednie, dno. Tak mu si´ mo˝e wydawaç – pochwali kogoÊ
i ju˝ w gór´ idà s∏upki sprzeda˝y, zgani kogoÊ innego – i sprzeda˝ pikuje w dó∏. Ten Narcyz o nie tyle
mo˝e pi´knej, ile czerstwej twarzy, znamionujàcej kogoÊ z siebie zadowolonego, wi´cej – wielbiàcego
swój majestat, podszyty jest l´kiem. Drà˝y go robak, któremu na imi´ niesamoistnoÊç. Wie, ˝e jest
pi´kny i pi´kniejàcy z ka˝dym dniem, ale mo˝e byç zastàpiony równie pi´knym albo pi´kniejàcym
jeszcze bardziej. Dlatego bywa szkodnikiem, intelektualnym trampkarzem, bo s∏u˝àc z∏ej sprawie,
nawet nie zdaje sobie sprawy, jakie sà jego przewiny. Trwa w zadowoleniu i pewnie po ludzku potrafi
si´ cieszyç, ale biedniuteƒki (pozwólmy sobie na ton wielkich Rosjan z XIX wieku, z czu∏ym dystansem
przyglàdajàcych si´ istocie ludzkiej) nie wie, ˝e go tak naprawd´ nie ma. I by∏aby to sympatyczna
opowieÊç, ale konkluzja musi byç inna. Ten niechluj, o którym nikt nie b´dzie pami´ta∏, dobrze si´
nam rozgoÊci∏. Przesunà∏ Narcyza-modernist´ do nisz i jam czasopism, o których istnieniu wiedzà
tylko wtajemniczeni, a sam, rozsiad∏szy si´ wygodnie, gapi si´ w zwierciad∏o. Biedny, nie wie, ̋ e woda
– nawet jeÊli si´ w niej nie utonie – potrafi zniekszta∏caç oblicze. 

Otó˝ to – on nie wie, ja wiem. Tyle ˝e nierówne to rozpoznanie i nierówna to by∏aby walka.
On jest, a mnie ju˝ nie ma, choç i jeden, i drugi z nas coÊ tam pisze. I to by∏aby moja – pewnie
pokr´tna – odpowiedê na problem, który postawiono w ankiecie.
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zz  pprroojjeekkttuu  ddeennpprreessjjaa

termin pochodzi równa si´ wywodzi z kolei 
od równa si´ przebijaç do 
równa si´ nast´pstwo obna˝enia obra˝enia 
powsta∏ego w wyniku równa si´ dzia∏anie z zewnàtrz 
oraz skutki dla zniewa˝enia równa si´ po twarzy
przyjmujàc równa si´ przenosiç na p∏aszczyzn´ jego elementy
równa si´ szok zerwania konsekwencji dla 

mg∏a parali˝uje ruch pod niebem
mo˝na nazwaç granicà równa si´ zawiesiç
tkwiç w niejednym równa si´ rozp∏ynàç  
gdy˝ wyzwala si∏´ odrzucania równa si´ 
odci´cie od tego co zagra˝a zara˝a
równa si´ przeciwnie uÊwiadamia ciàg∏à 
równa si´ w obecnoÊci widzianej dostrzegaç 

pod niebem ruch parali˝uje mg∏a 
z chwilà równa si´ dêwi´k ujmowany brzmieniem
stanowi bezpoÊrednià wartoÊç równa si´ dla tego 
jak s∏uchacza równa si´ zyskuje wi´c natur´ sprzecznà 
równa si´ neutralizacja równa si´ mo˝liwe tylko przez wymian´
dope∏niajàcych si´ wartoÊci równa si´ sprowadza
prze˝ycie do spo∏ecznego ruchu warg na ustach

pod niebem mg∏a parali˝uje odruch 
s∏owo nie równa si´ nieczyste ale materialne
akt nie równa si´ spowiedê o chropawej fakturze 
w cieniu nie zawsze okrzyk wydobyty choç 
nie ca∏kiem niema równa si´ widoma
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funkcjonowanie cia∏a jako idealnego modelu formy symbolicznej

spo∏eczeƒstwa

potrzebne êród∏u by mnie wydobyç z podzbioru p∏aszczyzny

zespolonej którego brzeg ∏amie si´ w czàstki 

nazwa tego obiektu zosta∏a wprowadzona dla uhonorowania odkrycia

regu∏y zawsze dzia∏ajàcej na prostym przyk∏adzie 

ka˝da matka starsza od swojej córki wi´c ka˝da matka czyjàÊ córkà
przychodz´ zawsze z przysz∏oÊci

w stadium poczàtkowym nigdy nie m´˝czyzna
bo matka matki mojej matki zawsze starsza ode mnie
przybiegam wi´c z powrotem w funkcji lub definicji do siebie samej 

podczas gdy trwa zamykanie i zapisywanie ustawieƒ

dowód ˝e matka starszà ode mnie czyjàÊ córkà 
matka mojej matki starsza od mojej matki

matka mojej matki jak czyjaÊ córka 

przychodzi zawsze z przysz∏oÊci
w odwo∏ywaniu si´ wbrew próbom rozró˝nienia mam identyczne

znaczenie
opierane na za∏o˝eniu istnienia stanu pocz´ciowego podstawy
wnioskowania 
aby dowieÊç poprawnoÊci wszystkie si´ stajà prawdziwe
w istocie to˝samoÊç matki i przeciwmatki mo˝na  zastosowaç ponownie
podczas gdy trwa zamykanie i zapisywanie ustawieƒ



RRoommaann  BBrroommbboosszzcczz,,  ddiiggiittaall..pprraayyeerr,,
((sseerriiaa  WWaakkaatt  KKwwaaddrraatt,,  SSDDKK  22000088))
maile Romana Bromboszcza w odpowiedzi na maile redakcji

>>  >>  >>    SSkkààdd  ppoommyyss∏∏   nnaa  ppooeezzjjee  ccyybbeerrnneettyycczznnaa??  JJaakk  ttoo  mmnniieejj   wwii ´́cceejj   bbyy∏∏oo  uuggaaddyy--
wwaannee,,   ppooss ttaannaawwiiaannee??

Na poczàtku by∏a fascynacja cybernetykà od strony filozoficznej. Na ostatnim roku studiów dok-
toranckich prowadziliÊmy (Roman Bromboszcz, Jaros∏aw Boruszewski, Tomasz Misiak, S∏awomir
Leciejewski) konwersatorium poÊwi´cone temu, w jaki sposób cybernetyka jest obecna w takich
dziedzinach jak estetyka, teoria komunikacji i kosmologia. CzytaliÊmy teksty z zakresu teorii infor-
macji, wyjaÊnialiÊmy poj´cia takie jak „system“ („uk∏ad“), „sprz´˝enie
zwrotne“, „sygna∏“, „szumy“. Pozwala∏o to nam spojrzeç na pewne sprawy szerzej, inaczej. By nie
byç go∏os∏ownym, dostrzegliÊmy, na przyk∏ad, wartoÊç dualizmu informacja-energia oraz proce-
sualizmu (zespolone uk∏ady sprz´˝eƒ zwrotnych), który w filozofii jest rzadkoÊcià. Od fascynacji
teoretycznej przeszliÊmy do prób przeniesienia tego na aspekty praktyczne. W zwiàzku z tym, ˝e
ju˝ w tym czasie zajmowa∏em si´ sztukà komputerowà, te dwie sfery wyda∏y mi si´ bardzo bliskie.
W skrzy˝owaniu ich pomóg∏ mi zapa∏ Szczepana Kopyta (który by∏ s∏uchaczem tego konwersato-
rium) oraz aprobata Tomka Misiaka. Stàd ju˝ by∏o niedaleko do stworzenia jakiegoÊ planu
dzia∏ania i napisania manifestu.

>>  >>  >>  CCzzyy  ddaa  ssii ´́  wwsskkaazzaaçç  jjaakkààÊÊ  ssffeerr´́,,  ww  kkttóórreejj  sszzttuukkaa  kkoommppuutteerroowwaa  „„ggrryyzziiee  ssii ´́””
zz  ccyybbeerrnneettyykkàà,,  cczzyy  ttee˝̋  rrzzeecczz  jjeesstt  jjeeddyynniiee  ww  ssppee∏∏nniieenniiuu  ddooddaattkkoowwyycchh  wwaarruunnkkóóww
((jjaakkiicchh))??

Widz´ raczej po∏àczenia ani˝eli p´kni´cia. Mo˝na interpretowaç cybernetyk´ jako nauk´, która
ugruntowuje kultur´ komputerowà. W tym sensie jest ona zasobem, mo˝e nawet rezerwuarem, w
którym tkwimy skàdinàd s∏abo go znajàc. Owo zaprzepaszczenie wiàzaç nale˝y z brakiem nale˝nej
uwagi Êrodowisku, w jakim wyst´pujemy, zarówno jako jednostki (i ich protezy elektroniczne) jak  i
jako grupy spo∏eczne (sieci telekomunikacyjne). Przep∏yw informacji zachodzi w obwodach, nato-
miast energia dostarczana jest wcià˝ w systemie centralnego planowania.

>>>>>>  CCoo  ww  ttaakkiimm  rraazziiee  zzrroobbiiçç  zz  ffaakktteemm,,  ˝̋ee  kkoommppuutteerr,,  kkttóórryy  zz  cczzaassóóww  sszzaannoowwnnyycchh
tteeoorreettyykkóóww  ccyybbeerrnneettyykkii  bbyy∏∏  bbyytteemm  zznnaacczznniiee  bbaarrddzziieejj  aabbssttrraakkccyyjjnnyymm,,  ssttooii  tteerraazz  nnaa
kkaa˝̋ddeejj  nnaaddaajjààcceejj  ssii ´́  ddoo  tteeggoo  ppoowwiieerrzzcchhnnii  pp∏∏aasskkiieejj  ii   pprrzzyyzzwwyycczzaajjaa,,  ii   wwyyrraabbiiaa  uu
uu˝̋yyttkkoowwnniikkaa  aauuttoommaattyyzzmmyy,,  ooddrruucchhyy??

To jest miejsce na to co McLuhan nazwa∏ „linià wczesnego ostrzegania”, a wi´c  przyczó∏ek, który
powiadamia o nadchodzàcych zmianach. Takie zmiany opisuje McLuhan, jako skutek elektryczno-
Êci, ale wiemy te˝, ˝e t´ elektrycznoÊç komputery wzmacniajà. Komputery wzmacniajà produkcj´

przemys∏owà czyniàc z niej post-produkcj´. Co do oddzia∏ywa-
nia na nasz aparat poznawczy, mo˝na powiedzieç, ˝e zarówno
elektrycznoÊç jak i komputery uprzywilejowujà synchronicznoÊç i
oddzia∏ywania natychmiastowe. Mo˝na si´ uczyç tak˝e od
Manovicza, który nie wypowiada si´ o elektrycznoÊci (jako
Êrodowisku) ale o nowych mediach, z których wy∏àcza film,
fotografi´ i wideo. Niemniej automatyzmy powstajà i czynià
pot´˝nà mas´ bezw∏adnà. Mo˝emy zobaczyç to tak, ˝e cz∏owiek
przesta∏ myÊleç, nie poÊwi´ca te˝ czasu na czynnoÊci wiàzane
kiedyÊ z „duszà”, takie jak wyobra˝anie sobie, pami´ç, te czynnoÊci



powierzy∏ automatom. Jaka jest miara tego od∏o˝enia „na bok” myÊlenia? Jak daleko mo˝na
b´dzie ten proces rozciàgaç?

>>  >>  >>  SSkkààdd  ooddwwoo∏∏aanniiee  ddoo  ccyybbeerrnneettyykkii??  SSaamm  ggrrzzeebbiiee  ttrroocchh´́  ww  sszzttuucczznneejj  iinntteell iiggeennccjj ii ,,
aallee  zzddaajjee  mmii  ssii ´́,,  zzee  ccaallaa  „„nnaauukkaa  oo  sstteerroowwaanniiuu““  ookkrreess  ÊÊwwiieettnnooÊÊccii  mmaa  mmooccnnoo  zzaa  ssoobbàà..

To prawda, ˝e najwa˝niejsze artyku∏y i ksià˝ki z tego zakresu zosta∏y napisane w latach 40-70.
Nast´pnie cybernetyka zosta∏a rozdrobniona i rozp∏yn´∏a si´ wÊród innych, szczegó∏owych nauk.
Podobnie jak swego czasu sta∏o si´ z filozofià. Niemniej jej osiàgni´cia sà uniwersalne i holistycz-
ne, stad nigdy nie przestanie mieç odniesienia. Tak jak teoria chaosu sprawdza si´ na wielu
poziomach. Niekorzystne jest to, ˝e nastàpi∏o coÊ w rodzaju nieciàg∏oÊci. Powsta∏y nauki kognityw-
ne, neurofizjologia, robotyka itd. ale zdarza si´, ˝e wewnàtrz tych nauk, nie ma si´ ÊwiadomoÊci
êród∏a, a z pewnoÊcià gubi si´ z pola widzenia, jakiÊ szerszy oglàd spraw. W nauce, niestety, panu-
je te˝ moda, i milczàcy przymus, odwo∏ywania si´ do aktualnej literatury. Stàd nasze zaintereso-
wanie, po pierwsze, ma coÊ z hermeneutyki (interpretacja „starych“ naukowych tekstów), po drugie,
odbierane jest z pewnà rezerwà, czy te˝ nawet niech´cià wÊród „b´dàcych na fali“ naukowców.

>>  >>  >>  CCzzyy  ttaa  nniieecchh´́çç  wwyypp∏∏yywwaa,,  bboo  jjaa  wwiieemm,,  zz  tteeggoo,,  ˝̋ee  ccyybbeerrnneettyykkaa  ww  kkllaassyycczznneejj
ppoossttaaccii  ttoo  ww  dduu˝̋eejj  cczz´́ÊÊccii  ssppiiss  rroozzwwiiààzzaaƒƒ  ppoorrzzuuccoonnyycchh,,  aallbboo  ttee˝̋  ssttoossoowwaannyycchh
zzuuppee∏∏nniiee  iinnaacczzeejj??  WWeeêêmmyy  bbyytt  ttaakkii,,  jjaakk  pprrooggrraamm  sszzaacchhoowwyy..  CCllaauuddee  SShhaannnnoonn  mmiiaa∏∏
nnaaddzziieejj ´́,,  ˝̋ee  bb´́ddzziiee  ww  ssttaanniiee  nnaaÊÊllaaddoowwaaçç  lluuddzzkkii  ttookk  mmyyÊÊlleenniiaa  ––  aa  tteerraazz  pprraawwiiee
wwsszzyyssttkkoo  ppoolleeggaa  nnaa  sszzyybbkkooÊÊccii  iimmpplleemmeennttaaccjj ii ,,  eeffeekkttyywwnnooÊÊccii  pprrzzeesszzuukkiiwwaanniiaa  ddrrzzeewwaa
ii  ccoorraazz  sspprryyttnniieejjsszzyymm  ttaabblliiccoowwaanniiuu  cczzyynnnniikkóóww,,  kkttóórryycchh  ww  lluuddzzkkiimm  mmyyÊÊlleenniiuu  nniiee  mmaa,,
pprrzzyynnaajjmmnniieejj  nniiee  bbeezzppooÊÊrreeddnniioo..

Shannon dostarczy∏ bardzo cennej teorii, która dotyczy przyrostu informacji w kanale bezstratnym
i w kanale z szumem. Ârednia pojemnoÊç kana∏u z szumem wynosi oko∏o ?. Z takim kana∏em
mamy do czynienia na wejÊciu. Odcinajàc z pasma redundacj´, a wi´c prawdopodobieƒstwo,
które wmontowane jest w nawyk manipulujemy na sensownoÊci, doprowadzamy do sytuacji, w
której wszystko znaczy i wszystko ∏àczy si´ ze wszystkim. W kanale bezstratnym nale˝a∏oby odjàç
50% redundancji, w kanale z szumem wystarczy 33%. Kana∏ z szumem ma wi´cej entropii, szum i
entropia wspó∏wyst´pujà z przyrostem informacji. Im wi´ksza niepewnoÊç, tym wi´kszy zysk. W
górze strza∏ki mamy co raz wi´kszà chwiejnoÊç i zyskownoÊç.

>>>>>>  PPaammii´́ttaamm,,  jjaakk  ZZiioommeekk  ww  „„RReettoorryyccee””  sszzuukkaa∏∏  pprrzzee∏∏oo˝̋eenniiaa  mmii´́ddzzyy  ttaakkiimm  mmooddee--
lleemm  aa  tteekksstteemm  ––  aallee  ˝̋ee  ppiissaa∏∏  ppooddrr´́cczznniikk,,  ttoo  nnaa  tteeoorrii ii   ssii ´́  sskkooƒƒcczzyy∏∏oo..  JJaakk  wwiiddzziisszz
pprraakkttyycczznnee  ll ii tteerraacckkiiee  zzaassttoossoowwaanniiaa  tteejj  tteeoorrii ii??

Analogowo wytwarzana entropia to no˝yczki i klej. Cyfrowe entropie mo˝emy wytwarzaç za
pomocà maszyn, które majà „cut up” wmontowane w struktur´ tego, co wykonujà. Ci´cie jest pod-
stawowà jednostkà praktycznà entropii. Rozcinanie i klejenie do dwie podstawowe funkcje, które
mo˝emy uruchomiç w odniesieniu do wybranych êróde∏: gazety, swojej intuicji losowoÊci, tekstu li-
terackiego. Parokrotnie rozcina∏em wiersze innych i montowa∏em je na nowo, odejmujà coÊ, cz´sto
jakàÊ form´ gramatycznà. Stawa∏y si´ nie do rozpoznania, na pewno,
lepsze (bogatsze) w rzadziej wyst´pujàce zestawienia. Niekiedy te zesta-
wienia przybiera∏y postaç anakoluty (tak te˝ post´puje Podgórƒ), niekiedy
anagramu. JeÊli wystarczy zdjàç 33% to niewiele potrzeba by „olÊniç”
odbiorc´. W praktyce zdarza si´ to rzadko, ale nie wini∏bym o to teorii.
MyÊl´, ˝e mamy doÊç konkretne oczekiwania, co do poezji i to one wy-
znaczajà ramy „adekwatnoÊci”. Trudno znieÊç nawyk w post´powaniu
poprzez natchnienie i pewnà drogà jest korzystanie z czyichÊ tekstów, by je
kawa∏kowaç. Odnajdywanie prawdopodobieƒstw odbywa si´ za pomocà



s∏uchu. Wiemy, które zestawienia sà rzadsze, cz´Êç z nich nazywamy ˝ywà metaforà, cz´Êç z nich
jest nam oboj´tna, a cz´Êç burzy nasze oczekiwania.

>>  >>  >>  CCzzeemmuu  mmaanniiffeesstt??  TToo  nniiee  jjeesstt  ppooppuullaarrnnaa  ffoorrmmaa,,  oossttaattnnii  ddaajjààccyy  ssii ´́  ttrraakkttoowwaaçç
ww  pprrzzyybbll ii ˝̋eenniiuu  ppoowwaa˝̋nniiee  wwyymmyyÊÊll ii ll ii   bbooddaajj ˝̋ee  nneeoolliinnggwwiiÊÊccii..

Prawda jest taka, ˝e nie traktujemy ju˝ Manifestu, jako czegoÊ, co nale˝y wyjaÊniaç, argumentowaç
i traktowaç jako punktu wyjÊcia i oparcia. W tej chwili, za odniesienie traktujemy inne teksty z
dzia∏u teoria (który stworzyliÊmy na „perfokarcie“). Niemniej, wtedy, mieliÊmy ÊwiadomoÊç, ˝e
robimy coÊ innego, ˝e mamy jakiÊ program i ˝e jesteÊmy w stanie spisaç jakieÊ jego podstawy
(doÊç luêne i mo˝e nawet „dziurawe“ jeÊli si´ temu przyjrzeç dok∏adniej). Ró˝nica w podejÊciu do
pisania i inspiracji wzgl´dem innych wspó∏czesnych poetów, jak si´ okaza∏o, by∏a tak du˝a, ˝e spo-
tykaliÊmy si´ z du˝à iloÊcià ataków i prowokowaliÊmy wiele nieporozumieƒ. Takim miejscem zapal-
nym by∏ szczególnie „Rynsztok“, gdzie pojawia∏y si´ nasze próby i prowokacje poetyckie. MyÊl´, ˝e
to nas dostatecznie zniech´ci∏o do pisania „w stylu manifestu“ i pokaza∏o równie˝, ˝e masy b´dà
zaciekle broniç swojego „uÊrednienia“. Generalnie, z czasem, odrzuciliÊmy form´ manifestu, na
rzecz, bardziej naukowego podejÊcia do sfery analiz praktyki. Poza tym, zacz´∏o nas bawiç samo
niedookreÊlenie terminu „poezja cybernetyczna“ oraz jego nierozstrzygalnoÊç.

>>  >>  >>  MMoo˝̋eesszz  ccooÊÊ  wwii´́cceejj  oo  tteejj  nniieerroozzssttrrzzyyggaallnnooÊÊccii??  JJaakkiiee  wwiiddzziisszz  mmoo˝̋ll iiwwooÊÊccii  ooddcczzyy--
ttuu,,  aa  sszzcczzeeggóóllnniiee  ––  ttee,,  kkttóórree  CCii  nniiee  ppaassuujjàà??

Nierozstrzygalne zasadniczo jest to, gdzie ma le˝eç „cybernetycznoÊç”. W uj´ciu zasadniczym
powinna tkwiç w komputerach, ale nie tylko tam spe∏niamy si´ twórczo. ¸ukasz Podgórni, Tomek
Pu∏ka, Szczepan Kopyt i Tomek Misiak udzielajà si´ muzycznie, a i czasem  wizualnie. Zatem kom-
puter jest te˝ konektorem, nie tylko generatorem. Do tego miejsca jesteÊmy w definicji. Natomiast
jak ma si´ to przek∏adaç na styl, sk∏adni´ i form´ literackà, to pytanie otwarte. Wydaje mi si´, ˝e
„modularnoÊç” jest pewnym kluczem, oraz niektóre z konsekwencji teorii Shannona. Zale˝y mi na
spójnoÊci, wi´c nie wyka˝e nierozstrzygalnoÊci. Co do odczytaƒ, humor jest wskazany. MyÊl´, ˝e
pomiary iloÊciowe (sporne by∏oby tylko êród∏o jako generator) udowodni∏yby osobnoÊç sposobów
pisania niektórych poetów, szczególnie cybernetycznych. To mo˝na broniç jako tez´.

>>>>>>  TTaakkii  ddoowwóódd  bbyy∏∏bbyy  cciieekkaawwyy  ––  mmyy  ttuu  ww  rreeddaakkccjj ii   cciiààggllee  nnaarrzzeekkaammyy  nnaa  ppooww--
ttaarrzzaallnnooÊÊçç  ddyykkccjj ii   ppooeettyycckkiicchh..  JJaakk  ssoobbiiee  wwyyoobbrraa˝̋aasszz,,  hhmm,,  mmeettooddoollooggii´́  ttaakkiieeggoo  tteekk--
ssttuu,,  nnoo  ii  ccoo  bbyy  oonn  TTwwooiimm  zzddaanniieemm  mmóógg∏∏  ooddffii ll ttrroowwaaçç  jjaakkoo  „„iinnnnee””??  

KseEeEeEeEe___s________SFgHoimai
KEeErEeEeEe______e____SFgHoimai++++++++++++
KEeEeEeReEe____c_____SFgHoimai++++++++
KEeEeEeEeEe_________SFgHoimai+++++++++
KEeEeEeReEe_________SFgHoimai+
KseErEeEeEe____________SFgHoimai
B.Y.¸.Y. Z.¸.O.__˚.A.____D.N.A.
|R.M.E.R.______J.A._________
nie nosz´ zbroi....................jestem ta winna.
.............przekon.A.J.si´ do miesi´cy
w ar........eszcie. uk.∏oƒ si´......piskom.
.....to dzia∏a...... jak ka˝de.....piskom.
.....................................piskom. 



Weêmy pod uwag´ taki wiersz Podgórniego, który odbieramy symultanicznie jako nachodzenie si´
planów i wspó∏wyst´powanie wizualnego z tekstualnym. Wybrane z∏o˝enia liter ∏àczà si´ ze wszyst-
kimi innymi, choç na luêniejszej zasadzie ani˝eli w narracji. Na kszta∏t czegoÊ przypominajàcego
baz´ danych z∏o˝onà z p´kni´ç wyrazowych, wyrazów i czàstek wyrazopodobnych. JakieÊ regu∏y
ich ∏àczenia zaproponowano, inne mo˝emy wymyÊlaç, lub tworzyç „w locie”. Dobór wyra˝eƒ nie
przypomina w ka˝dym razie j´zyka potocznego, nie jest j´zykiem reklam, nie przypomina te˝
znanych mi dykcji.

>>  >>  >>  JJaakkii  jjeesstt  rraacchhuunneekk  zzyysskkóóww  ii  ssttrraatt  pprrzzyy  ww∏∏ààcczzaanniiuu  ddoo  ll ii tteerraattuurryy  tteecchhnniikk  wwiizzuu--
aallnnyycchh,,  mmaasszzyynnoowwyycchh  ii ttpp..  (( ttoo  jjeesstt  aakkuurraatt  mmóójj  pprryywwaattnnyy  hhooppeell,,  ˝̋ee  pprrzzyy  wwyybbiieerraanniiuu
nnoowwyycchh  tteecchhnniikk  ppoottrrzzeebbnnyy  jjeesstt  ttaakkii  bbii llaannss))..

MyÊl´, ˝e bilans ∏àczy si´ z tym, jakà rol´ spo∏ecznà wyznacza si´ poecie. Dzisiaj nie jest to ju˝ rola
donios∏a. Dzia∏alnoÊç poety zostaje sprowadzona, przede wszystkim, do pragmatyki, czyli ró˝nego
rodzaju gier jezykowych. Wiemy doskonale, ˝e to, co nazwalibyÊmy stereotypem poety sprowadza
si´ do pewnych warunków, na przyk∏ad, u˝ywanie prostego j´zyka, zrozumia∏ych s∏ów i takich ich
z∏o˝eƒ, które b´dà w pewnym stopniu (nie za wysokim) „odÊwie˝ajàce“. (OczywiÊcie chodzi te˝ o
treÊç, choç ona schodzi w czasach dzisiejszych na plan dalszy.) Teraz, wzgl´dem tego, mo˝emy
pomyÊleç o radykalizacji stereotypu i uzyskaç odmieƒca, którego poprà nieliczni, oraz dodaç do
tego fuzje z innymi dziedzinami sztuki i uzyskaç szaleƒca, który raczej nie b´dzie mia∏ ∏atwo, bo
b´dzie si´ go systematycznie wykluczaç, ze wzgl´du na przynale˝noÊç „do stada“. Konsekwencje
sà doÊç jasne, wi´ksze komplikacje stereotypu dajà wi´ksze nieprzystosowanie i wi´cej wyrzeczeƒ.
Nieciekawe dla samej poezji jest to, ˝e rezygnuje ona dzisiaj ze swojej odr´bnoÊci i upodabnia si´
do tego, co obecne w mowie potocznej, massmediach i reklamie. Stàd niedaleko do samo-
unicestwienia poezji ze wzgl´du na wch∏oni´cie ró˝nicy. Âmierç ta, dla niektórych, jest faktem
dokonanym.

>>  >>  >>  ZZaakk∏∏aaddaajjààcc  mmaasszzyynn´́  ddoo  pprroodduukkccjj ii   tteekkssttóóww,,  ccoo  ttuu  jjeesstt  ddzziiee∏∏eemm::  tteekksstt??  aallggoo--
rryyttmm??  oobbyyddwwaa??

JeÊli si´ konstruuje maszyn´, to, przede wszystkim, maszyna jest dzie∏em, a tylko nieliczne jej
wytwory b´dà na tyle dobre, by spe∏niç wymogi estetyczne.

>>>>>>  AA  ccoo  zz  „„bbyycciieemm  ddzziiee∏∏eemm””  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  ttaakkiieejj  kkoonnssttrruukkccjj ii ,,  jjaakk  zzeeppssuuttyy  wwyyÊÊwwiieett--
llaacczz  ww  wwaarrsszzaawwsskkiimm  ttrraammwwaajjuu  2222??  KKaassoowwaa∏∏  oonn  ww  tteekkssttaacchh  lloossoowwee  ll ii tteerryy,,  zzaacchhoowwuu--
jjààcc  kkoolleejjnnooÊÊçç  ppoozzoossttaa∏∏yycchh,,  ii   rroobbii∏∏  ssii ´́  zz  tteeggoo  nnpp..  „„ppaarrkk  sszzyynnaa””  ((wwzzggll´́ddnniiee  „„ssyynnaa””)),,
„„pprrzzyyssttaanneekk  ppiisskkii””  pplluuss  oocczzyywwiiÊÊcciiee  dduu˝̋oo  aabbssttrraakkccjj ii ,,  ssiieecczzkkii  zz  ll ii tteerr..

W teorii Shannona, wraz z wprowadzaniem szumu, pojemnoÊç kana∏u zmniejsza si´ poprzez brak
strukturalny, ale zwi´ksza dzi´ki entropii. W tych pomniejszonych kawa∏kach sensu mo˝emy
dostrzec przeÊwit symbolu i „w∏aÊciwego przekazu”. Zatem i w zdegenerowanym mo˝e le˝eç
pi´kno, jako od∏o˝one na pewne okazje, na przyk∏ad, dobrego humoru.

ssppee∏∏nniiçç
wwyymmooggii
eesstteettyycczznnee..



DDeeffiillaattoorr

FFllaaggii..  BBiieelliizznnaa  zz  ffllaagg..  CCiioottyy  zz  ffllaagg  wwppaaddaajjàà

ww  ffllaaggii  ssoowwiieettóóww..  TTuu  ffllaaggii  kkoozzaakkóóww  wwiieesszzaajjàà

ffllaaggii  ppaarrttyyzzaannttóóww..  PPrrzzyy  ddzziikkiimm  zzaawwooddzzeenniiuu  ffllaagg..

CChh∏∏ooppccyy  mmaasszzeerruujjàà  ppiiààttàà  aalleejjàà  nnaa  ssppoottkkaanniiee

zz  JJiimmmmeemm  WWaallkkoovveerreemm  zz  KKlluucczzaammii  KKrróólleessttwwaa

bbeezz  ˝̋aaddnnyycchh  wwaarruunnkkóóww  wwsstt´́ppnnyycchh......

TTuu  ddêêggaa  ssii´́  ppoossààggii  zz  ˝̋eellbbeettoonnuu

mmiieecczzeemm  DDeemmoosstteenneessaa..  CChhllaappiiee  ssii´́

ffllaaggii  pprrzzeemmyyttnniikkóóww,,

ffaarrmmeerróóww  ii  bbóóllóóww  ppoorrooddoowwyycchh..

TTuu  ggrraa  ssii´́  nnaa  ppiisszzcczzeellaacchh..

BBiiaa∏∏ee  ffllaaggii  pprrzzyywwiiààzzuujjàà  cczzaarrnnee  ffllaaggii,,

ppoolleewwaajjàà  bbeennzzyynnàà  ii    ppooddppaallaajjàà......

CChhaarrkk,,  cchhkkrree,,  cchhaarrkkee,,  cchhkkrree..

KKaarrkkcchh,,  kkaarrkkcchh,,  kkaarrkkcchh,,  kkaarrkkcchh..

CChhaarrkk,,  cchhkkrree,,  cchhaarrkkrree,,  cchhkkrree..

KKaarrcchh,,  kkaarrcchh,,  kkaarrcchh,,  kkaarrcchh..

RRoommaannRoman



BBrroommbboosszzcczz
RRoozzssyyppaannyy  ©©bbiiooss©©

PPrrzzeerrzzuuccoonnee  rreejjoonnyy

gguubbiiàà  ssii´́  ww  pprr´́ttaacchh..  JJeesstteemm

ww  ggeettcciiee  sszzyybbcciieejj..  ZZaasscchhnnii´́ttyy  ww  ssttrruunniiee

rroozzmmaawwiiaamm  oo  wwaaddaacchh  pprrzzyykk∏∏aaddóóww..  

DDoottyykkaamm  rroozzcchhooddzzeenniiaa  ssii´́  tt∏∏uummaacczzyy

kkuu  zz∏∏eemmuu..

SSttrruunnyy  pprrzzyy∏∏oo˝̋oonnee  ddoo  zzaasscchhnnii´́çç

ww  ggeettttaacchh  ddaajjàà  sszzyybbcciieejj

cczzuuçç  cczzuu∏∏ooÊÊçç  bbyycciiaa  zz∏∏yymmii

ww  rreeggiioonnaacchh  nniieesspprraawwnnyycchh..  

RRoozzeejjÊÊcciiaa  ssii´́  wwaadd  rroozzmmóówweekk  jjaakkiiee  pprrzzeerrzzuuccaajjàà

tt∏∏uummaacczzee..

RReeggiioonnyy  ddaajjàà  sszzyybbcciieejj  

cczzuuçç  ggeettttaa..  TT∏∏uummaacczzyy

jjaaccyy  wwoobbeecc  ssttrruunnyy..  RRoozzmmóówwkkii  pprr´́ttóóww

pprrzzeerrzzuuccaa∏∏yy  ww  rryybbaacchh  zzaasscchhnnii´́ttee..

PPrrzzyykk∏∏aadd  wwaaddyy  rroozzcchhooddzzii∏∏  ssii´́  zz  cczzuu∏∏ooÊÊcciiàà

ffllààddrryy..

SSàà  zz  rreejjoonnóóww  rroozzeejjÊÊçç,,  

pprrzzeerrzzuuccaajjàà  zzaasscchhnnii´́cciiaa,,  

ddaajjàà  cczzuuçç  sszzyybbcciieejj  ggeettttaa  tt∏∏uummaacczzyy..  

RRoozzmmóówwkkii  cczzuu∏∏ee  zz  pprr´́ttaammii  ww  rreejjoonnaacchh  ssttrruunn..

Bromboszcz



PPaawwee∏∏  KKoozziioo∏∏
PPoowwssttaanniiee
LLiippsszzyyccaa

PPaa ww ee ∏∏   KK oo zz ii oo ∏∏
PP oo ww ss tt aa nn ii ee

LL ii pp ss zz yy cc aa
- Czo∏g ci tu jedzie!
- A chcesz zobaczyç, jak strzela?

/ zas∏yszane /

Jaros∏awowi Lipszycowi uda∏o si´ stworzyç tomik, którego najwa˝niejsze zdania znajdujà si´ na tyl-
nej ok∏adce. I jeÊli wierzyç w postulowane przez autora samodzielne, „niczyje” funkcjonowanie
s∏ów i opowieÊci, wówczas nie jest to zdanie koniecznie krytyczne – choç przyznam, ˝e w∏aÊnie jako
takie je zamierzy∏em. Blurb odautorski mówi bowiem, co nast´puje:

Nie jestem autorem tej ksià˝ki. Nie napisa∏em ani jednego ze s∏ów, które w niej przeczytacie.
Ta ksià˝ka ma setki autorów, których list´ znajdziecie gdzieÊ pod koniec. Sà na niej imiona i
nazwiska, pseudonimy, numery IP. Za tymi nazwami nie zawsze skrywajà si´ ludzie. Niektóre
sà oznaczeniami botów – ma∏ych, sprytnych programów komputerowych. Wszystkie te s∏owa
pochodzà z Wikipedii.

W jaki wi´c sposób Lipszyc redaguje teksty (takà nazw´ dla jego dzia∏alnoÊci sugeruje strona
tytu∏owa)? Ka˝dy utwór jest posklejany z fragmentów co najmniej dwóch artyku∏ów z Wikipedii, to
jest zbiorowo tworzonej encyklopedii internetowej. Cytaty mogà byç dowolnie ci´te, a ich zestawie-
nia z za∏o˝enia majà kreowaç nowà, ró˝nà od orygina∏u treÊç. Dosyç dowolny jest równie˝ uk∏ad
graficzny (niektóre s∏owa sà dzielone na pó∏, a nawet na pojedyncze litery, jeÊli opowiadajà na
przyk∏ad o „spadaniu”). Nie zaobserwowa∏em natomiast przypadku, w którym metoda cut, copy &
paste zmienia∏aby poszczególne wyrazy (np. „alfabetem mo˝e byç dowolny skoƒczony zbir” za-
miast „zbiór”). Te sà wi´c traktowane z powagà nale˝nà, bo ja wiem, znaleziskom archeologicz-
nym – i tak samo jak one w celach wystawienniczych zostajà wyj´te ze swego macierzystego
kontekstu.

Techniczny charakter powy˝szego opisu jest usprawiedliwiony faktem, ˝e Mnemotechniki to projekt
nakierowany na medium. I to jest paradoksalnie jego najwi´kszà s∏aboÊcià, za sprawà której
ksià˝k´ mo˝na przedstawiaç tak, jak gdyby same utwory by∏y  sprawà drugorz´dnà. Widaç to

zw∏aszcza w porównaniu z „klasykà gatunku”. Metody Raymonda
Roussela bàdê grupy OuLiPo, czy literowe ograniczenia Johna Cage’a
by∏y po prostu sposobami produkcji interesujàcego w zamierzeniu
tekstu. Ograniczenie techniczne mia∏o tam wymuszaç s∏ownà ekwili-
brystyk´, która by w inny sposób nie powsta∏a. Mnemotechniki nato-
miast – niezale˝nie od jakoÊci poszczególnych utworów – zosta∏y od
razu zamierzone jako ilustracja. Sugeruje to sam uk∏ad ksià˝ki, której
prawie po∏ow´ zajmujà informacje, kto lub co edytowa∏o has∏a
Wikipedii, jakie nast´pnie sta∏y si´ obiektami manipulacji nieautora
(on sam zaÊ twierdzi∏, ˝e idealna by∏aby tu proporcja fifty-fifty).



Mnemotechniki sà medialne jeszcze i w paru innych znaczeniach tego s∏owa. Po pierwsze – niemal
dziennikarska tematyka niektórych utworów (lustracja, cywilizacja Êmierci). Po drugie – fakt, ˝e
powstawa∏y one praktycznie jak felietony czy reporta˝e interwencyjne, przy okazji publicznych
dyskusji, i to nawet na oczach ich uczestników. W ten sposób mia∏em okazj´ obejrzeç, w jaki
sposób powsta∏o Powstanie T-34 – i sam proces wyglàda∏ znacznie ciekawiej ni˝ toczàca si´ w tym
samym czasie dyskusja o zaanga˝owaniu albo czymÊ podobnym. Rozrastanie si´ tekstu powstajà-
cego przez kopiowanie, wklejanie i wycinanie mog∏oby byç nawet punktem wyjÊcia do specyficznej,
tekstowej animacji, uwzgl´dniajàcej równie˝ pojawianie si´ i znikanie fragmentów ostatecznie
odrzuconych. Poza tym by∏ jeszcze zabawny drobiazg – Lipszyc na goràco dot∏umacza∏ z
angloj´zycznej wikipedii brakujàce fragmenty tekstu o powstaniu w´gierskim.

Ze wzgl´du na mojà pami´ç o tamtym spotkaniu dalej b´dziemy rozmawiaç o czo∏gu. Historia
zmian na Wikièród∏ach mówi, ˝e dnia 2 czerwca 2008 o godzinie 11.35 numer IP
78.30.93.116 dokona∏ czegoÊ, co w komentarzu okreÊlone zosta∏o jako ca∏kowita podmiana
zawartoÊci celem sprawdzenia, jak zareaguje nieautor tomu Mnemotechniki. Tekst, jakim
zosta∏o wówczas nadpisane Powstanie T-34, wydaje si´ zgodny z zaproponowanymi przez
Lipszyca regu∏ami gry (w szczególnoÊci dziwne u˝ycie du˝ych liter wyglàda jak dowód na prze-
klejanie fragmentów), natomiast ma rozpaczliwie niewiele wspólnego z wersjà poprzednià.

Ten artyku∏ dotyczy czo∏gu zobacz te˝ bomba
kolportowali je w instytucjach, zak∏adach pracy

Nie by∏o to trudne
jednak
wi´kszoÊç zalet tej konstrukcji zosta∏a zniwelowana przez wyjàtkowo kiepskà jakoÊç
odczytania listy ˝àdaƒ:

wolnoÊci o wi´kszym kalibrze 
demokracji parlamentarnej  w walkach z policjà
150 wozów z nowymi armatami
do innych samodzielnych zadaƒ operacyjnych

˝àdania produkcji ró˝nych fabryk ró˝ni∏y si´ szczegó∏ami

Studenci politechniki w Budapeszcie uzyskali zgod´ 
i Nowy czo∏g wypar∏ z produkcji poprzednia wersj´

w tym czasie
ok. 200 tysi´cy osób uciek∏o z kraju

przy trzykrotnie mniejszej liczbie ludnoÊci
demonstrantom uda∏o si´ zajàç budynki radiowe
ale ich w∏aÊciwe wolnoÊciowe cele si´ga∏y znacznie dalej 
pokrywa∏y si´ z celami
pierwszych dni wojny

tragiczna jakoÊç filtrów powietrza skraca∏a ˝ywotnoÊç
Straty wynios∏y 220 mln
pojawi∏ si´ problem niewystarczajàcego uzbrojenia

kryzys
zaowocowa∏ ulicznymi zamieszkami
mo˝na ju˝ doÊç dok∏adnie ustaliç, ilu wówczas wyjecha∏o

Jednà z przyczyn powstania by∏a te˝ ch´ç



IP 78.30.93.116 tworzy ciàg s∏ów, w którym podstawowymi motywami sà brakoróbstwo oraz
wyludnienie. Co wi´cej, to ostatnie zostaje sprz´˝one z dzia∏aniami, ekhem, podmiotów dzia∏ajà-
cych (wypada tylko ˝a∏owaç, ˝e w podmienionym tekÊcie nie znalaz∏a si´ fraza w ca∏ym kraju pow-
stawa∏y komitety zajmujàce si´ dzia∏aniem). Ca∏oÊç ma wymow´ znacznie bardziej pesymistycznà
ni˝ tekst przed podmianà, który wyglàda∏ nast´pujàco:

fabryka nr 183 w Charkowie otrzyma∏a za∏o˝enia 
techniczne do projektu nowego 
ko∏owo
gàsienicowego

zapaÊç ekonomiczna i niskie standardy ˝ycia wzbudza∏y  
powszechne niezadowolenie 
ch∏opi byli niezadowoleni z polityki 
dziennikarze i literaci narzekali na warunki 
studenci skar˝yli si´ na warunki i kryteria

dla przyÊpieszenia prac powo∏ano specjalny zespó∏  
wozy te zyska∏y dobrà opini´ zarówno ˝o∏nierzy 
jak i na W´grzech 

nowy pojazd oznaczony T-34 zosta∏ przyj´ty  
w Budapeszcie

powstanie zacz´∏o si´ 23 paêdziernika  
poczàtkowo zamówiono seri´ 150 wozów 

znacznie dalej si´ga∏y roszczenia studentów uniwersytetu technicznego

powi´ksz 
T-34 wkroczy∏y do Budapesztu 

24 paêdziernika powstanie rozszerzy∏o si´ na dalsze miasta 
zak∏adano rady pracownicze 
wydano gazety 
zamówienie powi´kszono do 600 sztuk 

[[ssttuuddeennccii  ppoolliitteecchhnniikkii  ww  BBuuddaappeesszzcciiee]]  [[kkoollppoorrttoowwaallii  jjee  ww  
iinnssttyyttuuccjjaacchh  zzaakk∏∏aaddaacchh  pprraaccyy]] i na innych uniwersytetach 
aallee  iicchh  ww∏∏aaÊÊcciiwwee  cceellee  ssii´́ggaa∏∏yy  zznnaacczznniiee  ddaalleejj  

produkcja mia∏a si´ odbywaç w Charkowie i Stalingradzkiej Fabryce Traktorów 
poczàtkowo natrafia∏a ona na du˝e trudnoÊci 
studenci politechniki uzyskali zgod´ na manifestacj´ dla poparcia ˝àdaƒ robotników 

reakcje na powstanie 

w ca∏ym kraju powstawa∏y komitety zajmujàce si´ dzia∏aniem

samym transportem lotniczym dostarczono na W´gry 44 tony materia∏ów pierwszej potrzeby
pomoc wysy∏ana przy u˝yciu transportu drogowego i kolejowego by∏a znacznie wi´ksza



przewaga T-34 by∏a widoczna tak˝e manewrowoÊci
poczàtkowo by∏o ich zbyt ma∏o
starano si´ temu zaradziç 

zwi´kszone dostawy nowego sprz´tu umo˝liwi∏y zmiany w organizacji

jednostek

po raz ostatni T-34 zosta∏ u˝yty w Budapeszcie
23 Paêdziernika 2006 roku 
trwajàcy ponad miesiàc kryzys wokó∏ gabinetu [zzaaoowwooccoowwaa∏∏  uulliicczznnyymmii  zzaammiieesszzkkaammii]
podczas obchodów 50 rocznicy
powstania
protestujàcym uda∏o si´ uruchomiç muzealny T-34 b´dàcy elementem rocznicowej wystawy

i

u˝yç go [ww  wwaallkkaacchh  zz  ppoolliiccjjàà]

Dane podstawowe
Trakcja gàsienicowa
Za∏oga 4 (kierowca, dowódca-celowniczy, ∏adowniczy, strzelec-radiotelegrafista)
Silnik wysokopr´˝ny, 4-suwowy, 12-cylindrowy widlasty W-2
Moc 400 KM
Masa bojowa 26,8 t
PojemnoÊç zbiorników paliwa zasadnicze 460-480 l, dodatkowe 134 l
Typ pancerza spawany z p∏yt walcowanych
GruboÊç pancerza 13-45 mm, z ekranami do 70 mm

Boldem i nawiasami kàtowymi zaznaczam miejsca wspólne z tekstem nadpisanym. W skrócie
wyglàda to tak, ˝e pod koniec obydwu utworów znajduje si´ informacja o zamieszkach, obydwa
wykorzystujà te˝ groteskowy motyw kolportowania broni i wymieniajà studentów politechniki w
Budapeszcie jako podmiot dzia∏aƒ politycznych. Tekst nadpisany zawiera natomiast znacznie mniej
fragmentów dotyczàcych czo∏gu, i to pomimo inicjalnej deklaracji, ˝e w∏aÊnie jego ma dotyczyç
artyku∏. Wi´kszoÊç cyfr w wersji pierwotnej to daty i iloÊci produkowanych czo∏gów; liczby w
utworze nadpisanym zosta∏y z jednym wyjàtkiem przefasonowane tak, aby odnosi∏y si´ do ludzi. I
to ostatnie znalezisko mo˝na by ju˝ od biedy interpretowaç – ale nie, nie teraz.

Wyliczanie ró˝nic mo˝na ciàgnàç dowolnie d∏ugo, lecz nawet dysponujàc ich kompletnà listà nie
zyskamy argumentów pozwalajàcych dyskutowaç, który tekst jest lepszy. W pewnym sensie jest to tri-
umf Wikipedii oraz jej zasady neutralnego punktu widzenia (stosowanej lepiej lub gorzej, o czym
Êwiadczà s∏owa o tragicznej jakoÊci filtrów). Mo˝liwe, ˝e obydwaj nieautorzy starali si´ niewystarcza-
jàco (chocia˝ s∏owa o tragicznej jakoÊci filtrów zdajà si´ Êwiadczyç o tym, ˝e IP 78.30.93.116 kry-
tykuje Jaros∏awa Lipszyca filtrujàcego te, a nie inne fragmenty hase∏). Równie mo˝liwe, ˝e niczyje
s∏owa Wikipedii majà takà nieoczekiwanà w∏aÊciwoÊç, ˝e uniemo˝liwiajà
zbyt radykalnà transformacj´ stylu (formu∏y o nat´˝eniu emocjonalnym
bliskim tragicznej jakoÊci filtrów wyst´pujà zbyt rzadko, by zachwiaç
wra˝eniem obiektywnoÊci przekazu). W ka˝dym razie proces eliminacji
autora zakoƒczy∏ si´ powodzeniem, pociàgajàc za sobà jednak liczne
skutki uboczne: neutralizacj´ j´zyka, bardzo wyraêne okreÊlenie kon-
wencji rzàdzàcej tekstem i wreszcie – stworzenie sytuacji, w której póki co
nie umiemy oceniaç powstajàcych w ten sposób ciàgów s∏ów.



I tutaj tekst powinien si´ rozdwoiç. Problem tak czy inaczej polega na czytelniczych przyzwyczaje-
niach, co dla Lipszyca by∏oby zapewne kolejnym powodem, by zaczàç nawo∏ywaç do ich zmiany
(skoro i ca∏y tomik jest takim wo∏aniem),  a dla mnie – odskocznià do paru trudnych do rozstrzyg-
ni´cia pytaƒ. Jedno z nich dotyczy tego, czy mechaniczne przeszczepienie Wolnej Licencji GNU dla
Dokumentacji na grunt literatury jest zabiegiem zasadnym. Nie tylko ze wzgl´du na drobiazgi
takie, jak bardzo restrykcyjne okreÊlenie struktury dokumentu z d∏ugoÊcià tytu∏u w∏àcznie, ale z
powodu trudnoÊci w skopiowaniu nastawienia, jakie towarzyszy tworzeniu wolnego opro-
gramowania czy choçby jego opisów. I nie chodzi tu bynajmniej o uprawnienia autora, lecz o
„uprawnienia tekstu”. Rzeczy o pewnym typie kompozycji – modularnej, jak dobrze napisany pro-
gram, addytywnej, jak podr´cznik albo humoreska o ˝mir∏aczu nielegalnie t∏umaczona przez dzi-
adka autora, bàdê rozga∏´ziajàcej si´ jak hipertekst – modyfikacj´ znoszà daleko lepiej ni˝ np.
skomplikowany krymina∏ czy wieniec sonetów obdarzonych wysoce idiosynkratycznà dykcjà. 

Eksperyment IP 78.30.93.116 dowiód∏, ˝e Mnemotechniki Lipszyca, z ich dok∏adnie okreÊlonymi
warunkami brzegowymi, nale˝à do grupy tekstów modyfikowalnych, które zarazem wykazujà
zadziwiajàcà odpornoÊç na próby zmiany istoty przekazu. Jakkolwiek b´dzie wyglàdaç Powstanie
T-34, nie zmieni to tego, co Lipszyc chcia∏ powiedzieç o nieautorstwie i Wikipedii. To dobrze jak na
jednorazowe osiàgni´cie konstrukcyjne, lecz je˝eli chodzi o status tekstu poetyckiego i absolutnà
wymiennoÊç jego znaczenia, to wnioski z Mnemotechnik nie nale˝à do najprzyjemniejszych. Trzeba
si´ powa˝nie zastanowiç, czy o taki model nowej kultury nam chodzi.

TTrrzzeebbaa  ssii´́  ppoowwaa˝̋nniiee  zzaassttaannoo--
wwiiçç,,  cczzyy  oo  ttaakkii  mmooddeell  nnoowweejj  kkuull--
ttuurryy  nnaamm  cchhooddzzii..



AArrttyyÊÊccii  zzyysskkaalliibbyy
zznnaacczznniiee,,  ggddyybbyy
sszzaannoowwaallii  kkrryy--
ttyykkóóww,,  ss∏∏uucchhaallii  iicchh
zz  nnaallee˝̋yyttyymm
rreessppeekktteemm,,  aa
nnaawweett  iicchh  lluubbiillii  ii
cczz´́ssttoo  zzaapprraasszzaallii
ddoo  ssttoo∏∏uu  rrooddzziinn--
nneeggoo,,  ssaaddzzaajjààcc  iicchh
mmii´́ddzzyy  wwuujjeemm  aa
ddzziiaaddkkiieemm..
EErriikk  SSaattiiee
((ccyyttaatt  ddoo
KKoozziioo∏∏aa  oo
LLiippsszzyyccuu))



WWWW OOOO JJJJ CCCC IIII EEEE CCCC HHHH     RRRR UUUU SSSS IIII NNNN EEEE KKKKZZZZ AAAA LLLL EEEE TTTT YYYY     AAAA UUUU TTTT OOOO DDDD IIII AAAA GGGG NNNN OOOO ZZZZ YYYY
1. Odpowiedê na pytanie postawione przez redakcj´ „Wakatu” nasun´∏a mi si´ automatycznie: nie wiem,
na co choruje polska krytyka. TrudnoÊç postawienia trafnej diagnozy bierze si´ w tym wypadku najpewniej
z bardzo ogólnych ram zagadnienia – jakimi gro˝à one niebezpieczeƒstwami, wszyscy wiemy. Chcia∏bym
zatem zaw´ziç pole obserwacji na tyle, by wynik mojej analizy da∏o si´ ∏atwo i w miar´ pewnie zweryfikowaç
ze stanem faktycznym. Proponuj´ – i prosz´ odczytywaç ten gest jako zdecydowanie autoironiczny – rzut
okiem na choroby pisarstwa krytycznego Wojciecha Rusinka, wszak w ka˝dej recenzji i w ka˝dym szkicu
muszà odbijaç si´ niedostatki lokalnie aprobowanego myÊlenia o literaturze. Kto wie, mo˝e w ten sposób
uda si´ zobaczyç jakàÊ ogólniejszà prawid∏owoÊç?

2. Diagnoza chorób w∏asnych:

AAsseekkuurraannttyyzzmm – Znamienny z tego punktu widzenia wydaje mi si´ szkic o prozie religijnej, w którym nie
chcia∏em „wpisaç si´” ani w tradycjonalistyczne, ani w post´powe myÊlenie o kulturze. W efekcie z sympa-
tià pisa∏em o m∏odzie˝owych ruchach koÊcielnych, w swoim projekcie prozy chrzeÊcijaƒskiej wychodzàc jed-
nak od opinii Kingi Dunin. A nu˝ bowiem przedstawiciele którejÊ z frakcji chcieliby mnie przypisaç do prze-
ciwnego obozu?

EEll ii ttaarryyzzmm – Silnie podszyty tendencjà wymienionà powy˝ej. Odnajduj´ t´ chorob´ w takich chocia˝by
autocytatach: „Âwiadczy∏oby o tym, ˝e »medialna« lektura prozy Witkowskiego wzi´∏a jednak gór´ nad
interpretacjami dokonywanymi w kameralnym kr´gu kwartalników literackich”; „Có˝ po Ubertowskim w
czasach dominacji tzw. »prozy zaanga˝owanej«?”; „PrzeÊladujàce recenzenta »g∏osy« okazujà si´ jednak
reklamowymi atrapami, które dotyczà przede wszystkim samej autorki i nie przekreÊlajà powstajàcych
d∏u˝ej i d∏u˝ej czekajàcych na publikacj´ analiz, dok∏adniejszych, bli˝szych literaturoznawczemu spojrzeniu
recenzji”. 

MMaassoocchhiizzmm – Chodzi, oczywiÊcie, o czytanie i omawianie bardzo z∏ych ksià˝ek: „W nakreÊlonym powy˝ej
dylemacie pobrzmiewajà masochistyczne sk∏onnoÊci autora tej recenzji, sk∏onnoÊci, które tylko do pewnego
stopnia pokrywajà si´ z tym, co mo˝na nazwaç »pozytywnym nastawieniem do dzie∏a literackiego«”. 

MM∏∏ooddzziieeƒƒcczzyy  wwssttyydd – Jest chyba odmianà „Asekurantyzmu”, tyle ˝e silniej zwiàzanà z wiekiem piszàcego.
Z rozbawieniem czytam dziÊ wst´p do wypowiedzi w pewnej ankiecie: „Musz´ z pewnym wstydem wyznaç,
˝e choç moje krytycznoliterackie doÊwiadczenie sytuuje ka˝dy mój g∏os raczej w »przedszkolu literatury«, z
ka˝dym kolejnym tekstem dotyczàcym »m∏odej poezji« i »m∏odej prozy« odczuwam coraz wi´kszy dyskom-
fort. Byç mo˝e fakt, i˝ nagle, nie planujàc realnie i nie spodziewajàc si´ w∏aÊciwie, zostaj´ w∏àczony do
dyskusji nad »rocznikami siedemdziesiàtymi´, onieÊmiela tak bardzo, ˝e pewne kategorie, stosowane dotàd
swobodnie i bez poczucia odpowiedzialnoÊci za s∏owa, stajà si´ nieoczywiste”.

MMoonnootteemmaattyycczznnooÊÊçç – W moim przypadku objawia si´ w nieustannym wracaniu do problematyki „rzeczy-
wistoÊci”, w dostrzeganiu jej tak˝e w tych dzie∏ach i nurtach, które o mimesis trudno podejrzewaç.
Przypad∏oÊç „monotematyczna” jest doÊç cz´sta, zw∏aszcza w kr´gach uniwersyteckich. 

MMyyÊÊlleenniiee  ww  ppeerrssppeekkttyywwiiee  zzaammgglloonneeggoo  hhoorryyzzoonnttuu  pprrzzyysszz∏∏ooÊÊccii  – Jest zarówno chorobà retorycznà
(problem dobrej puenty), jak i interpretacyjnà (l´k przed zdecy-
dowanà diagnozà): „Czy jednak przekroczenie kondycji »komplek-
su« i gestu »demaskacji« odbywaç si´ b´dzie drogami zaprezen-
towanymi w tym szkicu? Odpowiedzià na to pytanie b´dà kolejne
dzie∏a i – kolejne ich analizy”; „Ale o tym, czy te przewidywania
okaza∏y si´ s∏uszne i czy m∏odzi prozaicy podà˝à kilkoma bardziej
wyrazistymi drogami poszukiwaƒ, b´dzie mo˝na napisaç dopiero
za trzy, mo˝e cztery lata”; „Póki co jednak, pytanie »jak pisaç o
depresji, nerwicy?« pozostaje otwarte, zaÊ narracja opisujàca
»powrót z Hararu« nadal czeka na wypracowanie”. 





aa  uu˝̋yywwaamm  ––
ccoo  zzaauuwwaa˝̋aamm

NNiieeddêêwwiieeddzziiee  pprrzzyyss∏∏uuggii – Najpewniej sà to odmiany „nadinterpretacji”; dotyczyç mogà zarówno – w
wersji bardziej oczywistej – dzie∏a (przyk∏ad: opis „zwyk∏ego uchlaju” w prozie Stasiuka potraktowa∏em jako
„doÊwiadczenie estetyczne”) albo ˝ycia literackiego (przyk∏ad: gdy przypadkowym lub marginalnym
zdarzeniom ˝ycia literackiego przypina∏em miano „strategii”). 

NNiieeuuzzaassaaddnniiaanniiee  tteezz – W czytaniu w∏asnych recenzji „po latach” irytuje zw∏aszcza wtedy, gdy nadchodzi
w∏aÊciwy dla uzasadnienia moment, jak w przypadku zakoƒczenia omówienia zbioru Copyright
Witkowskiego. Po d∏ugim, neutralnym opisie ksià˝ki wyzna∏em: „Nie rozumiem tylko jednego: jak Êwietnie,
skoro »nie zawsze« Êwietnie?”. DziÊ ju˝ nie wiem, w których miejscach „nie zawsze”.

OOddrraazzaa  ddoo  kkrryyttyycczznnyycchh  ii  mmeeddiiaallnnyycchh  eettyykkiieetteekk – Jest odmianà „Elitaryzmu”: „Mini-powieÊç
Wilengowskiej zgrabnie wymyka si´ mo˝liwym etykietkom, wchodzi w dialog z prawdopodobnymi odczyta-
niami”; „Zaanga˝owana, a jednak wymykajàca si´ spo∏ecznej dyskusji na temat homoseksualizmu; wyko-
rzystujàca pewnà koniunktur´, a przecie˝ pisana wbrew dyskursom emancypacyjnym”; „Niektóre z nich, na
przyk∏ad »wiek«, sta∏y si´, niestety, podstawà dla upraszczajàcych klisz j´zykowych, którymi operowano i
operuje si´ w mediach (»najm∏odsza polska pisarka« – i co z tego? mo˝na by zapytaç), a w które wpisane
sà tak naprawd´ ma∏o istotne kryteria wartoÊciowania literatury”.

PPookkuussaa  oobbeeccnnooÊÊccii – Nie mog´ oprzeç si´ pokusie odpowiadania na zaproszenia do ankiet i do udzia∏u
w publicznych dyskusjach. A przecie˝ te formy wypowiedzi to najlepszy weryfikator: jak na d∏oni widaç, czy
indagowany ma cokolwiek do powiedzenia.

PPrrzzyyppaaddkkoowwee  uuwwaaggii,,  nniiee  ddoo  ooddwwrróócceenniiaa – Przyk∏ad: „Tartak Odii mo˝na by nazwaç OpowieÊci ga-
licyjskie 2 i to jest odpowiedê na pytanie o Stasiuka, wi´c w tym wypadku przesuni´ç bym specjalnie nie
widzia∏”. OczywiÊcie – teraz widz´ owe „przesuni´cia”.

RRzzuuttoowwaanniiee  ww∏∏aassnneeggoo  nnaassttrroojjuu  nnaa  ppootteennccjj ´́  tteekkssttuu – Podejrzewam, ˝e dochodzi do niego zw∏aszcza
w tych momentach interpretacji, w których u˝ywam argumentu „nudy lekturowej”, a u˝ywam – co
zauwa˝am, patrzàc wstecz – zaskakujàco cz´sto.

ZZaarrzzuuttyy,,  ppoolleemmiikkii,,  nnaawwiiààzzaanniiaa,,  ppyyttaanniiaa,,  nnaa  kkttóórree  nniiee  ooddppoowwiieeddzziiaa∏∏eemm – Krzysztof Uni∏owski
(dwa razy), Jakub Winiarski (prywatnie i publicznie), Jaros∏aw Jakubowski (ostatnio), Agnieszka N´cka (raz).
Jak na razie ma∏o tych g∏osów z zewnàtrz, mam to tak˝e na uwadze.

3. Wnioski z tego rozpoznania, jeÊli da si´ jakieÊ wyciàgnàç, pozostawiam Paƒstwu.



PPrraawwddzziiwwyy  zzmmyyss∏∏PPrraawwddzziiwwyy  zzmmyyss∏∏kkrryyttyycczznnyy  nniieekkrryyttyycczznnyy  nniieeppoolleeggaa  nnaa  kkrryyppoolleeggaa  nnaa  kkrryy----ttyykkoowwaanniiuu  ssiieebbiieettyykkoowwaanniiuu  ssiieebbiieessaammeeggoo,,  lleecczz  nnaassaammeeggoo,,  lleecczz  nnaakk rr yy tt yy kk oo ww aa nn ii uukk rr yy tt yy kk oo ww aa nn ii uuiinnnnyycchh,,  ii  bbeellkkaa,,iinnnnyycchh,,  ii  bbeellkkaa,,jjaakkàà  ssii´́  mmaa  wwjjaakkàà  ssii´́  mmaa  wwookkuu,,  nniieeookkuu,,  nniieepprrzzeesszzkkaaddzzaa  bbyypprrzzeesszzkkaaddzzaa  bbyy----nnaajjmmnniieejj  wwiiddzziieeççnnaajjmmnniieejj  wwiiddzziieeççêêddêêbb∏∏aa  ww  ookkuu  ssààêêddêêbb∏∏aa  ww  ookkuu  ssàà----ssiiaaddaa::  ww  ttyymmssiiaaddaa::  ww  ttyymmpprrzzyyppaaddkkuu  bbeellkkaapprrzzyyppaaddkkuu  bbeellkkaassttaajjee  ssii´́  lluunneettààssttaajjee  ssii´́  lluunneettààbbaarrddzzoo  dd∏∏uuggàà,,bbaarrddzzoo  dd∏∏uuggàà,,kkttóórraa  wwyyoollbbrrzzyykkttóórraa  wwyyoollbbrrzzyy----mmiiaa  êêddêêbb∏∏oommiiaa  êêddêêbb∏∏ooppoonnaadd  wwsszzeellkkààppoonnaadd  wwsszzeellkkààmmiiaarr´́..mmiiaarr´́..EErriikk  SSaattiieeEErriikk  SSaattiiee((ddoo  aauuttoocchhoorróóbb((ddoo  aauuttoocchhoorróóbbRRuussiinnkkaa!!))RRuussiinnkkaa!!))



BBBB EEEE RRRR NNNN AAAA DDDD EEEE TTTT TTTT AAAA     DDDD AAAA RRRR SSSS KKKK AAAA
KKRRYYTTYYKKAA  LLIITTEERRAACCKKAA  UU  LLEEKKAARRZZAA  II  SSPPOOWWIIEEDDNNIIKKAA

JeÊli mamy mówiç o chorobach krytyki literackiej w Polsce, to nale˝a∏oby ustaliç, jakiego
typu os∏abienie jà m´czy. Dosyç istotne i kluczowe dla sprawy jest stwierdzenie, czy mamy do
czynienia z chorobà nieuleczalnà, zaledwie z przezi´bieniem czy z hipochondrià. Wa˝ne wydaje
si´ te˝ zbadanie, kto stwierdza chorob´ i czy potencjalny pacjent, w tym wypadku pacjentka – kry-
tyka literacka, jest Êwiadoma faktu, i˝ niedomaga, oraz czy po zdiagnozowaniu b´dzie chcia∏a si´
leczyç. Z drugiej strony, gdy zaczynamy zastanawiaç si´ nad grzechami krytyki, generujemy podob-
ny problem natury definicyjnej. Skoro grzechy zaczynamy wskazywaç, uzurpujemy sobie prawo do
oceny i liczymy – naiwnie, co prawda – na spowiedê i zadoÊçuczynienie tych, którzy zb∏àdzili.
Trzeba te˝ si´ zatrzymaç przy trudnoÊciach, jakie pojawiajà si´, gdy chcemy ustaliç wag´ grzechów
– co dla jednych jest wielkim przewinieniem, dla drugich zaledwie ma∏o istotnym kompromisem,
na który si´ decydujà. Innym wa˝nym pytaniem jest zastanowienie si´, czy skoro mówimy o
powszechnej komercjalizacji wszelkich dziedzin ˝ycia, to – byç mo˝e – proces ten jest tak˝e
udzia∏em krytyki literackiej, a skoro nadmiernie przeciw niemu nie protestujemy, to zasadne jest
przypuszczenie, ˝e ma∏o nas to obchodzi.

Chorobà i grzechem krytyki literackiej jest wi´c przede wszystkim nniieewwaa˝̋nnooÊÊçç. O
zast´powaniu krytyków literackich recenzentami pisali swego czasu Dariusz Nowacki i Krzysztof
Uni∏owski we wst´pie do zbioru By∏a sobie krytyka.... Wydaje si´ jednak, ˝e pod koniec pierwszej
dekady XXI wieku wt∏aczanie krytyki literackiej w niebyt ciàgle post´puje. Co wi´cej, zdaje si´ byç
procesem sankcjonowanym w ramach niepisanego kompromisu. Krytycy literaccy zostali
zamkni´ci w gettach prasy literacko-kulturalnej, ci natomiast, którzy wspó∏pracujà z prasà
wysokonak∏adowà, w wi´kszoÊci wypadków idà na kompromis – zrzucajà skór´ krytyka i objawia-
jà si´ w roli recenzenta. Mogliby co prawda wówczas tworzyç swego rodzaju forpoczt´ literatury
ambitnej, cz´sto jednak w powierzchownych tekstach, wymuszanych ma∏à iloÊcià miejsca, piszà
g∏ównie o ksià˝kach mainstreamowych, a wi´c wydawanych w kilku du˝ych wydawnictwach, które
zdominowa∏y rynek ksià˝ki. Tym samym krytycy literaccy, nadmiernie ∏atwo jako recenzenci decy-
dujàc si´ na maria˝ z g∏ównym nurtem, odwracajà oczy od tego, co powstaje na marginesach. Co
prawda Przemys∏aw Czapliƒski w Powrocie centrali ubolewa nad faktem recenzowania w prasie
wysokonak∏adowej ksià˝ek, za którymi stojà du˝e wydawnictwa, nie zmienia to jednak faktu, ˝e ci
sami krytycy, którzy fakt ten dostrzegajà, wczeÊniej do jego zaistnienia si´ przyczynili. Dobór
ksià˝ek wià˝e si´ wi´c z odpowiedzialnoÊcià za informacj´. Recenzja w prasie wysokonak∏odowej
przede wszystkim wp∏ywa na sprzeda˝, pozwala bowiem potencjalnym czzytelnikom dowiedzieç
si´, ˝e taka ksià˝ka w ogóle istnieje. JeÊli wi´c krytycy wspierajà mainstream, jednoczeÊnie uczest-
niczà aktywnie – czy tego chcà, czy nie – w pogrzebie ró˝norodnoÊci, wieloÊci i niszowoÊci.

Kolejnym wa˝nym grzechem i chorobà zarazem jest nazbyt cz´ste mmóówwiieenniiee  jjeeddnnyymm
gg∏∏oosseemm. Brakuje dialogu, rozmowy mi´dzytekstowej, polemiki. O ksià˝kach si´ nie dyskutuje, je
si´ zwykle recenzuje lub omawia. Powielanie rozpoznaƒ krytycznych jest szczególnie mocno

widoczne w przypadku ksià˝ek autorów znanych. Zdarza si´, ˝e lektu-
ra ich ksià˝ek zamienia si´ w pean pochwalny na kredyt. W efekcie
zamiast czytania uwa˝nego i odwa˝nego mamy cczzyyttaanniiee  kkoommpprroo--
mmiissoowwee  ii   aasseekkuurraanncckkiiee.. Bo grzech kolejny to z pewnoÊcià fakt, i˝
wielu tekstom, a raczej ich autorom, bbrraakkuujjee  ooddwwaaggii. Nazbyt cz´sto
nast´puje rezygnacja z próby wnikliwego rozpoznania, z umiejsowienia
w kontekÊcie, z dostrze˝enia powtarzalnoÊci i wskazania elementów
nowatorskich. Opis zast´puj´ interpretacj´, a zamiast mówienia we



w∏asnym imieniu mamy niejednoznacznoÊç, uunniikkaanniiee  oocceenn,,  rroozzmmyycciiee  wwaarrttooÊÊcciioowwaanniiaa. Jak
gdyby krytyk l´ka∏ si´ wzi´cia odpowiedzialnoÊci za w∏asne s∏owa, jak gdyby wola∏ „nie wychylaç”
si´ z szeregu, nie wyró˝niaç. Tymczasem podmiotowoÊç lektury to podstawa. Krytyk, który nie czyta
we w∏asnym imieniu, nie jest krytykiem, ale recenzentem lub jedynie sprawozdawcà.

Z zapatrzenia krytyki literackiej w produkcje g∏ównonurtowe wynika jeszcze jedna chorobli-
wa, tak trzeba to nazwaç, konsekwencja, a mianowicie ffaakktt  zzmmnniieejjsszzeenniiaa  zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa
ddeebbiiuuttaammii  oorraazz  kkssiiàà˝̋kkaammii  ssppoozzaa  cceennttrruumm. Krytycy wolà nie ryzykowaç – prasa wysokona-
k∏adowa raczej nie zainteresuje si´ tego typu publikacjami, bo woli stawiaç na sprawdzone i g∏oÊne
nazwiska, prasa niszowa – co szczególnie niepokojàce – tak˝e coraz mniej miejsca poÊwi´ca takim
ksià˝kom. W efekcie zarówno przestrzeƒ mainstreamu, jak i obrze˝y, uczestniczy we wspólnym
bankiecie na rzecz literatury usankcjonowanej etykietà du˝ego wydawnictwa, pieni´dzmi, rekla-
mami. W starciu tym, zw∏aszcza ˝e na wsparcie krytyków nie ma co liczyç, literatura spoza centrum
ma znikome szanse. 

Do grzechów ci´˝kich i niewybaczalnych oraz do chorób przenoszonych i piel´gnowanych
na ˝yczenie zaliczyç mo˝na nniieecczzyyttaanniiee  kkssiiàà˝̋eekk,,  iiddeeoollooggiizzoowwaanniiee  ll ii tteerraattuurryy  ii   kkoolleessiioo--
ss ttwwoo. Nie twierdz´, oczywiÊcie, ˝e choroby te zdarzajà si´ nagminnie, ale ju˝ fakt, ˝e w ogóle majà
miejsce i ˝e niewiele osób to oburza, bardzo niepokoi. S∏uszna idea proponowana w ksià˝ce nie
mo˝e przys∏aniaç jej wartoÊci literackiej. JeÊli tekst stanowi zaledwie wprawk´ literackà, jeÊli nawet
najbardziej istotny problem opisuje banalnie i wtórnie, jeÊli autor sam sobie zaprzecza, oczywis-
toÊcià powinno byç nazwanie rzeczy po imieniu. Niedopuszczalne jest oznajmianie przed przeczy-
taniem, ˝e ksià˝ka jest dobra, bo uto˝samiamy si´ z ideà w niej zawartà. W takim wypadku kryty-
ka zbli˝a si´ do ideologii. Jest na us∏ugach i na zamówienie, traci niezale˝noÊç, bowiem prezen-
tuje teksty napisane wedle zasady, ˝e okreÊlona idea implikuje dobrà literatur´, co jest oczywistà
bzdurà. PolitycznoÊç i ideologicznoÊç przys∏ania w takiej sytuacji literackoÊç, a rezygnacja z litera-
tury i przyj´cie prymatu idei to tak naprawd´ pora˝ka krytyki literackiej. Przestaje ona wówczas
reprezentowaç literatur´, a staje si´ przedstawicielkà i zak∏adniczkà polityki. Krytyk literacki bywa
cz´sto w niekomfortowej sytuacji oceniania kogoÊ, kogo zna. Jestem jednak zdania, ˝e w∏àczanie
taryfy ulgowej nie sprzyja uprawianiu krytyki. JeÊli nie chcesz uraziç kolegi/kole˝anki, nie pisz o
jego/jej ksià˝ce. Gdy decydujesz si´ pisaç, znajomoÊç odsuƒ na bok i oceniaj uczciwie. To pod-
stawowa zasada, dzi´ki której realna staje si´ nadzieja na krytyk´, która nie decyduje si´ na ∏atwe
i cz´ste kompromisy.

Grzechem, z którego krytyka mog∏aby si´ spowiadaç, i chorobà, którà powinna leczyç, jest
cczzyyttaanniiee  ffrraaggmmeennttaarryycczznnee lub inaczej – lleekkttuurraa  ggeettttoowwaa. Nie chodzi w tym miejscu o
wybieranie fragmentów ksià˝ek i na ich podstawie pisanie tekstów, choç i tak absurdalne sytuacje
si´ zdarzajà. Podstawowym problemem jest w tym wypadku specyficznie pojmowana specjalizac-
ja. Osoby zajmujàce si´ poezjà nie czytajà prozy; ci, którzy zajmujà si´ prozà, rzadko si´gajà po
tomiki poetyckie. I jedni, i drudzy, jeÊli specjalizujà si´ w prozie czy w poezji polskiej, nie zawsze
Êledzà nowoÊci, jeÊli chodzi o ksià˝ki z innych dziedzin (np. filozofia, socjologia, teoria literatury)
lub z literatury zagranicznej. W efekcie wspomniana specjalizacja rodzi ograniczenia, a brak
reagowania i czuwania nad tym, co dzieje si´ „tu i teraz”, to grzech, mo˝na by powiedzieç,
kardynalny.

Chorobà krytyka i to chorobà przewlek∏à, jeÊli stara si´ on uprawiaç pisanie i czytanie
bezkompromisowe, jest zwykle ssaammoottnnooÊÊçç. W wymiarze publicznym, oczywiÊcie. Ci, co go cenià,
woleliby, ˝eby jednak upodobni∏ si´ do wi´kszoÊci, bo tak jest ∏atwiej; ci, których denerwuje, zacie-
raliby r´ce, gdyby jednak na kompromis si´ zdecydowa∏; ci natomiast, o
których pisze, bywajà obra˝eni, ura˝eni, niezadowoleni. W efekcie nieza-
le˝noÊç bywa traktowana jako wybryk natury, który wczeÊniej czy póêniej
ulegnie unifikacji i zostanie zmodyfikowany do stanu typowoÊci. 

Krytyka literacka woli stàpaç po pewnym gruncie, unika ryzyka.
Wià˝e si´ z tym nie tylko pisanie o autorach znanych, o czym wspomi-
na∏am wczeÊniej, ale te˝ uunniikkaanniiee jak ognia ll ii tteerraattuurryy  ppooppuullaarrnneejj i
dystansowanie si´ wobec wszystkiego, co czytane jest przez rzesze ludzi.



W efekcie krytycy nie czytajà krymina∏ów, powieÊci sensacyjnych, romansów, powieÊci obycza-
jowych. Tym samym pozbawiajà si´ sami wa˝nej wiedzy o Êwiecie – nie tylko wiedzy literackiej, ale
i socjologicznej. Literatura popularna nie tylko pokazuje, jakie sà upodobania wi´kszoÊci, ale te˝
ods∏ania najcz´Êciej stosowane i powielane cz´sto w ˝yciu schematy zachowaƒ. Ponadto daje te˝
wiedz´ o kszta∏towaniu gustów czytelniczych. No i, co równie istotne, pozwala poznaç nie tylko
ksià˝ki literacko s∏abe, ale te˝ – o czym cz´sto krytyka zapomina – dobrà literatur´. Bowiem
napisanie dobrej powieÊci popularnej to ogromna sztuka, ale sztuka ta te˝ si´ zdarza.

Wymienianie grzechów i chorób mo˝na by kontynuowaç, ale poniewa˝ nie czyni´ tego jako
pierwsza, poprzestan´ na tych wymienionych powy˝ej. Podstawowym problemem jest, jak si´
wydaje, cchheerrllaawwooÊÊçç (by pozostaç przy chorobowej nomenklaturze) i zzaacchhoowwaawwcczzooÊÊçç krytyki.
Funkcjonowanie krytyka literackiego w przestrzeni publicznej staje si´ zb´dne, skoro zast´pujà go
„z powodzeniem” amatorzy, recenzenci niedzielni, osoby, które niewiele czytajà. Sukces tych
drugich jest, oczywiÊcie, dyskusyjny, ale czytelnik nie wie i nie ma mo˝liwoÊci dowiedzieç si´, czy
ma do czynienia z czeladnikiem czy profesjonalistà. Teksty jednego i drugiego traktuje wi´c jako
opiniotwórcze. Krytyk nie bryluje na salonach mainstreamu, jest tam ∏askawie przyjmowany wów-
czas, gdy zdecyduje si´ na po∏owiczne dzia∏anie. W efekcie funkcjonuje w ciàg∏ej niepewnoÊci, bo
zastàpiony mo˝e byç recenzentem lub dziennikarzem, który napisze tekst, a czytelnik praw-
dopodobnie nie dostrze˝e nag∏ej nieobecnoÊci krytyka. To g∏ówny nurt dyktuje warunki. Krytyka li-
teracka jest dzia∏alnoÊcià szczytnà, na pewno, ale niszowà. Krytyk literacki wypowiada wa˝ne
opinie w Êrodowisku literackim, w mediach wysokonak∏adowych jedynie pomaga w promocji i
reklamie. Jest specjalistà public relations ze specjalnoÊcià „pisanie o ksià˝kach”. Wspiera selekcj´
informacji i stoi na stra˝y dyskursu dominujacego, bywa ksi´ciem Dydo, o którym pisa∏a Kinga
Dunin w Karocy z dyni. Dzi´ki jego opiniom czytelnik konstruuje rankingi bestsellerów, wie, co
powinien kupiç i co wypada mieç na swojej pó∏ce z ksià˝kami. Ubolewaç nad stanem krytyki
mo˝na by d∏ugo, wa˝niejsze jednak wydaje mi si´ inne pytanie. Czy ci, którzy funkcjonujà w main-
streamie, robià coÊ, aby status krytyka zmieniç? Czy mo˝e dzia∏a tu inna zasada, a mianowicie
odci´cie si´ od miejsca i Êrodowiska, z którego krytyk si´ wywodzi, zapomnienie o przestrzeni ni-
szowej? Czy krytycy, którzy bijà na alarm, ˝e w krytyce literackiej êle si´ dzieje, sami uprawiajà jà
bezkompromisowo? I wreszcie, czy mo˝na dzisiaj ocaliç miejsca, w których g∏ówny nurt nie b´dzie
punktem odniesienia, a takie podstawowe wartoÊci jak dobra literatura i uczciwa krytyka zwyci´˝à
w starciu z w∏adzà pieniàdza, reklamy i dost´pu do mediów? I jeszcze jedno, czy jest szansa, by
powy˝sze pytania nie czytaç jako naiwne, lecz traktowaç je serio? Gdy odpowiemy twierdzàco,
lekarz i spowiednik pomo˝e. JeÊli zaprzeczymy, to na nieuleczalnà chorob´ i na zatwardzia∏ego
grzesznika nie ma ju˝ ˝adnego sposobu. Cuda, niestety, zdarzajà si´ rzadko. 
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Nie z∏api´ jej nie uchwyc´
A jednak serducho mam jak fajerwerk
Co strzela pajacami

Ale jeÊli nie b´d´ dymem w twoich p∏ucach
pulsem twojej skroni
To si´ nam nie uda

B´d´ uczniem czarnoksi´˝nika
pizgn´ klàtwà s∏oƒcem uderz´ o asfalt
puszcz´ bomb´ z wyobraêni
Iluminacjà cisn´ w gong
Krzykn´ motylami
Co w g´bie mi si´ k∏´bià
Powystrzelam z dlugopisu
Krwià atramentowà trysn´

Lecz jeÊli nie b´dziesz moim zdartym g∏osem
p´kni´ciem mojej wargi
To si´ nam nie uda

wsiàk∏a nam poezja wyciek∏a
w ciasnoÊç mi´dzy ˝o∏àdkiem.......
I jeÊli nie b´dzie ona dotykiem naszych palców
Êciskiem naszych d∏oni 
To si´ nam nie uda

JJ ´́ dd rr zz ee jjJJ ´́ dd rr zz ee jj
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Rosprysk s∏oƒca na êrenicach
kawa herbata niewyspanie blaza 
tabletki na sen na ból g∏owy tabletki na loty
organizm na staczanie serce na bum bum usta na bla
p∏uca na wdech wydech papierosy
centrum Êwiata przy nas centrum Êwiat∏a
i soczewki na nowy kolor oczu krok przekleƒstwa 
tworzenie po∏àczeƒ mi´dzy ludêmi opinià i miejscem
sieç paj´czyna to ma kolor... nie to nie ma koloru 
nie zobaczysz mnie nie dostaniesz bo twierdza
zmys∏ obserwacji zmieniç na zmys∏ ukrywania si´ 
zrobiç z siebie skorup´ mi´kko obiç si´ s∏owami 
artykulacja na bzdur´ artykulacja na zaanga˝owanie artykulacja na  l o v e
ominàç Ênieg b∏oto deszcz nie zachlapaç pow∏oki musi byç czysto
wywlec z siebie emocjonalia graç i utrzymywaç projekcj´
by zapomnieç jak to by∏o kiedy jeszcze czepia∏ si´ nas cieƒ 
efekty specjalne animacja wrzasku animacja transu 
to ju˝ nawet nie ghost in the shell chowanie si´ w huk metra
chowanie si´ w r´ce innych choç nie dotkniesz 
jeÊli nie pozrywasz lini papilarnych by je z∏àczyç z innymi 
zerwanymi liniami elektryzowanie si´ charakterów
usta otwarte na wypuszczanie wejÊç mo˝na 
tylko j´zykiem w podniebienie kroczem w niebo
to jest kraj dla m∏odych ludzi
nie robiç nic wino szampan samo si´ b´dzie kr´ciç
jak si´ kr´ci tym bardziej nie z∏apiesz 
do domu umyç twarz umyç r´ce zaparowaç lustro
w ∏ó˝ko w k∏´bek zwymiotowaç cichoÊç
wybiç sercem pustk´

WWiieelleecckkiiWWiieelleecckkii



JJaarrooss∏∏aaww  KKlleejjnnoocckkiiKKAAPPIITTUULLAACCJJAA
W tym roku mijajà dwadzieÊcia trzy lata (sic!) od kiedy zadebiutowa∏em jako recenzent, a póêniej krytyk,
na ∏amach nieistniejàcego ju˝ od dawna „Miesi´cznika Literackiego”. Dobry to czas na podsumowanie.
Ostatnie lata przynios∏y, jak to widz´, dramatyczny regres jakoÊci pracy krytycznej. PPoo  ppiieerrwwsszzee –
nastàpi∏a zmiana (na gorsze!) w sferze samego dyskursu krytycznego. W prasie wysokonak∏adowej  (ale
te˝ w radiu czy telewizji) nastàpi∏o odejÊcie od powa˝nego tonu ku, jak to nazwa∏em (patrz: „W szponach
profitariatu”, „Krytyka polityczna” 4/2003), „felietonizacji” tego˝ dyskursu. Teksty sà krótsze, prostsze,
mniej merytoryczne - a wi´c banalniejsze, bardziej rozrywkowe, wyra˝ajàce raczej gusta recenzentów
ni˝ opisujàce czytelnikowi komentowane dzie∏o. Wiele jest powodów, dla których zmiana ta nastàpi∏a
(np. uwiàd tradycyjnej prasy kulturalnej, zw∏aszcza tygodników; komercjalizacja tzw. „tygodników opinii”
oraz „gazet opiniotwórczych”; umasowienie kultury w ogóle itd.) – bardziej zainteresowanych tymi kwe-
stiami odsy∏am do mojej publikacji wzmiankowanej powy˝ej. PPoo  ddrruuggiiee  –– z uprawiania bie˝àcej kry-
tyki wycofa∏y si´ w zasadzie wszystkie autorytety (czyli szanowani krytycy akademiccy). Zapewne proces
felietonizacji mia∏ na to decydujàcy wp∏yw (ale te˝ pewnie inwazja pseudokrytyków, o czym znów
poni˝ej). Krytyka w dawnym, eseistyczno - interpretacyjnym stylu dogorywa wi´c gdzieÊ w prasie niszo-
wej – miesi´cznikach, kwartalnikach i nieregularnikach czytanych przez kilkaset osób w kraju, czyli tak
naprawd´ jedynie przez samà „bran˝´” literackà. Tym samym ––  ppoo  ttrrzzeecciiee  –– nastàpi∏o zaw´˝enie
spektrum refleksji krytycznej. Bo - rzecz znamienna - polskie gazety ograniczy∏y w ostatnich latach
miejsce przeznaczone na zagadnienia kulturalne, np. doÊç powszechnie wycofa∏y si´ z przygotowywa-
nia osobnych dodatków poÊwi´conych ksià˝kom. Stàd zjawisko, które nazwa∏bym „efektem
zaplanowanego zaniechania”. Czy ktoÊ w ostatnich latach widzia∏, ˝eby, dajmy na to, „Gazeta
Wyborcza” na spó∏k´ z „Rzeczpospolità”, „Polityka” na spó∏k´ z „Newsweekiem” odnotowywa∏y intere-
sujàce publikacje poetyckie, które nie sà dzie∏em autorów z najwy˝szej pó∏ki (czyli np. Szymborskiej,
Ró˝ewicza, Zagajewskiego, Baraƒczaka, Rymkiewicza itd.), nie mówiàc ju˝ o „monitorowaniu”
ciekawych debiutów poetyckich? W telewizjach natomiast jest jeszcze gorzej, bo te skupiajà si´ nie tyle
na dzie∏ach, ile raczej na medialnych autorach. Dajmy na to - geju, który nie ukrywa swego gejostwa i
jeszcze ekshibicjonalnie pisze o tym; pisarzu, który ze swej walki z alkoholizmem uczyni∏ leitmotiv swego
istnienia w kulturze; nastolatce, która pisze obrazoburczà powieÊç o marginesie spo∏ecznym; znanej
aktorce, która pope∏ni∏a ksià˝k´ o swojej chorobie itd. ¸adnie ujà∏ ten proceder jeden z moich znajo-
mych, który skonstatowa∏, ˝e w telewizjach mówi si´ nie tyle o ksià˝kach, które warto przeczytaç, ile o
ksià˝kach znanych osób oraz o tych, o których dobrze si´ mówi na wizji (da∏ zresztà przyk∏ad progra-
mu literackiego TVN „Wydanie drugie, poprawione” z Kazimierà Szczukà jako gwiazdà. Co te˝ stawia
pytanie – kto tu jest prawdziwym bohaterem: ksià˝ka czy raczej omawiajàcy jà krytycy, bàdê pseudokry-
tycy? Choç akurat Szczuka krytykiem z prawdziwego zdarzenia jest). PPoo  cczzwwaarrttee  –– mamy do czynienia
z triumfem myÊlenia marketingowego. Media piszà (mówià) o tym, co jest sprzedawalne, co jest przed-
miotem (choçby potencjalnym) obrotu handlowego. Dalej: mówià i piszà o tym, co wydajà te oficyny,
które kupujà u nich reklamy (lub tzw. „patronat”), wi´c dzia∏a tu mechanizm rewan˝u. Nie istnieje w
zasadzie myÊlenie w kategoriach promocyjnych. Wa˝ne media mogà przecie˝ (staç je na to!) przed-
stawiaç szerszej publicznoÊci interesujàce (z artystycznego punktu widzenia) debiuty czy publikacje ni-

szowe – w∏aÊnie po to, by niszowymi byç przesta∏y. Nie czynià tego i mówià
albo o produkcjach tych wydawnictw, które powiàzane sà z nimi relacjami
klientystycznymi, albo mówià o tym, co – wedle formu∏y Dariusza
Nowackiego – jest ju˝ „mocno sprawdzone” (czyli o pisarzach, którzy jakiÊ
sukces odnieÊli, a wi´c b´dzie mo˝na – i oni sami te˝ b´dà mogli – odcinaç
kupony od niego). 
Media w Polsce, z rozmaitych wzgl´dów, myÊlà wcià˝ kategoriami
doraênych zysków i strat, nawet jeÊli publicznie starajà si´ sprawiaç inne
wra˝enie. I nawet jeÊli deklarujà rozmaità (chocia˝by w sferze kultury)





misyjnoÊç – to pami´tajmy, ˝e tak naprawd´ rzàdzà w nich goÊcie od marketingu i sprzeda˝y, którzy na
redakcyjne zebrania przychodzà z wydrukowanymi tabelkami. To, niestety, dyktat rynku, ale widziany te˝
jednowymiarowo, krótkowzrocznie. W perspektywie krótkiego, nie d∏ugiego trwania, jakim jest kultura.
PPoo  ppiiààttee  –– nastàpi∏ te˝ upadek etosu recenzenta i krytyka. Jest tak, albowiem w ten ca∏y opisany
powy˝ej uk∏ad dajà si´ nader cz´sto wmanipulowywaç ludzie grajàcy rol´ krytyków literackich i recen-
zentów. Inicjatywa nie nale˝y do nich – bo kiedy przychodzà do redakcji z w∏asnymi pomys∏ami – sà
najcz´Êciej elegancko sp∏awiani. Pozostajà wi´c wyrobnikami i tyle. JeÊli sà tzw. krytykami zewn´trzny-
mi (nie pracujà w danym medium tylko w nim publikujà lub wyst´pujà) swojà zgodà na dyktat redakcji
w doborze tematów tylko firmujà profitariat (czyli uk∏ad wzajemnych, a podskórnych, uzale˝nieƒ).
Afirmujà, bo media p∏acà (choç – relatywnie niedu˝o, to jednak sà sta∏ym i pewnym êród∏em dochodu).
Nie wszyscy krytycy od razu muszà byç zresztà przedmiotem gry pot´˝niejszych od siebie si∏. Jest jeszcze
grono cwaniaków, którzy obwiàzujàce regu∏y, opisywane powy˝ej, akceptujà i na dodatek lubià byç
dopieszczeni przez takie np. opisy ich osoby: „publikuje na ∏amach »Gazety Wyborczej«, której jest
sta∏ym recenzentem”. Jak to pi´knie brzmi! Zw∏aszcza jeÊli np. jest si´ doktorantem jakiejÊ zapyzia∏ej
uczeni. Z drugiej strony mamy ju˝ powa˝ne pomylenie poj´ç. No bo czy mo˝na okreÊlaç mianem kry-
tyka kogoÊ, kto jest na etacie dziennikarskim czy redaktorskim, a przy okazji pisuje od czasu do czasu
recenzje na ∏amach w∏asnego pisma? Jak bowiem wyglàda jego niezale˝noÊç? Skoro, jak g∏osi legen-
da, faceci od marketingu AGORY S.A, w jakiejÊ dyskusji z Adamem Michnikiem powiedzieli mu, ˝e
„mo˝emy ci´ zwolniç” – to czy b´dà mieli opory w naciskach (ewentualnych) na krytyka – pracownika?
PPoo  sszzóóssttee  –– myÊl krytyczna, ju˝ nie tylko medialna, ale te˝ ta teoretycznie bardziej fachowa, za bar-
dzo uwik∏a∏a si´ w ocenianie danego dzie∏a wed∏ug kryterium autorskiego, nie jakoÊci samego tekstu.
Wybitnym, albo tylko nawet znanym czy cieszàcym si´ sympatià danego medium pisarzom wybacza si´
teksty s∏absze – nie dopuszczajàc do krytyki, blokujàc dyskusj´, a nawet wmawiajàc pokr´tnie czytel-
nikom wybitnoÊç tekstu. W ten sposób oszcz´dza∏o si´ w ostatniej dekadzie (co najmniej!) s∏absze tek-
sty Mi∏osza, Ró˝ewicza czy Szymborskiej (np. KapuÊciƒskiego, którego „Podró˝e z Herodotem” to prze-
cie˝ w po∏owie Herodot – ciekawy, a w po∏owie tylko KapuÊciƒski – mocno retoryczny i intelektualnie
zbyt cz´sto wtórny). A ju˝ rozmaite pomniejsze Towarzystwa Wzajemnych Adoracji promujà si´ bez-
wstydnie, popierajàc cz´sto kompletne gnioty (zgadnij, koteczku, o kim mo˝e byç mowa?). 
Poma∏u przechodzimy wi´c od opisu kwestii obiektywnych (przemian kultury i cywilizacji, przemian w
obr´bie mediów, kszta∏towania si´ ˝ycia literackiego itd.) ku opisowi patologii – jak to widz´ – w sferze
samego obiegu myÊli krytycznej. Popatrzmy: wycofanie si´ autorytetów z uprawiania bie˝àcej krytyki li-
terackiej doprowadzi∏o do sytuacji, w której miejsca te zajmujà cz´sto osoby nijakie, o wàtpliwych kwa-
lifikacjach, choçby w∏aÊnie dziennikarze bez – na pierwszy rzut oka to widaç – podstawowych kompe-
tencji recenzenckich. Felietonizacja dyskursu wspomaga ten proceder – byle ch∏ystek mo˝e dziÊ
wypowiadaç si´ o ksià˝kach (ale te˝ o zjawiskach czy problemach) przerastajàcych jego intelektualne
horyzonty, o ile tylko dysponuje odpowiednio bezczelnym stylem, wspomaganym przez wrodzonà lub
odpowiednio wytrenowanà, arogancj´ oraz jeÊli uda∏o mu si´ wedrzeç na ∏amy. Komercjalizacja w tym
wszystkim te˝ ma swój udzia∏ – bo dziennikarz czy redaktor jest wygodniejszym (i taƒszym!) wspó∏pra-
cownikiem (nie mówiàc ju˝, ˝e jest bardziej dyspozycyjny), a znów miejsce fachowca mo˝e z powodze-
niem (z punktu widzenia danego medium) zajàç go∏owàsy student czy przepe∏niony ignorancjà absol-
went wy˝szej uczelni chlubnie i hucpiarsko wchodzàcy w rol´ krytyka (kto nie wierzy – niech sobie poczy-
ta – na przyk∏ad – kolumny kulturalne tygodnika „Wprost”).
I wbrew zdaniom rozmaitych krytyków – choçby i Dariusza Nowackiego, zwiàzanego do niedawno z eli-
tarnym „FA-artem” – zjawiska przywo∏ane powy˝ej nie omijajà wcale wysublimowanych,
niskonak∏adowych magazynów literackich. Nie jest bowiem tak, ˝e istnieje jakaÊ „prawdziwa”, czyli
niezainfekowana, krytyka literacka, b´dàca efektem pracy bezinteresownych naukowców, Êledzàcych

rozwa˝nie ze swych wie˝ przemiany kultury. Nie. Wszyscy sà ju˝ umoczeni. 
Na koniec: to czego ju˝ naprawd´ nie jestem w stanie znieÊç – to brak wr´cz
elementarnego szacunku dla pisarza. Pseudokrytyka, o jakiej myÊl´, a która
staje si´ poma∏u – acz nieuchronnie – normà, zaciera granic´ pomi´dzy
osobà twórcy a jego dzie∏em. Teksty recenzenckie czy nawet krytyczne ataku-
jà ju˝ nie tylko sam tekst, ale te˝ autora - nadzwyczaj szybko przechodzàc od
fazy komentowania i oceny po zawoalowane, a cz´sto wypowiadane wprost,
z∏oÊliwoÊci pod adresem artysty. Mo˝e to byç efektem przekonania krytyka o
w∏asnej b∏yskotliwoÊci i mistrzostwie (jak w przypadku Êrodowiska „FA-artu” –



o czym pisa∏em w tekÊcie „Krytyka z∏ych intencji” – „Lampa” 3/2005), mo˝e to byç równie˝ efekt pol-
skiej „bezinteresownej zawiÊci” (termin Melchiora Waƒkowicza), gier Êrodowiskowych, powierz-
chownoÊci sàdów itd., itd. Pisarz ma wszak˝e prawo – nie – pisarz winien cieszyç si´ przywilejem doce-
nienia jego wysi∏ku. A ten nak∏ada na krytyka obowiàzek rzetelnoÊci. ˚eby byç sprawiedliwym, bo co
tutaj mówi´ jest tak˝e efektem moich w∏asnych wyrzutów sumienia, gdy˝ zdarza∏o mi si´ w przesz∏oÊci
pisaç recenzje na kolanie, powierzchownie i nie doÊç uwa˝nie. Ale stara∏em si´ oddzielaç cz∏owieka od
jego dzie∏a, czemu, jak widz´, nader cz´sto krytyka, recenzenctwo w nowych, wspania∏ych, skomercja-
lizowanych i sfelietonizowanych czasach nie umie sprostaç. 
Wysi∏ek i ambicje pisarzy bywajà dziÊ zbyt ∏atwà r´ka deprecjonowane zw∏aszcza przez tych licznych,
którzy jedynie mienià si´ krytykami. Im wi´kszy barbarzyƒca, arogant, karierowicz i cham – tym l˝ejsze
i skore do kreÊlenia jednoznacznych wyroków pióro. A tymczasem - skoro krytyka w dzisiejszych cza-
sach tak naprawd´ nie ma prze∏o˝enia na efekt rynkowy - to odpowiedzialnoÊç recenzenta  bynajmniej
nie maleje lecz w∏aÊnie wzrasta. Bo nie pisze on/ona dla publiki, która ksià˝k´ kupi i przeczyta, bàdê
nie kupi i nie przeczyta nie dlatego, ˝e o niej dobrze czy êle napisano (zadzia∏ajà tu bowiem inne, mar-
ketingowe czynniki), tylko dla wàskiego grona wyznawców literatury i dla samego autora tak˝e. Tanie
z∏oÊliwoÊci, czytelne dla nielicznych – oraz dla pisarza – majà tym samym moc zwielokrotnionà. Nie
jestem w stanie przejÊç nad tym wszystkim do porzàdku dziennego. Powtarzam: pisarzom z Bo˝ej ∏aski,
to znaczy pisarzom prawdziwym (nie piszàcym ksià˝ki amatorom pióra spod znaku nazwiska wyro-
bionego gdzie indziej – np. w aktorstwie czy dajmy na to polityce) nale˝y si´ rudymentarny szacunek
przek∏adajàcy si´ na rzetelnoÊç omówienia, kiedy krytyk (tj. krytyk z prawdziwego zdarzenia) próbuje
odnaleêç w tekÊcie artystycznym ccooÊÊ  wwii´́cceejj  nnii ˝̋   zznnaajjdduujjee  ww  nniimm  ssaamm  ddllaa  ssiieebbiiee.. Krytyk (krytyk
prawdziwy) ma mieç coÊ z akuszera (to Sokratejska myÊl) – ma umieç pokazaç dobre pomys∏y, nawet
jeÊli nie wspó∏grajà one z jego w∏asnym gustem (Êwiatopoglàdem, Êwiatooglàdem, rozpoznaniami ide-
owymi czy przekonaniami religijnymi etc.).
Wiele jest wi´c z∏ej jakoÊci w dzia∏aniach krytyczno – recenzenckich. Wspomina∏em o tym w pisanym z
przymru˝eniem oka i w poetyce paszkwilu dwuodcinkowym (patrz: „Lampa” 5 i 7-8/2005) „Krótkim
przewodniku po (m∏odszych) krytykach polskich” (o dziwo – jak na razie – nikt si´ nie obrazi∏; czy˝bym
mia∏ racj´?). Bo na przyk∏ad jeszcze raz wypada przypomnieç najbardziej niecny z procederów, czyli
przepisywanie przez „recenzentów” ˝ywcem – lub niemal ˝ywcem – tekstów, ze Êciàgawek (press-
booków) przygotowywanych przez wydawnictwa. Jest to rzecz cz´sto spotykana w mediach lokalnych i
prowincjonalnych, ale jeden z czytelników „Krótkiego przewodnika” zwróci∏ mi mailowo uwag´, ˝e
zdarza si´ to tak˝e na najwy˝szym szczeblu – bo choçby, wedle jego rozpoznaƒ, w „Rzeczpospolitej”.
JeÊli tylko mój korespondent nie myli si´ – no to zgroza.
Mo˝e to jest te˝ kolejny powód, dla którego krytycy z powa˝nymi nazwiskami wolà si´ trzymaç z dale-
ka od tego „fajansiarskiego” procederu (jak okreÊli∏ bie˝àce recenzenctwo w prywatnej rozmowie ze
mnà pewien znany, dobry i poczytny prozaik wspó∏czesny). 
Kontynuujàc: jakoÊç debat o literaturze odbywajàcych si´ przy okazji rozmaitych zjazdów, jest najcz´Êciej
skandalicznie niska. Nak∏ada si´ na to wiele czynników: m.in. s∏aba organizacja (cz´sto), nieprzygo-
towanie krytyków (te˝ cz´ste), powszechne pijaƒstwo (zawsze). 
Prosz´ wi´c zrozumieç, ˝e w tej, opisanej przeze mnie, sytuacji kontynuowanie „kariery” krytycznej
uwa˝am za bezzasadne. 
I dlatego zadania krytyczne porzuci∏em, zostawiajàc sobie prawo do pisania recenzji. Bo rzetelny recen-
zent ma po prostu opowiedzieç ksià˝k´ (tzn. „opowiedzieç” te˝ o jej ambicjach, horyzontach, jakoÊciach
itd.). Jest jak doradca finansowy – ma skojarzyç klienta z odpowiednim bankiem, którego oferta jest dla
danej osoby najkorzystniejsza. Rola recenzenta polega wi´c na tym, by czytelnik oceni∏, czy omawiana
ksià˝ka jest dla niego czy nie. Tylko tyle i a˝ tyle.
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PPiioottrr  SSoobboollcczzyykkLLAABBEELL  ––  BBAABBEELL
Ankieta o chorobach krytyki literackiej trafia do mnie tu˝ po pisaniu i wyg∏aszaniu na kon-

ferencji teoretycznoliterackiej referatu na temat: Dyskursy literaturoznawcze a zasady psychologii
spo∏ecznej, temat, który „odkry∏em” dla siebie w ostatnich fazach pracy nad doktoratem,
poÊwi´conym w du˝ej cz´Êci krytyce literackiej po 1956 r., a teraz postanowi∏em go nieco uogólniç,
czyli uteoretyczniç, wyciàgnàç wi´cej konsekwencji itd. Odnosz´ si´ tam m.in. do psychologicznego
terminu „b∏´dy atrybucji” i wywodz´, jaki to jest niekonstruktywistyczny, czy niekonsekwentnie kon-
struktywistyczny, niekonsekwentnie perspektywiczny, bo zak∏ada istnienie jakiejÊ bezb∏´dnej per-
spektywy, perspektywy pozab∏´dnej, tzw. „boskiej perspektywy” itd. Z tego wzgl´du, moim zdaniem,
jeÊli mówiç o „b∏´dzie”, to w metaforycznym sensie, i z zastrze˝eniem, ˝e wszyscy mamy chore oczy,
wszyscy jesteÊmy „b∏´dni”, nie ma „bezb∏´dnoÊci”, a czyjeÊ roszczenie do tej˝e nale˝y odes∏aç do
akt polityczno-psychiatrycznych – cytuj´ tutaj samego siebie z rzeczonego tekstu, co zdaniem niek-
tórych jest przejawem najgorszej megalomanii. Analogicznie wi´c z metaforykà chorobowà –
wszyscy jesteÊmy chorzy, i aktorzy krytyki literackiej, i jej obserwatorzy. Narzekanie na pewne prak-
tyki czy okreÊlonà sytuacj´ jest wielokrotnie sprawdzonym rytua∏em, z którego dla praktyk niewiele
wynika (zresztà rytua∏y nie sà po to, by wp∏ywa∏y na inne, pozarytualne zachowania). 

Ale jeÊli mam powiedzieç, wy˝aliç si´ (znów) co  m n i e  boli, bez roszczenia do perfor-
matywnego charakteru mojego zwierzenia-diagnozy, bez przekonania o jego wp∏ywie na praktyk´
dyskursowà, mówiç od siebie, nie w imieniu wspólnoty, nie w imieniu „Êwiata” – to chcia∏bym do
wczeÊniejszych swoich planktów dorzuciç jeszcze jedno zjawisko. Niech figuruje pod etykietkà
„labelizacji” czy „lejbelizacji” (a czy „blurb” ju˝ „zblerbia∏” w polskim?). 

Obrazek. Siedzi dosyç znany, dosyç cz´sty krytyk literacki za biurkiem. (Biurko jest pojemne).
Nad nim, niczym zsypy w niektórych wysokich blokach, rury, albo wózeczki na kó∏kach niczym w
nowoczesnych bibliotekach. Co jakiÊ czas wywalajà na biurko nowà porcj´ ksià˝ek. Krytyk uk∏ada
je w kupk´ rosnàcà do nieba... Sprzeczne nim targajà pragnienia: przecie˝ jestem krytykiem, który
czyta wszystko. Wszystko umieszczam w swej wielkiej syntezie. Czego nie umieszczam – to nie ist-
nieje. (Jak gdyby). Ale z drugiej strony anio∏ sàczy: przecie˝ nie jestem w stanie tego wszystkiego
przeczytaç. Jak wybraç? – Po labelu („lejbelu”). Ksià˝ki 121, 224, 87 i 65 wyda∏o cenione
wydawnictwo ze stolicy... Te przeczytam... Z kolei numery 24, 56, 209 i 137 wyda∏o znane
wydawnictwo z innej stolicy, do której nie przenoÊcie nam stolicy – przeczytam... GdzieÊ mign´∏y
mi te˝ ksià˝ki niszowego, ale sprawdzonego wydawnictwa znad jezior pó∏nocnych, to si´ przeczy-
ta. Reszty si´ nie przeczyta, reszt´ si´ odda do bibliotek publicznych, rozda znajomym itd. 

Czas popisaç si´ swojà znajomoÊcià psychologii spo∏ecznej oraz „b∏´dów atrybucji”, a
wÊród nich – „efektu halo”. Otó˝ w∏aÊnie „labelizacja” jest oczywistym przyk∏adem dzia∏ania efek-
tu halo. Halo (s∏owo pochodzi od „poÊwiaty”; zapewne jednak, na u˝ytek dyskursu krytycznego,
mo˝na powo∏aç tak˝e „efekt niehalo”, jako ˝e „niehalo” jest tu cz´ste pomi´dzy ró˝nymi krytyczno-
pisarskimi s∏uchawkami) oznacza tendencj´ do rozciàgania wniosków na temat jakiejÊ osoby czy

przedmiotu na ich kolejne dzia∏ania czy otoczenie. Krótko mówiàc:
sprawdzone wydawnictwo, dajàc ksià˝ce „label”, mark´, wywo∏uje u
odbiorców wra˝enie, wp∏ywajàce na decyzje lekturowe a tak˝e sam
kszta∏t odczytaƒ, i˝ jest to rzecz istotniejsza, ciekawsza ni˝ ksià˝ka, którà
wyda∏o inne, ma∏e, nieznane wydawnictwo (tu kolejne za∏o˝enie
stanowiàce „b∏àd atrybucji”, automatyzm wnioskowania: skoro wydana
zosta∏a w  t a k i m  wydawnictwie, to zapewne dlatego, ˝e ˝adne du˝e,
wa˝ne i cenione jej nie chcia∏o). Dorzucajàc tu j´zyk Bourdieu: cenione
wydawnictwo – jak i ka˝da ceniona instytucja – udziela niejako swojego





kapita∏u kulturowego tym, których zechce wziàç pod swoje skrzyd∏a, dajàc im na wejÊcie (do gry)
pewien kapita∏ – jeÊli nie, nie ma rady, zaczyna si´ od zera. OczywiÊcie najdotkliwsze jest to dla
debiutantów bàdê pisarzy, którzy przez d∏u˝szy czas nie mogà si´ „przebiç”, pomimo kolejnych
propozycji. Pisarz z silnà pozycjà czy kapita∏em kulturowym mo˝e wydaç ksià˝k´ w wydawnictwie
dopiero debiutujàcym i to raczej on podciàgnie je w gór´ ni˝ odwrotnie. 

Ale nie skar˝´ si´ i nie oskar˝am. Taki mam od jakiegoÊ czasu nastrój, ˝e t∏umacz´ ludzi,
usprawiedliwiam. Tak wi´c mo˝emy si´gnàç do tradycji Baconowskiej i mówiç o idola fori (z∏udze-
niach rynku). ˚yjemy w Êwiecie fetyszy, obok fetyszu tytu∏u naukowego (na przyk∏ad), powiàzanego
najlepiej z fetyszem cenionego uniwersytetu, mamy fetysze markowych wydawnictw. Psychologia
kognitywna jeszcze innny argument tu dorzuci: otó˝ nasza percepcja jest z koniecznoÊci ograniczo-
na, tak˝e w swojej zdolnoÊci do przyswajania nowych informacji, zjawisk, stàd te˝ dà˝y do wytwa-
rzania mechanizmów automatyzujàcych, schematyzujàcych, wytwarza „skrypty”. T∏umaczy to oczy-
wiÊcie obstawanie pewnych krytyków tylko przy kilku pisarzach, których raz sobie kiedyÊ przepra-
cowali i teraz po orbicie ich halo podà˝ajà, ale dotyczy to tak˝e labeli – wyprawa poza nie jawi si´
jako groêna, nieznana. Po co pisaç recenzj´ z ksià˝ki wydanej przez nieznanego wydawc´?, skoro
mojego osobistego kapita∏u kulturowego to nie wzbogaci, bo  n i k t  (w domyÊle: wa˝ny) i tak si´
tà ksià˝kà nie zajmie, czy nie lepiej zainwestowaç czas i energi´ w npisanie recenzji z ksià˝ki w
jakimÊ sensie „pewnej”, pewnej, ˝e zostanie dostrze˝ona tak˝e przez innych krytyków, co zapewni
uczestnictwo w jakiejÊ (nawet jeÊli pozornej) w y m i a n i e  zdaƒ, wspólnocie, nie w monologu? –
Ale o tej motywacji psychologicznej, nawet jeÊli k∏aÊç jà na karb owego „lenistwa” natury ludzkiej
(przypominam: wszyscyÊmy chorzy), myÊl´, ˝e dotyczy (powinna) tylko ludzi, no, przeci´tniejszych,
s∏abszych, czyli bardziej sk∏onnych do spoglàdania si´ na opinie. A wi´c nie powinna dotyczyç kry-
tyków wybitnych. Ci bowiem – i mo˝na to uznaç nawet za element definicji „krytyka wybitnego” –
powinni mieç odwag´ wyszukiwaç nowe nazwiska, poza scentralizowanym systemem, nie oglàdaç
si´, co koledzy powiedzà oraz czy „mój autorytet” (resp. mój kapita∏) ucierpi, jeÊli si´ pomyl´, jeÊli
zainwestuj´ swojà uwag´ w kogoÊ, kto zniknie, kto zostanie wyÊmiany? Czy zaÊ tak jest z krytykami
wybitnymi...? Ró˝nie. Podam jeden (pozytywny) przyk∏ad, co do którego mam pe∏ne przekonanie –
Dariusz Nowacki. Krytyk, który, po pierwsze, mimo i˝ wspó∏pracuje z mediami wysokonak∏adowy-
mi, mainstreamowymi, nie zrezygnowa∏ z pisywania do tzw. „niszowych” czasopism literackich, a po
drugie, nie zrezygnowa∏ z czytania i pisania (niekiedy tylko mailowo) opinii o tych niewybitych (a
mo˝e niekiedy wybitnych) pisarzach. A wi´c:  p o z a  z a s a d à  u p r o s z c z e n i a  - jeÊli tak
mo˝na sformu∏owaç imperatyw etyczny dla „krytyków wybitnych”.

Na koniec jeszcze jedna rzecz do namys∏u, ju˝ poza labelami, idolami. Przedstawi´ tylko
rodzaj „diagnozy”, nie projekt, co dalej, jak dalej, ale chc´ rzuciç myÊl. Otó˝ mam ju˝ doÊç rytu-
alnych wyrzeczeƒ i rozpoznaƒ, ˝e krytyka literacka jest „towarzyska” (to niby „choroba”), ˝e koledzy
piszà kolegom itd. No i co z tego? Po pierwsze – nihil novi sub sole. Czy nieznajomoÊç nasza z
pisarzem zaskutkuje „obiektywniejszym” uj´ciem, „uwolni nas od ryzyka” sparafrazowania jego
poglàdów, które narzuci∏ nam w rozmowie, a wi´c nas „uniezale˝ni” od opinii? KtoÊ jeszcze wierzy
w „obiektywnoÊç”? Co ma byç lepszego w pisaniu „niezale˝nym”, „pozauk∏adowym” itp.? Otó˝ to
j´zyk krytyki transportuje takà nieszczeroÊç, rozdwojenie, podtrzymuje siwà ju˝ ze staroÊci i mo˝e
strachu przed zag∏adà „zasad´ oddzielenia” (czy „obiektywizacji”). Jak ten j´zyk zmieniç?
Najprostsza zapewne wydawa∏aby si´ podmiana gatunków, np. rozpowszechnienie gatunku „listu
do pisarza” (czasem „pisarza kumpla”). Najprostsza, ale mo˝e da si´ zadzia∏aç te˝ inaczej (sub-

telniej)? A mo˝e niepotrzebna w ogóle taka zmiana, skoro (znów
uruchamiam w sobie sk∏onnoÊç do t∏umaczenia, usprawiedliwiania
u∏omnej z natury natury ludzkiej) komunikacja  s p o ∏ e c z n a  nigdy
nie wyzb´dzie si´ elementów fa∏szu, nigdy – z intradyskursowych
ograniczeƒ – nie wyzwoli szczeroÊci?

tt ∏∏ uu mm aa cc zz ´́   ll uu dd zz ii ,,
uu ss pp rr aa ww ii ee dd ll ii ww ii aa mm ..



Miernoty i beztalencia nie
spotyka sí  u krytyków.
Krytyk mierny lub nieudolny
by∏by poÊmiewiskiem
swoich kolegów, nie móg∏by
absolutnie uprawiaç swego
zawodu, swego – chcia∏em
powiedzieç – kap∏aƒstwa,
gdy̋  musia∏by opuÊciç
kraj swój nawet rodzinny i
wszystkie podwoje by∏yby
dlaƒ zamkní te, a y̋cie
jego by∏oby jednym pas-
mem ḿ ki, straszliwej w
swej monotonii.
Ten Sam

MMiieerrnnoottyy  ii  bbeezzttaalleenncciiaa  nniiee
ssppoottyykkaa  ssii´́  uu  kkrryyttyykkóóww..
KKrryyttyykk  mmiieerrnnyy  lluubb  nniieeuuddoollnnyy
bbyy∏∏bbyy  ppooÊÊmm iieewwiisskkiieemm
sswwooiicchh  kkoolleeggóóww,,  nniiee  mmóógg∏∏bbyy
aabbssoolluuttnniiee  uupprraawwiiaaçç  sswweeggoo
zzaawwoodduu,,  sswweeggoo  –– cchhcciiaa∏∏eemm
ppoowwiieeddzziieeçç  –– kkaapp∏∏aaƒƒssttwwaa,,
ggddyy˝̋  mmuussiiaa∏∏bbyy  ooppuuÊÊcciiçç
kkrraajj  sswwóójj  nnaawweett  rrooddzziinnnnyy  ii
wwsszzyyssttkkiiee ppooddwwoojjee  bbyy∏∏yybbyy
ddllaaƒƒ  zzaammkknnii´́ttee,,  aa  ˝̋yycciiee
jjeeggoo  bbyy∏∏oobbyy  jjeeddnnyymm  ppaass--
mmeemm mm´́kkii,,  ssttrraasszzlliiwweejj  ww
sswweejj  mmoonnoottoonniiii..
TTeenn  SSaamm



DDWWAA  WWIIEERRSSZZEE

Melon, który samotnie sp´dza popo∏udnia, ma w sobie t´ szlachetnoÊç, którà

bardzo ceni´. Kiedy nabiera si∏y i jest jak bezmyÊlny ch∏opak, 

któremu w g∏owie tylko figle, który nie czyta gazet tylko si´ wygrzewa

w s∏oƒcu – ja chyl´ przed nim czo∏a. Lubi´ te˝ pomidory, które oczekujà

a˝ czas im otworzy ich czerwone wn´trza. (Stop! To przepustka Êmierci.)

A kiedy ju˝ nasyc´ migawk´ mych zmys∏ów ich pó∏sennym bezruchem, sam

staj´ si´ dowodem sennej bezsilnoÊci. Jedyne, co pozostaje przejrza∏ym

m´˝czyznom w gàszczu tego upa∏u, to zas∏oniç okno. PoÊwi´ciç si´ lekturze

hinduskich poetów i zg∏´biaç plany obrazów Hockneya. Kim jest Êpiàcy 

ch∏opaczek w niebieskim szlafroku? Kto go uÊpi∏? (Stop! JesteÊ zbyt ciekawy.)

WWAAHHAADD¸̧OO
Trudno uwierzyç, ˝e istniej skóra, taka jak twoja. Czysta i odkupiona.

Trudno uwierzyç, ˝e czasem istniej jakaÊ inna skóra.

Ale istnieje czasem. CoÊ jak urwana rz´sa, która pod powiekà 

próbuje z∏apaç swój ostatni oddech.

Gdy ˝uchwy larw owadów pukajà do drzwi.

Nie, to nie twoja wina, to tylko ja zapalam niepotrzebne Êwiat∏a, 

lampy, które zwabiajà te wszystkie owady.

Niektórzy ch∏opcy wierzà, ˝e w sercach ich matek ukryte sà no˝yczki, 

niektórzy, ˝e ró˝e. Wi´c nie miej do mnie ˝alu, ˝e czasem nad ranem 

mam ochot´ przytuliç si´ do zimnej Êciany.

BartoszBBAARRTTOOSSZZ



ZZIIMMNNEE  FFIIOOLLEETTOOWWEE  DD¸̧OONNIIEE

najbardziej lubi´ pi´knych morderców

i mi∏e panie o mi´kkich paznokciach

wpatrujàce si´ we mnie przez szyb´

s∏odkie ciastka rozpuszczone w alkoholu

wieczorem s∏ysz´ ich g∏osy

poruszajà si´ wolno dlaczego mi nie wolno jestem jak kawa∏ mi´sa

z którego mama zrobi kotlet

(to tylko taki ˝art kotku!) le˝´ skulona szczypi´ si´ delikatnie

w brzuch

palce u nóg poruszajà si´ senny walet trefl owinà∏ je

w p∏ótno przeÊcierad∏a

dlaczego jestem otoczona wilgocià zapomnia∏am chyba

imienia kochanka

pragn´ tylko ˝eby ksià˝eczka do której si´ modl´

by∏a nasàczona Êlinà

chc´ tylko ˝eby mój ma∏y skr´powany tatuÊ p∏aka∏

˝eby by∏ ciàgle tak samo brudny najch´tniej zamkn´∏abym go

w worku

i k∏ujàc szpileczkà Êmia∏a si´

potrzebuj´ tylko lustra wi´c odejdê cieniu jesteÊ d∏ugi

jesteÊ d∏ugi zawsze o tej godzinie pojawiasz si´ jesteÊ mym

towarzyszem

jesteÊ a przecie˝ wiesz ˝e zawsze mog´ zmieniç zdanie

zabraç go ze sobà w∏o˝yç w swoje cia∏o i trzymaç palec

jak zatyczk´ do wanny

powinieneÊ wiedzieç powinieneÊ wejÊç dzisiaj w moje oczy

˝eby zobaczyç jak jesteÊ wàt∏y jak p∏ocho si´ poruszasz

powinieneÊ tu wejÊç ˝eby dowiedzieç si´ do czego 

jesteÊ podobny

jesteÊ podobny do ma∏ego kota którego zrzuci∏am

kiedyÊ ze schodów

zrzuca∏am go wiele razy a˝ jego biodra

przesta∏y dzia∏aç

ale ty nie chcesz przychodzisz tylko ciàgle i siadasz obok

czy to ju˝ koniec niczego wi´cej dla mnie nie masz

nie potrafisz nawet przyrzàdzaç jedzenia albo ∏apaç jaszczurek

czy ty nawet nie potrafisz siadaç inaczej tylko tak mi´kko 

jak gdybyÊ zu˝y∏ wszystkie koÊci

dlaczego jesteÊ tylko zabawnym potulny mià˝szem fotela

dlaczego ja musz´ ciàgle tworzyç mitologi´

KonstratKKOONNSSTTRRAATT



SSyyllwwiiaa  OOmmiiootteekk
DDzziieecckkoo,,  ww  kkttóórryymm  ssttrraasszzyy

Robi´ rock’n’rolla w pustce i kostnicach
R. Honet

1. Negatyw

To, na co oÊmieli∏ si´ Roman Honet, podejrzewany i tak o niepokornà wyobraêni´, przekracza
granice jego dotychczasowej poezji. Tak czy inaczej pozostawia∏ on w zak∏opotaniu swoich czytelników i
recenzentów, a to wcale nie dlatego, ˝e brak im krytycznych narz´dzi czy wra˝liwoÊci.  Niemniej do poety
nieobliczalnego nale˝y podchodziç z ostro˝nà nieufnoÊcià. Najpierw cz∏owiek, jak cz∏owiek, zaufa, a potem
poeta rzuca mu przez rami´: no to baw si´! I komu b´dzie do Êmiechu? Wprawdzie sam Honet przy okazji
promowania tomiku nawet si´ spowiada wydawcy i to otwarcie, powa˝nie. Kilka plotek o sobie ironicznie
komentuje, kilka potwierdza, utrwaliç i zasklepiç si´ w kliszowym obrazie jednak nie pozwala. Zamiast
zdj´cia mamy jedynie negatyw. Tyle tylko, ˝e sakramentalne stwierdzenie, i˝ jesteÊmy skazani na poznanie
niedoskona∏e i fragmentaryczne, nie wystarcza do opisu nowego projektu poetyckiego Romana Honeta.
Skoro te˝ odkrywanie poety w poezji znowu sta∏o si´ bardzo niemodne, musz´ chyba z ˝alem porzuciç
wywiadowczy trop, dojrza∏e i intrygujàce stwierdzenia samego poety, i wróciç do oglàdania negatywu pod
Êwiat∏o. Ile si´ temu oglàdowi wymknie, nie zdo∏am sama stwierdziç, ˝aden popis krytyczny i tak nie jest w
stanie dopasowaç si´ do tych tanecznych kroków – to rytm zmys∏ów, wyobraêni, Êmierci, pró˝ni czy mistycz-
nych lotów, czy mo˝e wszystkiego naraz? Mówi´ to wbrew temu, co twierdzi∏ Steiner i z czym g∏´boko si´
zgadzam: Brzmi to okrutnie, lecz zdaje si´, ˝e krytyka ma wartoÊç wtedy jedynie, gdy mistrzostwo
odpowiadajàcej formy jest porównywalne ze swoim przedmiotem (Rzeczywiste obecnoÊci). Pozostaje zatem
kwestia wyboru j´zyka. Poddaç si´ dyktatowi dykcji poety to godziç si´ na groêb´ ckliwoÊci, patosu, preten-
sjonalnoÊci w koƒcu. Rzeczy wa˝ne, rzeczy ostateczne, bo z takimi tu mamy do czynienia, pe∏niejszy,
prawdziwszy kszta∏t uzyskujà w wierszach ni˝ w krytycznej wypowiedzi. Chyba ˝e wyszepta∏by jà sam
Tkaczyszyn Dycki, bo ma wpraw´ w unoszeniu wieka trumny. Jak si´ okazuje, tym jednym przyk∏adem za-
liczam Honeta do grona zimnych czaszek, Gilgamesza, Hektora, Rolanda. Piewca spraw ostatecznych to
ju˝ powa˝na rola. 

2. Zaproszenie do zabawy
Tytu∏ „Baw si´ i kilka innych wierszy o rzeczach wa˝nych” wymaga komentarza. Wskazuje na kluczo-

wà rol´ jednego z utworów, znajdujàcego si´ w podrozdziale „O mieszaniu pokarmów”, prowokuje do
wytypowania innych wierszy wa˝nych i n´ci ironicznym grymasem. Czy jest jednak ironià, ˝e m∏ody
wspó∏czesny poeta mo˝e pisaç o rzeczach istotnych, czytanie jest zabawà, czy to, ˝e tych utworów jest tylko
kilka? Bart∏omiej Majzel odczyta∏ tytu∏ jako straceƒczà dezynwoltur´: Ty baw si´ – oto ironia, szyderstwo,
odwrócone zdj´cie – baw si´ – skoro ju˝ nic innego nie potrafisz wznieÊç w gór´ – tylko promieƒ, b∏oto,
garÊç gliny – baw si´ – Honet jak ma∏o kto zna znaczenie tych s∏ów i ich lustrzanego krzywego odbicia.
Ironiczne odwrócenie s∏owa „zabawa” podkreÊlajà fotografie, stanowiàce wa˝nà cz´Êç tego konkretnego,
poetyckiego komunikatu. Metafory zwiàzane z okiem, z widzeniem bezpardonowo narzucajà si´ opisowi tej
poezji. Ka˝da z szeÊciu cz´Êci tomu „Baw si´” jest poprzedzona zdj´ciem wykonanym przez Magd´ Galas.
Na ok∏adce huÊtajàce si´ dziecko, którego rozeÊmiane usta wzbudzajà niepokój, a odrzucona do ty∏u g∏owa
i ma∏e ostre zàbki wywo∏ujà demoniczne, okrutne wra˝enie. Na pozosta∏ych zdj´ciach tak˝e dzieci, ch∏opcy
bawiàcy si´ ma∏ym szkielecikiem-∏opatkà do piasku? Zabawie dzieci towarzyszy Êmierç. Mo˝e w a˝ nazbyt
oczywisty sposób pokazuje to ostatnia fotografia: na rozmyte, podÊwietlone ch∏opi´ce sylwetki na∏o˝one jest
powi´kszone zdj´cie czaszki, wczeÊniejszej zabawki ch∏opców. Mam ona taki sam grymas jak Êmiejàcy si´

ch∏opcy, ale ju˝ im si´ wymkn´∏a z ràk, przeros∏a ich, niemal przys∏oni∏a. To nie
jest obraz anamorficzny, z którym w jakiÊ sposób jesteÊmy oswojeni, ale niemal
bezpoÊredni jawny przekaz, ˝e Êmierç jest cieniem k∏adàcym si´ na naszym ˝yciu.
Wiersze po∏àczeniem sielankowoÊci i grozy przebijajà jeszcze owe zdj´cia. Tytu∏
„Baw si´” ma w sobie tyle frywolnoÊci, ile „Prosz´ Paƒstwa do gazu” Borowskiego.
To odniesienie do literatury wojenno-obozowej nie pojawia si´ na zasadzie czys-
tego belferskiego skojarzenia. Ostatecznie poeta sam b∏yska nam przed oczyma
i tà mo˝liwoÊcià, przywo∏ujàc bohaterk´ „Medalionów” Dwojr´ Zielonà, która



prze˝y∏a straszliwà noc sylwestrowà w 43 roku, kiedy to rozbawieni niemieccy ˝o∏nierze zamordowali
szeÊçdziesi´ciu ludzi. Mechanizm tego przywo∏ania tak jak i w innych przypadkach nie jest oczywisty.
Sylwester i Dwojra ∏àczà si´ skojarzeniowo, ale ona jest i prawdziwa i literacka jednoczeÊnie, podobnie jak
sarni braciszek (tytu∏ opowiadania Leo Lipskiego), pe∏nià funkcj´ ksià˝ek, kluczy otwierajàcych przesz∏oÊç,
pasujàcych do tej konkretnej komory pami´ci, bo intensywnie zapewne w swoim czasie prze˝ytych.
Zastanawiam si´, na ile rekonstruowanie przeze mnie tego gabinetu osobliwoÊci nie jest wytchnieniem od
klimatu grozy. Imiona i nazwiska wplecione sà w utwory, pisane ma∏à literà, na zasadzie jednego z ele-
mentów wiersza, urzeczowione. Zakamuflowane w ksi´˝ycowym krajobrazie wierszy mogà byç dowodem
surrealistycznej wyobraêni poety, absurdalnoÊci skojarzeƒ albo sk∏onnoÊci do anagramów. Kto, poza
pokoleniem wychowanym na dwóch programach telewizji, „Reksiu” i „Bolku i Lolku”, pami´ta, ˝e Otokar
Balcy i Alojzy Mol (Êlepe sà dni i lekko dr˝à/ otokar balcy i alojzy mol) to postacie autentyczne (twórcy Êcie˝ki
dêwi´kowej wy˝ej wymienionych dobranocek)? Zdecydowanie odkrywanie cegie∏ek poetyckiej wyobraêni
nie wynika tylko z potrzeby rozumienia (czasami wystarczy uroda frazy, jedna metafora, przys∏aniajàca tekst
i potrzeba wyjaÊnienia schodzi na plan dalszy), rodzi si´ te˝ z ch´ci odetchni´cia od dusznego, elek-
trycznego klimatu poezji o rzeczach ostatecznych. Ksià˝ki mojej nie czytaj,/ je˝eli chcesz zapomnieç o sobie/
oddaj si´ raczej rozpuÊcie/ ni˝ wdychaniu wierszy bardzo smrodliwych (E. Tkaczyszyn-Dycki, Ad benevolum
lectorem) – w przypadku poezji Honeta rozpustne jest tropienie przesz∏oÊci, ró˝norakie odniesienia kultur-
owe i tekstowe, ckliwe nostalgie (dzieci zanurzajàce r´ce w obr´czach zió∏, zmàconej wodzie sadzawek na
blokowisku – lato 1991. golden boy)

Dystrybucjà skojarzeƒ nie rzàdzi przypadek ani zasada uwolnionej ÊwiadomoÊci. Zbyt konsekwent-
nie poeta ˝ongluje w ka˝dym wierszu obrazami przesz∏oÊci. Rekonstruowanej z elementów zaczerpni´tych
z ró˝nych porzàdków – mo˝e to byç fragment pejza˝u, nastrój, zapach, sen, lektura, komiks, dobranocka
– coÊ g∏´boko prywatnego, emocjonalnego. Zbyt konsekwentnie, aby nie odczytywaç ca∏oÊci jako sagi o
czasie przesz∏ym, jako traktatu o czasie w ogóle. Odnajduj´ siebie w intymnoÊci tej poezji, nawet jeÊli cz´Êci
tej prywatnej historii znaç nie mog´, nawet jeÊli nie skojarz´ jej odpowiednio. Naprzeciw niej wychodz´ ze
swojà historià, która si∏à rzeczy jest pokawa∏kowana, niemo˝liwa, meandryczna. Honet ca∏kowicie zrezyg-
nowa∏ z anegdoty w wierszach, przesz∏oÊç jest niefabularna, poddana raczej logice snu. Chc´ uwewn´trzniç
intymnoÊç tych wierszy i to jest jedyne rozumienie, jakie mog´ zaproponowaç. Przez wykorzystanie moty-
wów lustrzanego odbicia poeta sam konstruuje zwierciad∏o. To lustro, które pokazujàc z natury obraz efe-
meryczny, staje si´ najwa˝niejszym symbolem vanitas, lustro podobne tym niemieckim i holenderskim z
siedemnastego wieku, na których u do∏u malowano martwà natur´ z∏o˝onà z symboli wanitatywnych – cza-
szki, ksiàzki. ZnikomoÊç i przemijanie narzucajà si´ zatem naszemu odbiciu juz nie po to, aby jak w dobie
baroku stanowiç przestrog´, oferujà ostatecznà prawd´, najwy˝szy stopieƒ wtajemniczenia.    

3. Âmierç jest mistrzem jedynym na naszym podwórku
Kiedy Gustaw przyszed∏ do ksi´dza, tylko dzieci trwo˝nie szepta∏y, ˝e to duch. Nieco l´kliwie, ale z

zaciekawieniem, fascynacjà przypatrywa∏y si´ dziwacznej postaci, zmienionym mi∏osnym szaleƒstwem
rysom. Zwiàzek dzieci´cej niewinnoÊci ze Êwiatem metafizycznych tajemnic romantykom wydawa∏ si´ natu-
ralny. Dzieci´cy bohaterowie wierszy Dariusza Suski, tak˝e ich podmiot liryczny, do Êmierci podchodzà w
sposób prostolinijny. Szybko godzà si´ z faktem, ˝e nie mo˝na jej naprawiç, celebrujà okrutne rytua∏y. Dzieci
w wierszach Honeta sà nieco bardziej widmowe i jeÊli bawià si´ zasypywaniem zaschni´tej krwi w b∏ocie
(bukiety podró˝y), to przekazujà jednoczeÊnie tajemnice nie z tego Êwiata. Pokój dzieci´cy to martwe impe-
rium, pud∏o pe∏ne wyschni´tych owadów, trumna w koƒcu. Podmiot liryczny wciela si´ niekiedy w to wid-
mowe dziecko, mówi z perspektywy odleg∏ej, obcej, g∏osem nie z tego Êwiata (mówi´ do ciebie cicho/, cicho
jak Êlepe dziecko w zagazowanym/ parku), jest ch∏opcem skaczàcym obok. Ta perspektywa obcoÊci bierze
si´ chyba z jednej z prawd dzieci´cego pokoju – z samotnoÊci, z nadchodzàcej w sposób ostateczny roz∏àki.
Wiersze tworzà przestrzeƒ swoistej strefy mroku (choç paradoksalnie sk∏adajàcej si´ z tak˝e letnich ˝arów,
stroboskopowych b∏ysków) – w niej w∏aÊnie przebywajà ch∏opcy noszàcy w oczach kobaltowy ocean i
szpad´, którzy tak dawno rozmi∏owali si´ w cieniu, zaczytali. To jedna, sk∏adajà-
ca si´ z ró˝nych cz´Êci opowieÊç – baÊƒ  o Êmierci. niezwyk∏ej. nieodwracalnej
(park gier minionych). 
Czas jest wa˝nym bohaterem wierszy Honeta (oczy zwrócone zawsze w stron´
minionego). O ile zazwyczaj spojrzenie podmiotu jest rozproszone, melancholij-
ne, ciàgle podà˝ajàce za tym, co utracone, o tyle czas poddawany jest kontem-
placji. OkreÊlenie czasu pojawia si´ w ka˝dym utworze: miesiàc, dzieƒ tygodnia,
konkretny rok. Godzina za godzinà chodzi, ale nie w sposób niepoj´ty, tylko
sumienny. Wystarczy przywo∏aç kilka przypadkowych fraz, zdradzajà nie tyle



obsesj´ przemijania, ile namys∏ nad nim, namys∏ nad naturà czasu, ∏agodnà rezygnacj´:  tak du˝o lat
min´∏o. tak du˝o lub z tego samego wiersza: min´∏o du˝o lat – nie by∏y wa˝ne (powrót nie zaczà∏ si´
nigdzie). Czas poch∏ania lub bardziej personalizujàco i w∏adczo – ogarnia. Podlega jednak mityzacji, klasy-
cznie pokazywanej jako cyklicznoÊç rytmu natury, Demeter wita Kor´, która jednak odejdzie, aby znów
powróciç. Materia zamienia si´ w proch, proch wnika w ziemi´, robactwo jà u˝yênia, czyli nic nowego pod
s∏oƒcem – przyszed∏ proch, robak przyszed∏ dwaj bracia w przemianie (kwiaty. larwy) A jednak. Kategorie
wanitatywnoÊci i wegetacji nie satysfakcjonujà.  Czas podlega kontemplacji niemal mistycznej, mija i trwa.
W najs∏ynniejszym traktacie o czasie Augustyn wyznawa∏: Nie mo˝emy wi´c w∏aÊciwie mówiç, ˝e czas jest,
jeÊli nie dodajemy, i˝ zmierza on do tego, ˝e go nie b´dzie. JeÊli w taki sposób uÊwiadamiajàc sobie czas,
mierzymy go, czynimy to wobec czasu w∏aÊnie teraz przemijajàcego. Kiedy rzeczy przesz∏e wiernie opisuje-
my, wydobywamy z pami´ci nie same rzeczy, które ju˝ przemin´∏y, lecz s∏owa oparte na obrazach owych
rzeczy, które wtedy, gdy si´ rozgrywa∏y, za poÊrednictwem zmys∏ów wycisn´∏y jakby Êlady na umyÊle. Na
przyk∏ad moje dzieciƒstwo, którego ju˝ nie ma, spoczywa w czasie przesz∏ym, który ju˝ te˝ nie istnieje. Ale
obraz dzieciƒstwa, kiedy go przywo∏uj´ i opisuj´, oglàdam w czasie teraêniejszym, gdy˝ obraz ten jest nadal
w mojej pami´ci obecny. Pojawiajà si´ w wierszach z tomu „Baw si´” wersy:  zosta∏ za nami czas, ale nie
minà∏ (kwiaty. larwy), rok si´ przetoczy∏ i jest ten sam (o przywracaniu). Pokawa∏kowana przesz∏oÊç, z∏o˝ona
nie tyle z wra˝eƒ, ile ze wspomnieƒ tych wra˝eƒ, nabiera realnych kszta∏tów – powtarzajàc za Honetem:
przesz∏oÊç nie zwalnia ca∏oÊci lecz udost´pnia jà w cz´Êciach.
Czym wi´c jest czas? Nie ma na to ∏atwej i krótkiej odpowiedzi. (...)Wniosek jest taki, ˝e uÊwiadamiaç sobie
czas i mierzyç go mo˝na tylko wtedy, gdy on w∏aÊnie przemija. Kiedy przeminà∏ ó ju˝ to jest niemo˝liwe, bo
go nie ma. (Âw. Augustyn, Wyznania)

4. A ty z tej pró˝ni czemu drwisz, kiedy ta pró˝nia nie drwi z ciebie? 

Przesz∏oÊç rysowana jest przez nak∏adanie na siebie ró˝nych pejza˝y: miejskiego (szelest autostrad,
Êwiat∏a, neony, wypo˝yczalnia rakiet i stadionów, py∏ wirujàcy w smugach kinematografów aquaparki, mar-
kety), fantastycznego lub, jak kto woli, symbolicznego, (okr´gi spalonego zbo˝a, ogród wytrzewionych
kwiatów, pó∏nocny Ênieg, mrok, podziemne pola, gdzie Êlepe ptaki wypija∏y kruszec, wiatr na nasypie kole-
jowym, p∏aty sadzy i koÊci wyplutych na Ênieg). Momentami bliskie obrazom Zdzis∏awa Beksiƒskiego czy
przesiàkni´tych erotykà i grozà  szkiców Alfreda Kubina (wszak podobnie jak one, wyrwane z kontekstu,
ocierajà si´ o kicz). W utworach pojawiajà si´ klasycyzujàce odniesienia do dawnych malarzy – van Gogha
„malujàcego w∏asnà krwià” i van Dycka. Niewàtpliwie majà na sobie pi´tno melancholii i grozy. Marek
Bieƒczyk o podmiocie melancholijnym pisa∏, ˝e jest antykartezjaƒski, gdy˝ wydrà˝ony, rozproszony, na
wewn´trznym wygnaniu. Ciàgle wpatrzony w owo „nic, które boli”. W wierszu u˝yczajàcym tytu∏u ca∏emu
tomowi podmiot liryczny wyraênie nazywa sytuacj´ – nadzy biegniemy na spotkanie straty, w cmentarzu
niewierzàcych zwierzàt domy wariatów zastàpiony jest peryfrazà – zamkni´te zak∏ady, domy dla szukajà-
cych straty nawet w snach. Honet nie nadu˝ywa melancholijnej rekwizytorni, pojawia si´ stacja benzynowa,
autostrada, znaki cywilizacji i nieobecny, martwy wzrok bohaterów wierszy, ale nastrój smutku budowany
jest na opisach straty (przesz∏oÊç, Êmierç) i obrazach pustki. Bieƒczyk z lektury listów Krasiƒskiego wyno-
towuje kilka charakterystycznych dla melancholii zwrotów, opisów stanów ducha – zacieÊnianie si´ w sobie
samym, odpadanie ˝ycia kawa∏ami, z∏uszczanie si´ ˝ycia. Powsta∏a pustka nie daje si´ niczym zape∏niç:
strata, tworzy miejsce dla spojrzenia w nieskoƒczonoÊç, hipnotycznie pustà. T´ pustk´ zape∏niç mo˝e jedynie
estetyczna radoÊç wyliczania, „bezpoÊrednia i Êwietlista” rozkosz s∏ów. Rodzi si´ magiczna gra pozwalajà-
ca odczuç niewyczerpany „skarb” j´zyka, zas∏oniç nim strat´, i w ogromie wyliczenia osiàgajàca niekiedy, w
swych najlepszych chwilach, nut´ wznios∏oÊci. (M. Bieƒczyk, Melancholia, o tych, co nigdy nie odnajdà straty).
To jest moment, do którego dochodzi podmiot liryczny wielu utworów Honeta, pami´ç odtwarza kszta∏ty, ale
o˝ywiç ich nie mo˝e. Wprawdzie niepotrzebna nikomu jest pustka, jednak refren ale ju˝ nie ma/ ju˝ nie ma
powraca w ró˝nych formach (nie ma nigdzie dzieci z moich dawnych niedziel, nie ma ju˝ kol´dników min-

ionych zim). Tak przemawia nostalgia.
Zmieni∏y form´ religijne motywy z wczeÊniejszych tomów Romana

Honeta. Nie musi ju˝ koƒczyç utworów kanonicznym amen, to inny stopieƒ
wtajemniczenia w byt. Taki, w którym umarli sà zbyt blisko,/ by musieli
wracaç – to nie my ich,/ lecz oni wcià˝ nas widzà tak samo jak wczoraj,/
w∏aÊnie tak: pogrà˝onych w trwonieniu,/ rozsiewajàcych sól, nieustajàcych.
Mo˝e to tylko pierwszy etap mistycznej ciemnej nocy zmys∏ów, w której
dominuje zniech´cenie: W czasie trwania osch∏oÊci tej nocy zmys∏ów dusze
odczuwajà wielkie udr´ki. W tej bowiem nocy, jak ju˝ mówiliÊmy,



przeprowadzà Bóg zmian´, przenoszàc dusz´ z ˝ycia zmys∏owego do bardziej duchowego, tj. z rozmyÊlania
do kontemplacji (...), na skutek czego nie mo˝e si´ on w rzeczach Bo˝ych pos∏ugiwaç swymi w∏adzami.
Martwià si´ te dusze,(...) ˝e utraci∏y dobro duchowe i ˝e je Bóg opuÊci∏, skoro nie znajdujà w rzeczy dobrej
˝adnego oparcia [czy smaku]. M´czà si´ wtedy i usi∏ujà, jak to zwyk∏y przedtem czyniç, zajàç swe w∏adze
jakimÊ przedmiotem rozmyÊlania lub jakimÊ upodobaniem. (Jan od Krzy˝a). Mo˝e jednak mistyczne widze-
nie na wskroÊ, w którym brutalnie objawia si´ prawda: pustka – dr˝y w odpowiedzi szept tych, którzy wiedzà
– to pustka (R. Honet, ∏una).
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Gabloty zniszczone w pierwszej strefie warstwy mrozu
PPlluusszz ii ddrreewwnnoo ww ddrruuggiieejj

Prosz´ Paƒstwa, wystawa Ale Zabawki to wystawa 
o charakterze continuum, g∏oszàca : JEDZENIE MUSI BYå JEDZONE; to ekspozycja, 
która sama w sobie bezsensowna, skandaliczna, trwaç mo˝e w ÊwiadomoÊci goÊci miesiàce po
opuszczeniu Muzeum Narodowego w Warszawie, wykorzystujàc status miejsca, które 
jà ugoÊci∏o. Tak monumentalna, zarówno ze wzgl´du na architektur´ jak i semiologi´  przestrzeƒ
nie bez przyczyny godzi si´ przecie˝ na wystaw´ beznadziejnà.  Mamy wi´c byç mo˝e – co pole-
cam – wziàç po wyjÊciu ponownie w r´ce sekundy i sytuacje wokó∏ nas - uznaç Jerozolimskie za
drog´ do Êwi´tego punktu emanujàcà imperatywem tego, co wa˝ne (autotelicznoÊci?), ale nie
aspirujàcà do zastàpienia ˝arzàcej si´ pestki spektaklem

ZABAWKI

Filary szafy zakotwiczone sà w dwóch kraƒcach siatki trzeciej planety od s∏oƒca. GdzieÊ daleko w
kosmosie, gdzie precyzja chyli czo∏a – w uj´ciu ziemskim fantomowej – pokorze, spotykajà si´ w
punkcie zaokràglajàcym materialnà kanciastoÊç, oczyszczajàcym ze szlifów 
i nici, b∏´dów, marek grzbiet szafy, w tym miejscu bulgoczàcy grzbiet nabrzmia∏ej z radoÊci Pipi
Poƒczoszanka w dobie reprodukcji. Miejsce spotkania filarów

zaÊ jest miejscem Êwi´tym (uznanym przez druida, w istocie Êwieckiego
kapelana globusa), jedynym bezpoÊrednio zwiàzanym z Ziemià punktem
o znaczeniu konstytutywnym dla istnienia rzeczywistoÊci kosmicznej, a
powiem nawet, póki s∏yszycie (szeptem), 
o znaczeniu wi´kszym ni˝  cz∏owiek dla obieranego przez niego banana
– powiedzia∏a - ni˝ czas dla ironicznej sekundy – wykrzykn´∏a - wylegujàcym



si´ znaczeniu w Êwietle monstrualnym, w którym wczoraj i dziÊ, krew, szarlotka, orgazm i cierpie-
nie niknà przy prowadzonej przez b∏yszczàcych pajaców organicznej selekcji przed bramà
twierdzàcà jesteÊ, który tu wchodzisz, inkarnacjà cia∏ka humanitas, jedynà informacjà od Ziemi dla
kosmosu.
A brama ustawiona jest pomi´dzy – w∏aÊnie tam jà wstawi∏a teraz, gdzie powinna byç  – pomi´dzy
bàblami a w obr´bie poziomu ni˝ej bywajàcymi, wypryskujàcymi kszta∏tujàcà 
bàble rozkosz zabawkami pozbawionymi przez sfer´ mrozu materii, b´dàcymi jedynà ocala∏à 
w kanale komunikacyjnym pomi´dzy naszà planetà a Êwiatem informacjà - informacjà arbitralnie
wybranà przez kosmos na pozdrowienie ziemskie

ZABAWKI 

Chwileczk´ – powiedzia∏a, rozszerzajàc usta nienaturalnie szeroko, stopniowo przes∏aniajàc nimi
swoje cia∏o, a póêniej – chmary uciekajàcych truchtem po chodniku srok - horyzont 
za plecami, gdy ordynarna wiewiórka, jakich miliony w Êwiecie a tak˝e w drewnie 
i kamieniu, uratowa∏a si´ przed upadkiem, wrzynajàc pazury w bluszczowe liÊcie – chwileczk´ –
powtórzy∏a, zamknàwszy oczy – spoÊród niezrozumia∏ej liczby faktów, zabawki majà znaczenie,
tylko? i przypomnia∏a sobie moment, gdy s∏ysza∏a, ˝e dwuletni Marcinek wype∏niwszy si´
pigu∏kami, bawiàc si´ w piaskownicy, ulotni∏ si´, pozostawiajàc cia∏ko 
na podwórku, a tak˝e chwil´ póêniej, gdy w drukowanym na bie˝àco Kwadransiku przeczyta∏a, ˝e
Marcinek ten przekroczy∏ sfer´ mrozu, jako ˝ywa, bezcielesna inkarnacja zabawki zosta∏
ambasadorem Ziemi, otrzymujàc apartament w sferze rozkoszy, 
w miejscu Êwi´tym, w punkcie spotkania filarów szafy zakotwiczonych w dwóch kraƒcach siatki
Êwiata. Postanowi∏a wi´c zrobiç to samo - swojà krew oddaç w zamian 
za potwierdzenie informacji o nadrz´dnoÊci zabawy, której niepewnoÊç d∏ugo nie pozwala∏a jej
otworzyç oczu i spojrzeç na ogród. 

Wróci∏a do domu z lnianà torbà na prawym ramieniu i portfelem wype∏nionym paragonami 
z kilku Êródmiejskich aptek. Nakarmi∏a kota, jak zwykle pytajàc go o przebieg dnia. Nienaturalnie
ciàgn´∏a skazany od poczàtku na przegranà dialog. Kot nie by∏ spokojny. Zrobi∏a herbat´, z
lodówki wyj´∏a sok pomaraƒczowy i szklank´, ustawi∏a je na d´bowym stoliku, przysun´∏a fotel po
pradziadku i usiad∏a. Zadzwoni∏a do mamy. Od∏o˝y∏a komórk´ 
na parapet, podrapa∏a si´ po czole, wyjrza∏a za okno, uk∏oni∏a si´ patrzàcemu na nià ze Êrodka
ulicy, zatrzymujàcemu ruch na Tamce zdeprawowanemu anio∏owi wykupionemu 
z lumpexu z ∏echtaczkà na czole, spojrza∏a na zegarek, nala∏a sok do szklanki i wysypa∏a
zawartoÊç lnianej torby na stolik. Z tekturowych pude∏eczek wyj´∏a p∏atki lekarstw, powypycha∏a
pigu∏ki, celujàc do glinianej miseczki od babci i zacz´∏a je (pojedynczo) po∏ykaç. Najoporniejsze
by∏y niebieskie fasolki, z którymi jednak tak˝e da∏a sobie rad´. 
W koƒcu wsta∏a, za∏o˝y∏a czapk´, kombinezon narciarski, r´kawice, w lewà d∏oƒ klocki, 
w usta d∏ugi oddech wzi´∏a i wysz∏a z domu. Nie zamkn´∏a drzwi. Kiedy znalaz∏a 
si´ na podwórku, pozna∏a stopniowe dzia∏anie chemii. Roz∏o˝y∏a drewniane zabawki pod
trzepakiem, zacz´∏a nuciç, budowaç amerykaƒski tir, uk∏adaç autostrad´, kreowaç cz∏onków
rodziny kierowcy. Po szóstym kole (nieca∏ej godzinie zabawy) podnios∏a si´ z chodnika, 
by wyprostowaç kolana. Na poziomie transparentnego przed∏u˝enia koÊci ogonowej, 
co zauwa˝y∏a, otrzepujàc królowà z chodnikowego kurzu, wystawa∏ z niej Âwiat. Naprawd´. Ju˝
gdy bawiàc si´, mówi∏a, ten czu∏ zapach ma∏pki dyndajàcej si´ na bady-
lach okrojonej wiecznoÊci, ale teraz zaznaczy∏ swojà obecnoÊç wyraêniej -
bez powodu zaczà∏ si´ dymiç 
i skwierczeç, jakby zak∏ada∏, ˝e jest silnikiem rosyjskiej rakiety, ca∏y Êwiat
wyostrza kadr, kierujàc obiektyw w jego stron´, a ˝ona roni ∏zy, krojàc
cebul´ do schabu; nim zdà˝y∏a 
si´ zorientowaç, by∏a jednak tysiàce metrów ponad skorupà Ziemi i jej



inkrustacjà. Ca∏y czas zmierzajàc ku górze z pr´dkoÊcià szacowanà przez pilota z transparentnego
przed∏u˝enia koÊci ogonowej co chwil´ wykrzykujàcego wartoÊç liczonà w kilometrach na godzin´
(przed sekundà oznajmi∏ : 900! Blisko boeinga!),  naciàgn´∏a czapk´ na zatoki, by poprawiç pas.
Podejd´ do niego i powiem, chc´ byç Twojà asystentkà, Marcinku. Chc´ byç

ZABAWKI

- Zosta∏aÊ zniszczona w pierwszej strefie warstwy lodu, kochana.
- Gdzie ja jestem?
- Pami´taj : zabawki tak, jedyne – istotne.
- Pan Êwiecki kapelan globusa..
- Ale autotelicznie, nie czyta∏aÊ Huizinga?
- Czyta∏am.
- Zabawa : regu∏y, stworzenia, bezinteresownoÊç, powtarzalnoÊç...pami´tasz?
- Ale Marcinek..
- Marcinek myÊla∏, ˝e to cukierki, które co dzieƒ brane przez babcie po Êniadaniu, psujà jej
samopoczucie : wi´c je zjad∏ – krzyknà∏ kapelan globusa- ˝eby powstrzymaç staruszk´ przed
autodestrukcjà – d∏oƒmi g∏adzi∏ sufit pomieszczenia o czterech metrach wysokoÊci, gdy jego krok
stawa∏ si´ coraz obszerniejszy. Po chwili ramiona druida zwin´∏y si´ w k∏´bki, obros∏y ró˝owym
mchem i przytwierdzi∏y do obojczyków landlorda.
- I nie wiedzia∏?
- Nie mia∏ poj´cia, odpowiada∏y mu po prostu : wykluczenie autotelicznoÊci w granicach pomocy
uniewa˝ni∏ moment, w którym dzieciak smakowa∏ pigu∏ek, z przyjemnoÊcià, bawiàc 
si´ w dojrza∏oÊç i bohatera. Tak ma∏y rozkoszniak nie rozumie jeszcze relacji pomi´dzy przyczynà
a skutkiem. Nie zabiega.
- Autotelicznie?
- AutotelicznoÊç, choç narodzona z imperatywu filantropijnego. AutotelicznoÊç niespodziewana.
Ambasador – powiedzia∏ Êwiecki kapelan globusa, przyglàdajàc si´ anio∏owi z ∏echtaczkà na czole
uj´tym na naÊwietlonej w mieÊcie b∏onie pomi´dzy jej palcami. 
Prawy k∏´bek kapelana zaczà∏ si´ poruszaç. Nagle obojczyk wystrzeli∏ rami´ w stron´ okna, jego
cz´Êç wyd∏u˝ajàc si´, znikn´∏a za framugà, kapelan otworzy∏ szeroko oczy 
i z uÊmiechem poprowadzi∏ wzrok ku górze cia∏a le˝àcej, by popatrzeç na jej krok.  
Po kilku minutach kr´pujàcej ciszy us∏yszeli dêwi´k zwijajàcego si´ k∏´bka. Gdy ca∏e rami´
kapelana znalaz∏o si´ z powrotem w pokoju, zrozumieli jeszcze, ˝e druid spragniony jest zbli˝enia.

W samym Êrodku k∏´bka d∏oƒ trzyma∏a anio∏a z ∏echtaczkà na czole, wk∏adajàc w nià kciuk. 

ZABAWKI

Zadzwoni∏ do mnie zabiegana.

- s∏uchaj zabawki, w Narodowym, w Jerozolimskich, masz czas? 
- zabawki? Od czterdziestych do dzisiaj?
- podobnie˝. Cudowne klocki.

-  A to ciekawa sprawa; czyta∏am, ˝e apoteoza dzieciƒstwa narodzi∏a
si´ dopiero 
w dziewi´tnastym wieku, wraz z powa˝nymi lekarzami i gloryfikacjà
intuicji. Du˝o czasu potrzeba by∏o, by zniwelowaç destrukcyjne dla
okresu niedojrza∏oÊci symboliczne skutki absurdalnie wysokiej
ÊmiertelnoÊci m∏odziutkich przed rozwojem medycyny. Mniej te˝ przed
dzieciƒstwem by∏o zabawek.
- chyba specjalnie i quasi profesjonalnie tworzonych? Bo bawiliÊmy
si´ przecie˝ zawsze.



- tak tak. Bawià si´ wszyscy cz∏apiàcy, te˝ zwierz´ta.  
- no w∏aÊnie. to co – opowiesz?

- Dawno, dawno temu ma∏y cz∏owiek by∏ cz∏owiekiem w ma∏ym, powi´kszajàcym si´ ciele.
W dziewi´tnastym wieku cz∏owiek w ma∏ym, powi´kszajàcym si´ ciele sta∏ si´ dzieckiem, 
a czas, który kszta∏ci, dzieciƒstwem. Wtedy te˝ – wraz z rozwojem przemys∏u – zabawki opuÊci∏y
kleisty, rozp∏ywajàcy si´ po kàtach zbiór przedmiotów,  wybra∏y sobie króla 
i królowà, których panowanie nag∏oÊni∏ Herald rozkoszy (prosz´ paƒstwa: oto klocki i lalka!), by
wyznajàca autotelicznoÊç spo∏ecznoÊç zaczàç mieç mog∏a wyraêne znaczenie w strukturze gatunku.

ZABAWKI

- jeden ulgowy (ciesz´ si´, wróc´, ciesz´ si´, ˝e tam wróc´, gdzie owocowa butelka mi tylko
pozwala lizaç si´ po ˝arzàcej si´ pestce poÊród rusztowaƒ).

ZABAWKI

W pokoju nie jest czysto. Po drodze do Szafy trafi∏am przyciàgni´ty za sobà dodatek Wyborczej Ale
Zabawki!, za który Muzeum Narodowe zap∏aci∏o 15 ooo z∏otych. (sobota-niedziela, 31.05 – 1.06
2008, 4 strony A3, Lala, Gra, Konik Bujany, Czarny MiÊ, ˚aba) : by∏am. Uspokajajàc kota, mówi´:
by∏am, 15 gablot. Do 3 chcia∏am si´ przytuliç, ale nie mog∏am si´ zbli˝yç. Wn´trze dwóch 
pouk∏adaç – jeden zamek zrobiç, jeden ciàg liter, z poszanowaniem, w dwóch z nich odczu∏am
Lyotarda, a inkarnacj´ upadku wielkich narracji ujrza∏am w Kotku Mamrotku Natalii Luniak z 2007
roku. Chcia∏am pop∏ynàç w bycie Marcinkiem dziÊ, przed szeÊciolatkà 
i  w szeÊçdziesiàtym ósmym. Ale pobawi∏am si´, t´skniàc za szk∏em. JesteÊmy doroÊli, skarby,
pi´tnaÊcie egzemplarzy nam wystarczy i poczujemy si´ dobrze, bo pi´ç widzieliÊmy na stoiskach
Kalimby w mieÊcie. Poczujemy si´ bezpiecznie. Zorientowani, pomyÊlimy. 
Te przed dwutysi´cznym by∏y twarde, system zamkni´ty, uniwersalizm, modernizm krainy zabawek.
A˝ nagle kszta∏ty stajà si´ surrealistyczne. Hop. Postmodernizm w tej strefie opóêniony wzgl´dem
pozosta∏ych zakresów, choç strefa ta opatulona jest znaczeniem niebagatelnym – 
= byç mo˝e to w∏aÊnie jest moment, dwa i trzy razy zero, w którym rozproszenie postmodernizmu
dotar∏o do najni˝szych warstw ÊwiadomoÊci cz∏owieka, przytulajàc Êwiat czystoÊci pupki g∏adkiej. 

- Âwiecki kapelan globusa..

= Zabawki tak, ale autotelicznie. Bez kulturowej analizy. Z zabawà. I s∏usznie, pani kustosz, pani
kuratorko. Zabawki w piwnicach, w ∏ó˝kach, szafach i na pod∏odze. Tam, gdzie w koƒcu wszyscy
jesteÊmy. Na talerzu. A pani kustosz i pani kuratorka przypominajà :

- Âwiecki kapelan globusa..

= Zabawki tak, ale autotelicznie. Pi´tnastu zabawek za szybà nie ma. Pi´tnaÊcie rzeczy.
Ambasadorki, inkarnacje Marcinka. Zabawki tak, ale autotelicznie. Zamkn´∏yby wi´cej 
za szk∏em ni˝ pi´tnaÊcie, opatrzy∏yby komentarzem, a cofn´∏yby nas do Êmiertelnego dzieciƒstwa
ze Êwiata odbierajàcego poród Ameryki.

- Zosta∏aÊ zniszczona w pierwszej strefie warstwy mrozu, masz anal-
iz´.

To jak, Opowiesz?

- Prosz´ Paƒstwa, wystawa Ale Zabawki to wystawa 



o charakterze continuum, g∏oszàca : JEDZENIE MUSI BYå JEDZONE; to ekspozycja, 
która sama w sobie bezsensowna, skandaliczna, trwaç mo˝e w ÊwiadomoÊci goÊci miesiàce po
opuszczeniu Muzeum Narodowego w Warszawie, wykorzystujàc status miejsca (MNW), które jà
ugoÊci∏o. Tak monumentalna, zarówno ze wzgl´du na architektur´ jak i semiologi´  przestrzeƒ nie
bez przyczyny godzi si´ przecie˝ na wystaw´ beznadziejnà.  Mamy wi´c byç mo˝e – co polecam –
wziàç po wyjÊciu ponownie w r´ce sekundy i sytuacje wokó∏ nas - uznaç Jerozolimskie za drog´ do
Êwi´tego punktu emanujàcà imperatywem tego, co wa˝ne, autotelicznoÊci, ale nie aspirujàcà do
zastàpienia ˝arzàcej si´ pestki spektaklem

ZABAWKI

gdzie filary szafy zakotwiczone sà w dwóch kraƒcach siatki Êwiata. Po∏àczone ze sobà poziomymi
liniami, pozbawione wektorów tworzà

by widz np. pociàgnà∏ za klameczk´ : 

Co tam widzisz babciu?
Kobiet´.
Koloru?
Bràzowà.
A to czarna, nie bia∏a?
Nie. Bràzowa.

(...) w punkcie Êwi´tym

ZABAWKI

g∏oszàca :
JEDZENIE





MMaarriiaa  CCyyrraannoowwiicczz
KKiieesszzoonnkkoowwyy  aattllaass  kkoobbiieett,,  SSyyllwwiiaa  CChhuuttnniikk,,  KKoorrppoorraaccjjaa  HHaa!!aarrtt,,  KKrraakkóóww  22000088  rr..,,  ss..  222299..  

KKiieesszzoonnkkoowwaa  lliitteerraattuurraa  ffeemmiinniissttyycczznnaa
Z g∏´bokim ˝alem wyznaj´, ˝e debiutancka ksià˝ka Sylwii Chutnik wywo∏uje u mnie drastyczny

czytelniczy dyskomfort. Niestety jestem w tej sytuacji chyba osamotniona. Oto najlep-
szy dowód, czyli zdanie recenzentki Agnieszki Je˝yk: „Wydawnictwo Ha!art zaÊ
udowadnia nam w koƒcu, ˝e mo˝na promowaç literatur´ jednoczeÊnie spo∏ecznie
zaanga˝owanà i na poziomie, który nie jest policzkiem dla bardziej wymagajàcego
czytelnika”.

Có˝... Po pierwszym rozdziale „Kieszonkowego atlasu kobiet” poczu∏am si´ w∏aÊnie tak, jakby
ktoÊ wymierzy∏ mi siarczysty policzek. Dlaczego? Bo ju˝ na wst´pie bardzo irytuje
dokonany tam opis bazaru, pe∏en prostych sàdów, schematycznych diagnoz, gotowych
tez. Nie przecz´: fascynacja egzotykà brudnego marginesu mo˝e byç dobrym mate-
ria∏em na artyku∏ lub felieton o charakterze antropologicznym. Artyku∏, czyli tekst for-
sujàcy tez´ popartà cytatami z lektur lub „przyk∏adami z ˝ycia” i komentarzem auto-
ra, bez wielkich ambicji fabularnych czy filozoficznych. Taki, jakie Sylwii Derwisz
[pseudonim Chutnik] zdarza∏o si´ pisaç choçby we w∏asnym artzinie „Obrzydzara”.
Jednak˝e w artykule j´zyk zaw∏aszczenia cudzej mowy i doÊwiadczenia nie razi tak,
jak w tej fabularyzowanej wersji, w której autorka za pomocà mowy pozornie zale˝nej
niby „w bezkompromisowy i niepowtarzalny sposób – jak twierdzi Jaros∏aw
Czechowicz – zabiera g∏os w imieniu pokrzywdzonych kobiet”. 

Paradoksalnie recenzent, chwalàc ten styl, tak naprawd´ obna˝a jego s∏aboÊç – autorka
rzeczywiÊcie zabiera swoim postaciom g∏os i zamiast niego s∏ychaç tylko imitacj´
potocznej mowy, naÊladownictwo oparte jedynie na jej wyobra˝eniu, które w gruncie
rzeczy przypomina kabaretowà parodi´ j´zyka niegramatycznie wulgarnego. Wydaje
mi si´, ˝e ten pokraczny styl wp∏ywa znaczàco na odbiór ksià˝ki, poniewa˝ zaciera
granic´ pomi´dzy mowà w∏asnà wykluczonych a tzw. j´zykiem nienawiÊci i dyskursem
feministycznym, który nie pozwala czytelniczkom na w∏asnà interpretacj´ przedstawia-
nych zdarzeƒ i osób, czyniàc je jedynie biernymi s∏uchaczkami wyk∏adu. Nie ratuje
tego stylu nawet zastosowanie groteski, czyli deformowanie Êwiata na kszta∏t sytuacji
wymarzonych przez bohaterki ksià˝ki. Groteska s∏u˝y tu stworzeniu im pewnego
rodzaju azylu, alternatywnej rzeczywistoÊci, w której mogà si´ wreszcie zrealizowaç.
Jednak chcàc podnieÊç to, co w kulturze patriarchalnej by∏o zawsze uwa˝ane za
gorszà egzystencj´, bo kobiecà, podmiotka czynnoÊci twórczych wt∏acza opisywane
przez siebie kobiety w schematyczne role ustalone przez m´skocentryczny system.
Proletariacka gospodyni domowa, zdradzona i porzucona przez m´˝a, marzy o posia-
daniu córeczki, weteranka powstaƒ wojennych pragnie Êmierci, dzi´ki której odkupi
swojà win´ wobec matki, podstarza∏y transwestyta szyje wieczorami dla siebie sukni´
Êlubnà, a ma∏oletnia ofiara wujka pedofila pragnie zniszczyç urbanistycznà cywiliza-
cj´. Dodatkowo ich marzeniom patronuje w roli matriarchalnej bogini Matka Boska w
ró˝nych wcieleniach, co wydaje si´ dosyç karko∏omnà próbà wyzyskania naczelnej fi-
gury kobiecej opresji, której funkcj´ w kulturze polskiej wyczerpujàco skrytykowa∏a

Agnieszka Graff w „Rykoszetem. Rzecz o p∏ci, seksual-
noÊci i narodzie”.  Wydaje mi si´ bowiem, ˝e g∏ówna
myÊl atlasu Chutnik opiera si´ na prostym antropolo-
gicznym rozpoznaniu roli kobiet w kulturze polskiej,
które stanowi tematyk´ tej ostatnio wydanej ksià˝ki
Graff. Nieszcz´Êliwie si´ wi´c z∏o˝y∏o, ˝e debiut ukaza∏
si´ w tym samym momencie, bo mo˝na go potraktowaç
jako ilustracj´ publicystyki autorki „Âwiata bez kobiet”.



Rozdzia∏ pierwszy atlasu, czyli „Bazarówy”, streszcza si´ w wypisaniu celnych obserwacji samej
Chutnik na temat antropologii bazaru, ale te˝ tych zaczerpni´tych wprost z eseistyki
S∏awomiry Walczewskiej [o matce gastronomicznej] czy Jolanty Brach-Czainy [o krzà-
tactwie], sprowadzonych niestety do powierzchownej pseudogroteski, okraszonej
fragmentami autentycznych warszawskich ballad podwórzowych [Chutnik podaje
êród∏o w przypisie]. Wzi´ta z piosenek podwórkowych, anachroniczna Czarna Maƒka
zatraca wpojony jej przez matk´ sens ˝ycia, polegajàcy na czyszczeniu kibli, by w
koƒcu, dzi´ki urojonej cià˝y, zrealizowaç si´ w fantazmacie Matki Wariatki. Jej
biografia, przedstawiona w reporta˝owym skrócie, wed∏ug schematu równi pochy∏ej,
zmierza oczywiÊcie ku spektakularnemu skokowi z okna. Wiadomo, ˝e tylko kobieta
samobójczyni jest atrakcyjna literacko w patriarchalnej kulturze. ˚onglujàc stereoty-
pami, Chutnik przekonuje, ˝e zauwa˝a to, co krytyka feministyczna ju˝ w wielu
tomach zdiagnozowa∏a. 

Odruchem w dó∏ [umieraniem w piwnicy] koƒczy te˝ ˝yciorys bohaterka kolejnego rozdzia∏u,
zatytu∏owanego „¸àczniczki”, po którym boleÊnie piek∏ mnie drugi policzek. Sylwia
Chutnik wyzna∏a, ˝e narracja o Marii Wachelberskiej jest zainspirowana ksià˝kà Anki
Grupiƒskiej „Ciàgle po kole. Rozmowy z ˝o∏nierzami getta warszawskiego” [feminote-
ka.pl], ale trudno jà uznaç za opowieÊç serio. Znowu w reporta˝owym skrócie narra-
torka przedstawia niby konwencjonalnà biografi´ ˚ydówki, która bra∏a udzia∏ w obu
powstaniach – w getcie i warszawskim, uda∏o jej si´ uniknàç gwa∏tu, po wojnie zaÊ w
ogóle nie zauwa˝a antysemickiej nagonki w 1968 roku. Odpolityczniajàc niejako jej
histori´, narratorka ka˝e jej usunàç cià˝´, potem poroniç, ale pozbawia jà te˝
ca∏kowicie emocji zwiàzanych z tymi prze˝yciami. Papierowa egzystencja ∏àczniczki-
kanalarki zosta∏a tak sprokurowana, ˝e przypomina swobodnà improwizacj´ na
znanych motywach wojennych biografii kobiet – Polek i ˚ydówek, przy czym pe∏no tu
niekonsekwencji w rysunku postaci, a opis traumy osoby ocalonej razi schematyzmem
i naiwnoÊcià. Brakuje g∏´bszej refleksji, którà powinien zrodziç tak dziwny nat∏ok
wydarzeƒ w jednym ˝yciu, choçby nad problemem to˝samoÊci. Jest za to kiczowata
fascynacja dewocjonalizmem w postaci Matki Boskiej ˚ydowskiej, a ca∏a opowieÊç o
∏àczniczce zosta∏a poprzedzona kabareciarskim szyderstwem ze starych kobiet
wyk∏ócajàcych si´ o kolejk´ w przychodni. 

Nie dajà mi spokoju te kobiety obÊmiane przez Chutnik [a tak˝e biurwy z rozdzia∏u
czwartego], ale, uznajàc to za dobrà intencj´ autorki, mog´ tylko przypuÊciç, ˝e jako
dzia∏aczce feministycznej chodzi∏o jej o pokazanie tego, co spo∏eczeƒstwo odrzuca, a
nawet prawdopodobnie o zohydzenie obrazu kobiet. Jakby na przekór poprawnoÊci
literackiej, Chutnik tworzy postacie, które trudno polubiç, jednak˝e chyba sama nie
czuje do nich sympatii, skoro nie zachowuje dystansu i mno˝y z∏oÊliwoÊci pod ich
adresem. 

Po trzecim rozdziale zabrak∏o mi oczywiÊcie policzków do nadstawiania. Pozosta∏o mi jedynie
wstydziç si´ za umieszczenie w „Kieszonkowym atlasie kobiet” cioty, wzi´tej jakby
prosto z „Lubiewa” Witkowskiego. Paniopan Marian – krawiec, zdolny cukiernik, haf-
ciarz i z∏ota ràczka w jednej osobie – zosta∏ jakby przekornie do∏àczony do postaci
kobiecych, prawdopodobnie w myÊl poszerzania sfery genderowej. Nie wiem,
dlaczego Sylwia Chutnik nie opisa∏a na przyk∏ad panopani Marianny – lesbijki w
m´skim typie, która lepiej by pasowa∏a do jej atlasu, a w dodatku nie stanowi∏a
szablonu literackiego. Niestety zgodnie ze stereo-
typem ciotowatemu gejowi kontrastowo lepiej si´
powodzi ni˝ wszystkim innym kobietom w ksià˝ce
Chutnik. Przede wszystkim Marian si´ nie buntuje –
nawet przeciwko aktom agresji wymierzonym w
niego, nie jest te˝ wyizolowany, a ze swojà
„innoÊcià” radzi sobie w sposób, który niebez-
piecznie tràci konformizmem. 



Zastanawiam si´ zatem, czy narratorka atlasu nie niweczy szlachetnych za∏o˝eƒ swojej autor-
ki, skoro w lepszej sytuacji od kobiet w Polsce znajduje si´ nieposiadajàcy potrzeb sek-
sualnych, zniewieÊcia∏y facet, który zyskuje szacunek, sympati´ spo∏ecznoÊci, wi´c
czuje si´ potrzebny i mo˝e si´ twórczo realizowaç. Traumy przesz∏oÊci nie przes∏ania-
jà mu uroków ˝ycia teraêniejszego. Nie staje si´ zgorzknia∏y ani wyobcowany, bo nie
utraci∏ wiary w ludzi, mimo doÊwiadczenia przemocy (bicie przez ojca, pobicie w
wojsku, pobicie na ulicy). Nie porzuca te˝ swoich marzeƒ, swobodnie je realizuje, przy
aprobacie spo∏eczeƒstwa, a zw∏aszcza kobiet, które go ubóstwiajà. Cudowny panio-
pan Marian dà˝y do samorealizacji konsekwentnie i wytrwale, a przy tym wydaje si´,
˝e przeciwnoÊci losu mu nie szkodzà. Podejrzewam, ˝e reprezentant Podróbek [czy
chodzi tu te˝ o podróbk´ literackà?] zosta∏ wystawiony przez Sylwi´ Chutnik jako
dy˝urna ciota ku zadowoleniu krytyków.

Po samobójczej Êmierci Czarnej Maƒki, zejÊciu w Êmierç Marii i samozadowoleniu Mariana –
autorka w czwartym rozdziale „Ksi´˝niczki” kreuje postaç 11-letniej wandalki Marysi.
Jakby w charakterze zadoÊçuczynienia czytelniczkom za niepowodzenia kobiet z
dwóch pierwszych rozdzia∏ów, dziewczynka buntowniczka, zafascynowana postacià
spotkanej przypadkowo m∏odej punkówy, marzy o „totalnym rozpierdole”. Postaç ta
ma charakter komiksowy, wi´c jest oczywiÊcie nieprawdopodobna psychologicznie,
niekonsekwentna w swoim dzia∏aniu, kapryÊna, a przy tym jej krótka biografia znów
stanowi pretekst do zaprezentowania zestawu gotowych klisz kulturowych i leitmo-
tivów teorii feministycznych. Ma∏a Marysia z za∏o˝enia buntuje si´ przeciwko wszyst-
kim, poniewa˝ przynale˝à oni do systemu opresji, który jà poÊrednio dotyka, zamiast
zabiç wujka pedofila, który jà dotyka bezpoÊrednio, choç fantazjuje ona o pokrojeniu
go „tasakiem do krojenia koÊci na zup´”, poçwiartowaniu kosiarkà lub przeci´ciu „na
pó∏ no˝ycami do ró˝ na dzia∏ce”. Skrajnie z∏oÊliwa wobec innych i okrutna dla swojej
schorowanej babci – emerytowanej urz´dniczki, Marysia nie budzi mojej sympatii,
mimo ˝e postanawia nie topiç si´ w WiÊle, tylko z przewidywalnà konsekwencjà
ksi´˝niczkowatego buntu oddaje si´ rozkoszy zapychania bankomatów gumà do
˝ucia. Niestety wyra˝ona w tej m∏odej postaci nadzieja na ocalenie godnoÊci kobiet
jako zwieƒczenie dzie∏a Chutnik zamienia atlas w kieszonkowà literatur´ tendencyjnà.
Nietrudno sformu∏owaç tez´ „Kieszonkowego atlasu kobiet”, skoro zosta∏a ona
wyra˝ona explicite, ale chcia∏abym si´ zastanowiç, czemu ma on s∏u˝yç. Agnieszka
Wolny-Hamka∏o twierdzi, ˝e Sylwia Chutnik stworzy∏a „opowieÊç o kobietach wyklu-
czonych”. Nie sposób oprzeç si´ wra˝eniu, ˝e ta ksià˝ka ma przede wszystkim
odpowiadaç oczekiwaniom Êrodowiska feministycznego. Jednak za „spo∏ecznym
zaanga˝owaniem” kryje si´ tu raczej feminizm fasadowy, wtórny, efekciarski, glamour.
Koncepcja atlasu, polegajàca na dopisaniu kobiecej legendy do szkicowo
nakreÊlonego fragmentu mentalnej mapy Warszawy, wywiedzionej z nies∏awnej „z∏ej
ulicy” Opaczewskiej, zosta∏a tu sprowadzona do wersji pop.  Nagromadzenie figur,
typów, podtypów, kategorii wzi´tych z eseistyki feministycznej przypomina klasyfikacj´
homoseksualistów dokonanà przez Witkowskiego w „Lubiewie”. Wydaje mi si´ jed-
nak, ˝e katalog Chutnik wyglàda jak wyliczanka osobliwoÊci, a nie literackie studium
spo∏ecznych ról kobiet. Autorka miesza wzory masowej wyobraêni z negatywnymi
wzorcami, typami socjologicznymi oraz figurami dyskursu feministycznego, dopisujàc
mnóstwo w∏asnych metafor tworzonych na wzór ju˝ funkcjonujàcych. 

Jaki jest zatem cel Chutnik? Czy autorka obna˝a i krytykuje
ksenofobi´, homofobi´, prostactwo myÊlenia, kon-
formizm polskiego spo∏eczeƒstwa, wykluczenie ko-
biet? Niestety NIE. Autorka jedynie powtarza wydane
ju˝ sàdy i postawione tezy, ale poniewa˝ sà one
s∏uszne i poparte dyplomem Gender Studies, uchodzi
uwadze jej niejednoznaczna pozycja wobec tych,



których czyni przedmiotem swej klasyfikacji. Na przyk∏ad Radykalne Ksi´˝niczki i
Homo Niewiadomo zajmujà w atlasie uprzywilejowane pozycje, zaÊ Kury, Biurwy i
Staruchy z przychodni sà ju˝ gorzej potraktowane. 

Pora na zestaw pytaƒ retorycznych: Jak to mo˝liwe, ˝e „Kieszonkowy atlas kobiet” wszystkim
si´ podoba, a mi nie? Jakie wymagania stawiam literaturze, których ksià˝ka Chutnik
nie spe∏nia? Czy te wymagania nie sà aby za wysokie w stosunku do debiutu? A mo˝e
moje wymagania w ogóle sà zbyt wysokie wobec literatury kieszonkowej? Jak bowiem
nazwaç szereg, g∏ównie debiutanckich, ksià˝ek wydawanych przez Korporacj´ Ha!art,
które przeskakujà próg drukowalnoÊci tylko dzi´ki promocyjnemu dopingowi? 

Kiedy bowiem przeczyta∏am entuzjastyczne recenzje poÊwi´cone ksià˝ce Chutnik, zacz´∏am
si´ wstydziç za tych wszystkich, którzy – wedle s∏ów Agnieszki Je˝yk – nie sà „bardziej
wymagajàcymi czytelnikami”. Kazimiera Szczuka w „Wysokich Obcasach” zachwala
„wyjàtkowo udany debiut”, dodajàc, ˝e Chutnik „pisze swobodnie, mo˝e nie w stu
procentach oryginalnie, ale za to w innych chwilach porywajàco.” Dominika Makówka
w „Rzeczpospolitej” nazywa t´ pozycj´ „interesujàcà”, Krzysztof Varga na ∏amach
„Gazety Wyborczej” stwierdza, ˝e jest ona „naturalistyczna, emocjonalnie bardzo
przejmujàca”, ¸ukasza Orbitowskiego z „Kafeterii” atlas nawet „chwyta za serce”, a
Jaros∏aw Czechowicz bije „brawa za odwag´ i dociekliwoÊç”. Jednak gdy si´ wczytaç
w te recenzje, zdumiewajà zarzuty stawiane autorce, poniewa˝ recenzenci czujà si´ w
obowiàzku jà usprawiedliwiaç tym, w czym ksià˝ka wydaje im si´ wartoÊciowa, np.
Varga pisze tak: „[...] najmniej interesujàca jest jednak ma∏a Marysia. Ale nie z winy
autorki – pozosta∏e postacie sà przejmujàce dlatego, ˝e ˝ycie jest ju˝ poza nimi [...]”.  

Niestety nikt nie zastanawia si´ nad tym, dlaczego ten debiut w∏aÊciwie nie jest udany, skoro
przecie˝ „jest udany”. Wydaje mi si´, ˝e recenzenci uprawiajà tu logik´ oczywistego
za∏o˝enia, polegajàcà na przymykaniu oka na ewidentne wady ksià˝ek, które
reprezentujà s∏uszne, ich zdaniem, idee. Za dobitny przyk∏ad mo˝e tu pos∏u˝yç recen-
zja Damiana Gajdy, który pisze: „Z przykroÊcià musz´ stwierdziç, ˝e najgorszà stronà
pisarstwa Chutnik jest j´zyk.”, ale zaraz dodaje: „Mimo drobnych lingwistycznych
nierzetelnoÊci, goràco polecam t´ ksià˝k´ wszystkim mi∏oÊnikom kobiet, którzy odnaj-
dujà si´ w ich bogatszym znaczeniowo i uczuciowo Êwiecie, a tak˝e osobom, które nie
wierzà w si∏´ sprawczà kobiet. Pierwsi – tylko utwierdzà si´ w s∏usznoÊci swoich
przekonaƒ, natomiast drudzy zrozumiejà, jak bardzo si´ mylà...” [www.biblionetka.pl].
A zatem – „Kieszonkowy atlas kobiet” nale˝y chwaliç, bo jest ksià˝kà feministycznà.
Szkoda tylko, ˝e wymiar tej literatury jest taki, jak jej rozmiar – kieszonkowy.

NNiiee  ddaajjàà  mmii
ssppookkoojjuu  ttee
kk oo bb ii ee tt yy
oobbÊÊmmiiaannee



sseennnnyy
Po ciemku koƒczy si´ jedno miasto, a zaczyna inne- 
tam wystarczy s∏owo i ktoÊ rozpala ogieƒ; ktoÊ pali i pali. JeÊli 
coÊ powtarzaç, to raczej wyrazy; raczej wracaç do miejsca, 
gdzie ∏ó˝ka sà cudze, ale ciàgle ciep∏e. Byç w wierszu a póêniej 

wymazywaç z niego ca∏e frazy, i niejasno przypuszczaç, ˝e jest
coÊ pomi´dzy- jakieÊ picie wódki i palenie szlugów- popielniczki 
znów pe∏ne, wi´c pewnie si´ dzia∏o- trzeba to wysypaç i ukryç;
od˝egnaç od z∏ego. Wi´cej powodów nie ma, albo sà nieznane- 

pachnà cytryny i wieje halny - z tego zrobi si´ szablon; z pestek
urosnà nam drzewa. Ga∏´zie powiesimy na gwoêdziach; na gwoêdziu
wisia∏o serce, ale spad∏o, spad∏o. DziÊ wszystko jest ci´˝kie, 
trudno si´ nieÊç, kroki p´dzà po schodach- w dó∏ i jeszcze tylko 

d∏onie na por´czach Êlizgajà si´ ∏atwo. GdzieÊ tu koƒczy si´ zasi´g, 
przeczekuje si´ Êwi´ta, odpruwa guziki; cia∏a sà fragmentami ∏ó˝ek, 
a ∏ó˝ka cz´Êciami cia∏a. To blisko i musi dzia∏aç na nas, bo nawet 
sny sà zbyt trudne- opowiadane, ˝eby nie mog∏y si´ spe∏niç: krzywki, 

w´˝e, z´by; talizmany pod j´zyk- takie ma∏e mruczanki; usypianie Freuda. 
KtóregoÊ dnia przyjdà i zabiorà nam szklanki, nic poza tym, ˝adnych pytaƒ; 
wzruszeƒ. Od kiedy znamy s∏owo kamieƒ, moglibyÊmy powiedzieç wszystko 

i w takie dni to wystarcza- pewnoÊç, ˝e ktoÊ da si´ nabraç.

Kar ina
W i e d e  
KKaarriinnaa
WW ii ee dd ee



nnaazzaadd
A gdyby tak znów zrobiç wyÊcigi Êlimaków,
nadmuchaç jakieÊ ˝aby albo podkraÊç ziarna kurom? Wtedy 
by∏y czasy! Miasteczka koleba∏y nas w sobie i zawraca∏y
∏agodnie, blokowa∏y ka˝dà prób´ wyjÊcia poza obr´b. Babcie 
wpatrzy∏y si´ w murek; krawiec Wiz∏a Marian za Êcianà nie mo˝e
trafiç ig∏à w dziurk´. W koƒcu trafia, naciska peda∏ i kó∏ko
teraz miarowo turkoce. Napali∏ ju˝ w piecu, ale jest za zimno. 
Od kiedy jego ulubiony piesek, którego wcale nie chcia∏, 
a póêniej pokocha∏- zdech∏, bo pod∏o˝y∏ ∏epek pod kosiark´;
od kiedy ˝ona pana Wiz∏y nie pozwala mu kupowaç piwa 
i kupowaç cytryn- ˝ycie nie ma sensu. I ˝adna muzyka
nie wysz∏a na zdj´ciach. Ale Smalcowa- przychodzi i mówi:
KiedyÊ to by∏y bu∏ki, to by∏y mas∏a, chleby, mleka, kostki
cukru. Ja umr´ pierwsza, zabierz mnie ze sobà. A najlepiej razem, 
wszyscy w jednej chwili, ˝eby inni patrzyli jak Êwiat nam si´ koƒczy. 
Jak to wszystko przysch∏o. Âlady po Êlimakach; puÊciutkie skorupki.

SSeenn  oo  mm´́˝̋cczzyyêênniiee  zz  ggll iinnyy
Sà cztery strony Êwiata: strumieƒ, stró˝ówka, 
∏àka i droga. Czasem ktoÊ ze wsi wpada
jak od∏amek do oka, ˝eby na nas patrzeç. 
Po zimnych wieczorach sà poranki, kiedy 
nie chce si´ odklejaç cia∏a od skór
dzikich zwierzàt. Tu nawet sny sà szczelne- 
bo lepiej nie myÊleç naprzód nic ponad 
to, ˝e powalone drzewa b´dà nowà chatà. Kr´gi bolà
od pracy. Kr´gi w zbo˝u. Ogniotrwa∏a dotàd 
obr´cz lasu - skrzypi.

åwielàg-
m a n n
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JJooaannnnaa  MMuueelllleerr
KKrryyssttyynnaa--ww--wwyylliinnaacchh  ::

MMii∏∏oobb´́ddzzkkaa  wwiieellookkrroottnniiee
„moja nieobecnoÊç
i to ˚e mnie nie ma

to te˚ ja”
[K. Mi∏ob´dzka]

NNaaggoonnkkaa  nnaa  jjaa,,  bbaattaalliiaa  oo  jjaa    

W ostatnim numerze „Wakatu” (2008 nr 1/6) Pawe∏ Kozio∏ („® neurotyczny szachista pod
wp∏ywem d∏ubiàcy w Kad∏ubku”) w tekÊcie pod spazmatycznym (przepraszam – chiaz-
matycznym) tytu∏em Ajajaj o ja, czyli o ja jaja urzàdzi∏ prawdziwie spektakularnà nagonk´
na „ja” poetyckie, które – jak pisze – „jest nap´dem naraz sztucznym, absolutnie
zewn´trznym wobec jednostki tekstowej”, „stanowi [dla wiersza] powa˚ne zagro˚enie eko-
logiczne: metale ci´˚kie, ska˚enie, opad”. Mniejsza o to, ˚e krytyk nie rozgranicza
wyra˝̋nie, co dla niego jest jeszcze obrzyd∏ym „ja autorskim”, a co ju˚ zaczyna byç
ho∏ubionym „ja tekstowym”; mniejsza te˚ o to, ˚e Kozio∏ nie daje na wsparcie swoich tez
˚adnego przyk∏adu pozytywnego z dziedziny poezji (a o niej autor chce pisaç, dlatego
nieprzystawalne zdajà si´ tu przyk∏ady Galla Anonima, Teodora Parnickiego czy – w
innym tekÊcie numeru, ale b´dàcym kontynuacjà „nagonki na ja” – Jacek Dukaj); najgorsze
jest to, ˚e ostatecznie jeden (jedyny!) przyk∏ad pozytywny w tekÊcie Kozio∏a pada i jest to
– ni mniej, ni wi´cej – tomik Wp∏aw samego Kozio∏a! Jaki zatem jest wynik tej pod-
miotowej batalii? Taki, ˚e nawet sam Gall Anonim by zd´bia∏ (o Parnickim nie wspomina-
jàc). Oto ten, który wojn´ o „ja” wywo∏a∏, tak sprytnie oczyÊci∏ sobie wprzódy pole bitewne
z ciurów wrogiej armii poetyckiej (bo do rz´du ciurów zaliczy∏ Kozio∏ m.in. Dehnela,
Kapel´, Winiarskiego, Iwasiów czy ni˚ej podpisanà „Joann´ z Zagniazdowników, egzem-
plarz siódmy”, nadajàc im zgrzebne acz przykuse etykietki i tym samym ucinajàc wszelkà
dyskusj´, zanim jeszcze mog∏a si´ zaczàç), tak sprawnie przekona∏ do przejÊcia na swojà
stron´ mistrzów w∏adajàcych zupe∏nie innà bronià ni˚ wiersz (jakby magister, a w tej
chwili mo˚e nawet doktor Kozio∏ nie douczy∏ si´ na pierwszym roku polonistyki, ˚e rodza-
je literackie – liryka, epika, dramat – ró˚nià si´ od siebie tym przede wszystkim, ˚e majà
skrajnie odmienne podejÊcie do „ja tekstowego”), a wi´c tak strategicznie porozstawia∏ po
kàtach mo˚liwych uczestników potyczki, ˚e ostatecznie na polu bitwy pozosta∏ sam.
Zupe∏nie sam. Sam jak zupe∏ne ego (bo przecie˚ nie „ja”!).

RRzzeecczznniicczzkkaa  zzbb´́ddnneejj  ppooddppóórrkkii

„Ja” poetyckie, przeciw któremu Kozio∏ wyst´puje z ca∏à mocà swojego rozbuchanego ego,
autor nazywa w innym swoim wywodzie „podpórkà z ˚ycia osobistego”. Zadanie, które

wyznacza sobie jako „wrogiemu krytykowi uczestniczàcemu”,
polega∏oby na wytràcaniu podpórek spod wiersza, na takim ich
podcinaniu, aby wiersz stanà∏ wreszcie na w∏asnych nogach
albo – w gorszym przypadku, na przyk∏ad gdyby teza Kozio∏a
mia∏a okazaç si´ b∏´dna – aby ten sam wiersz si´ po prostu
przewróci∏. Nie moja rzecz w tym miejscu wyrokowaç, czy
poezje Kozio∏a (jedyny przyk∏ad pozytywny jego „antyja-
jecznego” projektu) godnie usta∏y czy raczej z kretesem si´



wywali∏y. Wiem, ˚e by∏by to z mojej strony – przynajmniej w tej chwili – werdykt niski i
niesprawiedliwy (a w kontekÊcie dyskusji numeru – tak˚e krytycznie chorobliwy),
powodowany wzgl´dami osobistymi, a nie tekstowymi (inna rzecz, czy sam Kozio∏, tak
wrogi wobec osobistych podpórek, urazami z ˚ycia osobistego nie pos∏uguje si´ w swej
krytyce najcz´Êciej, najch´tniej i najz∏oÊliwiej?). Zamiast zatem kr´ciç si´ w b∏´dnym kole
wzajemnych pomówieƒ (w którym jedna osoba, b´dàca zarazem krytykiem, prozaikiem i
poetà, oskar˚a drugà osob´, b´dàcà zarazem krytykiem, poetà i redaktorem, o to, ˚e w tek-
stach tej˚e brakuje jakichkolwiek Êladów podmiotowoÊci, a jest tylko bezosobowy i
nieczu∏y j´zyk, j´zyk, j´zyk, a nast´pnie trzecia osoba, b´dàca krytykiem, poetà i redak-
torem, zarzuca dwóm poprzednim, ˚e w ich tekstach poetyckich ani na chwil´ nie prze-
mawia czysty j´zyk i wolny tekst, gdy˚ zag∏usza owe g∏osy szczebiot rozgadanego ja
autorskiego... – itd., itd., dopóty, dopóki osobiste urazy nap´dzaç tego ja∏owego sporu nie
przestanà) – zamiast zatem d∏u˚ej bawiç si´ z ch∏opcami we wzajemne obt∏ukiwanie sobie
skorupek (znacie t´ wielkanocnà zabaw´ pisankami?), przejd´ do w∏aÊciwego tematu
mojego artyku∏u. Bo i przedmiot jego niebagatelny – zbiór tekstów krytycznych
Mi∏ob´dzka wielokrotnie (wydany przez Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu) – i podmiotowi, którego portret
wielokrotny wy∏ania si´ z tej ksià˚ki, warto poÊwi´ciç stokroç wi´cej czytelniczej uwagi
ni˚ wszelkim piskl´cym bitkom jajecznym razem wzi´tym. 

„„ZZaa  wwiieellee  ppoowwiieettrrzzaa  zzaabbiieerraamm  bbllii˝̋nniimm””    

O tym, czym jest ksià˚ka Mi∏ob´dzka wielokrotnie, a tak˚e czym by∏a poprzedzajàca jà
sesja naukowa (Poznaƒ, 29–30 pa˝dziernika 2007 roku), najlepiej mówi Jacek Gutorow w
tekÊcie z pytajnikiem w tytule: Powrót?. Autor wlicza „powrót” Krystyny Mi∏ob´dzkiej (jej
„wierszy, które zapad∏y w niepami´ç”) w nurt innych poetyckich przywróceƒ – m.in.
Ficowskiego, Wirpszy, Karpowicza. Gutorow, który – jak niewielu poza nim – potrafi
pogodziç egzystencj´ i j´zyk w spójny projekt krytyczny, przyznaje, ˚e powroty, o których
mówi, „to bardziej powroty do osób ni˚ tekstów”, rewindykacje „pewnej konkretnej poe-
tyckiej artykulacji, dokonujàcej si´ na cz´stotliwoÊciach nam nieobcych, ale zazwyczaj
nieodkrytych”. Autor Niepodleg∏oÊci g∏osu podkreÊla, ˚e niektóre rejony literatury przez
wiele lat pozostajà nieodkryte, poniewa˚ brakuje „g∏osu”, który by je wyrazi∏. (W∏aÊnie
„g∏osu”, a nie derridiaƒskiego „pisma” albo „sygnatury” i nawet nie „kodu” jednostki
szyfrujàcej Enigma czy „wydruku” jednostki liczàcej ENIAC, jak chcia∏by piewca nowej
antypodmiotowoÊci Pawe∏ Kozio∏). Wraz z powrotem nadzwyczajnej osobowoÊci, która –
jak Karpowicz, jak Mi∏ob´dzka – ca∏à sobà (ca∏à osobà: ca∏ym swoim ˚yciem i ca∏ym swoim
j´zykiem) budowa∏a (buduje) prywatny projekt poetycki, nast´puje odzyskanie g∏osu. Ten
zaÊ „jest nierozerwalnie zwiàzany z osobà. Stanowi r´kojmi´ podmiotowoÊci i gwarancj´,
˚e wiersz jest czymÊ, ˚e uwierzytelnia go ktoÊ wyjàtkowy. I ten ktoÊ powraca”. 
W tym miejscu mog´ jednak uspokoiç przeciwników zb´dnych podpórek. Jacek Gutorow
nie zwariowa∏. Jacek Gutorow nie popad∏ w mani´ biografizmu, freudyzmu ani genetyz-
mu. Jacek Gutorow stwierdzi∏ po prostu (czego nie zauwa˚a w swych dywagacjach Pawe∏
Kozio∏), ˚e kiedy chcemy powa˚nie rozprawiaç o podmiotowoÊci w liryce, to zwykle
musimy wesprzeç si´ na zdaniu tych, których poetycki g∏os zabrzmia∏ tak mocno, czysto i
wyra˝nie, ˚e powa˚y∏ si´ sam siebie podwa˚yç. Je˚eli bowiem coÊ ∏àczy Wirpsz´,
Ficowskiego, Karpowicza i Mi∏ob´dzkà, to jest to „przekonanie o
nieoczywistoÊci kategorii osoby”, a tak˚e radykalna i wariacka
gotowoÊç do kwestionowania jednej prawdy, do upartego roz-
drapywania ran podmiotowoÊci. Nic jednak by z tego zamachu na
„ja” nie wysz∏o, gdyby batali´ antypodmiotowà podj´∏y zwyczajne
poetyckie ciury – te szybko by si´ zmacha∏y, wywijajàc szabelkà
„ego” przeciwko innym i nie podejmujàc ryzyka samozag∏ady.



Paradoks historycznoliterackiego pola bitwy polega na tym, ˚e najwa˚niejsze g∏osy prze-
ciw kategorii osoby nie nale˚à ani do sprytnych bezimiennych cyborgów, ani do zadu-
fanych kompilatorów-wikipedystów, ani do beznami´tnych jednostek liczàcych, ani
nawet do zr´cznych intertekstualnych samplerów, ale w∏aÊnie do pojedynczych
osobowoÊci, obarczonych imieniem, nazwiskiem, adresem, borykajàcych si´ – po ludzku
– z grzechem i Êwi´toÊcià, z ma∏ostkami, wielkoÊciami i u∏omnoÊciami oraz z ca∏ym
zapleczem zawadzajàcych podpórek. Nie ten bowiem, kto najg∏oÊniej – bo jednog∏oÊnie –
krzyczy przeciw g∏osowi, mo˚e ów g∏os podwa˚yç, ale ten, kto zna wielowymiarowà,
gro˝nà si∏´ swojego g∏osu na tyle dobrze, ˚e potrafi zamilknàç, schowaç si´, wycofaç – i z
tej dopiero wielog∏osowej pozycji gro˝nie ów g∏os ugodziç. 

„„TTaakk  mmii  ww  uucciieecczzccee  pprrzzyybbyywwaa””

Autorzy tekstów zgromadzonych w ksià˚ce niemal bez wyjàtku skupiajà si´ na
zarysowanym przeze mnie paradoksie, o którym Gutorow pisze nast´pujàco: „Nie chodzi
[Mi∏ob´dzkiej] o zauroczenie bezosobowoÊcià (...) lecz o wizj´ osoby otwartej, zmiennej i
wielowymiarowej, takiej, która nie jest pewna w∏asnego miejsca i w∏asnej postaci, osoby
o nieustalonym do koƒca pochodzeniu, charakterze, genotypie, a nawet p∏ci”. Jak sugeru-
je tytu∏ monografii, Mi∏ob´dzka opisywana tutaj ma byç „wielokrotna” – i nie idzie tylko o
liczb´ zgromadzonych g∏osów krytycznych, ale tak˚e o to, ˚e sama autorka zawsze pisa∏a
siebie jako osob´ o wielu to˚samoÊciach, z∏o˚onà z licznych, nieprzystawalnych do siebie
warstw egzystencjalnych i j´zykowych. Te warstwy (∏ac. stratum) sk∏adajà si´ na to, co
lubi´ nazywaç „podmiotem stratygraficznym” – podmiotem pisanym ze strat (ale nie
„spisanym na straty”), spe∏niajàcym si´ w ciàg∏ym ruchu „rozbierania si´ z siebie”, zrzu-
cania to˚samoÊciowych „wylin”. Nie przez przypadek jeden z najcz´Êciej powtarzanych w
ksià˚ce wierszy Mi∏ob´dzkiej ukazuje akt podmiotowego linienia:

„rozbierz si´ z Krystyny
z dziecka matki kobiety
lokatorki kochanki turystki ˚ony

zostaje rozbieranie
smugi zrzucanych ubraƒ
lekkie ruchy, nic wi´cej”

Stratygraficzna „Krystyna-w-wylinach”, która (jak pisze Gutorow) „z ksià˚ki na ksià˚k´ i z
wiersza na wiersz rozbiera si´ z w∏asnego imienia – i z samej siebie”, jest przez autorów
monografii zagnie˚d˚ana w kontekstach domu, macierzyƒstwa, dzieciƒstwa, doÊwiadcza-
nia Êwiata, przyja˝ni itd., one zaÊ – jak mogliby podejrzewaç stronnicy antypodmiotowoÊci
– zwykle podpierajà, zestalajà i zszywajà to, co podmiotowe, oraz unieruchamiajà to, co
j´zykowe. Jednak i tu przydarza si´ paradoks, poniewa˚ (znowu Gutorow) wiersze
Mi∏ob´dzkiej „pisane sà przeciw ∏atwoÊci, z jakà moglibyÊmy je odczytywaç”.
I tak na przyk∏ad dom poetki – opisywany przez Joann´ Gràdziel-Wójcik – rozwarstwia si´
ju˚ od progu na „domy wielokrotne”: realne, metaforyczne, mentalne, domy ze s∏ów, „z

welinowego papieru”, domy pami´ci i cia∏a, domy-nie-do-
zamieszkania, domy na linii czasu i ró˚ne inne „domowe powido-
ki”. W podobny sposób dzieciƒstwo – opisane przez Magdalen´
Grabczyƒskà w artykule „Mi∏ob´dzka w Krainie Czarów” – nie jest
jednà z md∏ych, jednog∏oÊnych „korzennych historii”, ale zostaje
przefiltrowane przez j´zykowà wyobra˝ni´ Humpty’ego
Dumpty’ego, poupychane warstwowo w jego s∏owach-walizkach
(którym, przypomnijmy, p∏aci si´ tym wi´cej, im wi´cej znaczeƒ



potrafià w sobie zmieÊciç) oraz wytràcone z powagi odwa˚nym zakl´ciem dziecka:
„Zdziwniej i zdziwniej!”.

JJaa  jjeesstt  nnaaddmmiiaarreemm  ii  ppoottrrzzeebbuujjee  ppoorruusszzeeƒƒ

Wreszcie macierzyƒstwo. Albo – jak powiada w najpi´kniejszym tekÊcie ksià˚ki Katarzyna
Kuczyƒska-Koschany – „macierzyƒstwa” Mi∏ob´dzkiej, macierzyƒstwa zakl´te w
wielokrotnoÊç. Pojedyncze doÊwiadczenie noszenia w sobie i rodzenia z siebie dziecka –
rozmna˚a si´ w pisaniu Mi∏ob´dzkiej na doÊwiadczenia „pokrewne” (taki tytu∏ nosi
najbardziej matczyny z jej tomów). Autorka spokrewnia zatem macierzyƒstwo ludzkie
(„mi∏ob´dzkie”) z macierzyƒstwem ptasim, psim, roÊlinnym, jab∏onnym, drzewnym,
metaforycznym, a wreszcie – jak to ujmuje Kuczyƒska-Koschany – z macierzyƒstwem
„tajemniczo-matamorficznym”, „gdy ˚eƒskie liryczne »ja« przepoczwarza si´ z tej, co
urodzona, w t´-która-urodzi”. Krytyczka podkreÊla, ˚e w przypadku autorki Domu, pokar-
mów pytania macierzyƒskie sà zawsze pytaniami samoidentyfikacyjnymi. Nie chodzi prze-
cie˚ wy∏àcznie o jednorazowe narodzenie realnego dziecka (syna Wojtka), ale tak˚e
(przede wszystkim!) – o ciàg∏e, wielokrotne, nieustajàce rodzenie samej siebie w j´zyku.
Równie˚ cià˚a pisana przez poetk´ nie jest tylko stanem fizjologicznym (który – nawet
jako taki – niezbyt cz´sto znajduje w literaturze odpowiednie s∏owa), lecz staje si´
radykalnym çwiczeniem z podmiotowoÊci i z pisania. Kuczyƒska-Koschany pokazuje to
çwiczenie jako bolesny proces „kurczenia si´ ja” i „roÊni´cia ty”. I niech nie obruszajà si´
tu „przetràcacze” zb´dnych podpórek! Ani poetka, ani jej egzegetka nie tracà z oczu
w∏aÊciwego obiektu matczynej opieki – wiersza. Przeciwnie – wiersz, jak dziecko, jest
zawsze w centrum zainteresowania, nawet wtedy (a mo˚e zw∏aszcza wtedy), gdy owo cen-
trum okazuje si´ niewyra˚alne. 
Kuczyƒska-Koschany nazywa Mi∏ob´dzkà „poetkà anagenatycznà” (od ∏ac. anagenn·o –
„znów rodz´”), czyli „rodzàcà wcià˚ na nowo”. Macierzyƒstwo zwielokrotnione, w ka˚dym
kolejnym wierszu chwytajàce oddech „za dwoje” (a mo˚e i „za troje”, bo tak˚e, czytelniku,
za ciebie) – zostaje przez badaczk´ wpisane w przywo∏any ju˚ obraz to˚samoÊciowego i
j´zykowego „linienia”. „(...) Mi∏ob´dzka zrzuca z siebie starà skór´, woli nie pisaç wcale ni˚
powtarzaç. Boi si´ j´zyka gotowego, danego, umyka wszelkiej hipertrofii, jej poetycka
p∏odnoÊç wybiera jakoÊç rodzenia przeciw nadmiarowi”. Po raz kolejny mamy tu do
czynienia z podmiotem, który na w∏asny u˚ytek nazwa∏am „podmiotem straty-
graficznym”, a który równie dobrze mo˚na by nazwaç „podmiotem matrioszkowym”. Z
tekstu Kuczyƒskiej-Koschany (podobnie jak z wi´kszoÊci artyku∏ów zgromadzonych w
ksià˚ce, m.in. Jacka Gutorowa, Joanny Gràdziel-Wójcik, Joanny Roszak, El˚biety
Winieckiej, Anny Ka∏u˚y lub Agnieszki Czy˚ak) wy∏ania si´ anamorficzny portret osoby,
która spe∏nia si´ w „lekkich ruchach” zrzucania z siebie warstw, strat, wylin, której pisanie
to ustawiczne zdrapywanie masek i rozbieranie si´ z kolejnych ∏upin „baby-w-babie”.

„„GGddzziiee  jjaa  ssii´́  kkooƒƒcczz´́  aa  nniiee  jjaa  zzaacczzyynnaa””

O ile ciekawszy, o ile bardziej wielowymiarowy, a w dodatku – o ile radykalniejszy jest ten
model „ja autorskiego” od tego, który majà do zaproponowania piewcy nowej antypod-
miotowoÊci! Byç mo˚e ca∏y sekret le˚y w∏aÊnie w macierzyƒskim
podejÊciu do tekstu. Trzeba by jeszcze raz powróciç do pytania o
„podmiot piszàcy” i „przedmiot pisany”, a konkretniej – warto by
zadaç to pytanie na nowo j´zykiem akuszerskim. Ksià˚ka
Mi∏ob´dzka wielokrotnie uparcie stawia czytelników w sytuacji,
którà Anna Ka∏u˚a (w artykule „Prezentacje ja. O Imies∏owach
Krystyny Mi∏ob´dzkiej”) opisa∏a tak: „JesteÊmy ca∏y czas pomi´dzy
próbà po˚egnania Ja i niemo˚liwoÊcià rozstania si´ z nim”.



MMAATTCCZZYYNNOOÂÂåå
MMAACCHHNNÑÑåå

SSIILLNNÑÑ

Ujmujàc to „po macierzyƒsku”, moglibyÊmy powiedzieç, i˚ twórczoÊç poetki z
Puszczykowa stawia nas – ciàgle od nowa – w ciszy mi´dzy „pokrzykiem” matki a „przed-
krzykiem” dziecka, w momencie, w którym z „ja” wy∏ania si´ „ty”.
I oczywiÊcie, je˚eli jesteÊmy krytykami (etymologicznie – „tymi, którzy rozdzielajà”), to
powinniÊmy w tym momencie odegraç rol´ ojca i jednym ruchem przeciàç p´powin´
mi´dzy matkà a dzieckiem – mi´dzy osobà piszàcà a tekstem. To rozdzielenie jest
konieczne – i tu przyznaj´ cz´Êç racji „ojcowskiej metodzie lektury” preferowanej przez
Paw∏a Kozio∏a. Ale istnieje te˚ druga strona aktu narodzin wiersza – i to jest ta cz´Êç racji,
o którà chcia∏abym si´ upomnieç. Mam wra˚enie, ˚e niemal wszystkie teksty zgromadzone
w monografii Mi∏ob´dzka wielokrotnie sà (niezale˚nie od p∏ci autorów) pisane z perspek-
tywy matczynej – i przeczuwam te˚, ˚e o niektórych rodzajach poezji nie da si´ po prostu
napisaç inaczej. 
A taka lektura – „lektura macierzyƒska” czy, u˚ywajàc s∏ów samej poetki, „lektura pokrew-
na” – choç zdaje sobie spraw´, ˚e przeci´cie p´powiny jest konieczne, to jednak nigdy tego
aktu nie mo˚e przeboleç, nigdy nie mo˚e przestaç go pisaç. Mo˚na ∏atwo takie myÊlenie o
tekÊcie zdeprecjonowaç – nazwaç je depresjà popodmiotowà, zwaliç na karb szalejàcych
hormonów, wepchnàç na oddzia∏ nieprzepracowanej traumy. Mo˚na na t´ „babyblueso-
wà” matczynoÊç machnàç silnà r´kà i zaczàç wychowywaç wiersz „po ojcowsku”. Tylko
czy wiersz (i tu pojawia si´ najwa˚niejsze pytanie, które postawili autorzy Mi∏ob´dzkiej
wielokrotnie, a które ja chcia∏abym zadaç i sobie, i Paw∏owi Kozio∏owi) – czy owo
„j´zykowe dziecko” – aby na pewno tego chce? Czy tekst, odci´ty od rodzicielki, pozbawio-
ny zewn´trznych podpórek, które dotàd pompowa∏y p´powinà krew dla niego, ˚yjàcy
odtàd jedynie we w∏asnym krzyku, na w∏asny j´zykowy rachunek – czy on rzeczywiÊcie
nie pami´ta, nie poszukuje straty, nie t´skni? Czy wiersz, jak chcieliby krytyczni ojcowie,
rzeczywiÊcie zrywa z matkà bezpowrotnie i zap´tla swoje ego w p´pek Êwiata, czy mo˚e
raczej – nawet wbrew sobie, wbrew temu, co mu wmówione – celebruje swojà blizn´ po
matce, wstydliwie zespalajàc ów „fetysz genezy” z prywatnà sygnaturà? Czy nie wszystko
si´ dopiero zaczyna, gdy ucina si´ to wszystko jednym ci´ciem?





PPaawwee∏∏  KKoozziioo∏∏
NNiiee  mmoo˝̋nnaa  uuppiiçç  ssii´́

eettyykkiieettkkaammii
Skoro zosta∏o ju˝ publicznie obwieszczone, ˝e pisz´ teksty niedouczone i nie na temat,
postanowi∏em nauczyç si´ czegoÊ o w∏aÊciwych sposobach prowadzenia dyskusji z artyku∏u,
który te zarzuty stawia. Okaza∏o si´ to zadaniem raczej trudnym ze wzgl´du na specyficzne
w∏aÊciwoÊci retoryczne tego tekstu. Zaprezentowana przez Mueller metodologia przeinaczeƒ
znaczàco utrudni∏a mi lektur´, poniewa˝ od tej pory ka˝de jej przytoczenie i ka˝dy jej sàd o
tym, co kto mówi, musz´ oprawiaç w bardzo niepor´cznà ram´ modalnà.

Dlaczego? Poniewa˝ przysz∏o mi wprawiç si´ w metodycznym wàtpieniu w posiadane przez
Mueller umiej´tnoÊci cytowania, streszczania i parafrazy. O Wp∏awie, z którego podobno
robi´ przyk∏ad nie wiadomo czego, w artykule Ajajaj w ogóle nie wspomnia∏em. Przyk∏ady
S´pa i Galla nie by∏y w ˝adnym razie pozytywne, gdy˝ pokazywa∏y spustoszenie, jakie w
naukowej analizie tekstu czyni skupienie si´ na autorskim „ja”. Dukaj przejawia akurat
inwencj´ j´zykowà równà Mueller, przy nie do koƒca na razie mo˝liwej do sprecyzowania zna-
jomoÊci poezji uchodzàcej za trudnà, oraz przy znacznie szerszej wizji powik∏aƒ, jakie
nastr´cza „wypowiadanie siebie” przez jego bohaterów. Co zaÊ si´ tyczy pozytywnych
przyk∏adów z dziedziny poezji, to ich brak zostaje mi wytkni´ty bezpoÊrednio po wyliczeniu
oddalajàcych mnie nazbyt od tematu nazwisk. Nazwisk! Wi´c dyskutowaç mo˝na dopiero na
takim poziomie ogólnoÊci, by pojedyncze wiersze Ingi Iwasiów przesta∏y byç przyk∏adami na
to, co poezja zdecydowanie i Êwiadomie kobieca zyskuje, gdy si´ pozbywa produkowanych
w∏asnym sumptem banderol i etykietek, oraz co traci, gdy dla odmiany osuwa si´ w dykcj´
polegajàcà na nazywaniu uczuç.

Mnie jakoÊ nazwy uczuç nie przekonujà (Steiner: nie mo˝na upiç si´ etykietkami). Nie
przekonuje mnie równie˝ koncepcja, ˝e gdy zaczyna si´ ich u˝ywaç na przemian z zaimkami,
to si∏a przekonywania nagle wzrasta. A ju˝ zupe∏nie nie rozumem, co – w dowolnym sensie
innym ni˝ marketingowy – mo˝emy zyskaç zak∏adajàc, ˝e któryÊ z zaimków reprezentuje auto-
ra lepiej ni˝ dowolna inna forma gramatyczna. Z tego, co mo˝na na tym za∏o˝eniu straciç,
zda∏em ju˝ chyba spraw´ wystarczajàco dobrze.

Z jednej, akademickiej strony mamy uogólnienia przybierajàce najcz´Êciej postaç stwierdzeƒ,
˝e oto coÊ jest w Iksa twórczoÊci (ludzie, nie! nie w twórczoÊci, ale w konkretnym tekÊcie). Z
drugiej – popkultur´, w której trudno powiedzieç, czy si´ sprzedaje utwór, czy wykonawc´.
Poezja, która opiera si´ na „ja”, zasysa obydwa te wzorce w ró˝nych proporcjach, co jednak
skutek ma dziwnie podobny – w postaci nadwyrazistej, krótkiej etykietki, uproszczonej
autodeskrypcji autora. Pozornie jest to korzystne (produkt i reklama w jednym), jednak˝e
etykietka ma do siebie to, ˝e zas∏ania zawartoÊç. I owszem, mo˝na dzi´ki temu mówiç, ˝e
etykietka staje si´ „g∏´boka”, gdy˝ rozciàga si´ za nià jakiÊ trzeci wymiar, wolumen tekstu –

tylko po co, po co?

Có˝ uczynili Mueller cenieni przez nià autorzy w rodzaju
Karpowicza (analizowanego onegdaj w serii artyku∏ów, w których
odwo∏ania do „ja” by∏y nader rzadkie) czy Wirpszy, ˝e teraz
wymyÊla im ona za pomocà p∏askiego, dziennikarskiego terminu
„osobowoÊci”? Mo˝e ich zbrodnia polega∏a na tym, ˝e napisali
∏adnych par´ tekstów wzgl´dem swej „osobowoÊci” suwerennych.



Czym skrzywdzi∏a jà Mi∏ob´dzka, by za kar´ ograniczaç mo˝liwoÊci lektury jej tekstów uwaga-
mi takimi, jak poni˝sza:

Mam wra˝enie, ˝e niemal wszystkie teksty zgromadzone w monografii Mi∏ob´dzka wielokrotnie sà
(niezale˝nie od p∏ci autorów) pisane z perspektywy matczynej – i przeczuwam te˝, ˝e o niektórych
rodzajach poezji nie da si´ po prostu napisaç inaczej.

Inaczej – to znaczy jak? Bez organizowania tekstowi krytycznej grupy wsparcia, bez owijania
go w wat´ metafor rodem z krainy ∏agodnoÊci, bez wyplatania z tej waty terminologicznych
r´kawiczek, za pomocà których nawet najlepszy tekst mo˝na nast´pnie zag∏askaç? Nie sàdz´,
by takie podejÊcie dobrze s∏u˝y∏o tekstom Mi∏ob´dzkiej, ani te˝ jakimkolwiek innym –
zw∏aszcza, je˝eli wyglàdajà jak ten podobno najcz´Êciej omawiany (o ile oczywiÊcie zosta∏ on
przytoczony prawid∏owo):

rozbierz si´ z Krystyny
z dziecka matki kobiety
lokatorki kochanki turystki ˝ony

zostaje rozbieranie
smugi zrzucanych ubraƒ
lekkie ruchy, nic wi´cej

Si∏a tego utworu polega w∏aÊnie na absolutnej nieobecnoÊci nadbudowy emocjonalnej, jakà
albo Mueller, albo referowani przez nià krytycy starajà si´ wytworzyç. Ruchy sà lekkie,
poniewa˝ nie pokonujà oporu, mimo ˝e ponoç nale˝a∏oby go odczuç w∏aÊnie tutaj. W tej
lekkoÊci, w szybkoÊci i elegancji procesu, który teoretycznie winien byç trudny i bolesny, upa-
truj´ klucza do ca∏ego wiersza. Naprawd´ mo˝na si´ tego braku oporu przestraszyç – i jest to
doznanie wa˝niejsze od wszystkich krytycznych s∏odyczy, potwierdzajàce przy tym, ˝e da si´
czytaç inaczej. Z utworu przebija ponadto wyt´skniony „wi´kszy radykalizm”, gdy˝ ze zwod-
niczà lekkoÊcià zdarza si´ w tym wierszu rzecz, z wykonaniem której bardzo si´ od d∏u˝szego
czasu m´cz´ – lecz radykalizm ten podà˝a w kierunku, który sama krytyczka wola∏a przezornie
zag∏uszyç komentarzem (w∏asnym bàdê cudzym).

Podsumowujàc: tekst Mi∏ob´dzkiej broni si´ tak˝e wtedy, gdy przestaç mówiç o wylinkach,
p´powinach i powidokach. Tekst Mi∏ob´dzkiej doskonale radzi sobie bez bajeczek o
odczuwanej przez literki t´sknocie. JeÊli w ogóle sà one tekstom potrzebne, to zdecydowanie
czyimÊ innym. 

nnaazzwwiisskk..
NNaazzwwiisskk!!  





Gàdek
WWyypprraawwaa  

Z premedytacjà mog´ wyzbyç si´ twojego cia∏a,
sk∏adasz si´ w koƒcu z samego mi´sa i koÊci.
Zbli˝a si´ lato jak parowiec do portu, truteƒ
do ula, a ty nadal p∏aczesz, ˝e jesteÊ tylko
tuszà, rzekà bez ujÊcia, spalonym powietrzem.

Teraz kiedy jesteÊmy za miastem i modrzew puszcza
swoje soki - nic nas nie wyrwie z przepaÊci.
Wspinaczka jest d∏uga: korzeƒ, kamienny schód,
∏aƒcuchy pokryte wiosennà rdzà. Tam ziemia
krzewi swoje trawy, k´py w∏osów, przedzia∏ki.
Cieƒ zarós∏ po∏udniowe zbocze. Ubierz si´. Zmarzniesz.

mmeettaaxxuu

Przez szklany obrzynek wyci´ty opuszkiem,
widz´ kobiet´ z wiklinowym koszem, obróconà
w cztery strony Êwiata, starà, przygi´tà.
Oko skaluje proporcje, ocenia odleg∏oÊci
od Poczàtku do Koƒca. Od rogówki do kàta.

Na d∏ugoÊci pasa˝a zaokràgla sie zona.
Atmosfera wiruje, trze si´ i wypacza.
CoÊ siedzi w koszyku, drewnianych zasiekach.
To jakieÊ zarzewie, pierwocina, zapalnik.
Wszystko odgina si´ w kab∏àk i zatacza pó∏kola.

Pomi´dzy a pomi´dzy, przed, za i ani.
Odkrycie tajemnicy rwie sie w pó∏ drogi.

!!!!!!˚̊óó∏∏ttee  ÊÊwwiiaatt∏∏oo!!!!!!

DDAAMMIIAANN



MMIICCHHAA¸̧    LLAARREEKK
KKRRYYTTYYKKAA  JJAAKKOO  CCHHOORROOBBAA  PPOOEETTYYCCKKAA

„Na co choruje krytyka?” – pytajà w skàdinàd chorobliwie taksonomicznym tekÊcie Joanna Mueller
i Micha∏ Kasprzak. Odnosz´ jednak wra˝enie, ˝e owo pytanie jest równie˝ sugestià, i˝ wartoÊciowa krytyka
powinna byç zdrowa (cokolwiek znaczy ta niepokojàca figura retoryczna) czy, nie daj Bo˝e, prawdziwa bàdê
obiektywna. Byç mo˝e parodiuj´ (?) intencje krytyków, ale wina te˝ le˝y po ich stronie – wszak to oni zapro-
ponowali wartoÊciujàcy j´zyk medyczny. Powiem wi´cej, wczytujàc si´ w list´ najs∏ynniejszych schorzeƒ, które
n´kajà naszà profesj´, mo˝na paradoksalnie dojÊç do wniosku, ˝e wszyscy krytycy byli, sà i b´dà podmio-
tami par excellence patologicznymi: ka˝demu mo˝na coÊ zarzuciç, szczególnie tym najwybitniejszym, jakieÊ
skrzywienia, redukcyjne inklinacje, idiosynkrazje, obsesje, pragnienia, potrzeby, dyktatorskie zap´dy, walo-
ryzujàce szaleƒstwa, pogard´ dla innych etc. Bohdan Zadura, piszàc o Zwiàzkach naturalnych Henryka
Berezy, tak charakteryzowa∏ kontrowersyjnego krytyka: „Jest to cz∏owiek, który czyta, i jeÊli mówi o sobie
jako o ‘czytajàcym m´czenniku’ i o ˝yciu ‘co najmniej ju˝ w po∏owie to˝samym z czytaniem, zredukowanym
do czytania, zmieniajàcym czytanie w funkcjonowanie bez ma∏a fizjologiczne (...)’, to nie ma powodu, aby
mu nie wierzyç lub by nie braç tych s∏ów serio. Jest to cz∏owiek, który potrafi pisaç”. Bereza z ca∏à pewnoÊcià
choruje, ale przecie˝ trzeba wziàç ten fakt za dobrà monet´. 

Julia Kristeva w tekÊcie Phonetics, Phonology and Impulsional Bases pisa∏a, ˝e „dà˝enie do autonomii
wzgl´dem systemu j´zykowego przypomina schizofreniczne zachowania”. JeÊli za∏o˝ymy – a ja tak w∏aÊnie
czyni´ – ˝e dystynktywnà cechà literatury jest suwerenna praca w j´zyku, mniej lub bardziej intensywne prze-
modelowywanie systemu j´zykowego, to dojdziemy do wniosku, ˝e literatura stanowi domen´ choroby.
Autork´ Revolution in Poetic Language fascynowa∏a szczególnie poezja korzystajàca z figur fonologicznych,
z „gestów wokalnych”, zatem to medyczne rozpoznanie w ˝adnej mierze nie pociàga za sobà negatywnej
oceny owej schizofrenicznej inklinacji. Wr´cz przeciwnie, okazuje si´ przecie˝, ̋ e choroba jest procesem pato-
logicznym objawiajàcym si´ cz´stokroç osobliwymi wynalazkami retorycznymi; krótkà mówiàc, choroba
stanowi ozdrowieƒczà praktyk´ poetyckà. Kristeva w Czarnych s∏oƒcach wspomina badaczy, którzy
„zauwa˝ajà sp∏aszczenie prozodyczne w przypadku osób ze spowolnionà reakcjà”. Zauwa˝a te˝ „pewnego
rodzaju gr´ z monotonià i intensywnymi i cz´stymi niskimi tonami, ale tak˝e pewnà koncentracj´ uwagi na
wartoÊciach wokalnych”. Dalej powiada, ˝e „Przypisanie signifiance do rejestru suprasegmentalnego wyda-
je si´ nam ‘ratowaç’ osob´ w depresji od pozbawienia mowy obsady i nadaç niektórym fragmentom mowy
(sylabom albo grupom sylabicznym) znaczenie uczuciowe, które skàdinàd by∏o usuni´te (...)”.

Przywo∏anie w tym miejscu poj´cia ‘farmakonu’ by∏oby dzisiaj nazbyt banalne, dlatego po˝yteczniej
b´dzie przytoczyç Piosenk´ ozdrowieƒczà Marcina Âwietlickiego: 

„ale
choroba pozostaje,
gdzieÊ jest
plamka mroku, co si´ wymyka,
lecz gdzieÊ jest, przyczajona, lecz gdzieÊ jest, w j´zyku,
niby jasnoÊci Ênià si´, ale cieƒ jest, cieƒ jest
i we Ênie, gdzieÊ jest;

bo 
pozostaje, bo
gdzieÊ jest, bo musi byç, Ênieg spad∏, nie jest jak Ênieg,
nie jest jaÊniej, gdzieÊ jest
przyczyna;

teraz b´dziemy gadaç, zagadywaç to,
teraz b´dziemy oddawaç si´ ró˝nym
zaj´ciom we w∏adanie, teraz si´ b´dziemy
poruszaç szybko, jeêdziç tramwajami
do upad∏ego”.

Choroba „jest w j´zyku”, ale przecie˝ g∏ównie j´zykiem mo˝na na nià
mniej lub bardziej sensownie zareagowaç. Zauwa˝my, ˝e czasowniki, które



odsy∏ajà do obronnych manewrów, przywo∏ujà gwa∏towne, impulsywne, wycieƒczajàce, skrajne czynnoÊci.
Ostrym rytmom przyznaje si´ tu ocalajàcà (pewnie do czasu) funkcj´. Sam wiersz zresztà korzysta ciekawie
z dobrodziejstw o˝ywionej intonacji. Ten liryk, b´dàcy zarazem bardzo pomys∏owym krytycznoliterackim
traktacikiem, prowadzi nas do kolejnego punktu, w obr´bie którego mo˝na sformu∏owaç po˝yteczny
aforyzm: najciekawsza krytyka to taka, która z pasjà bada najrozmaitsze zaburzenia j´zykowe i niezdrowe
efekty lingwistycznej dzia∏alnoÊci, sama przy tym ulegajàc oryginalnym przypad∏oÊciom.

Warto z tej okazji zacytowaç fragment Wst´pu do poetyki Zbigniewa Bieƒkowskiego, w którym
odnajdziemy niespokojnà i zarazem afirmujàcà koncepcj´ poezji jako zjawiska b∏´dnego i ob∏´dnego:

„Skàd tyle s∏ów si´ bierze? S∏owa p∏ynà, p∏ynà
coraz nowsze, wcià˝ inne, coraz dos∏owniejsze,
wysnuwajà z nicoÊci wàtek nierealny,
ze z∏otych legend Êwiata mity niemo˝liwe,
wszystkie biorà kszta∏t form´, ÊmiertelnoÊç istnienie,
wszystkie cia∏em si´ stajà, wszystkie bez wyjàtku.
Któ˝ je powstrzymaç zdo∏a? Któ˝ odwróci strumieƒ
mowy rwàcej, wzburzonej, wÊciek∏ej, rozp´tanej
z nakazów i zakazów, mowy oszala∏ej,
wymawiajàcej wi´cej ni˝ zdo∏a przyoblec
naturà cudownoÊci kszta∏t teoretyczny,
wierzàcej tylko w siebie, we w∏asnà koniecznoÊç, 
tolerujàcej Êwiat jak ilustracj´ sensu?
Któ˝ zdo∏a jà zawróciç i uregulowaç,
by p∏yn´∏a jak rzeka od êród∏a do morza?
Któ˝ s∏owu da sens Êwiata, a Êwiatu blask s∏owa?

Antynomie mordercze, rzeczy, êród∏os∏owy,
czym by Êwiat sta∏ si´ jeszcze, gdyby nie poezja?”

I tutaj poezja jest ucieleÊnieniem chorobliwego rytmu i brzmienia, jednakowo˝ owe foniczne
radykalnoÊci sà przecie˝ próbà odp∏aszczenia prozodycznego. Zatrzymajmy si´ tu na chwil´ przy kwestii
pytania, która u Bieƒkowskiego przybiera postaç bardzo ciekawej figury. Kiedy Mueller i Kasprzak zadajà
swoje pytanie (Na co choruje krytyka?), od razu podajà nam wzorcowe, pracowicie i fantazyjnie skon-
struowane odpowiedzi. W rezultacie antycypowana rozmowa staje si´ solennym, sensownym, perspekty-
wicznym i – co wa˝ne – zaradczym kolokwium: chodzi o napraw´, o post´p. Tymczasem autor Sprawy
wyobraêni swoje pytania o poezj´ zamienia w pytania boleÊnie retoryczne, w pytania, które obiecujà tylko
jednà konkluzj´: pisanie jest szaleƒstwem, samobójczà i zabójczà praktykà, niezdrowà inkantacjà, apo-
teozà nicoÊciujàcych metafor.

Zacytuj´ teraz Ranny wiersz Rafa∏a Wojaczka, którego fragment przywo∏a, jak zobaczymy póêniej,
w eseju Najryzykowniej Andrzej Sosnowski:

„Odbywajàc stosunki p∏ciowe w miar´ regularnie
Powiedzia∏bym cz´Êciej nawet niêli w jakiejÊ
Nie ustanowionej zresztà, czy ja wiem, regule
W dodatku iloma˝ ˝e sposobami to robi´!
A gdy nie, to jako wspomnienie i zarazem
Zapowiedê ciàgle w uszach s∏ysz´ ten g∏os
‘Zobaczysz, jaki ja ci odstawi´ numer!’

Wódk´ pijàc ju˝ ponad wszelkà miar´
B´dàc, mo˝na rzec, ju˝ zas∏u˝onym
Weteranem pijackiego szlaku
Znajàc trunek wszelaki
Doceniajàc tak˝e wod´ fryzjerskà
Brzozowà ∏opianowà oraz spirytus salicylowy
Który, mówiàc po cichu, dobrze robi mi na ˝o∏àdek



Majàc za swoje stwierdzenie Pana Przybosia
˚e sztuka wiersza jest dêwignià poezji
Wi´c pilnie pracujàc nad doskonaleniem tej sztuki
Pisujàc wiersze chyba cz´Êciej dobre ni˝ z∏e
Porzàdnie zbudowane wyraziste
Mogàc za∏o˝yç si´, ˝e kilka z nich, tak z pi´ç
Mo˝e mierzyç si´ z najlepszymi w swoim czasie

Jestem jednakowo˝ tak niezmiernie smutny
˚e a˝ Bogu smutno jak to powiedzia∏ Norwid
Ale gdzie mi tam zachowywaç królewskie milczenie
I oto w obliczu niebios co przez szyby dnieje
Wyj´, naprawd´ wyj´ jak skopany pies
Nie majàc na dodatek nawet tej tak marnej
PewnoÊci czy skoro wyj´, to ˝yj´?”

Wojaczek – i tu figura intonacyjna o˝ywia znakomicie tekst – podkreÊla chorobliwe pod∏o˝e
poezjowania (m∏odzieƒczy ekshibicjonizm i prowokacyjny alkoholizm). Rzecz nie jest tak wyraziÊcie metapo-
etycka jak utwór Bieƒkowskiego, ale przecie˝ i tutaj widzimy, ˝e domen´ poezji stanowi histeryczne
dewastowanie nakazów i zakazów oraz uleganie autodestrukcyjnym si∏om. Sosnowski przywo∏a∏ w swoim
komentarzu pi´ç wersów trzeciej zwrotki i opatrzy∏ je nast´pujàcym komentarzem: „Zapewne, takie powin-
ny byç wiersze: ‘porzàdnie zbudowane wyraziste’. Jednak znów wyczuwamy t´ szczególnà ironi´, która
wspó∏gra z wydêwi´kami ‘ProÊby’: robimy, chcielibyÊmy robiç i robilibyÊmy coÊ pod upragnionym przy-
musem, gdyby w gr´ nie wchodzi∏o coÊ innego, co miesza w owej grze wszystkie szyki”. Autora „Sezonu na
Helu” ciekawi moment, kiedy s∏aby podmiot (Wojaczek) ironizuje na temat imperatywnego podmiotu
(Przybosia). To kryzysowe przejÊcie od trybu rozkazujàcego do autokwestionujàcego, od strony czynnej do
strony biernej, od performatywu do nicoÊciujàcej konstatacji – stanowi szalenie wa˝ne zjawisko w historii
polskiej poezji. Wtedy poezja staje si´ demonstracjà wszechogarniajàcej choroby. Sam Sosnowski odgrywa
kluczowà rol´ w owym procesie rozbrajania pot´gi awangardowego trybu, w próbach zdekonspirowania
chorobliwego statusu hiperbol, ogólników, wysokiego stylu, manifestowych rebelii. „Awangarda, pisze w
szkicu poÊwi´conym Zadurze – w swojej w pe∏ni wyartyku∏owanej postaci zdarza si´ zjawiskowo i zasad-
niczo wià˝e si´ z koniecznymi ograniczeniami jej programów – dzisiejsza lektura Sterna i Jasieƒskiego,
nawet Juliana Przybosia, przynosi wra˝enie, ˝e nieawangardowy Zadura jest ca∏kiem po prostu bardziej
przysz∏oÊciowy, czyli ‘awangardowy inaczej’ a tak˝e mniej naiwny. Futuryzujàcà naiwnoÊç chyba prawie
zawsze mo˝na powiàzaç z wyostrzonà ograniczonoÊcià programów pospiesznie rewolucyjnych (...)”. Nie
chcia∏bym jednak, ˝eby PrzyboÊ sta∏ si´ moim negatywnym bohaterem czy choçby dokumentnie naiwnym
podmiotem. Wszak i on w wielu swoich wierszach przyznawa∏ si´, ˝e jako poeta jest dotkni´ty traumami,
chorobami, obsesjami, l´kami. Zatem i w jego w∏asnych tekstach mo˝emy znaleêç tropy prowadzàce nas
do konkluzji, ˝e tryb rozkazujàcy jest równie˝ alegorià s∏aboÊci, s∏aboÊci, którà, jak jednak wierzy∏ g∏´boko,
potrafi w ostatecznoÊci przezwyci´˝yç: „A przecie˝ czu∏em zawsze / i wsz´dzie: / koniec / b´dzie dla mnie
/ aktem si∏y, znaczàcej, w∏asnej” (Mostar). Przytocz´ passus d∏u˝szego wiersza Âwiat si´ oddala, w którym
odnajdziemy chore êród∏o twórczoÊci Przybosia:

„Jestem po ogniu pogrobowcem – siostry.
na por´bie leÊnej
(starszy brat mi pokaza∏ ten Êlad na polanie:
czarny Êród paproci
obok rosiczki i dzikiego storczyka)
na rok przede mnà moja imienniczka
sp∏on´∏a ˝ywcem w pastuszym ognisku
i nie ocala∏em
w ∏onie matki bolesnej
od p∏omiennoÊci.
(T∏umionej przez ˝ycie ca∏e
nieustannie,
jak bym gasi∏ zapa∏k´ po zapa∏ce w ranie.)”.





Rzadko kiedy autor Sponad pozwala sobie na takà otwartà ekspozycj´ w∏asnej s∏aboÊci, która, to
zauwa˝yç jednak trzeba, jest dyskretnym potwierdzeniem w∏asnej heroicznej witalnoÊci. Warto wszelako
doceniç konfesj´: „Jestem po ogniu pogrobowcem – siostry”, w ustach awangardzisty, heglowskiego
poety, brzmi to doprawdy szokujàco. Poezja jako permanentna walka ze wspomnieniem cudzej Êmierci –
to chyba znaczàco zmienia oblicze twórczoÊci Przybosia. Zauwa˝my ponadto, ˝e epitet „t∏umionej”
ponownie odsy∏a nas do ciemnych energii psychicznych, które organizujà twórczoÊç poetyckà. To jeden z
ciekawszych wierszy tego autora, wi´c uznaç chyba trzeba, ˝e choroba mo˝e byç noÊnikiem zjawisk jak
najbardziej pozytywnych.

Wychodzi na to, ˝e najlepszà krytyk´ uprawiajà zazwyczaj poeci: ich poetyckie oraz metapoetyckie
opowieÊci to pasjonujàce stenogramy, które rejestrujà historie rozmaitych chorób. Rzadko który krytyk
potrafi tak efektywnie chorowaç, jak poeta. ˚eby si´ o tym przekonaç, wystarczy si´gnàç do ksià˝ek pol-
skich krytyków, a potem przejrzeç eseje, szkice, referaty (tak˝e wywiady) takich poetów, jak Boles∏aw
LeÊmian, Tadeusz Peiper, Jan Brz´kowski, Bieƒkowski, Witold Wirpsza, Bohdan Zadura, Piotr Sommer czy
Andrzej Sosnowski. W pierwszym wypadku zazwyczaj wychodzimy z pustymi r´kami, w drugim zaÊ rzecz ma
si´ zupe∏nie inaczej: otrzymujemy bardzo inspirujàce wskazówki, programy, komentarze, analizy, interpre-
tacje, konceptualne uj´cia, bilanse, mikrohistorie, punkty widzenia etc. Chorujàcy poeta-krytyk (filozof
poezji), to podmiot wytwarzajàcy nowe metafory, dzi´ki którym mo˝emy w inny i odÊwie˝ajàcy (albo przy-
najmniej w charakterystyczny) sposób spojrzeç na poezj´. Korzystam zatem z zaproponowanego idiomu
medycznego, ale wola∏bym jednak zrobiç z niego inny u˝ytek i potraktowaç figur´ ‘choroby’ jako nazw´ na
szczególne predyspozycje metaforyzujàcego podmiotu. Ponadto w moim przekonaniu nie warto zajmowaç
si´ banalnymi chorobami polskiej krytyki, o której niebanalnie notabene piszà autorzy przywo∏ywanego na
poczàtku pytania. Znacznie sensowniejsza b´dzie próba szkicowego opisania chorobliwych (przekrzywiajà-
cych, na swój ekscentryczny sposób programujàcych, jak najbardziej autorskich) stanowisk, z których poeci
przemawiajà na temat poezji. Tote˝ w drugiej cz´Êci tekstu chcia∏bym lapidarnie zrekonstruowaç projekty
krytycznoliterackie Piotra Sommera i Andrzeja Sosnowskiego na podstawie ich dyskursywnych wypowiedzi.

Przedtem jednak skorzystam z kolejnego tekstu Zadury. W Sposobie istnienia, recenzji z jeszcze innej
ksià˝ki Berezy, napisa∏ autor Ptasiej grypy, i tym razem cytujàc swojego starszego koleg´: „(...) w krytyce
sàdy fa∏szywe mogà byç nie mniej interesujàce ni˝ sàdy prawdziwe. Chodzi o to, które bardziej pobudzajà
do myÊlenia, które dotyczà bardziej interesujàcych aspektów widzenia literatury”. Podpisuj´ si´ pod tymi
s∏owami. I mnie nie tak bardzo interesujà prawdziwe – zdrowe? – sàdy. Od krytyków, poetów, pisarzy i filo-
zofów literatury oczekuj´ przede wszystkim niebanalnej opowieÊci o w∏asnych lekturach.

„Po to pewnie mamy j´zyk w g´bie – powiada Sommer w jednym z wywiadów – ˝eby u˝ywaç go w
miar´ niep∏asko, i czasem takie odp∏aszczenie uchodzi nawet za rzecz wartà zachodu”. MyÊl´, ˝e to ˝arto-
bliwe zdanie zarysowuje stawk´ poezji, którà autor Nowych stosunków wyrazów uwa˝a za najbardziej
wartoÊciowà. Dwa obecne tu leksemy, „niep∏asko” i „odp∏aszczenie”, powinny przypomnieç nam przytoczo-
ny wczeÊniej fragment z ksià˝ki Kristevej („sp∏aszczenie prozodyczne”), która wiele uwagi w swych tekstach
poÊwi´ca∏a „interpretacji g∏osu”. „W kuracji analitycznej – pisa∏a – waga suprasegmentalnego rejestru
mowy (intonacja, rytm) powinna doprowadziç lekarza z jednej strony do interpretacji g∏osu, a z drugiej –
do dezartykulacji banalnego i zmartwia∏ego ∏aƒcucha znaczàcego, po to, by wyciàgnàç stàd ukryty sens
podznaczeniowy [infrasigniifiant] dyskursu depresyjnego, który ukrywa si´ we fragmentach leksemów, w
sylabach albo grupach fonicznych, cechujàcych si´ jednoczeÊnie dziwnym uk∏adem semantycznym”. Te
nader inspirujàce uwagi mo˝na ca∏kiem sensownie odnieÊç do twórczoÊci Sommera: chodzi o to, aby poez-
ja za pomocà w∏asnej melodyki skutecznie przeciwdzia∏a∏a banalnym, zmartwia∏ym i – dodajmy –
„wy˝szoÊciowym” (to z przytaczanego wywiadu) rejestrom j´zyka. 

Dalsze moje uwagi b´dà opiera∏y si´ na eseju D∏ugie powroty D. J.
Enrighta.

Omawiajàc szkic brytyjskiego poety o Brechcie, zauwa˝y∏ Sommer, ˝e
istnieje tam „ca∏kiem zasadnicza kwestia Êwiatopoglàdowa, która jest jed-
noczeÊnie pytaniem warsztatowym – o zwiàzek mi´dzy intonacjà wiersza a
jego ‘tematem’, melodià tego, co si´ mówi, a znaczeniem, pytaniem o wza-
jemny zwiàzek mi´dzy ‘co’ i ‘jak’”. Autor Piosenki pasterskiej bardzo cz´sto
podkreÊla kluczowà rol´ samoÊwiadomoÊci warsztatowej w pracy poetyc-



kiej, której to samoÊwiadomoÊci przecie˝ zabrak∏o bardzo wielu polskim poetom, przez co sami si´ skaza-
li na b∏yskawiczne zapomnienie. W konsekwencji z tekstów Sommera wy∏ania si´ sylwetka poety-technika,
którego podstawowym narz´dziem jest s∏owo, nie idea czy przes∏anie, a celem – nieostentacyjne operowa-
nie intonacjà, nie zaÊ artyku∏owanie prawdziwoÊciowych sentencji. Tu trzeba dopowiedzieç, ˝e to w∏aÊnie
melodia uzyskuje status figury przekazujàcej jakàÊ istotnà prawd´ o j´zyku. „Enright jest tak wra˝liwy –
stwierdza Sommer – na intonacyjny fa∏sz, ˝e w jego wierszu od razu wychwyci∏oby si´ nawet pojedynczà
(jedno zdanie) nut´ besserwisserstwa”. W Dziejach pewnej sprzecznoÊci, jednym z najÊwie˝szych tekstów
Sommera, czytamy:

„- A gdyby tak zastàpiç tamto tym?
- To mo˝na.
- Ale si´ nie da.
- A czemu˝by?
- Bo tamto jest tu w∏aÊciwie naturalne, a to nie przysz∏oby do g∏owy”.

Intonacja musi zatem robiç wra˝enie czegoÊ, co w sposób naturalny przysz∏oby do g∏owy, co samo
z siebie by si´ powiedzia∏o. Zauwa˝my, ˝e owa figura naturalnoÊci pojawia si´ nie tylko na poziomie tema-
tycznym, Sommer korzysta tu przecie˝ tak˝e z bardzo atrakcyjnego pod wzgl´dem fonicznym narz´dzia,
jakim jest gra w krótkie pytania i odpowiedzi. Dialogiczny chwyt skutecznie os∏abia pog∏os programowej
poniekàd sugestii.

Napisawszy ostatnie zdanie, dotykam kolejnego wa˝kiego problemu, mianowicie Sommerowej
inklinacji do podwa˝ania imperatywnych pretensji, które najcz´Êciej dostrzegamy w tekstach twórców awan-
gardowych czy na przyk∏ad nowofalowych. Redaktor „Literatury na Âwiecie” osobliwie lubi kategori´ „demo-
tycznoÊç”, o której pisze, ˝e jest „obecna u Enrighta wsz´dzie, w podejÊciu i wykonaniu, jakby nie
przymierzajàc ona by∏a najbardziej uwewn´trznionym sk∏adnikiem jego myÊlenia wierszem. ˚artobliwa i z
miejsca jakby zdystansowana do siebie samej, ale taka, bez której ˝aden wiersz nie by∏by ca∏kiem sobà”.
Bronis∏aw Âwiderski napisa∏ mi ca∏kiem niedawno w mailu, ˝e przejÊcie od trybu rozkazujàcego do trybu
pytajàcego, który stawia pod znakiem zapytania swój w∏asny tryb, jest po prostu demokratyzowaniem
j´zykiem. Zdaje si´, ˝e Sommer przysta∏by na takà opini´, wszak˝e owà demotycznoÊç definiuje jako „j´zyk
»pospólny« albo »wspólny«, który zapewne w Anglii odnosi si´ przede wszystkim do j´zyka klasy Êredniej –
tej bardzo rozwarstwionej, ale podstawowej uczestniczki angielskiej demokracji – i w stopniu wyraênie
mniejszym do j´zyka »plebsu« albo »prolatariatu«”. Zacytuj´ jeszcze jednak wyimek, dzi´ki któremu przej-
dziemy za chwil´ do kolejnego punktu: „‘PospólnoÊç’ jako koncept i punkt wyjÊcia do odczuwania i myÊlenia
o zbiorowoÊci (inaczej ni˝ ‘pospólstwo’), a wi´c jak gdyby coÊ na kszta∏t por´ki, ˝e wiersz si´ nie osunie w
ideologizacj´?”. Zdaje si´, ˝e jest to tyle˝ pytanie, co przebiegle ukryte stwierdzenie albo przynajmniej ‘nie-
ofensywna’ podpowiedê, jak zabezpieczyç si´ przed „ideologicznym resentymentem”. Pewnie warto przy-
pomnieç o tym, ˝e dojrza∏y PrzyboÊ wspomina∏ swoje m∏odzieƒcze wiersze, b´dàce apoteozà pot´gi
wielkomiejskiego, ale i heglowskiego podmiotu, jako faszystowskie.

Sommer, czytajàc wiersze rozmaitych poetów, w tym tak˝e Enrighta, wskazuje czasami ich s∏abe
punkty. Ze szczególnà dociekliwoÊcià tropi te miejsca, w których „Zacny aforyzm z miejsca siermi´˝nieje, bo
podmiot nie tylko swoje wie, ale t´ wiedz´ wypowiada bez dystansu, tak jak mu mog∏a jà powierzyç ciotka,
babka, wuj, osoba na tyle starsza, ˝eby sentencja nie podlega∏a zakwestionowaniu. Tote˝ nie kwestionuje
si´ jej i nie podcina – po latach mo˝na t´ sentencj´ powtórzyç tylko serio. A mora∏ serio wÊród tonów
l˝ejszych, które majà obywatelstwo pierwszej kategorii, a wi´c i pe∏ne prawo g∏osu, znajduje sobie miejsce
w chórze z pewnym trudem. Odstaje jak solista, którego nie zapowiedziano”. PrzyboÊ bardzo uwa˝a∏, ˝eby
jego wiersze skutecznie opiera∏y si´ pesymistycznym tonom – mo˝na by jego retoryczne manewry bardzo
cz´sto opisywaç przy pomocy dowcipnego komentarza Sommera: „Nic
nie da si´ poradziç na to, ˝e kropa nad i stawiana jest tutaj z wi´kszym
hukiem”. Zatem obsesjà autora Zapisków bez daty by∏o wzmacnianie
triumfalnych elementów liryki. Sommer ma innà obsesj´: niweczenie
solennoÊci poezji, podwa˝anie wiarygodnoÊci podmiotowych instancji.
„Podcinanie” nale˝y do jego ulubionych terminów. Ten aspekt bardzo chc´
podkreÊliç. Je˝eli Sosnowski podcina referencjalnoÊç w∏asnych tekstów, to
Sommer podcina asertywnoÊç swoich liryków. Czytajàc jego poezj´,
s∏uchajàc jego mniej lub bardziej publicznych wypowiedzi, odnosz´



wra˝enie, ˝e boi si´ on niekiedy powiedzieç coÊ wyraêniejszego o czymkolwiek, ˝e wola∏bym mówiç o
niczym, ˝e chcia∏by ograniczyç si´ do tak wysoko cenionej melodii. Kiedy przy okazji innego wywiadu
wspomina∏ swojego mistrza, Jerzego Ficowskiego, powiedzia∏: „Nawet ‘Odczytanie popio∏ów’ – gest,
wydawaç by si´ mog∏o, wy∏àcznie na rzecz sprawy ˝ydowskiej – jest integralnym sk∏adnikiem tego, co
napisa∏. Owszem, rozumia∏bym, ˝e w belferskim gronie i przy belferskim usposobieniu cykl ten mo˝e
funkcjonowaç w charakterze ‘gestu na rzecz’ – na rzecz przesz∏oÊci i przysz∏oÊci – acz nie jest on znany
nawet w tej zredukowanej roli”. Naturalnie, dziwiç mo˝e (co poniektórych) powÊciàgliwoÊç w ocenie tego
kiepskiego w gruncie rzeczy tomiku, ale mnie chodzi teraz o przeÊwiadczenie, ˝e poezja nie mo˝e byç
gestem na rzecz czegoÊ innego ni˝ ona sama. Jak widzimy, inklinacje Sommera do osiàgni´cia estetycznej
autonomii (dla wielu czytelników, krytyków i badaczy zapewne bardzo chorobliwe) w jego w∏asnych
(auto)komentarzach sà raczej zjawiskiem jak najbardziej pogodnym, witalnym, po prostu: zdrowym. 

Jednakowo˝ ta pokrzepiajàca aura zniknie b∏yskawicznie, kiedy tylko weêmiemy na warsztat eseje
Sosnowskiego opublikowane w tomie Najryzykowniej.  

Omawiajàc poezje Elisabeth Bishop, Sosnowski stwierdzi∏: „Autorka ma wszak˝e ˝al do siebie o to,
˝e (1) wsz´dzie dostrzega zniszczenie i Êmierç oraz (2) ˝e w zwiàzku z tym poj´cie czasu musi byç z gruntu
przeraêliwe i beznadziejne. Jest to samooskar˝enie o pewnà obsesj´, która w istotny sposób deformuje
widzenie Êwiata”. Czytelnicy autora Taxi b∏yskawicznie zorientujà si´, ˝e poeta wyg∏asza tu glos´ na temat
specyfiki w∏asnego pisania i czytania wierszy. Obsesje literackie, czyli radykalne uprzywilejowywanie
pewnego typu tekstów, to zarówno cecha, jak i zaleta komentarzy Sosnowskiego.  

Sosnowski równie˝ ceni sobie poetów, którzy podwa˝ajà semantyczne walory w∏asnych tekstów.
Celem tworzenia wierszy nie musi byç powiadamianie o czymÊ konkretniejszym – zresztà sama fraza tekst
jest o czymÊ stanowi przecie˝ metafor´, która w ostatecznym rozrachunku sama si´ dekonstruuje jako oczy-
wista dezinterpretacja. Wiersz jest swojà w∏asnà lekturà, a ta przecie˝ „nie mo˝e nie byç nieskoƒczenie
przenicowujàca, zw∏aszcza dla siebie samej” – jak czytamy w Ostatniej mi∏oÊci literatury. Ta niech´ç do poz-
nawczej funkcji dzie∏a ma, oczywiÊcie, zwiàzek z gigantycznymi projektami wysokiego modernizmu, którego
dorobek Sosnowski, jego mistrzowie, partnerzy i kontynuatorzy, na zasadzie jakiejÊ idiosynkrazji, odwetu czy
po prostu przesycenia próbujà permanentnie poddawaç w wàtpliwoÊç, sparodiowaç, manifestacyjnie zigno-
rowaç. W eseju Koƒce poezji (‘druga prezentacja’ Elisabeth Bishop’) Sosnowski pisze: „Bishop nie ma
g∏´bszej sk∏onnoÊci czy predylekcji do powa˝niejszych syntez lub analiz z udzia∏em historii, kultury, mitologii,
cytatu – zauwa˝my mimochodem, ˝e w ten sposób zaznacza si´ u niej coÊ, co w poezji j´zyka angielskiego
doÊç wyraênie oddzieli drugà po∏ow´ dwudziestego wieku od pierwszej”. Ten moment przejÊcia, wskazujà-
cy punkt zero uporczywej pracy „odsolenniania” poezji jest zarazem poczàtkiem „afazji” poetyckiej,
poczàtkiem choroby, która b´dzie niweczyç referencjalne czy semantyczne walory literatury. Problem z
bardziej krzepkim czy dziarskim formu∏owaniem prawd jest zjawiskiem kluczowym, jak si´ zdaje, w historii
europejskiej poezji w ogóle. Byç mo˝e wyznacza on poczàtek nowoczesnoÊci, która wprowadza poj´cie li-
teratury jako praktykowania b∏´dnej mowy. Ów chory poczàtek na Zachodzie inaugurujà wedle
Sosnowskiego m. in. Rimbaud i Mallarmé. Swoje miejsce w tej pos´pnej historii ma te˝ taki modernista jak
Pound, którego niesamowite dzie∏o polski poeta charakteryzuje w sposób nast´pujàcy: „Monumentalnie
wyjàtkowy status w historii dwudziestowiecznej poezji zawdzi´cza Pound równie˝ tej niemal wznios∏ej skali
katastrof, jakie przynoszà jego ˝ycie i dzie∏o (bo wcale nie chcemy zapominaç tu o wierszach). Faszyzm
Pounda – nie tak zwany flirt, nie przelotna fascynacja, nie kokieteryjna czy przekorna sk∏onnoÊç, ale chyba
w sumie niemal wyznawcze zaanga˝owanie – tyle˝ bulwersuje, co zastanawia licznych badaczy nieobliczal-
noÊci europejskiej inteligencji nowoczesnej. A z kolei ‘Cantos’ nadal istniejà dla wielu czytelników poezji –
byç mo˝e przede wszystkim wskutek niedopowiedzenia czy nawet centralnej awarii ca∏ego ich systemu
oznaczania. Poemat Pounda jest istotny tak dla postmodernizmu, jak i dla modernizmu: mo˝na wszak w
nim ujrzeç ca∏kowità – kto wie, czy nie najwi´kszà w historii – kl´sk´ intencji”. Przypadek Pounda nale˝y wi´c

traktowaç jako koronny dowód na tego, ˝e literatura jest „b∏´dem, fikcjà,
nadu˝yciem, splotem sprzecznoÊci, z∏udnà pe∏nià mitu, pozorem
znaczenia (...)” i niczym ponadto.

Wydobàdêmy z tego fragmentu jeszcze inny wa˝ny trop – oto
Sosnowski, który postrzega histori´ jako rygorystyczne i ob∏àkane organi-
zowanie patetycznej katastrofy, owà histori´ personalizuje. Cz∏owiek p∏aci
swoim ˝yciem za w∏asnà twórczoÊç. Gdy Sosnowski zauwa˝a na przyk∏ad,
˝e „zastanawiajà nas i martwià poczàtkowe trudnoÊci Bishop z ‘asertyw-
noÊcià’ w mówieniu tego i owego o Êwiecie i o sobie” i ˝e „psychice



Bishop najwyraêniej obca by∏a sk∏onnoÊç do »konfesji«”, wówczas biografizuje owà chorob´ literackà. W
ten sposób przypad∏oÊç retoryczna staje si´ przypad∏oÊcià jak najbardziej ludzkà. Harold Bloom u˝ywa w
swoich ksià˝kach terminu „psychopoetyka”, mam wra˝enie, ˝e to, co uprawia Sosnowski w swojej krytyce,
mo˝na okreÊliç tym w∏aÊnie mianem. Wszak w jego komentarzach poetyka (drobiazgowy wglàd w mecha-
nizmy j´zykowe) wspó∏gra z psychologià (zaciekawienie wp∏ywem poezjowania na biografi´). Przy okazji
omawiania powieÊci Jane Bowles powiada Sosnowski: „Wyglàda na to, ˝e ksià˝ka zawiera wzory sytuacji i
katastrof, które w ˝yciu autorki cz´sto b´dà powracaç; wydaje si´ te˝, ˝e Bowles obsadzi∏a si´ w kilku dams-
kich rolach naraz i dlatego jest powieÊciowo nieco nieuchwytna – stàd byç mo˝e efekt ‘kubizmu’”. W kon-
sekwencji uprawianie literatury staje si´ szalenie dojmujàcà czynnoÊcià fizjologicznà. Chcàc jà zrozumieç,
trzeba zatem zbadaç jej efekty odciÊni´te w biografii poety. Dlatego te˝ Najryzykowniej trzeba czytaç
równie˝ jako przewodnik po ˝yciorysach artystów radykalnych, przewodnik z tezà, wedle której pewien typ
pisarstwa jest pisarstwem prowadzàcym nie tyle do kresu sztuki, co po prostu do kresu ˝ycia. AwangardziÊci
marzyli o osiàgni´ciu mitycznego punktu zero, natomiast ulubieƒcy Sosnowskiego pracowicie dà˝à do
punktu granicznego, ostatecznego, do punktu jak najbardziej realnego – w ten kraƒcowy sposób sztuka
uzyskuje w empirycznej rzeczywistoÊci potwierdzenie w∏asnej paradoksalnej prawdomównoÊci. Figura staje
si´ martwym cia∏em. „(...) Dzie∏o Roussela – pisze Sosnowski – nieustannie wytwarza uogólnionà figur´
˝ycia sprowadzonego do cyklu: szcz´ÊliwoÊç – katastrofa – automatyzm pourazowych powtórek (poszuki-
wanie czasu utraconego) – iluzja pe∏ni odzyskanej – kres. Poniewa˝ wszystkie fazy tego cyklu ulegajà w kon-
strukcjach Roussela pedantycznie precyzyjnym, acz niczym (prócz ‘procedury’) nieskr´powanym odwzoro-
waniom w naiwnych i nadrealnie nieobliczalnych anamorfozach, efekt ów – niemajàce ˝adnego odpowied-
nika po∏àczenie czytelniczych wra˝eƒ melancholii, a tak˝e niepohamowanych ‘spazmów i drgawek
Êmiechu’ (Baudelaire) – otó˝ efekt ów chcia∏bym nazwaç ‘prawdziwà transcendentalnà bufonerià’ (za
Friedrichem Schleglem) albo ‘komizmem absolutnym’ (Baudelaire)”. JeÊli dzie∏o autora Locus Solus
nazwiemy „uogólnionà figurà ˝ycia”, to czy˝ Êmierç Roussela nie domaga si´ tego, aby nazwaç jà figurà
precyzyjnie skonstruowanego dzie∏a? Czy˝by zatem owa Êmierç by∏a, jak to powiada Sosnowski za filozofa-
mi literatury, „prawdziwie transcendentalnà bufonerià” i „komizmem absolutnym”? Z ca∏à pewnoÊcià bywa
literatura chorobà Êmiertelnà, a krytyka jej metaforycznym opisem. „Âmierç to przemieszczona nazwa pewnej
sytuacji, w której stawia nas j´zyk (...)” – pisa∏ Paul de Man. Czasami zatem jest i tak, ˝e j´zyk przemieszcza
nas na Êmiertelne obszary – w sensie Êcis∏ym, który to sens zawsze b´dzie przecie˝ w efekcie li tylko figurà.

Oto koƒcówka wiersza R.R. (1877-1933):
„Nie wiadomo, w którym roku zaczà∏ opracowywaç
w∏asnà Êmierç. W 1931 rozpoczyna Jak napisa∏em
niektóre z moich ksià˝ek, narzeka, ˝e sukces
przynios∏y mu tylko piosenki Êpiewane w salonach
i skecze, w których naÊladowa∏ aktorów, zwyk∏ych ludzi
i Boga. By∏ to sukces ogromny.
Nie wiadomo, jaka sekwencja znaków
sprowadza go do Palermo, jaka sk∏adnia
osadza w hotelu Grande Albergo e delle Palme,
w którym Wagner pisa∏ Parsifala. Pe∏en smutku, 13
siedzi przy oknie, oglàda festyn ku czci Âw. Rozalii
i eskadry Balbo (o 21.30 pokaz alegorycznych Êwiate∏
na ∏ódkach i barkach przed Foro Umberto: rajtar
przeje˝d˝a truchtem po niebie sk∏adajàc uk∏on
niewidocznej Amazonce). Có˝, komendy, sztuczne ognie –
Mme Dufréne nie wie, kiedy zamyka na klucz drzwi
∏àczàce ich pokoje (nigdy tego nie robi∏), kiedy otwiera
drzwi na korytarz, kiedy wlecze ci´˝ki siennik
pod te zamkni´te drzwi. Rano
cia∏o spoczywa na sienniku, prawa r´ka
jest wyprostowana, wskazujàcy palec
sterczy w stron´ zamkni´tych drzwi.

Zagadka, mówi Hˆlderlin, pochodzi z czystego êród∏a”.





Od kiedy znam ten wiersz, zawsze mojà uwag´ przyciàga ów „wskazujàcy palec”, który „sterczy w stron´
zamkni´tych drzwi”. Palec, który wyznacza kierunek i który zarazem parali˝uje. MyÊl´, ˝e mo˝na go potrak-
towaç jako alegori´ poezji Sosnowskiego, b´dàcej nieustannym uwodzeniem czytelnika przy pomocy narko-
tycznej muzycznoÊci. JeÊli Sommer k∏adzie akcent na prozodyczne walory liryki, to autor Konwoju ze
szczególnà pieczo∏owitoÊcià pracuje nad jej eufonià. Efekty tego sà szczególnie mocno zauwa˝alne podczas
spotkaƒ autorskich, na których poeta czyta wiersze swoim niezapomnianym g∏osem. W szkicach kilkakrot-
nie wspomina o technikach wersyfikacyjnych, które sà jak „hipnotyzujàcy pog∏os azjatyckiego tam-tamu”. I
zdaje si´, ˝e zdanie „Poeci Prowansji (XI-XIII w.) byli przekonani, ˝e rzeczà poezji jest olÊniewaç – g∏ównie
brzmieniem wiersza i pi´knem jego konstrukcji” mo˝na odnieÊç do jego w∏asnej dzia∏alnoÊci poetyckiej.
Palec Sosnowskiego wystukuje zatem rytm, który ma nas wprawiç w stan estetycznego odr´twienia, nato-
miast palec Sommera – z myÊlowej drzemki. ˚eby podkreÊliç dobitniej ró˝nic´ mi´dzy poetami, przytocz´
na koniec Koƒczyç wykwintny deser Sommera:

„zapaliç
papierosa rozmawiaç
uÊmiechaç si´ mile
wzrokiem poszukaç popielniczki

nie znaleêç

wznieÊç r´k´ przed siebie
ponad pusty talerz
ruchem ostrym i pewnym
prostujàc palec wskazujàcy
do strzepni´cia popio∏u
i wtedy

b´dàc w∏aÊciwie
zdecydowanym
ze wzniesionà r´kà
i palcem
opadajàcym ju˝ z wolna
z papierosem gotowym
na wszystko

w sytuacji
jednoznacznej
i w gruncie rzeczy
bez wyjÊcia
z uÊmiechem zapytaç
czy mo˝na”.

Z TEJ
O K A Z J I
ZACYTOWAAçç



Czarne kwity na wszystkich
zz  PPaaww∏∏eemm  KKoozziioo∏∏eemm  rroozzmmaawwiiaajjàà  MMaarriiaa  CCyyrraannoowwiicczz  ii  BBeeaattaa  GGuullaa

MC: Masz coraz bardziej optymistyczne tytu∏y. Bo najpierw Czarne kwiaty dla wszystkich – nie,
Koma...
PK: Redakcja wycina te bardziej pesymistyczne. Gdyby nie to, zamiast Wp∏aw by∏oby Dno.
BG: Wp∏aw wymyÊli∏a Maria Cyranowicz.
PK: Tak, i to doÊç zabawnie wysz∏o – pami´tam, ˝e na poczàtku nie zwróci∏em uwagi na to, ˝e
tytu∏ ma wa˝ne dla mnie konotacje z Bloomem i z tym, co on mówi∏ o wp∏ywie. S∏owo Wp∏aw brzmi
podobnie, i to dobrze dla tomiku, który jest wypowiedzià na temat wp∏ywów.  Jeden recenzent
nawet to wychwyci∏.
MC: JakiÊ inteligentny.
PK: Anna Ka∏u˝a w Nowych Ksià˝kach.
BG: A skàd by∏a Koma, czyli tytu∏ arkusza?
MC: Koma jako przecinek chyba. 
PK: Jeden z wierszy zaczyna si´ Êpiàczka koma przecinek – ∏adne, dwuznaczne s∏owo si´ znalaz∏o.
MC: W Uwaga: nie ma takiej fali nawiàzujesz do s∏owa Koma poprzez tytu∏ wiersza Amok czytany
na wspak.
BG: A Czarne kwiaty...?
PK: Czarne kwiaty – jak u Norwida. Poza tym w Tramwaju zwanym po˝àdaniem Tennessee
Williamsa co jakiÊ czas zjawia si´ uliczna sprzedawczyni kwiatów i wrzeszczy: Flores para dos
muertos!... Sklei∏em te dwa motywy – bo w moich Czarnych kwiatach i Komie (a tomik zawiera
prawie ca∏à Kom´) jest du˝o wierszy o charakterze, no... trenopodobnym, wymieszanych z erotyka-
mi czy antyerotykami.
MC: A skàd ta liryka funeralna?
BG: Ta fascynacja Êmiercià spowodowa∏a jedynà naszà akcj´ performerskà na targach ksià˝ki.
PK: Rozdawanie czarnych ró˝, które Êmierdzia∏y jakimÊ acetonem.
BG: Troch´ dziwnie wyglàda∏y, gdy si´ je rozdawa∏o wraz z bia∏o-czarnym tomikiem.
PK: Z lirykà funeralnà wià˝à si´ dwie sprawy. Po pierwsze rzeczywiÊcie pisa∏em to jakiÊ czas po
Êmierci dziadka. Druga rzecz to ca∏a tradycja XVI- i XVII-wieczna, prawie ka˝dy z tamtych poetów
próbowa∏ w jakiÊ sposób pisaç o Êmierci. Wi´c tomik jest czymÊ, co si´ w staropolskim ˝argonie
nazywa∏o emulacjà, czyli próbà napisania na ten sam temat, tylko w miar´ mo˝noÊci lepiej.
BG: Czy o emulacj´ chodzi∏o te˝ we Wp∏awie?
PK: Wp∏aw to jest bardziej skomplikowana rzecz. IleÊ razy przedstawia∏em go wprost jako zbiorek
emblematów, to znaczy takich utworów, gdzie mamy motto, obrazek i tekst. Marta Kuklik, którà
namówi∏em, ˝eby mi to ilustrowa∏a, siedzia∏a wówczas w Londynie. Z jednej strony to dobrze, bo
ileÊ tekstów wykorzystuje tamtejsze motywy, z drugiej – utrudnia∏o komunikacj´. MyÊl´, ˝e to by
troch´ inaczej wysz∏o, gdyby Marta mog∏a w pewnym momencie pogadaç z Sobczykiem.
BG: Ale on w sumie zrobi∏ te emblematy, fotografujàc jej ilustracje i ∏àczàc je z tekstem. Nada∏ im
dosyç specyficzny kszta∏t.
PK: Marta przes∏a∏a dwie rzeczy. Jednà by∏ zbiór rysunków jakoÊ do wierszy dopasowanych. Druga
rzecz to by∏ nieprawdopodobny szkicownik, usmarowany nie wiadomo czym – jedna z u˝ytych farb

by∏a smolista, g´sta i b∏yszczàca, do tego zwyk∏y tusz, pisak i coÊ tam
jeszcze. Niektóre strony oklejone taÊmà, ˝eby ta smo∏a si´ za bardzo nie
rozla∏a... I Sobczyk wzià∏ to, a nie ten pierwszy zbiór, który uzna∏ za zbyt
dos∏owny.
BG: Te pierwsze ilustracje kiedyÊ prezentowaliÊmy w Galerii Bezdomnej.
PK: Lubi´ ilustracje Sobczyka, bo dodajà Wp∏awowi troch´ ironii, której
w samych tekstach widz´ teraz odrobin´ za ma∏o. Wi´c to rzeczywiÊcie
emblemat, bo obraz coÊ do tekstu dodaje.



BBGG:: TTaa  ffaassccyynnaaccjjaa
ÊÊmmiieerrcciiàà  ssppoowwooddoowwaa∏∏aa
jjeeddyynnàà  nnaasszzàà  aakkccjj´́
ppeerrffoorrmmeerrsskkàà  nnaa  ttaarr--
ggaacchh  kkssiiàà˝̋kkii..

PPKK:: CCzzaarrnnee  kkwwiiaattyy ––  jjaakk  uu  NNoorrwwiiddaa..  PPoozzaa  ttyymm  ww
TTrraammwwaajjuu  zzwwaannyymm  ppoo˝̋ààddaanniieemm TTeennnneesssseeee  WWiilllliiaammssaa
ccoo  jjaakkiiÊÊ  cczzaass  zzjjaawwiiaa  ssii´́  uulliicczznnaa  sspprrzzeeddaawwcczzyynnii  kkwwiiaattóóww
ii  wwrrzzeesszzcczzyy::  FFlloorreess  ppaarraa  ddooss  mmuueerrttooss!!......  SSkklleeii∏∏eemm  ttee
ddwwaa  mmoottyywwyy  ––  bboo  ww  mmooiicchh  CCzzaarrnnyycchh  kkwwiiaattaacchh ii  KKoommiiee
((aa  ttoommiikk  zzaawwiieerraa  pprraawwiiee  ccaa∏∏àà  KKoomm´́))  jjeesstt  dduu˝̋oo  wwiieerrsszzyy
oo  cchhaarraakktteerrzzee,,  nnoo......  ttrreennooppooddoobbnnyymm,,  wwyymmiieesszzaannyycchh  zz
eerroottyykkaammii  cczzyy  aannttyyeerroottyykkaammii..

PPKK:: RRoozzddaawwaanniiee  cczzaarrnnyycchh
rróó˝̋,,  kkttóórree  ÊÊmmiieerrddzziiaa∏∏yy
jjaakkiimmÊÊ  aacceettoonneemm..

PPKK:: ZZ  lliirryykkàà  ffuunneerraall--
nnàà  wwiiàà˝̋àà  ssii´́  ddwwiiee
sspprraawwyy..  PPoo  ppiieerrwwsszzee
rrzzeecczzyywwiiÊÊcciiee  ppiissaa∏∏eemm
ttoo  jjaakkiiÊÊ  cczzaass  ppoo
ÊÊmmiieerrccii  ddzziiaaddkkaa..
DDrruuggaa  rrzzeecczz  ttoo  ccaa∏∏aa
ttrraaddyyccjjaa  XXVVII--  ii  XXVVIIII--
wwiieecczznnaa,,  pprraawwiiee
kkaa˝̋ddyy  zz  ttaammttyycchh
ppooeettóóww  pprróóbboowwaa∏∏  ww
jjaakkiiÊÊ  ssppoossóóbb  ppiissaaçç  oo
ÊÊmmiieerrccii..  WWii´́cc  ttoommiikk
jjeesstt  cczzyymmÊÊ,,  ccoo  ssii´́  ww
ss tt aa rr oo pp oo ll ss kk ii mm
˝̋aarrggoonniiee  nnaazzyywwaa∏∏oo
eemmuullaaccjjàà,,  cczzyyllii
pprróóbbàà  nnaappiissaanniiaa  nnaa
tteenn  ssaamm  tteemmaatt,,  ttyyllkkoo
ww  mmiiaarr´́  mmoo˝̋nnooÊÊccii
lleeppiieejj..

BBGG:: CCzzyy  oo
ee mm uu ll aa cc jj ´́
cchhooddzzii∏∏oo  ttee˝̋
wwee  WWpp∏∏aawwiiee??

PPKK:: WWpp∏∏aaww ttoo  jjeesstt  bbaarrddzziieejj  sskkoommpp--
lliikkoowwaannaa  rrzzeecczz..  IIlleeÊÊ  rraazzyy  pprrzzeeddssttaaww--
iiaa∏∏eemm  ggoo  wwpprroosstt  jjaakkoo  zzbbiioorreekk
eemmbblleemmaattóóww,,  ttoo  zznnaacczzyy  ttaakkiicchh
uuttwwoorróóww,,  ggddzziiee  mmaammyy  mmoottttoo,,
oobbrraazzeekk  ii  tteekksstt..  MMaarrttaa  KKuukklliikk,,  kkttóórràà
nnaammóówwii∏∏eemm,,  ˝̋eebbyy  mmii  ttoo  iilluussttrroowwaa∏∏aa,,
ssiieeddzziiaa∏∏aa  wwóówwcczzaass  ww  LLoonnddyynniiee..  ZZ
jjeeddnneejj  ssttrroonnyy  ttoo  ddoobbrrzzee,,  bboo  iilleeÊÊ  tteekk--
ssttóóww  wwyykkoorrzzyyssttuujjee  ttaammtteejjsszzee  mmoottyywwyy,,
zz  ddrruuggiieejj  ––  uuttrruuddnniiaa∏∏oo  kkoommuunniikkaaccjj´́..
MMyyÊÊll´́,,  ˝̋ee  ttoo  bbyy  ttrroocchh´́  iinnaacczzeejj  wwyysszz∏∏oo,,
ggddyybbyy  MMaarrttaa  mmoogg∏∏aa  ww  ppeewwnnyymm
mmoommeenncciiee  ppooggaaddaaçç  zz  SSoobbcczzyykkiieemm..

MMCC:: MMaasszz  ccoorraazz  bbaarrddzziieejj
ooppttyymmiissttyycczznnee  ttyyttuu∏∏yy..  BBoo
nnaajjppiieerrww  CCzzaarrnnee  kkwwiiaattyy  ddllaa
wwsszzyyssttkkiicchh ––  nniiee,,  KKoommaa......

PPKK:: TTaakk,,  ii  ttoo  ddooÊÊçç  zzaabbaawwnniiee  wwyysszz∏∏oo  ––  ppaammii´́ttaamm,,  ˝̋ee  nnaa  ppoocczzààttkkuu
nniiee  zzwwrróóccii∏∏eemm  uuwwaaggii  nnaa  ttoo,,  ˝̋ee  ttyyttuu∏∏  mmaa  wwaa˝̋nnee  ddllaa  mmnniiee  kkoonnoottaaccjjee

zz  BBlloooommeemm  ii  zz  ttyymm,,  ccoo  oonn  mmóówwii∏∏  oo  wwpp∏∏yywwiiee..  SS∏∏oowwoo  WWpp∏∏aaww bbrrzzmmii
ppooddoobbnniiee,,  ii  ttoo  ddoobbrrzzee  ddllaa  ttoommiikkuu,,  kkttóórryy  jjeesstt  wwyyppoowwiieeddzziiàà  nnaa  tteemmaatt

wwpp∏∏yywwóóww..    JJeeddeenn  rreecceennzzeenntt  nnaawweett  ttoo  wwyycchhwwyyccii∏∏..

MMCC:: JJaakkiiÊÊ  iinntteelliiggeennttnnyy.. PPKK:: AAnnnnaa
KKaa∏∏uu˝̋aa  ww
NN oo ww yy cc hh
KKssiiàà˝̋kkaacchh..

PPKK:: RReeddaakkccjjaa  wwyycciinnaa  ttee
bbaarrddzziieejj  ppeessyymmiissttyycczznnee..
GGddyybbyy  nniiee  ttoo,,  zzaammiiaasstt
WWpp∏∏aaww bbyy∏∏oobbyy  DDnnoo..

BBGG:: AA  sskkààdd  bbyy∏∏aa
KKoommaa,,  cczzyyllii  ttyyttuu∏∏
aarrkkuusszzaa??

BBGG:: WWpp∏∏aaww
wwyymmyyÊÊllii∏∏aa  MMaarriiaa
CCyyrraannoowwiicczz..

MMCC:: KKoommaa
jj aa kk oo
pprrzzeecciinneekk

cchhyybbaa..

MMCC:: AA  sskkààdd
ttaa  lliirryykkaa
ffuunneerraallnnaa??

MMCC:: WW  UUwwaaggaa::  nniiee  mmaa  ttaakkiieejj
ffaallii  nnaawwiiààzzuujjeesszz  ddoo  ss∏∏oowwaa  KKoommaa
ppoopprrzzeezz  ttyyttuu∏∏  wwiieerrsszzaa  AAmmookk cczzyy--
ttaannyy  nnaa  wwssppaakk..

BBGG:: TTrroocchh´́
dd zz ii ww nn ii ee
wwyyggllààddaa∏∏yy,,
ggddyy  ssii´́  jjee
rroozzddaawwaa∏∏oo
wwrraazz  zz
bb ii aa ∏∏ oo --
cc zz aa rr nn yy mm
ttoommiikkiieemm..

BBGG:: AAllee  oonn  ww  ssuummiiee
zzrroobbii∏∏  ttee  eemmbblleemmaattyy,,
ffoottooggrraaffuujjààcc  jjeejj  iilluuss--
ttrraaccjjee  ii  ∏∏ààcczzààcc  jjee  zz  tteekk--
sstteemm..  NNaaddaa∏∏  iimm  ddoossyyçç
ssppeeccyyffiicczznnyy  kksszzttaa∏∏tt..

BBGG:: TTee  ppiieerrwwsszzee  iilluussttrraaccjjee  kkiieeddyyÊÊ
pprreezzeennttoowwaalliiÊÊmmyy  ww  GGaalleerriiii  BBeezzddoommnneejj..

PPKK:: MMaarrttaa  pprrzzeess∏∏aa∏∏aa
ddwwiiee  rrzzeecczzyy..  JJeeddnnàà
bbyy∏∏  zzbbiióórr  rryyssuunnkkóóww
jjaakkooÊÊ  ddoo  wwiieerrsszzyy
dd oo pp aa ss oo ww aa nn yy cc hh ..
DDrruuggaa  rrzzeecczz  ttoo  bbyy∏∏
nniieepprraawwddooppooddoobbnnyy
ss zz kk ii cc oo ww nn ii kk ,,
uussmmaarroowwaannyy  nniiee
wwiiaaddoommoo  cczzyymm  ––
jjeeddnnaa  zz  uu˝̋yyttyycchh  ffaarrbb
bbyy∏∏aa  ssmmoolliissttaa,,  gg´́ssttaa  ii
bb∏∏yysszzcczzààccaa,,  ddoo  tteeggoo
zzwwyykk∏∏yy  ttuusszz,,  ppiissaakk  ii
ccooÊÊ  ttaamm  jjeesszzcczzee..
NNiieekkttóórree  ssttrroonnyy  ookkllee--
jjoonnee  ttaaÊÊmmàà,,  ˝̋eebbyy  ttaa
ssmmoo∏∏aa  ssii´́  zzaa  bbaarrddzzoo
nniiee  rroozzllaa∏∏aa......  II
SSoobbcczzyykk  wwzziiàà∏∏  ttoo,,  aa
nniiee  tteenn  ppiieerrwwsszzyy
zzbbiióórr,,  kkttóórryy  uuzznnaa∏∏  zzaa
zzbbyytt  ddooss∏∏oowwnnyy..

PPKK:: LLuubbii´́  iilluussttrraaccjjee  SSoobbcczzyykkaa,,  bboo
ddooddaajjàà  WWpp∏∏aawwoowwii ttrroocchh´́  iirroonniiii,,
kkttóórreejj  ww  ssaammyycchh  tteekkssttaacchh  wwiiddzz´́
tteerraazz  ooddrroobbiinn´́  zzaa  mmaa∏∏oo..  WWii´́cc  ttoo
rrzzeecczzyywwiiÊÊcciiee  eemmbblleemmaatt,,  bboo  oobbrraazz
ccooÊÊ  ddoo  tteekkssttuu  ddooddaajjee..



MC: Widoczny wp∏yw na Wp∏aw mia∏ Szekspir...
PK: Szekspir napisa∏ mi spis treÊci. Pod koniec Burzy jest monolog, który wyg∏asza... no
w∏aÊnie, kto? Prospero? Aktor grajàcy Prospera? Sam autor sztuki? Wychodzi na scen´ i gada
do publicznoÊci w doÊç pesymistycznym tonie; mówi, ˝e sam ju˝ nic nie mo˝e. A
najÊmieszniejsze, ˝e w porównaniu z ca∏à sztukà to nie brzmi szczególnie dobrze. Ten monolog
to takie wr´cz przymawianie si´ o oklaski: but release me from my bands / with the help of
your good hands (klaszcze). Proste sztuczki, proste rzeczy, nad którymi naros∏a jakaÊ straszna
aura, bo przecie˝ mamy „ostatnià wypowiedê Szekspira”, wi´c to musi byç dobry tekst, to musi
byç coÊ wielkiego, wa˝nego. I w∏aÊnie coÊ takiego wzià∏em jako swój produkt wyjÊciowy.
Wiedzia∏em, ˝e w cyklu musi byç dwadzieÊcia wierszy, tyle, ile linijek monologu. Ka˝dy tytu∏ jest
wersem z tego tekstu i s∏owa z tytu∏ów jakoÊ si´ w tomiku, w pojedynczych wierszach odbijajà.
Tyle, ˝e rzadko traktuj´ te motta szczególnie powa˝nie. Ignoruj´, bior´ w nawias ten szacunek
i t´ aur´, jakà wielkie dzie∏a podobno roztaczajà. I na poziomie ca∏oÊci w∏aÊnie o coÊ takiego
mi chodzi∏o.
BG: Pami´tam, ˝e by∏ jakiÊ problem z t∏umaczeniem. 
PK: Wzi´liÊmy najstarsze, Ulricha, ze wzgl´du na prawa autorskie.
BG: I by∏a to errata do tomiku, troch´ ironicznie traktowana – bo by∏o potrzebne t∏umaczenie.
OczywiÊcie twoje tytu∏y wierszy sà po angielsku.
PK: W dodatku ten angielski jest troch´ ju˝ nieczytelny – raz, ˝e stary, dwa, ˝e wierszowany, co te˝
troch´ zmienia brzmienie. I skoro na etapie tworzenia tomiku zapomnieliÊmy, ˝eby dodaç przek∏ad
– zresztà nie bardzo by∏o gdzie – bo jak si´ w∏aÊciwie t∏umaczy spis treÊci?
BG: Trzeba by z∏amaç ca∏y uk∏ad ksià˝ki.
PK: I z∏amaç bardzo ∏adne rozplanowanie graficzne spisu treÊci, gdzie wersy ciàgnà si´ na
rozk∏adówce przez dwie strony. Errata okaza∏a si´ jedynym w∏aÊciwym miejscem, gdzie przek∏ad
móg∏ si´ pojawiç. Szkoda jedynie, ˝e nie wyglàda jak prawdziwa errata, z ramkà, z tabelkà, gdzie
pisze si´, co „jest”, a co „winno byç”, bo wtedy mielibyÊmy pi´knà profanacj´.
BG: Twój debiutancki tomik, czyli Czarne kwiaty dla wszystkich, mia∏ bardzo dobry odbiór. Mo˝e
nie du˝y, bo to by∏ chyba drugi albo trzeci tomik z serii wydawnictwa, ale bardzo go wychwala∏
choçby Pawe∏ Dunin-Wàsowicz – ˝e debiut roku. A po Wp∏awie du˝o by∏o ciszy, dlatego ˝e w
porównaniu z CCzzaarrnnyymmii  kkwwiittaammii  nnaa  wwsszzyyssttkkiicchh by∏ to tomik trudny.
PK: Jakbym doda∏ przypisy, to bym dopiero wyszed∏ na snoba – Ziemia ja∏owa, wysoki moder-
nizm, te sprawy...
BG: W∏aÊnie ciekawe, ˝e osoby takie, jak PDW, by∏y w stanie ciep∏o przyjàç ten pierwszy tomik, a
drugiego ju˝ nie, i ten odbiór krytyczny by∏ doÊç ma∏y. Ile by∏o recenzji?
PK: Nie za du˝o. Tak naprawd´ trafione znalaz∏yby si´ dwie, Ka∏u˝y i pani Mytych-Forajter z „Fa-
Artu”. Dosyç niech´tna, ale w tej swojej niech´ci opisujàca istotne cechy ksià˝ki.
MC: A Klejnocki?
PK: To by∏a krytyka kontrfaktyczna. To znaczy mia∏ w moich wierszach ca∏à mas´ dowodów
na dosyç podejrzany stosunek do tradycji, nawet je pokaza∏, a potem i tak stwierdzi∏, ˝e to
neoklasycyzm.
MC: On chyba inaczej rozumie neoklasycyzm.
PK: Wska˝ mi dwie osoby, które tak samo rozumiejà neoklasycyzm.
MC: Jak Klejnocki?
PK: Nie, w ogóle. To jedno z takich podejrzanych poj´ç, które si´ rozlewajà. Ale mam wra˝enie,
˝e definicja Klejnockiego jest zbyt ogólna. Mo˝na przecie˝ skonstruowaç takie nawiàzanie do

tradycji, które nie b´dzie neoklasycyzmem.
MC: Wed∏ug Klejnockiego chyba nie.
PK: To ty tak˝e jesteÊ neoklasyczkà, bo nawiàzujesz do tradycji przedwo-
jennej awangardy!
BG: Co by∏o zresztà sta∏ym zarzutem wobec neolingwistów, zw∏aszcza ze
strony akolitów Sosnowskiego. ˚e to ˝adna awangarda – ˝e nie ma
niczego nowego. 



PK: Powiem ju˝ nie z perspektywy autora, ale z perspektywy sk∏adacza antologii. Co z tego, ˝e
neolingwizm powtarza w jakimÊ stopniu lekcj´ przedwojennej awangardy, jeÊli ta lekcja i tak
zosta∏a w naszej kulturze zapomniana? Mo˝e to powtórzenie jest potrzebne?
BG: Po drugim tomiku by∏eÊ na si∏´ dopisywany do neolingwistów.
PK: Niestety, ale MMaarrnnee  kkwwiiaattyy  ddllaa  wwsszzyy te˝ by∏y dopisywane. A ja, kiedy patrz´ na teksty, to –
do diab∏a ci´˝kiego z balastem dodatkowym – nie wiem, jak to by∏o w ogóle mo˝liwe.
BG: Czarne kwiaty by∏y dopisywane ze wzgl´dów Êrodowiskowych. Natomiast Wp∏aw wyszed∏ zaraz po
Gada! Zabiç?. W ogóle wasza antologia, Mario i Pawle, zosta∏a doÊç dziwnie odebrana przez
Êrodowisko – jako bezczelnoÊç, polegajàca na tym, ˝e zbyt szybko tworzy si´ nowà legend´ i ˝e robià
to te same osoby, które by∏y uczestnikami ca∏ej zabawy. Zdaje si´, ˝e to wszystko te˝ wp∏yn´∏o na odbiór.
MC: Tu przecie˝ chodzi∏o o stworzenie antylegendy.
PK: Ta antologia te˝ by∏a lirykà funeralnà, kamieniem nagrobnym, aby nim przycisnàç ten neo-
lingwizm tak, ˝eby on ju˝ nie wsta∏.
MC: Antyantologia. No i wysz∏o na antylegend´.

PPKK:: NNiieesstteettyy,,  aallee
MMaarrnnee  kkwwiiaattyy   ddllaa
wwss zz yy ttee˝̋  bbyy∏∏yy  ddooppiissyy--
wwaannee..  AA  jjaa,,  kkiieeddyy
ppaattrrzz´́  nnaa  tteekkssttyy,,  ttoo  ––
ddoo  ddiiaabb∏∏aa  ccii´́˝̋kkiieeggoo  zz
bb aa ll aa ss tt ee mm
ddooddaattkkoowwyymm  ––  nniiee
wwiieemm,,  jjaakk  ttoo  bbyy∏∏oo  ww
ooggóóllee  mmoo˝̋lliiwwee..

BBGG:: PPoo  ddrruuggiimm
ttoommiikkuu  bbyy∏∏eeÊÊ  nnaa
ssii∏∏´́  ddooppiissyywwaannyy
ddoo  nneeoolliinngg--
wwiissttóóww..

MMCC:: TTuu  pprrzzeecciiee˝̋
cchhooddzzii∏∏oo  oo  ssttwwoorrzzeenniiee
aannttyylleeggeennddyy..

PPKK:: TTaa  aannttoollooggiiaa  ttee˝̋  bbyy∏∏aa
lliirryykkàà  ffuunneerraallnnàà,,  kkaammiiee--
nniieemm  nnaaggrroobbnnyymm,,  aabbyy  nniimm
pprrzzyycciissnnààçç  tteenn  nneeoolliinnggwwiizzmm
ttaakk,,  ˝̋eebbyy  oonn  jjuu˝̋  nniiee  wwssttaa∏∏..

PPKK:: PPoowwiieemm  jjuu˝̋  nniiee  zz  ppeerrssppeekkttyywwyy  aauuttoorraa,,  aallee  zz  ppeerrssppeekkttyywwyy  sskk∏∏aaddaacczzaa  aannttoollooggiiii..  CCoo  zz
tteeggoo,,  ˝̋ee  nneeoolliinnggwwiizzmm  ppoowwttaarrzzaa  ww  jjaakkiimmÊÊ  ssttooppnniiuu  lleekkccjj´́  pprrzzeeddwwoojjeennnneejj  aawwaannggaarrddyy,,  jjeeÊÊllii  ttaa
lleekkccjjaa  ii  ttaakk  zzoossttaa∏∏aa  ww  nnaasszzeejj  kkuullttuurrzzee  zzaappoommnniiaannaa??  MMoo˝̋ee  ttoo  ppoowwttóórrzzeenniiee  jjeesstt  ppoottrrzzeebbnnee??

MMCC:: AAnnttyyaannttoollooggiiaa..  NNoo  ii
wwyysszz∏∏oo  nnaa  aannttyylleeggeenndd´́..

BBGG:: CCzzaarrnnee  kkwwiiaattyy  bbyy∏∏yy  ddooppiissyywwaannee  zzee  wwzzggll´́ddóóww
ÊÊrrooddoowwiisskkoowwyycchh..  NNaattoommiiaasstt  WWpp∏∏aaww  wwyysszzeedd∏∏  zzaarraazz  ppoo
GGaaddaa!!  ZZaabbiiçç??..  WW  ooggóóllee  wwaasszzaa  aannttoollooggiiaa,,  MMaarriioo  ii  PPaawwllee,,
zzoossttaa∏∏aa  ddooÊÊçç  ddzziiwwnniiee  ooddeebbrraannaa  pprrzzeezz  ÊÊrrooddoowwiisskkoo  ––  jjaakkoo
bbeezzcczzeellnnooÊÊçç,,  ppoolleeggaajjààccaa  nnaa  ttyymm,,  ˝̋ee  zzbbyytt  sszzyybbkkoo  ttwwoorrzzyy
ssii´́  nnoowwàà  lleeggeenndd´́  ii  ˝̋ee  rroobbiiàà  ttoo  ttee  ssaammee  oossoobbyy,,  kkttóórree  bbyy∏∏yy
uucczzeessttnniikkaammii  ccaa∏∏eejj  zzaabbaawwyy..  ZZddaajjee  ssii´́,,  ˝̋ee  ttoo  wwsszzyyssttkkoo  ttee˝̋
wwpp∏∏yynn´́∏∏oo  nnaa  ooddbbiióórr..



nnaaddaawwccaa

uwaga, nie ma takiej fali. no to
mo˝na ruszaç z programem. tu rozg∏oÊnia radia
wolny gnostyk. tu d˝ingiel przebija si´ przez b∏oto

cegie∏ Êwiata i prawie s∏ychaç, jak wi´ênie, plàcze si´
w spieczonej glinie, stiukach, betonie, zaprawach,
wewnàtrz omija ziarnka piasku. s∏ychaç

najpierw nieziemskà rotacj´, potem wyjÊcie
na prostà, takim gi´tkim glissandem w gór´. goÊç,
który to komponowa∏, umia∏ sprawiç, ˝e znaczny

procent naszych s∏uchaczy kojarzy t´ sekwencj´
z wrogoÊcià do materii. i s∏usznie mówimy
„goÊç”, skoro ta muzyka jest obca, skoro same

niedotykalskie instrumenty wzi´∏y udzia∏
w nagraniu. choçby taki theremin, eterofon,
organy telluryczne. ostatnie wiadomoÊci:

tego g∏osu te˝ nie ma, bo ju˝ ubrudzi∏ si´
w l˝ejszych frakcjach materii: to jest matematyce,
falach radiowych, powietrzu. ju˝ nie b´dzie celnym

pos∏aƒcem. nasze stacje zu˝ywajà si´,
nasze transmisje wi´znà we wrzasku eteru,
nadawczy satelita macha ju˝ czerwonymi

skrzyd∏ami baterii s∏onecznych, i trze
w ose∏k´ atmosfery, chocia˝ wcale
go na poczàtku nie by∏o. taka próba

godzenia si´ na martwe okolicznoÊci koƒczy
program. uwaga, nie ma takiej fali.



PK: Ja w∏aÊnie z powodu kwestii j´zykowych nie mog´ byç neolingwistà. Mam takà prywatnà
teori´, ˝e j´zyk – nawet tak skomplikowany, jak j´zyk poetycki – jest w stanie znieÊç, pomieÊciç
tylko pewien stopieƒ zap´tlenia i wi´cej wcisnàç si´ nie da. I jeÊli ktoÊ, jak ja, grzebie raczej w
sk∏adni, w wersyfikacji, w wi´kszych ca∏oÊciach, to ju˝ nie bardzo mo˝na tam dodaç manewry z
neologizmami. I na odwrót: np. wiersze Joanny Mueller, gdzie neologizmy wyst´pujà w iloÊciach
hurtowych...
MC: Zw∏aszcza w pierwszym tomiku...
PK: ...tam musi byç prosta sk∏adnia, podobna do wyliczanki, bo ten kana∏ komunikacyjny jest ju˝
zape∏niony czym innym, tymi nowymi s∏owami i nic wi´cej przepchnàç si´ nie da. Mo˝na rozwijaç
albo jednà stron´ wiersza, albo drugà – a mnie si´ poezja neolingwistyczna kojarzy raczej z ope-
racjami na pojedynczych s∏owach.
BG: Ale coÊ, poza sprawami Êrodowiskowymi, jednak ci´ przyciàgn´∏o do tych neolingwistów.
PK: Kiedy si´ jakoÊ kr´ci∏em w pobli˝u tej grupy, zapowiada∏o si´ na pojawienie si´ jakiejÊ nowej
jakoÊci w poezji, co si´ zresztà zupe∏nie nie sprawdzi∏o, jeÊli patrzymy na dzisiejszà produkcj´...
Ostatnio wiersze tzw. m∏odych poetów bardzo si´ uÊredni∏y, uproÊci∏y. A wtedy wyglàda∏o na to, ˝e
jest jakaÊ szansa zmiany tego kodu poetyckiego, jaki u nas funkcjonuje – a nie funkcjonuje on
dobrze. Najciekawsze rzeczy sà zamiatane pod dywanik jak coÊ, czego trzeba si´ wstydziç. Na
przyk∏ad takie czasopismo, które nazywa si´ „Zeszyty Literackie”, ciàgle piel´gnuje pami´ç po
Herbercie. A przecie˝ wspó∏pracowa∏ z nimi znacznie ciekawszy poeta – Aleksander Wat. I jakoÊ
go nie przypominajà – czy˝by za bardzo odstawa∏? 
MC: Jest jeszcze taka kwestia, ˝e poeci-lingwiÊci – Bia∏oszewski, Karpowicz, Baraƒczak, czyli ci
najbardziej dla mnie znaczàcy – inspirowali si´ barokiem. 
PK: Do Wata to samo mnie przyciàgn´∏o.
MC: Barok ze swoimi chwytami jest bliski takiemu pojmowaniu tekstu poetyckiego, jakie widaç u
ciebie. Poezja baroku ze swojà strategià komplikowania j´zyka poetyckiego, bo Êwiat jest skompli-
kowany, odpowiada te˝ spojrzeniu lingwistów na j´zyk – czy to b´dzie podejrzliwe traktowanie
j´zyka oficjalnego, czy szukanie mo˝liwoÊci powiedzenia czegoÊ wi´cej za pomocà stylu
potocznego. GdzieÊ to si´ ze sobà styka. To twoja fascynacja barokiem zbli˝y∏a ci´ do neoling-
wistów – tak mi si´ wydaje.
PK: To jest mo˝liwe. Jednak w poezji barokowej pociàga mnie jeszcze bardzo specyficzny stosunek
do autorytetu. W podr´cznikach piszà, ˝e do Kochanowskiego odwo∏ywano si´ przez pi´ç stuleci –
ale to nie jest takie oczywiste. Wac∏aw Potocki napisa∏ treny na Êmierç syna Stefana, ale poniewa˝
musia∏ zmierzyç si´ z tradycjà Kochanowskiego, a nie za bardzo chcia∏ to robiç, umieÊci∏ cytaty nie
z trenów, tylko z pieÊni. W ogóle mam wra˝enie, ˝e u˝ywanie dykcji barokowej jest mocno powià-
zane z próbami wybicia si´ na osobnoÊç, z próbami, ˝eby zaczàç pisaç inaczej – bo g∏ówny nurt
polskiej tradycji poetyckiej to jednak ciàgle taki zepsuty, pokrzywiony klasycyzm. A jeÊli coÊ wysta-
je, to albo jest zamiatane pod dywanik, albo interpretowane tak, jakby nie by∏o ˝adnym wy∏omem. 
MC: Gdy pisa∏eÊ WWsszzyyssttkkiiee  kkwwiiaattyy  ddllaa  cczzaarrnnyycchh, to z kim si´ wtedy mierzy∏eÊ? Jakà zas-
tosowa∏eÊ strategi´ – trawestacji, jak Morsztyn?
PK: By∏em wtedy bardzo zafascynowany S´pem-Szarzyƒskim i zastanawia∏em si´, z czego
w∏aÊciwie ta fascynacja wynika. S´p u˝ywa∏ w wierszach oko∏o 1200 s∏ów, podczas gdy podsta-
wowy s∏ownik jakiegoÊ j´zyka ma oko∏o 1500. Obiektywnie rzecz bioràc, materia∏, z jakiego wier-
sze S´pa sà zrobione, po odcedzeniu spójników i przyimków okazuje si´ strasznie tradycyjny, jako
wytarty zestaw rekwizytów. To, co sprawia, ˝e da si´ nim napisaç bardzo dobre wiersze, to
sk∏adnia, wersyfikacja i dwuznacznoÊci, które powstajà wtedy, kiedy zdanie doczytane do pewnego
punktu znaczy co innego, ni˝ w ca∏oÊci. Umówmy si´, ˝e materia∏ s∏ow-
nikowy tomiku WWsszzyyssttkkoo  cczzaarrnnee  ddllaa  kkwwiiaattóóww te˝ nie jest zbyt wyso-
kiej próby. Ja tam stara∏em si´ mierzyç z tà konwencjà, graç przede
wszystkim sk∏adnià. Nie doceniamy chyba ÊwiadomoÊci j´zyka, jakà mieli
poeci siedemnastowieczni, od nich ciàgle mo˝na si´ uczyç. A ˝e
u˝ywa∏em rekwizytów wspó∏czesnych – có˝, nie mo˝na naÊladowaç
wszystkiego, dok∏adne powtórzenie nie ma sensu.  



BG: Ja bym wróci∏a jeszcze do lingwistów. Fajnie, ˝e mia∏eÊ okazj´ si´ od nich odciàç, ale zauwa˝,
˝e ka˝dy z nich poszed∏ teraz w swoim kierunku. A chocia˝ piszesz zupe∏nie inaczej, to zostaje jed-
nak kwestia stykania si´ ró˝nych osobowoÊci. I zdaje si´, ˝e to ci´ w pewnym momencie przy-
ciàgn´∏o – nawet nie Êrodowisko, a osoby, z którymi si´ ró˝ni∏eÊ, jeÊli chodzi o pisanie, ale
podejÊcie by∏o chyba wspólne. 
PK: Na przyk∏ad z Micha∏em to by∏o bardzo Êmiesznie.
BG: WyÊcie si´ wtedy g∏ównie sprzeczali, zw∏aszcza na ∏amach „Nocy Poetów”.
PK: Tak, przynosi∏em wtedy jakieÊ teksty, a Micha∏ mówi∏, ˝e mu si´ terminologia nie zgadza.
Micha∏ by∏ wtedy w fazie wielkiego uwielbienia dla postmodernistów, ja by∏em wtedy bardzo na
nie. To si´ zmieni∏o, bo teraz jestem jedynie troch´ na nie – rozró˝niam postmodernizm i zjawisko
takie, jak postmodernizm importowany, i niestety w Polsce mamy do czynienia wy∏àcznie z tym
drugim. Ci Francuzi musieli si´ o swoje wyk∏óciç, nau˝eraç, aby swoje powiedzieç, a w Polsce
pojawia∏o si´ to jako prawda objawiona, i to jeszcze z Zachodu.
MC: Skoro tak bardzo si´ ró˝niliÊcie, to co sprawi∏o, ˝e wcià˝ tam pisa∏eÊ? 
PK: By∏em wtedy takim cia∏em obcym, nie bardzo wiedzia∏em, co oni majà na myÊli, mówiàc
„Raymond Roussel”, oni nie wiedzieli, co ja mam na myÊli, mówiàc „wzorce barokowe”. Ale przy-
najmniej by∏o to (wtedy) towarzystwo, z którym istnia∏a mo˝liwoÊç rozmowy o kszta∏cie literatury, co
nam si´ w jej oficjalnym przekazie nie podoba i co si´ ewentualnie mo˝e zmieniç. I to mnie przy-
ciàgn´∏o: mo˝liwoÊç zmiany.
BG: Pewnie wtedy czyta∏eÊ na przyk∏ad Andrzeja Sosnowskiego.
PK: Dowcip polega na tym, ˝e Sosnowskiego zaczà∏em czytaç dosyç póêno. Pierwszy by∏ na pewno
„Zoom” i potem wszystko, co Sosnowskiego czyta∏em, wydawa∏o mi si´ od „Zoomu” s∏absze. Nie wiem,
czy to jest sprawa pierwszego wra˝enia, czy te˝ w tej ksià˝ce Sosnowski u˝ywa toku sk∏adniowego, który mi
bardziej odpowiada. Tam jest sporo takiego niedos∏ownego, ale jednak opowiadania, i ró˝nych niepraw-
dopodobnych smaczków. A skoro ju˝ jesteÊmy przy tym, co czyta∏em, to pierwszy autor, który spowodowa∏,
˝e si´ powa˝niej chcia∏em zajàç krytykà, to by∏ Robert Król. Cz∏owiek z Jas∏a, który, jak si´ póêniej okaza∏o,
pisa∏ prac´ magisterskà o Sosnowskim. On bardziej zdecydowanie wychodzi od opisu, ale o bardzo
sztucznym, „przekrzywionym” porzàdku. I bardzo mi si´ jeszcze podoba∏ Ró˝ycki przed Koloniami.
MC: A co z Dyckim? Niektóre wiersze z WWsszzyyssttkkiicchh  kkwwiiaattóóww  ddllaa  cczzeerrnnii  sà pod wp∏ywem Dyckiego.
PK: Dycki to jest Êwietna rzecz, trudno mi o jego tekstach mówiç.
MC: Chyba by∏ dla ciebie wa˝nym autorem?
PK: W jakimÊ sensie nadal jest. Z Dyckim sprawa jest o tyle ciekawa, ˝e on wyda∏ ileÊ tomików,
które sà ju˝ w jakiÊ sposób kanoniczne, objawiajà, ˝e tak wyglàda Dycki. Jednak on co jakiÊ czas
podejmuje próby, aby z tego pola uciec. Pami´tam taki groteskowy zestaw jego wierszy w którejÊ
„Lampie”, o roso∏ku na koÊciach jaros∏awskich, zupe∏nie nie w stylu. KoÊci, które dla odmiany nie
sà o Êmierci. Nie wiem wprawdzie, co Dycki wys∏a∏, a co z tego wybra∏ Dunin, ale czyta∏em to jako
gest ucieczki od wizerunku.
MC: Pierwszy tomik to, jak powiedzia∏eÊ, by∏y takie treny przepisywane w cudzys∏owie. A drugi...
PK: To by∏y emblematy i pewna zabawa z tym, na czym polega cytowanie i jak by ono mog∏o
inaczej wyglàdaç w literaturze.
MC: A trzeci?
PK: Z trzecim to jest doÊç zabawna rzecz, bo ja te teksty wczeÊniej produkowa∏em z przeznacze-
niem internetowym pod adresem www.lowfidelity.prv.pl. Jednak te teksty musia∏y si´ pozmieniaç
w momencie, kiedy sz∏y na papier. Odbiór tekstu na ekranie jest troch´ inny, szybszy i potrzebuje
– jak w mowie potocznej – powtórzeƒ, ˝eby informacja nie gin´∏a. Przek∏ad na wersj´ papierowà

polega∏ wi´c g∏ównie na eliminowaniu powtórzeƒ.
MC: Czy wszystkie wiersze tam wiszà?
PK: W tomiku sà jeszcze teksty, które nie wesz∏y do Wp∏awu. On mia∏
byç projektem dwucz´Êciowym, ale potem stwierdzi∏em, ˝e lepiej zrobiç
taki concept album o czytelnej strukturze, z samymi emblematami.
BG: Wiele wierszy z tego tomiku by∏o czytanych z muzykà. Nie tylko z
Tomkiem Âwitalskim, ale i z Go∏aszewskim.



PK: Akurat te wiersze si´ do takiego czytania nadajà. Przy Wp∏awie to by∏o trudniejsze, bardziej
wysilone, bo sam Wp∏aw jest taki. A te wiersze by∏y napisane tak, aby sz∏y szybko. Te tutaj –
Êmieszne, ˝e ciàgle klasyfikuj´ pod∏ug sk∏adni – sà powolne i bardziej dygresyjne. A jednoczeÊnie
dalej toczy si´ gra z j´zykiem siedemnastowiecznej poezji religijnej – na przyk∏ad w tekÊcie które
to Êwiat∏o, wynicowujàcym ten centralny dla S´pa obraz.
BG: Czym ten tomik ró˝ni si´ od poprzedniego?
MC: Tu nie ma takiego gatunku, który byÊ przekszta∏ca∏.
PK: IleÊ tam razy na Nocach Poetów bawi∏em si´ w zapowiadanie, ˝e przeczytam najd∏u˝szy wiersz,
jaki mam w teczce. W∏aÊnie te wiersze sà teraz w tomiku – raczej d∏ugie, raczej dygresyjne... Mimo to
∏àczà si´ one w wi´ksze ca∏oÊci, oczywiÊcie nie do koƒca spójne, skoro tam pisz´ o szumie i dezinfor -
macji. A na mówienie o treÊci to chyba jest za wczeÊnie, nie mam jeszcze odpowiedniego dystansu.
BG: Szukasz tam jednak jakiejÊ rzeczywistoÊci nietekstowej, pozatekstowej – jest tam du˝o
odniesieƒ do Êwiata zewn´trznego, nie tylko lekturowego. Odniesieƒ, przepraszam, bardzo
prostych, na przyk∏ad do telewizji, do reklamy. I widz´ du˝o rzeczy, które sà ˝artami s∏ownymi
wyj´tymi z kultury masowej.
PK: Powiem tak: istnieje taka pot´piona forma prozatorska, jak bildungsroman, powieÊç o dojrzewa-
niu. O tym, co cz∏owiek w wieku lat si´ciu czy nastu napotyka∏ na swojej drodze. To jest jedna warst-
wa tego tomiku, podobne wspominki z perspektywy telewizji. Na przyk∏ad  tego momentu, kiedy w
1989 zacz´∏y wchodziç reklamy, trzy na krzy˝: prusakolep, batervit, wózki wid∏owe i coÊ tam jeszcze.
MC: JakieÊ domofony...
PK: A potem np. Invest Bank na melodi´ poloneza. I tomik jest mi´dzy innymi o nasiàkaniu tym
wszystkim. Mówi si´ o zwyczaju oglàdania telewizji, o kulturze masowej, ˝e to kapitalistyczne...
Pami´tam, oczywiÊcie jako ma∏y dzieciak, jak to si´ kszta∏towa∏o jednak troch´ wczeÊniej.
„Siàdêmy, bo si´ dziennik zaczà∏” – moja babcia do tej pory mówi „dziennik”, a nie „wiadomoÊci”,
bo zmiana s∏owa to by∏aby ju˝ zmiana ca∏ego rytua∏u. Wi´c to nasiàkanie telewizjà, jak si´ ono
zmienia∏o, to jest na pewno jedna warstwa tej ksià˝ki. Druga warstwa to sà gry – przepraszam za
wielkie s∏owa, ale z j´zykiem poezji religijnej. Zastanawiam si´, jak to jest, ˝e piszàc na tematy
tradycyjnie zwiàzane z poezjà religijnà czy filozoficznà, np. z czego Êwiat jest zrobiony – pisz´ aku-
rat, ˝e z szumu i dezinformacji – ∏atwo si´ wpada w bardzo md∏e j´zyki. Sprawdza∏em, na ile
mo˝na to zmieniç. Na przyk∏ad w wierszu wielka elegia do Boga, mojego Boga, w czasie choro-
by psuj´ bardzo dobry zresztà tekst Johna Donne’a. Parodystycznych tekstów tego rodzaju pow-
staje zresztà sporo – doÊç wspomnieç Sacro-casco Brzoski czy jego nast´pny tomik – ale to chyba
próby w jakimÊ sensie chybione, nie dajà alternatywy. Bo mnie ciekawi sprawa, czy da∏oby si´
znaleêç nowoczesny j´zyk poezji metafizycznej (termin jest wieloznaczny, czytajcie go jak chcecie),
który nie by∏by ani nad´ty, ani sp∏aszczony. 
BG: To z jednej strony – ale widz´ tam jeszcze polemik´ z poezjà zaanga˝owanà.
PK: Jest kilka takich zabaw...
BG: A jakbyÊ je okreÊli∏ j´zykiem, np. Igora Stokfiszewskiego, czyli, przepraszam, z lewicowego
punktu widzenia?
PK: Z lewicowego?
BG: To znaczy z punktu widzenia zmieniania kultury.
PK: Zabawne pytanie. Bo mój kawa∏ek zaczynajàcy si´ od znamiennych s∏ów pada Ênieg, Bagdad
pada powsta∏ na d∏ugo, zanim gadanie o poezji politycznej zrobi∏o si´ modne. To te˝ by∏a forma testu
– podobnego, o jakim mówi∏em w przypadku j´zyka metafizycznego – czy da si´ napisaç sensowny
wiersz na motywach politycznych, który nie b´dzie powtarzaniem propagandowych bana∏ów. I to si´
tak naprawd´ przekszta∏ci∏o w jeszcze jeden wiersz o telewizji, dlatego on jest w
tym tomiku. Wiersz o tym, ˝e w telewizji zamiast informacji widzia∏em teledyski,
czo∏gi na tle pustyni i wschodzàcego s∏oƒca, a do tego stosownà muzyk´.
BG: Co ci si´ nie podoba w dzia∏aniach krytyczno-literackich „Krytyki
Politycznej”? 
PK: Czytelnik zostaje u nich sprowadzony do roli takiego bezwolnego wo∏a,
któremu, jak si´ da okreÊlony rodzaj siana, to b´dzie sika∏ na okreÊlony kolor.



JakoÊ mi strasznie zgrzyta to ich po∏àczenie lewicowoÊci poj´tej jako jakaÊ wy˝sza ÊwiadomoÊç (ja,
jednostka, decyduj´, ˝e si´ do partii zapisz´, by walczyç o rewolucj´ ze wszystkich si∏ swoich) z fas-
cynacjà socjotechnikà, kulturà masowà i u˝ywaniem jej jako narz´dzia. Na przyk∏ad: wydaç
ksià˝k´ tak, aby udawa∏a czytad∏o, którego konwencji nie realizuje, aby jej przes∏anie zyska∏o szer-
szy odbiór. To jest jakieÊ nieszczere albo wewn´trznie sprzeczne: ÊwiadomoÊç lewicowa ma byç
wy˝sza, ale do czytelnika przemawia si´ tak, jakby on by∏ ni˝ej.
MC: Twoja ÊwiadomoÊç poetycka te˝ jest wy˝sza, co dajesz cz´sto do zrozumienia recenzentom, z
którymi si´ spierasz.
PK: Stara∏em si´ tego sugerowania wy˝szej ÊwiadomoÊci (oboj´tne czy lewicowej, czy np. neokla-
sycznej) uniknàç, dlatego niektóre teksty sà doÊç dyskursywnie niedookreÊlone. Jest ciàg obrazów,
co do których chcia∏em, aby by∏y jakimiÊ przyk∏adami, jakàÊ informacjà – ale co z nimi czytelnik
zrobi, jak je zinterpretuje, to jego sprawa i jego wolnoÊç. Jest telewizor, znaczy jest przekaz, ale
mo˝na go rozkr´ciç, rozmontowaç.
MC: Obawiasz si´, ˝e zaanga˝owanie w poezji ma polegaç na pisaniu prostych, jednoznacznych wierszy?
PK: No dobra, mówmy j´zykiem Stokfiszewskiego. Komplikowanie tekstu te˝ jest sprawà politycznà.
Zwi´ksza ono przestrzeƒ wolnoÊci dla czytajàcego, a potem, jako rodzaj treningu interpretacji,
zwi´ksza równie˝ przestrzeƒ wolnoÊci w odbiorze innych komunikatów. To podejrzane, ˝e
Stokfiszewski tego nie chce. Ja si´ zresztà spodziewam, ˝e ileÊ tam osób znów przy tej ksià˝ce powie,
˝e sà to wiersze trudne i przekombinowane – podczas gdy tak naprawd´ nie na ˝adnym herme-
tyzmie to polega, tylko na niestosowaniu si´ do czytelniczych przyzwyczajeƒ. Paradoksalnie im mniej
tego czytelniczego przyzwyczajenia, tym lepiej niektóre z tych tekstów mogà byç przyswojone.
BG: A pewien chaos uk∏adu – chaos tylko i wy∏àcznie w porównaniu z poprzednimi tomikami?
PK: Przecie˝ ten chaos pojawia si´ i jako s∏owo, i jako temat. Pisz´ na przyk∏ad o szumie jako o
czymÊ, co by by∏o – przepraszam za metafizyk´ – podstawà konstrukcji Êwiata. I choçby z tego
powodu, ˝e taki g∏os par´ razy si´ w tych tekstach pojawia, to ju˝ nie mog´ pisaç tomiku, który by
by∏ od poczàtku do koƒca zamkni´ty.

BBGG:: AA  ppeewwiieenn
cchhaaooss  uukk∏∏aadduu  ––
cchhaaooss  ttyyllkkoo  ii
wwyy∏∏ààcczznniiee  ww
ppoorróówwnnaanniiuu  zz
ppoopp rr zz eeddnn iimmii
ttoommiikkaammii??

MMCC:: OObbaawwiiaasszz  ssii´́,,  ˝̋ee
zzaaaannggaa˝̋oowwaanniiee  ww
ppooeezzjjii  mmaa  ppoolleeggaaçç  nnaa
ppiissaanniiuu  pprroossttyycchh,,  jjeedd--
nnoozznnaacczznnyycchh  wwiieerrsszzyy??

MMCC:: TTwwoojjaa  ÊÊwwiiaaddoo--
mmooÊÊçç  ppooeettyycckkaa  ttee˝̋
jjeesstt  wwyy˝̋sszzaa,,  ccoo
ddaajjeesszz  cczz´́ssttoo  ddoo
zzrroozzuummiieenniiaa  rreecceenn--
zzeennttoomm,,  zz  kkttóórryymmii
ssii´́  ssppiieerraasszz..

PPKK:: NNoo  ddoobbrraa,,  mmóówwmmyy  jj´́zzyykkiieemm  SSttookkffiisszzeewwsskkiieeggoo..  KKoommpplliikkoowwaanniiee  tteekkssttuu  ttee˝̋
jjeesstt  sspprraawwàà  ppoolliittyycczznnàà..  ZZwwii´́kksszzaa  oonnoo  pprrzzeessttrrzzeeƒƒ  wwoollnnooÊÊccii  ddllaa  cczzyyttaajjààcceeggoo,,  aa
ppootteemm,,  jjaakkoo  rrooddzzaajj  ttrreenniinngguu  iinntteerrpprreettaaccjjii,,  zzwwii´́kksszzaa  rróówwnniiee˝̋  pprrzzeessttrrzzeeƒƒ  wwoollnnooÊÊccii
ww  ooddbbiioorrzzee  iinnnnyycchh  kkoommuunniikkaattóóww..  TToo  ppooddeejjrrzzaannee,,  ˝̋ee  SSttookkffiisszzeewwsskkii  tteeggoo  nniiee  cchhccee..
JJaa  ssii´́  zzrreesszzttàà  ssppooddzziieewwaamm,,  ˝̋ee  iilleeÊÊ  ttaamm  oossóóbb  zznnóóww  pprrzzyy  tteejj  kkssiiàà˝̋ccee  ppoowwiiee,,  ˝̋ee  ssàà
ttoo  wwiieerrsszzee  ttrruuddnnee  ii  pprrzzeekkoommbbiinnoowwaannee  ––  ppooddcczzaass  ggddyy  ttaakk  nnaapprraawwdd´́  nniiee  nnaa
˝̋aaddnnyymm  hheerrmmeettyyzzmmiiee  ttoo  ppoolleeggaa,,  ttyyllkkoo  nnaa  nniieessttoossoowwaanniiuu  ssii´́  ddoo  cczzyytteellnniicczzyycchh
pprrzzyyzzwwyycczzaajjeeƒƒ..  PPaarraaddookkssaallnniiee  iimm  mmnniieejj  tteeggoo  cczzyytteellnniicczzeeggoo  pprrzzyyzzwwyycczzaajjeenniiaa,,  ttyymm
lleeppiieejj  nniieekkttóórree  zz  ttyycchh  tteekkssttóóww  mmooggàà  bbyyçç  pprrzzyysswwoojjoonnee..

PPKK:: PPrrzzeecciiee˝̋  tteenn  cchhaaooss  ppoojjaaww--
iiaa  ssii´́  ii  jjaakkoo  ss∏∏oowwoo,,  ii  jjaakkoo
tteemmaatt..  PPiisszz´́  nnaa  pprrzzyykk∏∏aadd  oo  sszzuu--
mmiiee  jjaakkoo  oo  cczzyymmÊÊ,,  ccoo  bbyy  bbyy∏∏oo  ––
pprrzzeepprraasszzaamm  zzaa  mmeettaaffiizzyykk´́  ––
ppooddssttaawwàà  kkoonnssttrruukkccjjii  ÊÊwwiiaattaa..  II
cchhooççbbyy  zz  tteeggoo  ppoowwoodduu,,  ˝̋ee  ttaakkii
gg∏∏ooss  ppaarr´́  rraazzyy  ssii´́  ww  ttyycchh  tteekk--
ssttaacchh  ppoojjaawwiiaa,,  ttoo  jjuu˝̋  nniiee  mmoogg´́
ppiissaaçç  ttoommiikkuu,,  kkttóórryy  bbyy  bbyy∏∏  oodd
ppoocczzààttkkuu  ddoo  kkooƒƒccaa  zzaammkknnii´́ttyy..

PPKK:: SSttaarraa∏∏eemm  ssii´́  tteeggoo  ssuuggeerroowwaanniiaa  wwyy˝̋sszzeejj  ÊÊwwiiaaddoommooÊÊccii  ((oobboojj´́ttnnee  cczzyy  lleewwiiccoowweejj,,  cczzyy  nnpp..  nneeookk--
llaassyycczznneejj))  uunniikknnààçç,,  ddllaatteeggoo  nniieekkttóórree  tteekkssttyy  ssàà  ddooÊÊçç  ddyysskkuurrssyywwnniiee  nniieeddooookkrreeÊÊlloonnee..  JJeesstt  cciiààgg
oobbrraazzóóww,,  ccoo  ddoo  kkttóórryycchh  cchhcciiaa∏∏eemm,,  aabbyy  bbyy∏∏yy  jjaakkiimmiiÊÊ  pprrzzyykk∏∏aaddaammii,,  jjaakkààÊÊ  iinnffoorrmmaaccjjàà  ––  aallee  ccoo  zz  nniimmii
cczzyytteellnniikk  zzrroobbii,,  jjaakk  jjee  zziinntteerrpprreettuujjee,,  ttoo  jjeeggoo  sspprraawwaa  ii  jjeeggoo  wwoollnnooÊÊçç..  JJeesstt  tteelleewwiizzoorr,,  zznnaacczzyy  jjeesstt
pprrzzeekkaazz,,  aallee  mmoo˝̋nnaa  ggoo  rroozzkkrr´́cciiçç,,  rroozzmmoonnttoowwaaçç..



obiektyw

powinienem powiedzieç o tym, co wywo∏uje
i o tym, co utrwala w plecach sztywne klisze.
jest niewidzialny osprz´t i zgina mnie, jakbym 
pozowa∏. a tu obrót, druga strona spustu,

soczewka jako twarde podbicie tej mgie∏ki
antyrefleksu. mydlanych fioletów
i mdlàcych ˝ó∏ci. tego, co màci êrenice,
co si´ pokrzywia ustom a cia∏o ustawia

troch´ inaczej, a˝eby zosta∏o
za progiem, i w dodatku ni˝ej, przykucni´te:
nie pe∏noprawny goÊç w ich dobrych domach,
raczej pstrykacz-amator na rodzinnej stypie.

nie jemu piç na te nogi: pierwszà, drugà, ca∏e 
urzàdzenie, co wró˝y w potrójnym rozkroku:
ma fotografi´ zamiast delf holenderskich, greckich,
wró˝enia z nazwisk, z fusów czcionki, z dna.

wiersz to mechanizm w czarnej, plastikowej trumience,
zwyk∏a, obskurna camera, w niej rozk∏ad
Êwiate∏. szybkoÊç, precyzja, nawet jeÊli zdr´twia∏
palec na spuÊcie migawki. a wy

gadacie wcià˝ o liniach papilarnych, tarciu
o metalowy przycisk, omskni´ciach, zadrapaniach.
pewnie, ˝e to ∏atwiejsze ni˝ szyfry soczewek
i ogniskowych. tyle, ˝e o niczym,

mechanizm o tym nie wie. pos∏usznie rozbija
bry∏y (niech b´dzie jeszcze czarno-bia∏y) na
proszek, mia∏ Êwiat∏a. sypie. tym w´glowym py∏em
sztucznego p∏uca. szepce rastrem, niewidzialnà

ziarninà ciszy: ˝e on jest, nie ja.



MC: Czy mo˝na powiedzieç, ˝e w wierszu obiektyw zawar∏eÊ pewnà definicj´ rozumienia wiersza,
rozumienia poezji? wiersz to mechanizm w czarnej, plastikowej trumience... 
PK: Tak, to jest wa˝na sprawa, o którà si´ ju˝ ileÊ razy k∏óci∏em w wierszach i poza wierszami.
MC: Przytyk do krytyków?
PK: Tak. Strasznie mam za z∏e i krytyce, i temu, co zast´puje u nas prawdziwà, filologicznà reflek-
sj´ nad tekstami, czyli historii literatury, podkreÊlanie, jaki to autor jest wa˝ny. Bo oczywiÊcie,
„poezj´ pisze si´ sobà”. Pewnie, ˝e poezj´ pisze si´ sobà, ale tylko dlatego, ˝e nie dysponuje si´
innymi narz´dziami, innym materia∏em. JakieÊ tam elementy biograficzne, jakieÊ tam Êlady tego,
˝e takie, a nie inne programy telewizyjne widzia∏em – tego si´ nie da ominàç... Ale skoƒczmy z
tym determinizmem, ˝e autor ˝y∏ tam i przeczyta∏ to. 
BG: Ale autor ˝y∏ tam i przeczyta∏ to.
PK: Tak, ale to jest materia∏, a co z tego materia∏u zrobi, to ju˝ jest jego suwerenna decyzja.
BG: Ale to jest wariactwo pozbywaç si´ tego wszystkiego.
PK: Nie, po prostu trzeba si´ nauczyç nie oceniaç rzeêby na tej podstawie, czy ona jest z gliny, czy
z drewna. Wa˝ne jest to, co si´ z tym tworzywem zrobi. Czy to b´dzie takie bezrefleksyjne pow-
tarzanie „jestem tym, zdarzy∏o mi si´ to”, co ja uwa˝am za jakàÊ ni˝szà form´ poezji, czy to b´dzie
przetwarzanie tego, praca w materiale.
MC: Chodzi ci o to, aby nie mówiç o tym – w takim uproszczonym sensie – ˝e uczy∏eÊ si´ w Anglii,
wi´c nawiàzujesz do Szekspira.
PK: Chcia∏bym uniknàç sytuacji, kiedy te wszystkie informacje o autorze sà przedstawiane jako
istotne dla tekstu. Bo to jest temat zast´pczy, wykorzystywany wtedy, kiedy o tekÊcie nie umie si´
mówiç.
BG: Chcia∏abym tu poruszyç kwesti´ takiego niech´tnego, kobiecego spojrzenia na twój tekst
„Ajajaj o ja, czyli o ja jaja”. Joanna Mueller i Jola Grosz dosz∏y wr´cz do wniosku, ˝e tym, co
odró˝nia poezj´ kobiecà od poezji m´skiej, jest w∏aÊnie takie „rodzenie swojego ja”, ja kulturowe-
go, takiego troch´ jak u Mi∏ob´dzkiej: ja pisarka, matka, poetka, córka, ˝ona – takich ról
spo∏ecznych. Chodzi o takie mocne ujawnianie tego „ja” w tekÊcie, które zarazem jest du˝o
s∏abszym ujawnianiem tego „ja” w tekÊcie poezji kobiecej, bo jest ono w jakiÊ sposób powierz-
chownym powiedzeniem, napisaniem tego „ja”, ni˝ w poezji tworzonej przez m´˝czyzn, gdzie tego
„ja” niby nie ma, ale to „ego” jest tak silnie, jednostkowo wyra˝one...
PK: JakoÊ nie widz´ specjalnej literackiej wartoÊci w konstrukcji „jestem, prze˝ywam, pisz´, ach,
ach, wzruszam si´” – bez wzgl´du na p∏eç autora. Mo˝e byç Przyby∏owski, to ta sama konstrukcja.
Dycki akurat jest doÊç wieloznaczny.
BG: To trudny temat...
MC: „Ja” w wierszach Przyby∏owskiego jest akurat tak szowinistyczne...
PK: Mnie chodzi o stopieƒ jego podkreÊlania.
MC: Ty mówisz o „ja” takim, przeciw któremu skierowana jest krytyka Kasprzaka. Natomiast Beata
mówi o „ja” tworzonym w kontrze wobec dominujàcego „ja” m´skiego. To troch´ coÊ innego.
BG: Szukanie osobnoÊci na przyk∏ad. To ∏atwo przeoczyç, kiedy porównuje si´ tylko dwa teksty. 
PK: Jak komuÊ nie o tekst chodzi, to nie ma koniecznoÊci, aby mówi∏, jakie to „coÊ innego” jest
wa˝ne akurat dla tekstu. W psychoanalizie to si´ nazywa „przeniesieniem”, jednà z obron psy-
chicznych, które utrudniajà dostrze˝enie w∏aÊciwego problemu. Osobno mamy problem wyra˝ania
„ja” kobiecego, a osobno problem przekonania, ˝e wystarczy du˝o myÊleç o sobie, aby zaczàç
pisaç, i aby to pisanie mia∏o sens. Zresztà mnie nie chodzi∏o o to, ˝e eksponowanie „ja” to jest
koniecznie cecha poezji kobiecej. Przypomn´, ˝e pierwszy przyk∏ad z artyku∏u zaczyna∏ si´ od s∏ów

„z kranu leci sperma”.
MC: Bo patrzàc z genderowego punktu widzenia, twoje „ja”
stara si´ byç uniwersalne, bo ta uniwersalnoÊç jest mu kulturowo
obiecana. Nawet jak masz tam elementy autobiograficzne, to
one sà tak zrobione, ˝e tej uniwersalnoÊci nie zaprzeczajà.
PK: Ja po prosu êle reaguj´ na teksty, w których autobiograficznoÊç
robi si´ wa˝na. To jest u˝ycie niew∏aÊciwego tworzywa.



BBGG:: AAllee  aauuttoorr  ˝̋yy∏∏  ttaamm  ii  pprrzzeecczzyyttaa∏∏  ttoo..

BBGG:: AAllee  ttoo  jjeesstt  wwaarriiaaccttwwoo  ppoozzbbyywwaaçç  ssii´́  tteeggoo  wwsszzyyssttkkiieeggoo..

BBGG:: CChhcciiaa∏∏aabbyymm  ttuu  ppoorruusszzyyçç  kkwweessttii´́  ttaakkiieeggoo  nniieecchh´́ttnneeggoo,,
kkoobbiieecceeggoo  ssppoojjrrzzeenniiaa  nnaa  ttwwóójj  tteekksstt  „„AAjjaajjaajj  oo  jjaa,,  cczzyyllii  oo  jjaa  jjaajjaa””..
JJooaannnnaa  MMuueelllleerr  ii  JJoollaa  GGrroosszz  ddoosszz∏∏yy  wwrr´́cczz  ddoo  wwnniioosskkuu,,  ˝̋ee  ttyymm,,  ccoo
ooddrróó˝̋nniiaa  ppooeezzjj´́  kkoobbiieeccàà  oodd  ppooeezzjjii  mm´́sskkiieejj,,  jjeesstt  ww∏∏aaÊÊnniiee  ttaakkiiee
„„rrooddzzeenniiee  sswwoojjeeggoo  jjaa””,,  jjaa  kkuullttuurroowweeggoo,,  ttaakkiieeggoo  ttrroocchh´́  jjaakk  uu
MMii∏∏oobb´́ddzzkkiieejj::  jjaa  ppiissaarrkkaa,,  mmaattkkaa,,  ppooeettkkaa,,  ccóórrkkaa,,  ˝̋oonnaa  ––  ttaakkiicchh  rróóll
ssppoo∏∏eecczznnyycchh..  CChhooddzzii  oo  ttaakkiiee  mmooccnnee  uujjaawwnniiaanniiee  tteeggoo  „„jjaa””  ww  tteekkÊÊcciiee,,
kkttóórree  zzaarraazzeemm  jjeesstt  dduu˝̋oo  ss∏∏aabbsszzyymm  uujjaawwnniiaanniieemm  tteeggoo  „„jjaa””  ww  tteekkÊÊcciiee
ppooeezzjjii  kkoobbiieecceejj,,  bboo  jjeesstt  oonnoo  ww  jjaakkiiÊÊ  ssppoossóóbb  ppoowwiieerrzzcchhoowwnnyymm
ppoowwiieeddzzeenniieemm,,  nnaappiissaanniieemm  tteeggoo  „„jjaa””,,  nnii˝̋  ww  ppooeezzjjii  ttwwoorrzzoonneejj  pprrzzeezz
mm´́˝̋cczzyyzznn,,  ggddzziiee  tteeggoo  „„jjaa””  nniibbyy  nniiee  mmaa,,  aallee  ttoo  „„eeggoo””  jjeesstt  ttaakk  ssiillnniiee,,
jjeeddnnoossttkkoowwoo  wwyyrraa˝̋oonnee......

BBGG:: TToo  ttrruuddnnyy  tteemmaatt......

BBGG:: SSzzuukkaanniiee  oossoobbnnooÊÊccii  nnaa
pprrzzyykk∏∏aadd..  TToo  ∏∏aattwwoo  pprrzzeeoocczzyyçç,,
kkiieeddyy  ppoorróówwnnuujjee  ssii´́  ttyyllkkoo  ddwwaa
tteekkssttyy..

MMCC:: TTyy  mmóówwiisszz  oo  „„jjaa””  ttaakkiimm,,
pprrzzeecciiww  kkttóórreemmuu  sskkiieerroowwaannaa  jjeesstt
kkrryyttyykkaa  KKaasspprrzzaakkaa..  NNaattoommiiaasstt
BBeeaattaa  mmóówwii  oo  „„jjaa””  ttwwoorrzzoonnyymm  ww
kkoonnttrrzzee  wwoobbeecc  ddoommiinnuujjààcceeggoo
„„jjaa””  mm´́sskkiieeggoo..  TToo  ttrroocchh´́  ccooÊÊ
iinnnneeggoo..

PPKK:: JJaakkooÊÊ  nniiee  wwiiddzz´́
ssppeeccjjaallnneejj  lliitteerraacckkiieejj
wwaarrttooÊÊccii  ww  kkoonnssttrruukkccjjii
„„jjeesstteemm,,  pprrzzee˝̋yywwaamm,,
ppiisszz´́,,  aacchh,,  aacchh,,
wwzzrruusszzaamm  ssii´́””  ––  bbeezz
wwzzggll´́dduu  nnaa  pp∏∏eeçç  aauuttoo--
rraa..  MMoo˝̋ee  bbyyçç
PPrrzzyybbyy∏∏oowwsskkii,,  ttoo  ttaa
ssaammaa  kkoonnssttrruukkccjjaa..
DDyycckkii  aakkuurraatt  jjeesstt  ddooÊÊçç
wwiieelloozznnaacczznnyy..



PPKK:: AAllee  ttoo  bbyy∏∏bbyy  ∏∏aaddnnyy,,  sskkoommpplliikkoowwaannyy
oobbrraazz,,  kkttóórryy  nnaarraazz  mmóógg∏∏bbyy  pprrzzeeddssttaaww--
iiaaçç  ddwwaa  sspprrzzeecczznnee  ooppiissyy  ssaammeejj  ssiieebbiiee..
JJeesstt  ppoossttaaçç  ggoo∏∏aa  ii  nnaa  oobbccaassaacchh,,  nniibbyy
„„cczzyyssttaa  kkoobbiieeccooÊÊçç””,,  ttyyllee  ˝̋ee  wwiiddzziiaannaa  zz
zzeewwnnààttrrzz..  II  ssttooii  oonnaa  nnaapprrzzeecciiww  tteejj  ssaammeejj
oossoobbyy,,  kkttóórraa  ttyymm  rraazzeemm  jjeesstt  ppoossttaacciiàà
ooffiiccjjaallnnàà,,  uummuunndduurroowwaannàà  ii  jjeesszzcczzee
uuzzbbrroojjoonnàà..  WWii´́cc  kkttoo  ttuu  kkooggoo  ppiillnnuujjee,,
tteerrrroorryyzzuujjee  ii  ooggrraanniicczzaa??  MMaammyy  pprrzzeekkaazz,,
˝̋ee  wwaallkkaa  oo  kkoobbiieeccooÊÊçç  nniiee  jjeesstt  pprroowwaadd--
zzoonnaa  jjeeddyynniiee  nnaa  zzeewwnnààttrrzz,,  aallee  ˝̋ee
ww∏∏ààcczzaa  ssii´́  jjeesszzcczzee  jjaakkiiÊÊ  kkoonnfflliikktt
wweewwnn´́ttrrzznnyy,,  pprraawwddaa??  II  jjaa  bbaarrddzzoo
cchh´́ttnniiee  aakkcceeppttuujj´́  pprrzzeekkaazz  nnaa  ttyymm
ppoozziioommiiee  sskkoommpplliikkoowwaanniiaa,,  ddzzii´́kkii
kkttóórreemmuu  pprrzzeessttaajjee  oonn  bbyyçç  pprrooppaaggaannddàà..
TToo  jjeesstt  ddoobbrree,,  ttoo  mmaa  ttrreeÊÊçç..

PPKK:: ZZaauuwwaa˝̋,,  BBeeaattoo,,  jjeeddnnàà  rrzzeecczz..  MMaasszz
nnaa  ÊÊcciiaanniiee  ww  SSDDKK--uu  kkaalleennddaarrzz  zz  nnoowwàà
sszzttuukkàà,,  ww  kkttóórryymm  ppoojjaawwiiaa  ssii´́  mmii´́ddzzyy
iinnnnyymmii  pprraaccaa  SSaammooiiddeennttyyffiikkaaccjjaa..  MMaammyy
nnaa  jjeeddnnyymm  zzddjj´́cciiuu  aarrttssyyttkk´́  nnaaggàà  ii  ww
wwyyssookkiicchh  oobbccaassaacchh,,  ii  mmiilliiccjjaannttkk´́  aa
mmoogg∏∏aa  bbyy  bbyyçç  aarrttyyssttkkaa  jjaakkoo  mmiilliiccjjaannttkkaa,,
ww  mmuunndduurrzzee  ii  zz  ppaa∏∏kkàà......  

MMCC:: AAllee  cchhooddzzii  ttee˝̋  oo  ttaakkii
pprroobblleemm,,  ˝̋ee  ppooeeccii--
mm´́˝̋cczzyyêênnii  ssàà  ÊÊwwii´́cciiee
pprrzzeekkoonnaannii,,  ˝̋ee  wwyyrraa˝̋aajjàà
ddooÊÊwwiiaaddcczzeenniiaa  uunniiwweerrssaallnnee..



BG: Tylko nie patrzysz na to, ˝e do∏àczenie tego „ja” ˝eƒskiego musi byç bardziej bezpoÊrednie,
dlatego ˝e to „ja” jest inne.
MC: Na przyk∏ad w ostatnim tomiku Mueller zaznacza „ja” ˝eƒskie, choç nie jest to g∏os radykalny.
Skonstruowa∏a „ja” nie w opozycji, tylko po prostu ze wzgl´du na w∏asne doÊwiadczenie egzysten-
cjalne. Niestety, jak sama o tym mówi∏a, zastosowa∏a j´zykowe zabiegi, ˝eby to troch´ ukryç.
PK: O to chodzi – ona mówi przez filtr. Mnie si´ akurat ten konkretny filtr nie podoba, natomiast
sama zasada jak najbardziej tak.
BG: Rozumiemy si´, je˝eli chodzi o sztuk´, o poezj´, natomiast nie rozumiemy si´ kulturowo. Bo
to podkreÊlanie „ja” ˝eƒskiego w sztuce jest wsz´dzie i ono musi byç mocniejsze, ˝eby pewne
rzeczy zrównowa˝yç.
PK: Zauwa˝, Beato, jednà rzecz. Masz na Êcianie w SDK-u kalendarz z nowà sztukà, w którym
pojawia si´ mi´dzy innymi praca Samoidentyfikacja. Mamy na jednym zdj´ciu artsytk´ nagà i w
wysokich obcasach, i milicjantk´ a mog∏a by byç artystka jako milicjantka, w mundurze i z pa∏kà... 
BG: To jest Ewa Partum, ˝yjàca w zupe∏nie innych czasach.
PK: Ale to by∏by ∏adny, skomplikowany obraz, który naraz móg∏by przedstawiaç dwa sprzeczne
opisy samej siebie. Jest postaç go∏a i na obcasach, niby „czysta kobiecoÊç”, tyle ˝e widziana z
zewnàtrz. I stoi ona naprzeciw tej samej osoby, która tym razem jest postacià oficjalnà,
umundurowanà i jeszcze uzbrojonà. Wi´c kto tu kogo pilnuje, terroryzuje i ogranicza? Mamy
przekaz, ˝e walka o kobiecoÊç nie jest prowadzona jedynie na zewnàtrz, ale ˝e w∏àcza si´ jeszcze
jakiÊ konflikt wewn´trzny, prawda? I ja bardzo ch´tnie akceptuj´ przekaz na tym poziomie skom-
plikowania, dzi´ki któremu przestaje on byç propagandà. To jest dobre, to ma treÊç.
MC: Ale chodzi te˝ o taki problem, ˝e poeci-m´˝czyêni sà Êwi´cie przekonani, ˝e wyra˝ajà
doÊwiadczenia uniwersalne.
PK: Chcia∏bym, aby to, co pisz´, mia∏o charakter uniwersalny, ale za ka˝dym razem jest to rzecz,
którà trzeba wywalczyç. Przy pisaniu Wp∏awu mia∏em pó∏rocznà przerw´, podczas której zas-
tanawia∏em si´, jak to zrobiç, ˝eby mi si´ tomik nie osunà∏ w liryk´ osobistà – co przy wierszach
mniej wi´cej z po∏owy ksià˝ki by∏o bardzo mo˝liwe.
MC: Ale czego si´ boisz w liryce osobistej?
PK: ˚e to jest Êrednio potrzebne. Wyjàwszy ostatnie 250 lat, literatura ca∏kiem dobrze radzi∏a sobie
bez przekonania, ˝e musi byç osobista. Ja to uwa˝am za jakàÊ drog´ na skróty, za
dowartoÊciowywanie tekstu z zewnàtrz – i to czymÊ, co przewa˝nie samo wi´kszej wartoÊci nie ma. Jest
taki niemodny poeta, ju˝ tu na niego chyba narzeka∏em, który przestrzega∏, jakie z∏e rzeczy si´ dziejà,
jeÊli tematem sztuki / b´dzie dzbanek rozbity / ma∏a rozbita dusza / z wielkim ˝alem nad sobà.
MC: No dobrze, tylko ˝e Bia∏oszewski uprawia∏ liryk´ jak najbardziej osobistà.
PK: Tak, ale on filtrowa∏. Nawet gdy mieszka∏ na Tarczyƒskiej, to by∏ blisko filtrów.
MC: A wi´c to jest tylko kwestia: gorszy poeta czy lepszy poeta.
PK: Tak. Literatura jest kwestià zastosowania filtru. 
BG: Czyli w gruncie rzeczy nie chodzi o to „ja, ja, ja”?
PK: Chodzi o to, ˝e w jakiÊ dziwny sposób za∏o˝enie „ja teraz napisz´ wzruszajàcy wiersz osobisty”
bardzo ∏atwo prowadzi do tego, ˝e ja teraz napisz´ wiersz z∏y – i dlatego staram si´ go unikaç.
BG: Ja uwa˝am, ˝e Uwaga, nie ma takiej fali to bardzo osobisty tomik. I wed∏ug mnie jest lepszy
od dwóch poprzednich.
PK: Gdybym wam pokaza∏, jakie rzeczy szyfrowa∏em w Czarnych kwitach...
BG: W∏aÊnie o to chodzi, ˝e tu jest mniej tego szyfru.
PK: O, teraz sama mówisz o w∏aÊciwoÊciach tekstu.
MC: Mówi∏eÊ, ˝e chodzi ci o narracj´ pami´tnikarskà.
PK: Ale znalaz∏em dla niej taki osobliwy, neutralny ton, gdzie
zwraca si´ uwag´ g∏ównie na rzeczy i obrazy, wi´c na nic
szczególnie osobistego. A nawet jeÊli, to uwa˝am, ˝e wiersz oso-
bisty ma sens tylko o tyle, o ile sytuacj´ osobistà bierze si´ jako
przyk∏ad czegoÊ wi´kszego, albo nawet je˝eli opowiada si´ jakàÊ
histori´ kompletnie obok.



BG: Jak nie wpleciemy w ten wywiad anegdot, które b´dà zrozumia∏e tylko dla ciebie, to b´dzie
to z∏y wywiad.
PK: Sà takie uwarunkowania, ale trudno je sensownie przenieÊç na tekst. Owszem, na przyk∏ad w
mowie jàkam si´ i zacinam, wi´c w wierszu cz´Êciej u˝ywam przerzutni, tylko co z tego?
BG: Sp∏ycasz.
PK: Wszystkie nawiàzania osobiste sà jednakowo p∏ytkie.
BG: Albo jednakowo g∏´bokie, tak mo˝na w nieskoƒczonoÊç. A co z czytelnikiem?
MC: Masz takie zdanie: ale to nie jest do ciebie / to jest do czytelnika.
PK: I ono jest wa˝ne, bo zaznaczam nim, ˝e tekst literacki, drukowany, przestaje byç tylko indy-
widualnà rozmowà. Poza tym pewno spytacie, jaki jest adresat tego tomu. Do koƒca nie wiem, ale
stara∏em si´, to jest Êwiadoma decyzja, aby tu by∏o mniej takich superintelektualnych nawiàzaƒ.
Zresztà  w tym wierszu te˝ to mówi´: widzisz, tak˝e bym umia∏ sklejaç to wszystko z nazwisk / cho-
cia˝ to brzydkie wyrazy, gdyby nie to, ˝e nie umiem / przyznaç s∏usznoÊci tej dykcji.
BG: To o jakie nawiàzania chodzi?
PK: By∏ jakiÊ czas temu taki tomik Jarniewicza Oran˝ada, i to jest w pewnym sensie podobna bajka.
Opowiadanie o przedmiotach zu˝ytych, pó∏zabytkowych, poczàwszy od tej butelki ze Êmiesznym
kapslem na ok∏adce. A tutaj na ok∏adce móg∏by byç czarnobia∏y, rozbebeszony telewizor.
BG: Jarniewicz ˝y∏ w innym czasie.
PK: To widzia∏ inne przedmioty. Chodzi mi o samà intencj´ dokumentowania tego momentu, kiedy
zaczyna si´ obserwowaç Êwiat.
BG: I to ci si´ uda∏o trafiç, bo jest teraz wÊród wszystkich artystów taka moda na lata
osiemdziesiàte. Natomiast mo˝liwe, ˝e u Jarniewicza to nie jest tylko moda, tylko jakieÊ jego
wejÊcie w Êwiat, on ma czterdzieÊci kilka lat w koƒcu.
PK: Równie mo˝liwe, ˝e u mnie ten telewizor to jakaÊ wi´ksza metafora uczestnictwa w kulturze:
˝e najpierw si´ oglàda i nasiàka, a potem rozkr´ca, aby zobaczyç, jak to ustrojstwo dzia∏a.
BG: Powiedz, co w tym tomiku mo˝e uwieÊç? 
PK: Coraz wi´cej tak zwanych màdrych dziennikarskich wypowiedzi mówi, ˝e poezja odwróci∏a si´
ty∏em, by nie powiedzieç ty∏kiem do Êwiata. Ja ten problem widz´ nie od strony Êwiata, tylko jako
wewn´trznà przypad∏oÊç j´zyka, który sam siebie ogranicza. Kultur´ literackà mamy bardziej
poblokowanà ni˝ w oÊwieceniu, pe∏nà zastrze˝eƒ, ˝e o tym pisaç g∏upio, a o tamtym si´ nie da. I
w tym tomiku stara∏em si´ sprawdziç, na ile te domniemane granice sà szczelne. Po iluÊ przeczy-
tanych tekstach powinienem wiedzieç – i wiem – jak ja∏owa jest formu∏a wspomnieniowa, a mimo
to si´ do niej odwo∏uj´, próbuj´ coÊ z nià zrobiç, chocia˝ to gorszy trup ni˝ te siedemnastowieczne.
W ogóle ciekawi mnie problem, dlaczego pewne mo˝liwoÊci wypowiadania si´ wierszem, które
zawsze by∏y, nagle znikajà. I wychodzi mi, ˝e przy pewnym nak∏adzie si∏ tych nielubianych formu∏
ciàgle da si´ u˝ywaç.
BG: ¸àcznie z dotarciem do czytelnika?
PK: Oto dwie strony powinny si´ zatroszczyç – ja swoje zrobi∏em, teraz ruch nale˝y do czytelnika. 

zzaawwsszzee  bbyy∏∏yy,,nnaaggllee  zznniikkaajjàà..



PPKK:: RRóówwnniiee  mmoo˝̋lliiwwee,,  ˝̋ee  uu  mmnniiee
tteenn  tteelleewwiizzoorr  ttoo  jjaakkaaÊÊ  wwii´́kksszzaa
mmeettaaffoorraa  uucczzeessttnniiccttwwaa  ww  kkuull--
ttuurrzzee::  ˝̋ee  nnaajjppiieerrww  ssii´́  ooggllààddaa  ii
nnaassiiààkkaa,,  aa  ppootteemm  rroozzkkrr´́ccaa,,  aabbyy
zzoobbaacczzyyçç,,  jjaakk  ttoo  uussttrroojjssttwwoo
ddzziiaa∏∏aa..

MMCC:: CCzzyy  mmoo˝̋nnaa  ppoowwiieeddzziieeçç,,
˝̋ee  ww  wwiieerrsszzuu  oobbiieekkttyyww
zzaawwaarr∏∏eeÊÊ  ppeewwnnàà  ddeeffiinniiccjj´́
rroozzuummiieenniiaa  wwiieerrsszzaa,,  rroozzuu--
mmiieenniiaa  ppooeezzjjii??  wwiieerrsszz  ttoo
mmeecchhaanniizzmm  ww  cczzaarrnneejj,,  ppllaass--
ttiikkoowweejj  ttrruummiieennccee......



Justyna Sobolewska
Mi´dzy Tyranozaurem

a Cezarem
Krytyka literacka w XIX wiecznym Pary˝u mia∏a ob∏´dnà si∏´. Baudelaire’a niszczyli krytycy, a i on
sam, kiedy tylko zabiera∏ g∏os jako krytyk potrafi∏ mia˝d˝yç bezlitoÊnie. Jeden tekst z gazety móg∏
stworzyç lub pogrzebaç pisarza - tak to wyglàda u Balzaka w „Straconych z∏udzeniach”, które sà
tylko nieco przekrzywionà wizjà rzeczywistoÊci. Krytycy swobodnie korzystali z tej si∏y ho∏ubiàc tego,
kto im wi´cej p∏aci∏ lub dla samej rozkoszy çwiczenia si´ w z∏oÊliwoÊci i nie haƒbili si´, bynajmniej,
lekturà ksià˝ek. Potrafili, co jest sztukà, pisaç recenzje o przeciwstawnej wymowie pod ró˝nymi
nazwiskami. I mieli poczucie nieskoƒczonej w∏adzy, choç jednoczeÊnie pogardzali prasà i swojà
profesjà: „Krytyka to szczotka, której nie da si´ u˝ywaç do lekkich materii, wydar∏aby z nich w∏os
do szcz´tu”.

Krytykom z tej powieÊci mo˝na by przypisaç kompleks - nazwijmy go - Tyranozaura Rexa.
Sk∏ada∏yby si´ na niego potrzeba w∏adzy, popisywanie si´ si∏à, bezwzgl´dne po˝eranie przeciwni-
ków i poczucie bezkarnoÊci. Có˝, mówimy o epoce prehistorycznej w dziejach krytyki literackiej i
ten typ, prawdopodobnie na skutek zlodowacenia rynku, wyginà∏ (ostatnim przedstawicielem
móg∏by byç Marcel Reich - Ranicki). Natomiast obraz Êwiata prasowego u Balzaka, nieco przery-
sowany jeÊli chodzi o korupcj´ w krytyce literackiej, nie jest w ogóle przesadzony w innych miejs-
cach, bo przecie˝: „wielki dziennik jest kramem, gdzie sprzedaje si´ publicznoÊci frazes dowolnej
barwy. Gdyby istnia∏y dzienniki garbatych udowadnia∏yby rano i wieczór pi´knoÊç, dobroç i
potrzeb´ garbu”. I to jest czysta prawda.
To samo dotyczy równie˝ krytyki literackiej, która funkcjonuje w mass mediach. Powinna s∏u˝yç
ideom medium, a raczej interesom medium, czyli braç udzia∏ w pochwale garbatych i walce z wro-
giem garbatych. Ca∏e szcz´Êcie, ˝e literatura rzadko tak naprawd´ mo˝e s∏u˝yç prawdziwym
interesom, raczej jest nieprzydatna w wielkiej polityce, nie przyciàga atrakcyjnych reklam. Dodatki
i tygodniki literackie z lat 90- tych  ju˝ dawno op∏akaliÊmy, wi´c nie warto ju˝ do nich wracaç.
Dodatek literacki, który powsta∏ w tym roku z okazji Nagrody Literackiej Gdynia okaza∏ si´ kom-
pletnie nieatrakcyjny dla pism codziennych. Jak s∏usznie pokazuje Czapliƒski w „Powrocie centrali”
- gdzieÊ od po∏owy lat 90- tych  literatura, a z nià krytyka zacz´∏y byç skazana na niewa˝noÊç, mar-
ginalnoÊç. Glos krytyka jest s∏abo s∏yszany i niewiele znaczy. JeÊli krytyka chce byç wp∏ywowa staje
si´ zale˝na od medium i trudno jej zachowaç autonomi´. Bo chocia˝ w du˝ym medium cz´sto
recenzent mo˝e pisaç (mówiç) o czym chce, ale ju˝ nie -  jak chce. Mass media wymuszajà swój
j´zyka, swoje regu∏y, które sà doÊç proste i dla krytyki zabójcze.

Bo co musi robiç krytyk, by byç s∏yszalny? Powinien byç wyrazisty. A to w praktyce  oznacza
sprowadzenie pisania o literaturze do wydawania oceny: wygra∏ lub przegra∏, ˝ywy czy martwy. Od
krytyka wymaga si´, by by∏ jak Cezar i kciukiem skierowanym w gór´ lub w dó∏ (najlepiej bez s∏ów)
wydawa∏ wyrok. T́  chorob´ mo˝na nazwaç tabloidyzacjà krytyki albo - kompleksem Cezara.
OczywiÊcie z jednej strony takiej „wyrazistoÊci”  wymagajà od niego regu∏y medium, ale i on sam
∏atwo mo˝e straciç rozeznanie, zapragnàç byç s´dzià i wyrocznià i daje si´ upoiç si∏à ekranu czy
du˝ego nak∏adu. Do perfekcji ten styl doprowadzi∏ tygodnik „Wprost”, ale i inne media dà˝à z

du˝ym samozaparciem do tego idea∏u. Od krytyka
oczekuje si´, by wreszcie przewartoÊciowa∏ hierarchie,
czyli napisa∏, ˝e dajmy na to Mas∏owska, laureat nagrody
NIKE, czy jakiÊ noblista to wydmuszki, a samà polskà li-
teraturà rzàdzi uk∏ad. A autorzy, których lansuje
konkurencyjne medium to kompletne dno. - To jest coÊ,
dajmy to na jedynk´! – us∏yszy wtedy. 

Justyna Sobolewska
Mi´dzy Tyranozaurem

a Cezarem





Jak mo˝e w takich warunkach zachowywaç wzgl´dnà niezale˝noÊç? Widz´ tylko jednà
drog´ - pisanie o marginesach, o rzeczach trudnych, niestrawnych i niejednoznacznych, czyli
rodzaj kontrabandy, przemycania wÊród rzeczy mia∏kich – ksià˝ek z innego porzàdku. Uporczywe
wciskanie ich na si∏´. Wed∏ug Czapliƒskiego dyskurs dominujàcy, czyli inaczej mainstream, oraz
tzw. centrala - powraca. Wydaje mi si´, ˝e jest w pewnym sensie jeszcze gorzej – zamiast powtórnej
centralizacji, wykluczania obrze˝, wszelkich nisz itp. nastàpi∏o ca∏kowite rozproszenie: j´zyków,
oÊrodków, czasopism i obiegów literackich, a wszystki e one sà równie ma∏o wa˝ne. Czapliƒski za
stan powrotu centrali obarcza w du˝ej mierze nas, publicznoÊç czytajàcà, która przyzwyczai∏a si´
do oczywistych kodów porozumienia, i nie jest otwarta na inne sposoby pisania ni˝ te
wypróbowane po 89. Zdaje si´ jednak, ˝e nie o sposoby pisania chodzi ale o rzecz bardziej ogól-
nà, czyli  o presti˝ literatury, który sprawia∏by, ˝e warto czytaç, by o tym póêniej dyskutowaç, a który
jest  w Polsce ma∏o istotny. I media mogà si´ obejÊç bez dodatków, bez dyskusji literackich, bo nie
przys∏u˝y im si´ to w ˝aden sposób. 

Pog∏´bia si´ poza tym jeszcze jedno niepokojàce zjawisko, mianowicie rozdzia∏ krytyki
medialnej i uniwersyteckiej. Dobrze by∏o to widoczne w czasie ostatniego Festiwalu Port Wroc∏aw
podczas dyskusji o ksià˝ce Piotra K´piƒskiego „Bez stempla” o wspó∏czesnej poezji. Krytycy uniwer-
syteccy ostro zarzucali autorowi z jednej strony brak narz´dzi do interpretacji i brak ciekawych
analiz, a z drugiej  - lekcewa˝enie i odcinanie si´ od akademizmu, jakby to on zabija∏ ch´ç do czy-
tania. I to, ˝e autor, ˝eby ustawiç w∏asny g∏os krytyczny, musi koniecznie odciàç si´ od „nudziarzy”
z uniwersytetu. Ju˝ zresztà jakiÊ czas temu W∏odzimierz Bolecki wyg∏osi∏ tez´, ˝e krytyk´ zabi∏y uni-
wersytety, które to twierdzenie wydaje si´ kompletnie nieadekwatne do polskiej rzeczywistoÊci.  W
rzeczywistoÊci jest tak, ˝e akademicy nie majà wielu miejsc w mediach, skierowanych do szerszej
publicznoÊci, gdzie mogliby pisaç, czy mówiç o literaturze. Chodzi  o j´zyk: media w ciàg∏ym
pochodzie do uproszczania i sensacyjnoÊci nie trawià sk∏adni nieco bardziej skomplikowanej.
NormalnoÊcià zaÊ jest to, ˝e w anglosaskich dodatkach literackich obok siebie piszà profesorowie
i recenzenci prasowi. Swojà drogà prawdà jest, ˝e niewielu polskich akademików, potrafi pisaç tak,
by byç czytelnymi w massmediach. Jednak g∏ówny problem polega na zaw´˝aniu si´ liczby miejsc,
które chcia∏y by u˝yczaç im g∏osu. I tak obieg pism literackich i obieg prasowy oddalajà si´ od
siebie i nie majà punktów stycznych. I, szczerze mówiàc, nie wiem, jak to mog∏oby si´ zmieniaç.
Czy ktoÊ wreszcie wpadnie na pomys∏, ˝e warto i presti˝owo mieç dodatek literacki z prawdziwego
zdarzenia? Czy stan normalnoÊci w kulturze b´dzie zawsze poza naszym zasi´giem? A mo˝e szan-
sà jest Internet? 

W pewnym sensie jednostkowe „choroby” krytyczne: nadmierna empatia, sk∏onnoÊç do
destrukcji, nieumiej´tnoÊç syntezy, ideologicznoÊç, przerost j´zyka czy strach przed ludzkà obec-
noÊcià wydajà si´ mi∏ymi dziwactwami w porównaniu z szerszymi mechanizmami, które spychajà
krytyk´ w niebyt i wymagajà od niej równania do poziomu tabloidu. Krytyk wszak powinien byç
nieco skrzywiony, s∏aboÊci sprawiajà, ˝e jest ludzki, ma osobowoÊç. Taki egzemplarz ca∏kiem
zdrowy, sprawiedliwy, bez odchyleƒ – có˝ to by∏aby za nuda! Mo˝na by go wtedy równie dobrze
zastàpiç jakimÊ programem komputerowym. 

Swojà
drogà

prawdà









M y Ê l ´M y Ê l ´
wszak˝e, i˝wszak˝e, i˝
z w i e r z ´ t az w i e r z ´ t a
krytyków niekrytyków nie
majà. Wilkmajà. Wilk
nie krytykunie krytyku--
je barana,je barana,
po prostu gopo prostu go
zjada, niezjada, nie
˝eby gardzi∏˝eby gardzi∏

s z t u ks z t u k àà



b a r a n i à ,b a r a n i à ,
ale ponieale ponie --
wa˝ podziwa˝ podzi --
wia cia∏o, awia cia∏o, a
nawet koÊcinawet koÊci
w e ∏ n i s t e g ow e ∏ n i s t e g o
zw ierz´c ia,zw ierz´c ia,
tak dobre itak dobre i
tak smacznetak smaczne
j a k oj a k o
potrawa.potrawa.

Ten˝eTen˝e



PPaawwee¸̧  KKoozziioo¸̧PPaawwee¸̧  KKoozziioo¸̧
NNiiee  ddyysskkuuttoowwaaçç,,NNiiee  ddyysskkuuttoowwaaçç,,

kkrryyttyykkoowwaaçç!!kkrryyttyykkoowwaaçç!!

PPaawwee∏∏  KKoozziioo∏∏
NNiiee  ddyysskkuuttoowwaaçç,,
kkrryyttyykkoowwaaçç!!

Ju˝ sam pomys∏ dyskusji o chorobach krytyki jest dla mnie niebezpiecznym symptomem – a to z
winy za∏o˝eƒ, jakie sà potrzebne, aby stawianie tej kwestii mia∏o sens. Bo je˝eli krytyka choruje, to
wówczas zyskuje zarazem status odr´bnego organizmu, wbija si´ w dum´ z powodu podkreÊlonej
objawami odr´bnoÊci i przestaje si´ zajmowaç bzdurami takimi, jak jej dzia∏alnoÊç statutowa, czyli
mówienie o tekstach. Powiem wi´cej: wszelkie mo˝liwe patologie, jakie zapewne zostanà w tej
dyskusji wymienione – czy to na przyk∏ad mylenie krytyki literackiej z akcjà marketingowà, czy z
dzia∏aniem politycznym, czy z akademickimi gierkami, czy z publicystykà – wymagajà spe∏nienia
warunku koniecznego, a˝eby zaczàç mówiç nie na temat. Dopóki mowa jest o tekÊcie, krytyka nie
jest chora. Dyskusja o chorobach nie jest zaÊ dyskusjà o tekÊcie, póki si´ jej nie sprowadzi do
wskazywania: o tutaj, w tym konkretnym fragmencie, trafi∏ si´ stan zapalny czy inna cholera. Tyle,
˝e takie pokazywanie znacznie sensowniej jest uprawiaç w czasie samej dzia∏alnoÊci krytycznej,
kiedy mo˝emy w ten sposób zyskaç dodatkowe argumenty, a nie w odÊwi´tnej sytuacji dyskusji. A
to znów ca∏y jej pomys∏ stawia pod znakiem zapytania.

Dalej: i samo wskazywanie sprawy nie za∏atwia. Istnieje bowiem – jak to si´ mówi w programisty-
cznym ˝argonie – niebezpieczeƒstwo u˝ywania wskaêników niezainicjalizowanych, dziwnym trafem
cz´sto wyst´pujàcych w postaci trudnych s∏ów. Mi´dzy innymi dlatego dobrym zwyczajem jest doku-
mentowaç wypowiadane sàdy cytatami, bo kiedy powie si´, ˝e utwór cechuje aesdeficznoÊç, a w
przytoczonym tekÊcie aesdeficznoÊci ni Êladu, to ju˝ czytelnik mo˝e sobie wyrobiç zdanie (po
uprzednim sprawdzeniu, czy prawid∏owo rozumie aesdeficznoÊç). Dlatego trzeba uwa˝aç zarówno
na krytyk´ dziennikarskà, ograniczanà limitami znaków, jak i na krytyk´ teoretycznà, nadmiernie
uogólnionà, które odmiany z zasady nie cytujà.

Jeszcze dalej: istniejà wskazania pozorne. Sà one zwykle zdaniami o strukturze „X nale˝y do nurtu, a
ten nurt jest ygrekowaty”, „X nawiàzuje do kierunku, którego przedstawiciele g∏osili poglàdy polity-
czne, wed∏ug których...”, „X-a wyda∏o wydawnictwo znane z...” – a potem ju˝ piszemy na zmieniony
temat, w pierwszym przyk∏adzie uprawiajàc propagand´, w drugim polityk´, a w trzecim marketing.
Odrobina stylistycznego wyrafinowania pozwala oczywiÊcie wskazane formu∏y niuansowaç i
maskowaç – ale i tak wiadomo, ˝e w poni˝szym cytacie trafiamy na mutacj´ zdania numer jeden:

Zielona ok∏adka z koÊlawymi, „wypikselowanymi“ literami, pe∏niàcymi tak˝e - wewnàtrz tomu
- rol´ ilustracji nasuwa skojarzenia z tzw. poezjà konkretnà.
Zresztà, z perspektywy neoklasycyzmu tom ten móg∏by ujÊç za
rzecz napisanà w duchu szeroko rozumianej awangardy. Ale -
i to jest niezwyk∏e - awangardy z uchwytnà nutkà nostalgii. Byç
mo˝e win´ za to ponosi sama awangarda, której bez zb´dnych
ceregieli mo˝na Êpiewaç „sto lat“. Byç mo˝e to zas∏uga
Kobyliƒskiego, który - wbrew pozorom - nie jest poetà efekciar-
stwa i literackiego zgrywu. (Artur Telwikas, Âwiat Gila Gillinga)



stwierdzam, ˝e
ju˝ nie mam



Podstawowe pytanie, jakie nale˝a∏oby temu fragmentowi zadaç po zauwa˝eniu w nim figury
odejÊcia od tekstu, brzmi: czy jest w recenzowanych wierszach coÊ, co zobowiàzuje do czytania ich
poprzez poj´cia awangardy i neoklasycyzmu? OsobiÊcie nie sàdz´, natomiast je˝eli autor
cytowanej recenzji jest odmiennego zdania, wówczas wola∏bym wiedzieç, gdzie poza ok∏adkà
znalaz∏ to skojarzenie. Je˝eli nigdzie – w ramach çwiczenia stylistycznego proponowa∏bym mu
równie˝ interpretacj´ innych wstrzàsajàcych faktów, takich jak u˝ycie przez wydawc´ bia∏ego
papieru, czarnej czcionki i jej okreÊlonego kroju – a wi´c zjawisk, na które autor ma zwykle wp∏yw
dosyç nieznaczny.

A jednak zabiegi takie, jak omawianie ok∏adki, zdarzajà si´ wystarczajàco cz´sto, aby nie
za∏atwiaç ich pojedynczà z∏oÊliwoÊcià. MyÊlàc o nich powa˝nie, widz´ dzia∏anie zast´pcze: recen-
zent, który chce rozmawiaç z tekstem, widzi w grafiku kogoÊ, kto prowadzi podobny dialog, i
usi∏uje do niego nawiàzaç. Lepiej zapewne by∏oby nawiàzywaç do innych recenzji, chocia˝ kszta∏t
ksià˝ki równie˝ mo˝e byç wypowiedzià znaczàcà. Problem w tym jednak, ˝e ju˝ zbyt cz´sto
widzia∏em sytuacje, kiedy autor si´ stawa∏ „poetà konkretnym” tylko ze wzgl´du na fakt wydania
go w zwyczajowej szacie graficznej Staromiejskiego Domu Kultury. Czyli kolejny przyk∏ad mówienia
nie o tekÊcie, lecz o czymÊ zamiast – i to prawdopodobnie z niezbyt jasnà ÊwiadomoÊcià, czym jest
poezja konkretna (przypomn´, ˝e w tomiku gill gilling nie ma ani jednego wiersza, który sam autor
podrasowa∏by graficznie).

Bardziej zawoalowanà, wi´c i perfidniejszà metodà odchodzenia od tekstu jest wyciàganie z niego
wniosków na temat autora. Lecz nawet gdyby uda∏o si´ udowodniç na przyk∏ad korelacj´ mi´dzy
jàkaniem si´ poety a cz´stoÊcià stosowania przez niego przerzutni (albo mi´dzy k∏opotami z
wymowà g∏oski „r” a jej frekwencjà w porównaniu z ogólnymi danymi na temat j´zyka polskiego
– i prosz´ zauwa˝yç, ˝e hipotezy formu∏uj´ tak, by je cechowa∏ pewien stopieƒ
prawdopodobieƒstwa), dalej nie uzyskalibyÊmy ˝adnej informacji o tekÊcie. A ˝e podobno pisanie
o ludziach jest ciekawsze? Có˝, prosz´ bardzo, tylko bez nazywania tego rodzaju zabiegów kry-
tykà literackà. W dobrym wydaniu by∏aby to psychologia, w kiepskim – plotkarstwo.

Szcz´Êliwi posiadacze ÊwiadomoÊci teoretycznej psychologi´ bàdê plotkarstwo b´dà przenosiç na
postaç „bohatera lirycznego”, zupe∏nie jakby czytali nowel´ i mieli szkolne zadanie napisania
charakterystyki, która wychodzi na przyk∏ad tak: 

Bywa raczej przeÊmiewczy, kpiarski, czasem smutny, jeszcze cz´Êciej na kacu. Stàd pewnie
znajomoÊç z psychiatrà, choç niekoniecznie spragniony jest tej dziwnej przyjaêni. Spragniony
jest raczej alkoholu. No i pewnie dlatego ca∏y czas znajduje si´ w podró˝y. (Aneta Widman-
Drzewiecka, Gillowanie)

Poniewa˝ zaÊ w dobrym tonie jest nie przejawiaç zbytniej pewnoÊci odnoÊnie w∏asnych sàdów,
autorka usi∏uje jeszcze to i owo w swoim wywodzie wyjaÊniç:

Nie wiem. Ale tak sobie wyobra˝am, ˝e jeÊli ktoÊ pije, to du˝o chodzi, przynajmniej dopóki ma si∏´.

No có˝... czytajàc recenzje pisane z wyobraêni (szczególnie z dygresyjnej wyobraêni tego rodzaju)
raz po raz stwierdzam, ˝e ju˝ nie mam si∏y.

Po tym wszystkim doÊç ∏atwo mo˝na ju˝ powiedzieç, ˝e jestem teoretycznym zwolennikiem krytyki
raczej postnej. Tymczasem nie o post chodzi, lecz o to, by tekst krytyczny nie usi∏owa∏ sprawiaç
wra˝enia, ˝e jest czymÊ wa˝niejszym ni˝ jego w∏asny, rodzony temat. W takim bowiem wypadku

zmieniamy gatunek literacki – idziemy w eseistyk´, dziennikarstwo
czy co tam jeszcze (celowo wykluczam z tej listy naukowoÊç,
poniewa˝ nie ma nic bardziej nienaukowego ni˝ ignorowanie
obranego przedmiotu badaƒ). Tak wi´c krytyki literackiej jest du˝o
mniej, ni˝ si´ zdaje – sporo natomiast jest tekstów b∏´dnie w ten
sposób klasyfikowanych. I to jest w gruncie rzeczy podstawowa
choroba, do której wypada∏oby sprowadziç wszelkie inne.
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psychobabble

pog∏adzi∏ pi´t´ z której jednorazówkà dopiero co usunà∏ 
zrogowacia∏y naskórek j´zyk sondowa∏ górnà szóstk´
gdzie zamiast plomby ma wstawiony neodymowy magnes 
przed wyjÊciem trzeba by jeszcze sprawdziç czy nadal potrafi 
jednym ruchem wskazujàcego palca namierzyç koci p´pek 

tym razem mogà si´ nie nabraç na opowieÊci o sztukasach
pilotujàcych eszelony nurów albo pustu∏ce 
która po nieudanym pikowaniu zosta∏a w wodzie 
reinkarnowana jako okr´t podwodny
wyciàgnie wtedy nity z t´czówek i poka˝e swoje animacje

˝eby tylko nie zapomnieç o usuni´ciu resztek jedzenia 
tkwiàcych mi´dzy z´bami 
najgorsze ˝e w prze∏yku znów zal´g∏a si´ Êlimacznica 
jeÊli zacznie pluç rdzà b´dzie po sprawie

MMMMaaaarrrriiiiuuuusssszzzz



bismillahi rahmani rahim*

rada z∏o˝ona z dwunastu muftich achunda i najwy˝szego kazi ustali∏a
rzeka zerawszan nie ma ujÊcia wsiàka w piasek niedaleko chiwy

Êwiat dzieli si´ na obszary gdzie ludzie si´ podcierajà lub podmywajà
my wycieramy ty∏ki kamieniami co sprzyja szerzeniu si´ syfilisu

˝ydzi powinni mieszkaç w miejscu o nazwie w której spó∏g∏oski i samog∏oski 
uk∏adajà si´ na przemian jak czerwone i czarne w ruletce na przyk∏ad mahalla 

muszà na szyi nosiç stryczek na wypadek gdyby ktoÊ poczu∏ si´ oszukany 
ich kobiety niech skrywajà twarze za czarczaf z w∏osów turkmeƒskich koni

harem w pa∏acu rozkoszy sitorach imach asa zamienimy na psychiatryk
w parku zrobi si´ sowchoz owocowo-jarzynowy

* w imi´ mi∏osiernego boga 
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AAGGNNIIEESSZZKKAA  NN¢¢CCKKAA
WW  OOBBRR¢¢BBIIEE  RRYYTTUUAA¸̧UU

NNAA  MMAARRGGIINNEESSIIEE  KKRRYYTTYYKKII  LLIITTEERRAACCKKIIEEJJ  PPOO  11998899  RROOKKUU
Narzekanie na kondycj´ najnowszej literatury polskiej – czy w w´˝szym zakresie – krytyki lite-

rackiej, o czym zdà˝yli ju˝ niejednokrotnie donieÊç uczestnicy rozmaitych dyskusji oko∏oliterackich,
sta∏o si´ rytua∏em. DoÊç wspomnieç choçby g∏os opublikowany w 2006 roku na stronach „Dziennika”
Macieja Urbanowskiego (Krytykà w III RP nie wstrzàsn´∏y spory) czy spostrze˝enia Piotra Âliwiƒskiego,
wypytywanego przez Roberta Ostaszewskiego (Czytanie i inne [zdrowsze] zaj´cia. „artPAPIER” 2008,
nr 8). Narzekamy raczej z samej potrzeby narzekania. Czerpiemy przyjemnoÊç z samej mo˝liwoÊci
grymaszenia, wyg∏aszania pretensji czy te˝ obra˝ania si´ choçby na mia∏koÊç „nowej i najnowszej”
produkcji literackiej. OkolicznoÊcià nieco pocieszajàcà i lekko uspokajajàcà mog∏oby byç to, ˝e owe
g∏osy krytyki krytycznoliterackiego fachu sà odÊrodkowe. Wyp∏ywajàca z wn´trza Êrodowiska potrzeba
samodiagnozowania pociàga za sobà – co oczywiste – ryzyko wpadni´cia w pewne pu∏apki i
ograniczenia (np. brak dystansu). Có˝, nikt nikomu nie obiecywa∏, ˝e b´dzie ∏atwo. I nie jest!
Nieustajàce propozycje debat – czy raczej prób ich inicjowania – podejmowane nie tylko na ∏amach
specjalistycznych pism literackich, ale i wysokonak∏adowych dzienników, dowodzà, ˝e problem zwany
ogólnikowo „krytycznoliterackà mizerià” jest tyle˝ palàcy, co dra˝liwy.

K∏opot – jak sàdz´ – w tym, ˝e nie ma ∏atwych i bezbolesnych rozwiàzaƒ, zaÊ winna nieza-
dowalajàcego zdrowia wspó∏czesnej krytyki nie jest tylko jedna strona. Nie mamy tu bowiem do
czynienia z prostà opozycjà: z∏a kondycja literatury kontra obni˝ajàce si´ standardy krytycznolite-
rackich wypowiedzi. Utyskujàc na „detronizacj´” i „abdykacj´” literatury (P. Âliwiƒski: Detronizacja
literatury. Notatki do tematu. „Kresy” 2002, nr 2), mamy ÊwiadomoÊç, ˝e ich konsekwencjà sta∏ si´
„zanik potrzeb kulturalnych spo∏eczeƒstwa, upadek czytelnictwa, komercjalizacja literatury, sprze-
dajnoÊç i koteryjnoÊç recenzentów” (K. Uni∏owski: Bezkrytyczna literatura, bezsilna krytyka. „Opcje”
2002, nr 6). Powy˝sza konstatacja – mimo i˝ ze wszech miar s∏uszna – zdaje si´ byç jednak
niewystarczajàca, a zagadnienie nieco bardziej skomplikowane. Nie b´d´ ukrywa∏a, ˝e nie potrafi´
wskazaç jednoznacznych przyczyn takiego stanu rzeczy lub podaç remedium. To, co zamierzam w
niniejszym tekÊcie zrobiç, jest pewnym unikiem, glosà zaledwie i to dopiskiem w wielu miejscach
potwierdzajàcym mniej lub bardziej intuicyjne rozpoznania chorób funkcjonujàcego dzisiaj modelu
krytyki. Ale czy chc´, czy te˝ nie, bior´ udzia∏ w pozbawionej empatii grze spo∏ecznej, w której
ekspresja zosta∏a wyparta przez retoryk´ (A. Sasinowski: Dwie Ustawki. Jedna Krwawa. O krytyce
literackiej jako grze spo∏ecznej. „FA-art” 2007, nr 3). Có˝ zatem pozostaje poza próbà zmierzenia
si´ z w∏asnà znieczulicà i podporzàdkowaniem si´ obowiàzujàcym regu∏om? Rytualna krytyka kry-
tyki w∏aÊnie...

Podstawowà kwestià, jak mi si´ wydaje, jest problem traktowania krytyki literackiej jako
dzia∏alnoÊci us∏ugowej, podrz´dnej wzgl´dem produkcji literackich. A ona przecie˝ jest – czy te˝
powinna byç – dzie∏em samym w sobie, tekstem mogàcym (przy pewnych zastrze˝eniach) zachowaç
autonomicznoÊç. Krytyk to nie impotent, zaÊ uprawianie tego zawodu – o czym niekoniecznie
pami´tamy – rozumieç nale˝y wspó∏czeÊnie nieco inaczej ni˝ jeszcze za czasów dwudziestolecia
mi´dzywojennego. Krytyk straci∏ przywilej bycia autorytetem. Zmiana sytuacji spo∏eczno-polityczno-
gospodarczej i wià˝àce si´ z tym przemiany w specyfice ˝ycia literackiego spowodowa∏y, ˝e krytyka
po 1989 roku nie musi (a byç mo˝e nadal powinna) stawiaç wyzwaƒ literaturze. To, oczywiÊcie, tru-
izm, ale nowe czasy wymusi∏y diametralnà zmian´ myÊlenia, w którym trzeba si´ by∏o „przestawiç”
na postrzeganie literatury przez pryzmat „pijarowski”. Zgubnà konsekwencjà jest ograniczenie

mo˝liwoÊci zbytniego grymaszenia, bowiem literatura (na którà
narzekamy z nie mniejszym entuzjazmem!) nie spe∏nia – o czym
przekonaliÊmy si´ ju˝ niejednokrotnie – naszych oczekiwaƒ.
Komentujemy tedy to, co si´ pojawia, dajàc tym samym ciche przyz-
wolenie na zachowanie obecnego status quo. Nie sposób zatem
formu∏owaç zarzutu konformizmu, skoro ju˝ na poziomie
wydawniczym zrezygnowano z zasady „bez taryfy ulgowej”. Ale to
przecie˝ Êrednio dobre wyt∏umaczenie. Mamy ponadto obiekcje



przed w∏àczeniem w obr´b „powa˝nych” analiz literatury popularnej, uznajàc jà za ma∏o
wartoÊciowà. A tzw. wysokoartystycznych publikacji znajdzie si´ jak na lekarstwo... Có˝ pozostaje?
Zwykle upieranie si´ przy wartoÊciowaniu wed∏ug „starych” regu∏ i nobilitowanie wszystkiego, co
choç w jakiejÊ cz´Êci przypominaç by mog∏o (arcy)dzie∏a. 

Dzia∏alnoÊç krytycznoliterackà traktuje si´ nade wszystko jako dope∏nienie twórczoÊci arty-
stycznej (któ˝ lepiej ani˝eli pisarz/poeta zrozumie innego pisarza/poet´?). Tzw. zawodowe „gl´dze-
nie” o literaturze zastàpiono robotà „na boku”, „z doskoku”. Po cz´Êci z tego powodu dzisiejsza kry-
tyka okopa∏a si´ na uniwersytetach. To one sta∏y si´ naturalnà wyl´garnià komentujàcych
najnowsze produkcje rzesz recenzentów, wÊród których sporo jest studentów. Ci jednak uprawiajà
coÊ na kszta∏t „zabawy w krytyka/recenzenta”. Nie sà wi´c zainteresowani oglàdem „ca∏oÊciowym”.
Poza tym krytyka – jak si´ powszechnie uwa˝a – powinna byç przede wszystkim sprawà pokole-
niowà. Najch´tniej komentujemy przecie˝ publikacje naszych rówieÊników. I tu pojawia si´ prob-
lem, bo preferowana przez „m∏odych” tzw. krytyka towarzyszàca z czasem zanika. Powodów mo˝e
byç kilka. Przestajà nas interesowaç kolejne ksià˝ki naszych dotychczasowych literackich „pieszczo-
chów”. Nudzimy si´, bo tracimy wiar´ w to, ˝e nasi ulubieƒcy pope∏nià wreszcie dzie∏a genialne. A
mo˝e po prostu starzejemy si´, ust´pujàc pola nowym kadrom recenzenckim, dopiero wst´pujàcym
w szeregi i naiwnie wierzàcym, ˝e da si´ rzuciç Êwiat do swych stóp? My zaÊ pozwalamy, by
dope∏ni∏o si´ zatarcie granicy mi´dzy krytykà sensu stricto a literaturoznawstwem, wst´pujàc w
szeregi „powa˝nych” akademików, którym w g∏owach zdobywanie kolejnych tytu∏ów, nie zaÊ pochy-
lanie si´ nad bie˝àcà drobnicà literackà. Tym samym kwitnie recenzenctwo, z którym w parze nie
idzie profesjonalizm. Dodatkowo spraw´ komplikujà zawirowania terminologiczne. Czy bowiem
ktoÊ, kto pope∏nia jedynie recenzje i noty, jest krytykiem? Jakie sà wyznaczniki? Kto je ustala i od
czego je uzale˝nia? Konia z rz´dem dla tego, kto zna jednoznaczne i bezsprzecznie s∏uszne
odpowiedzi! ¸atwo tedy zawo∏aç z ˝alem: Gdzie˝ ci „prawdziwi” krytycy tacy jak Brzozowski,
Irzykowski, Wyka Kazimierz?! Wcià˝ obecni w „czo∏ówce”, sà jednak dziÊ ju˝ nieco mniej aktywni
Czapliƒski, Jarz´bski i Âliwiƒski; aktywni pozostajà choçby Maliszewski, Nowacki, Uni∏owski. Ale...
w∏aÊnie, jest jedno „ale”. „Mistrzowie” nie zatroszczyli si´ o dziedziców. Przechodzàc w stan
spoczynku, nie zawsze (a raczej niezwykle rzadko) zostawiajà swoich uczniów, którzy bez trudu
mogliby przejàç pa∏eczk´ i stanàç na wysokoÊci krytycznoliterackiego zadania.

Swoistego ratunku niektórzy sk∏onni sà szukaç w przestrzeni wirtualnej. Ale dokàd zmierza-
my, stawiajàc na Internet, b´dàcy niekontrolowanà sferà, w której mo˝na opublikowaç wszystko?
Czy˝by niczym nieskr´powana anonimowoÊç i amatorstwo? Nazbyt upraszczam? Jasne, by∏ prze-
cie˝ „TIN”, „Latarnik”, jest „artPAPIER”, ale czy˝ szali in minus nie przechylajà rozmaite blogi, fora
i pseudoliterackie stronki? I tu, i poza siecià nie ma nastawienia na oryginalnoÊç, ale na to, co –
wykorzystujàc bon mot Dariusza Nowackiego – „mocno sprawdzone”. Po˝àdane jest potwierdzanie
sàdów funkcjonujàcych w powszechnym obiegu, wyra˝anie myÊli, które b´dà stereotypowe, szuflad-
kujàce, znajomo brzmiàce. NiestabilnoÊç hierarchii dodatkowo podtrzymywana jest przez sytuacj´
rynku czasopiÊmienniczego, który nie pe∏ni ju˝ funkcji soczewki skupiajàcej okreÊlone, wyraziste
Êrodowiska. Krytyk przesta∏ byç przywiàzany nie tylko do konkretnego pisma, ale i do regionu.
Ka˝dy publikuje na w∏asny u˝ytek i tam, gdzie poczta elektroniczna jego tekst zaniesie. W efekcie
mamy plejad´ piszàcych, pos∏ugujàcych si´ ró˝nymi metodologiami, pozbawionych przywiàzania
do regionu, z którego pochodzà lub w którym ˝yjà i ∏atwo ulegajàcych dyktatowi rynku, co chwila
podrzucajàcego im list´ ksià˝ek do omówienia. Ile˝ to ju˝ razy z∏oÊciliÊmy si´ (choç chyba niezbyt
skutecznie, bo raczej bez zbytniego przekonania) na to, i˝ obecnie w rankingu sposobów ekspresji
i wartoÊciowania zwyci´˝a terror atrakcyjnoÊci oraz koniecznoÊç bycia na szczytach „ten top”. Tu le˝y
– jak mi si´ wydaje – êród∏o kryzysu publicznego dialogowania, spiera-
nia si´, ˝e o „powa˝nych” debatach nie wspomn´. Dyskusje, nawet jeÊli
si´ pojawiajà, nie sà prowadzone na tzw. ostrzu no˝a. Bezkrwawe rzu-
canie literackim „mi´skiem” t∏umaczy si´ tym, i˝ nie chcemy si´ wychy-
laç. ZaÊ pe∏en subiektywizm (który z jakichÊ powodów nies∏usznie uzna-
jemy za nieporozumienie czy wr´cz za „obciach”) zastàpiliÊmy
pozornym obiektywizmem, poprzestajàc cz´stokroç – niestety – na
powierzchownych oglàdach i formu∏owaniu obiegowych sàdów.



(Pozorna?) presja Êrodowiskowa okazuje si´ za silna, a jednak boimy si´ przyznawaç do tego, ˝e
cz´sto nasze wybory recenzenckie podyktowane sà wzgl´dami towarzyskimi. 

Ale czy krytyka niezale˝na, o jakà dopomina∏a si´ na ∏amach „Dziennika” Magdalena
Miecznicka (Krytyk´ literackà z˝era konformizm. „Dziennik” z dn. 2„22 X 2006), by∏a, mog∏aby byç
lub b´dzie w ogóle mo˝liwa? Moim zdaniem nie, a udawanie, ˝e mog∏oby byç w dzisiejszych
warunkach rynkowych inaczej, jest ob∏udne i czysto utopijne. Nie zach´cam, oczywiÊcie, do jawnej
„kumpelskoÊci”, do afirmowania zasady: „dziÊ ja tobie, jutro ty mnie”, ale te˝ nie przesadza∏abym
z uogólnianiem i przypisywaniem tej taktyki wszystkim gl´dzàcym o literaturze. Owa praktyka nie
musi pociàgaç za sobà jedynie demoralizatorskich rezultatów w postaci swoistego fa∏szowania hie-
rarchii wa˝noÊci. Wszystko zale˝y od wyczucia recenzenta i umiej´tnoÊci zachowania przez niego
„zdrowego” rozsàdku. Ka˝dy wybór mo˝na przecie˝ poddaç weryfikacji. Ale k∏opot w tym, ˝e zani-
ka pi´kna sztuka polemizowania. 

Nie jest wszak˝e tak, ˝e dyskusje krytycznoliterackie ca∏kowicie zamar∏y. Zdarza si´ od czasu
do czasu, i to niekoniecznie w przestrzeni offowej, prowokowanie. Ale niewiele, poza ma∏ymi burza-
mi w szklance wody, z tych dzia∏aƒ wynika. Ograniczanie swobody wypowiedzi zdaje si´ byç pod-
porzàdkowane spektakularnemu wystàpieniu, nie zaÊ ostrej polemice, nastawionej na zdiagno-
zowanie i poszukiwanie rozwiàzaƒ. DoÊç wspomnieç przypadek Konrada C. K´dera, który na ∏amach
„FA-artu” (CoÊ z wolà [na liter´ „d”]. „FA-art” 2007, nr „2) próbowa∏ „rozstrzelaç” nie tylko Krzysztofa
Varg´ za Nagrobek z lastryko, ale i ˝yczliwie komentujàcych t´ ksià˝k´ recenzentów. Mo˝e i intencje
K´der mia∏ dobre (choç, wiadomo, piek∏o nimi jest wybrukowane!), ale sposób u˝ycia narz´dzi per-
swazyjnych okaza∏ si´ byç poni˝ej godnoÊci czy – jak chcà niektórzy – poni˝ej pasa. Nawet nieobez-
nany w tajnikach redakcyjnych alkow czytelnik tekstu K´dera móg∏ si´ bez trudu zorientowaç, ˝e szkic
ów zosta∏ podszyty prywatnà ch´cià „do∏o˝enia” nie tylko koledze-prozaikowi, ale i – a mo˝e nade
wszystko? – redakcyjnym kolegom-krytykom. Nie idzie o to, ˝e bulwersuje mnie nagonka na s∏abà w
mniemaniu naczelnego „FA-artu” proz´ Vargi czy te˝ uleganie rozbuchanym emocjom. Ka˝dy,
w∏àcznie z K´derem, Nowackim i Ostaszewskim (których autor Sekwencji postawi∏ na czele „przekupy-
wanych” przez „Gazet´ Wyborczà” krytyków), ma do tego prawo. Nie zamierzam te˝ byç adwokatem
diab∏a – ka˝dy pisze zgodnie z w∏asnym Êwiatopoglàdem. Skoro ch∏opcy chcieli mniej lub bardziej
mocno zachwyciç si´ Nagrobkiem z lastryko, dopieÊciç pisarza (o którym zdà˝yli si´ zresztà wczeÊniej
– o czym K´der raczy∏ zapomnieç – ciep∏o wyraziç tak˝e na faartowych ∏amach), ich sprawa. Nie oni
przecie˝ jedni i nie ostatni ulegli czarowi narracji Vargi... Podobnie nie odmawiam K´derowi potrzeby
wyartyku∏owania ˝alów (zarówno tych, wyp∏ywajàcych z przekonania o niedorobionej powieÊci auto-
ra Karoliny, jak i wywo∏anych nietrafionymi komentarzami innych recenzentów). Irytuje mnie natomiast
to, ˝e K´der zrobi∏ dok∏adnie to, przeciwko czemu si´ zbuntowa∏! I to w ma∏o wyszukany czy te˝ wcale
(jak dla mnie) niedowcipny sposób. Czego to dowodzi? Ano chyba tego, ˝e nie bardzo potrafimy
dyskutowaç w przestrzeni publicznej. Rezonans niewypa∏u K´dera by∏ minimalny. Ot, êle rozegrana
partia! Takich nieprzemyÊlanych, jednorazowych zagrywek mo˝na by przecie˝ wymieniç jeszcze kilka.
DziÊ zamar∏y w przyrodzie dyskusje z prawdziwego zdarzenia. Powód doÊç prosty: nie chcemy umie-
raç za ˝adnego pisarza, jakàkolwiek ksià˝k´ czy w∏asne przekonania. A szkoda! O ile˝ by∏oby cieka-
wiej na naszej literackiej scenie...

Zdaj´ sobie spraw´, ˝e piszàc na temat wspó∏czesnej krytyki i osób zajmujàcych si´ tà
dzia∏kà aktywnoÊci twórczej, stosuj´ krzywdzàce uproszczenia i pope∏niam grzech niesprawiedliwej
generalizacji. W takich przypadkach to jednak nieuniknione. Stosujàc pierwszà osob´ liczby mno-
giej, uderzam si´ tak˝e we w∏asne piersi. Przyznaj´ si´ jeszcze do pope∏nia innego grzechu – pychy,
nie zamierzam bowiem za owo „∏a˝enie na skróty” przepraszaç. W koƒcu te˝ bywam uwik∏ana w
owà krytycznoliterackà gr´. A znajà Paƒstwo takiego lekarza, który potrafi sam siebie wyleczyç? Ja

nie... Ale, spokojnie, mo˝e ocalenie le˝y w tak przecie˝ ch´tnie
praktykowanej sytuacji schizofrenicznej? 

ocalenie le˝y





Joanna Roszak
Krytyk i medycyna

Skonstruowanà na du˝ym poziomie ogólnoÊci wypowiedê o chorobach krytyki zaczn´ od
s∏ów niemieckiego dramaturga: „BezczelnoÊcià nieudolnych jest ˝àdanie, by krytyka ogranicza∏a
si´ do sprawozdawczoÊci. Nie uleczy si´ kaszlàcego, kneblujàc mu usta” – porównywa∏ krytyka do
lekarza Bertold Brecht. Piotr Âliwiƒski w artykule Dylematy krytyki po 1989 roku pisa∏: „odpowiedê
na pytanie jakim nie byç krytykiem nadal pokrywa si´ z odpowiedzià na pytanie jakim nie byç
cz∏owiekiem: no wi´c... Êwinià nie byç, bucem, zbytnim màdralà”. Pi´kne w swej prostocie i klu-
czowe. Choroba to odst´pstwo od stanu pe∏ni zdrowia. Czym mia∏aby byç taka pe∏nia w krytyce i
kiedy krytyka jako instytucja ma si´ êle, co przyczynia si´ do jej fatalnego samopoczucia, co
przyprawia o dolegliwoÊci, skàd wady rozwojowe? Czy homeostaza w tym akurat obszarze jest
po˝àdana? Czyj uk∏ad nerwowy i immunologiczny cierpi najpowa˝niej na chorobach krytyki?

èle, jeÊli krytyk i krytyka ma fio∏a na w∏asnym punkcie. èle, jeÊli krytycy, i metakrytycy
(interniÊci – lekarze chorób wewn´trznych) majà werw´ do dostrzegania wyrw, uprzedzeƒ,
wypaczeƒ. èle, jeÊli krytyk wybiera farmazon zamiast farmakonu albo rezygnuje z precyzji, bo lek
zamieni si´ wówczas w trucizn´, a kuracja przyniesie tragiczne skutki. èle, jeÊli aplikuje pigu∏ki
szcz´Êcia. 

Krytyk komentuje, diagnozuje, trwa przy pisarzu i czytelniku. Edukuje. Ma widzieç wi´cej i
szerzej, nie stawiaç gwiazdek przy omawianych ksià˝kach, ale projektowaç. A – co jeszcze
wa˝niejsze – poczàtkowaç rozmow´. Skoro krytyka to kompas, nauka objaÊniajàca, skoro wyma-
ga wczucia si´ (einf¸hlen), mo˝na jà przyrównaç do nauczania. Wi´c êle, gdy krytyk, jak
Gombrowiczowski belfer – pasie si´ zielonoÊcià pisarzy, uczniów, czytelników, niczym krowa na
zielonej ∏àce. èle, gdy nauczycielowi nie chodzi o wiedz´, tylko o w∏adz´, w∏asny interes, gdy kry-
tykowi nie chodzi o literatur´, tylko o w∏adz´, o czym w „FA-arcie” (2007, nr 3) pisa∏ Alan
Sasinowski. Taka krytyka mo˝e zaszkodziç – stanàç oÊcià w gardle czytelników, zje∏cza∏oÊcià zep-
suç smak literatury, rozprzestrzeniç wirusa nieczytania. Dobrze, gdy ∏àczy prac´ wyobraêni i
wra˝liwego intelektu, gdy „ja ci poka˝´” nie brzmi jak groêba, ale jak obietnica. Stàd nale˝a∏oby
odradziç krytykom (i nauczycielom): niefrasobliwoÊç, niewiedz´, ch´ç skumplowania si´ z pisarzem
i Êrodowiskiem, b∏aznowanie, fraternizowanie, arogancj´, chamstwo, kurtuazj´, dzia∏anie comme
il faut. 

W koƒcu, trudniej dobrze prze˝yç dzieƒ, ni˝ napisaç/przeczytaç ksià˝k´. èle jest „[...]
zniszczyç ksià˝k´ ze wzgl´du na kilka zdaƒ we niej zawartych. Im mniej si´ jà studiowa∏o, tym le-
piej” – s∏owa Waltera Benjamina mog∏oby staç si´ pierwszym objawem ci´˝kiej choroby. Tomasz
Tabako, polski literaturoznawca pracujàcy w USA, napisa∏, ˝e pytanie o zdrowie krytyki to w grun-
cie rzeczy „pytanie o mo˝liwoÊç krytyki postmodernistycznej w sztuce, a szerzej – o regu∏y etyki post-
strukturalistycznej. Czyli o to jak byç Paulem de Manem w salonie bez Kanta, w Êwiecie bez cen-
trum i bez gwieêdzistego nieba”. 

Chodzi zatem o odpowiednie rozumienie, po∏àczenie greckich phronesis i episteme – o
przemyÊlanà diagnoz´. Stale mocno brzmià Norwidowskie
s∏owa, kierowane do krytyka: „Ty skar˝ysz si´ na ciemnoÊç
mojej mowy; / - Czy te˝ Êwiec´ zapala∏eÊ sam?”. 

Czy te˝ Êwiec´

Joanna Roszak
Krytyk i medycyna





sstt..  ÊÊww..  SSiieerr˝̋aanntt  JJaakkuubb  BBaa∏∏aa∏∏aajjkkaa  ppiisszzee  ll iisstt  bboo  mmuussii  wwyyrrzzuucciiçç  zz  ssiieebbiiee  bbrruudd  

zaczn´ od tej mniej szokujàcej historii nie by∏o mnie tu 3 lata
mój przyjaciel Karol Lufa kiedyÊ razem braliÊmy ró˝ne gówno 
wyjecha∏ i çpa∏ 2 lata w Irlandii wróci∏ i pocià∏ no˝em swojà matk´ 
i siostr´ mówià mi ˝e mia∏ gadzie spojrzenie broni∏ je przed z∏em 
jakimÊ wi´kszym oczy mia∏ przedtem du˝e pi´kne piwne 

poszed∏em do Baby mieszka rzut od szpitala w progu jak nie on
zwraca si´ do mnie „witaj Jakubie” streszcza biblijne pochodzenie 
imienia ostentacyjnie staje przy oknie wskazuje r´kà drzewo 
i mówi „jaki ten Êwiat jest pi´kny Jakubie Jezus mnie kocha” 
koleÊ który przez lata sprzedawa∏ w Tucholi i çpa∏ z ka˝dym 
kto do niego przyszed∏ jak nie on mówi do mnie „Jakubie 
jak ci wszyscy ludzie mogà ˝yç w tak wielkim grzechu”

w PKS-ie Warszawa Zachód – Tuchola wspomnia∏em dawny dzieƒ: 
goràco obaj witajà mnie na dworcu Baba trzyma kie∏bas´ 
widocznie g∏odny by∏ gdy mnie widzi w geÊcie powitania macha 
nad g∏owà p´tem i nagle ono ∏amie si´ w pó∏  
myÊla∏em ˝e si´ poszczamy ze Êmiechu

Micha∏Micha∏



aatthhééiissttee  ppiisszzee  ll iisstt  ddoo  pprrzzooddkkóóww

nie potrafi´ przyjàç do wiadomoÊci innej wersji wydarzeƒ
tam sà niepomocowane koÊci i czaszki dzi´ki którym z pomocà 

nowoczesnych technik mo˝na ustaliç choçby rysy twarzy 
sà dok∏adnie 3 papierosy i setka wódki absolwent 

które upchnà∏em mi´dzy deskami pod pretekstem symbolu 
wybacz, identyfikacja p∏ywa po wodach i sokach w moim ciele

bije rekord Êwiata na 1,5 km stylem zmiennym wybacz 
ale pójd´ dotykaç kobiet wymieniaç poglàdy 

gryêç cukierki wymieniaç poglàdy i dotykaç kobiet

NowakNowak



Tadeusz Julian
PajboÊ

Notatki londyƒsko-
warszawskie
Poni˝sze fragmenty pochodzà z warsavianistycznych notatek
Tadeusza Juliana Pajbosia, prowadzonych dorywczo w okresie
londyƒskim. Geograficzne oddalenie nada∏o im doÊç specyficzny
rys – zacierajàce si´ lub wr´cz mylone szczegó∏y, przetwarzane
przez b∏yskotliwy i syntetyczny umys∏ Mistrza niejako wbrew
jego woli uk∏ada∏y si´ w form´ bardziej przypominajàcà zbiór
anegdot czy mikroopowiadaƒ ni˝ w  suchy materia∏ êród∏owy,
którym w zamierzeniu mia∏y byç. Pewne trudnoÊci natury tech-
nicznej (zawilgocenie fiszek, które by∏y trzymane w ∏azience, w
apteczce, w czerwonej bombonierce z napisem „trucizna”)
sprawiajà, ˝e do ràk czytelnika trafia niniejszym jedynie
skromny iloÊciowo, lecz nie mniej przez to interesujàcy zbiór.
Zadziwiajà w nim nieustanne przeskoki od ciekawostek z
zakresu folkloru miejskiego i historii miasta sensu stricto do
burzliwych dziejów warszawskiego ruchu socjalistycznego.

Aleja Wojska Polskiego. Wojsk Polski, ateista z wielodzietnej, wykluczonej ekonomicznie i
spo∏ecznie rodziny Karaimów. Karier´ zwiàzkowca zaczyna∏ mniej wi´cej w tym samym czasie, co

Izaak Gutkind, pod uÊwiadomionym klasowo okiem Henryka
Batuty. Z czasem, dzi´ki nieprzeci´tnemu talentowi do walki frak-
cyjnej, sta∏ si´ wieloletnim przewodniczàcym warszawskiej
komórki Komunistycznej Partii Polski. Za jego kadencji sk∏ad
osobowy tej˝e skurczy∏ si´ o 30% - i jeszcze d∏ugo potem starzy
towarzysze mówili m∏odym: nie podskakuj, bo pójdziesz do
Wojska.



WWoojjsskk  PPoollsskkii



Hala Wola. Powojenna pisownia zatar∏a tu Êlady historii, ale na szcz´Êcie mo˝na je jeszcze
zrekonstruowaç. Christian Emmanuel Wohl by∏ przemys∏owcem z rodziny z tradycjami,
w∏aÊcicielem kilku „m∏ynów” (to jest tartaków i papierni) na pobliskim M∏ynowie. Elegancki papier
„od Wohla” by∏ niezwykle ceniony w pierwszej po∏owie lat 20. Niestety produkcji zaprzestano w
roku 1926, po spaleniu zak∏adów w trakcie g∏odowych zamieszek. Nastàpi∏o to wkrótce po Êmier-
ci w∏aÊciciela, którego dosi´g∏a zb∏àkana kula wystrzelona z t∏umu strajkujàcych, gdy usi∏owa∏ z
nimi negocjowaç. Niepowodzenie  negocjacji przypisuje si´ temu, ˝e Wohl wyszed∏ do robotników
w asyÊcie trzech oficerów policji, zaÊ jeden z nich wykonywa∏ gesty opacznie zrozumiane przez t∏um
jako próba przyzwania na pomoc stojàcego nieopodal w pe∏nej gotowoÊci i uzbrojeniu plutonu
policji. Poniewa˝ t∏um powinien by∏ rozumieç, ˝e przyzywanie policji jest w danych okolicznoÊciach
zupe∏ne niepotrzebne (za plecami Wohla zwiera∏ w∏aÊnie szyki oddzia∏ wojska, samowolnie
sprowadzony na miejsce przez jego kuzyna, sanacyjnego pu∏kownika von Rauschenberga) zak∏ada
si´ zwykle, i˝ zabójstwa dokona∏ prowokator nas∏any przez spadkobierców. Po˝ar papierni
pokrzy˝owa∏ im szyki – wszystko, co mogli zrobiç, to wyprzedaç zachowane w magazynach reszt-
ki papieru po spekulacyjnych cenach.

CChhrriissttiiaann  EEmmmmaannuueell  WWoohhll



Fort Wola. Wbrew pozorom nie ma nic wspólnego z poprzednio opisywanà postacià. Kurt Wohl
by∏ in˝ynierem od robót ziemnych, podw∏adnym genera∏a Bema zarówno w czasie Powstania
Listopadowego, jak i Wiosny Ludów. Rozstrzelany w 1849 za szpiegostwo bàdê prób´ dezercji
(êród∏a nie zgadzajà si´ w tej kwestii).



Krakowskie PrzedmieÊcie wed∏ug dobrze poinformowanych szarych eminencji z ZLP nie
zmieni∏o po wojnie nazwy, poniewa˝ zdo∏ano przekonaç decydentów, i˝ stanowi ona zupe∏nie
czytelne nawiàzanie do Nowej Huty.

Krzywe Ko∏o nazwane tak zosta∏o pod koniec XVIII wieku, ze wzgl´du na smutne skutki odby-
wajàcych si´ tam nielegalnych wyÊcigów wozów konnych wszelkiego rodzaju i umaszczenia. Co
zaÊ si´ tyczy bazyliszka, poczàtek jego legendzie da∏a autentyczna historia aligatora przy-
wiezionego z Francji przez Marysieƒk´ i zaginionego w odm´tach sto∏ecznej kanalizacji.

KKrraakkoowwsskkiiee  PPrrzzeeddmmiieeÊÊcciiee



KKrrzzyywwee  KKoo∏∏oo

Stanis∏aw Herakliusz Lubomirski
i Zamek Ujazdowski. Plan budynku
i ogrodu sprawia∏, ˝e z okreÊlonych
okien magnat widzia∏ „swoje” cz´Êci
miasta – ufundowany przez siebie
koÊció∏ na Muranowie, jurydyk´ na
Placu Trzech Krzy˝y, wreszcie bli˝ej do-
tychczas niezidentyfikowane posiad∏oÊci
na Solcu. Niech historycy miasta
sprawdzà to na miejscu. Wszystko, co
obecnie mog´ zrobiç, to analiza porów-
nawcza z Pa∏acem Buckingham i jego
osiami widokowymi.



Zygmunt od strony Pragi stanowi pomnik m´skiej si∏y i odwagi, natomiast z drugiej strony
zdaje si´ przygarbiony.
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