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poezja w Polsce nadal nie osiàgn´∏a punktu krytycznego. powiela lub wynajduje
sposoby na opis rzeczywistoÊci, zamiast t´ rzeczywistoÊç krytykowaç.
dlatego pe∏ni tylko i wy∏àcznie funkcj´ spektaklu – jest weekendowà
rozrywkà: dla jednych odÊwi´tnà, dla innych – banalnà. 

w tym spektaklu poezji, który przypomina teatr telewizji, poezja spe∏nia
si´ jako deklamacja w lakierkach, a poeta jak kelner wtyka swoje
menu byle krytykowi. poniewa˝ poezji nie da si´ medialnie sprzedaç,
mo˝e ona byç tylko alibi dla prozy. 

jesteÊmy u∏askawieni obecnà nieobecnoÊcià poezji w spo∏ecznej komunikacji. 

poezja spektaklu nie uczestniczy w niczyim ˝yciu. jest ona organizowana przez nas –
spo∏eczeƒstwo poezji – autorów, redaktorów pism, krytyków, jurorów
konkursów – jako spektakl, w którym reprezentuje rzeczywistoÊç nas
samych jako czytelników. funkcjonuje wi´c na zasadzie sprz´˝enia
zwrotnego. doskonale samozwrotna.

poezja spektaklu to wypromowana przez nas oaza, w której spe∏nia si´ podstawowy
postulat ochronny – dostarczenie nam literalnego spokoju. w aurze
„dobrze, bo jest” nie dochodzi do ˝adnej zmiany. ani na lepsze, ani na
gorsze. mamy za to wybornie, wyÊmienicie, wspaniale, znakomicie,
oryginalnie, rewelacyjnie, fenomenalnie, cudownie. wr´cz
pierwszorz´dnie.

zajmujemy pierwsze miejsca w turniejach, konkursach, na festiwalach. a pierwsze
strony w gazetach to dla nas strony -naste. 

jako organizatorzy poezji spektaklu jednak narzekamy. 

wydawana przez nas poezja powraca do nas w oklejonych taÊmà paczkach. po
obowiàzkowym le˝akowaniu w ksi´garniach. skutecznie hibernuje i
estywuje. nigdy nie goràczkuje.

nasza krytyka poÊwi´ca si´ bardziej spektaklowi ni˝ poezji. 
zabiera poezji czas, w zamian pozbawiajàc jà przestrzeni. 

nasza poezja daje tylko odpowiedzi. 
krytyka stawia jej pytania, a ona jak prymus biegnie do
tablicy.

nasza poezja obchodzi tylko nas samych.  
czujemy si´ zaszczyceni jej bezwarunkowà izolacjà.





nasza poezja nas nie zaskakuje. wiemy, czego si´ po niej nie spodziewaç.

nasza poezja nas nudzi. lecz nie pobudza nawet do womitowania.

nasza poezja wcià˝ daje daje daje... ale nie pozbawia nikogo – niczego. 

bud˝et poetycki nie pozwala na innowacje i ekstrawagancje. sprawdza si´ w nim to,
co od dawna sprawdzone: umottowione recytacje cytatów. czu∏ostkowe
strofy wzruszenia ramionami. ja∏owe bekni´cia wersów. wahade∏kowe
skoki przerzutniowe. zas∏ony dymiàcej metaforyki. frazy prozaicznej
przeci´tnoÊci. 

w niemym kinie poezji nie s∏ychaç deszczu padajàcych kwestii. ale widaç napisy.
podpisy sytuacji codziennych. spa∏em. wsta∏em. jad∏em. pi∏em.
sika∏em. i tak dalej. a ty? ty te˝ spa∏am. wsta∏am. jad∏am. pi∏am.
sika∏am. i tak dalej. no wi´c si´ rozumiemy.

chc´ poezji performatywnej. takiej, która jest przed-stawieniem si´ skupionym nie na
wy-konaniu, ale na dzia∏aniu tu i teraz.

chc´ poezji jako sytuacji artystycznej, której przedmiotem, podmiotem i pomiotem
jest cia∏o tekstu w wibracji sensów.

chc´ dryfowania s∏ów bez trzymania si´ liter. 

chc´, by poezja wytràca∏a z równowagi s∏owa.

zrzuci∏a z siebie kaftan bezpieczeƒstwa formy.

doprowadza∏a do granic wszelkie statecznoÊci.

przesta∏a byç pensjonatem, schroniskiem, h o s -
picjum dla konformistycznego nonkonformizmu. 

postuluj´ pospolite ruszenie liter. 

poezja nie mo˝e byç azylem.



SSppeekkttaakkll,,  ppoojjmmoowwaannyy  jjaakkoo  ccaa∏∏ooÊÊçç,,  jjeesstt
rróówwnnoocczzeeÊÊnniiee  rreezzuullttaatteemm  ii  cceelleemm  iissttnniieejjààcceeggoo
ssppoossoobbuu  pprroodduukkccjjii..  NNiiee  jjeesstt  ddooppee∏∏nniieenniieemm
rreeaallnneeggoo  ÊÊwwiiaattaa,,  jjeeggoo  ddeekkoorraaccyyjjnnàà  oopprraawwàà,,
aallee  ssaammyymm  rrddzzeenniieemm  nniieerreeaallnnooÊÊccii  rreeaallnneeggoo
ssppoo∏∏eecczzeeƒƒssttwwaa..  WWee  wwsszzyyssttkkiicchh  sswwyycchh
ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  ffoorrmmaacchh  ––  iinnffoorrmmaaccjjii  lluubb
pprrooppaaggaannddzziiee,,  rreekkllaammiiee  lluubb  bbeezzppooÊÊrreeddnniieejj
kkoonnssuummppccjjii  rroozzrryywweekk  ––  ssppeekkttaakkll  wwyyzznnaacczzaa
ddoommiinnuujjààccyy  mmooddeell  ̋̋ yycciiaa  ssppoo∏∏eecczznneeggoo..
GGuuyy  DDeebboorrdd,,  SSppoo∏∏eecczzeeƒƒssttwwoo  ssppeekkttaakklluu
[[uuwweerrttuurraa  ddoo  ppooggaaddaannkkiizz  PPoottkkaanneemm]]



TTeemmaatteemm  tteejj  ppooeezzjjii  jjeesstt  kkoonnffoorrmmiizzmm......
z JJaanneemm  PPoottkkaaƒƒsskkiimm
rozmawiajà Maria Cyranowicz, Beata Gula, Micha∏ Kasprzak i Pawe∏ Kozio∏

SS oo cc jj oo ll oo gg ii aa   nn aa gg rr oo dd yy   ll ii tt ee rr aa cc kk ii ee jj

MMaarriiaa  CCyyrraannoowwiicczz:: Co sàdzisz o tegorocznej Nike? 
JJaann  PPoottkkaaƒƒsskkii:: Potwierdza moje widzenie pewnych spraw, bo pokazuje wewn´trznà dynamik´
samej nagrody: nagrodzono pisark´ czwarty raz wybranà przez czytelników, a nie dzie∏o szczegól-
nie istotne w minionym roku.
MC: Ale dynamik´ tej w∏aÊnie nagrody czy wszystkich nagród literackich?
JP: Z tym jest troch´ problem. Bo kiedyÊ, jak z∏y sen Przemys∏awa Czapliƒskiego pokazywa∏, by∏a
tylko jedna Nagroda, a inne stanowi∏y jej odblaski lub naiwne negacje, jak np. nagroda im.
Mackiewicza. Teraz rzeczywiÊcie coÊ si´ zmieni∏o. Pojawi∏y si´ inne, mo˝e równie wa˝ne nagrody,
ale nie podziela∏bym nadziei, ˝e to jest pluralizacja – w takim naiwnie pozytywnym sensie – ˝e jak
ich wi´cej, to demokratyczniej. Tak to chyba nie dzia∏a. Nie jestem te˝ pewien, czy utrzyma si´ sytu-
acja z poprzedniej dekady, w której w∏aÊnie nagroda i jej echa by∏y jakimÊ organizatorem ˝ycia lit-
erackiego. Mo˝e byç tak, ˝e reflektor si´ przesunie. Nagrody wprawdzie b´dà sobie istnia∏y, ale na
zasadach sprzed Nike. Wtedy liczy∏y si´ raczej czasopisma i jakieÊ akcje pokoleniowe. Pokolenia
bruLionu nie definiowa∏y przecie˝ nagrody. Wprawdzie istnia∏a nagroda bruLionu, ale
Êrodowiskowa, lokalna. Nie to dawa∏o s∏aw´ czy rozruch. 
MC: Jednak wieloÊç nagród rodzi jakiÊ pluralizm. Im wi´cej nagród, tym wi´cej Êrodowisk one
zaspokojà. OczywiÊcie te, które dysponujà wi´kszymi mediami, majà swój festiwal bardziej rozd´ty,
jak nagroda Nike. 
JP: Mam wra˝enie, ˝e sumaryczna uwaga poÊwi´cana teraz wszystkim nagrodom razem jest
mniejsza ni˝ uwaga poÊwi´cana niegdyÊ Nike.
BBeeaattaa  GGuullaa:: Nagrody ujawniajà ró˝ne spojrzenia na literatur´ i to te˝ jest w pewnym sensie plu-
ralizm. Jury jakoÊ ró˝nià si´ mi´dzy sobà...  
MC: Nie do koƒca. Nazwiska jurorów i same nominacje cz´sto si´ przecie˝ powtarzajà. 
JP: Zbytnie rozproszenie werdyktów by∏oby niefunkcjonalne, bo nie ustanawia∏oby ˝adnej
dystynkcji. Jakby ka˝dy dosta∏ po troszeczku, to nie by∏oby systemu. A tak nagrody nawzajem
budujà swój presti˝. Na gali Nike wymieniano przy nominowanych, jakie nagrody otrzymali
wczeÊniej. Poza tym, kiedy ju˝ wszystkie Êrodowiska b´dà zaspokojone przez jakàÊ nagrod´, to
totalnie zamknie si´ ca∏y uk∏ad. Wtedy czytelnik stanie si´ ju˝ absolutnie niepotrzebny. WczeÊniej
by∏ chocia˝ potrzebny tym nienagrodzonym. 
PPaawwee∏∏  KKoozziioo∏∏:: Podczas dyskusji na Manifestacjach powiedzia∏eÊ, ˝e Nike czytana zbiorczo jest
pewnego rodzaju tekstem na temat Trzeciej Rzeczypospolitej, bo mówi, jak ona si´ identyfikuje
poprzez literatur´. 
JP: Nagroda Nike czy inne paralelne zjawiska to coÊ w rodzaju nieantropomorficznego podmio-

tu. Ja z grubsza wierz´ w takie troch´ zarzucone ju˝ pomys∏y ze Êmiercià pod-
miotu, Êmiercià cz∏owieka i tak dalej. Wszystkim si´ wydawa∏o, ˝e uciekli spod
topora, tymczasem podmiotowoÊç mamy, ale takà w∏aÊnie pozaludzkà – pod-
miotowoÊç nagrody albo serii literackiej, czego widaç rezonanse w tym
dziesi´cioleciu.
MC: Pisarze sà dla nagrody, a nie nagroda dla nich?
JP: Pisarze sà kimÊ takim jak libreciÊci dla opery, w skrajnym przypadku dla
baletu. Dostarczajà materia∏u dla nagrody. 
PK: Skoro ustaliliÊmy, ˝e to nagroda jest podmiotem, to jakà opowieÊç ten
podmiot snuje?

TTeemmaatteemm  tteejj  ppooeezzjjii  jjeesstt  kkoonnffoorrmmiizzmm......  



JP: To tak naprawd´ dopiero trzeba by zbadaç. Metoda badania by∏aby podobna jak w budowa-
niu wizerunku pisarza na podstawie jego dzie∏ zebranych. Ostatnio tak robi∏em z Iwaszkiewiczem
i wydaje mi si´, ˝e podobnie nale˝a∏oby potraktowaç nagrod´ Nike. Wziàç pod uwag´ nie tylko
list´ laureatów, ale te˝ listy nominowanych, poniewa˝ sens wymaga jakichÊ powtórzeƒ, takich
Derridiaƒskich iteracji. Jedno dzie∏o samo w sobie niewiele znaczy. 
PK: A masz jakàÊ hipotez´, jaka by∏aby opowieÊç tej nagrody? 
JP: Nie by∏aby chyba jakaÊ zaskakujàca. Z grubsza pokaza∏aby to, co si´ ju˝ przeczuwa∏o czy
opowiada∏o na zasadzie chorobowych symptomów, ˝e jedni si´ obra˝ali, inni byli przera˝eni.
Trzeba by jednak zamiast histerycznej narracji o osobistych reakcjach na Nike przeczytaç to
porzàdnie jako opowieÊç. Analogicznie mo˝na tak badaç inne zjawiska, np. wydawnictwo W.A.B.,
czyli swego rodzaju monopolist´.
MC: Wybór Tokarczuk w tegorocznej Nike jest, jak wspomnia∏eÊ, symptomatyczny z tego wzgl´du,
˝e pisarka ju˝ czwarty raz dosta∏a nagrod´ publicznoÊci. 
JP: W ten sposób, jak widaç, seria firmuje samà siebie – swojà przesz∏oÊç, a nie aktualny stan lit-
eratury. To coÊ takiego, jak analiza techniczna na gie∏dzie – nie zastanawiamy si´, czy firma jest w
dobrym stanie, tylko jaki jest kszta∏t przesz∏ego wykresu. 
MC: Ale wydaje si´, ˝e w tym roku jury odpowiedzia∏o w∏aÊnie na oczekiwania odbiorców. 
JP: RozejÊcie si´ nagród jury i publicznoÊci za czwartym razem by∏oby groteskowe.
Jury wi´c uwzgl´dni∏o raczej dzieje nagrody ni˝ swój aktualny gust, czyli bardziej
to, ˝e Tokarczuk dostawa∏a nagrody publicznoÊci, ni˝ to, co teraz napisa∏a.
MMiicchhaa∏∏  KKaasspprrzzaakk:: Nagrody ustanawiajà pewien kanon dzie∏ nagrodzonych, bo
okreÊlone ksià˝ki powtarzajà si´ w bardzo wielu nominacjach. Na ile wi´c te
nagrody sà osobnymi opowieÊciami, a na ile tworzà jednà sformatowanà
narracj´?
MC: Ja mam wra˝enie, ˝e powtarzajà si´ nie okreÊlone ksià˝ki, tylko nazwiska
pisarzy.
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BG: I wydawnictwa.
JP: Nie wiem, bo to jest za Êwie˝a formacja. Mo˝na zauwa˝yç, ˝e mamy teraz znów ci´cie.
Poprzednie by∏o wtedy, gdy powsta∏a Nike, a upad∏ Nowy Nurt. A po dziesi´ciu latach mamy kole-
jne ci´cie: zostaje og∏oszona IV Rzeczpospolita, Nike upada w tej dawnej postaci, zostaje wygnana
na jeden rok z telewizji. Sama nagroda to jakby odczuwa, bo zaczyna si´ zap´tlaç i zjadaç w∏asny
ogon – druga nagroda dla MyÊliwskiego, teraz wreszcie Tokarczuk...
BG: Charakterystyczne, ˝e tegoroczna gala odbywa∏a si´ na Uniwersytecie Warszawskim. Tak
jakby chodzi∏o o pokazanie, ˝e reprezentuje kultur´ wysokà, o pokazanie elity, która czyta, korzys-
ta z bibliotek. Tylko, ˝e to jest troch´ takie teatralne, bo przecie˝ faktycznie poziom czytelnictwa
spada. 
JP: Ta teatralnoÊç by∏aby tu prawdziwsza, bo to jest w∏aÊnie spektakl – jak w has∏ach do dyskusji
na tegorocznych Manifestacjach. Wbrew pozorom funkcjonowanie nagród b´dzie bardziej pro-
mowaniem ich fundatorów ni˝ twórców, np. kolejnych prezydentów miast, jak przy nagrodzie
warszawskiej.
MC: Wydaje mi si´ ciekawe, ˝e Jerzy Jarniewicz, kiedy mówi∏ o nagrodzie Gdyni, powiedzia∏, ˝e
teraz wychodzimy z salonu. A Beata z kolei mówi o elitarnoÊci Nike, czyli w∏aÊnie o salonie. 
PK: Jarniewicz pewnie uwa˝a, ˝e d˝entelmeni nie rozmawiajà o pieniàdzach.
BG: Poza tym Jarniewicz jest przekonany, ˝e nagroda Gdyni jest ewenementem na rynku, bo
wprawdzie ma promowaç miasto, ale nagradza twórców nieznanych, przynajmniej na etapie nom-
inacji.
JP: Wydaje mi si´, ˝e to taka gra ma∏o mogàcych w∏adców lokalnych. Prezydent miasta ma
niewiele realnej w∏adzy, wi´c organizuje sobie igrzyska. To ma ewidentnie dworski sens. Tak jak
kiedyÊ w∏adcy op∏acali poetów, bo wypada∏o, ˝eby ktoÊ pisa∏ o nich pochwalne eposy.

PPootteennccjjaa∏∏  cczzyytteellnniicczzyy  ppooeezzjjii

BG: MyÊl´, ˝e powstawanie nagród pociàgnie za sobà tworzenie wi´kszej iloÊci stypendiów dla lit-
eratów, ale w ogóle nie widaç, ˝eby nak∏ady ksià˝ek mia∏y wzrosnàç. Wr´cz odwrotnie, zamykane
sà ksi´garnie. Paƒstwo chce utrzymaç literatów, by pisali, lecz z drugiej strony temu systemowi w
ogóle nie zale˝y, ˝eby ktokolwiek to czyta∏. 
PK: Lem, gdy recenzowa∏ ksià˝ki nieistniejàce, opisywa∏ publikacj´ jakiegoÊ nawiedzeƒca, który
stwierdzi∏, ˝e w∏aÊciwym sposobem funkcjonowania literatury w sytuacji nat∏oku ludzi, którzy chcà
w ten sposób si´ spe∏niç, by∏oby fundowanie stypendiów za... niepisanie. W ciàgu pi´ciu lat mo˝na
by by∏o napisaç jeden tomik czy nowelk´, a cokolwiek ponadto, to by∏by eksces, czyli wyra˝anie
indywidualnoÊci, za które trzeba p∏aciç utratà wszystkich przywilejów, jakie si´ mia∏o, nie piszàc.
Czy to nie o to chodzi? 
BG: Przy takich niewielkich nak∏adach poezji, 300–500 egzemplarzy, nie ma zupe∏nie mo˝liwoÊci
dotarcia do jakiegokolwiek czytelnika. Na rynku istniejà raptem trzy firmy dystrybucyjne, które zaj-
mujà si´ tzw. niszówkà, i to nie najlepiej funkcjonujàce. Ksi´garze w ogóle nie chcà ksià˝ek poet-
yckich, bo si´ nie sprzedajà... 
JP: A mi si´ wydaje to troch´ zrzucaniem odpowiedzialnoÊci – na czytelnika, na system...
BG: Czapliƒski powiedzia∏ na dyskusji we Wroc∏awiu, i ja si´ z nim zgadzam, ˝e na studiach na
odkrywanie poezji jest ju˝ za póêno. A jak ma 18-latek z Sandomierza odkryç poezj´, skoro ksià˝ki
nie docierajà po prostu ani do bibliotek, ani do ksi´garƒ?

JP: Ale wspó∏czesna poezja jest pisana w taki sposób, ˝e wcale nie zabiega
o czytelnika. To troch´ przypomina relacj´ mi´dzy lingwistami sensu stricte a
Nowà Falà. Karpowicz wypracowa∏ jakàÊ technik´, jednak dopiero Nowa
Fala wykorzysta∏a jà do treÊci i t´ treÊç ponios∏a „w lud”. A wi´c wcale nie jest
tak, ˝e wiersze by si´ sprzeda∏y, gdyby istnia∏ inny mechanizm organizacji
spo∏eczno-rynkowej.
MMKK:: Rok temu podczas lubelskiego panelu z okazji Pory Prozy Igor
Stokfiszewski zapyta∏ Jasia Kapel´, dla kogo si´ pisze, a Kapela
odpowiedzia∏: dla rodziny i znajomych. 



MC: Bo taka jest strategia Kapeli: mówiç rzeczy niewygodne jako oczywiste.
PK: Wydaje mi si´, ˝e Êlàska szko∏a poezji ˝ycia jako sposób pisania doÊç lekki i przyjemny, choç
nie pozbawiony ch´ci, ˝eby o czymÊ tam opowiedzieç – ma jakiÊ potencja∏ czytelniczy, a jakoÊ si´
go zaprzepaszcza.
JP: Ja nieufnie podchodz´ do potencja∏u, który jakoÊ przez lata nie mo˝e si´ zrealizowaç i to mimo
braku katastrof naturalnych. W najnowszej poezji s∏owo jest tak skonstruowane, ˝e nie jest
bezpoÊrednie. Dotrze do jurora, ale do czytelnika ju˝ nie. W∏aÊciwie tu nawet nie chodzi o to, ˝e
forma jawi si´ jako trudna. Przecie˝ sà przyk∏ady poezji formalnie bardzo przyst´pnej, tylko ˝e ta
poezja nie ma w zasadzie nic do powiedzenia. Wydaje mi si´ czasem, ˝e tematem tej poezji jest
konformizm poety wobec kolegów-jurorów. 
MC: W zupe∏noÊci si´ zgadzam!
MK: Wprawdzie spad∏y nak∏ady tomików poetyckich w ostatnich dwóch latach, ale wzros∏a liczba
poetyckich festiwali.
JP: Bo kiedy na festiwalach poeci przebywajà razem, nie czujà si´ samotni. Poza tym, to w∏aÊnie
jest sens bie˝àcej twórczoÊci literackiej – ˝eby wystàpiç, ˝eby si´ pokazaç.
BG: Te festiwale mno˝à si´ na zasadzie zupe∏nego odruchu. Na przyk∏ad ka˝dy teraz w klubie
chce mieç poezj´, literatur´, chocia˝ nikt jej nie czyta, ale przecie˝ to takie „elitarne”.
JP: Ty uwa˝asz te dzia∏ania za nietrafione, a one sà jak najbardziej trafione z
punktu widzenia logiki ˝ycia literackiego. 
BG: Tak naprawd´ nie wiadomo, czemu to s∏u˝y, ale jest jakieÊ przekonanie, ˝e te
dzia∏ania razem wzi´te mogà przyczyniç si´ mo˝e nie do powstawania
wartoÊciowszej poezji, ale do wzrostu liczby odbiorców.
JP: No tak, jak b´dzie wi´cej poetów, to oni z uprzejmoÊci b´dà si´ czytaç
nawzajem.
MC: Na tych wyst´pach s∏owo poetyckie w po∏àczeniu z wizualizacjà czy muzykà
mo˝e dotrzeç mocniej do czytelnika. 



JP: CoÊ w tym jest, ale to nadal gra ze spojrzeniem, takim Lacanowskim. ˚eby zneutralizowaç sys-
temowe spojrzenie jurora czy wydawcy, ∏apie si´ jakieÊ inne spojrzenie i wizualnoÊç mo˝e byç tu
dobrym rozwiàzaniem. 
BG: Chodzi te˝ o to, ˝eby i poeci, i artyÊci troch´ wyszli ze swoich gett, bo mogà stworzyç mod´
na twórcze dzia∏anie, na odejÊcie od telewizora, wejÊcie w innà przestrzeƒ.
JP: Traktujesz to jak Êrodek do celu. A moim zdaniem to jest skoƒczony spektakl. Nie ma co si´
zastanawiaç, kiedy on przyniesie wreszcie owoce, tylko zrozumieç go takim, jaki jest tu i teraz.

UUwwaaggaa::  ggrraa  oo  uuwwaagg´́

MMKK:: W swoim artykule analizujàcym Êrodowiska literackie w Polsce mówi∏eÊ, ˝e poeci piszà w
okreÊlonym kodzie swojej grupy.
JP: Tak, ich adresatem nie jest tzw. zwyk∏y czytelnik. Ale nie chodzi mi tu o dos∏owne trywialne
znaczenie, ˝e pisze si´ Êwiadomie dla kolegów i to si´ w takim towarzyskim kontakcie wyczerpuje.
U Blooma relacja poety z prekursorem to nie jest relacja towarzyska, tylko kryje si´ w strukturze
tekstu. Poeta walczy z prekursorem obiektowo uobecnionym jako g∏os, taki g∏os jak u Jacka
Gutorowa w Niepodleg∏oÊci g∏osu [„ustawienie g∏osu”, „niepodleg∏oÊç g∏osu, który trzeba
wydobyç”, „g∏os liryczny”, „g∏os dobiegajàcy z wn´trza tekstu”, itd.]. Chodzi wi´c tutaj o g∏os rozu-
miany po Lacanowsku jako jeden z obiektów. W X Seminarium Lacan mówi o g∏osie, ˝e to jest to,
co wywo∏uje l´k, a wi´c ∏àczy si´ jakoÊ z Bloomowskim l´kiem przed wp∏ywem. Na przyk∏ad dla
Iwaszkiewicza g∏osem prekursora by∏ Karol Szymanowski. Niestety, nie za bardzo to dotyczy
wspó∏czesnej poezji. Nie jest wprawdzie tak, ˝e model Bloomowski nie dzia∏a ju˝ zupe∏nie, ale
wyczerpa∏ si´ jako pozytywna si∏a kulturotwórcza. Wspó∏czeÊnie np. Adam Zagajewski ciàgle
tworzy op´tany g∏osem Zbigniewa Herberta, ale efekt poetycki nie jest taki, jaki Bloom sobie
wymarzy∏.
MC: A co mamy zamiast tego g∏osu?
JP: Skoro mamy spektakl, to wa˝ne jest spojrzenie – drugi z Lacanowskich obiektów, z Seminarium
XI. Mo˝na to zastosowaç do opisu pseudo-bloomowskich mechanizmów dzia∏ania literatury.
Czapliƒski si´ tym pos∏uguje, gdy pisze w Powrocie centrali o funkcjonowaniu nagród literackich:
np. „˝yjemy w paƒstwie synoptykalnym”, „spo∏eczne dà˝enie do bycia widzianym”, itd. Dawny sys-
tem Bloomowski si´ wyczerpa∏ i rodzi potworki. Zamiast wi´c l´ku i g∏osu mamy nowy system opar-
ty na spojrzeniu.  
MMKK:: Na poczàtku lat 90. poeci masowo odcinali si´ od zwiàzków z dykcjami wczeÊniejszymi czy
po prostu innymi, natomiast dzisiaj zauwa˝yç mo˝na, ˝e niektórzy wr´cz manifestujà swoje afili-
acje z okreÊlonà poezjà. Agnieszka Wolny-Hamka∏o czy Marta Podgórnik nie ukrywajà, ˝e sà
akolitkami Andrzeja Sosnowskiego.
PK: To jest w∏aÊnie odwrotny proces do tego, o którym mówi Bloom. JeÊli jego teoria nadal by
funkcjonowa∏a, a nie by∏a opisem jakiegoÊ historycznego etapu, to teraz bylibyÊmy Êwiadkami
krwawej walki z Sosnowskim, a nie powtarzania po nim. 
JP: No w∏aÊnie, bo g∏os i logika l´ku przed wp∏ywem si´ wyczerpa∏y. Mamy teraz spojrzenie, które
jest po drugiej stronie, spojrzenie, które jest konkurencyjnym obiektem.
PK: Sam Sosnowski pisze chyba nadal w paradygmacie g∏osu, z tym ˝e to nie jest g∏os poje-
dynczego autora, tylko literatury anglosaskiej.

JP: Gutorow chce byç ca∏y czas w tamtym systemie, bo charak-
terystyczne, ˝e jak chwali g∏os, to krytykuje socjologi´: „Czytam wi´c
o manifestacjach pokoleniowych, o ugrupowaniach literackich i
uk∏adach panujàcych w Êwiecie literackim, spotkaniach, imprezach,
ale to nie ma nic wspólnego z literaturà”.
MC: Jego wywody sà zatem anachroniczne.
JP: Tak, w tym sensie, ˝e dobrze by opisywa∏y relacje Mi∏osza z
Iwaszkiewiczem albo Ró˝ewicza z Mi∏oszem. Gutorowowi, tak jak i
Jarniewiczowi, wydaje si´, ˝e jest jeszcze ciàgle tak jak dawniej. A
przecie˝ nie jest. 



PPooeettaa  wwyycchhoowwaannyy  ww  kkuullttuurrzzee  ppoocczzuucciiaa  wwiinnyy
nniiee  mmoő̋ ee  ccooffnnààçç  ssií́   ddoo  ssttaannuu  cchhaaoossuu,,  mmuussii
zzaaaakkcceeppttoowwaaçç  bbrraakk  ppiieerrwwsszzeeƒƒssttwwaa  ww  aakkcciiee
ssttwwoorrzzeenniiaa,,  aa  wwií́ cc  ii  ffiiaasskkoo  ww∏∏aassnnyycchh  wwrróó̋̋ bb,,
ppiieerrwwsszzàà  zz  wwiieelluu  kkoolleejjnnyycchh  mmaa∏∏yycchh  ÊÊmmiieerrccii,,
zzaappoowwiiaaddaajjààccyycchh  oossttaatteecczznnàà  zzgguubb́́ ..  JJeeggoo
ss∏∏oowwoo  nniiee  jjeesstt  wwyy∏∏ààcczznniiee  jjeeggoo
ss∏∏oowweemm,,  jjeeggoo  mmuuzzaa  ppuusszzcczzaa∏∏aa  ssií́
zz  wwiieelloommaa  iinnnnyymmii..
HHaarroolldd  BBlloooomm,,  LĹ́ kk  pprrzzeedd
wwpp∏∏yywweemm
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PPooeeccii,,  kkttóórrzzyy  ppoojjaawwiiaajjàà  ssii´́
ttaakk  ppóóêênnoo  ww  ppoorrzzààddkkuu  ttrraaddyy--
ccjjii,,  ssàà  zzaarróówwnnoo  AAddaammaammii
jjaakk  ii  SSzzaattaannaammii..  ZZaacczzyynnaajjàà
jjaakkoo  lluuddzziiee  nnaattuurraallnnii,,  kkttóórrzzyy
ooddmmaawwiiaajjàà  ddaallsszzeejj  kkoonnttrraakk--
ccjjii,,  kkooƒƒcczzàà  zzaaÊÊ  jjaakkoo  ppooddmmiioo--
ttyy  zzaawwiieeddzziioonnyycchh  pprraaggnniieeƒƒ,,
lluuddzziiee  rroozzcczzaarroowwaannii  ttyymm,,  ˝̋ee
nniiee  mmooggàà  nnaaddaaçç  sswwoojjeemmuu
zzaahhaarrttoowwaanniiuu  rroozzmmiiaarróóww
aappookkaalliippttyycczznnyycchh..  [[......]]
PPrrzzeecchhooddzzàà  pprrzzeezz  ffaazz´́  nnaattuu--
rraallnneejj  iinntteennssyyffiikkaaccjjii,,  kkttóórraa
cchhaarraakktteerryyzzuujjee  AAddaammaa,,  oorraazz
pprrzzeezz  ffaazz´́  hheerrooiicczznneeggoo
ssaammoossttaannoowwiieenniiaa  ww∏∏aaÊÊcciiwwàà
SSzzaattaannoowwii  ww  ookkrreessiiee  jjeeggoo

kkrróóttkkiieejj  nnaaddnnaattuurraall--
nneejj  cchhwwaa∏∏yy..
HHaarroolldd  BBlloooomm,,  LL´́kk
pprrzzeedd  wwpp∏∏yywweemm



MC: Wróçmy mo˝e do kwestii spektaklu. 
JP: Afektywnym korelatem g∏osu jest l´k. Prekursor przemawia i napawa nas l´kiem, tak jak g∏os
Jahwe przemawiajàcego do narodu wybranego. Natomiast korelatem spojrzenia u Lacana, który
wprost powo∏uje si´ na Sartre‘a, jest wstyd. KtoÊ na nas patrzy i si´ wstydzimy. W zewie g∏osu
chodzi o pragnienie Innego, pragnienie z zewnàtrz – prekursor czegoÊ od nas chce, my nie wiemy,
czego i to budzi l´k. Spojrzenie zaÊ wyciàga z nas nasze w∏asne pragnienia, tak jak w przypadku
gdy ktoÊ zosta∏ przy∏apany na podglàdaniu przez dziurk´ od klucza. Zostaje zdemaskowany jako
podglàdacz i si´ wstydzi.
MC: Kto zatem patrzy na poet´?
JP: MyÊl´, ˝e patrzy juror nagrody, patrzy te˝ krytyk. Prowadzà oni z poetà pewnà gr´, agon, ale
nie za pomocà g∏osu, tylko spojrzenia. Poeta oczywiÊcie musi si´ troch´ ods∏oniç, by jakoÊ dotrzeç
do nagrody, ale te˝ troch´ zas∏oniç, ˝eby nie pokazaç za du˝o, bo si´ wstydzi. Na pewno ju˝ tyle
zas∏oni∏, ˝e nic ciekawego dla czytelnika na zewnàtrz nie zostanie. Ekshibicjonizm mo˝e byç jednà
ze strategii zaprzeczania wp∏ywowi. Tak czy inaczej toczy si´ gra o spojrzenie, o uwag´. Poniewa˝
jest to perwersyjnie uwik∏ane, z regu∏y nie b´dzie to po prostu gra o uwag´ czytelnika.
BG: Je˝eli go nie ma, to trudno o niego graç.
JP: Ale nie b´dzie go nigdy, jeÊli si´ uczciwie o niego nie zagra.
BG: Wydaje mi si´, ˝e sà tacy poeci, którzy grajà o odbiorc´.
JP: Moim zdaniem nie ma. Gra si´ z obiektem – tzn. we mnie samym jest zawsze to coÊ poza mnà,
czy to g∏os, czy spojrzenie. W ogóle nie istnieje taka sytuacja komunikacyjna: pisarz – czytelnik.
Pytanie o udra˝nianie tego kana∏u jest wi´c nieadekwatne. Tego kana∏u nie ma, bo komunikacja
nie odbywa si´ z czytelnikiem, tylko z jurorem, wydawcà, redaktorem czasopisma. Linia jest
za∏amana. Czytelnik patrzy na nagrod´ albo na seri´ wydawniczà, a nagroda patrzy na pisarza.
BG: Chyba mo˝e byç jakaÊ bezpoÊrednia droga od artysty do odbiorcy.
JP: Z moich obserwacji wynika, ˝e teraz nie ma, choç chyba kiedyÊ bywa∏a.
BG: Wydaje mi si´, ˝e poeta czy prozaik, jeÊli chce, mo˝e sam sobie stworzyç t´ drog´ do odbior-
cy. Wed∏ug mnie zrobi∏ to Âwietlicki poprzez Êpiewanie swoich tekstów. On jest zresztà chyba
jedynà osobà ze Êredniego ju˝ pokolenia wypromowanà przez media. Wokó∏ niego zosta∏ zbu-
dowany mit rockmana i barda wykonujàcego swojà poezj´ z muzykami, Trzaskà czy Tymaƒskim. 
JP: Ale czy to jest jeszcze poeta? Chyba raczej ju˝ osobowoÊç medialna. Jako wiersze jego teksty
sà gorsze ni˝ kiedyÊ.
BG: Âwietlicki dociera jako osobowoÊç medialna i te˝ jako poeta, bo ktoÊ przecie˝ si´ga do jego tomików.
JP: Jego sukces jest spory jak na pokolenie, ale w porównaniu ze starymi mistrzami doÊç ograni-
czony. OczywiÊcie lepsze to ni˝ nic.
MC: Czy chodzi ci o to, ˝e to nie jest poezja, która mog∏aby dostaç Nobla?
JP: Chodzi mi o generowanie jakiegoÊ Êwiatopoglàdu tak˝e na poziomie moim, akademickim.
Jest ˝enujàcy wysyp prac o Ró˝ewiczu – sam zresztà jednà pope∏ni∏em, kiedy nie by∏o ich jeszcze
tak du˝o. One sà wszystkie niemal identyczne, ale ciàgle pojawiajà si´ kolejne. A poezja Âwietlick-
iego nawet na tym poziomie nie generuje ˝adnego dyskursu sekundarnego.  
PK: Tkaczyszyn-Dycki ju˝ troch´ tego dyskursu akademickiego generuje, ma chyba jakiÊ wp∏yw na
publicznoÊç i stworzy∏ sobie pozycj´ porównywalnà z Grochowiakiem czy Nowakiem, czyli z taki-
mi poetami, którzy byli dobrzy, ale z jakiegoÊ powodu nie weszli do mainstreamu. 
MC: Mo˝e to kwestia czasu. Trzeba chyba jeszcze poczekaç na te prace o Dyckim czy Âwietlickim. Co
innego, ̋ e tak naprawd´ na uniwersytecie nie mo˝na pisaç o poczàtkujàcym poecie, który wyda∏ tylko
trzy tomiki.
JP: Wyobra˝am sobie, ˝e konserwatywni promotorzy mogà byç przeciwni,
ale mo˝e dlatego, ˝e nie widzieli do tej pory przekonujàcych tekstów opar-
tych na tym materiale. To troch´ jest problem, bo przyznam, ˝e jak czytam
recenzje nawet takich naukowych czytelników jak Czapliƒski, to jestem
zwykle rozczarowany. Uwielbiam jego teksty panoramiczne, przekrojowe,
bo umie patrzeç na ˝ycie literackie. Jego Kalendarium wydaje mi si´ bar-
dzo dobrym pomys∏em, choç niewykorzystanym dostatecznie przez odbior-
ców i przez autora troch´ te˝. Natomiast w recenzjach mówi niewiele.



PK: To, co si´ pisze w recenzjach, jest chyba cz´Êcià tego spektaklu, który odbywa si´ na poziomie
spojrzenia. 
JP: Jednak to charakterystyczne, ˝e nie ma w∏aÊciwie ˝adnych porzàdnych monografii poetów
wspó∏czesnych, poza najstarszym pokoleniem, które zamyka jeszcze poprzednià epok´. Byç mo˝e
ci nowi poeci nie sà tego typu bohaterami, o których warto by w ten sposób pisaç.  

KKrryyttyykkaa  cczzyy  rreepprroodduukkoowwaanniiee  ssppeekkttaakklluu

BG: JeÊli mo˝na pewne mechanizmy spektaklu unaoczniç, to czy jest jakaÊ mo˝liwoÊç wyjÊcia z
tego spektaklu?
JP: Na zasadzie jakiejÊ in˝ynierii, ˝e wyobra˝amy sobie, jak powinno byç i przebudowujemy ˝ycie
literackie wed∏ug tego planu? – To nie. Wydaje mi si´ – a to wynika troch´ z mojego zawodu, a
troch´ z przesàdów filozoficznych – ˝e podstawà powinno byç zrozumienie. Po prostu formacja
Êwiatopoglàdowo-intelektualno-literacka musi dobiec do swego koƒca, w takim Heglowskim sen-
sie – tzn. zdobyç samoÊwiadomoÊç. 
BG: Sà jednak próby wychodzenia z tego spektaklu, podejmowane chocia˝by przez Êrodowisko
Krytyki Politycznej, np. dzia∏ania Igora Stokfiszewskiego. 
JP: By∏oby fajnie, gdyby Stokfiszewski potrafi∏ pokazaç za pomocà analizy tekstów konkretne
uwarunkowania polityczne, o których mówi, ale on ostatnio przeszed∏ na hodowanie poetów poli-
tycznych.
PK: Ja mam wra˝enie, ˝e im bardziej Stokfiszewski si´ upolityczni∏, tym wi´cej w jego tekstach jest
postulatów ni˝ analizy lektury.  
BG: Obecnie trwa festiwal Pora Prozy i Krytyka Polityczna ma w nim dominujàcà pozycj´. Mo˝na
tylko pozazdroÊciç si∏y przebicia. Ale wydaje mi si´, ˝e udzia∏ Krytyki Politycznej w kulturze jest o
tyle po˝yteczny, ˝e wymaga wr´cz bezpoÊrednich odpowiedzi z innych Êrodowisk.
JP: Sympatyzuj´ z intencjami, natomiast wydaje mi si´, ˝e w tym wykonaniu to jest reprodukowanie
spektaklu, a nie analiza spektaklu. To jest takie naiwne lustrzane odwrócenie, jak nagroda im.
Mackiewicza by∏a wobec Nike. 
BG: Je˝eli ktoÊ wprowadza sztuk´ w miejsca publiczne, anga˝uje do swoich dzia∏aƒ artystów, jak
Krytyka Polityczna ˚mijewskiego, Rajkowskà czy grup´ Two˝ywo, to te˝ w jakimÊ sensie zmusza do
wyjÊcia ze ÊrodowiskowoÊci – w przypadku literatury wyjÊcia w kierunku czytelnika.
JP: Czyli tworzenia spektaklu na wi´kszà skal´. 



SSSSppppeeeekkkk ttttaaaakkkk llll     mmmmaaaa    zzzzaaaassssaaaaddddnnnniiii cccczzzzoooo    ttttaaaauuuuttttoooo----
llllooooggggiiii cccczzzznnnnyyyy     cccchhhhaaaarrrraaaakkkk tttteeeerrrr,,,,     jjjj eeeeggggoooo    ÊÊÊÊ rrrrooooddddkkkk iiii
ssssàààà     bbbboooowwww iiii eeeemmmm    tttt oooo ˝̋̋̋ssssaaaammmmeeee     zzzz     jjjj eeeeggggoooo
cccceeee llll eeeemmmm....     JJJJeeeessss tttt     ssss ∏∏∏∏ooooƒƒƒƒcccceeeemmmm,,,,     kkkk ttttóóóórrrreeee    nnnniiiiggggddddyyyy
nnnn iiii eeee     zzzzaaaacccchhhhooooddddzzzz iiii     nnnnaaaadddd     iiiimmmmppppeeee rrrr iiii uuuummmm
nnnnoooowwwwoooocccczzzzeeeessssnnnneeee jjjj     bbbbiiiieeeerrrrnnnnooooÊÊÊÊcccc iiii ....     PPPPooookkkkrrrryyyywwwwaaaa
ccccaaaa∏∏∏∏àààà    ppppoooowwwwiiiieeeerrrrzzzzcccchhhhnnnniiii ´́́́    ÊÊÊÊwwwwiiiiaaaattttaaaa    iiii     nnnnuuuurrrrzzzzaaaa
ssss iiii ´́́́    nnnn iiii eeeeddddbbbbaaaa llll eeee     wwww    pppprrrr zzzzeeeessss tttt ----
wwwwoooorrrrzzzzaaaacccchhhh    wwww∏∏∏∏aaaassssnnnneeee jjjj     cccchhhhwwwwaaaa∏∏∏∏ yyyy....
GGGGuuuuyyyy     DDDDeeeebbbboooo rrrr dddd ,,,,
SSSSppppoooo∏∏∏∏eeeecccczzzzeeeeƒƒƒƒssss ttttwwwwoooo    ssssppppeeeekkkkttttaaaakkkklllluuuu

foto: Gil Gilling



PK: Zastanawiam si´ nad tym, ˝e coraz trudniej przeczytaç tekst, który by jakoÊ porusza∏ kwestie
polityczne, a nie osuwa∏ si´ w banalnà propagand´ i nie mia∏ defektów rzemios∏a, jak w przypadku
ksià˝ek Ha!artu. 
MC: Stokfiszewski twierdzi, ˝e nie tyle forma poezji utrudnia dost´p do czytelnika, ile niezaj-
mowanie przez nià ˝adnego stanowiska wobec ró˝nych problemów spo∏ecznych czy politycznych
powoduje jej izolacj´.
JP: Nie jestem pewien, czy polityka tu jest dobrà filozofià pierwszà. Wydaje mi si´, ˝e ona jest w
tej chwili bardzo zale˝na od ekonomii, co widaç na przyk∏adzie obecnego kryzysu w Stanach.
Analiza ekonomiczna by∏aby wi´c bardziej efektywna ni˝ polityczna, która musi byç naiwna o tyle,
˝e polityka jest tylko symptomem ekonomii. 
MC: Mi si´ wydaje, ˝e Stokfiszewskiemu wcale nie chodzi o to, by poeci nagle zacz´li pisaç wier-
sze np. antypisowskie.
BG: Oj, chodzi, chodzi. KiedyÊ powiedzia∏, ˝e w zasadzie to najwa˝niejsze jest to, jaki poeta ma
Êwiatopoglàd. Weê pod uwag´ t´ ksià˝k´ antypisowskà Micha∏a Zygmunta.
JP: To nie mo˝e oczywiÊcie polegaç na pisaniu „na temat” – tak jakby nigdy nie by∏o krytyki
reprezentacji – bo wyjdzie z tego ˝a∏osny realizm. Micha∏ Pawe∏ Markowski poleca∏ wprawdzie czy-
tanie Balzaka, ale nie przesadzajmy. 
PK: Realizm wymaga jeszcze pewnej solidnoÊci warsztatowej.
BG: Najgorsze jest to, ˝e u nas nie ma przemys∏u kulturalnego, nie kszta∏ci si´ wi´c odbiorcy, nikt
na to nie przeznacza w∏aÊciwie Êrodków. A poezja jako us∏uga kulturalna mo˝e byç czymÊ, co
ludzie b´dà kupowali. 
JP: OczywiÊcie, ludzie mogà kupowaç poezj´ ze wzgl´du na wartoÊç u˝ytkowà, bo np. znajdà w tych
wierszach coÊ, co ich „ubogaci”. Ale mo˝e to byç te˝ znowu logika spektaklu – w pewnym momen-
cie b´dzie wypada∏o mieç na pó∏ce tomiki poetów z jakiejÊ formacji – oprawione, ze z∏oceniami.
BG: I przynajmniej ktoÊ je przejrzy! MyÊl´, ˝e trzeba prowadziç edukacj´ kulturalnà klasy Êredniej,
która jest przecie˝ g∏ównym czytelnikiem. JeÊli klasa Êrednia kupi poezj´, to b´dzie mo˝na
zwi´kszyç nak∏ad i dotrzeç wreszcie te˝ do tego odbiorcy, który jest po˝àdany. 
JP: Problem w tym, ˝e zanim to dojdzie do odbiorcy, dla którego by mog∏o byç po˝yteczne, to
poeta ju˝ si´ tak skorumpuje, ˝e jego pisanie nie b´dzie mia∏o ˝adnej wartoÊci.
BG: Dlaczego? Przecie˝ nie chodzi o to, ˝eby pisaç tylko dla pieni´dzy. Mechanizmy rynkowe to
sà mechanizmy, w których autor ju˝ nie bierze udzia∏u, tylko wydawca i animator kultury, instytu-
cje, fundacje, itd.  
PK: Nie ma ró˝nicy mi´dzy pisaniem dla pieni´dzy a pisaniem dla marketingu. To wprowadza te
same defekty.
BG: Wytwarzanie nawet w spektaklu potrzeb intelektualnych w klasie Êredniej tak, ˝eby ona jed-
nak czyta∏a pewne rzeczy, nie jest niczym z∏ym. 
JP: Ale to nie dzia∏a. Ja coÊ podobnego obserwowa∏em na bardzo wybitnych i utalentowanych lit-
eraturoznawcach, którzy zapragn´li szerszej publicznoÊci, i zanim zdà˝yli wychowaç jakàkolwiek
publicznoÊç – sami popadli w efekciarstwo. 
BG: To dlaczego w PRL-u pisarz zajmowa∏ tak wysokà pozycj´, mimo ˝e chyba mniej osób mia∏o
takie wykszta∏cenie jak dzisiaj? Nak∏ady by∏y ogromne, bo ksià˝ka by∏a tania.
JP: Wtedy mieliÊmy do czynienia z lepszà komunikacjà poety z czytelnikiem, ale nie wierz´, ˝e odt-

worzymy t´ sytuacj´ w nowych warunkach. Trzeba produkowaç
teksty, które b´dà coÊ oferowa∏y czytelnikowi, a nie teksty, które
tak naprawd´ w strukturze g∏´bokiej sà po to, by autor zaintere-
sowa∏ ulubionego krytyka. Lada moment pojawià si´ m∏odzi
poeci, którzy b´dà pisaç pod Stokfiszewskiego. 
MMKK:: Ja myÊl´, ˝e Stokfiszewski wypowiada si´ przede wszystkim
przeciwko; przeciwko uprawianiu poezji wy∏àcznie w obr´bie
niej samej, posi∏kujàcej si´ samà sobà, poezji, która przestaje
byç kompatybilna z rzeczywistoÊcià, w jakiej powstaje. Poeci
bowiem g∏ównie powielajà paradygmaty. Nawet jeÊli piszà o



rzeczywistoÊci za oknem, to poza kilkoma nowymi gad˝etami od 30 lat w ich wierszach wyglàda
ona tak samo. 
JP: Jak chcia∏em na zaj´ciach ze studentami poruszyç aktualny temat, to nie mog∏em si´gnàç po
literatur´ wspó∏czesnà, tylko musia∏em si´ odwo∏aç do Martwej natury z w´dzid∏em, gdzie jest
opisany krach na gie∏dzie tulipanowej.
PK: No w∏aÊnie, problem z dziedzictwem Mi∏oszowo-Herbertowym polega na tym, ˝e wyrzucajàc
je za okno, wyrzucamy równie˝ jednà cennà rzecz, jakà by∏ dyskursywny charakter tekstu poetyck-
iego. Z dzisiejszego punktu widzenia jest ca∏a masa powodów, dla których nie powinno si´ tak
obecnie pisaç, ale nie wiadomo, jak obejÊç te problemy, nie tracàc jednoczeÊnie mo˝liwoÊci
wypowiadania si´ na temat. 
JP: Ale to w∏aÊnie nie musi byç dyskursywne, nie na powierzchni. Iwaszkiewicz nie jest dyskursy-
wny i nie da si´ go tak bezpoÊrednio przeczytaç jak Herberta czy Mi∏osza, ale da si´ go przeczy-
taç filozoficznie i wyciàgnàç z niego ten dyskurs. Dla mnie literatura jest w jakimÊ sensie badaniem
rzeczywistoÊci. Ma byç realistyczna, ale nie w sensie stylu realistycznego.
PK: Teraz wiele tekstów zupe∏nie nie ma tematu. To, co mówisz o spojrzeniu, o nowym paradyg-
macie, to tak naprawd´ jest paradygmat tekstów, których tematem jest prezencja. 
JP: To nie musi si´ tak bezpoÊrednio przejawiaç. Jak w analizach Bloomowskich – l´k przed
wp∏ywem nie polega po postu na tym, ˝e podmiot liryczny jest zastrachany. Czyli obecne zadanie
to wypracowanie nowej retoryki czytania – czegoÊ takiego, co Bloom zrobi∏ dla swojej formacji,
która ju˝ odesz∏a w przesz∏oÊç. Spróbujmy w∏aÊnie zrozumieç te wiersze tak, jak one sà zrobione.
Mo˝e pokazanie tego sensu albo cudem jakoÊ przybli˝y je odbiorcy, albo przynajmniej uwolni
poetów od przekleƒstwa spektaklu – tak psychoanalitycznie, dos∏ownie, ˝e gdy si´ im poka˝e, co
robià, to przestanà. Tylko ˝e trzeba im to pokazaç. 
Spektakl jest prawdà tego czasu
MC: Skoro nie ma kontaktu pisarz – czytelnik, to po co jest literatura? Jaki jest cel jej uprawiania?
JP: Tak po Heideggerowsku mówiàc, literatura zawsze jakoÊ wyra˝a czas, nawet jeÊli ten czas jest
marny. Dlatego nie ciàgnie mnie do „in˝ynierii” – ˝e skoro ta literatura nie ma czytelników, to zrób-
my jakàÊ zupe∏nie innà literatur´. Mo˝e kiedyÊ zrobi si´ inna, a na razie nale˝y zrozumieç t´, jaka
jest. Jak mówi Alain Badiou – poezja to jedna z procedur, które przygotowujà prawd´ dla filozofii.
To musi si´ spe∏niç w jakimÊ uÊwiadomieniu tej, mo˝e niezbyt ciekawej, epoki.  
MC: Wiele si´ dyskutuje o tym, ˝e wspó∏czesna proza nie oddaje realiów naszych czasów, a nikt,
˝aden krytyk czy literaturoznawca, nie zastanawia si´, czy mo˝e poezja jest w stanie to zrobiç. 
JP: Bo mamy te˝ kryzys literaturoznawstwa. Narz´dzia nadajà si´ jeszcze do Ró˝ewicza, ale potem
ju˝ nie. Nie wystarczy po prostu t´ poezj´ opisaç, bo nic z tego nie wynika. Nie ma ˝adnej efekty-
wnej metody pisania o nowej poezji, bo brakuje teorii. A patrzenie bez teorii jest Êlepe. Niestety
teoria w pewnym momencie si´ wyalienowa∏a, przesta∏a s∏u˝yç opisom.
BG: Wydaje si´, ˝e mo˝e nie ca∏a wspó∏czesna poezja, ale pewna jej cz´Êç chwyta jakoÊ ten czas.  
JP: Zgoda, ˝e nie ca∏a poezja to robi. Ale mówienie, ˝e poezja chwyta ten czas, jest w pewnym
sensie trywialne. Czas musi si´ jakoÊ wypowiedzieç w poezji, jak to natomiast robi – trzeba dopiero
ustaliç. Trzeba skonstruowaç odwzorowanie od obecnej poezji do jakiegoÊ dyskursu samoprze-
jrzystego, interpretacyjnego. Ale, jak mówi∏em, brakuje poetyki czy teorii, pozwalajàcej to zrobiç.
Niestety literaturoznawcy wcià˝ ˝yjà mitem g∏osu i dlatego ponoszà pora˝ki, gdy zabierajà si´ za
interpretacj´ wspó∏czesnej poezji. Czytajà teksty starà hermeneutykà, Heideggerowskim ws∏uchi-
waniem si´ w g∏os. 
PK: Zresztà, obecnoÊç tekstu, który mówi coÊ istotnego, jest pewnym
zagro˝eniem, i dlatego o takich tekstach si´ milczy.
JP: Niekoniecznie. Ja w∏aÊnie nie chcia∏bym szukaç tych Norwidów,
którzy gdzieÊ sà poukrywani i wypowiadajà t´ prawd´, podczas gdy tu
odbywa si´ spektakl. MyÊl´, ˝e to spektakl jest prawdà tego czasu. Mo˝e
jest to niemi∏a prawda, ale w∏aÊnie ten spektakl nale˝y zrozumieç.
Wszyscy poeci na tyle, na ile sà obecni, widoczni, uczestniczà w spektak-
lu, bo on jest sposobem istnienia wspó∏czesnej poezji. 
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BG: Jednak w tym spektaklu organizowanym przez media poeta jest w∏aÊciwie nieobecny. Po
Silesiusie nie widzia∏am ˝adnego programu ani wywiadu z Andrzejem Sosnowskim. Nie by∏o po
tej nagrodzie ˝adnych dzia∏aƒ promocyjnych, mimo ˝e przecie˝ poeci potrzebujà promocji. 
JP: Bo g∏ównà postacià jest nagroda, a nie twórca. 
BG: Ale za tymi nagrodami nie idzie ˝adna promocja w mediach publicznych!
JP: Bo nie ma powodu iÊç. Autor swoje wzià∏...
BG: Ale jakiÊ nimb postaci poeta zachowuje, a nigdy nie stanie si´ gwiazdà na takà miar´, jak w
kulturze popularnej.
JP: I ca∏e szcz´Êcie. Gwiazda nie jest osobà, podmiotem, tylko przedmiotem. A jaki by∏by po˝ytek
z robienia przedmiotów z poetów? Nie chodzi o to, ˝e nie ma gwiazd literackich. W∏aÊnie nagrody
sà takimi gwiazdami. „Zwyci´zcà wielkich konkursów jest tak naprawd´ sama nagroda”, jak
sugeruje zaniepokojony klasyk. OczywiÊcie, mo˝na pisarza wykreowaç na gwiazd´, lecz to
zupe∏nie nie wp∏ynie na wzrost czytelnictwa jego ksià˝ek. Ja to obserwuj´ na w∏asnym podwórku.
Filozofowie lub literaturoznawcy bywajà gwiazdami w swoim Êrodowisku, ale to wcale nie spraw-
ia, ˝e sà czytani, a jeÊli ju˝, to powierzchownie, nie tak, jak na to zas∏ugujà. T∏umy, które idà np.
na wyk∏ad Agaty Bielik-Robson, przychodzà wy∏àcznie po to, by obcowaç z gwiazdà. 
BG: Ale mo˝e dzi´ki promocji by∏aby przynajmniej w tych odbiorcach kultury masowej jakakol-
wiek ch´ç zetkni´cia si´ ze zjawiskiem literackim.
JP: Nie mam nic przeciwko temu, ˝eby literaci zarabiali na byciu gwiazdami, ale moim zdaniem
to nie ma nic wspólnego z literaturà. Efekt jest taki sam, jak w przypadku promowania pana, który
znalaz∏ w lesie najwi´kszego prawdziwka. 
MMKK:: JeÊliby ju˝ kwestionowaç stan, w którym znalaz∏a si´ poezja, to od którego poziomu powin-
na si´ rozpoczàç krytyka spektaklu, w jakim ona dziÊ uczestniczy?
JP: Wszystko jedno, czy na poziomie literaturoznawstwa czy bezpoÊredniej krytyki. Ale nie dokona
si´ rewolucji jednym aktem, jednym tekstem krytycznym. Jak wiadomo z psychoanalizy, samo
powiedzenie, jak jest, nie wystarcza. Musi to byç jeszcze przeniesieniowo prze˝yta prawda. Co z
tego, ˝e na imprezie powie si´ m∏odym poetom w punktach, jak jest, skoro i tak m∏odzi poeci zach-
wycà si´ Jarniewiczem, który im mówi: jesteÊcie Êwietni i tylko bàdêcie bardziej tacy jak teraz!

7 paêdziernika 2008 r.

[[ccyyttaatt   wwyysstt ´́ppnnyy  zz  ddyysskkuussjj ii !! !! !! ]]



PPOOEECCII
WW  PPRROO
MMOOCCJJII



RRaaddeekk  PPuullkkoowwsskkii
s∏oneczniki 
do wyobra˚enia: porozstawia∏em s∏oneczniki po domu na parapecie kilka

troch´ w pokoju b´dà si´ lepi∏y do palców ju˚ si´ klejà i spajajà takie czu∏oÊci

robià dobrze na cer´ i samopoczucie wspólnoty - poszczerzyç si´ pestkami - 

a na ceracie podobny im wizerunek wypr´˚a si´ udajàc zaanga˚owanie 

nie mam u siebie innych kwiatów dlatego tak zwyra˝nia∏y i tylko zanadto

przewidujà sobie mnie podlewajàcego je regularnie wrzàtkiem z czajnika  

[ofiary trwajà]
ofiary trwajà, b´dàc ofiarami, niektórzy zazdroszczà. 

inne oczy na spr´˚ynach grajà w gr´ 

przedwczeÊnie dojrza∏ych dzieci – nie opowiadajà,

obiecujà te˚ nieumiej´tnie. kilka przedmiotów si´ kr´ci,

twarze by∏y ju˚ wczoraj, a na spodzie dyskretny urok oddalania si´.

to co wypada z ràk, làduje zawsze w cudzej szklance i nie tonie, dryfuje. 

do koƒca miesiàca nie lubiç, 

któreÊ dziecko obieca∏o.

Radek Pulkowski



Radek PulkowskiRRaaddeekk  PPuullkkoowwsskkii
[my jesteÊmy gwiazdy]

my jesteÊmy gwiazdy i spadamy. 
Êciany sà obdarte i majà na sobie wytatuowane
wspomnienia, choç wierzymy g∏ównie w blizny.
Êciany pionowe i – uwaga – poziome pod nami, 
z dziurami wykradzionymi, przez które wymiotujemy na ziemi´,
p∏aczàc za E.T. Êcian nie ma u góry – tam szlaki.
z g∏´bi p∏uc donoÊne „fuck the kosmos”. 

[my jesteÊmy gwiazdy] drugie.zmienione

#

my jesteÊmy gwiazdy i spadamy

my jesteÊmy s∏oƒce i podmywamy si´ ludwikiem

my jesteÊmy ksi´˝yc wi´c bywa ˝e jest nas troch´ 
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Tyle najprzeró˝niejszych zmian czeka∏o tego ranka na Lazarusa, ksi´cia Piosenki, by pozwoli∏o mu
póêniej wybraç si´ na d∏ugo wyczekiwany spacerniak do Warzywnego pieczeni z∏o˝onoÊci. Musia∏
wpierw jednak Lazarus zbudowaç tunel pod ska∏ami lata, co jest wielkà przeszkodà od lat
najm∏odszych dla ca∏ej naszej cywilizacji. Jak wi´c pomóc Lazarusowi – zastanawia∏ si´ KrzyÊ
W∏óczka Michaj∏ow, paê pierwszego Cymbalisty Króla. Jak pomóc i nie straciç ni jednej r´ki (król
mia∏ bowiem w zwyczaju karaç ka˝dego, kto chce mu przeszkodziç w konsumpcji posi∏ku, w∏aÊnie
absencjà R´kojmia)? Takie zastanawianie si´ wywiod∏o na manowiec kolejnà kolejk´, z jakà
borykaliÊmy si´ zawczasu, i z jakà borykaç si´ b´dziemy tak˝e podczas tamtej wycieczki. Czy
mog∏aby Pani zapami´taç owego Klocuszka zawini´tego jak piero˝ek, majàcego nam przypomi-
naç o powinnoÊciach wobec siebie? Czy Ty jesteÊ zdolna do jakiejkolwiek budowy Êciany Êliwek,
jeÊliç kipiel jest Ci zapewniona? Chyba udawojusz. Wtedy na scen´ zwyk∏ wybiegaç Ryba i pokazy-
waç swoje sztuki tajemne, przeto te˝ magiczne i wywo∏ywaç Duchy z Dworu Lasu. SpotykaliÊmy si´
w bezpiecznej jaskini, gdzie nie umia∏em za bardzo czytaç, ale mog∏em zawsze Êpiewaç, z czego
korzysta∏em przy ka˝dej nada˝ajàcej si´ okazyji, na przyk∏ad podczas urodzin Krzysia W∏óczki, co
by∏ – wszak! – najlepszym moim kucem w´drownym. Ale doÊç ju˝ tej hermeneutyki, kosmonauto!
Pan Hermaszewski prowadzi∏ swego czasu program, w fili˝ance jeden, poÊwi´cony w∏aÊnie takim
zwyczajom godowym litereczki „Y“, za którà rozgrywa si´ istny teatr spojrzeƒ. O niej mog´ te˝
wyczarowaç kàpiel kipeli, Kipiel tak zwiàzanà mocno, ˝e oswobodziç si´ za nic nie b´dzie potrafi∏a.
To chyba kr´ci∏o wówczas Ryb´, bo postanowi∏ obsiaç ca∏ego siebie i czekaç na wyniki wodorostów.
Nie czeka∏ – dodajmy – d∏ugo. Pierwsze efekty tej rolniczej zapaÊci ujawni∏y si´ niejako pod
Przewodnictwem kolobrynyeczki, weso∏ej papu˝ki-nieroz∏àczki, jakà W∏óczka prowadzi∏ ze sobà na
ka˝dec i wszystkiec przyj´cia. Tam te˝ jej kazywa∏ robiç salta bez u˝ycia g∏owy, wi´c biedna papu-
ga by∏a zmuszona odkr´caç sobie wodorowà g∏ow´ przed ka˝dym wyst´pem, skazujàc jà tym
samym na wieczne pot´pienie. Zawsze bowiem zdarza∏ si´ taki i znajdowa∏, co papuzià g∏ow´
chowa∏ szybko do buzi. 

Lecz przejmowanie si´ takimi drobiazgami nigdy nie nale˝a∏o do natury Ociepe∏ka, a tym bardziej
do natury Lazarusa. Postanowi∏ Óƒ wówczas wybudowaç olbrzymi zamek, gmach z∏o˝ony z
nieskoƒczonej liczy pokoi, aczkolwiek podzielnej przez osiem. Zbudowanie hotelu zaj´∏o budown-
iczym osiemnaÊcie lat, które Lazarus sp´dzi∏ na grze w tenisa, schowany w podwodnym bunkrze,
który zosta∏ opatrzony w nowà elewacj´ w 2098 roku przez firm´ Solaris. Jednym z pracowników
owej firmy postanowi∏ byç – dla niepoznaki – wielebny pastor W∏óczka Michaj∏ów Starszy, niegdyÊ
˝o∏nierz bolszewicki, zagubiony w walce poprzez Êmiech dowodzàcych. Wtedy to nasta∏ czas
wojen, wi´c elewacj´ zmieniaç trzeba by∏o szybko. Rekrutowani byli jedynie m∏odzi ludzie, a i dla
nich przedstawiono specjalny test, weryfikujàcy ich „nadawanie si´“ do pracy przy wymianie
elewacji. Test ów polega∏ na umiej´tnym wciÊni´ciu guzika umieszczonego dwanaÊcie centymetrów
nad ziemià. Sprawa – wydawa∏oby si´ – prosta, lecz do wciÊni´cia guzika Rekrutowany móg∏ u˝yç
tylko i wy∏àcznie lewego obcasa buta swojego kolegi. Jak to si´ przek∏ada∏o na jakoÊç wyników –

nie wiemy po dziÊ dzieƒ. Tak czy siak, elewacja zosta∏a wymieniona,
a Piana, która zebra∏a si´ podczas czyszczenia styropianu, zlikwid-
owana przy pomocy ciasta. Tak wówczas szed∏ Lazarus i obstawia∏

kolejne fragmenty budynków, zastanawiajàc si´, gdzie obsadziç wyzwanych, a˝
nagle jego oczom ukaza∏a si´ sylwetka Seremetixa, który wraz z
Rybà spo˝ywa∏ powa˝ny narkotyk. Przeto Lazarus uzna∏ Seremetixa i
R. za jedynie „hallucinactix“ i poszed∏ dalej, betonowym traktem.
DwadzieÊcia osiem dni szed∏ i wyglàda∏ ma∏˝onki, lecz ˝adnej
bia∏og∏owej spotkaç nie móg∏, a same ciemnopoliczkowe paskudy



jego oczom si´ ukazywa∏y. Salto owo pami´ta∏o zaprzysi´˝enie Rycerza, który w∏asnà lanc´
poÊwi´ci∏ w opiece groma g∏owy, który wciÊni´ty w swojà klatk´ nijak nie mo˝e zapobiec wahan-
iom nastroju. Przecie˝ mo˝na to od nowa, no ale w sumie – na co komu kolejny kosz grzybów?
W∏óczka Michaj∏ow nie mia∏ takich dylematów, a tym bardziej jego prakuzyn W∏óczka Michajów
Starszy, pracujàcy w∏aÊnie przy wymienianiu elewacji, zaj´ty w tej chwili pluszowym pokrowcem na
przycisk s∏u˝àcy do otwierania drzwi sypialnianych. Bardzo zl´k∏ si´ wi´c s∏oneczka roztaczajàcego
swój fraktal na przeró˝ne widoki, jakie zawierajà si´ w oko∏oliterackich porównaniach, jak i
dà˝eniom, by Figurze Ojca przypodobaç si´ w rozmowie. Ten j´zyk, jakim pos∏ugujemy si´ pod
wodà, kiedy jest goràco i wanna wzbiera: p∏aski kawa∏ek betonu, umiej´tnie fingujàcy pustak,
którego wcià˝ brak, którego „wcià˝ brak“... Takie sentymenciki widniejàce plamà na pod∏odze
naszego audytorium weso∏ego, pospiesznie konstruujàcego zeszyciki, którymi zbiç mo˝na bardzo
∏atwo rodzica, jak i dziecko. Wielmo˝ny Lazarus o tym wszystkim wiedzia∏ i szuka∏ pami´ci, szuka∏
jej jak goràcego cieplicha, by mo˝na by∏o zbudowaç tramwaj z dodatków do gazet i by, póêniej,
ka˝dy móg∏ swoim prywatnym tramawajem burzyç mury okalajàce zamek Lazarusa i jego nowà
elewacj´, ani˝eli wcià˝ narzekaç przy codziennych posiedzeniach na plantach. Takie to by∏o prze-
sprytne wyjÊcie i rozwiàzanie butów, ko∏ujàce wraz z aeroplanem nad makija˝em i mani-
ciuireczkiem, co b´dzie – w prostej linii – zabiegiem polegajàcym na dok∏adnym obrysowaniu
szminkà-konturówkà ust. Uniwersalizm takiego gestu zostaje doceniony dopiero po latach, wi´c
nie ma co si´ spieszyç z naturszczykostwem i pobytem na Targach. KroÊcienkiem natomiast wyglà-
da∏a pieÊƒ Êpiewana przez starców grajàcych na rogach ulic. Rogi ulic zwija∏o si´ jak tutki i pieÊƒ
brzmia∏a:

By∏o dwóch z∏odzieji
Potem zjad∏ si´ opos
Nikt nikomu nie jest
Wrogiem w leÊnej knieji

Nikt nikomu nie jest
Nikt nikomu nie jest

– rozÊwietlajàc ha∏astr´ bo˝onarodzeniowà skupionà i st∏oczonà na rynku. ObserwowaliÊmy wów-
czas emocje, jakie towarzyszà odwróceniu szklanej kuli do góry nogami. Szklane kule majà krzy-
we nogi i problem z kupnem butów, wi´c plàczemy im onuce, a to tylko po to, by póêniej móc je
„odwróciç do góry“ nogami. Nasze paƒstwo ma bardzo specyficzne podejÊcie na demokracj´,
które postronkuje kibiciami niezadowolonych bioder. System wi´c wyglàda tak: na czele, tj. na
najwy˝szym piedestale piastuje Król, b´dàcy w prostej linii Lazarusem, Panem Âwiat∏a, któremu
oddajemy danin´ w postaci oÊmiu Êcie˝ek króliczych, o ile ojciec by∏ albinosem. W przeciwnym
wypadku nie kupujemy ˝mudnego ziarna, a jedynie sadzimy swoje korzenie wroÊni´te w palec
Sziwy. Posiadajàc ca∏kiem przestronny domek na drzewie, zbudowany z nie jednej, a kilku (!) harf
traw, mo˝emy sobie pozwoliç na takie, cokolwiek ryzykowne, zagrywki. IÊcie do wyÊcigu, gdzie
by∏abym profecjonalnà cyniczkà, chyba nie odpowiada dzisiaj W∏óczce. Wi´c na wieÊ, na wieÊ! 

Na wsi ˝yjà przeró˝ne zwierz´ta. Jest dwug∏owa Êwinia nazwiskiem „Ânienie“, której domofon –
bywa, ˝e – nie dzia∏a. Po∏àczenie sieci bezprzewodowej jest teraz w innym rozdziale. Rozdzia∏em
koÊcio∏a od paƒstwa powinniÊmy rozpoczàç t´ debat´. Bowiem nie
mo˝ecie byç bliêniakami syjamskimi zroÊni´tymi za pomocà d∏oni,
które ofiarowywa∏a bogini Sziwa swoim podopiecznym, co by∏o kiedyÊ
„Êciàganà piosenkà“, a dzisiaj ka˝dy domownik otwiera tego typu
logore´ w∏àczajàc telewizor. Telewizornix to natomiast kolejne zwierz´,
jakie b´dzie omówione w naszym periodyku papierowego Kolejarstwa.
Telewizornix posiada parzystokopytne, ale jest W RZECZYWISTOÂCI –
kolejarzem, jak ju˝ wspomniano, osiedlowookr´gowanego klubu
pi∏karskiego „Spr´˝ynka i kwadrat“. Nic mu na to, niestety, nie poradzimy.



Klutupowowym zarzutem dla nieobecnoÊci wokalisty b´dzie warzywo zwane „Rzodkiew“, pozwala-
jàce na zmian´ kolejnoÊci migawek. KtoÊ jeszcze pami´ta i chcia∏by powtórzyç? Czy mam sama
to wspominkowaç? Albo prowadziç za r´k´, by – w rezultacie – wrzuciç do wody! Hahahaha! Jak
w Murmaƒsku ja kupowa∏em, wczeÊniej ugrzawszy r´ce herbatà zrobionà mi przez Panià
Lazarusowskà, co to ona kupowa∏a dla dzieci, w niebieskich pojemniczkach z waty. WyjaÊniajàc
genez´ stanowiska, wybra∏em si´ do sklepu by pojawkowaç placuszki. Czy moje zabiegi wystar-
czajàco stygnà, jak by∏bym gotów op∏ukaç kanalizacj´ i kumkaç vide: ˚abka. Moim znajomym si´
wygotowa∏ Straszak tego piesiuliny, który nigdy nie umo˝liwia∏ mi zabrania g∏osu. Takie rzeczy
lubi∏em i lubia∏ b´d´ dalej, zw∏aszcza, ˝e ju˝ mo˝na powoli wciskaç guzik i oglàdaç nowà,
wymienionà elewacj´. Na nosoro˝cu widnia∏ ró˝owy piesek z wetkni´tymi dwoma ro˝kami lodów
zamiast rogów, przyglàdaliÊmy si´ mu w skupieniu, medytowawszy z otwartymi ustami na ∏awce
paryskiej kawiarni. Do Pary˝a postanowi∏em wyjechaç z powodów ograniczajàcych pieniàdze, to
znaczy: mia∏em plan, ˝eby zaoszcz´dziç wyjazdem do Pary˝a. OczywiÊcie – nie uda∏o si´.
Sp´dzi∏em tedy osiem lat jako kloszard, co jest prostym, jasnym i klarownym nawiàzaniem do
Andrzeja, o którym to w∏aÊnie tutaj chcia∏bym opowiedzieç. Otó˝: Andrzej wybra∏ trudny los pod-
czas wymieniania elewacji; na jego barki spad∏ ca∏y ci´˝ar mielenia betonu przy pomocy ma∏ego
m∏ynka do kawy. I by∏by sobie poradzi∏, gdyby nie spotka∏ – wówczas – W∏óczki Michajówa
Starszego. Tutaj zaczyna si´ w∏aÊciwa relacja Andrzeja spisana przez kniazia po∏omskiego na
bieszczadzkiej po∏oninie:
[[ddoo  ggrraaffiikkaa!!!!!!  mmoo˝̋ee  ttuu  jjaakkiieeÊÊ  zzddjj´́cciiee  SSzzppiinnddlleerraa  zz  wwyywwiiaadduu,,
bbyy  nnaapprroowwaaddzziiçç  nniieewwttaajjeemmnniicczzoonnyycchh??]]



„Opowiada∏em pewno wam nieraz, jak to by∏o za czasów panowania szerokiej wojny i kamienia
milowego. W te ch∏odne dni (dna) penetrowa∏em maszyn´ roz∏o˝onym r´kawem. Nie sz∏o. Teraz
te˝ nie idzie. Próbowa∏em ju˝ obaliç re˝ym przy pomocy moich kompanów, jednak˝e za du˝o
potrafià. I biorà fontanny garÊciami, nie chc´ tutaj oczywiÊcie mówiç, ˝e to êle, sam bra∏em fontan-
ny pe∏nymi garÊciami, lecz wydaje mi si´, ˝e opisujàcy mnie tutaj wie o mnie za ma∏o, by odtworzyç
to szalone lato pe∏ne bezbarwnych, przezroczystych wizji, jakie rozpinaliÊmy nad naszymi g∏owami
na podobieƒstwo izraelickich namiotów. Pary˝ tamtych czasów nie by∏ tak skonfundowany
zamieszkami studentów, a to wszystko przez nosoro˝ce, jakie potrafiliÊmy wygenerowaç z najprost-
szych ekwiwalentów sodu, które znaleêç mo˝na bez wi´kszego trudu w ka˝dym sklepie
spo˝ywczym. Wi´c posi∏kowaliÊmy si´ francuszczyznà, bez ma∏a nazywajàc placuszki ziemniaczane
mianem „au pied de la montagne“; co jest przecie˝ powinnoÊcià ka˝dego s∏uchacza. Trudne
bywa∏y teledyski z udzia∏em boga. Trzeba by∏o robiç pi´tnaÊcie dokr´tek, a on i tak zawsze stawa∏
na swoim. Jego by∏a ziemia. Podstawowe prawa – jak utrzymywa∏ – zawar∏em w szerokim „haha“
zapo˝yczonym z ∏aciny. Kolorowanka k∏uje paznokciem! Nie przestrasz si´ widocznego w tle perku-
sisty! Koƒcóweczk´ naszej produkcji rezerwujemy dla „Z∏otych czasów“ betonowego przemys∏u
naftowego, w który chcielibyÊmy wejÊç, lecz jest jedynactwo eksperymentem nie dotyczàcym panu-
jàcej wojny. Wi´c postanowi∏em uciec do Pary˝a. Jak tam by∏o i „kogo widzia∏em“ nie opowiem w
prostych s∏owach. KolejnoÊcià kurczaka, zaproszonego przez matk´, by towarzyszy∏ mi w podró˝y
do miasta Kultury i Robespierrrrrera. Po∏àczenie sieci z ˝onà dla Australijczyka. Bowiem p∏ynà∏em
wpierw statkiem, a˝ nie zahaczyliÊmy przypadkiem o wystajàcy z morza zamek, na którym w∏aÊnie
zmieniano i odnawiano elewacj´ na ciaÊniejsze d˝insy. Postanowi∏em wi´c wp∏ynàç pod dno i obe-
jrzeç, jak wyglàda Âwiat, którego moje oczy nie mog∏y jeszcze widzieç. By∏y tam du˝o sto∏ek
zastawiony jedzeniom. Mowa si´ trochu wykrzywia∏a w g´bie, lecz to nie stanowi∏o przeszkodu dla
tak wyrafinowanego t∏umacza j´zyka kaligoceƒskiego jak ja. Z miejsca, albo jak to si´ u nich
mówi: „z buta“ otrzyma∏em propozycj´ zostania narzeczonym odwiecznym królowej, która jed-
nak˝e kocha∏a si´ w zmieniaczu elewacji trudniàcym si´ pojedynczym przyciskiem. By nie dopuÊciç
do realizacji mi∏oÊci, postanowi∏em ów przycisk wcisnàç, czego konsekwencjà by∏o obudzenie si´



„„„„NNNNiiiieeee oooobbbbeeeejjjjddddzzzziiiieeee
ssssiiii´́́́ bbbbeeeezzzz
nnnnaaaazzzzwwwwiiiisssskkkk““““

w Pary˝u. Gdzie wymyÊli∏em postaci z ksià˝ek telefonicznych zawiàzaç na supe∏ i odem∏okowaç
skrajnoÊci. MieliÊmy olbrzymi salon, w którym sadzi∏em wiÊnie i pomidory, zbiory zbierajàc we
wrzeÊniu. Ach, Francja! Kraina, w której ja by∏em, lecz mój podopieczny jeno zbiera∏ wojenki...“

Olbrzymia iloÊç nadzieji zebrana tego dnia pod koÊcio∏em mog∏a Êwiadczyç o wyjàtkowoÊci
chowanej osoby, ale tylko ci, którzy znali W∏óczk´ Michajówa Starszego nie mieli wàtpliwoÊci, ˝e
oto zmar∏ najwybitniejszy dzwon na korzyÊç obudowy.

Kaprysem rozmów katedralnych jest wielofunkcyjny Kiepura, Êpiewajàcy swe pieÊni przy akompa-
niamencie teatrów Êwiatowych i ∏ab´dziej gardzieli. W∏óczka Michaj∏ów Starszy mia∏ okazj´ byç
nieraz na Czarownej melodii nocy w wykonaniu wy˝ej wymienionego Jana. Szczery i szczodry
uÊmiech jest rekompensowany przez Âwit Âwiata, ró˝anopalcà Jutrzenkà wbijajàcy si´ na kwadrat.
Nale˝y do naszych obowiàzków obejrzeç wy˝ej wymienionego i zweryfikowaç jego umiej´tnoÊci
zawodowe. ChcieliÊmy jeszcze zaprosiç Napój musujàcy, ale zabrak∏o stolików i trzeba by by∏o
(wówczas) uwa˝aç na Êwiat∏ach. 
Slot engine i Pure Death Metal Gra˝ynka! Napój musujàcy by∏ ulubionym napojem Lazarusa, ojca
Seremetixa. Uwik∏ani w rodzinne uk∏ady postanowili wyzbyç si´ kajdan okalajàcych ich cia∏a i zrzu-
cili si´ na Kochanowskiego. „Nie obejdzie si´ bez nazwisk“. Nawet trudnoÊci w przedstawieniu
graficznym koloru kredek nie napotykajà takich lemingów, równo spadajàcych ze ska∏y, majes-
tatycznych. Pozwolicie, ˝e przerw´ i przenios´ si´ do ∏ó˝ka, by tam kontemplowaç ogrom doznaƒ
wywodzàcych si´ ze szlachetnego rodu Ulewiczów. Ulewicz starszy, Panicz leciwy w polo grajàcy
jeno od Êwi´ta – Ó¡ wybra∏ najhy˝à klacz i oporzàdzi∏ jà chartem. Wówczas to ÊcigaliÊmy si´ na
jednà d∏ugoÊç Wis∏y (rzeki, tej rzeki). Pierwszy wyruszy∏ Minister Spraw Zagranicznych ¸ukasz
„MON“ Kaniewski, co jest oczywistà balladà z powieÊcià „Ojczyzna“ Wandy Wasilewskiej. Wanda
Wasilewska i Jerzy Putrament to moje ulubione postaci literackie. Perzy Jutrament kojàcy aksamit
nadal pewnego tomiku. Woda mineralna wygazowa∏opara si´! Tymczasem i „tympr´dzej“ – s∏ów
pewnych nadu˝ywam. Olbrzymia iloÊç nadzieji zebrana nad rzekà uratowa∏a ˝ycie kundelkowi
„Buremu“. Poemat mi∏oÊci zaczynany od nowa, jak szajka prezydentów obrabiajàca banki na
wschodnim wybrze˝u. Ty jeszcze o tym nie wiesz, jeszcze stoisz w korku, poniewa˝ kocio∏ek paru-
je jak bak∏a˝an. Wiesz dobrze, ˝e ka˝de z tych przesuni´ç jest obni˝eniem wieku Twojej siostry,
wiesz dobrze i boisz si´ o nià – jednoczeÊnie „majàc w dupie swojà“ partnerk´ – patrz! To bal
maskowy! Aligatorem podp∏ynà∏ do mnie Bodie Kipiel, kuzyn W∏óczki Michaj∏ówa Starszego.
Pomocny brat w batiuszku koledze. Ciep∏ownia kojarzy. Monolit purka w ciemnoÊciach.
Someone`s – cokolwiek to synowuje. Przedstawieniem klikni´cia jest „without“ – cokolwiek to
znaczy i si´ odnajduje. Lepiej to, ni˝. Obiecuj´, ˝e b´d´ sumiennie, kiedy tylko nie b´d´...

Powoli zachodzi zachód. Wschód chowu ciel´cego wpatrzony w bizony rozpostarte na niebosk∏onie
Âwi´ta. To jedna z g∏ównych ulic. Ryba organizuje powo∏anie kap∏aƒskie, na którym b´dà
Êwi´cenia najmniejszych adeptów sztók. Kóra kocha jaja – mawia∏ Vvargas Sstarszy.









WWpp∏∏yyww  ppooeettyycckkii  ttoo  ddoozz--
nnaanniiee  ––  zzaaddzziiwwiiaajjààccee,,
ddrr´́cczzààccee,,  rroozzkkoosszznnee  ––
oobbeeccnnooÊÊccii  iinnnnyycchh  ppooeettóóww,,
ooddcczzuuwwaannee  ww  gg∏∏´́bbii  pprrzzeezz
wwsszzyyssttkkiicchh  zz  wwyyjjààttkkiieemm
ddoosskkoonnaa∏∏eeggoo  ssoolliippssyyssttyy,,
ppootteennccjjaallnniiee  ssiillnneeggoo
ppooeettyy..  PPooeettaa  jjeesstt  bboowwiieemm
sskkaazzaannyy  nnaa  ttoo,,  bbyy  ppoozznnaaçç
sswwee  nnaajjgg∏∏´́bbsszzee  tt´́sskknnoottyy
ppoopprrzzeezz  ÊÊwwiiaaddoommooÊÊçç  iisstt--
nniieenniiaa  iinnnnyycchh  jjaaêênnii..  NNoossii
wwiieerrsszz  ww  ssoobbiiee,,  aa  jjeeddnnaakk
ddoozznnaajjee  wwssttyydduu  ii  zzaacchh--
wwyyttuu  zz  ppoowwoodduu  bbyycciiaa
ooddnnaalleezziioonnyymm pprrzzeezz  wwiieerr--
sszzee  ––  wwiieellkkiiee  wwiieerrsszzee  zznnaajj--
dduujjààccee  ssii´́  nnaa  zzeewwnnààttrrzz..
HHaarroolldd  BBlloooomm,,  LL´́kk  pprrzzeedd

wwpp∏∏yywweemm
[[iinnnnee  jjaaêênniiee  ii  wwiieerr--
sszzee  zzjjaaddaajjààccee
HHoonneettaa  ––  ddoo  tteekkssttuu
KKoozziioo∏∏aa]]



PPaawwee∏∏  KKoozziioo∏∏
WWiieellkkaa  kkssii´́ggaa  zzaabbaaww  ttrraauu--

mmaattyycczznnyycchh
DDllaa  EElliizzyy,,  oott  ccoo

1. Test Honeta
Nie wiem, czy to zjawisko dotyczy samej poezji Romana Honeta, czy jedynie j´zyka krytyki liter-
ackiej, powód do niepokoju jednak jest. Bo oto mam przed sobà trzy recenzje tomu baw si´ –
recenzje autorstwa Mariana Stali, Andrzeja Franaszka i Sylwii Omiotek – a wszystkie naznaczone
tym samym stygmatem liryzmu, pi´tnem „poezji o poezji”. Na poczàtek przyjdzie wi´c zastanowiç
si´ nad tym, ˝e wchodzàc w reakcje z trzema ró˝nymi osobowoÊciami krytycznymi, twórczoÊç
Honeta wytràca ten sam j´zykowy osad (osad jest s∏owem kojarzàcym si´ nieprzyjemnie).

Ró˝nice czytelniczych strategii te˝ trzeba nazwaç. Najpierw Omiotek: jej w∏asne cytowanie jako gra
z cytatami w poezji Honeta (wola∏em jego melancholi´ w czasach, gdy nie pos∏ugiwa∏a si´
j´zykiem po˝yczonym od Bieƒczyka; wola∏em Honeta osobnego, albo te˝ z cytatami, których nie
umia∏em rozpoznaç). Jej strategia: szukanie odpowiedzi za pomocà cudzego g∏osu – w nadziei, ˝e
g∏os cudzy oka˝e si´ donioÊlejszy, ˝e lepiej odda sprawiedliwoÊç szanowanemu poecie. Wreszcie
jej nazwa dla problemu, od którego zaczynam: 

Poddaç si´ dyktatowi dykcji poety to zgodziç 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.

Potem Franaszek: jego gra z nastrojem, dopisywanie do niego domniemanych faktów i w∏asnych
metafor, inkrustacja recenzji metaforami samego poety, wreszcie – nieÊmia∏y sygna∏ znu˝enia (i ju˝
w∏aÊciwie nie wiadomo, czyjà to dykcjà znu˝enie, przyswajanà poety czy w∏asnà recenzenta). I cho-
cia˝ wiem, ˝e krótkie, prasowe recenzje rzàdzà si´ nieco odmiennymi prawami (Franaszek pisze w
Gazecie Wyborczej, Omiotek w Wakacie, Stala w Tygodniku Powszechnym), to podstawowe sub-
straty tekstu sà ze sobà sprzeczne: nazwany zachwyt i nie wyartyku∏owana pretensja. WàtpliwoÊç,
która nie znalaz∏a ujÊcia.

Nareszcie Stala: gra z wizerunkiem poety, z „mocnà aurà czyichÊ egzystencjalnych doÊwiadczeƒ”,
z obrazem Honeta dojrzalszego ni˝ kiedyÊ, Honeta-m´drca. W skrócie: gra w postarzanie. Bo
Stala pisze na przyk∏ad tak:

Trzeci tom Honeta nie jest ani tak mroczny, ani tak gwa∏towny jak poprzednie. T́
przemian´ [...] mo˝na traktowaç jako sygna∏ trudno uchwytnej, wewn´trznej ewolucji
samego poety i podmiotu jego wierszy. Choçby: przejÊcia od
zbuntowanej m∏odoÊci do zrezygnowanej albo uspokojonej
dojrza∏oÊci.. Zresztà, jakkolwiek by nie by∏o: obecne w
ksià˝kach z lat 90. doÊwiadczenie egzystencji w Êrodku roz-
padajàcej si´ rzeczywistoÊci – zostaje [...] w znacznej mierze
zastàpione przez zwrot w stron´ przesz∏oÊci, w stron´ Êwiata,
którego ju˝ nie ma. Inaczej mówiàc: tam, gdzie by∏a ciemnoÊç,
pojawia si´ sepia starych fotografii.



Spróbujmy sparafrazowaç – zaznaczajàc, ˝e nie mówimy jeszcze o wierszach, tylko o wypowiedzi
krytyka. A zastrze˝enie jest tu konieczne, poniewa˝ nie mog´ oprzeç si´ wa˝eniu, ˝e w form´ kom-
plementu Stala ubiera uwagi mogàce Êwiadczyç o tym, i˝ nowy tomik s∏abszy jest od poprzednich.
Bo tak: poeta mówi ciszej. Straci∏, czy w ka˝dym razie stonowa∏ to w∏aÊnie, co wyró˝nia∏o jego g∏os
(póêniej pada zdanie: „wiersze Honeta ceni´ tak˝e dlatego, ˝e bywajà ciemne, enigmatyczne, her-
metyczne”). Kolejny domniemany defekt: gdzie by∏o doÊwiadczenie, znalaz∏o si´ coÊ, co doÊwiad-
czeniem nie jest. I ta sepia, jak gdyby wiersz golden boy w tytule mia∏ dat´ 1931 zamiast 1991,
jakbyÊmy byli w krainie opisów starych zdj´ç i pocztówek, zamieszkiwanej raczej przez Dehnela ni˝
Honeta. Jakby coÊ zastàpiono bezpiecznà stylizacjà.

Niewiedzy jeszcze wi´cej: co jest w tych tekstach krytycznych testem projekcyjnym, co osobniczà
cechà, reakcjà odruchowà, a co Êwiadomà strategià? Stylu i metod Franaszka w∏aÊciwie nie znam;
Omiotek pisze po swojemu, tylko bardziej (wi´c Honet jako wzmacniacz przystawiony do g∏owy?).
Stala – tutaj niepokój wzmaga si´, wskazówka na wyimaginowanym liczniku wchodzi w stref´ czer-
wonà – Stala faktycznie wywo∏a∏ jakieÊ duchy albo sepiowe klisze, na skutek czego mówi inaczej
ni˝ zwykle. Tu zasz∏a zmiana. I choç nie mnie osàdzaç, czyje w∏aÊciwie pióro powo∏a∏o do ˝ycia
dagerotypowe zjawy czasu przesz∏ego, to si∏´ reakcji na poezj´ nale˝y uznaç za poÊwiadczonà.

2. Zwierzyniec Baczyƒskiego

W czasach, gdy leitmotivem rozmów o poezji sta∏ si´ termin architektoniczny „nisza”, si∏a odd-
zia∏ywania tekstu literackiego z pewnoÊcià zas∏uguje na szacunek. Po drodze wypada∏oby jednak
zdefiniowaç, co mamy na myÊli, mówiàc o „tekÊcie”, „oddzia∏ywaniu” i „sile”, dookreÊliç relacje
mi´dzy tymi poj´ciami, a tak˝e zastanowiç si´ nad paroma sytuacjami niezbyt zgodnymi z intuicjà.
Choçby nad takim oddzia∏ywaniem, które nie jest skutkiem jasno dajàcej si´ okreÊliç si∏y – lecz
sytuacji, kiedy tekst si´ cofa, aby zostawiç miejsce wyobraêni czytelnika, aby staç si´ rodzajem testu
projekcyjnego. Honet – pomimo wszystkiego, co mo˝na powiedzieç o jego wyrazistej poetyckiej
osobowoÊci – jest kimÊ, kto oddzia∏uje przez cofni´cie si´. Paradoksalnie przy takiej metodzie twór-
czej cenà wp∏ywu jest to, ˝e tekst sprawia wra˝enie s∏abszego, ni˝ móg∏by byç (niedostatek metody
przeciwnej stanowi natomiast wra˝enie przesadnego wysilenia).

Wzornik poezji okupujàcej oddzia∏ywanie pewnà niekonkretnoÊcià móg∏by stanowiç niejaki
Krzysztof Kamil Baczyƒski (spróbujcie choçby obejrzeç, jak wyglàda u niego zdanie i to, co wchodzi
na miejsce gramatyki – nast´pstwo oderwanych fraz, monta˝ obrazów). Poezja Honeta wykazuje
pewne podobieƒstwa z tym wzornikiem, a to g∏ównie za sprawà ∏àczenia estetyzujàcej metafory z
obrazami okrucieƒstwa i rozk∏adu. Skutkuje to na przyk∏ad wizjami takimi, jak „wytrzewione
kwiaty” (powtarzam: kwiaty, którym wypadajà jelita; kwiaty z wrodzonym rozszczepem pow∏ok
brzusznych; kwiaty z p´kni´tà ranà pooperacyjnà). Sà i konkretne frazy, ciàgi kilku s∏ów, gdy Honet
wpada w obrazowanie ˝ywcem wyj´te z wierszy wojennego poety: „przez mg∏´ widz´ / szkielety
koni osmalone w biegu”. Albo to samo: „to nadbiega∏y zwierz´ta zaszlachtowane w rzeêni, /
zwierz´ta o kopytach dêwi´czàcych jak trzos”. 

Zwróçmy jeszcze uwag´ na przepych s∏ownictwa – zw∏aszcza na
splendor imies∏owów oraz przymiotników: „dêwi´czàcy”,
„osmalony”, „zmro˝ony”. J´zyk Honeta najbardziej rozrzutny i
rozpoznawalny jest w∏aÊnie w epitetach (Analogia z Dehnelem? A
jaka? DekoracyjnoÊç?). 

Równie baczyƒskie przyk∏ady mo˝na u Honeta odnaleêç na drugim
koƒcu emocjonalnego spektrum: „zobaczy∏em lato, biel rozsypanà
/ w ptakach i muzyce”. Albo w nast´pujàcym przebarwionym



opisie: „ch∏opcy / noszàcy w oczach kobaltowy ocean i szpad´”. Albo we wszystkich drogich ingre-
diencjach, metalach szlachetnych bàdê tylko kolorowych. Do dziedziny materia∏oznawstwa przy-
nale˝y te˝ obserwacja, ˝e w wierszach z tomu baw si´ uparcie powtarza si´ s∏owo „kruszec” –
rzadziej ni˝ „krew”, choç cz´Êciej na przyk∏ad ni˝ „ekran”, „satelita“ czy inne rekwizyty wspó∏czes-
noÊci .

J´zyk wi´c, podobnie jak u Baczyƒskiego, jest bogaty i obfitujàcy w kontrasty. Si∏a oddzia∏ywania
ma zaÊ wynikaç z pojawiajàcych si´ w wierszu przeskoków mi´dzy przeciwnymi biegunami
wzruszenia. Na przyk∏ad: Êmierç i dziecko, mi∏oÊç i jady trupie, „ten blask koÊcio∏ów w granacie
witra˝y, / ta cuchnàca szpitalna ∏una” (zestawienie jak z koƒcówki wiersza Budynek Larkina).
Proste, prawda? 

3. Muzeum kiczu

Podobnie jak wszystkie proste zabiegi, tak˝e i ten wystawia na pewne stylistyczne
niebezpieczeƒstwa. A Honet ich nie unika – raz, ˝e dobrowolnie flirtuje z antyestetykà (naraz z
brzydotà Êwiata i z nadmiarem ekspresji), a dwa, ˝e miejscami tomik jest zwyczajnie puszczony. I
chocia˝ ch´tnie uwierzy∏bym w legend´ o poecie, który si´ nie spieszy i przez szeÊç lat niestrudze-
nie cyzeluje ksià˝k´, to po jej przeczytaniu zwyczajnie nie potrafi´. Baw si´ to dobry tomik, lecz jak
na mój gust zaszkodzi∏ mu pewien rodzaj abnegacji: przekonanie, ˝e mi´dzy kartkà a wybierajà-
cym samotnoÊç autorem uchodzi wszystko.

Sprowokowa∏em? Zatem dokumentuj´. Bo oto w ksià˝ce, która powstawa∏a przez szeÊç lat, pojaw-
iajà si´ fragmenty przeraêliwie niekonkretne:

byç mo˝e wiszà jeszcze weselne lampiony
na brzegach tamtej rzeki, mo˝e lÊni jeszcze
w deszczu tamten oddech. miliony dat
i twarzy (jedno pytanie – t´skni∏aÊ?
i ta cudowna odpowiedê – tak)

Przytoczony passus nie daje nawet tej perfidnej satysfakcji, jaka wynika ze spostrze˝enia, ˝e nawet
z podejrzanych rekwizytów przywodzàcych na myÊl ci´cie si´ po nadgarstkach Honet potrafi
stworzyç sensowny obraz – „obraz / tamtego lata – martwe ptaki w locie, / technika – w∏asna, osad
krwi na szkle”. 

Na marginesie dodam, ˝e ten krwawy j´zyk znowu jest blisko Baczyƒskiego, w dodatku tego w
wersji najbardziej solennej: „Jeno wyjmij mi z mych oczu / szk∏o bolesne – obraz dni, / które cza-
szki bia∏e toczy / przez p∏onàce ∏àki krwi”. Baczyƒskiego, nad którym te˝ zastanawiam si´, czy mia∏
ÊwiadomoÊç, ˝e wojna wyczynia z jego poezjà rzeczy niepotrzebne. Ale dosyç dygresji, tego pyta-
nia nie rozstrzygniemy.

Jest tak: gdzieniegdzie u Honeta widz´ jeszcze Êwiadomie podj´te ryzyko otarcia si´ o kicz.
Dowodzenie ÊwiadomoÊci jest w takich sytuacjach kwestià nieprawdopodobnie delikatnà, dodam
wi´c tylko, ˝e wra˝enie opieram na unikaniu podobnych szar˝y w
dawniejszej twórczoÊci. Honet prawdopodobnie dà˝y∏ do tego, by
tom baw si´ by∏ – nazwijmy to neutralnie – niejednolity. Kwestia
wartoÊciowania pozostaje tu jeszcze otwarta. Natomiast fragment o
lampionach to g∏upawy, by raz rzecz nazwaç po imieniu, melodra-
mat, telenowela brazylijska bàdê dekoracyjny Bollywood. Jaskrawy
przyk∏ad, do czego prowadzi poezja zaimków i rodzajów gramatycznych.



I je˝eli nie radzi sobie z nià nawet taki mistrz jak Honet, to z czystym sumieniem jeszcze raz mog´
powiedzieç, ˝e nie t´dy droga. ˚e b∏àd mo˝e tkwiç w metodzie, a nie w realizacjach.

4. Strona myÊli

Czegokolwiek by nie napisaç, jedno pozostaje pewne. Poezja Honeta spe∏nia si´ w stylu.
Zdarzajàce si´ niekiedy wpadki nie majà tu zbyt wiele do rzeczy, gdy˝ komentuje si´ je z tego
samego poziomu. Zazwyczaj to spe∏nienie w stylu jest olÊniewajàce i nie potrzeba mu niczego
wi´cej. TreÊç staje si´ tworzywem, wiersz – odpowiednikiem malarstwa niefiguratywnego. Wi´ksze
potrzeby (czasami b∏´dnie nazywane „wy˝szymi“) wyra˝a natomiast ca∏a trójka wspomnianych na
poczàtku krytyków. Tu znów nale˝y zadaç podstawowe pytanie – co to jest? Proste sprawozdanie z
zawartoÊci tekstów, postulat, projekcja? A mo˝e dowód na prawid∏owe dzia∏anie stylistycznej
pu∏apki?

Najmniej, najbardziej nieÊmia∏ym tonem dopomina si´ o coÊ wi´cej Franaszek (czegó˝ by chcia∏
na miejsce monotonii)? Do treÊciowej, a nie tylko estetycznej istotnoÊci poezji Honeta bardziej
przekonana jest Omiotek, która z cytatów buduje przestrzeƒ, gdzie wiersz sàsiaduje z mistycznymi
traktatami (zauwa˝my pojawienie si´ s∏owa „traktat“, tak potrzebnego nam w dalszych rozwa˝ani-
ach). Na koniec Stala (bajka b´dzie d∏uga):

Tytu∏y, jakie Honet nada∏ kolejnym cz´Êciom nowego tomu, mog∏yby poprzedzaç stare
traktaty, porzàdkujàce wybrane fragmenty ludzkiej màdroÊci (dotyczy to tak˝e
najbardziej metaforycznego z nich, jeÊli si´ ju˝ wie, ˝e „ch∏opcem z jeziora ˝artów i
utraty” nazywa poeta „boga”, pisanego ma∏à literà, tak jak wszystkie inne s∏owa w tej
ksià˝ce).

Czy znaczy to, ˝e autor tomu ubiera mask´ m´drca? Nie, tego nie twierdz´. Chcia∏em
tylko powiedzieç, ˝e w s∏owach Honeta s∏ysz´ nieustanny niepokój i doznanie
bolesnoÊci, towarzyszàce gromadzeniu i ods∏anianiu prawdy. O sobie, o Êwiecie.

Zdaniem Stali, Honet nie ubiera maski m´drca, a jedynie mówi jak m´drzec (nie jak filozof, nie
jak inteligent pracujàcy). Czy nim jest – nie wiadomo, bo to kwestia tego samego rodzaju, co pyta-
nia o chiƒski pokój Alana Turinga. Przypomn´: klient tej szacownej instytucji wk∏ada przez otwór w
drzwiach kilka chiƒskich znaczków, a po chwili otrzymuje na nie prawid∏owà odpowiedê. I nie jest
w stanie stwierdziç, czy cz∏owiek przebywajàcy w pokoju zna j´zyk, czy tylko ÊciÊle stosuje si´ do
szczegó∏owych instrukcji (otrzymujàc sosenk´ i domek, w tej w∏aÊnie kolejnoÊci, przynieÊ
odpowiedê z szufladki pi´tnastej). Wracajàc do meritum: zdaniem Stali, s∏owa Honeta da si´ czy-
taç jak s∏owa m´drca.

Czytelnik – ka˝dy czytelnik – ma prawo daç si´ z∏apaç, przypisujàc g∏osowi p∏ynàcemu z tekstu
coraz to bardziej zawrotne charakterystyki (zdaje si´, ˝e stan, w którym do tego dochodzi, nazy-
wamy zachwytem). G∏ówny problem polega wszak˝e na tym, ˝e poezja Honeta nie tylko oddzia∏uje
estetycznie, lecz tak˝e dyskretnie sprzyja patetycznym identyfikacjom w rodzaju tych, jakich

dokonuje Stala. Albo jeszcze inaczej: sà miejsca, w których sprzyja, i w∏aÊnie je
przede wszystkim mo˝na kojarzyç z pewnym os∏abieniem stylu:

kto jest po stronie myÊli,
ten pozna∏ lÊniàce imiona mi∏oÊci
pozagrobowej, prowadzà go oczy
zwrócone zawsze w stron´ minionego
Gdzie koƒczy si´ metafora, to znaczy mowa o lÊniàcych



imionach, tam natrafiamy na pusty przebieg, ten o oczach. Niestety, to w∏aÊnie on chce byç cen-
trum, sednem, treÊcià wiersza. I to on, mi´dzy innymi, jest wywy˝szany – takie bowiem charak-
terystyki mia∏by posiadaç ktoÊ, kto jest po stronie myÊli (co jest podobno lepsze ni˝ bycie po pros-
tu – skoro ju˝ pisze si´ lub czyta – po stronie tekstu).

Nawiasem mówiàc – czy na pewno wszystko, co w mózgoczaszce zachodzi, musimy nazywaç
myÊlà? Czy nie ma por´czniejszych poj´ç pokrewnych na okreÊlenie strony, po której chce tu byç
poezja Honeta? Wiem wprawdzie, ˝e s∏owo „rozpami´tywanie“ brzmi o wiele gorzej, lecz przyna-
jmniej nie wynosi ono na te zawrotne, filozoficzne wysokoÊci. A filozofia to rodzaj choroby j´zyka
osobliwie niezgodny z tym jego stanem, który widzimy w najlepszych tekstach Honeta.

Przyjrzyjmy si´ jeszcze jednemu przyk∏adowi „bycia po stronie myÊli“. Wiersz nazywa si´ mistrz, a
otwiera go pi´kny, nadmiarowy obraz:

rz´dy jaskrów i zachód rozpi´ty wysoko,
na niebie fioletowym jak pulsowanie ptasiej fortecy
w phoenix. wyrzuç mnie jutro – szepcz´
i mój szept Êwieci

Mówienie cicho, jakby si´ Êwieci∏o, to ponoç sprawa Wojaczka – ale mniejsza z tym.
Wa˝niejsze, ˝e po przejÊciu przez jeszcze kilka wizji (trasy tej nie b´d´ odcyfrowywaç, choç pier-
wsze wra˝enie ostrzega, ˝e sà one sklejone ze sobà nader luêno), utwór zamyka si´ w sposób
nast´pujàcy:

mistrzem Êwiata
jest ból – to oczywiste. to on
nape∏nia stadiony, porywa t∏umy,
a one wybuchajà, lgnà, dajà mu
p∏yny i mi´so. mistrz powróci∏ – wo∏ajà.
mistrz znowu jest w akcji

Sprytna jest w tym fragmencie wersyfikacja, dzi´ki której nie do koƒca wiadomo, czy ostatnia lin-
ijka to jeszcze g∏os t∏umu, czy ju˝ autorski komentarz. Co zaÊ si´ tyczy treÊci – Sylwia Omiotek zacy-
towa∏a ju˝ Susk´ (Âmierç jest mistrzem jedynym na naszym podwórku), ten odwo∏ywa∏ si´ do Fugi
Êmierci Celana i „mistrza z Niemiec“. Jest to myÊl? Jest. Ogólna, kulturowa, lecz przecie˝ nie
b´dziemy o to rozdzieraç szat (sà przecie˝ tacy, co myÊl rozpoznajà w∏aÊnie po podobnych zako-
rzenieniach). I nie wiadomo tylko, jak ta treÊç koresponduje z otwierajàcym wiersz obrazem, a po
stronie myÊli spodziewa∏bym si´ jednakowo˝ spójnoÊci.

5. Efekt Elizy

Pozorowana spójnoÊç kojarzy mi si´ nast´pujàco (skoro ju˝ by∏o o chiƒskim pokoju, mo˝na
powiedzieç coÊ wi´cej o sztucznej inteligencji). Eliza to program komputerowy napisany przez
Jospeha Weizenbauma mniej wi´cej w po∏owie lat szeÊçdziesiàtych (internetowa kwerenda zwró-
ci∏a trzy ró˝ne daty, kilka kodów êród∏owych oraz plik z regu∏ami
operacji na s∏owach i zdaniach, bardzo prosty). Konkretnie – Eliza to
pierwszy, bardzo prosty program, który mia∏ gadaç do u˝ytkownika.
Jeszcze konkretniej – gadaç jak zbierajàcy informacje psychoanalityk,
niestrudzenie zadajàc kolejne pytania.

Efekt Elizy (to za polskà Wikipedià) zachodzi, kiedy stosunkowo
prostym zestawieniom s∏ów przypisujemy dodatkowe znaczenia.



Iluzje sensu, które tkwià w naszych g∏owach. I nie wspominam o tym, by poezj´ Honeta w jakikol-
wiek sposób deprecjonowaç, gdy˝ po prostu ma ona takà w∏aÊciwoÊç, ˝e stanowi ekran do
wyÊwietlania czytelniczych l´ków i oczekiwaƒ (ciekawe, co za jakiÊ czas sam wyczytam z tego tek-
stu). Styl Baczyƒskiego tak˝e wykazywa∏ podobne projekcyjne w∏aÊciwoÊci i to jest chyba g∏´bsze
znaczenie paraleli, jakà proponowa∏em. Z punktu widzenia tekstu (jego opisu) prawie wszystko
wydaje si´ byç w porzàdku (wàtpliwoÊci z tego poziomu zosta∏y ju˝ nazwane wczeÊniej).

Nie daje mi jednak spokoju wyÊwietlana przez Stal´ i Omiotek figura mistrza, autora traktatów.
Honet proponuje chyba zupe∏nie innà wersj´ intensywnoÊci, odmienny rodzaj olÊnieƒ. I dobrze mi
z tym, choç zarazem rozumiem, ˝e Honet móg∏ mieç dosyç zamkni´cia w  estetycznej formule, ˝e
w swej ostatniej ksià˝ce móg∏ chcieç coÊ przekroczyç. O wiele gorzej jest wtedy, gdy widz´, jak si´
za to zabra∏. Bo czasem z tekstu ∏ypie na mnie poz∏acane oko maski m´drca i mam nawet
wra˝enie, i˝ wiersze Honeta wspó∏pracujà w jej nak∏adaniu, zamiast si´ przed tym broniç.
Chwilami zdaje si´, ˝e za próbami przekroczenia obrazowoÊci stoi na razie rola, a nie, hmm, jej
zawartoÊç.
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11..  WWYYNNAAJJMMIIJJ  MMNNIIEE!! – wo∏a toi-toi i trzaska drzwiami,
rywalizuje z wiatrem. Pogoda dobra jest na refleksje
i interesy. Oderwaç si´ stàd, w kompletnym zawieszeniu
mieç prowizje i powidoki, w skrócie perspektywy;

z wysoka, na ∏eb na szyj´ – cz´Êci cia∏a, które dopiero b´dà
odporne na wstrzàsy, jeÊli znajdzie si´ miejsce w Êrodku,
gotowe na rozpocz´cie odliczania.

22..  LLAASS ma dubeltówk´ i odstrzeli ci jaja,
jeÊli b´dziesz dewastowa∏ Êció∏k´.

Stój! Obserwuje ci´ ca∏a okolica, domy
na drzewach ju˝ si´ bulwersujà, inne ptaki

milknà za˝enowane. To zasadzka, tylko tym razem
karmnik by∏ w kiosku, rower przy pastwisku,

dziewczyna po drugiej stronie kraju – nie zdà˝y∏a
ci´ poznaç. To jak przekroczyç wszystkie

przypisy w wersji kieszonkowej, mieç swoje odbicia.
Mo˝na zmieÊciç si´ w przymkni´tym oku, ale las

nie zwyk∏ ˝artowaç.

RRAAFFAA∏∏  GGAAWWIINN



GGAAWWIINN
33..  ZZBBAAWW  SSII¢¢!!  zbaw si´! – krzyk z piaskownicy przedrzeênia
babci´ Jehowy. W parku roi si´ od pszczó∏ – cz´stotliwoÊci
powietrza zak∏ócajà dobre nowiny i mo˝na dostaç z liÊcia
od mniej cierpliwych drzew. Ró˝aniec wróbli
odb´bnia intencje i niesie si´ a˝ do huÊtawek. Góra,

dó∏. Ulotki z wyborów przykrywajà chodniki i ziemia trz´sie si´
ze Êmiechu. Zbierz swoje pi´ç minut, przelicz
g∏osy. Wszystko si´ rozpuÊci i nie zniknie.

44..  ZZ  BBOOGGIIEEMM!! z Bogiem! – koÊció∏ wpad∏ w sid∏a echa
i rozpoczyna szaleƒczy taniec. To pozytywka, z której
wysypujà si´ naspidowane ziarna i ziemia p´cznieje jak dynia.
Niepodlewana grzàdka zamienia si´ w pustyni´ i ma swoje
czterdzieÊci dni. Nie da si´ ukamienowaç jak ostatni

sprawiedliwy ch∏opiec o twarzy w´˝a, który nie spodoba∏ si´
ojcu. Zabawki syczà i potrzàsajà niedowiarkami. To z∏y
sen – budzik ma twarz Stwórcy, który przespa∏ niedziel´.

RAFA∏ GAWIN



TTTTAAAADDDDEEEEUUUUSSSSZZZZ JJJJUUUULLLLIIIIAAAANNNN PPPPAAAAJJJJBBBBOOOOÊÊÊÊ PPPPIIIIKKKKAAAADDDDOOOORRRR
W dzisiejszej ods∏onie cyklu Tadeusz Julian PajboÊ otwiera tajne archiwa prezentujemy ma∏o znanà
notatk´ pami´tnikarskà. Opisane w niej wydarzenia bezpoÊrednio poprzedzajà moment druku
feralnego numeru WiadomoÊci Literackich, w którym pojawi∏ si´ artyku∏ przypisujàcy Tadeuszowi
Julianowi Pajbosiowi atrybut nieistnienia. Wnioski czytelnik niech wyciàgnie samemu.

Pikador, wedle definicji s∏ownikowej, to ch∏op zaopatrzony w broƒ drzewcowà i usadzony na koniu
celem gonienia za bykiem, zazwyczaj niezdarnie celujàcy w kark jego i w ∏opatki. Byk w powy˝szym
kontekÊcie s∏abnie i si´ s∏ania. Koƒ zaÊ, co zaobserwowa∏em wielokrotnie, z zasady winien tani byç
i chudy, bowiem z regu∏y przeznaczony jest na straty, na dekorowanie z∏otego piasku areny czer-
wonymi bolszewickimi gwiazdami krwi (jak˝e mnie kusi, towarzysze, ten inwersyjny symbolizm
kolorów, przemoc radosna, idea∏ów przypomnienie!). Podsumowujàc jednak przytoczone fakty,
jestem zmuszony stwierdziç, co nast´puje: temu, co si´ znajduje pod pikadorem, przysz∏oÊç rysuje
si´ zdecydowanie czarna. Co prawda, epigoni w rodzaju jak˝e jeszcze pi´knego i m∏odego
Lechonia (có˝ za sprzecznoÊç!) przysz∏oÊç nazwà z kolei czerwonà i z∏otà, boleÊnie nieÊwiadomi
Êmiertelnej pu∏apki, jakà zastawia na ich twórczoÊç etymologia.

Prawdy tego rodzaju winny iÊç w lud, to jest, przepraszam bardzo, w masy pracujàce, albo przy-
najmniej w czytajàcà publik´. Bardzo mnie zatem martwi, ˝e Aleksander Wat, zapewne wcià˝
Êmiertelnie obra˝ony o mój trzeci w tym roku romans z jego siostrà, odmówi∏ druku w Miesi´czniku
Literackim kilku sloganów, moim skromnym zdaniem b∏yskotliwie inaugurujàcych nowà dziedzin´
sztuki u˝ytkowej, którà na w∏asny u˝ytek nazywam czarnà reklamà. Poniewa˝ nie zachowa∏em
sobie ˝adnej kopii, wi´c spoÊród oko∏o trzech tuzinów proponowanych hase∏ przytocz´ tylko jedno:
„Siedzàc Pod Pikadorem, koƒczysz w brzuchu z otworem!”.

A przypomnia∏o mi si´ to wszystko, poniewa˝ wsteczni Skamandryci, ju˝ teraz – o ironio – cele-
brujàcy swà przesz∏oÊç epitetami „czarna”, „czerwona” i „z∏ota”, tudzie˝ zapijajàcy wy˝ej wzmi-
ankowanà kolejno kawà, winem i piwem z paƒstwowych browarów, obowiàzkowo w tej kolorysty-
cznej kolejnoÊci, postanowili urzàdziç sobie jubel. I to nie byle jaki – na dwie noce panowie
wynaj´li bowiem lokal swej by∏ej kawiarni (obecnie jakiejÊ zat´ch∏ej ministerialnej sto∏ówki). Pili.
Odczytywali m∏odzieƒcze manifesty. Pili. Tuwim podobno sporzàdza∏ notatki do poematu, który
jakiÊ czas póêniej sta∏ si´ znany jako obrazoburczy Bal w operze (poemat zresztà ceni´, obraz
upadku spo∏eczeƒstwa objawia si´ w nim nader mocno udatny, i jest to fakt tym bardziej dajàcy
do myÊlenia, ˝e wiem, jaki wycinek spo∏eczeƒstwa Tuwim by∏ obserwowa∏ tworzàc pierwsze szkice).
Pili. Z napr´dce odtworzonej sceny wykrzykiwali zaÊ nast´pnie zdania w rodzaju „I ty mo˝esz
zostaç”. Iwaszkiewiczem. Wy˝ej wymienionym Tuwimem. Czy jeszcze wy˝ej wymienionym
Lechoniem. Pili.

Kto na te wykrzykniki reagowa∏, ten mia∏ nast´pnie prawo wdrapaç si´ na scen´, by uiÊciwszy
op∏at´ szumnie nazywanà „ubezpieczeniem od obicia przez poet´ po mordzie” zyskaç mo˝liwoÊç
wyg∏oszenia „wiersza naÊladowczo-laudacyjnego”.

Có˝, poszed∏em i ja, z kunsztownie przyrzàdzonym cyklem heptastychów (to takie oktostychy, tylko
siedmiowersowe), skrzàcych si´ od z∏oÊliwie dobranych rymów
wewn´trznych, parodiujàcych estetyczny przepych kolegi Iwaszkiewicza.
Ju˝ wkraczanie na scen´ wymaga∏o ode mnie przebicia si´ przez g´stà,
rozelektryzowanà atmosfer´, którà z samozaparciem zresztà
wspó∏tworzy∏em, na w∏asne ˝yczenie rezygnujàc z natr´tnie pro-
ponowanego mi „ubezpieczenia”.

W po∏owie drugiego utworu, gdzieÊ tak na wysokoÊci zdania o
psug∏owych anielicach, zobaczy∏em z∏oty rozb∏ysk i czerwone gwiazdy.
Nast´pnie ogarn´∏a mnie czerƒ.





SSppeekkttaakkll,,  kkttóórryy  wwyywwrraaccaa  rrzzeecczzyy--
wwiissttooÊÊçç  nnaa  ooppaakk,,  jjeesstt  rreeaallnniiee
wwyyttwwaarrzzaannyy..  JJeeddnnoocczzeeÊÊnniiee  kkoonn--
tteemmppllaaccjjaa  ssppeekkttaakklluu  ooppaannoowwuujjee
mmaatteerriiaallnniiee  rrzzeecczzyywwiissttee  ˝̋yycciiee,,
kkttóórree  ooddttwwaarrzzaa  ppoorrzzààddeekk  ssppeekk--
ttaakkuullaarrnnyy  ii  ddoossttoossoowwuujjee  ssii´́  ddoo
nniieeggoo..  OObbiieekkttyywwnnaa  rrzzeecczzyywwiiss--
ttooÊÊçç  jjeesstt  zzaatteemm  oobbeeccnnaa  ppoo  oobbuu
ssttrroonnaacchh..  KKaa˝̋ddee  zz  ttyycchh
zzaakkrrzzeepp∏∏yycchh  ppoojj´́çç  wwyyppee∏∏nniiaa  ssii´́
ttrreeÊÊcciiàà,,  pprrzzeecchhooddzzààcc  ww  sswwoojjee
pprrzzeecciiwwiieeƒƒssttwwoo::  rrzzeecczzyywwiissttooÊÊçç
pprrzzeejjaawwiiaa  ssii´́  ww  ssppeekkttaakklluu,,  aa
ssppeekkttaakkll  jjeesstt  rrzzeecczzyywwiissttyy..

GGuuyy  DDeebboorrdd,,
SSppoo∏∏eecczzeeƒƒssttwwoo  ssppeekk--
ttaakklluu



MM aa rr ii aa
CCyyrraannoowwiicczz

JJaakk ddzziiaa∏∏aa ssppeekk--
ttaakkll?? -- ÂÂlleedd˚̊!! zz
cceebbuullkkàà......
GGddzziiee  „„wwyykkuuwwaa∏∏aa  ssii ´́  aawwaannggaarrddaa  aarrttyyssttyycczznnaa  ww  ppiieerrwwsszzyycchh  mmiieessiiààccaacchh  ppoollsskkiieejj
nniieeppooddlleegg∏∏ooÊÊccii””??  
Jak informuje „Gazeta Sto∏eczna” z 26 listopada 2008 roku, awangarda artystyczna wykuwa∏a si´
w lokalu gastronomicznym typu kawiarnia o nazwie Pod Picadorem, mieszczàcym si´ przy ulicy
Nowy Âwiat 57.
CCoo  ddzziissiiaajj  zznnaajjdduujjee  ssii ´́   ppoodd  ttyymm  nnuummeerreemm??
Jak napisa∏ w „Sto∏ecznej” pan Jerzy S. Majewski, pod tym numerem, ach, niestety, mieÊci si´ dzi-
siaj sklep z futrynami.
CCzzyy  ppoodd  nnuummeerreemm  5577  pprrzzyy  NNoowwyymm  ÂÂwwiieecciiee  nnaa  ppeewwnnoo  mmiieeÊÊccii  ssii´́  ddzziiÊÊ  sskklleepp  zz  ffuuttrryynnaammii??
Nie, nie, nie. MieÊci si´ tam sklep z futrami.



TToo  ww  kkooƒƒccuu  zz  cczzyymm??  ZZ  ffuuttrryynnaammii  cczzyy  zz  ffuuttrraammii??
Futrami! „Futrynami” to literówka. 
JJaakkii  bbyy∏∏  ˝̋yywwoott  ppllaaccóówwkkii  ggaassttrroonnoommiicczznneejj  oo  wwddzzii ´́cczznneejj  nnaazzwwiiee  PPoodd  PPiiccaaddoorreemm??
Jak informuje nas pan Jerzy S. Majewski, „jej ˝ywot by∏ krótki, choç intensywny”. 
TToo  ddllaacczzeeggoo  „„GGaazzeettaa  SSttoo∏∏eecczznnaa””  ww  ppaaêêddzziieerrnniikkuu  22000088  rrookkuu  ppooÊÊwwii´́ccii ∏∏aa  tteemmuu  ccaa∏∏yy
aarrttyykkuu∏∏??
PoÊwi´ci∏a, bo musia∏a obwieÊciç swoim czytelnikom, ˝e na okres kilku paêdziernikowych dni ka-
wiarnia Pod Picadorem o˝yje. 
II   oo˝̋yy∏∏aa??
Nie do koƒca. Raczej by∏a to krótka ekshumacja, przy czym doÊç nieudana.
CCzzyy  nnaazzyywwaanniiee  tteeggoo  „„oo˝̋yycciiaa””  ss∏∏oowweemm  „„eekksshhuummaaccjjaa””  jjeesstt  uuzzaassaaddnniioonnee??
OczywiÊcie, poniewa˝, jak informuje nas Wikipedia, ekshumacja to: wydobycie zw∏ok lub
szczàtków w celu dokonania ogl´dzin sàdowych, lekarskich (np. aby ustaliç bàdê potwierdziç przy-
czyn´ zgonu).
CCzzyy  ttaakkoowwyycchh  ooggll´́ddzziinn  ssààddoowwyycchh  lluubb  lleekkaarrsskkiicchh  ttaamm  nniiee  ddookkoonnaannoo??
Nie, dokonano tam jedynie ogl´dzin dwóch cia∏ poetów i by∏y one ˝ywe. 
OO  kkttóórreejj  ggooddzziinniiee  kkttóórreeggoo  ddnniiaa  ssttwwiieerrddzzoonnoo  ppuubblliicczznniiee,,  ˝̋ee  ssàà  oonnee  ˝̋yywwee??
˚e sà one ˝ywe, stwierdzono publicznie o godzinie 19 w czwartek 30 paêdziernika 2008 roku. 
CCzzyy  cciiaa∏∏aa  ttee  zznnaajjddoowwaa∏∏yy  ssii ´́  ww  ttyymm  ssaammyymm  wwiieekkuu??
Tak i nie.
DDllaacczzeeggoo  ttaakk,,  aa  ddllaacczzeeggoo  nniiee??
Dlatego tak, bo oba znajdowa∏y si´ w obecnym XXI wieku, a nie – bo mia∏y ró˝ny status wiekowy. 
NNaa  cczzyymm  wwii´́cc  ppoolleeggaa∏∏aa  ttaa  rróó˝̋nniiccaa??
Ró˝nica polega∏a na tym, ˝e data pojawienia si´ pierwszego poprzedzi∏a dat´ pojawienia si´
drugiego.
OO  ii llee  llaatt  ppoopprrzzeeddzzii ∏∏aa??
Chwileczk´... 84 minus 66... to jest... O osiemnaÊcie.
TToo  zznnaacczzyy??
To znaczy, ˝e kiedy pierwsze cia∏o osiàgn´∏o pe∏noletnioÊç, drugie si´ w∏aÊnie pojawia∏o. 
CCzzyy  uussttaalloonnoo,,  jjaakk  nnaazzyywwaallii   ssii ´́  ww∏∏aaÊÊcciicciieellee  ttyycchh  ddwwóócchh  cciiaa∏∏  ppooeettyycckkiicchh??
OczywiÊcie. Pierwsze nazywa∏o si´ Krzysztof Jaworski... 
KKttoo  ttoo  jjeesstt  KKrrzzyysszzttooff  JJaawwoorrsskkii??
Krzysztof Jaworski to wed∏ug pani Ma∏gorzaty Tworzewskiej-Laskowskiej „nies∏ychanie utalen-
towany i nonkonformistyczny poeta z Kielc”.
AA  kkiimm  jjeesstt  ttaa  ppaannii??
Ta pani to organizatorka przedsi´wzi´cia – pracownica agencji Lily Tiger Communication Design.
CCzzyy  ttoo  jjeesstt  aaggeennccjjaa  zzoooollooggiicczznnaa??
Nie mam ró˝owego poj´cia. 
JJaakkiieeggoo  pprrzzeeddssii ´́wwzzii ´́cciiaa  ppooddjj´́ ∏∏aa  ssii ´́  ppaannii  oorrggaanniizzaattoorrkkaa??
Mia∏a sprawiç, ˝e kawiarnia Pod Picadorem o˝yje. 
WW  jjaakkiimm  cceelluu  kkaawwiiaarrnniiaa  PPoodd  PPiiccaaddoorreemm  mmiiaa∏∏aa  oo˝̋yyçç,,  sskkoorroo  pprrzzeessttaa∏∏aa  iissttnniieeçç  jjuu˝̋  ww
ppoo∏∏oowwiiee  kkwwiieettnniiaa  11991199  rrookkuu??
O˝ycie kawiarni Pod Picadorem mia∏o „uÊwietniç obchody 90. rocznicy odzyskania przez Polsk´
niepodleg∏oÊci”.

KKttoo  ppaattrroonnoowwaa∏∏  ttyymm  oobbcchhooddoomm??
Prezydent miasta sto∏ecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. 
CCzzyy  ppaannii   pprreezzyyddeenntt   HHaannnnaa  GGrroonnkkiieewwiicczz--WWaall tt zz   zznnaa
KKrrzzyysszzttooffaa  JJaawwoorrsskkiieeggoo??
Muzyka czy poet´?
TToo  oonn  jjeesstt  ttee˝̋  mmuuzzyykkiieemm??
Nie, ale jest dwóch Krzysztofów Jaworskich.
TToo  kkttóórryy  ttaamm  ww  kkooƒƒccuu  bbyy∏∏??
Poeta z Kielc.



AA  jjaakk  ssii ´́   nnaazzyywwaa∏∏  tteenn  ddrruuggii??
Muzyk?
JJaakk  nnaazzyywwaa∏∏  ssii ´́  tteenn  ddrruuggii  ppooeettaa,,  kkttóórreeggoo  ooggll´́ddzziinn  cciiaa∏∏aa  ddookkoonnaannoo  ppuubblliicczznniiee  wwrraazz
zz  cciiaa∏∏eemm  JJaawwoorrsskkiieeggoo  ppooeettyy??
Ten drugi nazywa∏ si´ po prostu Jan Kapela, czyli po angielsku Johny the Band.
KKttoo  ttoo  jjeesstt  JJaann  KKaappeellaa??
Jan Kapela to „pierwszy zwyci´zca pierwszego polskiego slamu w historii Polski”.
CCzzeeggoo  zzwwyyccii ´́zzccaa??
Slamu. Slam to „krzy˝ówka poezji i  performance‘u”.
WW  jjaakkiimm  wwii´́cc  cceelluu  ttee  ddwwaa  cciiaa∏∏aa  ppooeettyycckkiiee  JJaawwoorrsskkiieeggoo  ii  KKaappeell ii   zznnaallaazz∏∏yy  ssii ´́  ww
oorrbbiicciiee  oobbcchhooddóóww  9900..  rroocczznniiccyy  ooddzzyysskkaanniiaa  pprrzzeezz  PPoollsskk´́  nniieeppooddlleegg∏∏ooÊÊccii??
„Z okazji obchodów 90. rocznicy odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci Wydawnictwo Naukowe
PWN oraz Miasto Sto∏eczne Warszawa zorganizowa∏y cykl spotkaƒ literackich w opuszczonym
lokalu kawiarni Nowy Âwiat przy ulicy Nowy Âwiat  63”.
DDllaacczzeeggoo  ccyykkll  ssppoottkkaaƒƒ  ll ii tteerraacckkiicchh  ooddbbyy∏∏  ssii ´́  ww  ooppuusszzcczzoonnyymm  llookkaalluu  kkaawwiiaarrnnii  NNoowwyy
ÂÂwwiiaatt  ppoodd  nnuummeerreemm  6633??
Dlatego, ˝e w lokalu po by∏ej mleczarni, gdzie by∏a 90 lat temu kawiarnia Pod Picadorem, jest
dzisiaj sklep z futrami.
ZZ  ffuuttrryynnaammii??
Z fu-tra-mi!
CCzzyy  JJaawwoorrsskkii  ii   KKaappeellaa  pprroowwaaddzzii ll ii   ttee  ssppoottkkaanniiaa  ll ii tteerraacckkiiee??
OczywiÊcie, ˝e nie. 
TToo  ccoo  oonnii  ttaamm  rroobbii ll ii??
Mieli wziàç udzia∏ w „wyÊcigu m∏odych poetów”.
CCzzyy  wwzzii ´́ ll ii   tteenn  uuddzziiaa∏∏??
Nie. Okaza∏o si´, ˝e to nie oni mieli si´ Êcigaç. 
AA  kkttoo  mmiiaa∏∏  ssii ´́   ÊÊcciiggaaçç??
JacyÊ inni poeci.
KKttóórrzzyy??
No, inni – warszawscy.
II  sskkààdd  iicchh  wwzzii ´́ ttoo??
Znikàd. Sami przyszli.
DDllaacczzeeggoo??
Bo „Gazeta Sto∏eczna” napisa∏a, ˝e odb´dzie si´ „rywalizacja na obsceniczne wiersze”.
CCoo  ttoo  jjeesstt  „„oobbsscceenniicczznnyy  wwiieerrsszz””??
„Obsceniczny” to wed∏ug „S∏ownika wyrazów obcych”: brudny, brzydki, odra˝ajàcy, sproÊny i
nieprzyzwoity. A wi´c obsceniczny wiersz to taki, któremu mo˝na przypisaç wszystkie te  przydawki.
II  zz  tteeggoo  ppoowwoodduu  ccii  ppooeeccii  pprrzzyysszzll ii??
Tak, bo pani z agencji Lily Tiger Communication Design namawia∏a ich do tego wprost w artykule
„Kawiarnia Pod Picadorem znów dzia∏a w Warszawie”.
II  ccoo  ccii  ppooeeccii  uujjrrzzeell ii??
Ujrzeli cia∏a Krzysztofa Jaworskiego i Jana Kapeli w ramach spotkania „Wiersze taƒczà na lodzie”.
CCzzyy  ttoo  oozznnaacczzaa,,  ˝̋ee  oobbaa  ttee  cciiaa∏∏aa  ppoorruusszzaa∏∏yy  ssii ´́  ww  ssppoossóóbb,,  kkttóórryy  mmoo˝̋nnaa  ookkrreeÊÊll iiçç  jjaakkoo
ttaanniieecc??
OczywiÊcie, ˝e nie. Oznacza to, ˝e nazwa ta zosta∏a pomyÊlana jako
metafora.
JJaakkiiee  jjeesstt  wwyyjjaaÊÊnniieenniiee  tteejj  mmeettaaffoorryy??
Takie, ˝e wiersze to gwiazdy, które taƒczà na lodzie, co ma nawiàzywaç
wprost do telewizyjnego show „Gwiazdy taƒczà na lodzie”.
CCzzyy  nniiee  lleeppsszzaa  bbyy∏∏aabbyy  nnaazzwwaa  „„PPooeezzjjaa  nnaa  llooddzziiee””??
Lepsza. Ale poeci i tak by wyszli na tym jak na mydle.
DDllaacczzeeggoo??
Poniewa˝, jak wyzna∏ Lech, jeden ze slamerów wyst´pujàcych w czwartek



30 paêdziernika: „dla niego poezja Skamandrytów by∏a czymÊ, co mo˝na porównaç do corridy,
natomiast obecna poezja przenosi nas do sali kinowej lub reality show”.
AA  kkiimm  jjeesstt  ssllaammeerr  LLeecchh??
To autor utworu „Pikador”, który to utwór zacytowa∏a „Gazeta Sto∏eczna”, relacjonujàc spotkanie
„Wiersze taƒczà na lodzie”.
CCoo  ddookk∏∏aaddnniiee  zz  tteeggoo  uuttwwoorruu  zzaaccyyttoowwaannoo??
To, co nast´puje: „Ma∏y, niewyraêny, z krótkà pikà. Dêga wielkiego byka poezji. Czekajàc na
dawno zmar∏ych matadorów. Na wymar∏ej corridzie.”
CCzzyy  kkttooÊÊ  jjeesszzcczzee  zz  wwyysstt ´́ppuujjààccyycchh  nnaawwiiààzzyywwaa∏∏  wwpprroosstt  ddoo  PPiikkaaddoorraa??
Krzysztof Jaworski i Jan Kapela.
WW  jjaakkii  ssppoossóóbb  nnaawwiiààzzyywwaallii??
Wcià˝ powtarzali, ˝e nie majà nic wspólnego ani z Pikadorem, ani ze Skamandrytami.
AA  kkiimm  bbyyll ii   SSkkaammaannddrryyccii??
Skamandryci byli sta∏ymi bywalcami kawiarni Pod Pikadorem w liczbie pi´ciu.
II  ccoo  ttaamm  rroobbii ll ii??
Ponoç „tworzyli elit´, budujàc legend´ wokó∏ miejsca spotkaƒ”.
II  ttoo  wwsszzyyssttkkoo??
Nie. Jeszcze dyskutowali i czytali swoje wiersze, które nazywali futurystycznymi.
CCoo  ttoo  zznnaacczzyy  „„ffuuttuurryyssttyycczznnyymmii””??
To samo, co nowoczesnymi, tylko 90 lat temu.
JJaakk  wwyyggllààddaa∏∏aa  wwtteeddyy  kkaawwiiaarrnniiaa  PPoodd  PPiikkaaddoorreemm??
Tak, jak to widaç na reprodukcji zdj´cia tej kawiarni sprzed 90 lat.
AA  jjaakk  wwyyggllààddaa∏∏aa  3300  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  22000088  rrookkuu??
Wn´trze oklejono podsepionymi „wydrukami z widokami kamienic, mieszczaƒskiego saloniku i
kawiarni Pod Picadorem”, które przygotowa∏a autorka scenografii Agnieszka Bartold.
PPoo  ccoo  ttee  wwyyddrruukkii  zzoossttaa∏∏yy  nnaakklleejjoonnee  nnaa  ÊÊcciiaannyy  bbyy∏∏eejj  kkaawwiiaarrnnii  NNoowwyy  ÂÂwwiiaatt??
Aby publicznoÊç mog∏a poczuç „atmosfer´ pierwszych miesi´cy polskiej niepodleg∏oÊci”.
II   ppoocczzuu∏∏aa??
Nie mia∏a za bardzo wyjÊcia, bo wsz´dzie sta∏y olbrzymie plansze z wydrukami ok∏adek trzech
ksià˝ek wydanych przez PWN z okazji obchodów 90. rocznicy odzyskania niepodleg∏oÊci, których
promocja odby∏a si´ dzieƒ wczeÊniej.
CCoo  pprrzzeeddssttaawwiiaa∏∏yy  ttee  ookk∏∏aaddkkii??
W oczy rzuca∏ si´ wielki napis „Polska niepodleg∏a” oraz zdj´cie twarzy marsza∏ka Józefa Pi∏sud-
skiego. Prawdopodobnie spotkanie, mimo i˝ pod nazwà „Wiersze taƒczà na lodzie”, mia∏o mieç
charakter g∏´boko patriotyczny. Jedna poecica wcià˝ powtarza∏a uroczystym szeptem, ˝e to
impreza narodowa.
KKttoo  wwcchhooddzzii ∏∏  ww  sskk∏∏aadd  ppuubbll iicczznnooÊÊccii??
Mieszkaƒcy Warszawy w wieku od -dziestu do kilkudziesi´ciu lat, g∏ównie m∏odzie˝ uczelniana i
ludzie starsi, emeryci.
CCzzyy  ttyyllkkoo??
Nie, jeszcze kilku poetów, którzy siedzieli na samym koƒcu.
CCzzyy˝̋bbyy  ssii ´́   êêllee  cczzuull ii   ww  ttyymm  ppoommiieesszzcczzeenniiuu??
Chyba tak, bo jeden z nich, który si´ potem przedstawi∏ publicznoÊci jako Kuba, ca∏y czas szepta∏
do innych, ˝e wszyscy po∏kn´li kije.

CCoo  cchhcciiaa∏∏  pprrzzeezz  ttoo  ppoowwiieeddzziieeçç??
Pewnie chodzi∏o mu o to, ˝e nie czuje si´ zbyt swobodnie.
JJaakk  dduu˝̋àà  ggrruupp´́  oossóóbb  ssttaannoowwii∏∏aa  ppuubblliicczznnooÊÊçç??
Prawie sto osób, w sam raz tyle, ˝eby wype∏niç ca∏kowicie g∏ównà
sal´ by∏ej kawiarni Nowy Âwiat.
GGddzziiee  ppuubbll iicczznnooÊÊçç  ssiieeddzziiaa∏∏aa??
PublicznoÊç zajmowa∏a kilkanaÊcie rz´dów krzese∏.
CCzzyy  cciiaa∏∏aa  JJaannaa  KKaappeell ii   ii   KKrrzzyysszzttooffaa  JJaawwoorrsskkiieeggoo,,  kkttóórryycchh
ooggll´́ddzziinn  ttaa  ppuubblliicczznnooÊÊçç  ddookkoonnyywwaa∏∏aa,,  ppooddoobbaa∏∏yy  ssii ´́  jjeejj??



Nie wiadomo, bo by∏o je widaç tylko od pasa w gór´.
DDllaacczzeeggoo??
Poniewa˝ cia∏a obu poetów spoczywa∏y ca∏y czas na krzes∏ach, które by∏y ustawione za wielkim
sto∏em.
II  ˝̋aaddnneeggoo  cciiaa∏∏aa  nniiee  mmoo˝̋nnaa  bbyy∏∏oo  uujjrrzzeeçç  ww  ccaa∏∏ooÊÊccii??
Mo˝na by∏o, ale nie nale˝a∏o ono ani do Jaworskiego, ani do Kapeli.
AA  ddoo  kkooggoo??
Do Agnieszki Wolny-Hamka∏o.
AA  ccoo  ttaamm  rroobbii∏∏aa  AAggnniieesszzkkaa  WWoollnnyy--HHaammkkaa∏∏oo??
Agnieszka Wolny-Hamka∏o sta∏a na Êrodku przed mikrofonem i wita∏a publicznoÊç, a nast´pnie
czyta∏a paragraf pierwszy, drugi, trzeci i czwarty „Regulaminu i cennika dla goÊci” Zarzàdu
Kawiarni Pod Pikadorem.
CCzzyy  ppuubblliicczznnooÊÊccii  ppooddoobbaa∏∏yy  ssii ´́   ttee  ppaarraaggrraaffyy??
Chyba tak. 
ZZ  cczzeeggoo  mmoo˝̋nnaa  ttoo  wwnnoossiiçç??
Z tego, ˝e publicznoÊç co i raz podrygiwa∏a na krzes∏ach i wydawa∏a odg∏osy, które etiolodzy
definiujà jako Êmiech, tudzie˝ rechot. 
JJaakk  bbrrzzmmiiaa∏∏yy  ttee  ooddgg∏∏oossyy??
Prosz´ si´ z tym zwróciç do operatorów dêwi´ku, którzy pomagali kamerzystom w nagrywaniu
materia∏u.
TToo  zznnaacczzyy,,  ˝̋ee  ssppoottkkaanniiee  bbyy∏∏oo  rreejjeessttrroowwaannee  pprrzzeezz  mmeeddiiaa??
OczywiÊcie. Obecne by∏y dwie kamery, a tak˝e liczni fotoreporterzy oraz dziennikarki. Jednej z nich
zagubi∏y si´ notatki i jak ju˝ wszyscy wyszli, biega∏a od Êmietnika do Êmietnika, zaglàdajàc, czy
mo˝e sprzàtajàcy ich tam nie wyrzucili.
CCzzyy  bbyy∏∏  ttaakkii  mmoommeenntt,,  ww  kkttóórryymm  JJaann  KKaappeellaa  ii  KKrrzzyysszzttooff  JJaawwoorrsskkii  cczzyyttaallii  sswwoojjee  wwiieerrsszzee??
Tak, to by∏a cz´Êç pierwsza ca∏ej imprezy.
II  jjaakk  rreeaaggoowwaa∏∏aa  ppuubbll iicczznnooÊÊçç??
PublicznoÊç zachowywa∏a si´ bardzo adekwatnie, czyli tak jak zwykle zachowuje si´ publicznoÊç,
kiedy oglàda kabaret.
CCii  ppooeeccii  rroobbii ll ii   kkaabbaarreett??
Jak g∏osi opinia publiczna, sà to „mistrzowie humoru i zabójczych puent”, wi´c obaj grali swoje
role znakomicie. Jak przysta∏o na kabaretowych satyryków, ka˝dy swój utwór opatrywali dowcip-
nym komentarzem.
OO  cczzyymm  bbyy∏∏yy  wwiieerrsszzee,,  kkttóórree  cczzyyttaall ii??
O ich poczuciu humoru.
II  kkttóórryy  mmaa  lleeppsszzee??
Kapela i Jaworski uprawiajà t´ samà poetyk´ – krótkie anegdotyczne scenki zapisane w nierymu-
jàcych si´ wersach. Obaj naÊmiewajà si´ z kultury masowej i dobrego samopoczucia jej odbiorcy.
Kapela jest troch´ ostrzejszy w dowcipie, a Jaworski bardziej niewyraêny.
II  ttoo  ssii ´́   ppooddoobbaa∏∏oo  tteejj  ppuubbll iicczznnooÊÊccii??
OczywiÊcie. PublicznoÊç te˝ doskonale si´ wczu∏a w rol´. Reagowa∏a jak filister, który cieszy si´ z
tego, ˝e jest obra˝any przez artyst´. 
AA  jjaakk  wwyyggllààddaa∏∏  ssllaamm,,  ttaakk  sszzuummnniiee  zzaappoowwiiaaddaannyy  pprrzzeezz  GGaazzeett´́??
Najpierw zrobiono doÊç d∏ugà przerw´, aby ca∏a publicznoÊç zdà˝y∏a napiç si´ kawy i zjeÊç po
pàczku Bliklego. 
WW  jjaakkiieejj  cceenniiee  bbyy∏∏  tteenn  ppoocczz´́ssttuunneekk??
Stolica stawia∏a, wi´c wychodzi na to, ˝e publicznoÊç jad∏a swoje podatki.
II   wwsszzyyssccyy  jjeeddll ii??
OczywiÊcie, a˝ im si´ uszy trz´s∏y. Slamerzy tylko narzekali, ˝e nie ma piwa
i ˝e trzeba wyjÊç na ulic´, ˝eby zapaliç.
KKttoo  pprroowwaaddzzii ∏∏   ssllaamm??
Nikt. Sam si´ prowadzi∏.
JJaakk  ttoo??



Mia∏a prowadziç Agnieszka Wolny-Hamka∏o, ale w ogóle nie wiedzia∏a, jak to zrobiç, wi´c posz∏a
na ˝ywio∏. W rezultacie slam wyglàda∏ jak grzeczny turniej jednego wiersza, lecz nikt nie wyczyty-
wa∏ nazwisk poetów, tylko sami podchodzili do mikrofonu. 
II lluu  ppooeettóóww  wwzzii ´́ ∏∏oo  uuddzziiaa∏∏  ww  ttyymm  ttuurrnniieejjuu??
Zaledwie kilku, chyba szeÊciu. W tym jeden raper, który recytowa∏ po prostu swoje piosenki.
JJaakk  wwyyggllààddaa∏∏yy  iicchh  wwyysstt ´́ppyy??
Prawie wszyscy starali si´ sprostaç atmosferze kabaretu. Rozpoczà∏ pan, który obwieÊci∏, ˝e
przeczyta wiersz tylko dlatego, ˝e za∏o˝y∏ si´ o to z w∏asnà ˝onà.
II   wwyyggrraa∏∏??
Prawd´ mówiàc, nikogo to nie obesz∏o.
CCzzyy  bbyy∏∏yy  jjaakkiieeÊÊ  wwiieerrsszzee  zzaaaannggaa˝̋oowwaannee??
Tak, by∏ jeden wiersz poÊwi´cony wielkiemu ˚ydowi Julianowi Tuwimowi, ale publicznoÊç nie
wyczu∏a, ˝e teatralna maniera jego odczytania mia∏a charakter ironiczny. Chyba wszyscy zeszty-
wnieli, jak us∏yszeli, ˝e wielki Skamandryta by∏ ˚ydem. Chocia˝ wie o tym ka˝de dziecko w Polsce.
CCzzyy  wwyyssttààppii∏∏yy  jjaakkiieeÊÊ  zznnaannee  ggwwiiaazzddyy  ppooeettyycckkiiee??
Nie, ˝adnych vipów nie by∏o. To znaczy na pierwszej cz´Êci by∏ obecny Adam Wiedemann ze swym
ch∏opakiem, ale chyba po pàczkach si´ zmyli. Mo˝e poszli z Jaworskim na piwo, bo on te˝ si´
wtedy ulotni∏.
AA  jjaakkiiee  bbyy∏∏yy  nnaaggrrooddyy??
Wspania∏e! S∏owniki samego Paƒstwowego Wydawnictwa Naukowego. Jury nagrodzi∏o a˝ trzy
osoby, bo musia∏o te ksià˝ki rozdaç.
KKttoo  zzaassiiaaddaa∏∏  ww  jjuurryy??
Jan Kapela, Agnieszka Wolny-Hamka∏o i jakaÊ pani, o którà si´ wszyscy pytali, bo nikt jej nie zna∏.
Mo˝e to ona by∏a z tej agencji Lily Tiger Communication Design?
CCzzyy  oobbrraaddyy  jjuurryy  bbyy∏∏yy  ttaajjnnee??
A gdzie tam. Jury debatowa∏o pod nosem publicznoÊci, o jednego poet´ rzucajàc zresztà monetà.
KKooggoo  nnaaggrrooddzzoonnoo??
Wyglàda∏o to tak, jakby Jan Kapela obdarowywa∏ swoich znajomych. Ka˝dego wo∏a∏ po imieniu.
Dosta∏ raper, jakiÊ kolo i Marta. Potem pyta∏a, czy ktoÊ nie chce odkupiç od niej opas∏ego „S∏own-
ika 100 tysi´cy potrzebnych s∏ów” autorstwa Jerzego Bralczyka.
CCzzyyll ii   ww  ssuummiiee  iimmpprreezzaa  ssii ´́   uuddaa∏∏aa??
OczywiÊcie. By∏o czarujàco. Jak zwykle podczas spektaklu, który si´ zna na pami´ç. I którego w
dodatku si´ nie znosi. Zw∏aszcza wtedy, kiedy przywdziewa barwy narodowe.
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lepszy wróbel w garÊci
lepszy wróbel w garÊci
w garÊci lepszy
wystarczy Êcisnàç i s∏uchaç jak piszczy szamoce
lepszy wróbel
ma skrzyd∏a bràzowe pog∏aszczmy
lepszy wróbel w garÊci
mo˝esz ∏eb ukr´ciç i patrzyç jak zdycha umiera ci w d∏oni
ni˝ go∏àb na dachu
ni˝ kotka na dachu blaszanym rozgrzanym jest lepszy
si´ pastwiç przyglàdaç on piszczy wyrywaç mu pióra on piszczy
uÊmiechaç si´ cieszyç si´ wróbel w garÊci lepszy
jest pi´kny umiera jest lepszy ju˝ przesta∏
jest pi´kny bo gnije nie piszczy nie mo˝e
lepszy wróbel w garÊci lepsze to co zdycha

ca∏a jesteÊ dziÊ w skowronkach
ca∏a jesteÊ dziÊ w skowronkach
gdy zwàtpi∏aÊ 
przelacia∏y i obsiad∏y
teraz Êpiewajà cicho pi´kne ko∏ysanki
i dziobià twoje lukrowane wyÊmienite cia∏o
krzyczysz gdy odgryzajà kawa∏ki ciebie
gdy prze∏ykajà je 
mi´dzy jednym a drugim akordem
nie potrafi´ oceniç czy krzyczysz z bólu
czy te˝ tak poruszy∏a ci´ ich pi´kna melodia
skowronki to wspania∏e ptaki
trzepoczà w s∏oƒcu skrzyde∏kami
gwi˝dzà piszczà 
sonaty fugi konczerta grossa
i to nie do opisania
jak roztkliwia ten widok
kiedy przez ich gard∏o przechodzi twoje cia∏o 
mi∏a
ca∏a jesteÊ dziÊ w skowronkach
ca∏a jesteÊ dziÊ w skowronkach
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opady
czemu znowu pada
dlaczego znów na nas
kiedy poprzednio tyle napada∏o
pami´tasz kochanie
napadliÊmy na miasto i je wysuszyliÊmy si∏à
przy∏o˝yliÊmy mu zapa∏ki do przecznic

i przykryliÊmy mu bloki kocami

teraz znowu pada
i miasto te˝ zapad∏o na twojà decyzj´
ulice udajà ˝e nic si´ nie dzieje
a przecie˝ nie jest nam sucho
i wokó∏ pleni si´ pleÊƒ
o tym nie wypada chyba nawet myÊleç

wyjrzyj ciàgle pada
wierzcho∏ek pa∏acu kultury przepad∏ ju˝ za deszczem
ja te˝ kiedyÊ za tobà przepad∏em kochanie
pami´tasz gdy by∏o nam sucho
to nie deszcz
to ja wcià˝ pada∏em w twoje ramiona
i si´ tobà grza∏em i by∏o nam cieplej i nie by∏em mokry
padam na kolana

nadal pada pada
czemu zawsze na nas
ja odpad∏em
mo˝e ty spróbujesz
odpadaç ten deszcz

aciej
rzegorz
kowera



JJJJ oooo aaaa nnnn nnnn aaaa
MMMMuuuueeeelllllllleeeerrrr
AAAAkkkkrrrroooossssttttyyyycccchhhh    nnnniiiieeee
jjjjeeeessss tttt     cccchhhhoooorrrroooobbbbàààà
sssskkkkóóóórrrrnnnnàààà
Akrostych nie jest chorobà skórnà. Nie jest nià tak˝e palindrom, podobnie jak kalambur nie ma
nic wspólnego z odczuwaniem bólu, centon nie s∏u˝y do zasklepiania ran, a nowotworu nie cofnà
nawet najbardziej wyrafinowane raki. „Akrostych nie jest chorobà skórnà” – takim to stwierdze-
niem, raczej deprecjonujàcym czytelnika ni˝ dowcipnym, zaczyna Julian Tuwim jeden z rozdzia∏ów
swojego „panopticum poetyckiego” Pegaz d´ba, wznowionego w paêdzierniku 2008 roku przez
wydawnictwo Iskry, prawie szeÊçdziesiàt lat po pierwszej (i jak dotàd jedynej) publikacji tej ksià˝ki.
Tuwimowskiego Pegaza polski czytelnik zna∏ dotàd g∏ównie z kuluarowych opowiastek czy
podr´cznikowych wypisów – dotarcie bowiem do któregoÊ z nielicznych egzemplarzy wydanych w
1950 roku by∏o tak trudne jak, nie przymierzajàc, wykonanie któregoÊ z „salto mortaliów poetyc-
kich” opisanych w rzeczonej ksi´dze. Jeszcze lepiej znany by∏ ów rozbrykany skrzydlaty rumak
(który w palindromowej logice mo˝e si´ swobodnie przemieniaç w koby∏´ z ma∏ym bokiem) ze swej
Baraƒczakowskiej inkarnacji. Oto za sprawà pióra nowofalowego lingwisty Pegaz zd´bia∏ jeszcze
bardziej, poniewa˝ zwyk∏e zbieractwo cudzych dziwactw poetyckich, czym zas∏u˝y∏ si´ Tuwim,
Baraƒczak zamieni∏ – z typowà dla niego akademickà dba∏oÊcià o w∏asnà oryginalnoÊç – we
„wprowadzenie w prywatnà teori´ gatunków”. (Warto wspomnieç, ˝e równolegle ze wznowieniem
panopticum Tuwima otrzymaliÊmy w∏aÊnie – tym razem od Prószyƒskiego i S-ki – drugie wydanie
ksià˝ki Baraƒczaka z 1995 roku; bardzo podobna szata graficzna, a przede wszystkim bliêniacza
zawartoÊç obu Pegazów sprawia, ˝e najlepiej czyta si´ te ksià˝ki razem, tak jak palindromy – raz
od jednej, raz od drugiej strony). 

„Akrostych nie jest chorobà skórnà” – powtarza Tuwim w kolejnej cz´Êci rozdzia∏u Traktat o
akrostychu – „istnieje natomiast choroba umys∏owa – akrostychomania – której objawy za chwil´
rozpatrzymy”. Przywo∏uj´ te medyczne stwierdzenia Tuwima nie dla ich dowcipnoÊci (bo dowcipne
nie sà), ale ˝eby pokazaç nastawienie tego zbieracza osobliwoÊci do kolejnych j´zykowych

eksponatów, które w swej ksià˝ce przyszpila i – utopiwszy owe wykwity
formy w formalinie komentarza – analizuje. Niezale˝nie od tego, czy
przedmiotem opisu jest konkretny gatunek literacki (na przyk∏ad tau-
togram, lipogram, anagram albo centon), czy te˝ wywód dotyczy ca∏ej
idei z dziedziny filozofii j´zyka (tak jest w przypadku teorii ksi´dza
Dembo∏´ckiego i „jego parafian”, którzy upierajà si´ przy pierwot-
noÊci j´zyka polskiego wobec wszystkich innych j´zyków), Tuwim trak-
tuje je zawsze tak samo – jako niegroêne przypadki schorzeƒ, manii i



feblików, które warto zakonotowaç i wynotowaç, okadziç  „oparami absurdu”, ale niekoniecznie
zdecydowaç si´ na bardziej wnikliwà diagnoz´. 
Katalog schorzeƒ sporzàdzony przez Tuwima obejmuje 21 przypadków, „na Êwiat∏o dzienne
niepotrzebnie wydobytych i do druku podanych” (jak czytamy w wierszu-klepsydrze, b´dàcym
˝artobliwym wprowadzeniem do ksià˝ki). I tak do sfery zb´dnych aktywnoÊci poetyckich zosta∏y zal-
iczone m.in. rymy – oczywiÊcie nie wszystkie, tylko te najbardziej ostentacyjne, ekstrawaganckie,
b´dàce jedynym usprawiedliwieniem zarówno dla w∏asnego istnienia, jak i dla istnienia samego
wiersza. Przyk∏adem gatunku trzymajàcego si´ wy∏àcznie na zawiasach rymów jest limeryk czy
raczej – jak podpowiada autor – „rymelik”. Oprócz limeryku w pierwszym rozdziale Pegaza d´ba
wymienione (choç nieopisane) zostajà takie foremki rymowe jak sonet, tercyna, triolet, rondo,
oktawa, sestyna, gazella, rifiorita czy vilanella, a tak˝e – z mniej znanych – pantorymy (gdzie rymu-
jà si´, sylaba za sylabà, ca∏e zdania) oraz „rym-dany”, czyli wierszyki wymyÊlane do odgórnie
narzuconych (danych) rymów. Jednak chocia˝ opisane przez Tuwima „rymopotwory” sà i Êliczne, i
rozliczne, to wspó∏czesny rumak pod ich wp∏ywem najprawdopodobniej d´ba nie stanie. Nie doÊç
bowiem, ˝e w zawodach rymowych przeskoczy∏ Tuwimowego Pegaza ju˝ koƒ ze stajni Baraƒczaka
(wÊród liberyków nowofalowca znajdziemy m.in. ameryki, autotemateryki, bellymeryki, chimeryki,
desperyki, breweryki, a nawet – o paradoksie! – bezrymeryki), to w dodatku dzisiejszy czytelnik ma
w ÊwiadomoÊci (czy tego chce czy nie) istnienie hiphopowego freestyle’u, w którym bitwy na s∏owa
odbywajà si´ w∏aÊnie z u˝yciem najbardziej wyrafinowanej broni – rymu i bitu. 

Ciekawiej robi si´ w kolejnych rozdzia∏ach Tuwimowego „panopticum”, traktujàcych na przyk∏ad o
utworach mnemotechnicznych (mnemonikach), wierszach liczbowych (zwyk∏ych chronostychach i
ich najosobliwszych kombinacjach), a tak˝e o makaronach (od stylu makaronicznego, który staje
si´ „przyprawà fonetycznà” dodawanà do md∏ych potraw), „j´zykowych bigosach”, zdradliwych
przek∏adaƒcach (Traduttore – traditore) i babelicznych melan˝ach (czyli smacznych lub nies-
trawnych mieszaninach najró˝niejszych j´zyków) i innych dra˝niàcych podniebienie poetyckich
specja∏ach. Jednak równie˝ w tym wypadku trudno sobie odmówiç porównania daƒ serwowanych
przez Tuwima za sprawà wybranych przezeƒ makaronistów (g∏ównie autorów staropolskich) – ze
smakowitymi idiomato∏ami, poligl´dêbami, identografami oraz similofonami, które przyrzàdzi∏ dla
czytelników w swoim Pegazie mistrz „j´zykowej kuchni fusion” – Baraƒczak. 

Z∏udnà przewag´ czasów, w których czytamy drugie wydanie ksià˝ki Tuwima, nad okresem mi´dzy-
wojnia, kiedy dzie∏o powstawa∏o („przewag´ w zd´bieniu Pegaza” – tak chyba nale˝a∏oby jà
okreÊliç), ujawnia równie˝ rozdzia∏ poÊwi´cony formie centonu. Skamandryta wymyÊla dla centonu
zamienne nazwy – okreÊla go jako „sk∏adank´ poetyckà”, „wierszomonta˝”, „mozaik´”, „zlepek
skrawków poetyckich”, „zszywank´”, „∏atanin´”, a tak˝e – w typowo polskiej wersji gatunku – jako
„bigos literacki”. I tutaj w∏aÊnie Tuwim dostrzega problem – polska literatura, tak bogata w wyrafi-
nowane akrostychy, anagramy, tautogramy itp., nie doczeka∏a si´ jeszcze ˝adnego utalen-
towanego centonisty. Je˝eli ju˝ któryÊ poeta si´ga po t´ antycznà form´ i próbuje pozszywaç w
nowy patchwork skrawki dzie∏ innych autorów, to i tak ostatecznie wychodzi mu tylko ci´˝kostrawny,
niesmaczny „bigos literacki” (ci´˝kostrawny jak napisane w∏aÊnie zdanie, nieumiej´tnie zlepiajàce
przenoÊni´ krawieckà i metafor´ z kuchni rodem). A dziÊ? I przez ca∏y ten czas, który up∏ynà∏ od
pierwszej publikacji Pegaza d´ba? No có˝... „By∏o centonistów wielu, / Ale ˝aden z nich nie Êmia∏
zagraç przy...” – Sosnowskim? Zadurze? Foksie? Sendeckim? Królu? Albo Piórze? „Wiedzà wszyscy,
˝e nikt im na tym instrumencie / Nie wyrówna w bieg∏oÊci, w guÊcie i w tal-
encie”. Ciekawe, jak zagorza∏y skamandryta przyjà∏by p∏ody dzisiejszej
awangardy, tak bardzo rozmi∏owanej w∏aÊnie w tworzeniu centonów? Jak
zareagowa∏by na literatur´ wyczerpania i jedyne godne jej gatunki – cen-
ton i cover? Czy wcià˝ obstawa∏by przy swoim: „Centon polski czeka
jeszcze na swego Auzoniusza lub Ver´ Faltoni´. Bardzo nam b´dzie mi∏o,
je˝eli si´ doczeka. Je˝eli nie – ma∏a szkoda”? I czy w ogóle nadal by
czeka∏? Czy raczej: zwyk∏a dziura (w dziejach literatury), szara ∏ata, „ma∏a
szkoda”?



Je˝eli zaÊ jesteÊmy przy dziurach, brakach i ma∏ych szkodach, to warto przywo∏aç kolejny gatunek
literacki opisywany przez Tuwima – lipogram. Jest to taki tekst literacki, którym rzàdzi zasada braku
– zostaje on mianowicie pozbawiony konkretnej litery, i to zwykle tej, która na zdrowy rozum (ale
kto w tym przypadku obstaje przy rozumie!) jest mu najbardziej potrzebna. I tak na przyk∏ad przy-
taczany przez Tuwima jednostronicowy opis burzy autorstwa Zofii Stamirowskiej (nades∏any na
konkurs lipogramatyczny) zostaje ca∏kowicie pozbawiony psiej (warczàcej) litery „r”, która najlepiej
ze wszystkich nadawa∏aby si´ do naÊladowania mrocznego zachmurzenia, groênego pomruku
piorunów i warkotu grzmotów. Jak si´ okazuje, brak mo˝e wywo∏aç nie tylko „bu˝a z pio∏unami”,
lecz tak˝e zmys∏owa pieszczota – tak sta∏o si´ w przypadku bohatera hinduskiej powieÊci fantasty-
czno-awanturniczej DaÊakumaraczarita, w której jednym rozdziale nie ma ˝adnej spó∏g∏oski war-
gowej, poniewa˝ bohater zosta∏ pokàsany w wargi przez kochank´ podczas mi∏osnej igraszki. Có˝
mo˝na zaproponowaç temu, któremu od warg odj´to tak niezb´dne spó∏g∏oski? Antidotum okazu-
je si´ tautogramina, czyli ok∏ad z tautogramów (i na odwrót – w przypadku choroby zwanej  tau-
togrammitis acuta doktor Tuwim zaleci stosowanie „lipograminy – wyciàgu z lipogramów”). O ile
bowiem lipogram zostaje wywo∏any brakiem jakiejÊ litery, o tyle jego „odwrotnie sobowtórowe”
odbicie – tautogram – jest efektem nadmiernego u˝ycia danej litery, zwykle umiejscowionej na
poczàtku ka˝dego z u˝ytych w utworze wyrazów. 
Tautorzy i lipogramatycy nale˝à do grupy tych twórców, o których Tuwim mówi z coraz wi´kszà
medycznà troskà. I oni jednak nie majà ze swymi feblikami pierwszeƒstwa w kolejce na ostry dy˝ur
poetycki, gdy˝ w niej t∏oczà si´ ju˝ bardziej poszkodowani pacjenci, którzy po∏amali pióra, rozumy
i j´zyki podczas „wy˝szej szko∏y jazdy na Pegazie”. Do grona najbardziej zwichni´tych na umie
„s∏owoigrców” zalicza Tuwim autorów anagramów, akrostychów i palindromów oraz wszelkiej
maÊci kalamburzystów. 

Choroby anagramatyczna i akrostychiczna majà bardzo, bardzo podobna etiologi´. Czynnikiem
chorobotwórczym staje si´ szyfr, który rzekomo jest wpisany w ka˝dy najniewinniejszy tekst (w przy-
padku anagramu kodowane sà wszystkie s∏owa, w przypadku akrostychu – kraƒce wersu). Je˝eli
na anagramatyzm zapada poeta, to po prostu zaczyna przestawiaç litery w wybranych s∏owach i
z odpowiednio przekombinowanych wyrazów tworzy zakodowany utwór literacki – anagram albo,
bardziej z polska, „zmiennoliter” (o mniejszej albo wi´kszej wartoÊci artystycznej). Gorzej, kiedy ta
przypad∏oÊç dotyka czytelnika, zw∏aszcza tego, który nadmiernie ufa swym szczególnym
zdolnoÊciom „rozbrajania Enigmy” – j´zykoznawc´, speca od literatury czy krytyka. Wystarczy przy-
wo∏aç tu przypadek Ferdynanda de Saussure’a, którego studenci ubràzowili wprawdzie na pom-
nik zdrowego rozsàdku (ubràzowili, posi∏kujàc si´ notatkami z wyk∏adów profesora i piszàc za
niego bibli´ strukturalizmu – Kurs j´zykoznawstwa ogólnego; i to ubràzowili tak skutecznie, ˝e
wbrew dekonstrukcyjnym próbom do dzisiaj ˝adna rysa nie tkn´∏a tego lingwistycznego monu-
mentu), ale który w rzeczywistoÊci przez wi´kszoÊç swego naukowego ˝ycia zajmowa∏ si´ nie
„powa˝nà naukà”, lecz „zb´dnymi aktywnoÊciami”, a mianowicie przestawianiem literek w
utworach Lukrecjusza, Seneki, Horacego, Owidiusza itd., uznanych przez siebie – nie wiedzieç
czemu – za anagramy. Tuwim nie pisze oczywiÊcie o anagramatycznym szaleƒstwie Ferdynanda de
Saussure’a (wspomni o nim za to przy okazji innej choroby – dembo∏´cczyzny), a nie pisze g∏ównie
dlatego, ˝e to psychiczne zachwianie ojca strukturalizmu by∏o do naszych czasów skrz´tnie ukry-
wane. Zainteresowanych wstydliwà chorobà anagramatyzmu de Saussure’a odsy∏am do

poÊwi´conego tej kwestii rozdzia∏u ksià˝ki Na marginesach lektury
Adama Dziadka (Katowice 2006), sama zaÊ z niecierpliwoÊcià
czekam, a˝ któryÊ z polskich wydawców zd´bieje pod wp∏ywem
Anagramów de Saussure’a na tyle, by sprezentowaç je polskiemu
czytelnikowi w ca∏oÊci (jako odwrotne – anagramowe – odbicie
Kursu j´zykoznawstwa oczywiÊcie!). 

Kiedy czyta si´ wypisy z Tuwimowej kolekcji anagramów i akrosty-
chów, mo˝na – od ciàg∏ego przestawiania liter i Êledzenia ukrytych



sensów – dostaç lekkiego zawrotu g∏owy. Prawdziwe pegazowe rodeo zaczyna si´ jednak dopiero
wtedy, gdy do gry wkracza „koby∏a [co] ma ma∏y bok”, czyli najbardziej znany polski palindrom.
Palindromy – zwane przez Tuwima tak˝e „literozwrotami”, „wspakoliterami”, „wsteczniami”,
„odwrotniami”, „odwrocieniami” „mordnilapami” tudzie˝ „przewiertniami” (za rosyjskim wyrazem
pierewiertieƒ) – to utwory, które czytane od przodu i od ty∏u brzmià identycznie. Sama natura palin-
dromu – coÊ co jest niby ro˝ne, a jednak identyczne – ustawia go w rz´dzie zjawisk paranormal-
nych czy choçby „przeszywajàcych dreszczem”, takich jak sobowtóry, gabinety luster, z∏udzenia
optyczne, przewidzenia i wizje, odczucia déj∫ vu itp. Okazuje si´, ˝e z muzeum osobliwoÊci mo˝na
korzystaç nie tylko w opowieÊciach grozy ∫ la E.A. Poe, lecz tak˝e w pozornie niegroênych
igraszkach poetyckich. Nawet Julian Tuwim, który wzbrania si´ przed najmniejszym „umetafizycz-
nianiem” swojego wywodu, w rozdziale o palindromach nie wytrzymuje i na wszelki wypadek
spluwa trzy razy przeciw si∏om diabelskim, piszàc: „Mog∏y tu dzia∏aç tak˝e pobudki natury misty-
cznej (...) zwano te versus recurrentes równie˝ versus diabolici”. Tuwim nawet nie próbuje
odpowiedzieç na pytanie, dlaczego w∏aÊnie palindromy majà czytelników „przewiercaç mistycznie”
(rosyjski termin „przewiertnia” dobrze oddaje ducha tego gatunku) albo wr´cz odwrotnie – „kusiç
diabelsko”. Nie oÊmielam si´ na nie odpowiedzieç i ja, chocia˝ nurtuje mnie ono i kusi od czasu,
kiedy jako dziecko po raz pierwszy zacz´∏am rozpraszaç nud´ „czytaniem na odlew” (si∏a z∏ego
czyha!) i od kiedy dosta∏am zakaz (to te˝ palindrom!) s∏uchania piosenek Queenu, które podobno
– ods∏uchiwane od ty∏u – zawiera∏y w sobie przekaz samego szatana. 

Z nieludzkà si∏à palindromu, przy którym Pegazy stajà d´ba nie z zachwytu, lecz ze strachu,
mierzy∏o si´ wielu – jedni jako autorzy (dzisiaj niekwestionowanym mistrzem w tej dziedzinie jest
prof. Tadeusz Morawski, którego strona www.palindromy.pl wyÊwietla si´ zaraz w czo∏ówce po
wpisaniu w wyszukiwark´ szukanego s∏owa), inni jako teoretycy, traktujàcy ide´ palindromizmu
jako coÊ wi´cej ni˝ jedynie s∏ownà igraszk´. Autorem 14-stronicowego poematu palindromicznego
Razin (wspomnianego przez Tuwima) jest Wielemir Chlebnikow, dla którego ten historiozoficzny
pierewiertieƒ mia∏ byç nie tyle popisem formalnym, ile próbà wy∏o˝enia teorii dziejów widzianych
„odwrotnie sobowtórowo” – od genesis do apokalipsy i z powrotem. 

Równie ciekawym palindromem historiozoficznym jest poemat Rim i mir ili ono, opisany przez
Dubravk´ Ugre‰iç w jej Kulturze k∏amstwa. Warto o nim wspomnieç, ˝eby nie popaÊç – jak w
pewnym momencie rozwa˝aƒ popada Tuwim – w kpiarski, deprecjonujàcy ton opowieÊci o palin-
dromowych „koby∏kach u p∏otu”. Utwór ten, autorstwa chorwackiej poetki O. (Dubravki Oraiç-
Toliç, która – jak czytamy w przypisie – stanowi tylko inspiracj´ eseju „Palindromiczna historia”),
jest ciekawy dlatego, ˝e wykracza daleko poza swà formalnà autotelicznoÊç, a nawet – o diabels-
ka si∏o! – wp∏ywa na pozatekstowà rzeczywistoÊç. Poetka O., zafascynowana zresztà teorià zaumu
Chlebnikowa, napisa∏a swój tekst w 1981 roku i okreÊli∏a go jako „palindromicznà apokalips´”.
Poemat, w którym apokalipsa okaza∏a si´ tylko odwrotnie przeczytanà genezà, traktowa∏ o upad-
ku „Trzeciego Rzymu” (oczywiÊcie na wzór katastrofy dotyczàcej Rzymu Pierwszego). Ugre‰iç
dostrzega kasandrycznà moc palindromu (mo˝na by go zatem nazwaç „kasandromem”). W
umierajàcym Trzecim Rzymie widzi chwiejàce si´ imperium radzieckie, w mo˝liwoÊci dwustronnej
lektury przewiertni doszukuje si´ szansy porozumienia Wschodu i Zachodu, wreszcie – z
przera˝eniem wczytuje si´ w zaszyfrowane przes∏anie dotyczàce jej w∏asnego narodu. „O Jugo! O
Gujo!” – rzecze kasandrom – „O Jugos∏awio! O ˝mijo!”. I jeszcze jedno – „odwrocieƒ” poetki O.
przewierca czytelniczk´ sztychem chronostychu, gdy˝ zaszyfrowana jest
w nim data apokalipsy (b´dàcej jednoczeÊnie genezà) – rok 1991,
palindromiczna data wybuchu wojny w by∏ej Jugos∏awii. 
Czytajàc poruszajàcy tekst Ugre‰iç, ukoƒczony – jak wspomina –
1.9.1991, a wi´c w dzieƒ-palindrom, czuj´, ˝e w tym wierszu diabelskim
lub anielskim (bo czy˝ diabe∏ nie jest po prostu odwróconym anio∏em?)
kryje si´ coÊ wi´cej ni˝ tylko ekstrawagancja, eksperyment i „grafo-
maƒska elukubracja”. Podobne uczucie dr´czy∏o mnie cz´sto podczas
lektury panopticum Tuwima. Zdarza∏o si´ to zw∏aszcza wtedy, kiedy sam



autor – dzieci´co zadziwiony osobliwoÊciami, które wytworzyli cierpliwi cierpi´tnicy s∏owa – zaczy-
na∏ raptem wycofywaç si´ ze swego zachwytu i zdumienia. Tuwim spinajàcy swego zd´bia∏ego
Pegaza do odwrotu, Tuwim uciekajàcy przed ukrytym w sobie dzieckiem, które przecie˝ tak
wdzi´cznie wyÊwiergoli∏o onegdaj S∏opiewnie, s∏owem – Tuwim o mniejszej zawartoÊci Tuwima w
Tuwimie – wydaje si´ nieautentyczny, niepotrzebnie zacietrzewiony w zadawnionym przecie˝ sporze
mi´dzy skamandrytami a futurystami (choç obu stronom w równej mierze chodzi∏o o powag´, co
o zabaw´!). 

Chyba najbardziej pokazowy przyk∏ad sprzeniewierzenia si´ Tuwima w∏asnym fascynacjom
stanowi rozdzia∏ „Ksiàdz Dembo∏´cki i jego parafianie”. Jego tematem jest etymologia, czy raczej
– pseudoetymologia, z powodzeniem uprawiana jak Êwiat d∏ugi i szeroki przez j´zykowych bajarzy:
od prostaczka do profesora. O tym, jak bardzo zwodliwe sà etymologiczne manowce, przekonu-
je Tuwim na przyk∏adzie zb∏àkanego franciszkaƒskiego mnicha – ksi´dza Wojciecha z Konojad
Dembo∏´ckiego, autora wielkopomnego dzie∏a Wywód jedynow∏asnego paƒstwa Êwiata. Tuwim
mianuje XVII-wiecznego slawist´ „protoplastà nie wygas∏ego rodu bajdurów lingwistycznych” (do
którego potomków zalicza m.in. Boppa, Jaspersena, Baudouina de Courtenaya oraz de
Saussure’a), a nast´pnie z udawanà troskà oÊwiadcza, i˝ „typ »dembo∏´cczaka« jest nieÊmiertel-
ny”. Czym zas∏u˝yli si´ zarówno franciszkanin z Konojad, jak i parafianie jego wiecznego
„jedynow∏asnego” koÊcio∏a? Wierzyli oni mianowicie, ˝e j´zyki s∏owiaƒskie pojawi∏y si´ na Êwiecie
jako pierwsze, ˝e to w∏aÊnie one – a w szczególnoÊci oczywiÊcie j´zyk polski – ocala∏y z katastrofy
wie˝y Babel i ˝e wcià˝ przechowujà w sobie czystà mow´ „prebabelicznà”. 
Jednym z wyszydzanych przez Tuwima gorliwych wyznawców d´bo∏´cczyzny by∏ Adam Jocher,
„mà˝ uczony”, który ws∏awi∏ si´ – typowà dla swoich romantycznych czasów – rozprawà Harmonia
mów albo zlanie si´ w jednà to jest polskà, za poÊrednictwem fenickiej, powróconej do familii mów
s∏owiaƒskich (Wilno 1859). Ten˝e autor, chory na przedpotopowoÊç ojczystej mowy, pokazywa∏, i˝
bohaterowie antycznych utworów (np. Plauta) przemawiajà w istocie po polsku (a nie w dialekcie
fenickim) – i udowadnia∏ swojà tez´ ciàgami pseudoetymologicznych bajdurzeƒ. Równie˝ P.
¸awrynowicz w swojej Lingwologii stwierdza∏, i˝ polszczyzna jest mowà rajskà, a pierwsza rozmowa
naszych prarodziców nie brzmia∏a: „Madam, I’m Adam. – Eve” (jak chcieliby zwolennicy palin-
dromowej wersji dziejów), lecz musia∏a wyglàdaç jakoÊ tak – Ewa (uradowana widokiem Adama):
„Aj! Da! Ma!”; Adam (na widok Ewy): „Hii! Wa!”. 

W istocie, te i inne przyk∏ady wariackiej wiary etymologicznej zas∏ugujà na wyÊmianie – i tego im
Tuwim nie szcz´dzi. Wydaje si´ jednak, ˝e zbieracz osobliwoÊci za bardzo je bagatelizuje, gdy
sprowadza do zwyk∏ego zwichni´cia umys∏owego to, co w czasach powstawania Pegaza d´ba – a
by∏y to lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku – wydawa∏o coraz groêniejsze, z∏owieszcze pomruki.
Wszelkie nacjonalizmy bazujà przecie˝ na zaw∏aszczaniu j´zyka, a dok∏adniej – na sprowadzaniu
ró˝nych dialektów do „jedynow∏asnej” mowy ojczystej. ˚ydowski satyryk Tuwim nie jest do koƒca
szczery w swej beztrosce, kiedy na przyk∏ad kpi sobie z „dembo∏´cczaka” Stanis∏awa Szukalskiego
– rzeêbiarza, malarza, polskiego nacjonalisty, twórcy panslawistycznej teorii zwanej zermatyzmem
(wed∏ug niej ludzie mówili dawniej j´zykiem podobnym do polskiego; Szukalski nazwa∏ owo pier-
wotne narzecze „macimowà” i sporzàdzi∏ jej s∏ownik obejmujàcy 52 w∏asnor´cznie ilustrowane
grube tomy!) – i kiedy odp´dza go od siebie jak uporczywà, lecz niegroênà much´ jednym
s∏ownym machni´ciem: „rzeêbiarzu, pilnuj d∏uta!”. Niepokój Tuwima, wywo∏any coraz g∏oÊniejszy-
mi g∏osami zwolenników „jednej mowy, jednej rasy, jednego narodu”, wyraêniej ujawnia si´ w

rozdziale O naÊladowaniu obcych j´zyków. Zostaje tam opisany „pewien
trudniàcy si´ integralnie radykalnym patriotyzmem m∏odzieniec”, wielbi-
ciel mowy staro˝ytnych Hellenów, odbijajàcej wed∏ug niego „estetycznà
wartoÊç rasy”, który to m∏odzian przekonuje Tuwima, ˝e esperanto jest
uderzajàco podobne do ˝ydowskiego ˝argonu jidysz, bo roi si´ w nim od
ró˝nych ˝ydowskich „hoj, soj, moj, szmoj” (o tym, jak Tuwim wybrnà∏ z tej
antysemickiej pogwarki, przeczytajcie sami!). 



Ksià˝ka Tuwima staje si´ najciekawsza w∏aÊnie wtedy, kiedy – podobnie jak przywo∏ywana ju˝
Dubravka Ugre‰iç – zaczyna widzieç w katalogowanych przez siebie „fantasmagoriach lingwisty-
cznych” coÊ wi´cej ni˝ zabaw´ nieszkodliwych wariatów. Nie musi nawet zamieniaç komentarza
j´zykowego w rozpraw´ historiozoficznà, jak to zrobi∏a chorwacka pisarka. Wystarczy, ˝e napisze
bez sarkazmu, a za to z pewnà dozà czu∏oÊci, chocia˝by o nawiedzonych jurodiwych, przemawia-
jàcych do ludu w szeptankach, zamawianiach i glosolaliach, a ju˝ je do serca tuli w rozdziale Atuli
miroh∏ady. Wystarczy, ˝e oka˝e swojà s∏aboÊç do liliputów j´zykowych, kolosów s∏ownych albo
alfabetonów, a i my zaczynamy bez zastanowienia kroczyç „Âladami Guliwera” tudzie˝ poszukuje-
my wokó∏ siebie pierwotnych kszta∏tów, z jakich narodzi∏y si´ litery (rozdzia∏ Abecad∏o z pieca
spad∏o). I wreszcie – przy odrobinie zrozumienia Tuwima dla „cierpi´tniczych cierpliwców” –
towarzyszymy zafascynowanemu g∏osami ptasimi ornitolingwiÊcie, kiedy swobodnie przelatuje na
zd´bia∏ym Pegazie od Zarysu çwierkologii do zbiorku swoich oryginalnych S∏opiewni. 

Na zakoƒczenie – poruszajàcy domys∏ Tuwima, który (mo˝e wbrew samemu autorowi) nieoczeki-
wanie spina j´zykowe igraszki z prawdà czasów, a w obmierz∏ych kalamburach ka˝e widzieç
karambole nie tylko s∏ów, ale te˝ ludzkich jednostek. W rozdziale o potomkach ksi´dza
Dembo∏´ckiego Tuwim pisze o Franciszku Dionizym Kniaêninie – romantycznym poecie, który
popad∏ w ob∏´d po drugim rozbiorze Polski. Tak stwierdzili biografowie, jednak XX-wieczny poeta,
który w wolnym kraju mo˝e ju˝ zrzuciç patriotyczne szaleƒstwo jak p∏aszcz Konrada, stawia
Kniaêninowi innà diagnoz´. „Ma∏o komu wiadomo – pisze – ˝e ob∏´d Kniaênina zaczà∏ si´ od
wywodów etymologicznych: sprowadzi∏ on wszystkie s∏owa do
s∏owiaƒszczyzny, t∏umaczàc np., ˝e Minerwa pochodzi od krzyku Jowisza,
gdy go g∏owa zabola∏a: mene rwe!”. Ten jeden autentyczny przyk∏ad
Kniaênina sprawia, ˝e j´zykowe popisy zgromadzone w Pegazie d´ba nie
sà ju˝ tylko niewiarygodne w swej zr´cznoÊci, lecz stajà si´... godne wiary.
Wiara zaÊ – jak wskazuje logika opisanych tu „variów i innych variactw” –
le˝y bardzo blisko wariactwa. A mo˝e nawet – kto wie – jest tym samym?



El˝bieta Lipiƒska

Monika
Pierwsza mi∏oÊç zapada w nas g∏´boko. Pierwszà mi∏oÊcià Moniki by∏ Józef, piekarz. Inny

ni˝ czarni od s∏oƒca i kurzu ch∏opi o sp´kanej skórze, bialuteƒki i delikatny, jak niezbyt wypieczona
bu∏eczka. G∏os mia∏ cichy, a obejÊcie wytworne. Mówi∏ „panno Monisiu” i nie wsadza∏ ràk pod
spódnic´. 

Piekarzowi spodoba∏a si´ Monika, którà chyba ktoÊ w dzieciƒstwie rodzicom podmieni∏, bo
wyglàda∏a raczej na Rachel´. Jej smoliste oczy patrzy∏y wtedy czule i rozlewnie. Z czasem mia∏y
patrzeç Êwidrujàco i chytrze. Mo˝e zresztà nie zacz´∏yby tak patrzeç, gdyby nie srogi los, który
wymalowa∏ na bia∏ej bu∏eczce goràczkowe rumieƒce. Józef kocha∏ teraz jeszcze bardziej, ale
deklaracje uczuç i ich nami´tne dowody przerywa∏ coraz cz´Êciej suchy kaszel. I tak Monisia
zosta∏a si´ m∏odà wdowà z dzieci´ciem na r´ku. 

Paw∏a te˝ osieroci∏a ˝ona. Monika ani spojrzeç na niego nie chcia∏a: czarny, suchy. Na myÊl,
˝e te d∏onie zgrubia∏e i czarne mog∏yby dotykaç miejsc uÊwi´conych dotykiem Józefa, Monice
robi∏o si´ s∏abo. Ale Pawe∏ czeka∏ wytrwale, a˝ w koƒcu któraÊ letnia noc okaza∏a si´ za d∏uga dla
Moniki i Pawe∏ zosta∏ na nast´pnych 60 lat. 

JeÊli chcesz zostaç idea∏em, umrzyj szybko. Uda∏o si´ Józefowi, Pawe∏ nigdy nie odebra∏ mu
Moniki. W koƒcu da∏ za wygranà. Le˝y teraz w grobie ze swà m∏odà, kochajàcà ˝onà, z którà
pochowa∏a go Monika. Monika doglàda rajskich bu∏eczek ze swym m∏odym piekarzem. Znów ma
∏agodne, czu∏e oczy. 

Pawe¸
Pawe∏ by∏, od kiedy pami´tam, zawsze taki sam. Tylko w∏osy, bardzo czarne, z czasem

zszarza∏y; nie zbiela∏y nigdy. By∏ te˝ jak dobrze wysma˝ona, a nawet troch´ przypalona skwarka.
Lata pracy w polu ubràzowi∏y jego skór´ na zawsze. Siateczka drobnych zmarszczek pog∏´bia∏a si´
z ka˝dym tworzàcym jà uÊmiechem. A Pawe∏ Êmia∏ si´ cz´sto i ch´tnie. „Elziunia”, mówi∏, sepleniàc
z powodu zgubionych dawno z´bów, „nasa kochana Elziunia psyjecha∏a”. Tak si´ cieszy∏. Bo Pawe∏
kocha∏ ludzi, kocha∏ te˝ Êwiat, z którego nic prawie nie rozumia∏. A, jeszcze kocha∏ kobiety. Po swo-
jemu. 

Nigdy nie zapomn´ tego dnia. Us∏ysza∏am, jak jego ˝ona ˝ali si´ wiejskim babkom, a
zgroza, zgorszenie i zmieszanie na ich twarzach walczà o lepsze ze skrywanà zazdroÊcià. 

„Ten mój Pawe∏ to ju˝ zupe∏nie zwariowa∏. Znowu si´ do mnie dobiera! Mówi´ mu: Pawe∏,
ty sobie pomyÊl, jakby kto tak w garnek ˝elazny ca∏e ˝ycie t∏uczkiem wali∏, to by ju˝ dno wybi∏,
Pawe∏, przecie˝ ty masz ju˝ prawie 80 lat!” 

A Pawe∏ uÊmiecha∏ si´ tym swoim bezradnym uÊmiechem starego dziecka i mówi∏: „ale
przecie˝ ja ci´ kocham, Monisiu”. 

Anna
Anna szerokobiodra, Anna d∏ugow∏osa, swój ród wywodzi∏a w

prostej linii od Jakuba Szeli. „Mój pradziad panów r˝nà∏ pi∏à”, lubi∏a
mawiaç. Ta goràca pradziadowa krew buzowa∏a w niej, ˝àda∏a
czynu. 

Ten marny playboy ca∏y by∏ s∏owem, a s∏owo to m´˝czyzna.
Zaczarowa∏ dziewczynk´ i upalnym latem nad Sanem przerobi∏ na
kobiet´. Ale có˝ to by∏a za kobieta! Jak pi´kna klacz zawsze o pierÊ
przed wszystkimi. Rzuci∏a si´ na przeszkod´ i ... nie przesz∏a. 



Wi´c czeka∏a i czeka∏a. Zapomina∏a i zapomina∏a. Ale jak! Napisaç wiersz i wygraç
konkurs poetycki? Prosz´ bardzo! Zataƒczyç na stole w czarnej halce i Êpiewaç „Alabam´”?
M´˝czyêni Êlinili si´ jak oseski. A ona, zwyci´ska, odp∏ywa∏a nagle, wpada∏a w czarnà dziur´,
˝eby zaraz wyskoczyç z niej, jak z procy. I zjechaç po por´czy z pieÊnià na ustach: teÊciowo, ty
stary rowerze. 

Niby uleczona latem wraca∏a nad San, który p∏ynà∏ powoli, zatrzymujàc czas. A on kur-
czowo próbowa∏ zatrzymaç dziewczynk´, którà stawa∏a si´ na te letnie miesiàce i ba∏ si´, strasznie
si´ ba∏. Nie mia∏ w ˝y∏ach goràcej krwi pradziadka, móg∏ tylko trwaç. Wiedzia∏, ˝e któregoÊ lata
kobieta zabije dziewczynk´. 

Z wizjà tych strasznych czarnych dziur przed oczyma prosi∏am ka˝dego roku: nie rób tego,
znowu b´dzie ci´ tak bola∏o. To nic, mówi∏a, to nic, w ogóle ju˝ o nim nie myÊl´, nie ma go. Wiesz,
B* jest taki dobry dla mnie. Czy widzisz, jak go kocham? 

Nie widzia∏am. By∏ dobry. Nie oszukiwa∏, kocha∏, g∏aska∏, podnosi∏. Nie by∏ nim. Ale czeka∏.
Przeczeka∏ Alabamy, pijackie noce, zachrypni´te wiersze, cygaƒskie romanse. Rzadko jà potem
widywa∏am. By∏a cichsza i bledsza. Dzisiaj wiem, ˝e to krew pradziadka, tego od Szeli, powoli
wyssa∏a z niej ˝ycie. 

Kasia
Kasia by∏a pomarszczona i bràzowa, jak jab∏uszko ze spadów, które ju˝ odle˝a∏o swoje w

trawie. Zawsze uÊmiechni´tà buzi´ otacza∏y ulizane szare w∏osy, ciasno splecione w cieniutki mysi
ogonek. By∏a ˝yczliwa ludziom i na nikogo si´ nie obra˝a∏a. Nawet na sàd, który uparcie odmaw-
ia∏ przyznania jej – oczywistej przecie˝ – racji. 

Na samym wst´pie dowiedzia∏am si´, ˝e w∏aÊciwie nie mam po co czytaç kolejnych
pozwów: s∏uszne, czy nie, wszystkie jej roszczenia by∏y przedawnione ju˝ w dniu, kiedy z nimi po
raz pierwszy wystàpi∏a. 

A by∏o ich wiele – zach´ci∏ jà ten pierwszy proces, jedyny wygrany, o ustalenie ojcostwa
W∏adzia. I wtedy si´ zacz´∏o: za krow´ i za mleko, za prac´ w pocie czo∏a przez 10 lat, dopóki nie
Êciàgn´∏a na gospodarstwo zagubiona za wschodnià granicà ˝ona. Za wszystkie nast´pne ciel´ta
i ich potomstwo oraz hektolitry mleka, które mo˝na by z nich udoiç. 

Kasia nie zna∏a prawa rzymskiego, ale jakby urodzi∏a si´ do pozwów o damnum i lucrum.
Umia∏a dok∏adnie wyliczyç, jakie korzyÊci uzyska∏aby ze swojej krowy, co to jà tatusiowi W∏adzia
wnios∏a we wianie. Próbowa∏a o tym opowiadaç, ale nikt jej nie s∏ucha∏, bo i po co? I tak by∏o
wiadomo, ˝e wygraç nie mo˝e. 

Raz jednak, kiedy spad∏a jakaÊ sprawa i tryby machiny sprawiedliwoÊci nieco zwolni∏y,
postanowi∏am jej wys∏uchaç. Szcz´Êcie Kasi by∏o niezmierzone. Opowiedzia∏a mi wszystko na
jednym oddechu: jak Andrzej zabra∏ jej kos´ (tylko sobie nie myÊlcie, ˝e t´ do ˝´cia zbo˝a, nie,
to o ten mysi ogonek chodzi∏o), a potem jà w asyÊcie prawowitej ma∏˝onki wygna∏ z W∏adziem
na r´ku (tu nastàpi∏a demonstracja W∏adziowego zdj´cia jako oseska – aktualnie W∏adzio by∏
krzepkim gburowatym czterdziestolatkiem), nie odda∏ ani pola i krowy, nie zap∏aci∏ ani za prac´,
ani za mi∏oÊç.

I tu ju˝ posz∏o da capo al fine: ciel´ta, mleko, mas∏o, sery, utracone krociowe skarby. Kasia
proces oczywiÊcie przegra∏a – na przedawnienie nie ma rady. Poza tym jej ciel´ta i mleko mno˝y∏y
si´ w post´pie geometrycznym. Ale pokocha∏a mnie wdzi´cznym sercem. Nie mia∏a ˝alu, na mój
widok zawsze jej pomarszczona buzia rozciàga∏a si´ w uÊmiechu. 

Wiele lat póêniej dowiedzia∏am si´, ˝e przy kolejnej apelacji
od kolejnego niesprawiedliwego wyroku wzdycha∏a ponoç: ach,
gdyby s´dzia X tu by∏a, jej to bym wyt∏umaczy∏a, ona by mnie
zrozumia∏a.

Kasia wcià˝ jeszcze nawiedza te mury, pozywajàc spadkobier-
ców swojego ukochanego. MyÊl´, ˝e b´dzie nawiedzaç je i potem –
wkrótce ju˝ jako duch. Bo ta kosa i zdj´cie W∏adzia to najpi´kniejsze
wspomnienia w jej ˝yciu. 



Dzieƒ dobry
UÊmiechaj si´ szczerz swe z´by
Ci´˝ko pracuj szerzàc propagand´
Wyobraê sobie ˝e gdzieÊ ktoÊ
Zawsze na ciebie czeka

Uprawiaj Êmiech rozbijaj mrok
Przed tobà miska paszy
Niech drzewa si´ walà niech szczekajà koty
Ty trzymasz radio w garÊci

W najd∏u˝szà dal w najdalszy dó∏
Pajacom poka˝ palca 
Nie przejmuj si´ tym stekiem sensacji 
I tak ci´ nie dopadnà

Poranna audycja wyleczy kaca
Odgoni l´ki i sàsiadów
Tu rzeczy sà zbyt pozytywne
I mo˝na si´ puszczaç z wiatrem

Poranna audycja doda ci skrzyde∏
Pe∏nia smaku na poczàtek dnia
Na szklanà pogod´
Na Êwi´te krowy
Filmy dokumentalne 
Na Êwi´ty Graal
Na ∏oskot fal
Sporty ekstremalne
Na postaci z bajek
Na ma∏e absurdy
Kaczki dziennikarskie
Na zup´ Campbella
Na Campbell Naomi
Koszulki pedalskie
Na sale prób 
Na tanie lody
Obskurne deptaki
Na m´skich m´˝czyzn
Na z∏ote z´by
Zbyt kobiece panie

Róbmy sobie mi∏oÊç
Propagujmy go∏´bie
Bo jeszcze tak nie by∏o
˚eby nie mog∏o byç lepiej
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Chlupot bia∏ych mew
O, wielki lol
O, pornokalafiory

policzy∏em dni na palcach do koÊçca Êwiata ju˝ wiem
jestem trzydziesty trzeci dzieƒ marca to diabelsko 
dobra data dla ∏owców wiatru (bo kwietnia nie ma)
i wiele plemion chce mnie przegnaç z tych ziem
oni sà êli bo majà zmarszczki i glam-rockowe fryzury

O, wielki lol
O, pornokalafiory

mam szcz´Êcie w cz´Êciach przeci´te w trzech miejscach
troch´ w r´ce, wi´cej w m´ce i nieêle w w´êle, coÊ jak
podziemna krowa w kropki Warhol, dlaczego ona przesz∏a
przez jezdni´ dlaczego jedzenie biegnie beze mnie

a˝ nalaz∏em placek, poliza∏em i na j´zyk dosta∏ mi si´ 
wieszcz, ofiarowa∏ plam´ na kawa∏ku chodnika ze s∏owami:
patrz, synu, to ostateczne natchnienie nirwana 
marginesu i widokówka z melan˝u
szarpnà∏em g∏owà po∏knà∏em wieszcza jakoÊ go strawi´

O, wielki lol
O, pornokalafiory

zaszed∏em w nog´ i wypieprzy∏em si´, urwa∏em kawa∏ek skóry
teraz widz´ limf´ i nigdy gwiazdy nie by∏y tak mocno i blisko
˝e a˝ rymowanka
dlatego g∏´biej naciàgam czapeczk´
bo nie chc´ skoƒczyç z otwartym z∏amaniem
jutro wyskocz´ na wycieczk´
a wczoraj z Marilyn Monroe jecha∏em tramwajem

AAAAllllbbbbeeeerrrrtttt    
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Parówka i wàsate zegary
wytramwai∏em si´ dokumentnie 
le˝´ i kiczem najad∏em si´ po pachy 
wyskoczy∏em ze stawu do zestawu 
do∏àczamy frytki za pó∏ ceny na pó∏ce 
papier Êcierny ostatni w sezonie wierny 
klej pociàgowy biurowy koƒ 
o twarzy mitycznych pó∏elfów 

tankuje do pe∏na szybko si´ Êciemnia
rudy sto trzy i nudy na ulicy 
goÊcinny wyst´p grupy ˝ywe trupy 
up∏ynni mas´ to mo˝e ma sens 
a na stosie topi si´ Êwie˝e Êwiat∏o 
robi si´ ciemniej i g´Êciej

ile jest mi´sa w mi´sie i kto to zje 
ró˝ne animozje wynurzajà si´ 
z ka∏u˝y czas si´ d∏u˝y na wàsiku 
zu˝y∏ wszystkie Êluzy z nosa cieknie 
rosa ∏ap jà bo ucieknie smarkaczu 
skoƒczysz na pawlaczu 
jeÊli skoƒczysz za szybko 

za szybkà myd∏o 
s∏ucha nas byd∏o 
unikacze spotkaƒ 
za niestawiennictwo b´dzie kara
tu radio twoja stara





B´dziemy czerpaç z
czego tylko
b´dziemy chcieli.
Rozprujemy nawet
twojà matk´, jeÊli
ona ma coÊ, co
uznamy za przy-
datne dla naszych,
k o m p o s t n i k o w i
p o d o b n y c h ,
tworów.
Mark Amerika,

Avan t -pop
manifesto
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KKaacczzaannoowwsskkiieeggoo
Mniej wi´cej siedem lat temu – w legendarnej ksià˝ce Zwierz´ na J. Szkice o wierszach i lu-

dziach – Karol Maliszewski zaproponowa∏ pewien triadyczny schemat ewolucji estetycznej dla opisu
przeobra˝eƒ poetyki pomi´dzy brulionowcami a ich nieco m∏odszymi (i najm∏odszymi) kolegami po
fachu (abstrahujàc – rzecz jasna – od wszelkiej Êwiadomej wp∏ywologii). Gdybym chcia∏ prze-
transponowaç ów model w najaktualniejszà teraêniejszoÊç, sytuujàc go jednak nie w planie chrono-
logicznym, lecz estetyczno-horyzontalnym, uplasowa∏bym „liryk´” Adama Kaczanowskiego gdzieÊ
pomi´dzy popkulturowà konfesyjnoÊcià Jasia Kapeli a amalgamatem kodów rzeczywistoÊci wierszy
Szczepana Kopyta. Z jednej strony bowiem podmiot Nowego zoo (2008) i Stanów (2005) w jeszcze
wyrazistszy ni˝ Kapela sposób dokonuje pozornej introjekcji i internalizacji aksjologicznych hierarchii
kultury masowej (z jej pozornà przejrzystoÊcià j´zykowà), by je zdekonspirowaç i roznegli˝owaç ich
represyjny mechanizm; z drugiej natomiast niczym przetràcony sejsmograf rejestruje, czy wr´cz
wywo∏uje drgania sfrazeologizowanego j´zyka (tak˝e – j´zyka obrazów), który – ju˝ nieco inaczej ni˝
to czyni Kopyt – obraca w dykcj´ tak synkretycznà, ˝e a˝ bezstylowà. Powia∏o troch´ oksymoronem,
ale wyjaÊnijmy na wst´pie: nie o literackoÊç ani koherentnoÊç w tych utworach chodzi; wr´cz przeci-
wnie. Wyznaczona tutaj niepewnie triada (dokooptowa∏bym do niej jeszcze Andrzeja Szpindlera z
jego logoreicznym sposobem mówienia o Êwiecie symulujàcym w∏asnà racjonalnoÊç) wpisywa∏aby si´
w niesformalizowany nurt literatury avantpopowej, z którego to terminu przyjdzie mi si´ w niniejszym
tekÊcie t∏umaczyç, a który wià˝e si´ m.in. z „unowoczeÊnionym postulatem realizmu – realizmu, który
korzysta ju˝ nie tylko z konwencji powieÊci realistycznej, lecz ze wszystkich konwencji, które odwo∏ujà
si´ do rozmaitych strategii opisu rzeczywistoÊci spo∏ecznej, politycznej, ekonomicznej, technolog-
icznej” (Piotr Siwecki, Optymizm warunkowy..., w: Ha!art, nr 16-17). Mo˝e ów kwantyfikator oka˝e
si´ tylko filologicznà zagrywkà, a po avantpopie nawet nie potop, mo˝e tak naprawd´ obróbka i
skrawanie popkultury (bo gdzie le˝à pola, których ona nie anektuje, przez które si´ nie ciÊnie) nie
wystarczajà, aby te odmienne realizacje poetyckiej czwórki zestawiaç, kontaminowaç, uprawomocni-
aç w sobie nawzajem. Byç mo˝e. Jednak mam wra˝enie samorzutnego formowania si´ dziÊ coraz
szerszej – choç wcià˝ niezbyt licznej – nieformalnej formacji pod wezwaniem, dla której terminowanie
u Kaczanowskiego czy Kopyta zdaje si´ bezdyskusyjne. ZaÊ to, co zdecydowanie wyrzuca
Kaczanowskiego ponad zastosowane przeze mnie, a pewnie nieco krzywdzàce, estetyczne
„pomi´dzy” (przypuszczam, ˝e jego poetyka stanowi∏a inspiracj´ dla lingwistycznej ekstremy zarówno
Kopyta, jak i Szpindlera), to potencjalnoÊç oraz ró˝norodnoÊç stosowanych strategii i konwencji,
rozrzut hiperfikcji, ekspansywny i ekstensywny narratywizm, wreszcie krytycyzm klimatyzowany
zamaszystym pastiszem. Cechy te mo˝na przywo∏ywaç, omawiajàc w zasadzie ka˝dà z dotychcza-
sowych ksià˝ek poznaƒskiego poety i prozaika, tutaj jednak chcia∏bym si´ skupiç na dwóch najbli˝ej

korespondujàcych ze sobà tomikach: ostatnim – Nowe zoo i wydanych
w 2005 roku Stanach (celowo pomijajàc dzielàcy je projekt SoÊnicki.
Szary cz∏owiek, który wymaga∏by osobnej analizy intertekstualnej).

„Pan dyrektor Adam Kaczanowski pokazuje nam Nowe zoo.
Wszystkie zwierz´ta wyglàdajà fantastycznie, sà dobrze od˝ywione.
Szczególnie dobrze wyglàdajà aluzja popkulturowa, parafraza zgrabna
oraz ironia w∏aÊciwa” – pisze przewrotnie Konrad K´der w ok∏adkowym
blurbie rzeczonego tomiku. Do tego zwierz´cego panteonu doda∏bym



jeszcze kicz pospolity jako jednà z podstawowych dominant opisu nowoczesnego Êwiata. O ile
Clement Greenberg g∏ównego zadania awangardowej sztuki modernistycznej upatrywa∏ w sprzeci-
wie wobec kiczu, b´dàcego fa∏szem, rozwijajàcego niewra˝liwoÊç, zapewniajàcego namiastkowe
doznania i podrabiane wra˝enia, o tyle dziÊ, „co zakrawaç mo˝e na paradoks, kicz u˝ywany jest do
tego, by wyrwaç sztuk´ spod unifikujàcego wp∏ywu estetyzacji rzeczywistoÊci i przywróciç jej dawno
utraconà wa˝noÊç” (Violetta Sajkiewicz, Sztuka konsumpcyjna? Od transawangardy do banalizmu,
w: Liliana Bieszczad, Wiek awangardy). W wierszu Kaczanowskiego Glisty ludzkie (dwie pierwsze)
klon Thomasa Pynchona (pisarza avantpopowego) w 2211 roku przekazuje obraz zaÊwiatów,
opowiadajàc o „pi´knych m´˝czyznach-motylach kopulujàcych z wyuzdanymi kobietami-glistami w
rytm [...] jakichÊ dupiastych tràb jerychoƒskich”. Ma zamiar napisaç na ten temat libretto, w koƒcu
jednak stwierdza, ˝e „najlepiej wychodzi mu ∏owienie ryb na granicy z Meksykiem”. Deestetyzacja
rzeczywistoÊci dotyczy tu de facto dwóch aspektów, wprawiajàc w ruch ca∏à ambiwalencj´ popu: dà˝y
do rozsadzania piedesta∏ów kultury wysokiej czy rozpraszania pozosta∏ych jeszcze po niej symp-
tomów (t´ funkcj´ spe∏niajà te˝ u Kaczanowskiego liczne inkrustacyjne formy rymowane, korzystajàce
z metody zerowej), ale i kieruje si´ przeciw panestetyzmowi kultury konsumpcyjnej, redystrybuujàcej
obrazy rzeczywistoÊci sterylnej, subtelnej, luksusowej, ze wszech miar „pi´knej”, stajàcej si´ obiektem
powszechnego po˝àdania. W Glistach ludzkich ta fasadowoÊç zostaje zdyskwalifikowana dzi´ki
reakcji pierwiastków estetycznych, intymistycznych, naturalistycznych i wreszcie frenetycznych,
zachodzàcej w surrealnym Êrodowisku, które – paradoksalnie – s∏u˝y raczej odklinaniu rzeczywistoÊci
poprzez podwojenie fikcji (a mo˝e zwielokrotnienie wy˝szego stopnia) ni˝ projekcyjnym eskapadom
w rejony psychÈ. Zdaje si´, ˝e zabiegi te na sta∏e wesz∏y do repertuaru chwytów Kaczanowskiego,
mimo i˝ za ka˝dym razem w odmienny sposób organizujà narracj´ i semantyk´ wiersza. Choç z
innego punktu widzenia okazuje si´ niemo˝liwoÊcià przeprowadzenie definicyjnej granicy mi´dzy
zjawiskami z „wysokich” i „niskich” rejestrów, skoro kanoniczna „kultura wysoka” – o czym pisa∏
Debord – jest przechowywana przez spektakularnà konsumpcj´ w swej zamro˝onej postaci, „∏àcznie
z powielaniem jej niegdyÊ wywrotowych, a dziÊ zaanektowanych, nieszkodliwych gestów”.  

Skàdinàd, Piotr Siwecki w próbach definicji avantpopu jako tropy ewokujàce opisywane
zjawisko wskazuje z jednej strony w∏aÊnie kontaminacj´ intymistyki, makabry i surrealizmu, z drugiej
zaÊ postulat hiperfikcji „badajàcej spo∏eczeƒstwo Spektaklu we wszystkich jego aspektach” i stanow-
iàcej odpowiedê na powszechne uzale˝nienie od sztuki (g∏ównie w wersji soft i pop). Jej istot´ (przy-
padkiem) wy∏o˝y∏ ju˝ poniekàd Marek H∏asko w Pi´knych, dwudziestoletnich; spowiadajàc si´ ze
specyfiki swojego pisarstwa, stwierdzi∏, ˝e noÊnoÊç opowieÊci o PRL-u kierowanych do zachodniego
odbiorcy zale˝y od dopasowania konwencji fabularnych do tych, na jakich wychowa∏ si´ i poprzez
które interpretuje Êwiat uczestnik danej kultury. O ile endogenna literatura mog∏a pozwoliç sobie na
przemawianie doÊç czytelnym przecie˝ i bezpoÊrednim j´zykiem wspólnych traum, o tyle jej wersja
eksportowa w wydaniu H∏aski musia∏a zostaç zapoÊredniczona przez oswojone na Zachodzie nar-
racje kryminalne, sensacyjne, przygodowe („prawdziwe zmyÊlenie”). Avantpopowa hiperfikcja
równie˝ nie stoi w sprzecznoÊci z postulatami realizmu, wr´cz przeciwnie: odwo∏ujàc si´ do nawyków
odbiorców, eksploruje udomowione schematy narracyjne (rozrzut jest tu znaczny: od science fiction i
cyberpunka a˝ po telenowel´) a tak˝e ca∏à ikonografi´ kultury masowej, aby „wspó∏dzia∏aç z tande-
ciarskim wolnym rynkiem, [...] uciskaç i torturowaç do momentu, gdy stanie si´ niebezpieczny (ale
tak, by sprawia∏ wra˝enie oswojonego) i wówczas wprowadziç ów tandetny obiekt z powrotem na
wolny rynek jako wirus, którego zadaniem jest zniszczyç organizm ˝ywiciela od Êrodka [...]”. Ju˝ sam
tytu∏ pomieszczonej w Nowym zoo prozy Mieszane uczucia nasuwa skojarzenia z serialem telewiz-
yjnym, zaÊ otwarte zakoƒczenie (i rozpocz´cie!) czyni ten tekst jednym z wielu potencjalnych fabu-
larnych interwa∏ów. Perypetie Pigi i Gonza, pracujàcego „nad coraz lepszà sprzeda˝à niemieckich aut
symbolizujàcych Status, Satysfakcj´ i SamoÊwiadomoÊç”, zostajà (auto)iron-
icznie podsumowane przez Kaczanowskiego w wierszu Streszczenie: „autor
pisze o dramacie ludzi, których ˝ycie mo˝na / streÊciç w jednym banalnym
zdaniu”. W manierze social fiction utrzymany zosta∏ wiersz Glisty ludzkie, w
którym wybudzony w 2112 roku z hibernacji Walt Disney i sklonowany w 2211
Pynchon opowiadajà o zaÊwiatach, w Ciàgach dalszych mamy do czynienia z
metaliterackim „Wtràceniem” i jinglem „Przerywniki / z heavy metalu”, a liczne
newralgiczne miejsca tekstów wype∏niajà quasi-reklamy i „adaptacje trak-



towanych ∫ rebours strategii marketingowych” (sformu∏owanie V. Sajkiewicz). Weryfikacji i ironicznej inter-
pretacji jest przy tym poddawana przez Kaczanowskiego nie tylko repetytywna lingwistyka, ale i j´zyk
potocznej wizualnoÊci (wiersz Szybko/ ze Stanów: „chc´ mieç porsche/ chc´ ̋ eby mi je ukradli/ chc´ Êcigaç
bandytów na bosaka”), które odpowiadajà za kolektywizacj´ obrazów i doÊwiadczeƒ, a co za tym idzie –
indyferentyzm sfery mentalnej: „Trik-trak, powa˝ny wiersz brzmia∏by tak: / cz∏owiek jest zwierz´ciem stad-
nym. / Nawet na cmentarzu jak wyciàgnie kopyta” (Bungalow Profesora Mattela, w: Nowe zoo).

Werbalny werbunek, który represywnie przeprowadza konsumpcyjna kultura wespó∏ ze swojà
oficjalnà narracjà, jest ujawniany i kwestionowany przez Kaczanowskiego nie tylko dzi´ki spot´gowa-
niu hiperfikcji, ale nieod∏àcznym stosowaniu równie˝ metafikcji wspierajàcej doÊç ostentacyjne odau-
torskie komentarze („Klatka / po klatce jestem bohaterem science-fiction // wyznawcà pot´˝nego
kosmicznego bóstwa, / kojàcej pró˝ni”, Fantastycznie, w: Nowe zoo). Kaczanowski bowiem nie
poprzestaje jedynie na ekwiwalentyzowaniu wspó∏czesnej dyspersji kulturowej i pewnie dlatego Anna
Ka∏u˝a w Tekstyliach bis uzna∏a Stany za tomik g∏´boko seriozny – wszak tytu∏owy poemat rozpoczy-
najà s∏owa: „W dniu kiedy odkry∏em Ameryk´ / pomyÊla∏em ˝e przyda∏aby si´ / beczka prochu”, a
nast´pnie obcujemy choçby z projekcjà: „Staç si´ samochodem pu∏apkà, / wjechaç w t∏um, unicest-
wiç wszystkie / wàtpliwoÊci”. Opisywane jakoÊci i obrazy ˝ycia przywo∏ujà jakby na myÊl
Debordowskà reprezentacj´, a prze∏amywane metakonwencje ujawniajà stopieƒ sfikcjonalizowania
tej egzystencji. „Wszystko, co dawniej prze˝ywano bezpoÊrednio, oddali∏o si´, przybierajàc postaç
przedstawienia. [...] Oderwane od wszystkich przejawów ˝ycia obrazy ∏àczà si´ we wspólnym nurcie,
tam wszak˝e nie da si´ ju˝ przywróciç jednoÊci tego ˝ycia. Czàstkowe uj´cia rzeczywistoÊci scalajà si´
w nowà ogólnà jednoÊç, tworzàc wyodr´bniony pseudoÊwiat, przedmiot czystej kontemplacji” – pisa∏
autor s∏ynnego Spo∏eczeƒstwa spektaklu. Tymczasem równie˝ topika Kaczanowskiego obraca si´
wokó∏ s∏ów-kluczy ewokujàcych ró˝ne formy teatralnoÊci – wielokrotnie powracajàcy motyw sceny,
ring w poemacie Stany, plac zabaw, „na którym dzieci / oswajajà si´ ze zwierz´tami” (Ma∏e zoo),
weso∏e miasteczko z wiersza Fantastycznie szalejàce „dzi´ki grawitacji” (jakiemuÊ trywialnemu przy-
ciàganiu). Wystarczy zresztà zrekonstruowaç etymologie i pola semantyczne tytu∏ów obu tomików,
aby ów zwiàzek Kaczanowskiego z francuskim sytuacjonistà nie wyda∏ si´ interpretacyjnym
nadu˝yciem. Stany grajà plastikowà emocjonalnoÊcià, st´pionà, a raczej sprokurowanà przez amery-
kaƒskà produkcj´ uczuç i snów; przyciàga uwag´ semantyczne przesuni´cie w sformu∏owaniu „wolna
mi∏oÊç” – jakby z abstraktu na konkret, a w dodatku wszystkie stany sà wywo∏ane odurzeniem.
Wszystko˝ernej klarownoÊci i urodziwoÊci pop-Êwiata przeciwstawia Kaczanowski naturalizm, brutal-
nà wr´cz fizjologi´ – tak silnie relegowanà z powierzchni kultury masowej, a jednak w tytu∏owym
poemacie stanowiàcà jej absurdalny eksces: „Zrobisz coÊ z tym? Twoja wielka mi∏oÊç, / ta pod
sto∏em, wymiotuje, a ty wsadzasz / jej do ust. Sport. Ameryka to sport, mówi´ ci”. American dream
o bezgranicznym wyzwoleniu i nieskr´powanej niczym wolnoÊci przeradza si´ naraz we w∏asnà
karykatur´. Z kolei Nowe zoo konotuje ju˝ tyle znaczeƒ, ˝e pewnie nie sposób ich wszystkich tu
rozstrzygnàç. Po pierwsze, odwo∏ajmy si´ (konwencja gatunkowa tomiku tego wymaga) do modnych
niegdyÊ telewizyjnych programów – politycznego Polskiego zoo Zaorskiego oraz Mapet Show
(bohaterowie Kaczanowskiego: Gonzo, Pigi, Kermit). Po drugie, w uj´ciu parabolicznym, animalisty-
czny ogród nabiera cech „ludzkiego zoo” jako swojego paralelnego odbicia („JesteÊmy tu z
wycieczkà: Mademoiselle Betty, Szalony William, Âwirni´ty Walt, Profesor Mattel i jego Êwita to nasza
dru˝yna, nasi Power Rangers“), jest przeniesionà w powszednioÊç przestrzenià niedzielnego spektak-
lu, przyporzàdkowujàcego role swoim u˝ytkownikom, w którym widz staje si´ „aktorem grajàcym
widza” (Post: ramadan).       

Osobnej analizy wymagajà Ciàgi dalsze, dla których sytuacj´ wyjÊciowà stanowi zderzenie
festynu za oknem (ze straganami i „rozwydrzonymi dzieciakami”) z wn´trzem mieszkania bohatera,

gdzie g∏ównà rol´ odgrywa... kotka. W antycypujàcym ten tekst wier-
szu Festyn dzieci´co-penerski na osiedlowym boisku (tu trzeba nad-
mieniç, ˝e Kaczanowski w Nowym zoo rozpracowuje podejmowane
wàtki nie tylko wewnàtrz- ale i mi´dzytekstowo) mamy do czynienia z
dwójkà bohaterów, którzy – polegajàc na kolokwialnoÊci j´zyka
Kaczanowskiego – stojàc w oknach, „opierajà si´ na rzeczywistoÊci”. W
sk∏ad tej ostatniej wchodzà mieszkanie, kotka, boisko i festyn, która to
impreza z kolei opiera si´ „na kilku mocnych atrapach”. W ten sposób



drogà prostej implikacji ustalamy, ˝e na atrapach opiera si´ sama rzeczywistoÊç, a jej narracyjnà
konwencjonalnoÊç podkreÊla osadzenie w schemacie fabularnym, którego ka˝dy z uczestników
oczekuje na jakiÊ ciàg dalszy.

Ale „czekanie na ciàg dalszy nie jest / równoznaczne z oczekiwaniem na sensowne zakoƒcze-
nie”, jeÊli w ogóle jakiekolwiek. Linearna teleologicznoÊç czasu i wpisanych weƒ dzia∏aƒ podmiotów
okazuje si´ iluzoryczna; kultura masowa musi dbaç o repetytywnoÊç swoich narrantemów (faktów
fabularnych), ekwiwalentnoÊç odcinków, aby system nie przebi∏ w∏asnego muru i nie uleg∏ wyczerpa-
niu, aby dynastia si´ nigdy nie skoƒczy∏a. Stàd spo∏ecznym rewersem Debordowskiego „uto-
warowionego czasu produkcji” jest czas figuratywny, nazywany przez francuskiego sytuacjonist´ cza-
sem pseudocyklicznym, który „opiera si´ na naturalnych wyznacznikach czasu cyklicznego, jed-
noczeÊnie zaÊ tworzy ich nowe warianty: dzieƒ i noc, praca i weekendowy odpoczynek, okresowe
wakacje”, wykazujàc w∏asnoÊci samozwrotne, tak celnie wy∏o˝one przez Kaczanowskiego: „nowy
model tostera jest szybszy od poprzedniego/ równie˝ elektryczny czajnik/ >coÊ, o co kiedyÊ stara∏eÊ
si´ przez pi´ç lat, teraz mo˝esz mieç w pi´ç sekund</ >ale i tak ciàgle b´dziesz robi∏ to samo<”
(Kuchnia/, w: Stany). Paradoks oszcz´dzania czasu zasadza si´ na reprodukowaniu w
nieskoƒczonoÊç coraz to nowych potrzeb konsumpcyjnych, a czas wolny (konsumowany) stanowi
surowiec „do wyrobu nowych, ró˝norodnych produktów, które opanowujà rynek jako spo∏ecznie zor-
ganizowane sposoby sp´dzania czasu”. Symulacja indywidualnoÊci owych momentów, jakà
przeprowadza wspó∏czesna kultura, s∏u˝y jedynie tuszowaniu jej uzurpacji do – o czym dalej pisze
Debord – sprzeda˝y „w pe∏ni wyposa˝onych bloków czasu” a tak˝e kontroli nad jego organizacjà,
której doÊwiadczajà bohaterowie quasi-poematu Kaczanowskiego Post: ramadan w trakcie podró˝y
po Bliskim Wschodzie: „tutejsze atrakcje wed∏ug / Przewodnika Pascala: Burroughs, Bowles,
Tennessee Williams”, „Kto pyta, b∏àdzi sko∏owanym wzrokiem po karcie menu. To / jasne, nasz Pascal
nie jest alfà i omegà” (Nowe zoo). Aby scenariusz by∏ jeszcze czarniejszy, dodajmy, ˝e na t´ funkcjon-
alizacj´ czasu nak∏adajà si´ liczne operacje prowadzone na otwartej przestrzeni, swoista „obróbka
terytorium”. Na poczàtku niniejszego tekstu pisa∏em o redystrybuowaniu przeestetyzowanych
obrazów rzeczywistoÊci, co stanowi cech´ konstytutywnà kultury masowej. Konsekwencjà tego proce-
su jest przekszta∏canie przestrzeni w kolejne symulakrum – jej w∏asnà dekoracj´, na którà sk∏adajà
si´ rekwizyty ze ÊciÊle selektywnego kanonu, a „piasek przywieziony na pla˝´/ z Sahary” to tylko jeden
z wielu pojawiajàcych si´ u Kaczanowskiego absurdów. RzeczywistoÊç, czy raczej jej reprezentacja,
staje si´ tym bardziej po˝àdana – wi´c i realna – im bli˝ej przypomina t´ z pocztówek lub plakatów
biur podró˝y: „jogging/ baseny/ zakr´t/ ocean/ za nim widaç drugà wysp´/ w nocy Êwiat∏a
samolotów które làdujà i si´ oddalajà”, „kochamy si´/ w ∏ó˝ku i podajàc sobie wod´/ jogging/ kolac-
ja i wyst´py b∏aznów” (Wyspy kanaryjskie/, w: Stany).

Anty-poezja Kaczanowskiego zajmuje jednak miejsce szczególne; trudno do niej przyk∏adaç
narz´dzia stricte filologiczne, a jej wektor... hmm... ideologiczny? krytycystyczny? zdaje si´ byç cz´sto
ustawiony jednoczeÊnie w przeciwnych kierunkach. Choç byç mo˝e zarysowane przeze mnie syner-
getyczne strategie avantpopowe i ich kulturowe wyk∏adnie doÊç stabilizujà powo∏any na wst´pie tego
tekstu poetycki „uk∏ad”, mo˝e avantpop, lansowany oko∏o pi´ciu lat temu przez Ha!art, by∏ tak
naprawd´ falstartem i dlatego nie przyjà∏ si´ w polskiej krytyce literackiej, podobnie jak jego m∏odszy
brat – minimalizm. Mo˝e w ogóle sà to terminy na tyle transparentne (trudno np. wyznaczyç
przekonujàcà granic´ mi´dzy avantpopem, banalizmem i choçby transawangardyzmem), ˝e – jak
pisa∏ Siwecki – wystarczajàco szybko wyczerpujà si∏´ samych tekstów, i na tyle pojemne, ˝e ze zbyt-
nià swobodà mo˝na albo amputowaç, albo punktowaç okreÊlone partie ich definicji. Odnosz´ jed-
nak wra˝enie, ˝e definicje te po prostu – za sprawà rewelatorów zaanga˝owania – zbyt szybko zna-
jdujà swoich reprezentantów, aby zapewniç sobie w∏aÊciwà noÊnoÊç i do-noÊnoÊç, po czym
rozp∏ywajà si´ w dyspersji wspó∏czesnej terminologii. 

Brakuje te˝ (do czego przyznaç si´ nale˝y le˝àcej po drugiej stronie
dyskursu krytyce) propagowania narz´dzi, które pozwoli∏yby uniknàç
wra˝enia kuriozalnoÊci (przeradzajàcej si´ w trywializacj´) w spotkaniu z
j´zykami Kaczanowskiego, Szpindlera, Kopyta czy choçby Kapeli. A przecie˝
j´zyki te doÊç zauwa˝alnie generujà dziÊ nowe sposoby (i nowe realizacje)
eksplorowania przestrzeni kulturowych, znajdujàc zainteresowanie wÊród
coraz liczniejszych akolitów.
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[fragmenty]

[9] W radio odezwa∏a si´ skoczna melodia i pierwsze co przysz∏o mu do g∏owy, to pytanie, jakim
cudem, bo nie przypomina∏ sobie, ˝eby je w∏àcza∏. Tu wasza ulubiona slumberlandzka pobudka!
– zawo∏a∏ radiowy g∏os, jeden z tych zaraêliwie rzeÊkich i podejrzanie optymistycznych. Koniec
wylegiwania, wstajemy!, us∏ysza∏ komend´. Wsta∏ z ∏ó˝ka i ruszy∏ w kierunku odbiornika, w pier-
wszym odruchu chcàc go wy∏àczyç. Zawaha∏ si´ jednak, by∏o coÊ intrygujàcego w tej audycji. Hej,
lenie! Tylko mnie nie wy∏àczajcie, bo do koƒca zgnuÊniejecie! Wciàgamy brzuch... wdech... i
wydech! Mo˝e pobudka z radiem to nie jest taki z∏y pomys∏? Iiiii... sk∏on! Iii raz... Iiii dwa! A teraz
wykonujemy ruchy r´kami, jakbyÊmy odganiali si´ od pszczó∏! PomyÊla∏, ˝e nie pami´ta, kiedy
ostatni raz si´ gimnastykowa∏ i ˝e g∏os w radio ma racj´. Przynajmniej cz´Êciowo, bo zamiast
sk∏onów, zrobi∏ kilka przysiadów. Potem pompki i brzuszki. G∏os nak∏ania∏ do pompek, a jemu
zachcia∏o si´ çwiczyç brzuszki. No˝yce, jeszcze przypomnia∏y mu si´ no˝yce, ale w∏aÊnie w tym
momencie g∏os z radia kompletnie wybi∏ go z rytmu: A teraz najwy˝szy czas przygotowaç si´ na
˝ywio∏owà kl´sk´! To b´dzie coÊ gorszego ni˝ zesz∏oroczne tornado, coÊ straszniejszego ni˝ piorun
kulisty i potworniejszego ni˝ Êpiew panny Pi Pi Du! W pierwszym, nerwowym odruchu zerknà∏ w
stron´ okna. By∏o zamkni´te, ale dla pewnoÊci docisnà∏ mocniej klamk´. Tak, tak, nadlatuje wiel-
ki rój afrykaƒskich pszczó∏... Po pierwsze, nale˝y zamknàç szczelnie okna, mam nadziej´, ˝e ju˝ to
zrobiliÊcie. Po drugie trzeba je zabiç deskami, ka˝dy ma przecie˝ jakieÊ deski i gwoêdzie w piwni-
cy. Dlatego daj´ wam teraz kwadrans na zorganizowanie materia∏ów. W tym czasie pos∏uchamy
najkoszmarniejszej piosenki pod s∏oƒcem! Pszczo∏y? To mog∏a byç prawda, ostatnio owady
wydawa∏y si´ byç jakieÊ niespokojne. Poczàtek piosenki, którà zapowiedzia∏ g∏os, te˝ brzmia∏
troch´ jak jakiÊ wÊciek∏y rój: Bzy, bzy, bzy, przyniós∏ ch∏opak mi, pchi, pchi, pchi, mia∏ we w∏osach
wszy, ca∏us ukrad∏ mi, bo mi przyniós∏ bzy, a tej lafiryndzie tylko rzewne ∏zy! Piskliwy g∏os panny Pi
Pi Du ostatecznie przekona∏ go do tego, by wyjÊç z pokoju i udaç si´ na poszukiwanie desek. W
piwnicy Êwiat∏o nie dzia∏a∏o, ale na jednym z rega∏ów le˝a∏a zapalona latarka. Musi mieç bardzo
dobre baterie, pomyÊla∏ z podziwem. Jej Êwiat∏o pada∏o dok∏adnie na to, czego szuka∏: stert´
desek i walizk´ narz´dzi, na których znalaz∏ tekturk´ z napisem „W razie jakiegoÊ zagro˝enia”.
Poczu∏, ˝e sytuacja mo˝e byç naprawd´ powa˝na. Wnoszenie wszystkiego na gór´ zaj´∏o mu mniej

czasu, ni˝ tego si´ spodziewa∏. Deski, m∏otek, gwoêdzie, nie biegasz
po proÊbie!, g∏os z radia brzmia∏ jak reklama sk∏adu budowlanego.
Afrykaƒski rój jest szybszy ni˝ najczarniejsza myÊl! Teraz migiem do
kuchni po zapasy, nie ma czasu! Kuchnia by∏a w najdalszej cz´Êci
domu, poczu∏, ˝e jest ju˝ troszk´ zm´czony. Ciàgle jednak dopisy-
wa∏o mu szcz´Êcie, na stole ktoÊ zostawi∏ koszyk z do∏àczonà
karteczkà „JeÊli b´dzie z czymÊ tragedia”. W Êrodku by∏o pe∏no
jedzenia. Kiedy wróci∏ do pokoju, w radiu g∏os recytowa∏ og∏oszenie:
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Suchary, banany, bu∏ki, ananasy, tylko sklep Freda ma wszelkie frykasy. Usiad∏ na ∏ó˝ku. Po
reklamie powróci∏a koszmarna panna Pi Pi Du. Brrr, brrr, brrr, fuj, fuj, fuj, ten przypadek nie jest
mój, mniam, mniam, mniam, mlask, mlask, mlask, ten przypadek ma twój blask! PomyÊla∏, ˝e
chyba woli daç si´ u˝àdliç afrykaƒskiej pszczole, ni˝ s∏uchaç takich g∏upot. Nie ma czasu na
odpoczynek, odpoczywaç b´dà w grobie ci, co nie zdà˝à!, odezwa∏ si´ g∏os. Do roboty, zabez-
pieczamy okna i drzwi do pokoju! Pos∏ucha∏ go, pocieszajàc si´, ˝e to najpewniej ostatnie zadanie.
Zresztà, znowu posz∏o mu nadspodziewanie ∏atwo. W∏àczy∏ lampk´, bo przez zabite deskami okno
nie wpada∏ do pomieszczenia ani jeden promieƒ s∏oƒca. Pszczo∏y lecà prosto do Królestwa
Slumberlandu. Âledzàc ruchy roju mo˝na dokladnie wskazaç, gdzie le˝y ta kraina, w∏aÊnie lecà!
poinformowa∏ g∏os.  

[10] Afrykaƒskie pszczo∏y sà oko∏o szeÊç razy agresywniejsze od europejskich. Rodra˝niç mo˝e je
najmniejsze byle co, na przyk∏ad promieƒ s∏oƒca odbitego od okularów czy szkie∏ka zegarka –
ostrzeg∏o radio. Nie nosz´ okularów i nie mam zegarka, odpowiedzia∏ mu w myÊlach, a mo˝e
nawet na g∏os, po chwili ju˝ sam nie wiedzia∏. Skoro lecà do Slumberlandu, musz´ je zobaczyç i
zapami´taç kierunek, podjà∏ decyzj´. Co za kretyƒstwo z tym zabitym oknem! Otworzy∏ drzwi szafy
i zajrza∏ do Êrodka. Wiadomo, jeÊli chce im wyjÊç na spotkanie, najlepszy by∏by kombinezon
pszczelarza, ale czapka z moskitierà przecie˝ te˝ mo˝e byç. Zdjà∏ jà z g∏owy drewnianego posà˝ka
i za∏o˝y∏ na swojà. Jeszcze bluza, kalesony, spodnie, zimowa kurtka, r´kawiczki – wszystko na tyle
grube, ˝eby ˝àd∏a pszczó∏ by∏y bezsilne. Buty, przez chwil´ zastanawia∏ si´ nad baletkami, ale w
koƒcu schowa∏ je tylko do kieszeni kurtki, a na nogi wciàgnà∏ kalosze. Czapka z moskitierà mia∏a
jakiÊ dziwny, niezbyt mi∏y zapach, tak jakby zgni∏ych kwiatów. Jak ty mo˝esz w tym wytrzymaç,
pomyÊla∏ spoglàdajàc na twarz posà˝ka, a mo˝e nawet rzuci∏ to pytanie pod nosem. Znowu nie
by∏ pewien. Wyda∏o mu si´, ˝e posà˝ek ma wyjàtkowo uradowanà min´, jakby Êmia∏ si´ pod
nosem. Najbli˝sze koncerty Panny Pi Pi Du: w piàtek w Liliowej Ruderze, w sobot´ w Fio∏kowym
Trz´sawisku, najgorszym klubie w mieÊcie. Zapraszamy! Lepiej prze˝yç coÊ takiego, ni˝ spotkanie
z wÊciek∏ym rojem afrykaƒskich pszczó∏, poinformowa∏o radio. Drzwi do pokoju by∏y zabarykad-
owane komodà, przesuni´cie jej z powrotem na swoje miejsce nie by∏o takim hop! Walczàc z
meblem potwornie si´ zapoci∏. Zak∏ad pogrzebowy Pechowego Billa og∏asza specjalnà promocj´
dla wszystkich, którym ˝ycie niemi∏e a drzwi niezabezpieczone. Przebra∏a si´ miarka, wy∏àczy∏
radio, które ju˝ naprawd´ zaczyna∏o go wkurzaç. 
Na ulicy panowa∏a martwa cisza. Ani jednej ˝ywej duszy. Zauwa˝y∏, ˝e we wszystkich kamienicach
okna sà pozabijane deskami. Ciekawe, z której strony przylecà, pomyÊla∏. W∏aÊciwie nie wiado-
mo, z jakà pr´dkoÊcià lecà pszczo∏y i czy da si´ za nimi nadà˝yç. Trudno b´dzie biec w tak ci´˝kim
stroju, ale có˝ zrobiç... Zatrzyma∏ si´ na skrzy˝owaniu. Us∏ysza∏ jakiÊ szmer, czy˝by skrzyd∏a
owadów? CoÊ zakot∏owa∏o si´ na koƒcu jednej z ulic, zbli˝a∏o si´ do niego. Moment, i wszystko
by∏o jasne. Z zachodu ucieka∏a sfora wilków. P´dzi∏y na z∏amanie karku, nawet nie zdà˝y∏
pomyÊleç o schronieniu si´, kiedy by∏y ju˝ przy nim. W pe∏nym biegu przewróci∏y go, przeskaki-
wa∏y nad nim, jak nad nierównoÊcià terenu, wskakiwa∏y na niego, odbija∏y si´ dalej. Wydawa∏o
mu si´, ˝e trwa to wiecznoÊç. W koƒcu ostatni wilk przebieg∏ mu po plecach. Wsta∏ z trudem. By∏
ca∏y poobijany, a moskiteria nie nadawa∏a si´ ju˝ do niczego. Zwierz´ta uciekajà przed
afrykaƒskim rojem, oceni∏. Na dalsze rozmyÊlania nie mia∏ czasu – coÊ poruszy∏o si´ w innej z
uliczek. Stado ˝yraf ucieka∏o z po∏udnia. Kucnà∏, skuli∏ si´ i modli∏, ˝eby ˝adna z nich nie
nadepn´∏a na niego w panice. Nic z tego, ju˝ pierwsza kopn´∏a go boleÊnie w ty∏ek. Stado liczy∏o
chyba z tysiàc sztuk. PomyÊla∏, ˝e stratujà go na Êmierç, ale jakimÊ cudem to prze˝y∏. Stanà∏ na
w∏asnych nogach, zakr´ci∏o mu si´ w g∏owie. Z pó∏nocy nadciàga∏a
w∏aÊnie gromada przestraszonych grizzli. Postanowi∏ paÊç na ziemi´ i
udawaç martwego. Na niewiele to si´ zda∏o, co chwila jakaÊ wielka ∏apa
nadeptywa∏a mu na plecy czy nog´. Kiedy przebieg∏y wszystkie, myÊla∏, ˝e
ju˝ nie wstanie, ale na kolejny dziki odg∏os zerwa∏ si´ na równe nogi . Ze
wschodu zbli˝a∏o si´ sp∏oszone stado lwów. JakaÊ r´ka z∏apa∏a go za
ko∏nierz i pociàgn´∏a do ty∏u. Znalaz∏ si´ w pomieszczeniu, chudy m´˝czyz-
na szybko zatrzasnà∏ za nimi drzwi. 



– Pechowy Bill, do us∏ug – przedstawi∏ mu si´ – Nie mamy ju˝ miejsc siedzàcych, ale proponuj´
trumn´... Niech si´ pan nie boi o swoje plecy, jest wyÊcie∏ana potrójnym at∏asem. Ma te˝ nowoÊç,
system dzwonków zapobiegajàcy pochowaniu ˝ywcem. U mnie wszystko jest pierwszej jakoÊci,
prosz´ tylko zerknàç... 
Próbowa∏ dalej s∏uchaç Billa, ale nagle zrobi∏o mu si´ ciemno przed oczami, zachwia∏ si´ i nagle
jakby wszystko si´ wy∏àczy∏o. 

[11] Doktor pochyla∏ si´ nad nim, dotyka∏ d∏onià jego czo∏a. Nast´pnie przy∏o˝y∏ jà do swojej skroni.
– Mam temperatur´ – oceni∏ – JakieÊ trzydzieÊci osiem szeÊç... 
– W szufladzie sà tabletki – zaproponowa∏ doktorowi pomoc. Ten jednak tylko lekcewa˝àco machnà∏ r´kà.
– Szafa ci si´ nie domyka – zmieni∏ temat – No i kto to widzia∏, k∏aÊç si´ do ∏ó˝ka w baletkach! 
Odkry∏ nogi spod poÊcieli, rzeczywiÊcie mia∏ na nich baletki. Dziwne, bardzo dziwne, pomyÊla∏ i
zrobi∏o mu si´ g∏upio. 
– Moja szafa p´ka w szfach, kocha mnie arabski szach, moja szafa cudowna, szach ma milion
albo dwa – doktor zanuci∏ – Niektóre przeboje Panny Pi Pi Du sà lepsze ni˝ malaria! – doda∏. Kr´ci∏
si´ po pokoju, jakby nie móg∏ sobie nigdzie miejsca znaleêç. Zachwia∏ si´ nagle, zatoczy∏, jakiÊ
blady i przestraszony osunà∏ si´ na krzes∏o. 
– Mo˝e wody? 
Szklanka sta∏a na stoliku. 
– Nie wodà, ale powietrzem dostaniemy si´ do Slumberandu – doktor puÊci∏ propozycj´ mimo
uszu, zresztà szybko na jego twarz wróci∏ rumieniec a w s∏owa pewnoÊç siebie – JesteÊmy na
najlepszej drodze! 
Si´gnà∏ po waliz´ stojàcà przy Êcianie, wyciàgnà∏ z niej strzykawk´. 
– S∏ysza∏eÊ o jadzie afrykaƒskich pszczó∏? Jest doskona∏y, oczywiÊcie kiedy si´ wie, co i jak – rzuci∏.
Znowu lekko zblad∏ a jego oczy si´ zamgli∏y. 
– Chyba powinien si´ pan napiç i wziàç pastylk´ – widzàc coraz gorszy stan doktora, postanowi∏
podjàç zdecydowane kroki. Wsta∏ z ∏ó˝ka, podszed∏ do nocnego stolika i zaczà∏ szukaç w szu-
fladzie tabletek. 
– Od pastylek to jestem ja – starszy pan zaprotestowa∏. Wyjà∏ z walizy fiolk´ i u∏ama∏ jej szyjk´ –
Myszki zapad∏y w Êpiàczk´, zawsze by∏y leniwe, ma∏pki kompletnie zwariowa∏y, ale one sà g∏upie,
one majà ma∏pi rozum, a na cz∏owieka, na cz∏owieka to dzia∏a doskonale! 
Jest z nim coraz gorzej, pomyÊla∏. Szuflada pe∏na by∏a niepotrzebnych rzeczy, pocztówek,
karteczek, o∏ówków, gumek do mazania, temperówek, zeszytów, spinaczy, wsz´dzie wala∏y si´
monety z ró˝nych paƒstw. 
Doktor z najwi´kszym trudem trafi∏ ig∏à do fiolki, r´ce trzàs∏y si´ mu niemi∏osiernie. Na jego czole
pojawi∏y si´ krople potu. 
– Mam coÊ, mój drogi, co ci´ uskrzydli, he, he, he – jego Êmiech nie by∏ ani troch´ weso∏y.
W∏aÊciwie, to brzmia∏ jak kaszel, jakby czymÊ si´ zakrztusi∏. Gdzie sà te tabletki? Szukanie ich
poÊrod papierów w tym ba∏aganie robi∏o si´ ju˝ irytujàce. Jedna z monet przyku∏a jego uwag´.
By∏a bardzo du˝a, awers zapisany by∏a znaczkami w jakimÊ dzikim, chyba afrykaƒskim j´zyku, na
rewersie znajdowa∏ si´ rysunek le˝àcego na grzbiecie, martwego tygrysa. Mo˝e zu˝y∏ wszystkie
tabletki, mo˝e trzeba iÊç poszukaç ich w kuchni? 
– Tylko spokojnie, najwa˝niejszy jest spokój – doktor wsta∏ z krzes∏a i ruszy∏ w jego kierunku z
nape∏nionà strzykawkà w d∏oni. Po kilku krokach potknà∏ si´ o w∏asne nogi i runà∏ z impetem na

∏ó˝ko. Stolik nocny zachwia∏ si´ pod wp∏ywem uderzenia a szk-
lanka z wodà spad∏a na dywan 
– DusznoÊci – j´knà∏. 
Rozpià∏ mu kamizelk´ i koszul´. Zauwa˝y∏, ˝e coÊ rusza si´ na
jego plecach. Rozebra∏ go najszybciej, jak tylko potrafi∏. Doktor
j´cza∏ ju˝ tylko i be∏kota∏. Na plecach ros∏y mu skrzyd∏a,
po˝y∏kowane, przezroczyste. Miota∏y si´, porusza∏y nerwowo.
D∏ugo si´ nie zastanawiajàc wyjà∏ z jego d∏oni strzykawk´ i szy-
bko wbi∏ jà mu w plecy, tu˝ poni˝ej pszczelich skrzyde∏.  



[12] Wydawa∏o mu si´, ˝e s∏yszy czyjeÊ chrapanie. Potem pomyÊla∏, ˝e to raczej chrobotanie, jakby
kot czy pies drapa∏ w drzwi. Usiad∏ i rozejrza∏ si´ po sypialni. By∏o ciemno. Zachcia∏o mu si´ piç,
wi´c si´gnà∏ po szklank´ na stoliku nocnym. 
– Fuj! – zamiast wody poczu∏ w ustach wilgotny materia∏. Baletki? Jak móg∏ pomyliç je ze szk-
lankà?! Odrzuci∏ je daleko w kàt. Wyciàgnà∏ r´k´ w stron´ lampki nocnej, trafi∏ na aba˝ur, nie, to
znowu one. Zdenerwowany przejecha∏ d∏onià po blacie. Nic, lampka znikn´∏a, na jej miejscu
le˝a∏y tylko te przekl´te kapcie. Wyskoczy∏ spod ko∏dry i dopiero teraz zorientowa∏ si´, ˝e nie ma
na sobie pi˝amy, jest kompletnie nagi. Bardziej wyczu∏ to, ni˝ zauwa˝y∏, bo zobaczyç coÊ w tej
ciemnoÊci by∏o raczej niemo˝liwe. Nie przypomina∏ sobie, by kiedyÊ w pokoju panowa∏ a˝ taki
mrok, musia∏ poruszaç si´ po omacku. Pod nogami wyczu∏ jakàÊ nierównoÊç, nawet nie musia∏
sprawdzaç, co to – kopnà∏ baletki. Dotar∏ do Êciany, wymaca∏ drzwi. Obok znalaz∏ w∏àcznik
Êwiat∏a, nacisnà∏ na niego. Nic? Uchyli∏ drzwi, na korytarzu te˝ panowa∏a ciemnoÊç, wi´c zamknà∏
je z powrotem. Dlaczego nie ma Êwiat∏a? Wróci∏ z powrotem na ∏ó˝ko, wskoczy∏ na nie. R´kà
wymaca∏ nad sobà lamp´. To dopiero! Zamiast zwisajàcych kryszta∏ków lampionu wyczu∏ materia∏,
ca∏e grono podwieszonych do sufitu baletek. Zaraz zwariuj´, pomyÊla∏, musz´ uciec z tego sza-
lonego pokoju. Trzeba tylko si´ ubraç, trudno, musi to zrobiç w ciemnoÊci. Bez wi´kszych prob-
lemów znalaz∏ szaf´, otworzy∏ drzwiczki. Nie, nie, nie, jestem uwi´ziony w koszmarze Êlepego
baletmistrza, j´knà∏, s∏yszàc wysypujàce si´ na pod∏og´ baletki. Szafa musia∏a byç wype∏niona nimi
po brzegi. Dla pewnoÊci rozgarnà∏ je troch´, na pró˝no szukajàc czegokolwiek innego. Przestraszy∏
si´. Czy to robota z∏odzieja, czy czyjÊ g∏upi dowcip? Skrobanie w drzwi, teraz us∏ysza∏ je bardzo
wyraênie. 
– To ja, Toffi... – rozpozna∏ znajomy, dziewcz´cy g∏os – Mog´ wejÊç? 
– Zaczekaj chwil´! – poprosi∏. Podbieg∏ do ∏ó˝ka i Êciàgnà∏ zeƒ przeÊcierad∏o, owijajàc si´ nim jak
staro˝ytny Rzymianin odziany w tog´. 
– Prosz´, wpuÊç mnie... W okolicy grasuje groêna szajka z∏odziejów albo wyjàtkowo z∏oÊliwa grupa
dowcipnisiów... – w g∏osie Toffi da∏o si´ wyczuç niepokój.  
– Wiem, wiem... Mo˝esz ju˝ wejÊç – zaprosi∏ jà do Êrodka. Skrzypn´∏y otwierane drzwi. 
– Mamy ma∏o czasu. Chodê! – ponagli∏a go. Z∏apa∏a go za r´k´ i pociàgn´∏a za sobà. Raz, dwa,
wybiegli na ulic´. ˚adna latarnia si´ nie pali∏a, ale na niebie wisia∏ wyjàtkowo du˝y ksi´˝yc dajà-
cy troch´ Êwiat∏a. Toffi uÊmiechn´∏a si´ na widok jego stroju. 
– Wyglàdasz jak Seneka Starszy – oceni∏a. 
– Nie Êmiej si´. Sama zobacz, inni te˝ tak chodzà – wskaza∏ na idàcego po drugiej stronie ulicy
sàsiada. M´˝czyzna mia∏ na sobie przeÊcierad∏o tak samo jak on. 
– Cholerne ˝elazka... Tylko ˝elazko i ˝elazko – mrucza∏ pod nosem, zdenerwowany. 
– Musimy si´ spieszyç! – Toffi znowu z∏apa∏a go za r´k´. Ruszyli szybkim krokiem. Po chwili
spotkali ca∏à rodzin´, mama, tata, dzieci, szli w t´ samà stron´, co oni, wszyscy pozawijani w
przeÊcierad∏a.
– Tylko te pluszaki! Tu pluszak, tam pluszak, wariactwo! – marudzi∏ ojciec. Jego córka pochlipywa∏a,
widaç by∏o, ˝e niedawno p∏aka∏a. Doszli do skrzy˝owania. Szersza ulica pe∏na by∏a ludzi w przeÊcier-
ad∏ach. Ka˝dy na coÊ narzeka∏, na zeszyty czy kapelusze, wszyscy te˝ szli w tym samym kierunku. Toffi
pociàgn´∏a go w ten t∏um. Szli dalej. Co skrzy˝owanie, do ich pochodu do∏àcza∏y coraz to nowe
grupy. Zrobi∏o si´ bardzo t∏oczno. Po kilku minutach stan´li, zupe∏nie jak w kolejce do sklepu.
– To nie ma sensu – mrukn´∏a Toffi. T∏um coraz bardziej naciska∏ na nich ze wszystkich stron. KtoÊ
z ty∏u nadepnà∏ na ràbek przeÊcierad∏a, którym by∏ okryty. Toga osun´∏a si´ na ziemi´ a on sam
przewróci∏ na stojàcego przed nim m´˝czyzn´. Ten te˝ straci∏ równowag´ i runà∏ na swojego sàsi-
ada. Sàsiad na swojego sàsiada. Wszyscy zacz´li si´ przewracaç. 

[13] Âmiech? Trudno by∏o nazwaç to Êmiechem, to co us∏ysza∏ brzmia∏o
raczej jak objaw jakieÊ choroby straszliwszy ni˝ najokropniejszy kaszel,
skrzy˝owanie nerwowego chichotu z panicznym rechotem. Zapali∏
nocnà lampk´, ˝eby zobaczyç, kto tak ha∏asuje. Klown trzyma∏ si´ za
brzuch i kr´ci∏ w kó∏ko jak op´tany. 
– O! Oooo... Otworzy∏eÊ w koƒcu oczy... O mój brzuch, zaraz p´kn´! –
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m´˝czyzna z pomalowanà na bia∏o twarzà, czerwonym gumowym nosem, ubrany w za d∏ugi sur-
dut,  troch´ uspokoi∏ si´, usiad∏ pod Êcianà. 
– Przyszed∏eÊ tu nie dawaç ludziom spaç? Takim Êmiechem obudzi∏byÊ nawet trupa! – powiedzia∏
do niego z wyraênym wyrzutem, zupe∏nie nie mia∏ nastroju do ˝artów. 
– Pfffff... Obudziç trupa! Dobre!! – klown znowu zaczà∏ Êmiaç si´ na ca∏ego, a˝ mu oczy zacz´∏y
∏zawiç. Dopiero po chwili zdo∏a∏ na tyle si´ uspokoiç, by coÊ w koƒcu wyjaÊniç – Mam zaprowadz-
iç ci´ do Slumberlandu... Ja! Pffff!!! – parsknà∏.  
– No to zabieraj si´ do roboty, dopóki sàsiedzi nie narobili rabanu.  
Zeskoczy∏ z ∏ó˝ka i starajàc si´ nie zwracaç uwagi na wybuchy Êmiechu klowna, narzuci∏ na pi˝am´
pierwsze z brzegu rzeczy, które znalaz∏ w szafie: spodnie na szelkach i skórzanà kurtk´ z kapturem.
W tym czasie jego zwariowany goÊç, nie cichnàc ani na chwil´, otworzy∏ szeroko okno. 
– Pi´knie! Prosi∏em, ˝eby nie budziç sàsiadów! – podniós∏ g∏os, coraz bardziej zdenerwowany.
Klown, nie przejmujàc si´ reprymendà, wgramoli∏ si´ na parapet i wcià˝ chichoczàc zrobi∏ krok do
przodu. Podbieg∏, zobaczyç czy prze˝y∏ upadek. Klown sta∏ w powietrzu, widzàc jego przera˝onà
min´ zaczà∏ Êmiaç si´ jeszcze g∏oÊniej. 
– Chodê, szkoda czasu! – zawo∏a∏, robiàc kolejny krok kilka metrów nad ziemià – To proste jak
drut, rób to co ja! 
WÊciek∏y ruszy∏ w jego Êlady. Powietrze ugina∏o si´ pod jego stopami tylko troch´, jak guma na
trampolinie. Z ka˝dym krokiem sz∏o mu si´ coraz ∏atwiej. Przeszli nad kamienicà sàsiadów, szko∏à,
rynkiem. Kiedy znaleêli si´ nad lasem i dotarli nad jezioro. CiemnoÊç nocy zaczyna∏a szarzeç.
Nagle klown dziwacznym ruchem potknà∏ si´ o w∏asne nogi i przewroci∏. W pierwszym odruchu
jemu równie˝ poplàta∏y si´ nogi, powietrze jakby pod nim p´k∏o. 
– Hej! Tylko ˝artowa∏em! – klown, wcià˝ utrzymujàc si´ wysoko nad ziemià, krzyknà∏ do niego, ale
by∏o ju˝ za póêno. Spada∏ prosto do jeziora. Klown rzuci∏ si´ za nim i z∏apa∏ za kaptur kurtki w
ostatnim momencie. Stan´li na tafli wody. 
– Nie rób mi wi´cej takich numerów! – klown poprosi∏ i znowu zaczà∏ si´ Êmiaç. Ruszyli dalej.
Stàpanie po wodzie wyda∏o mu si´ podobne do chodzenia po folii. 
– Nie rozumiem, co ci´ tak Êmieszy – odpowiedzia∏ obra˝onym tonem. 
– Jak to, co? Spójrz – wskaza∏ pod jego nogi. 
Zerknà∏ na swoje stopy i dopiero teraz zauwa˝y∏, ˝e idzie w domowych kapciach. Zrobi∏ nast´pny
krok, woda plusn´∏a, przy nast´pnym zapad∏ si´ w niej a˝ po kolana. 
– Hej! – klown patrzy∏ na jego coraz bardziej nieporadne ruchy i zatacza∏ si´ ze Êmiechu. W koƒcu
wpad∏ do wody ca∏y, zaczà∏ tonàç. Klown zanurkowa∏ za nim, zatrzymali si´ na dnie. Dopiero
wtedy zauwa˝y∏, ˝e nie krztusi si´, nie brakuje mu powietrza, a woda nie zalewa mu nosa ani ust.
Móg∏ chodziç po dnie jeziora! Klown zamacha∏ do niego, da∏ znak, by iÊç dalej. Ruszyli. Nareszcie
nie by∏o s∏ychaç jego chorobliwego Êmiechu, pod wodà najwyraêniej musia∏ si´ powstrzymaç. Do
czasu – w pewnym momencie obróci∏ si´, spojrza∏ na niego i otworzy∏ usta, wybuchajàc
bezg∏oÊnym Êmiechem. Wyp∏yn´∏a z nich ogromna baƒka powietrza. Twarz klowna poszarza∏a,
kolejne baƒki uciek∏y z uszu i nosa. Uniós∏ si´ i szybkimi ruchami wyp∏ynà∏ na powierzchni´,
zostawiajàc go sam na sam z wielkà rybà o wy∏upiastych oczach i d∏ugich wàsach. Ryba wlepia∏a
w niego wzrok. Poczu∏, ˝e te˝ si´ krztusi. 





ciàgi dalsze
rzeczywistoÊç si´ sk∏ada: z m∏odej kotki, naszego mieszkania, boiska
przed blokiem i festynu. M∏oda kotka jest z nami od dwóch dni a wzi´liÊmy
jà na zawsze, biega po mieszkaniu, walczy z narzutami lub przeÊcierad∏em,
albo Êpi. GdzieÊ ma sklepowe zabawki. W sk∏ad festynu wchodzà:
rozwydrzone dzieciaki, stragan z drewnem i plastikiem, nadmuchany zamek-
-zje˝d˝alnia przywiàzany do pojemników do segregacji Êmieci. Impreza opiera si´
na kilku mocnych atrapach, takich jak pies, który nie potrafi przeskakiwaç
przez obr´cz, ale mo˝e sobie na to pozwoliç, skoro wychodzi na scen´ z klownem.
Scen´, czyli boisko, czyli plac do gry. Ludzie pracujàcy dla klowna
na szczud∏ach przebierajà si´ do kolejnych numerów w pó∏ci´˝arówce
pó∏otwartej od strony naszych okien, ale nie ma tam na co popatrzeç.
Stoimy z Czarkowskim w oknach, kotka akurat Êpi albo
po prostu nie chce s∏uchaç ujadania rozwydrzonych szczeniaków.
Wyst´py sà niespecjalne, ale mo˝e to tylko zdanie tych, którzy
patrzà na wszystko z wy˝szego pietra. Zadzierajà? ¸àczy nas wszystkich to,
˝e ka˝dy czeka na jakiÊ ciàg dalszy. Co nast´puje?
Wtràcenie: dotàd mówi∏em do Oli moja kotka, teraz mam utrudnione
zadanie, skoro moja kotka wyleguje si´ na kanapie z naszà kotkà
i chce ˝ebym zrobi∏ im zdj´cie. W sklepie zoologicznym powiedziano
˝e kuwet´ wska˝e sam instynkt, i rzeczywiÊcie tak to dzia∏a. Czarkowski
uwa˝a, ˝e klown i wyst´py na szczud∏ach majà coÊ z Zorna. Przerywniki
z heavy metalu. Kim jest Czarkowski nie ma tutaj specjalnego znaczenia,
niech on sam sobie na to odpowie. D∏ugie wiersze, w których cz∏owiek si´ gubi
a potem nie odnajduje nie majà wiele sensu. Czekanie na ciàg dalszy nie jest
równoznaczne z oczekiwaniem na sensowne zakoƒczenie. Zabawa trwa
w kotka i myszk´. Krótki wiersz brzmia∏by w tej sytuacji tak:
koniec nie jest bliski. Najbli˝szy jest ciàg dalszy. ¸aƒcuch zdarzeƒ
trawi ∏aƒcuch pokarmowy. CiekawoÊç po˝era.

Z tomu Nowe zoo
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Stany
W dniu kiedy odkry∏em Ameryk´

pomyÊla∏em ˝e przyda∏aby si´
beczka prochu, buuuch!

O co ci cz∏owieku chodzi! Wybucha za barem
Betty Boop. Dziewczyna
czeka, ˝ebyÊ jà poderwa∏, postaw jej
drinka, wielkie mi coÊ!

Staç si´ samochodem pu∏apkà,
wjechaç w t∏um, unicestwiç wszystkie
wàtpliwoÊci, trach! Brzd´k! Sru.

Przewróciç wszystko i stanàç na
w∏asnych czterech ∏apach. IÊç swojà drogà:
odkry∏em Ameryk´ i 
zapragnà∏em byç cesarzem Chin.

Który brzeg Rio Grande prowadzi do autentycznego
raju? Marz´ o niebiaƒskim spokoju. Nie
mog´ spaç.

Wyluzuj, sykn´∏a Betty Boop wychodzàc
na Êrodek ringu, niosàc tabliczk´ 2nd round.
Walcz, tutaj ludzie tryumfujà
le˝àc na deskach. Czeka ci´ przysz∏oÊç,
emerytura gwiazdy wrestlingu, juu-huu!

Zbieraj punkty. S´dziów jest trzech. Jeden
wyglàda jak ojciec, drugi jak syn,
trzeci to ten Êni´ty, jakiÊ kanadyjski Êmieç.
Âmierç? Nie. Duch.
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Ale od poczàtku: odkrywam tu Ameryk´
na ka˝dym kroku. Tutaj wszyscy ludzie sà
szybcy i wolni, wiesz?

Wolna mi∏oÊç przysz∏a do nas z Ameryki.
Prawdziwy orgazm jest stàd. Rodeo. Punkt G.
Penthouse. Luz. Mi∏oÊç jest z Ameryki.
Po prostu: L-O-V-E i ju˝.

Hej, Betty Boop! Nalej mi jednego i tej
zalanej pi´knoÊci te˝. Nie ˝artuj´. Luv.

Prawdziwe ∏ajdactwo zrodzi∏o si´ w Ameryce.
Billy, Jessie, Ed, hej Betty! Nalej tej pi´knej
damie jeszcze kolejk´, a potem zejd´ z 
nià pod stó∏. Zaraz b∏yÊnie mój ˝elazny koƒ!

Teraz, kiedy odkry∏em Ameryk´, chc´
˝eby na Êwiecie panowa∏ pokój a nie g∏ód.
Chc´, ˝eby wszystkie kobiety by∏y Miss
World, mia∏y twój uÊmiech, hej?

Gadasz co ci Êlina na j´zyk przyniesie,
cz∏owieku, mówi Betty Boop. Nie mo˝esz
chcieç mnie i równoczeÊnie mnie mieç.
Spójrz na siebie. Psychoanalityk zrobi∏by ci dobrze,
robisz jej minet´, chocia˝ ona pad∏a z nóg,
le˝y jak trup!

Czy kocha∏aÊ si´ z Indianinem? Z wodzem Napi´ty
¸uk? Z kimÊ z Afro? Z ˝ó∏tkiem? Ja mam wymiary jak Murzyn
i technik´ Casanovy z klasztoru Szaolin!
Ja jestem bia∏y Êmieç. Âmierç?

Wróç. Masz Ameryk´ u swoich stóp:
Mi∏oÊç, mi∏oÊç, mi∏oÊç, po prostu luv.

Zrobisz coÊ z tym? Twoja wielka mi∏oÊç,
ta pod sto∏em, wymiotuje, a ty wsadzasz jej
do ust. Sport. Ameryka to sport, mówi´ ci.

[fragment]
Z tomu Stany



NNaammií́ ttnnooÊÊçç,,  kkttóórreejj
mmoo˝̋nnaa  bbyy∏∏oo  ddooÊÊwwiiaadd--
cczzyyçç  ww  ddàà˝̋eenniiuu  ddoo  pprrzzyy--
jjeemmnnooÊÊccii,,  rroozzppaaddaa  ssií́
nnaa  cciiààgg  zzddyysszzaannyycchh,,
mmeecchhaanniicczznnyycchh  ggeessttóóww;;
nniiee  mmaa  sseennssuu  ssií́   ∏∏uuddzziiçç,,
˝̋ee  iicchh  rryyttmm  oossiiààggnniiee
cczź́ ssttoottlliiwwooÊÊçç  ppoozzwwaallaa--
jjààccàà  oossiiààggnnààçç  cchhooççbbyy
ppoozzoorryy  oorrggaazzmmuu..  EErrooss
pprr´́ddkkooÊÊccii,,  eerrooss  sszzyybb--
kkiicchh  zzmmiiaann  ii  mmii∏∏ooÊÊccii  nnaa
cczzaass  oosszzppeeccii  oobblliicczzee  aauu--
tt ee nn tt yy cc zz nn ee jj
pprrzzyyjjeemmnnooÊÊccii..

RRaaoouull  VVaanneeiiggeemm,,
RReewwoolluuccjjaa  ˝̋yycciiaa

ccooddzziieennnneeggoo





P i o t rMakowskiSAPER
1111..

Najwi´cej by∏o w tym chodzenia.

2222..
Pami´tam, umar∏ jej dziadek. SpotkaliÊmy si´ w po∏owie ulicy. Ja podpity. Ona zap∏akana.

Chcia∏a wspó∏czucia. Czu∏oÊci. Albo ˝ebym wróci∏. Nie wiem, nawet nie pami´tam ju˝, kiedy to
by∏o. Kaza∏em jej spierdalaç, ale wróci∏a. Potem odesz∏a, wi´c pobieg∏em za nià. ChodziliÊmy tak
ze dwie godziny, a póêniej wsiad∏em do autobusu. Ostatni autobus. Czas wracaç.

3333..
KtóregoÊ razu przysz∏a do tamtego mieszkania. Musia∏em si´ wygadaç. Komukolwiek. ˚e

tam b´d´. Dlatego przysz∏a, a ja otworzy∏em drzwi. PiliÊmy z kumplem piwo. OglàdaliÊmy
„Gladiatora”. Ona uderzy∏a mnie w twarz, a ja kaza∏em jej spierdalaç. OczywiÊcie, upraszczam.
To trwa∏o d∏u˝ej. Przegapi∏em najlepsze sceny. Pi∏em z kumplem dalej. Poszed∏ do domu, a ja zadz-
woni∏em do niej.

4444..
Obieca∏em, ˝e po nià wyjd´ i tak zrobi∏em. Doszed∏em prawie pod jej dom, ale jej nie spot-

ka∏em. Odegra∏a si´? Wróci∏em, otworzy∏em piwo i pod∏àczy∏em do pràdu telefon. Zadzwoni∏a.
Czeka∏a na zewnàtrz. WpuÊci∏em. Popatrzy∏em na nià i zaczà∏em ca∏owaç. Potem rozebraliÊmy si´
i wszed∏em w nià. Niewiele pami´tam. By∏em zalany. Ona w ubraniach. Chce wychodziç. Jak dzi-
wka?, pytam. Rozbiera si´. Wraca do ∏ó˝ka. Zasypiamy.

5555..
Dlaczego si´ ubra∏aÊ?, zapyta∏em. Bo na pytanie, co czu∏eÊ, odpowiedzia∏eÊ, ˝e nic. Aha.

Chcesz piwo? I tak zachowa∏em si´ dobrze; mog∏em napiç si´ sam.

6666..
Wiesz, mia∏em problemy. Nie mog∏em si´ spuÊciç...

przepraszam... M´czy∏o mnie to. Troch´ przyty∏aÊ. Nie p∏acz. Jak
chcesz, to wyjdê, tylko nie udawaj wi´cej orgazmu, g∏upia kurwo. Nie
jestem Markiem.

7777..
Zanim wysz∏a: ostatnio, gdy si´ kochaliÊmy, powiedzia∏am do niego:
Stasiu.



8888..
Wyjdê.

9999..
Nie widzia∏em jej jakiÊ czas. W pami´ci wcià˝ podró˝e. Jak wracaliÊmy z miasta do niej.

Zawsze pijani. Raz nawet pieprzyliÊmy si´ pod okiem kamery. Albo robi∏a mi lask´, nie pami´tam.
Mo˝e tylko obciàgn´∏a? By∏o ju˝ ko∏o szóstej, ludzie wychodzili z psami na spacery, a ona przede
mnà w parku z ustami wokó∏ fiuta.

11001100 ..
To by∏o przykre. Pijani wracaliÊmy. A ona zawsze wiedzia∏a, jak to si´ skoƒczy. Dlatego

kaza∏a mi wracaç do domu, a ja, naràbany, nie potrafi∏em podjàç decyzji. Szed∏em za nià i
wo∏a∏em, krzycza∏em b∏agalnie jej imi´. Zatrzymywa∏a si´ i wchodziliÊmy do niej. Póêniej
pieprzyliÊmy si´ jak dzicy. Cz´sto czu∏em si´ niemal samotny, kiedy ona na mnie i zapomina o
mojej przyjemnoÊci, tylko drze si´, drze jak t´ kartk´ papieru, na której w koƒcu nie znalaz∏a siebie.
Teraz to naprawiam.

11111111 ..
Pami´tam, to by∏a jedna z tych nocy, kiedy musia∏em jà do siebie przekonaç. Kiedy

musia∏em krzyknàç kilka razy, poprosiç, skamleç, ˝eby poczeka∏a. Mia∏em to w dupie. Wróci∏em
do knajpy. Przysz∏a po mnie. Reszta jak wy˝ej.

11221122 ..
Kiedy wychodzi∏em ze szko∏y, chowa∏em si´ za kolegów. Rozglàda∏em si´ i jeÊli jà

widzia∏em, wraca∏em do Êrodka. Zamyka∏em si´ w toalecie i pali∏em papierosy. Wychodzi∏em po
kilku godzinach.      

11331133 ..
Podró˝e. Wsiad∏a za mnà do autobusu. Ostatniego. Wysiàdê, nie rób scen. Wracaj do

domu. Zostaw mnie, prosz´, w spokoju. Spierdalaj, dobrze? Nie chcia∏a odejÊç. Wysiad∏em na
przystanku. Wysika∏em si´ na ˝ywop∏ot i wyciàgnà∏em kciuk. Zatrzyma∏ si´ polonez. Autobus
min´liÊmy na dzia∏kach, ale by∏ zaraz za nami, dlatego, kiedy wysiad∏em, reszt´ drogi pokona∏em,
biegnàc. Nie chcia∏em, ˝eby mnie zobaczy∏a.

11441144 ..
Po godzinie zadzwoni∏em do niej i opowiedzia∏em, jak to szed∏em na wieÊ pieszo. Jak to

nacierpia∏em si´. Jaka g∏upia z niej dziewczyna. Nigdy wi´cej tak nie zrobi, prawda?

11551155 ..
Teraz rozumiem, powiedzia∏a.

11661166 ..
W koƒcu odpuÊci∏a. Nawet spotkaliÊmy si´ kilka razy.

RozmawialiÊmy. Próbowa∏a ∏apaç mnie za r´k´, ale nie p∏aka∏a, kiedy
chowa∏em obie d∏onie do kieszeni. RozmawialiÊmy. WspominaliÊmy. Jak
to kiedyÊ w mieszkaniu by∏a zbyt nachalna, bo by∏a, a ja pi∏em wódk´ z
kolegà. Mam na szóstà do pracy, wydziera∏a si´ wtedy. To my idziemy do
kuchni, powiedzia∏ kolega i zrobiliÊmy dwa kroki w lewo, bo to by∏a
kawalerka z kuchennym aneksem. WspominaliÊmy.



ppppoooo∏∏∏∏oooo˝̋̋̋yyyymmmmyyyy    ssssiiii´́́́
iiii    zzzzaaaappppoooommmm----
nnnniiiimmmmyyyy

11771177 ..
Ona kogoÊ pozna∏a. Âwietnie. Bardzo si´ ciesz´. Idziecie do kina, tak? Mam nadziej´, ˝e

b´dziesz bawiç si´ dobrze. Pami´tam, kiedyÊ nalega∏a, ˝ebym poszed∏ z nià do kina. Na jakiÊ
bzdurny film, poci´ty i skomplikowany, bo fabu∏a nie mog∏a obroniç si´ sama. By∏em wykoƒczony
i stara∏em si´ odmówiç. Ale w koƒcu zgodzi∏em si´, niech ma. Przyjecha∏em, ale spóêniony.
PoszliÊmy na piwo i patrzy∏em wcià˝ na skróty z ekstraklasy. W jej mieszkaniu zacz´∏a ssaç mi fiuta,
ale kaza∏em jej przestaç i od razu zasnà∏em.

11881188 ..
Mia∏a zadzwoniç, ale pozna∏a kogoÊ. StaraliÊmy si´ byç przyjació∏mi, tak? Tak to si´ mówi?

Dobrze, ale zadzwoƒ. Dwa lata biega∏aÊ. Dwa lata, dlatego nie udawaj teraz, ˝e nie ...
przepraszam...

11991199 ..
Wygrana na maszynach. Trzy stówy. Pijemy. Z kolegà od „Gladiatora” i jakàÊ dziewczynà.

Wszystkim stawiam. Bar wznosi za mnie toast. Na pohybel, mówi´ i z kolegà wychodzimy. Jeszcze
w non-stopie piwa na drog´, piwa do mieszkania, piwa na rano. O ciàg dalszy martwiç si´
póêniej.

22002200 ..
Mamy jeszcze piwa tego pierwszego rodzaju, GrzeÊ, mówi´. Chodêmy ko∏o Pancernej.

Dzwoni´ do niej. Grzesiek czeka przy gara˝ach. Ona wychodzi, choç jest nad ranem.
Rozmawiamy. JesteÊ zwyk∏à kurwà, mówi´ do niej. Uderzam jà w twarz. Próbuj´ przydusiç. Mówi´,
kiedy ona próbuje z∏apaç oddech. S∏uchasz? Puszczam, ucieka. Mówi´ coÊ w jej stron´. Zatrzymuje
si´. Siadam na chodniku, a ona wyciàga d∏oƒ i mówi, ˝ebym poszed∏ z nià, po∏o˝ymy si´ i zapom-
nimy o wszystkim.

22112211 ..
Czas iÊç, Stachu. Podchodzi Grzesiek. Wstaj´. Zbieram resztki telefonu; wszystko to, co

odpowiedzialne za komunikacj´.

22222222 ..
Na pewno to nie ja powiedzia∏em ostatnie s∏owo.





GGGGRRRRZZZZEEEEGGGGOOOORRRRZZZZ WWWWYYYYSSSSOOOOCCCCKKKKIIII
BBBBEEEEZZZZPPPP ¸̧̧̧AAAATTTTNNNNAAAA WWWWIIIIZZZZAAAA DDDDOOOO

NNNNOOOOWWWWEEEEGGGGOOOO JJJJOOOORRRRKKKKUUUU
Na poczàtku wrzeÊnia, na ∏amach Dziennika Justyna Sobolewska ubolewa∏a nad tym, ˝e polska

powieÊç znajduje si´ obecnie w g∏´bokiej zapaÊci: „Kiedy ostatnio czytali paƒstwo dobrà polskà powieÊç?
Trudno sobie przypomnieç, prawda? Go∏ym okiem widaç, ˝e z prozà, a zw∏aszcza z powieÊcià, êle si´ dzieje.
Z l´kiem bierzemy do r´ki nowà ksià˝k´ polskiego pisarza i zazwyczaj l´k jest uzasadniony”. Nie zamierzam
w tym miejscu polemizowaç z diagnozami Sobolewskiej, bo zaj´li si´ tym ju˝ inni krytycy w kolejnych wyda-
niach wrzeÊniowego Dziennika, ale zaprezentowaç Paƒstwu coÊ w rodzaju „programu pozytywnego”. 

OczywistoÊcià jest stwierdzenie, ˝e krytyka negatywna zawsze przychodzi recenzentowi naj∏atwiej –
du˝o proÊciej jest si´ przejechaç po s∏abym literackim tworze czy nawet po ca∏ej gromadzie takich tworów ni˝
zajàç si´ przypadkami wyjàtkowymi, trafiajàcymi si´ niezwykle rzadko, ale zas∏ugujàcymi na najwy˝sze
uznanie i litani´ pochlebstw. Du˝o trudniej by∏oby napisaç tekst b´dàcy zupe∏nym odwróceniem tez
Sobolewskiej, w którym na plan pierwszy autor tekstu wyciàgnà∏by w∏aÊnie szczególne przypadki literatury,
która je˝eli wymaga szczególnej troski, to tylko w takim sensie, ˝e nale˝y o niej mówiç du˝o i g∏oÊno, by przy-
padkiem nie zosta∏a przegapiona przez czytelników i zakrzyczana przez inne, mniej wartoÊciowe, tytu∏y.

Pomijajàc mo˝e krytyków, których – na wzór rewolucyjnych hase∏ – nale˝a∏oby okreÊliç przegni∏ymi
koniunkturalistami, wydaje si´, ˝e wi´kszoÊç piszàcych o literaturze nie odmawia sobie – przynajmniej od
czasu do czasu – przyjemnoÊci ironicznej i szyderczej krytyki, wyÊmiewajàcej absurdy i wyró˝niajàcej cytatem
grafomaƒskie fragmenty wyj´te z „dzie∏a”. Pragn´ wierzyç, ˝e tekst Sobolewskiej wynika∏ z rzeczywistej tros-
ki i zmartwienia, ˝e jej  doÊç krzywdzàce porównania polskich m∏odych prozaików z uznanymi twórcami
zachodnimi by∏y rodzajami zach´ty i wp∏yni´cia na ambicj´ naszych twórców, ale mimo tego nie chcia∏bym
si´ tym razem do∏àczaç do chóru utyskujàcych, a wr´cz przeciwnie: chcia∏bym opowiedzieç Paƒstwu o jednej
z najlepszych polskich ksià˝ek 2008 roku, która – przynajmniej do momentu pisania niniejszych s∏ów – nie
zosta∏a zauwa˝ona i doceniona w sposób na jaki naprawd´ zas∏uguje, a którà postawiç mo˝na wy˝ej od
wielu dokonaƒ twórców obcoj´zycznych. 

Chodzi o Nowy Jork. Przewodnik niepraktyczny Kamili S∏awiƒskiej, a wi´c reporta˝ literacki wydany
przez W.A.B. w serii Terra Incognita. Mo˝e i nie jest to powieÊç sensu stricte, ale ten niepraktyczny przewod-
nik, ta (o)powieÊç o mieÊcie, o którym wszyscy tak wiele s∏yszeliÊmy lub czytaliÊmy, które tak cz´sto widujemy
w filmach i serialach, o którym – wydawaç by si´ mog∏o – wszystko ju˝ powiedziano, bije na g∏ow´ wi´kszoÊç
polskich powieÊci, jakie ukaza∏y si´ u nas ostatnimi miesiàcami. Niech b´dzie, ˝e jest to teza nieco na wyrost,
ale nie zmienia faktu, ˝e debiut ten, o którym zapewne nie przeczytamy w wielu pismach literackich, gro-
madzi w jednym miejscu ogrom faktograficznych informacji o Nowym Jorku, konfrontuje historyczne êród∏a
i legendarne fotografie z rzeczywistoÊcià miasta „tu i teraz”, ∏àczy w sobie cechy poetyckiej, niezwykle
zmys∏owej i ˝ywej baÊni z erudycyjnà, pe∏nà konkretów i detali, prozà reporta˝owà. 

Wystarczy t´ pozycj´ o Stanach Zjednoczonych porównaç z Panià na domkach Joanny PawluÊkiewicz,
by doceniç wszystkie jej walory. Byç mo˝e przewaga S∏awiƒskiej nad PawluÊkiewicz polega na tym, ˝e ta
druga pisa∏a wypracowanie na zadany temat – american dream koƒczy si´ tam bardzo szybko i przed oczy-
ma staje nam brutalna rzeczywistoÊç, upokarzajàca praca, z∏e warunki mieszkaniowe czy budzàcy trwog´ i
za˝enowanie emigranci z Polski. S∏awiƒskiej si´ uda∏o – jej równie˝ na poczàtku nie by∏o ∏atwo i przyjemnie,
ale w koƒcu wszystko zakoƒczy∏o si´ hollywoodzkim niemal i trwajàcym do tej pory happy endem, a przy-
najmniej takie odnosi wra˝enie czytelnik tej ksià˝ki. Bo Nowy Jork. Przewodnik niepraktyczny to mimo wszys-
tko optymistyczna historia sukcesu – z jednej strony mowa o „sukcesie”, jaki odnios∏o samo miasto (jego leg-
enda, mieszkaƒcy, muzea, media, dru˝yny sportowe, dzie∏a architektury, itd.), a z drugiej o sukcesie samej

autorki, której uda∏o si´ w tej najbardziej chyba nieokie∏znanej miejskiej d˝ungli
odnaleêç i ˝yç w niej do dnia dzisiejszego. Trzecim – z perspektywy czytelnika
chyba najwi´kszym – sukcesem jest owoc wy˝ej wymienionych osiàgni´ç, a wi´c
sama ksià˝ka z∏o˝ona z dopracowanych i poszerzonych notek (czy te˝: notatek)
publikowanych wczeÊniej na blogu S∏awiƒskiej (pod tytu∏em Nowojorskie
Gadanie). 

JeÊli si´ nie myl´, jest to pierwszy naprawd´ udany polski „przeszczep” wirtu-
alnych zapisków do organizmu drukowanej ksià˝ki, a niektóre z typowych
wyró˝ników gatunku „notka na blogu” doprowadzone zosta∏y przez S∏awiƒskà



do perfekcji i w formie ksià˝kowej sprawdzajà si´ znakomicie. Wymieƒmy chocia˝by felietonowoÊç stylu
wymieszanà z danymi faktograficznymi i elementami autobiografii, stosowanie publicystycznych uproszczeƒ
zamiast rozleg∏ych, nu˝àcych analiz oraz lapidarnych, dobitnych opisów zamiast niekontrolowanego i
niekoƒczàcego si´ mno˝enia przymiotników, metafor i porównaƒ, potrzeb´ zaintrygowania czytelnika
ka˝dym kolejnym zapiskiem (a wi´c odpowiednikiem podrozdzia∏u w ksià˝ce S∏awiƒskiej) ju˝ od pierwszego
zdania, b∏yskotliwà, a jeszcze cz´Êciej poetyckà, nieco sentymentalnà, a z rzadka pretensjonalnà point´ czy
niewielkà obj´toÊç poszczególnych podrozdzia∏ów, dzi´ki czemu S∏awiƒska nie pozwala swojemu czytelnikowi
znudziç si´ i zdekoncentrowaç ani przez moment. 

OczywiÊcie, trudno by∏oby domagaç si´ podobnych cech od Pani na domkach PawluÊkiewicz, ale
wydaje si´, ˝e cz´Êç z nich mo˝na by i tam zastosowaç z powodzeniem. Co interesujàce – w przypadku obu
tych utworów mamy do czynienia z podobnymi motywami i wàtkami: Polka przybywajàca do Stanów
Zjednoczonych, próba aklimatyzacji i ˝ycia w nowym Êrodowisku, problemy z j´zykiem, próba zrozumienia
Amerykanów i innych narodowoÊci zamieszkujàcych Stany, próba zrozumienia, czym jest american dream i
tego, jak w praktyce dzia∏a zasada „od pucybuta do milionera”. Problem w tym, ˝e publicystyczne, gazetowe
uproszczenia i trywialne przes∏anie PawluÊkiewicz nawet jeÊli prawdziwe i domagajàce si´ Êwiadectwa, jawi
si´ niczym blady cieƒ przy subtelnym, a przecie˝ wypowiedzianym zdecydowanym g∏osem Êwiadectwie
spotkania ze Stanami i ich mieszkaƒcami, jakie daje Kamila S∏awiƒska. 

Choç g∏ówna ró˝nica mi´dzy obu ksià˝kami zasadza si´ na perspektywie spojrzenia; wszak Nowy
Jork jawi si´ jako zupe∏nie inna przestrzeƒ ni˝ reszta Stanów Zjednoczonych, a jego mieszkaƒcy zdecy-
dowanie wyró˝niajà si´ na tle Amerykanów z innych miast i miasteczek. Nowy Jork jest – pisze S∏awiƒska –
najbardziej europejskim z wszystkich amerykaƒskich miast, a w kolejnych podrozdzia∏ach przyglàda si´
autorka ró˝nym jego dzielnicom: a to polskiej, a to chiƒskiej, a to tej zamieszkiwanej przez Irlandczyków (przy
okazji przyglàdamy si´ hucznym obchodom Dnia Âw. Patryka), wreszcie dzielnicom Portorykaƒczyków czy
˚ydów. Ju˝ w pierwszym rozdziale pisze: „JesteÊmy obcym krajem, pi´çdziesiàtym pierwszym stanem, mo˝e
nawet osobnym uk∏adem gwiezdnym orbitujàcym wokó∏ wyspy”, i dalej: „To miejsce, tutaj, Pi´ç Dzielnic,
nieca∏e pi´çset mil kwadratowych powierzchni, po∏o˝onej w znacznej cz´Êci na wyspach – to nie jest Ameryka.
Wiedzia∏ to ju˝ Henry Hudson, pierwszy Europejczyk, który dop∏ynà∏ do brzegów tego kawa∏ka Êwiata i
postawi∏ stop´ na skrawku làdu nazwanym póêniej Manhattanem. Dzielny ˝eglarz by∏ przekonany, ˝e dotar∏
do Chin, i nawet jeÊli za jego czasów nie by∏o Chinatown i niezliczonych azjatyckich restauracji na dole
Miasta, trudno powiedzieç, by Hudson bardzo si´ pomyli∏”. 

Zastanawiajàce i wielce znaczàce jest to, ˝e wielokrotnie pos∏uguje si´ S∏awiƒska zaimkiem „my”.
Pisze: „my, nowojorczycy”, „jesteÊmy”, „lubimy” itd., gdy˝ mimo ró˝norodnoÊci etnicznej, rasowej,
zawodowej czy j´zykowej mieszkaƒców tego miasta („Nie ma drugiego miejsca na Êwiecie, dokàd ciàgn´∏yby
tak przeró˝ne egzemplarze ludzkiej mena˝erii”), wydaje si´ autorce, ˝e majà oni ze sobà wi´cej wspólnego
ni˝ mieszkaƒcy jakiegokolwiek innego miasta na Êwiecie: „Tak si´ dziwnie sk∏ada, ˝e Nowy Jork to miejsce,
w którym prawie nikt z jego mieszkaƒców si´ nie urodzi∏ [...] Wi´kszoÊç przyby∏a gnana pragnieniem innego
˝ycia, wolà wymyÊlenia siebie na nowo. Nawet jeÊli amerykaƒski sen, w jaki wierzyli emigranci lat trzydzi-
estych, oficjalnie nale˝y do przesz∏oÊci, tutaj marzenie trwa”.  

Dalej S∏awiƒska pisze, ˝e po opuszczeniu tego miasta na zawsze, cz∏owiek zaczyna rozumieç, ˝e
utraci∏ kawa∏ek siebie oraz ˝e New Yorker to narodowoÊç: „Ba, nawet wi´cej: to wyznanie, do˝ywotnie
cz∏onkostwo w hermetycznej sekcie szaleƒców, którzy oddali Miastu najlepsze lata swojego ˝ycia, zgodzili si´
na niebotyczne koszty utrzymania, zatrucie Êrodowiska, ciasnot´, by w zamian dostaç najdziwniejszy z narko-
tyków: nowojorski cool”. Byç mo˝e w tym momencie s∏owa te wydajà si´  nieznoÊnym patosem i bana∏em, a
przede wszystkim Êwiadectwem zmanierowania i snobizmu, ale – prócz nielicznych i, zdaje si´, koniecznych,
bo opowiadajàcych prawd´ o MieÊcie i jego mieszkaƒcach fragmentów – lektura ca∏oÊci pokazuje, ˝e nie taki
powa˝ny i elitarny ton jakiegoÊ aroganckiego japiszona, pysznego New Yorkera dominuje na kartach tej
ksià˝ki. Wr´cz przeciwnie: S∏awiƒska pisze lekko, czuç w tej miejskiej opowieÊci (chcia∏oby si´ powiedzieç: w
tej urban legend) radoÊç pisania, radoÊç z ponownego odwiedzania miejsc, o których pisze, wspominania
ludzi, których tutaj spotyka∏a (i to niezale˝nie czy pisze o swoim spotkaniu z wielkà Laurie Anderson, o przy-
padkowej pogaw´dce z Kurtem Vonnegutem czy te˝ o bezdomnych
muzykach grajàcych w podziemiach metra) i wydarzeƒ, w których w
jakikolwiek sposób uczestniczy∏a (poczàwszy od wydarzeƒ artystycznych,
koncertów i wystaw przez kafkowskie z ducha zderzenie z szanownym
Urz´dem po blackout w sierpniu 2003 roku i wydarzenia 11 wrzeÊnia
2001). 

Je˝eli mowa o elementach autobiografii, jakie zawiera Nowy
Jork. Przewodnik niepraktyczny to ponownie podkreÊliç trzeba subtelnoÊç
i wyczucie S∏awiƒskiej, która jest w pe∏ni Êwiadoma tego, ˝e to Nowy Jork



jest g∏ównym bohaterem tej ksià˝ki, a nie sama jej autorka. S∏awiƒska opowiada o sobie, o swoim ˝yciu w
mieÊcie, od czasu do czasu wspomina o przyjacio∏ach, o rodzinie z Polski, o dawnych lekturach – wszystko
to odmierzane jakby z chirurgicznà precyzjà, bez narzucania w∏asnej osoby, bez zas∏aniania tego, co w tej
opowieÊci najistotniejsze, z czu∏oÊcià, bez wulgarnego obna˝ania si´. Sztuka ta wydaje mi si´ tym wi´ksza,
˝e obecnie, kiedy niepodzielnie panuje u nas model pisarstwa skrajnie egotycznego, wi´kszoÊç m∏odych
twórców, którzy spróbowaliby zmierzyç si´ z Nowym Jorkiem w literaturze przys∏oni∏oby swojà wyimagi-
nowanà wielkoÊcià nawet nowojorskie drapacze chmur. U S∏awiƒskiej nic nie zostaje zakryte – pokazuje nam
Nowy Jork, a nie siebie. I chwa∏a jej za to. 

Nowy Jork. Przewodnik niepraktyczny to ksià˝ka nie tylko o Nowym Jorku, ale i o mieÊcie w ogóle, o
mieÊcie jako takim. Miasto jako temat literacki, miasto jako pretekst do snucia fabu∏y, miasto jako historia
mieszczàca w sobie mnóstwo pomniejszych historii. S∏awiƒska nie kocha Miasta bezkrytycznie i naiwnie –
ksià˝ka jest swoistym rankingiem: to lubi´, a tego nie, kiedyÊ nie znosi∏am fotografii Avedona, nie mog∏am
patrzeç na budynek Empire, a potem, nagle... ˚ywa historia mi∏oÊci do miasta, ˝ycia w mieÊcie i z miastem
– S∏awiƒska czasami pisze o budynkach, restauracjach, muzeach, podziemiach metra czy targowiskach tak
jakby pisa∏a romans: mamy tutaj rozstania i powroty, drobne sprzeczki i powa˝ne awantury, stare dobre
ma∏˝eƒstwo, ale i szybkie, przelotne, urocze, ale raczej ma∏o istotne mi∏ostki. 

Ta ksià˝ka jest nowojorskà odmianà realizmu magicznego, poetyckim raptularzem, zapiskami ˝ycia
w wielkim mieÊcie pe∏nymi trafnych spostrze˝eƒ, niespotykanej wra˝liwoÊci i uczucia, jakim autorka darzy
Nowy Jork. Nawet jeÊli irytujà jà wsz´dobylscy i podà˝ajàcy wytyczonym szlakiem turyÊci (przecie˝ mo˝na
udaç si´ w przeciwnym kierunku – mówi nam S∏awiƒska – i za r´k´ prowadzi nas, spragnionych nieprakty-
cznych porad, do miejsc rzadko lub w ogóle nie wymienianych w popularnych przewodnikach po MieÊcie,
do ruin szpitala ospowego na Roosevelt Island, do alejki Washington Mews, do sklepów wype∏nionych od
pod∏ogi po sufit kompletami szachowymi wszelkich fasonów, wielkoÊci i rodzajów, do De La Vegi, kud∏atego
artysty ∏a˝àcego po Harlemie i malujàcego tamtejsze mury, na wystaw´ Diane Arbus czy na sezonowe
wyprzeda˝e), nawet jeÊli nie odpowiada jej tempo ˝ycia i ceny wynajmu mieszkaƒ, nawet jeÊli oburzajà jà
niektóre projekty architektoniczne czy letnie temperatury – nie traci swojego zapa∏u i akapit za akapitem
prezentuje czytelnikom coÊ, co okreÊliç moglibyÊmy wr´cz pochwa∏à istnienia. Na trzy uwagi krytyczne
bowiem daje S∏awiƒska dziesi´ç pochwa∏, na chybione projekty architektoniczne odpowiada opowieÊcià o
tym, co si´ uda∏o i o nadziejach zwiàzanych z tym, co dopiero ma zostaç wybudowane, na wyÊcig szczurów
i inne w Nowym Jorku pojmowanie Czasu odpowiada opowieÊcià o miejscach, w których wreszcie mo˝na
przystanàç, odpoczàç, zatrzymaç zegar i to nawet ten odmierzajàcy czas innymi jednostkami, nowojorskimi
minutami. To ksià˝ka pe∏na ˝ycia, barw, zapachów, smaków, dêwi´ków, ha∏asów, gwaru ulicznego, miesza-
jàcych si´ ze sobà j´zyków, osób, magicznych miejsc i przestrzeni. 

I jeszcze na koniec chcia∏bym krótko wspomnieç o Nowym Jorku S∏awiƒskiej w kontekÊcie dwóch
innych „pozycji podró˝niczych”, o których g∏oÊno by∏o u nas ostatnimi czasy. Przede wszystkim wi´c
podobieƒstwo do Stambu∏u Orhana Pamuka: miasto jako pretekst do snucia opowieÊci, jako wa˝ny element
autobiografii, zderzenie faktów i wypisów historycznych z poetyckim opisem i literackim reporta˝em. W prze-
ciwieƒstwie do Pamuka, S∏awiƒskiej udaje si´ nie powtarzaç, a przede wszystkim nie powracajà do niej w tak
obsesyjny sposób pewne sformu∏owania – kilkadziesiàt razy w Stambule odmieniane sà przez wszystkie przy-
padki m.in. rzeczowniki „smutek” i „melancholia”. Nie chc´ przez to powiedzieç, ˝e to S∏awiƒska powinna
otrzymaç literackiego Nobla, ale faktem jest, ˝e to jej miejska opowieÊç w wi´kszym stopniu dba o swojego
czytelnika – nie nudzi, nie popada w dygresje i wàtki poboczne, nie zap´tla si´ w powtarzaniu wcià˝ tych
samych przymiotników, unika monotematyzmu. 

Z kolei w wydanej przez Czarne Podró˝y na Alask´ Bory Cosicia uderza przede wszystkim nieustanne
powtarzanie, jak to kiedyÊ miasta Jugos∏awii by∏y pi´kne, jak to mieszkaƒcy tych miast byli wspaniali i màdrzy,
jak to nawet dawni sklepikarze obdarzeni byli kulturà osobistà i otwartoÊcià na drugiego cz∏owieka, a dzisi-
aj? Dzisiaj to ju˝, panie drogi, niczego z dawnej ÊwietnoÊci nie uÊwiadczysz – wszystko zesz∏o na psy, ludzie
skarleli, sklepikarze schamieli, domy zapad∏y si´ w ruin´, m∏odzie˝ zdzicza∏a, a do taksówek wskakujà

niewy˝yte kurwy. S∏awiƒska równie˝ próbuje – na podstawie fotografii,
dawnych Êwiadectw historycznych i innego rodzaju relacji – oddaç atmos-
fer´ nieistniejàcego ju˝ Miasta, a tak˝e wspomina o miejscach, które
znikn´∏y czy przenios∏y si´ gdzieÊ indziej ju˝ w czasie jej pobytu w NY i,
oczywiÊcie, nie sà takie fragmenty pozbawione sentymentu i smutku za
tym, czego ju˝ nie ma, ale zupe∏nie obce pozostaje S∏awiƒskiej zgorzknie-
nie, z∏oÊç i groteskowe niezrozumienie wspó∏czesnoÊci charakteryzujàce
chwalonego w wielu recenzjach w prasie wysokonak∏adowej Cosicia.
Czy˝by wi´c kolejny punkt dla S∏awiƒskiej? Tak, i na pewno nie ostatni.
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Kiedy otrzymujà Paƒstwo ten artyku∏ do r´ki, wystawa Yoko Ono (Fly, CSW Zamek Ujazdowski w
Warszawie) zosta∏a ju˝ zdemontowana, a wizyta artystki wspominana jest przez media pewnie tylko w
podsumowaniach (pop)kulturalnych wydarzeƒ mijajàcego roku. To komfortowa sytuacja, ˝eby spojrzeç
na twórczoÊç Ono, jest bowiem na powrót tak, jak mo˝liwe to by∏o przed wystawà (kilometrowa kolej-
ka przed wejÊciem na wernisa˝, fotoreporterzy depczàcy cz´Êç publicznoÊci Êciskajàcà si´ pod scenà,
pozosta∏a cz´Êç w podcieniach dziedziƒca Zamku Ujazdowskiego, zrezygnowana, opatrzona rozdany-
mi badge‘ami), kiedy zainteresowanie mediów postacià i dzia∏alnoÊcià artystki by∏o umiarkowane.

Chc´ spojrzeç na Yoko Ono tak, jak Messiaen patrzy∏ na Dzieciàto Jezus (nie mam tu zamiarów
bluênierczych, chodzi o metod´): pi´ç spojrzeƒ z ró˝nych punktów, utrzymana w poetyce fragmentu
subiektywna ca∏oÊç, wolna od narzucajàcych si´, bo narzuconych, skojarzeƒ.

11..  ZZ  ddrruuggiieejj  ssttrroonnyy  pp∏∏óóttnnaa  ((„„CCuutt  ppiieeccee””  ––  „„UUttwwóórr  nnaa  ccii ´́cciiee””,,  11996644//11996655//22000033))

Scenariusz wydarzenia jest nast´pujàcy (tu i w kolejnych miejscach podaj´ za: „Yes. Yoko Ono”,
Japan Society, New York and Harry N.Abram, Inc., Publishers, 2000): Yoko Ono wst´puje na scen´,
trzymajàc w r´kach no˝yce. Nast´pnie, zaprosiwszy publicznoÊç do podchodzenia i odcinania kole-
jnych kawa∏ków swojego ubrania (bardzo eleganckiego), siada z podciàgni´tymi i z∏àczonymi nogami
i oczekuje na pierwsze ci´cie. W 2003 roku, podczas powtórzenia tej akcji, pierwsze ci´cie wykona∏ syn
artystki, Sean Lennon (to z nim Ono nagra∏a dwie ostatnie swoje p∏yty, „Rising” z 1998 i „Blueprint for
sunrise” z 2001 roku). Ono pozostaje na scenie tak d∏ugo, a˝ jest ca∏kowicie rozebrana; zas∏aniajàc
piersi, chowa si´ za kulisami, koniec.

Istnieje ogólnodost´pne nagranie z 1965 roku, w serwisie Youtube wystarczy wpisaç odpowied-
nie s∏owa kluczowe. Na filmie tym mo˝na zobaczyç moment, w którym do artystki podchodzi m´˝czyz-
na w Êrednim wieku, garnitur, szyderczy, troch´ obleÊny uÊmiech, w r´ku no˝yce skupiajàce si´ z∏oÊliwie
na biustonoszu, jedno oko ∏ypiàce na Ono, mo˝e zaprotestuje, mo˝e ucieknie, pop∏acze si´, no co tam
jeszcze robià te kobiety, jak je rozebraç? Ono pozostaje nieporuszona, a samozwaƒczy poruszyciel nie
wie, ˝e od poczàtku, kiedy on sam jeszcze nie mia∏ poj´cia o tym, co b´dzie tego wieczoru robi∏, by∏
ju˝ przewidziany i serdecznie zaproszony.

Bo czym dok∏adnie jest „Utwór na ci´cie”? Wszystkie tropy – cia∏o artystki, aktywny udzia∏ pub-
licznoÊci, destrukcja ubrania, odwrócenie porzàdków, wiodà do przestrzeni mieszczàcej si´ za dzie∏em
sztuki. Przestrzeni tradycyjnie ukrytej, z rzadka odkrywanej (lustro u Velasqueza czy Van Eycka), hipokry-
tycznie wypartej i wiecznie obecnej, determinujàcej odbiór w stopniu wi´kszym ni˝ samo dzie∏o. Miejsce
za zawiera w sobie realnie tworzàce obiekt artystyczny cia∏o, zbiegajàce si´ w kreacji wàtki biograficzne,
uniwersalizowane i tworzàce mit, ten wspólny j´zyk, którym pos∏ugujà si´ odbiorcy, mit, który pozwala
im pozostaç nienaruszonymi, oddalajàcy od sztuki jako doÊwiadczenia innego ni˝ powierzchowne
przyj´cie/odrzucenie prymitywnie poj´tej strony estetycznej. Krytyczne, uzbrojone oko wobec bezbron-
noÊci dzie∏a, wystawionego na patrzenie, nieruchomego i zatrzymanego w immanentnym statusie to
w∏aÊnie te r´ce, prowadzàce ostrze no˝yc po powierzchni cia∏a artystki. Nie dotykajàce wprost,
zapoÊredniczone przez niszczàce narz´dzie, dzia∏ajàce bezpoÊrednio na samej artystce, nieruchomej i
bezbronnej. Jej cia∏o, najbardziej pierwotne narz´dzie artystycznej (i ka˝dej innej) dzia∏alnoÊci, jest tu
zrównane z ka˝dym innym obiektem (czy dzia∏aniem) artystycznym. A˝ do punktu zerowego, w którym
dzie∏o znów znika z horyzontu, pozostawiajàc po sobie pustà przestrzeƒ.

22..  SSttuuddiiuumm  ppoojjeeddyynncczzooÊÊccii  ((„„HHaallff--AA--RRoooomm””--  „„PPóóll  ppookkoojjuu””,,  11996677))

Pó∏ krzes∏a, pó∏ szafki, po jednym bucie (m´skim i damskim),
przepo∏owiony obraz, pó∏ walizki, globus bez kuli. Plotka mówi, ˝e to dzie∏o jest
zapisem rozpadu ma∏˝eƒstwa – pewnej nocy Ono mia∏a si´ obudziç w swojej
po∏ówce ma∏˝eƒskiego (drugie ma∏˝eƒstwo) ∏o˝a i odkryç, ˝e jest w sypialni sama.
Plotka, obezw∏adniajàca sztuk´ porcja dyskursu biograficznego (patrz wy˝ej),



pojawi∏a si´ w przestrzeni publicznej pewnie d∏ugo po stworzeniu tego dzie∏a, jak podejrzewam
dopiero w okolicach trzeciego („tego”) ma∏˝eƒstwa Ono. 

„KtoÊ powiedzial mi, ˝e na pokazie powinnam te˝ zaprezentowaç Pó∏ Osoby. Ale my ju˝
jesteÊmy po∏owami”, mówi Ono. Ju˝ jesteÊmy – ale my-wszyscy, czy mo˝e my-kobiety? OsobiÊcie,
mimo komentarzy samej Ono – „˚ycie to tylko po∏owa gry” – i oryginalnego kontekstu, jakim by∏a wys-
tawa „Half-A-Wind” poÊwi´cona dychotomii cia∏a/umys∏u, ten konkretny obiekt wpisuje si´ w kontekst
sztuki feministycznej bardzo wyraênie – i jest jednà z pierwszych takich prac Ono. 

MyÊl´ tu o klasycznej ksià˝ce Adrienne Rich „Zrodzone z kobiety”, której ostatni rozdzia∏
poÊwi´cony jest „ciemnemu jàdru” mi∏oÊci macierzyƒskiej. Rich pisze tam o domu jako emblemacie
kobiecej jaêni, ∏ad lub nie∏ad w domu decydujà o odbiorze stanu psychicznego/przydatnoÊci spo∏ecznej
kobiety. Spo∏eczeƒstwo – patriarchalne, dysponujàce sadystycznà w∏adzà sàdzenia – dokonuje za
pomocà domu tego, co Hanna Segal okreÊla jako zrównanie symboliczne (symbolic equation), to jest
przeniesienie emocji ˝ywionych w stosunku do metafor i fantazmatów na realne obiekty, tutaj: kobiety,
zapoÊredniczajàc to dzia∏anie przez morfologi´ obszaru kobiecej aktywnoÊci, czyli dom. 

Ono rezygnuje w „Po∏owie pokoju” z zastosowania klasycznych reprezentacji entropii
jaêni/domu, tworzàc przekaz otwierajàcy, podporzàdkowany artystycznemu rygorowi. Wszyscy jesteÊmy
po∏owami – dobrze, ale gdzie jest ca∏oÊç? Takie rozcz∏onkowanie poszczególnych obiektów, postrze-
ganie ich jako cz´Êciowych wyabstrahowanych z logicznej jednoÊci jest w psychoanalizie Klein znakiem
regresu do stanu wczesnoniemowl´cego, przedj´zykowego, w którym podmiot jest wystawiony na
dzia∏anie bardzo silnych i ambiwalentnych pop´dów. JednoczeÊnie po tej fazie rozwoju (paranoidalno-
schizoidalnej) nast´puje kolejna, ufundowana na uÊwiadomieniu sobie ca∏oÊciowoÊci obiektów (pier-
wotnie cia∏a matki) oraz niemo˝noÊci wch∏oni´cia ich. T́  faz´ Klein nazywa depresywnà; tak te˝ mo˝na
rozumieç gest Ono pozujàcej do zdj´ç podczas pierwszej prezentacji „Po∏owy pokoju” – nieobecna
twarz, spuszczony wzrok, niepewna postawa. Zwielokrotniona przez ca∏à przestrzeƒ jednostkowoÊç,
dramat uÊwiadomionej samotnoÊci. 

Jasne, ˝e mo˝na pó∏ sypialni oglàdaç jako çwiczenie Zen, przestrzenny koan, przestrzeƒ utk-
wionà w paradoksie nie-funkcjonalnoÊci. Jest to miejsce mieszkalne nieprzeznaczone ju˝ do mieszka-
nia, a do medytacji swojej funkcji. 

33..  PPrrzzeessttrrzzeeƒƒ  ww∏∏ààcczzaajjààccaa  ((„„AAmmaazzee””  ––  „„ZZaaddzziiww””,,  11997711))

„Amaze” to obiekt przestrzenny wykonany na retrospektywnà wystaw´ Yoko Ono w 1971 roku.
Jest to labirynt z pleksiglasu. W Êrodku – je˝eli uda si´ odnaleêç drog´ – znajduje si´ kabin´ o Êcianach
z lustra weneckiego (de facto te˝ pleksiglasu, tylko odpowiednio pokrytego). A w kabinie jest... muszla
klozetowa.

„Amaze” to klasyczny przyk∏ad sztuki w∏àczajàcej. Obiekt jest skonstruowany w ten sposób, ˝e
wymaga od widza dzia∏ania, jakim jest poszukiwanie w∏aÊciwej drogi wewnàtrz i konfrontacja z
najbardziej intymnym miejscem, z za∏o˝enia „miejscem samotnym”. Po wejÊciu do toalety stajemy si´
niewidoczni dla innych – zarówno w przestrzeni „Amaze”, jak i – to oczywiste – w „normalnym ˝yciu”. 

„Amaze” jest dzie∏em wieƒczàcym okres fascynacji Ono Êwiat∏em jako materia∏em
rzeêbiarskim. 

„Zbuduj dom
którego Êciany istniejà tylko

dzi´ki szczególnemu efektowi pryzmatu
rozszczepiajàcego Êwiat∏o zachodu s∏oƒca (...)”

- pisa∏a Ono w jednym ze swoich wierszy, zamieszczonym zresztà w katalogu wystawy z 1971 roku. Ta
poetycka subwersja semiosfery domu, ale i umieszczenie w
obiekcie przestrzeni zamkni´tej, klaustrofobicznej, b´dzie dla
Ono istotna jeszcze przez wiele lat. Zamkni´te pomieszczenie
jest silnym znakiem, nierzadko nacechowanym p∏ciowo, jak
w piosence „What a bastard the world is” („Jakim draniem
jest Êwiat”), gdzie kobieta prze˝ywa dramat bycia zamkni´tà,
wy∏àczonà z ˝ycia, ruchu, reprezentowanych przez
m´˝czyzn´: „pewnego dnia zobaczysz, jak wychodz´ (...) i
Êpiewam z moim ludem”; „zosta∏a sama (...) wodzàc oczami
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po drzewach rosnàcych dzieƒ po dniu”. Podobnie w „Mildred, Mildred”, umieszczonej na najbardziej
feministycznym albumie z ca∏ej antologii „Ono Box” (autorski wybór dyskografii Ono wydany na
poczàtku lat ‘90). Pogrà˝ony w ˝a∏obie m´˝czyzna op∏akuje Êmierç swojej ˝ony poprzez konfrontacj´
ze swojà rolà p∏ciowà, manifestujàcà si´ g∏ównie przez emocjonalny ch∏ód. Znakiem tego ostatniego
jest telewizor nadajàcy jakiÊ durnowaty talk-show, który ongiÊ zag∏uszy∏ g∏os Mildred, przekazujàcej
podmiotowi lirycznemu coÊ istotnego o ich ˝yciu. Po Êmierci Mildred podmiot „kupuje doniczk´ z roÊlinà
/ którà podlewa ka˝dego dnia / oglàda wieczorne talk-shows i pyta goÊcia w garniturze / dlaczego tak
si´ Êmieje” skoro Mildred ju˝ nie ˝yje; frustracja prowadzi do spalenia telewizora i pogrzebania go w
ogródku. Jednak po powrocie do mieszkania dobiega ten sam g∏os – tym razem zza Êciany.

Semiotyka zamkni´tego pomieszczenia jest dla Yoko Ono kodem okupowanej i niszczonej jaêni.
Anga˝ujàce dzie∏o sztuki ka˝e skonfrontowaç si´ odbiorcy z tym stanem, przekroczyç go; tworzàc, Ono
chce dok∏adnie jednego: prze∏amania destrukcyjnych przyzwyczajeƒ, narzuconych wzorców determin-
ujàcych osobowoÊç i relacje. 

44..  NNiieemmoo˝̋ll iiwwee  ((„„FFllyy  ppiieeccee””  ––  „„UUttwwóórr  nnaa  lloott””,,  11996644  ii  iinnnnee  pprraaccee  iinnssttrruukkttaa˝̋oowwee))

Mam pewien problem z „obecnoÊcià »filozofii Zen« czy »buddyzmu« w twórczoÊci Yoko Ono”, a
to z dwóch istotnych powodów. Przede wszystkim dra˝ni mnie ciàgle przyporzàdkowanie takiej
wyk∏adni do sztuki twórców japoƒskich, niezale˝nie od tego, jakà sztuk´ wykonujà. Ten zarzut nie
wymaga rozwijania, jest oczywisty: nie odpowiada mi cepeliadyzacja odbioru sztuki. Druga kwestia
dotyczy samego poj´cia „Zen” czy „buddyzmu”. Wpisywanie metod buddyjskich w dyskursy zachodnie
jest trudne, bowiem system buddyjski operuje ca∏kowicie odmiennym od wypracowanej na gruncie
zachodnim systemem poj´ciowym. JeÊli religia doÊwiadczenia w ogóle jest teoretyczna, to w du˝o
mniejszym stopniu ni˝ religie wiary. Ta podstawowa ró˝nica jest w gruncie rzeczy bardzo prosta do
zrozumienia, tyle tylko, ˝e prowadzi do niedajàcych si´ zazwyczaj rozwik∏aç aporii czy skandali transla-
cyjnych. Desygnaty poj´ç mieszczà si´ zupe∏nie gdzie indziej. To, co nie daje si´ zrozumieç w dyskur-
sie definiujàcym, da si´ zrozumieç w dzia∏aniu – bàdê w szczelinie, jakà wytwarza zawsze w j´zyku
skandal paradoksu.

Na tym w∏aÊnie polegajà instrukcje Yoko Ono. W wi´kszym lub mniejszym stopniu niewykon-
alne, majà status eskapistycznych dzie∏ sztuki par excellance. Jej instrukcje – nakazujàce ws∏uchiwania
si´ w bijàce serce, wyobra˝anie sobie ludzi jako gwiazdy otoczone pierÊcieniami i orbitami, lot czy naw-
iàzujàce do ekstremalnych dzia∏aƒ akcjonistów otwarcie ˝y∏ i obserwowanie up∏ywu krwi a˝ zemdlenia
lub Êmierci z wykrwawienia. Instrukcje sà zbli˝one do koanów – tekstów medytacyjnych Zen. Instrukcje
zebrane zosta∏y przez Ono i wydane w ksià˝ce „Grapefruit”. 

Inny wymiar dzie∏ instrukta˝owych artystki stanowi tworzenie instrukcji dotyczàcych wykonania
obiektu (dla odró˝nienia od omawianego wy˝ej dzia∏ania, które samo te˝ jest dzie∏em sztuki).
Rezygnacja z osobistego udzia∏u w procesie tworzenia obiektu jest w sztuce wspó∏czesnej cz´stym
zjawiskiem – szczególnie w konceptualizmie, jest to zresztà cz´sty punkt kontrowersji (dotyczàcych
znaczenia umiej´tnoÊci artysty, a dosadniej – braku tradycyjnie poj´tego artystycznego, plastycznego
talentu). Ono jednak w duchu sztuki Fluxus dekonstruuje przez swoje instrukcje status dzie∏a sztuki jako
bytu wyjàtkowego, niepowtarzalnego, a przez to – ekskluzywnego. Taka strategia twórcza, czyniàca z
powielenia element formalny dzie∏a (pami´tajmy, ˝e taki status ma te˝ piosenka, nagrana bezpoÊred-
nio przez wokalistk´, a nast´pnie powielona w milionach kopii na noÊnikach), obna˝a klasowy charak-
ter sztuki (dost´pu do niej), nie prze∏amujàc go co prawda (przez uzale˝nienie kontaktu ze sztukà od
instytucji kulturalnych), ale sugerujàc, ˝e jest on do prze∏amania mo˝liwy. Aspekt bezpoÊrednioÊci
dzia∏aƒ Ono dok∏adnie ilustrowa∏a zresztà wystawa warszawska – poza filmem „Fly” zawiera∏a m.in.
tegorocznà (2008) prac´ „My mommy is beautiful” („Moja mamusia jest pi´kna”), cykl

(instrukta˝owych) fotografii kobiecego ∏ona oraz Êcian´, na której
nale˝y wpisywaç teksty dotyczàce matek. Lektura tej Êciany, o czym
pisa∏a Dorota Jarecka, jest wstrzàsajàcym doÊwiadczeniem.
Inskrypcje sà i wulgarne („Yoko masz fajnà psioch´”, napisa∏ ktoÊ,
kto sàdzi∏ zapewne, ˝e w filmie „Fly” prezentowane jest cia∏o samej
Ono, co zresztà jest i tak ma∏ym nieporozumieniem przy Andrzeju
˚u∏awskim, który utrzymuje, ˝e „Fly” ukazuje cia∏o... Johna
Lennona), przez naiwnie afirmacyjne wyznania mi∏oÊci do matek



(i ojców), po prawdziwie wstrzàsajàce, wyraênie t∏umione latami wyznania cierpienia i nienawiÊci. KtoÊ,
kto ma potrzeb´ (i – co jest w tym dziele najistotniejsze: mo˝liwoÊç) wyznania, ˝e nigdy nie by∏ przez
swojà matk´ kochany i nigdy si´ z tym nie pogodzi∏, wszed∏ w sam Êrodek struktury dzie∏a Yoko Ono.
„To nie tutaj” („This is not here”), g∏osi napis sk∏adajàcy si´ na instrukta˝owy happening/obiekt „Blue
room event” („Niebieski pokój – wydarzenie”) z 1966 roku. Dzie∏o sztuki nigdy nie jest „tu”; jest tylko
bodêcem, który wp∏ywa na prac´ j´zyka. 

55..  SSuummmmaa  ((„„BBlluueepprriinntt  ffoorr  SSuunnrriissee””--„„PPllaann  ddllaa  wwsscchhoodduu  ssllooƒƒccaa””,,  22000011))

Dorobek muzyczny Yoko Ono jest wprost proporcjonalny i iloÊciowo, i jakoÊciowo do pogardy,
jakà si´ cieszy. Ono muzyki (w tym Êpiewu, poczàtkowo operowego) uczy∏a si´ od dziecka. Najpierw
w elitarnej japoƒskiej szkole, z której uciek∏a do Stanów Zjednoczonych, potem obracajàc si´ w
Êrodowisku muzycznym – jej pierwszy mà˝, Toshi Ichiyanagi jest kompozytorem; artystk´ ∏àczy∏a te˝
za˝y∏oÊç z najs∏ynniejszym przedstawicielem minimalizmu w muzyce, La Monte Youngiem. Ono rozsz-
erzy∏a repertuar swoich Êrodków artystycznych o wokalistyk´ ju˝ w 1961 roku („Voice piece for sopra-
no” – „Utwór wokalny na sopran”), regularnie nagrywaç zacz´∏a jednak w momencie wejÊcia w zwiàzek
z Johnem Lennonem. 

Pierwsze, awangardowe nagrania Yoko Ono mo˝na jeszcze rozumieç jako uzupe∏nienie jej
dzia∏alnoÊci fluxusowej; jednak wraz z p∏ytami „Sometime in New York City” („Czasem w Nowym
Jorku”, 1972) i „Approximately infinite universe” („W przybli˝eniu nieskoƒczony wszechÊwiat”, 1973)
Ono zacz´∏a nagrywaç bardziej skonwencjonalizowane piosenki rockowe. Mo˝na powiedzieç, ˝e
radykalizacja polityczna Yoko Ono, wykonywanie akcji o jednoznacznie pacyfistycznym czy feministy-
cznym charakterze zbieg∏o si´ w czasie ze zmianà konwencji muzycznej na bardziej komunikatywnà;
teksty piosenek w przejrzysty sposób stajà si´ politycznymi manifestami. 

Ono nie nagrywa∏a mniej wi´cej od polowy lat ‘80, kiedy po Êmierci Lennona wyda∏a „Season
of the glass” („Pora szkla”), „It‘s allright” oraz „Starpiece” a˝ do roku 1998, kiedy z zespo∏em swojego
syna zrealizowa∏a utrzymany w post-punkowej stylistyce album „Rising” („Rosnàc”), b´dàcy w zasadzie
summà jej zaanga˝owaƒ politycznych, jak i u˝ywanych Êrodków wokalnych (vide trwajàcy pi´tnaÊcie
minut utwór tytu∏owy). 

„Rising” nosi∏o wszelkie cechy „albumu ostatniego”, i mog∏oby nim byç. Jednak w roku 2001
Ono zdecydowa∏a si´ wydaç „Blueprint for Sunrise”, album, w którym nacisk po∏o˝ony jest o wiele
bardziej na awangardowà proweniencj´ wokalistyki Ono, jak równie˝ na feministyczny aspekt jej
twórczoÊci.

„Blueprint for Sunrise” jest w gruncie rzeczy synkretycznà narracjà intymno-mitologicznà, w
której podmiot mówiàcy wciela si´ w ca∏à galeri´ postaci kobiecych, od kobiety maltretowanej („I want
you to remember me”) po zapoznanà i udr´czonà Bogini´ („Rising II”, „Are you looking for me?”).
Ró˝norodnoÊç Êrodków, poetyka fragmentu, nowe, koncertowe wersje dawnych utworów („Rising II”,
„Mulberry”) – wszystko to zaÊwiadcza o istotnej dla Ono dialektyce j´zyka i czynu, tworzàc kolejny,
spójny projekt artystyczny, ∏àczàcy synkretycznie wszystkie dziedziny jej dzia∏alnoÊci za pomocà metody
najbardziej spersonalizowanej – Êpiewu. 

Yoko Ono jest obecnie jednà z najs∏ynniejszych i najbogatszych Êwiatowych artystek. Ma
doskonalà ÊwiadomoÊç, ˝e jej sztuka nigdy ju˝ nie b´dzie istnieç samoistnie, w oderwaniu od medial-
nej kreacji. Ono mia∏a dwie mo˝liwoÊci: zignorowaç ten stan bàdê wykorzystaç go. Druga mo˝liwoÊç
jest du˝o trudniejsza, ale i skuteczniejsza. Wykonujàc performance „Onochord” (nieprzet∏umaczalne,
dos∏ownie: akord Ono), który polega na wysy∏aniu sygna∏u Êwietlnego, któremu przypisane zosta∏o
przez artystk´ znaczenie „I love you”, Yoko Ono wzbudzi∏a wÊród publicznoÊci Zamku Ujazdowskiego
konsternacj´. Oczekiwania pozosta∏y niezaspokojone. Czy
Êwiatowej s∏awy artystce wypada „radiomaryjnie”, jak to okreÊli∏
mój narzeczony, jeêdziç po Êwiecie i namawiaç ludzi, by wyz-
nawali sobie mi∏oÊç, bo mi∏oÊç jest dobra? Ca∏y witz polega na
tym, ˝e tak. Nie ma w tym ˝adnego zaprzeczenia ca∏o˝yciowej
strategii artystycznej Yoko Ono. Nawet pos∏ugujàc si´
arsena∏em sztuki ubogiej, Ono wype∏nia swojà buntowniczà
misj´ budzenia aktywnoÊci. I to najskuteczniejszy bunt.



PPiioottrr  MMaakkoowwsskkii
JJuuddyyttaa

MMeettaalloowwaa
– Halo! Moja matka wyje˝d˝a, musz´ si´ z nià po˝egnaç.
ÂwiadomoÊç w∏asnego cia∏a. Zaczyna si´ od ogólnego zm´czenia. Boli g∏owa, na palcu

oparzenie, rozci´ta do koÊci lewa noga. Brud pod paznokciami. NieÊwie˝y oddech i zaburzenia pracy
serca.

Zdarte knykcie. Uderza∏ w blaszane drzwi. Nazwij to pukaniem. Dar∏ si´. Chcia∏ wyjÊç. Uciec
od tych lujów, którzy przykryci z∏otà folià spokojnie trzeêwiejà.

On nie by∏ spokojny. Chcia∏ do domu. By∏o ju˝ póêno. Wiedzia∏ to, bo zgarn´li ich ko∏o piàtej.
A potem troch´ czasu przele˝a∏ no kozetce. Musia∏o byç ju˝ po∏udnie. O trzeciej wyje˝d˝a∏a jego
matka. Obieca∏ jej, ˝e si´ z nià po˝egna.

– Jest tam kto? Prosz´ mnie wypuÊciç. Prosz´ pana. Moja matka wyje˝d˝a, musz´ si´ z nià
po˝egnaç.

Ale musia∏ przesiedzieç jeszcze kilka godzin. Zabierali go co jakiÊ czas do okienka. Sprawdzali
tempo trzeêwienia. Spad∏o ju˝ do pó∏tora promila. Chcia∏ si´ wysikaç, chodzi∏ sikaç cz´sto, bo to jedy-
na rozrywka. Lujów zwolnili. Zosta∏ sam w pomieszczeniu o czterech ∏ó˝kach.

ssmmss
JesteÊ nieodpowiedzialny. Za 4 godz. wyje˝d˝a matka, a ty nie dajesz znaku ˝ycia.

MMeettaalloowwaa
Co jakiÊ czas s∏ysza∏ kroki na korytarzu. Wtedy wstawa∏ i wali∏ w drzwi. Dar∏ si´. Traci∏ si∏y,

wraca∏ na ∏ó˝ko, potem znów kroki i: HALO! Jakby nie móg∏ wykrzyczeç ca∏kiem innych s∏ów.

LLaass  mmiieejjsskkii
– Nie potrafi´ si´ z nià dogadaç. Ona mnie sobie wymyÊli∏a. To ju˝ nie druga, ale piàta, szós-

ta strona osobowoÊci.
– No, kolejna dziewczynka z dobrego domu, która wzi´∏a sobie niegrzecznego ch∏opca.

Wprowadê jà.
– Bo ja wiem. Mo˝e si´ zmieni´. Wiesz, Z∏otówa.

MMeettaalloowwaa
– Stachu, uspokój si´. Nie drzyj si´ tak, bo to nic nie pomo˝e.
Spoko, zrozumia∏. Po∏o˝y∏ si´ na materacu, ale folià si´ nie przykry∏. Nie po tamtym ˝ulu, który

zarzyga∏ pod∏og´ i nawet si´ przy tym nie obudzi∏.
– Dobra, Szewcu, b´d´ cicho.
– Jeszcze tylko jakieÊ dwie godziny.
Po∏o˝y∏ si´, oczami jeêdzi∏ po zawieszonej w kàcie kamerze. Nie potrafi∏ skupiç wzroku na jed-

nym, sta∏ym punkcie. 

MMiieesszzkkaanniiee
– Poka˝´ ci najlepsze zdanie z <Sexusa>.
Otworzy∏ na siedemnastej stronie i g∏oÊno przeczyta∏ fragment o

sokach, wyp∏ywajàcych z niej jak ciep∏a zupa. Powàcha∏ swoje
palce. Poszed∏ si´ wysikaç. Wzià∏ kolejny ∏yk piwa i wtedy powàcha∏
swoje palce jeszcze raz.



MMeettaalloowwaa
Stara∏ si´ liczyç w pami´ci. Jeden, dwa, trzy, cztery. Gubi∏ si´ i jeszcze raz: raz, dwa, trzy. Liczy∏

za wolno. Sekundy na pewno nie p∏ynà tak wolno. Podrapa∏ si´ po bosej stopie; zabrali mu buty. Nie
tylko buty, ale tylko buty, tylko one, sà w tej chwili istotne.

MMoo∏∏oottooww
Taƒczyli do Joy Division. She‘s lost control brzmia∏o tak, jakby zaraz on mia∏ straciç ca∏y swój

kontrol. Ich ulubiona scena w filmie: kiedy Ian z Debbie wracajà z imprezy i on mówi do niej, ˝e nie
b´dzie nic z∏ego w tym, jeÊli ona przer˝nie si´ z kimÊ obcym. Nie kocha jej i poczàtkowe takty Love
will tear us apart.

MMeettaalloowwaa
Wrzucili mu nowego lumpa do pokoju.
– Prosz´ pana, ale ja si´ bardziej najebi´ tym, co on wydycha, ni˝ najeba∏em si´ wczoraj.

Wrzuci mnie pan do pokoju kumpla. Raêniej b´dzie.
– Jeszcze tylko jakieÊ cztery godziny. A jak b´dziesz gada∏, to z szeÊç. Osiem. Na pasach.

MMaaii ll   //  ggaadduu--ggaadduu
– Twój ojciec do mnie napisa∏ maila.
– Aha. Co pisa∏?
– Czy wiem, co si´ z Tobà dzieje.
– I co?
– Wiedzia∏em. A˝ za dobrze.

MMeettaalloowwaa
Zapuka∏ trzy razy w Êcian´ i po chwili us∏ysza∏ trzy delikatne pukni´cia.

MMiieesszzkkaanniiee
– To ty masz szesnaÊcie lat? A faceta masz?
Pi∏ dalej. Rozmawiali chyba o literaturze. Z tej historii nikt tak naprawd´ nie pami´ta nic na pewno.

W ciemno: rozmawiali o literaturze, bo wtedy raêniej jakoÊ. Jak przy pierwszej p∏ycie Portera, której s∏uchali
w tym samym miejscu, ale wtedy wszystko wyglàda∏o inaczej. Nawet Êciany mia∏y inny kolor.

MMoo∏∏oottooww
Garstka ludzi. Wszyscy dance dance dance dance to the Radio. Radio Armagedon to fatalna

ksià˝ka, wiesz?, zapyta∏ i dalej dance dance dance, podrygiwanie, zabawa r´koma, które co chwil´
uciekajà, ∏apià za poÊladek albo Êwidrujà powietrze i dance dance dance, nie ma ju˝ si∏y, usiad∏ i
wypi∏ to piwo do koƒca.

MMaaii ll   //  ggaadduu--ggaadduu
– S∏ysza∏em, ze na myjce z azbestem byliÊcie. /jeden z najdro˝szych hoteli w mieÊcie 
– Bo nie mia∏ si´ kto nami zaopiekowaç. /
– O, biedaczki ;d /

MMeettaalloowwaa
Przywieêli nowà pacjentk´. Dar∏a si´. Wali∏a w drzwi. Doprowadzono w celu wytrzeêwienia.

Dar∏a si´. Wali∏a w drzwi. Zabrano jà z przystanku albo z ulicy. Dar∏a si´. Wali∏a w drzwi.
Dopiero teraz odkry∏, jakie to Êmieszne.

LLaass  mmiieejjsskkii
– Pij, Azbest. S∏absi skaczà pierwsi. Pij, Mateja.
Azbest wypi∏, a Stachu:
– Dawaj, teraz kolej na... kurwa, chcia∏bym byç Z∏otówa.

Ale, wiesz, to smutne, kiedy usuwasz z tekstu 905 znaków (ze spac-
jami) i wiesz, ˝e tych spacji najbardziej ci szkoda.



MMiieesszzkkaanniiee
– Marta, Krystian poszed∏ do kibla, no chodê tu. No chodê. Marta.
Z∏apa∏ jà za kolano, ale wtedy Krystian wszed∏, otworzy∏ piwo widelcem.
– Z∏ap lepiej piwo za kolano.

MMiieesszzkkaanniiee
Pili i rozmawiali. A rozmawiali ju˝ nie o literaturze (w ciemno!), a o 32 powodach, dla których

piwo jest lepsze od kobiety. Potrafili wymieniç 4, ale nie uÊmiechali si´ przy czwartym ju˝ tak ∏adnie,
jak przy pierwszym.

LLaass  mmiieejjsskkii
– Nie wiem czemu, ale zawsze zamiast „ok.” wychodzi mi „k.o.” – powiedzia∏.

MMeettaalloowwaa
Le˝y na kozetce jak ten ch∏opak z dziurà w brzuchu w <Szeregowcu Ryanie> i tak samo wo∏a:

mamo, chc´ do domu.

LLaass  mmiieejjsskkii
– Pij, Stachu. Zaraz idziemy do Mo∏otowa. Tam par´ piwek i spadamy dalej, zobaczymy, co si´

dzieje. 
Wypi∏ jeszcze ciut i popi∏ colà. Skrzywi∏o go, jakby to by∏ pierwszy ∏yk, ale to ju˝ koniec.

Zupe∏nie inaczej ni˝ z sikaniem i pierdoleniem. KiedyÊ przeczyta∏ to na przystanku: poczàtek sikania
jak koniec pierdolenia. Zmiana pokoleniowa? Inni pisarze widzieli pierdol Barbie a˝ si´ zgarbi.
Zmiana pokoleniowa.

MMoo∏∏oottooww
Tutaj te˝ du˝o ludzi, ale nie to jest wa˝ne. Wa˝ne jest, ˝e ciàg∏oÊç, fabularyzacja wraca? Pami´ç

wraca? Tak, ale tylko na chwil´, bo tutaj jest du˝o ludzi i póêniej te˝ wielu ich by∏o?

PPrrzzyyssttaanneekk  nnrr  331122
Szk∏o spad∏o i rozci´∏o nog´. Krew zachlapa∏a buta. KtoÊ si´ drze. Chyba taksówkarz. Sà.

Mendy. Pierdoleni policjanci.
– Nie jestem agresywny.
Uderzenie w twarz. Precyzyjnie, otwartà d∏onià. Potrafià to robiç. Âmietnik w szkle. 

Z dziesi´ç metrów dalej!
Czy tu te˝ tak wielu ludzi?

ssmmss
Mam nadziej´, ˝e jesteÊ grzeczny. Uwa˝aj na siebie. I nie podrywaj ˝adnych dziewczyn!

Kocham Ci´ :*

ggaadduu--ggaadduu
– kocha na pewno. zobacz, nawet polskie znaki / dodala
– no, grzeczny to mo˝e nie by∏em. / ale nie podrywa∏em. / nie podrywa∏em, prawda?
– nie

MMeettaalloowwaa
Tekst, kurwa, o tym napisz´ i zobaczymy, kto tu, kurwa,

wyjdzie na tym lepiej, myÊli, i zastanawia si´, ile dosta∏by taki
tekst na wykresie rysowanym na poczàtku <Stowarzyszenia
umar∏ych poetów>. Potem wciska odpowiedni guzik i idzie si´
wysikaç – jedyna rozrywka – stara si´ byç wewnàtrz jak
najd∏u˝ej i ju˝ wie, ile gwiazdek dosta∏aby ekranizacja 
w telewizyjnym dodatku <Gazety Wyborczej>.



MMiieesszzkkaanniiee
– Nie pasuje ci rytmika, to chodê zapaliç. Chodêmy teraz paliç regularnie. Chodêmy teraz paliç

co 3 minuty, odpalajmy jednego papierosa od drugiego tak d∏ugo, a˝ pomyli si´ kolejnoÊç. Zróbmy
z tego <Spokój> Bartisa i...

– Zamknij si´ w koƒcu, Szewc. Idziemy do <BezsennoÊci>, bo zaÊniemy zaraz i chuj b´dzie.
Co?

Poszli.
Poszli!

ssmmss
Gdzie jestes?

ssmmss
Odbierz ten telefon

ssmmss
Jesli nie umiesz odebraç telefonu, to moze go nie potrzebujesz albo sam sobie na niego zarob.

LLaass  mmiieejjsskkii
Pami´taj, ˝e mamy bit, który rozjebie ca∏à Polsk´, powiedzia∏ i nie us∏ysza∏ odpowiedzi. Wódka

si´ skoƒczy∏a i trzeba iÊç na Zatorze. Tam jaranie. Tylko odbiór. Weêmiesz troch´ do domu, mocny staf.
Zjarasz si´ w pracy, dobrze ci to zrobi.

MMiieesszzkkaanniiee
– Wiesz, nie umiem pisaç, kiedy na koƒcu wersu zostaje pojedyncza litera – powiedzia∏.
– Aha. Ju˝ mówi∏eÊ. Ju˝ pisa∏eÊ o tym. Pami´taj, ˝e macie bit. Pami´taj.
– Pami´tam, ale jak pojedyncza litera, wiesz, na koƒcu wersu. To tak jak z nami; ze mnà i z

m∏odà. Idziemy do Mo∏otowa? 

PPrrzzyyssttaanneekk  nnrr  331122
– Nie Êpij, Szewcu, zaraz do domu.
– Ale jestem najebany.
– Ledwo widzisz? Szewc! Azbest!
– To patrz.
Kube∏ na Êmieci w powietrzu. Opór powietrza i szk∏o. Ju˝ Êmietnik. Âmietnik jest ju˝ wsz´dzie.
Co? KtoÊ wezwie policj´? I co dalej?

MMoo∏∏oottooww
Parkiet dr˝y, choç to nie jest dyskoteka. Przed chwilà byli chyba w jakimÊ innym klubie i by∏a

jakaÊ scena z ochroniarzami, ale wszyscy si´ znajà, to ma∏e miasto i ka˝dy ma jakichÊ przyjació∏, wi´c
teraz parkiet mo˝e dr˝eç, choç to nie jest dyskoteka.

Don‘t walk away in silence! i Ewa mówi, ˝e oho; b´dà problemy.

SSttaattooii ll
Musztarda kapie na spodnie, kapie na buty, musztarda wsz´dzie! Parówka wyÊlizgn´∏a si´ z

bu∏ki i ju˝ wyglàda jak obci´ty kutas w tej musztardzie jak ropa, ropa wsz´dzie.
Telefon by∏ i policjanci sà, usi∏owanie tylko, bo: Panowie, to najlepszy prozaik w tym mieÊcie,

ba, na ca∏ej Warmii, ju˝ zaraz jedziemy do domu, spokojnie w
∏ó˝ku wytrzeêwiejemy i tylko usi∏owanie, prosimy. Studenci
jesteÊmy.

Nie wiedzà, ˝e zaraz kolejni policjanci i ˝e nie b´dà mili.
Nigdy nie byli tak naprawd´. Nigdy nie by∏o kolorowo (Nie
wiem, co si´ z nim dzieje. Pomo˝esz mi? A czy jeÊli dzisiaj go
nie znajdziemy, to czy jutro te˝ mi pomo˝esz?).



MMeettaalloowwaa
– Ju˝.
Podniós∏ si´ z kozetki i wsta∏. Poszed∏ po odbiór rzeczy i raz jeszcze dmuchnà∏ 

w rurk´. Wcià˝ pijany, ale policjanci ju˝ sà, jedziemy spisywaç zeznanie. Wzià∏ rozbebeszony portfel,
wy∏àczony telefon i buty. Marynark´. Porzàdnie si´ robi.

– Do widzenia. Dzi´ki za wszystko – powiedzia∏, jakby wychodzi∏ ze sklepu albo z biblioteki.

MMiieesszzkkaanniiee
Bardziej teraz ni˝ na rozmowie skupiajà si´ na ruchach r´kami po cudzych udach, po

oÊlizg∏ych stworkach, które Êlinià si´ na widok ràk i chcà jeszcze, j´czà, j´czà, ale potem trzeba wyjÊç,
zachowaç jakàÊ ciàg∏oÊç i wypiç to piwo w Mo∏otowie, zajÊç do bankomatu 
i znów do Mo∏otowa?

PPrrzzyyssttaanneekk  nnrr  331122
– Nie jestem agresywny! Patrz, Stachu, pami´taj wszystko!
– Mój stary jest ministrem spraw wewn´trznych! Nawet na pomostówk´ nie pójdziecie, Panowie

W∏adcy! Chuje z∏amane!
Policjant przewraca go na ziemi´. Podnosi za fraki jakimÊ jemu tylko znanym chwytem i wrzuca

do suki. K∏adzie buciora na jego szyi i mówi: le˝, pizdo, le˝, twój stary to te˝ pizda, a matka zdzira.
Policjant powiedzia∏. (Patrz, Stachu, pami´taj wszystko!).

TTeelleeffoonn
– Czy pan wie, gdzie jest Andrzej? Nie wiem, co si´ z nim dzieje. Podobno by∏ 

z panem wczoraj.
– JesteÊmy na komisariacie. Wszystko b´dzie dobrze, nied∏ugo wróci do domu.
– On zawsze przez pana ∏aduje si´ w ró˝ne k∏opoty! Gówniarz jesteÊ, jak ci´ spotkam, to

nakopi´ do dupy!
Policjant patrzy. Mi∏y goÊç. Inny ni˝ wczoraj. Widaç, ˝e wykszta∏cony. Mo˝e nawet koƒczy∏

prawo?! – Mama kumpla szuka winnych? Hi-hi. No, ile wypiliÊcie? Picie nie jest zabronione, przyznaj
si´.

– Du˝o. Za du˝o?

LLaass  mmiieejjsskkii
Jak chcesz szukaç metafizyki, to zagraj w Sapera, zagraj we Freecell, tylko nie pytaj mnie,

kurwa, nie pytaj, bo to dla wszystkich mo˝e si´ êle skoƒczyç. Ja tylko wpad∏em na pomys∏, ˝eby w dniu
Êmierci papie˝a opuÊciç do po∏owy flagi w Makdonaldzie. Nie pytaj.

TTeelleeffoonn
– Judyta, zgarn´li nas.
To miasto nazywa si´ Judyta.
To miasto zdradza.

ssmmss
Zdradzi∏a.

LLaass  mmiieejjsskkii
Nigdy nie ˝artuj w ten sposób.

TTeelleeffoonn
– ˚artujesz, prawda? Powiedz, ˝e ˝artujesz.
Jest jak Sosna z <Ludzi bezdomnych>.

ppppaaaappppiiiieeee˝̋̋̋aaaa    ooooppppuuuuÊÊÊÊcccciiiiçççç
ddddoooo            ppppoooo¸̧̧̧oooowwwwyyyy





hhoommiinniiddzzii  ooppaakkoowwaallii  ooffiiaarr´́  ww  ppaappiieerr,,  wwcczzeeÊÊnniieejj  cchh∏∏ooddzzààcc  jjàà  llaattaammii,,  bbyy  ssppoojjrrzzeeçç
ww  bbuu∏∏kk´́  bbeezzrreefflleekkssyyjjnniiee  ii  ppaarrsskknnààçç  ww  ssttrroonn´́  pprrzzeecchhoowwyywwaanneejj  ww  cchh∏∏ooddnnii  ssaa∏∏aattyy

(akcja toczy si´ w pokoju, w statycznym fotelu przy stole, zredagowanej maszynie Singer)

zapisa∏am zdanie na kartce i postawi∏am je obok Darwina

ten kiwnà∏ g∏owà odrzucajàcà walk´ na rzecz metafory o byt 

gdy w telewizorze za moimi plecami 

rozbrzmia∏a sekunda 
przykrywajàca przekrój nieokie∏znanego pola rozkoszy literalnych
relacji ewolucji barbarzyƒstwa
w organicznym sosie skurwiela z krwi i koÊci 

na tle porzuconej Pani z koÊci po mi´sie podsma˝anej kurki w gruncie rzeczy kobiety ciep∏ej 
pi´knej bo uratowanej rozbrzmia∏a sekunda

zabezpieczona zosta∏a wskutek kontaktu z reklamami numerem konta oszcz´dnoÊciowego 
buta 

pajacyka jak autorytet ubranego u Prady

kiwajàcego si´ u stóp

niebieskiego mrówkojada, który dorysowany zosta∏ ekranowi przez watah´ 

wyznajàcych koÊç nieskoƒczonego dziania si´ znanego pod kilkoma postaciami

has∏a rewolucji Êniàcych o niestrukturalnym rozumieniu 

w ofiary byciu obecnoÊci
w j´zyku utopii kroczenia i jego dêwi´ku

zosta∏a po˝arta

który to po prostu mrówkojad nie rozumiejàc opisu s∏aby powiesi∏ si´ na sznurówce 
znalezionej poÊród Êniegu pod p∏ozami 
stojàcych obok Darwina Dzieci z Bullerbyn

rzucajàcych mu si´ 

na pomoc M
˚



PPoodd  ggaarrÊÊcciiàà  ppiiaacchhuu, wewnàtrz marmurowego trampka, obok Rodziny Marchlewskich

W sektorze siódmym, przy szesnastej alejce, po prawej, pod d´bami

Na ∏aweczce przy grobie siedzia∏a wówczas dziewczyna

Dotkni´ta wpisanà w klawiatur´ biografià, gdy podszed∏ do niej i wtulajàc twarz w mi´kkie
kolana
Prze∏knà∏ jà
Po czym pobieg∏ na Centralny po Rafaholin

arta
akowska
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rusza pociàg czadzik si´ spóênia dosiada si´ na centralnym jemy parówki z pude∏ka po sushi kuba ma
na g∏owie czarodziejski kapelusz i my ach my wszyscy czarujemy w tym przedziale rozpadamy si´ na
kawa∏ki i kawa∏kujemy s∏owa kroimy je no˝em i gramy nimi w kalambury ludzie nie mo˝ecie wejÊç do
naszego przedzia∏u o nie mamy wolne miejsca ale ale Êpiewamy nie ˝al nam ciebie góralu czy ci ˝al
naszego przedzia∏u witamy si´ z wroc∏awiem pierwsze zdj´cia uÊmiech moniki dworzec jest w s∏oƒcu
jest pi´knie aÊka potyka si´ o walizk´ ja potykam si´ o w∏asne nogi ola potyka si´ o dowcipy alberta
wsiadamy do tramwaju w tramwaju t∏ok nie ma gdzie zawiesiç myÊli koniec trasy szukamy jest dom stu-
dencki przegubowiec kartki na wejÊcie pokoje nie mo˝emy pod∏àczyç lodówki trzeba przestawiç meble
rozpakowaç si´ przestawiç sobie wszystko w g∏owie rozpakowaç swoje g∏owy jest pi´knie

idziemy na rynek odbieramy karnety biegamy Êwieci s∏oƒce ale˝ ja przystojnie wyszed∏em na tym
zdj´ciu i potwierdzi to póêniej mama asi przytulamy si´ do krasnali sà wsz´dzie nie czuj´ si´ wreszcie
niski czadzik ma du˝o filmów i ju˝ idzie idzie wieczór pierwsze filmy jjeezzuuss  cchhrryyssttuuss  zzbbaawwiicciieell prze-
bywa w otoczeniu dziwek urodzi∏ si´ zmar∏ nie przynale˝y do partii ˝adnej do politycznej a tak˝e nie
kinski geniusz re˝yser idiota idiota myÊli ˝e jest twórcà tylko to pokazuje tak fajnie olu ˝e to wygrze-
ba∏ ale co on z tym zrobi∏ widownia miesza si´ z publicznoÊcià na kinskim na jego monodramie ho∏ota
wyjdzie prawdziwy zostanie nie nie jestem zachwycony asia wychodzi ze swojego filmu odwieê mnie
mówi bo jest ciemno dobrze odwo˝´ aÊk´ do przegubowca i wracam zaraz mam spotkanie z boga-
mi mmaall ii   bbooggoowwiiee czekajà w kinie helios dobrze po drodze ∏apie mnie policjant granatowy jak niebo
ale˝ g∏upie porównanie i pyta czy ja z horyzontów tak tak to na co czekasz zapierdalaj do kina wsi-
adam do tramwaju myl´ si´ jad´ êle ludzie sà mili tu pobiegniesz mówià jakieÊ dwa kilometry mo˝e
troszk´ mniej i masz kino wysiadam i z niego mam 10 minut czarny ma mi zajàç miejsce biegn´
samochody mnie prawie zabijajà gubi´ si´ przebiegam ko∏o koÊcio∏a Êlepa uliczka klucz´ ale jest
pi´knie znajduj´ drog´ jest ju˝ ciemno po dwudziestej trzeciej nie znam tego miasta jest pi´knie nie
czu∏em si´ tak dawno jest kino wchodz´ siadam jest miejsce oglàdam bohaterowie trzy osoby kobieta
m´˝czyzna kobieta on spotyka boga ona musi zabiç ojca jej zabili rodzin´ pejza˝e o bo˝e on si´ bije
z bogiem przegrywa walk´ bokserskà i przytula konia dziwny ten film nie potrafi´ powiedzieç ale robi
na mnie tak wra˝enie dosyç du˝e wracamy do nas wracamy na noc 

dzieƒ drugi znajdujemy czeski sen arbuzowe szaleƒstwo drink ten to kwintesencja wakacji za chwil´
tanie o bo˝e jakie tanie piwo i lumpeks z jedzeniem wielki widelec jest stra˝nikiem tajemnicy i zaprasza
i daje kupony rabatowe  zaczyna si´ idziemy do kina llaass  mmeenniinnaass to panny dworskie to z velazqueza
ten film on nie wszyscy Êpià nikomu si´ nie podoba mnie powala tworzenie kompozycji perfekcja iluz-
je surrealizm jak lynch jak mulholland drive i barok przecie˝ ja kocham barok brzydota sardynki
gruba naga kobieta instrumenty mrok to wszystko co byç powinno i nuda nuda w której ˝yjà fan-
tastyczny póêniej od razu guy maddin mmoojjee  wwiinnnniippeegg czarny i bia∏y i szary trzy s∏owa si´ przeplata-
jà wid∏y futro ∏ono miasto jest ojczyznà o czym mówi maddin seanse spirytystyczne konie zamro˝one
˝ywcem w toni jeziora czy rzeki starzy mistrzowie hokeja i najwa˝niejsze nagrywanie filmu o swoim
˝yciu z matkà roli matki inni bohaterowie to aktorzy ma∏ego psa gra wielki dom ten sam tylko kobi-
eta która go zajmuje nie chce odejÊç o zostaje w pokoju niesamowite przyt∏acza to jest wizyjne i pe∏ne
Êniegu magiczne jak kapelusz na g∏owie jakuba ale jednak to nie jest genialny film po powrocie
bierzemy szisz´ za przegubowiec i pijemy chyba wino nie wiem co to czuj´ si´ fantastycznie nie mam
problemów nic nie gn´bi mnie

rano czadzik je broku∏y i wsz´dzie pachnie tymi broku∏ami i jest
zielono i broku∏owo póêniej robimy z olà i asià baƒki przed
koÊcio∏em miotamy baƒkami i rozbryzgujemy wokó∏ wod´ z
fontanny jesteÊmy niebiaƒscy jak nniieebbiiaaƒƒsskkiiee  iissttoottyy peter jack-
son ten od w∏adcy pierÊcieni niesamowity film granica mi´dzy
pasjà a szaleƒstwem przyjaênià a chorobà jest cienka morder-
czynie w fio∏kowych sukienkach pierwsza i wielka rola kate winslet
jestem zmasakrowany tam sà gliniani ludzie ca∏e paƒstwo z gliny i



b∏ota szaleƒstwo i ob∏´d a forma przecie˝ tradycyjna po filmie odkrywamy drink dzban za dwadzieÊcia
z∏otych b∏´kitne hawaje i jest tam arbuz i ananas wakacje mamy w tropikach umys∏y mamy w
kawa∏kach fantastycznie przychodzi wieczór ssttrraacchhyy  ww  cciieemmnnooÊÊcciiaacchh krótkometra˝owe animowane
horrory ∏adnie narysowane niektóre straszne m´˝czyzna kopuluje z modliszkà i to jest chore ale naj-
gorszy jest dom w którym nie ma Êwiat∏a tak si´ zastanawiam jakie koszmary majà niewidomi
wracamy wszyscy razem czadzik nawali∏a si´ powietrzem i kr´ci si´ przez ca∏à drog´ trzy kilometry
albo mo˝e wi´cej samochody tràbià krzyczymy ale co z tego ona jest szcz´Êliwa ja te˝ 

jjeeddzzcciiee  ttoo  jjeesstt  bboowwiieemm  cciiaa∏∏oo  mmoojjee otwiera ten dzieƒ film z tezà jedna wielka metafora pe∏no sym-
boli sytuacja czarnych wspó∏zale˝noÊç a mo˝e oni chcà po prostu tak jeÊç to ciasto nie monika nie
masz racji ale˝ olu jak mo˝esz tak myÊleç ja tak nie myÊl´ dokupuj´ bilet na ˝u∏awskiego oopp´́ttaanniiee
szatan szatan szatan geniusz i szatan i bóg monika belluci pieprzy si´ z demonem i szaleje jej mà˝
te˝ berlin miasto rozdarte jest szaro czytam póêniej jak ona mówi o scenie w metrze jak mog∏eÊ tak
g∏´boko wniknàç w mojà dusz´ jak mog∏eÊ to niedopuszczalne genialny obraz po˝àdanie i op´tanie
przyje˝d˝a b∏a˝ej pod wieczór piwo 4 s∏omki jedna szklanka i muzyka reggae w g∏oÊnikach w tym
barze i nadchodzi oto nadchodzi najwa˝niejszy film dnia ach ach tak cczzaarrnnaa  oowwccaa nowozelandzki
pseudohorror pseudokomedia pseudofilm fatalne zmutowane owce atakujà miasteczko ale to jest
takie g∏upie tak absurdalne ˝e nie wytrzymujemy ze Êmiechu to si´ nie dzieje to si´ nie dzieje
naprawd´ mówi ola nie tego nie ma nie ma prawa byç ale jest ten film to katharsis sp∏ywa z nas
wszystko odpr´˝amy si´ wracamy do domu ∏ukasz  i albert dosiadajà kamiennego s∏onia to si´ nie
dzieje my nie istniejemy

cceennaa  mmlleekkaa to cena szcz´Êcia to najwspanialszy film festiwalu realizm magiczny to g∏upi termin ale
najlepszy setki krów czerwone sari elektrociep∏ownia która ogrzewa ma∏à chatk´ i stara kobieta krad-
nàca najwi´ksze skarby zaczyna si´ i koƒczy patchworkowà narzutà muszà si´ po∏àczyç w mleku a
walizka pe∏na dzieci´cych butów to piecz´ç jestem zaczarowany oczarowany ten film czaruje ten film
zaklina i wyciska na moim umyÊle Êlad w kszta∏cie dzieci´cej stopy tego dnia jeszcze beznadziejna
nudna ppooddrróó˝̋  cczzeerrwwoonneeggoo  bbaalloonniikkaa mo˝e i jest metaforyka mo˝e i jest o kinie azjatyckim i
europejskim mo˝e jest pe∏en symboli ale potwornie nu˝y mnie d’accord mówià wcià˝ d’accord z ilu
jajek chcesz z dwóch mo˝e trzech a mo˝e jednak z dwóch Êmiejemy si´ z czarnym ludzie opuszczajà
sal´ rzeczywiÊcie wydarzenie dojecha∏ franek chrzeÊcijanin taƒczy bierzemy twistera i rozk∏adamy go
na rynku zagraj panie za pi´ç z∏otych ludzie to kupujà Êpiewamy piosenki i gramy z przypadkowymi
turystami w twistera wygrywa krzysztof z koszalina a mariolka ma g∏upià min´ a krzysztof z g∏ogowa
gryzie plansz´ mamy pieniàdze i kupujemy za nie ruskie szampany okazujà si´ obrzydliwe ale pijemy
je w koƒcu ten wieczór jest nagrodà

dwudziesty piàty lipca rano ppoorraa  uummiieerraaçç czarno-bia∏y znowu szaflarska ukrad∏a ten film b∏a˝ej p∏acze
na koniec wszyscy jesteÊmy cicho po projekcji g∏upie pytania do aktorów drugoplanowych wieczorem
b´d´ si´ k∏óciç z czadzikiem czy bohaterka budzi sympati´ czy nie póêniej okrzyczany nagrodami obsy-
pany z koÊci s∏oniowej zbudowany mmoottyyll  ii  sskkaaffaannddeerr zdj´cia ∏adne historia ∏adna muzyka ∏adna ale
to jest md∏e to rozczarowuje nie chwyta mnie jestem wkurzony idziemy na wysp´ s∏odowà rzucamy ringo
i obserwujemy papierowe statki na odrze plac zabaw pomniki filozofów i sklep ˝abka tworzà niez∏e t∏o
o dwudziestej drugiej mmaattkkaa  ∏∏eezz dario argento horror czy komedia ten kicz to nie sztuka twoi rodzice
nie zmarli w wypadku ale w walce ze z∏à wiedêmà z matkà ∏ez z widowni okrzyki voldemort nie idê tam
zostaw nie aaaa aaaa krew flaki i babranie si´ w fekaliach duch matki chroni bohaterk´ rzym szaleje a
z japonii przyje˝d˝ajà na ten sabat wiedêmy w strojach emo szaleƒstwo ten film zmusza do dyskusji jest
z∏y jest fatalny jest kiczowaty k∏ócimy si´ z jakàÊ kobietà na przystanku to jest sztuka mówi to jest gówno
odpowiadam ale postanowi∏em dokupi´ sobie bilet na kolejnego argento

mój jedyny terrence davies to nneeoonnoowwaa  bbiibbll iiaa ameryka prowincja wieÊ wra˝liwy ch∏opiec bohater
poeta wàtki homoseksualne zr´cznie maskowane ale przecie˝ widaç to w
scenie kiedy m´˝owie na wojnie a cz´Êç kobiet na potaƒcówce przy-
wdziewa ich ubrania bardzo dobry film genialna stara aktorka nie wiem
jak si´ nazywa podobno dawna gwiazda z∏otej ery kina wracamy do
czeskiego snu i oglàdamy póêniej zzeessttaaww  ff ii llmmóóww  ssrroocczzyyƒƒsskkiieeggoo niek-
tóre nudzà niektóre Êmieszà inne odrzucajà jeden rzuca na kolana with
the light ale ogólnie ˝a∏uj´ ˝e na tym by∏em bo to nierówne i niewarte



wydanych pieni´dzy wieczorem drugi argento ooddgg∏∏oossyy matka westchnieƒ rzecz dzieje si´ w szkole
baletowej m∏oda tancerka rozprawia si´ z dyrektorkà która jest demonem i chrapie nocami stàd
matka westchnieƒ znowu Êmiech na sali jestem gwiazdà seansu krzycz´ nie idê tam i bijà mi brawo
po filmie znajdujemy reszt´ i idziemy do jakiegoÊ klubu od zmierzchu do Êwitu du˝o piwa zdecy-
dowanie za du˝o i spotykamy jakichÊ ludzi którzy Êpiewajà z nami i robià sobie zdj´cia i zapraszajà
nas do siebie do domu my wracamy jednak do swojego znowu jadàc na s∏oniach

cchhaaoottyycczznnaa  aannaa mia∏a byç wydarzeniem i jest jakieÊ niby-artystyczne kino drogi ana ma cierpieç za
wszystkie kobiety bo˝e pawle i ewo jakie to g∏upie nie wyrabiamy ze Êmiechu ludzie nas uciszajà zde-
jmuj´ buty na tym filmie który jest pokr´cony i koƒczy si´ scenà w której bohaterka oddaje ka∏ na twarz
cz∏owieka który mia∏ zamiar uprawiaç z nià seks oralny w pozycji szeÊç dziewi´ç gówno dos∏ownie i w
przenoÊni no ale b∏a˝ejowi si´ podoba∏o idziemy jeszcze raz na blu hawajan i biegn´ na mmaapp´́
lluuddzzkkiieeggoo  sseerrccaa  melodramat jak si´ okazuje o eskimosie i jego kochance i oni oboje s∏u˝à w wojsku
w czasie drugiej wojny Êwiatowej nienajgorszy a dwie sceny wr´cz zabijajà pierwsza stosunek na
dachu unoszàcego si´ nad ziemià zeppelina druga kiedy eskimos staje si´ mordercà ca∏ego ca∏ego
lipska w przegubowcu violetta nasza ukochana pani cieç nie chce nas wpuÊciç ale w koƒcu si´ zgadza
wchodz´ do pokoju alberta a on nagi ma tylko majtki na sobie i puszcza na siebie baƒki robi´ mu
zdj´cia wieczorem jakiÊ pokaz na rynku pijemy jakieÊ kolorowe drinki z biedronki film robi´ zdj´cia
podchodzi  facet i mówi prosz´ skasowaç moje zdj´cie ja mówi´ nie zrobi∏em panu zdj´ç prosz´
zobaczyç w∏àczam aparat  i pokazuj´ rozbieranà sesj´ alberta nie mam pytaƒ odpowiada m´˝czyz-
na i odchodzi póênym wieczorem kluby w liverpoolu mi∏o asia b∏a˝ej franek wracajà my zostajemy
jesteÊmy do koƒca gadamy z ochronà i wychodzimy kierujemy si´ w stron´ drogi do mekki drogi do
m´ki tam mordownia niebo w toalecie ktoÊ mastrubuje si´ do bidetu nie zwracajàc uwagi na innych
ludzi facet Êpi z r´kà w muszli klozetowej a my pijemy ja stanowczo za du˝o i zaczynam si´ zwierzaç
oli jedna godzina jedna wiadomoÊç na szcz´Êcie w odpowiednim momencie przerywam czarny
zabiera z klubu Êwiece i wczesnym rankiem jest juz jasno wracamy pieszo do budynku jesteÊmy z orga-
nizacji pass the flame zapalcie nam Êwiec´ mówimy do przypadkowo spotkanych ludzi ka˝dy si´
zgadza i studenci i menele a jest chyba czwarta albo piàta rano Êpiewamy ∏apy ∏apy cztery ∏apy z
miejscowymi dresiarzami  i krzyczymy ˝e Êlàsk wroc∏aw to pot´ga kiedy wracamy padam na ∏ó˝ko Êpi´

nast´pny dzieƒ to aanniioo∏∏  pprrzzyy  mmooiimm  ssttoollee podobno epokowy film o nowozelandzkiej pisarce okazu-
je si´ za d∏ugi i przegadany a poza tym nierówny sceny w szpitalu psychiatrycznym i koniec filmu fan-
tastyczny poczàtek beznadziejny ten film utwierdza mnie w przekonaniu ze ka˝da ma∏a dziewczynka
z nowej zelandii ma tendencj´ do egzaltacji chce byç pisarkà i nocami biega po lesie z przyjació∏kà z
tego filmu zapami´tam na pewno obrzydliwe z´by panny frame czyli g∏ównej bohaterki jak to piszà
w szkolnych recenzjach mimo wszystko warto obejrzeç ten film po po∏udniu jeszcze ffuunnnnyy  ggaammeess
wersja amerykaƒska fantastyczny przerazi∏ mnie porazi∏ obrazi∏ tortury i okrucieƒstwo i bia∏e r´kaw-
iczki wielkie role michaela pitta i naomi watts a myÊla∏em ˝e to mierna aktoreczka z∏o czai si´ wsz´dzie
ostrzega heneke w swoim filmie i bawi si´ z widzem cofa akcj´ pilotem i mówi mu podoba ci si´ to
co robià bohaterowie prawda lubisz patrzeç jak zadajà ból a gdyby to by∏a prawda no no te˝ by ci
si´ podoba∏o po projekcji jestem w stanie rozk∏adu i wieczorem nigdzie nie wychodz´ czytam
grubaÊnà ksià˝k´ i myÊl´ troch´ a tak˝e Êpi´ ten film mnie zgniót∏

ostatni dzieƒ i kolejny nowozelandzki film ww  kkrryyjjóówwccee  mmoojjeeggoo  oojjccaa okazuje si´ jednym z najlepszych
na nowych horyzontach mroczny psychologiczny zajmujàcy przejmujàcy nie nudzi coÊ w stylu rzeki tajem-
nic ale lepszy na pewno lepszy kto jest kim w tym filmie kto porwa∏ i zabi∏ dziewczyn´ dlaczego wsz´dzie
czai si´ tajemnica w biuletynie festiwalowym piszà ˝e to kino kiwi gothic ale chyba nie chyba raczej kino
eukaliptusowego niepokoju tego dnia jeszcze ˝egnamy si´ z wroc∏awiem z lumpeksem z jedzeniem z

panem widelcem z rynkiem z kinami z tramwajami sziszujemy te˝ za domem
studenckim pakujemy si´ no czadzik si´ nie pakuje prosz´ wszystkich o
szyneczk´ i chlebek nikt nie ma postanawiam ˝e chc´ si´ wyspaç i tak robi´

wracamy do domu czadzik odmechaca sweterek i nie jest spakowana a my
ju˝ stoimy na przystanku tramwajowym udaje si´ jej kurcz´ zdà˝yç i
wracamy tym pociàgiem znów rozwalajàc s∏owa ale czuj´ ˝e umys∏ znów
mi si´ zlepia i zaraz wszystko znów b´dzie ca∏oÊcià 







AAlleekkssaannddrraa  WWaassiilleewwsskkaa
AAbboouutt::  bbllaannkk  ((ppooll::  nniiee  iissttnniieejjeesszz!!))

„S∏odycze, Corbera, powinny byç po prostu s∏odkie. 
JeÊli jest w nich coÊ wi´cej, sà jak perwersyjne poca∏unki.”

G. T. Di Lampedusa, Syrena

Zatem nadchodzi lipiec, przynajmniej tak utrzymujà uczeni i papie˝e; i czemu Bóg czy  inna fuzja genów
uczyni∏a z nas tak zach∏annych po˝eraczy ˝̋eelleekk. ¸akniemy d˝emów i domowych numerów, za nic zamierza-
jàc si´ wyzbyç stanowisk z angielskich czytanek. Sensy-srensy, wa˝ne jest to, co tam i kiedyÊ, przesz∏oÊç to
urwane filmy i troch´ piosenek, zatem zajmujemy si´ czasem czysto tteeaattrraallnnyymm albo ktoÊ tu za bardzo
pojecha∏ nam w abstrakt.

I Wroc∏aw przywita∏ nas bbaaƒƒkkaammii na rynku, czym zas∏u˝y∏ na wieczne przetràcenie trasy; ∏askawie obdarza
nas giftami i oÊmiela (!), poma∏u oÊmiela zapytaç: a po co?, by us∏yszeç: a chuj. Znaki drogowe smaczne
i zzddrroowwee, p∏yty chodnikowe zamieniamy na architektur´ wn´trz, i znów ruszamy pospolicie po parterach
opatrzonych jak najni˝szà cenà za przygarni´cie na: par´ trunków, które nie robià ró˝nicy, par´ rozmów,
które zag∏uszamy muzykà; i tak od tekstu do tekstu oddajemy sprawy litoÊciwie wrzucone nam w r´ce
màdrzejszym od nas i zdrowszym – na ciele, umyÊle i wierze.

Paul ˝yje i zawodowo odpisuje na listy: Kisses for the best shoobi-doobi maker! Ola, 19, Poland. Znów
kkaallaammbbuurryy, kategoria: z dupy; na kurtkach za drogich na miejskie gusty, czerwone: PRZERABIAMY LITER-
ATUR¢ NA MAKULATUR¢ (i jak to brzmi po angielsku!), czym mo˝na wype∏niç ca∏à szerokoÊç g∏owy;
sprawdzone doÊwiadczalnie, ofiar w ludziach – bbrraakk.

Woodstock w oparach b∏ota poguje do Stranglersów i odurzajàc ∏àkowym t∏umem, odprawia pieszczo-
chowe misteria w nnaammiioottaacchh. Na scenie mistycy, którzy ˝yjà mi´dzy umar∏ymi, sprzedajà has∏a zbierajàce
nam na wymioty rytmicznych opinii. Otó˝ oni DOST–PI– nieÊmiertelnoÊci, górujàc nad nami oralnym
wyzwaniem wiary; otó˝ oni DOST–PI– urodzaju, wi´c spieszmy si´, by uchwyciç ich zmàconà postaw´; piwo
taƒsze od wwooddyy, piwo taƒsze od ˝arcia, przekaz jest jawny i jedyny, pij rozwa˝nie i odpowiedzialnie traç
czas z niezaznajomymi.

Pomi´dzy ‘kasztany si´ marszczà’ a ‘kwietnia nie ma’ ktoÊ nam êle wyt∏umaczy∏, na czym polega mi∏oÊç.
Trzeci namiot i ttwwiisstteerr na rynku, kluczymy, by nie nasiàknàç z∏ym bollywoodem, co w∏aÊciwie stanowi
jedynà kategori´ moralnà. Nienawidzimy si´ za te zdania Êwiadczàce o starannym wykszta∏ceniu, bo czy
lato nie jest teleologicznym zawieszeniem -izmów; zresztà s∏owa to czysta kkoossmmeettyykkaa, wi´c babramy si´ w
niej przy mocnej perkusji i harfach, wyciskajàc to, czego nie warto dotykaç na trzeêwo.

OOOO llll aaaa ,,,, 1111 9999 ,,,,
PPPP oooo llll aaaa nnnn dddd ....
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** ** **
gasimy kontrasty uliczne 
rozÊwietlmy twarze pudrami
gi´tkimi s∏owami

nudzà si´ one 
jak codzienne z ∏ó˝ka 
monotonicznoÊç funkcji dnia

rozpuÊç mnie w szklance wody dam ci si´ rozpuÊciç
przybuzuj´ troch´ jestem dzisiaj taka gazowana 
zaspana
wszystko odbijam jak w lustro, nie sàdzisz?

okruchy zostawmy na póêniej

sszzuukkaanniiee  ww  ppoommiieesszzcczzeenniiaacchh
staram si´ omijaç
ulice zalane ˝ywicà
przysposobienie do ˝ycia w lutym

dotykam tylko ludzi niedost´pnych
nigdy online
którzy zach´cajà pluszowymi brzmieniami
pozostajà po takich wydarzeniach
przeciàgi

niedociàgni´cia

˚̊ÓÓ¸̧TTEE  ÂÂWWIIAATT¸̧OO!!!! !!   
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nnnn yyyy mmmm wwww iiii eeee rrrr ssss zzzz uuuu
To by∏o coÊ: ÊwiadomoÊç, dla której Êwiat zbudowany by∏ z podtekstów. Za ich sprawà nawet oso-
biste ˝ale, do których mia∏ prawo jak nikt inny, potrafi∏y si´ zmieniaç w wi´ksze opowieÊci i tym
samym wykraczaç poza poziom zmaltretowanego „ja“. I to by∏o coÊ: umys∏, w którym ró˝ne zagad-
nienia ∏àczy∏y si´ ze sobà tak ÊciÊle, ˝e nie zostawa∏o ju˝ miejsca na zastosowanie terminów takich,
jak „alegoria“ czy „symbol“ (a pami´tacie doktora Johnsona definicj´ poezji metafizycznej:
gwa∏tem rozbie˝ne idee pod wspólne jarzmo wciàgajàc?). Ponadto j´zyk, który potrafi∏ wch∏onàç
ka˝dy rodzaj s∏ownictwa. I jeszcze zapas w∏asnej energii, który sprawia∏, ˝e nawet wtedy, gdy
ksià˝ka nazywa∏a si´ Wiersze Êródziemnomorskie, nie zawiera∏a ona tego, czym tytu∏ straszy: serii
ubogich, klasycznych repetycji. To by∏o coÊ, z pewnoÊcià: Aleksander Wat.

Wat chcia∏ pisaç o wszystkim, wi´c i piszàc o nim trudno si´ oprzeç pokusie pewnej totalnoÊci.
Dlatego od razu wypada zastrzec, ˝e szacunek do Wata nie jest tu retorycznie bezinteresowny.
Chcia∏bym go czytaç równie˝ jako znak odsy∏ajàcy do jakiejÊ alternatywnej historii literatury (zde-
cydowanie nie lubi´ tej, która si´ nam przytrafi∏a). Gdyby w∏aÊnie pozycja Wata by∏a silniejsza,
gdyby póênego Mi∏osza wyegzorcyzmowaç Mi∏oszem wczesnym, gdyby prymitywiÊci doszli do
nieco konkretniejszych rezultatów, a taki na przyk∏ad Bruno Jasieƒski po˝y∏ i powp∏ywa∏ troch´
d∏u˝ej, to wówczas mo˝e nie dryfowalibyÊmy na martwej fali powtarzajàcych si´ zwrotów do siebie
i od siebie (skamandrycka uczuciowoÊç – socrealizm – poeci osobni – poezja obowiàzków pub-
licznych – konfesyjnoÊç – zaanga˝owanie – autoreklama). Mo˝e chodzi∏oby o coÊ wi´cej ni˝ o ten
przekl´ty wektor.

Jak powy˝sze ma si´ do wierszy, w których Wat wchodzi w rol´ Êwiadka czy obserwatora? Jak ma
si´ do spraw napomkni´tych w tytule, czyli doznaƒ mistycznych, do których ten ˚yd, konwertyta,
wreszcie ateista przyznawa∏ si´ wprost? Sekret takiego zastosowania sygnatury, by ta nie znieksz-
ta∏ca∏a wiersza, tkwi chyba w tym, ˝e punkt widzenia przedstawiany w wierszu bardziej przypomi-
na perspektyw´ odbiorcy ni˝ nadawcy. ˚e zamiast „ja“ widzimy konstrukcj´, którà roboczo mo˝na
nazwaç „ja-minus-poeta“ (minus autor, czyli aktor). Takà postaw´ prezentuje choçby trzeci utwór z
cyklu Nokturny z tomu Wiersze wydanego w 1957 roku.

Co mówi noc? Nic
nie mówi. Noc
ma usta
zagipsowane.
Dzieƒ – ten owszem. Gada.
Bez cezur, bez wahaƒ, bez sekundy
zastanowienia. I gadaç tak b´dzie
a˝ padnie i skona
z wyczerpania.
A jednak s∏ysza∏em krzyk
w nocy. Ka˝dej. W s∏ynnym
wi´zeniu na ¸ubiance.



Co za pi´kne kontralto. Z poczàtku
myÊla∏em, ˝e Anderson Marian
Êpiewa spirituals. A to by∏ krzyk
nie na ratunek nawet. W nim
by∏ poczàtek i koniec
tak zespolone ˝e nie ustaliç gdzie
koniec koƒczy si´
poczàtek zaczyna. To
krzyczy noc.
To krzyczy noc.
Chocia˝ ma usta
zagipsowane.
To krzyczy noc. Potem
dzieƒ rozpoczyna swoje tralala
a˝ padnie i skona
z wyczerpania.
Noc – ta nie skona.
Noc nie umiera
chocia˝ ma usta
zagipsowane.

Na pierwszy rzut oka du˝o w tym wierszu s∏ów patetycznych – poczynajàc od tytu∏u przywo∏ujàcego
najgorsze tradycje sztuki o sztuce, poprzez te wszystkie a˝ padnie i skona, a˝ po najwa˝niejszà w
tekÊcie formu∏´ krzyk nocy. Wielbiciele pisarstwa, które czerpie energi´ z opisu historycznych cier-
pieƒ, powinni tu przyklasnàç – bo ¸ubianka, bo wiernoÊç szczegó∏owi technicznemu egzekucji,
jakim jest zalewanie gipsem gard∏a skazaƒca. Jedyne, co si´ nie zgadza, to przymiotnik.
Wyczuwam bowiem cieƒ ironii w nazwaniu z∏owieszczego wi´zienia s∏ynnym (ironii w brawurowym
wykonaniu pensjonariusza tego zak∏adu). To tylko jeden z przyk∏adów, jak wiele zosta∏o zrobione
po to, by patetycznà tonacj´ pozbawiç uprzywilejowanej pozycji w tym nokturnie. W∏aÊnie dlatego
dzieƒ rozpoczyna swoje tralala, a potem sk∏adnia strz´pi si´ jak w mowie potocznej (rozpoczyna
[...] a˝ padnie, jak równie˝ w przypadku podejrzanego gramatycznie krzyku na ratunek).

Jest jeszcze kwestia niepokojàcej melodii tego wiersza – rwanej, a przy tym opartej na powtórzeni-
ach. Ten ostatni element jest zresztà zgodny z sugestià zawartà w nawiàzaniu muzycznym. Na
powtórzeniach zarówno s∏ów, jak i melodii oparta jest forma pieÊni negro spirituals, pochodzàcych
z kultury murzyƒskich niewolników (a jak to si´ odnosi do sowieckiego wi´zienia?). Zgodnie z
regu∏ami gatunku powtarza∏a si´ choçby Marian Anderson (1897-1993):

Were you there when they crucified my Lord ?
Were you there when they crucified my Lord ?
Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble
Were you there when they crucified my Lord ?

Powtórzenia u Wata nie sà tak symetryczne, przecinajà si´ bowiem wielokrotnie z podzia∏ami wer-
syfikacyjnymi. Gdzie czarnoskóra Êpiewaczka nazywa dr˝enie, Wat je pokazuje – zaznaczajàc tym
samym, ˝e znajdujemy si´ w sferze trudniejszej i mniej oczywistej ni˝ przestrzeƒ religijnego hymnu.

Lecz zostaƒmy przy formie, bo tu trzeba czytaç ze szczegó∏ami, a˝eby
odbiór wiersza nie pozosta∏ samà aurà. Du˝o w tym wierszu dzieje si´ na
poziomie wersyfikacji, momentalnych zaskoczeƒ i tymczasowych zbitek
poj´ç, które znikajà po przeczytaniu nast´pnej linijki. Na przyk∏ad takie
straszenie: Co za pi´kne kontralto. Z poczàtku – i ju˝ si´ spodziewamy,



˝e zaraz nastàpi bolesny opis dezintegracji tego krzyku. Albo przerzutnia, która ró˝nicuje formy
gramatyczne: To / krzyczy noc. / To krzyczy noc (najpierw wskazanie, co konkretnie noc krzyczy,
potem stwierdzenie faktu). Albo nast´pna zmy∏ka: To krzyczy noc / chocia˝ ma usta – tutaj na
chwil´ pojawia si´ prosty wniosek, ˝e usta nie s∏u˝à do krzyku. Podobnie skoro Noc nie umiera /
chocia˝ ma usta, to zdaje si´ istnieç sprzecznoÊç mi´dzy mówieniem a Êmiercià. Dwa wnioski, na
których mo˝na zbudowaç ca∏à poetyk´ – takà jednak, do której Wat by si´ nie przyzna∏.

Wiersz, który tu pokazuj´, stanowi zresztà poniekàd deklaracj´ w tej sprawie. Gdy dzieƒ Gada. /
Bez cezur, bez wahaƒ, to cezura oznacza Êredniówk´. Mowa dnia okazuje si´ wi´c niepoetycka –
jak równie˝ jednoznaczna i zwyczajnie niemàdra. Poetycki (choç nie tylko, bo i muzyczny, i filo-
zoficzny) okazuje si´ krzyk. Albo ÊciÊlej: pewien konkretny rodzaj krzyku, który poeta opisuje (dzi´ki
wprowadzonemu rozró˝nieniu wiemy, i˝ ten krzyk nie ma byç reklamà konkretnego gard∏a). Opis
jego jest zaÊ na tyle dwuznaczny, ˝e nie mo˝na z ca∏à pewnoÊcià wybraç dla niego jednej konkre-
tyzacji. Opcje sà takie: albo opisywane zjawisko akustyczne stanowi z∏o˝enie krzyku narodzin i
krzyku Êmierci (poezja jako reakcja na sprawy ostateczne), albo mowa jest tutaj o formalnych
w∏asnoÊciach j´zyka, w jakim noc krzyczy, o jego totalnym charakterze i dà˝eniu do syntezy. Nie
chc´ rozstrzygaç, lepiej pos∏uchajmy:

W nim
by∏ poczàtek i koniec
tak zespolone ˝e nie ustaliç gdzie
koniec koƒczy si´
poczàtek zaczyna. To
krzyczy noc.

Noc krzyczy albo prawd´ egzystencjalnà, albo charakterystyk´ w∏asnej, wszystko ogarniajàcej
mowy. Obie alternatywy spotykajà si´ w stwierdzeniu, ˝e mamy do czynienia z opisem jakiejÊ
ca∏oÊci, syntezy, unii. Tych zaÊ nie dzieli si´ z definicji.

Ci, którzy usi∏ujà wt∏oczyç Wata w rol´ futurystycznego burzyciela bàdê cierpiàcego Êwiadka epoki,
nie rozumiejà istnienia takiego aparatu poetyckiej mowy, do którego nie sposób przypisaç konkret-
nej dykcji. Futuryzm poj´ty jako çwiczenie g∏osu, po którym mo˝na wszystko, jak póêny Niemen,
by∏ dla niego jednego prawdziwym wyzwoleniem mo˝liwoÊci. Dlatego Wat, przy wszystkich swoich
rozpoznawalnych idiosynkrazjach (no, który jeszcze napisze z punktu widzenia myszy polnej:
cz∏owiek ekshaluje woƒ abominalnà?) jest kimÊ, komu trudno przypisaç jakàkolwiek zamkni´tà i
dobrze zdefiniowanà poetyk´. Nokturn, wiersz mimo wszystko stosunkowo u∏adzony, jest zresztà
Êwietnym przyk∏adem, ile mo˝na skorzystaç na tym pozornym braku. 

Mo˝na na przyk∏ad wymyÊliç osobnà sk∏adni´ dla wiersza czy dla cyklu. Mo˝na unikaç ∏atwo si´
konkretyzujàcych tonacji emocjonalnych. Mo˝na napisaç o zagipsowanych ustach, i zrobiç to tak,
jakby samemu przegryza∏o si´ gips – z przerwami, zawahaniami, czyli ze wszystkim tym, czego
wiersz odmawia gadaniu uskutecznianemu przez dzieƒ. I mo˝na jeszcze mieç paradoksalnà
nadziej´, ˝e taka dykcja, mimo wszelkich formalnych ró˝nic,  zabrzmi jak spirituals (bo taka, która
naÊladuje, bàdê taka, która mówi, ˝e zabrzmi – nie mo˝e).

jj aakk   ppóóêênnyy
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MMaarrcciinn  OOrrlliiƒƒsskkii  
KKrryyttyyccyy  ddoo  sszzppiittaallaa??

W ostatnim numerze Wakat Joanna Mueller i Micha∏ Kasprzak, odwo∏ujàc si´ do ksià˝ki
Powrót centrali P. Czapliƒskiego oraz wydanej niedawno publikacji zbiorowej Dyskursy krytyczne u
progu XXI wieku, postanowili dokonaç diagnozy wspó∏czesnej krytyki literackiej w Polsce. Zabawny
spis chorób, na jakie krytyka ta rzekomo zapad∏a w ostatnim czasie, ukazuje polskich eseistów i
recenzentów jako osoby l´kliwe, zakompleksione, chorobliwie objadajàce si´ tekstami, o zbyt
wygórowanych lub zbyt obni˝onych oczekiwaniach wobec tekstu, przewra˝liwione na punkcie
moralnoÊci, okreÊlonej polityki lub Êwiatopoglàdu, zbyt krótkowzroczne lub zbyt dalekowzroczne
itd. Zgodnie z diagnozà autorów najpowa˝niejszà dolegliwoÊcià polskiej krytyki jest l´k. Mo˝e to
byç l´k przed wyra˝aniem uczuç, l´k przed obecnoÊcià podmiotu w tekÊcie (antropofobia), przed
nowymi przestrzeniami krytycznymi (agorafobia), przed „pozostawaniem w ciasnych i zamkni´tych
schematach poj´ciowych” (klaustrofobia), przed obcoÊcià (ksenofobia), szaleƒstwem (maniafobia)
i przed „zabrudzeniem si´” (mizofobia).

Na szcz´Êcie, Kasprzak i Mueller nie pozostajà bezkrytyczni wobec swojego przedsi´wzi´cia i
sporzàdzenie listy chorób uzasadniajà prawdopodobnym l´kiem w∏asnym o stan literatury (hipochon-
dria), co nadaje ich tekstowi pozór obiektywizmu. A jednak mam wra˝enie, ˝e sprawa jest bardziej
skomplikowana. Podj´ta próba nie tylko w jednoznaczny sposób przesàdza o kondycji polskiej kryty-
ki, ale tak˝e zak∏ada, czym jest i czym powinna byç krytyka literacka. Innymi s∏owy, mam wra˝enie,
˝e Mueller i Kasprzak po cichu próbujà powo∏aç w∏asnà central´, co w dyskursach filozoficznych
nazywane jest „przemocà”. Przemocà rozumu racjonalnego wobec tego, co irracjonalne, lub prze-
mocà to˝samoÊci nad tym, co inne i ró˝ne. Bo zgodnie z ich rozpoznaniem wi´kszoÊç krytyków
powinniÊmy odes∏aç na d∏ugie i kosztowne kuracje, z których cz´Êç byç mo˝e nawet by ju˝ nie wróci∏a.

Wspó∏czesnà krytyk´ literackà charakteryzuje ró˝noÊç i ró˝norodnoÊç. Ta sama ró˝noÊç i ta
sama ró˝norodnoÊç, która sta∏a si´ dêwignià poszczególnych nurtów w nowej poezji polskiej. Nie
musz´ chyba nadmieniaç, ˝e po Derridzie i Rortym trudno oczekiwaç od krytyki jakiegoÊ aksjo-
logicznego „centrum”, które pod dyktando okreÊlonej metanarracji okreÊla∏oby profil jedynie
s∏usznych i poprawnych przestrzeni krytycznych. A w szczególnoÊci centrum opieki zdrowotnej,
które stanowi∏oby spe∏nienie najgorszych koszmarów Foucaulta.

Pi´kna owej ró˝noÊci i ró˝norodnoÊci nie sposób oczywiÊcie sprowadzaç do swobody i
dowolnoÊci, które w tym samym czasie pozwala∏yby dwóm krytykom g∏osiç na tych samych
zasadach tezy zupe∏nie przeciwne. Chodzi mi raczej o mo˝liwoÊç indywidualnego wyrazu,
niesprowadzalnà do obowiàzku korzystania z okreÊlonych metod interpretacyjnych, zachowania
okreÊlonych standardów, przyj´cia takich a takich konwencji etc. Jak zauwa˝a Jerzy Jarz´bski we
wst´pie do wspomnianej monografii, „Stanem naturalnym krytyki jest (...) stan kryzysu i sk∏ócenia,
bo te˝ krytycy nie sà (nie powinni byç) bezosobowymi funkcjonariuszami, znawcami interpreta-
cyjnej Metody, ale wprost przeciwnie: biorà udzia∏ w krytycznej pracy jako pe∏ne osobowoÊci, oce-
niajà ca∏oÊcià siebie – wraz z wszystkimi swoimi dziwactwami, idiosynkrazjami, ale te˝ – ponad-
przeci´tnà wra˝liwoÊcià lub wiedzà w takiej czy innej dziedzinie”.

Za przyk∏ad niech pos∏u˝y jedna z wi´kszych dyskusji krytycznych, jakie ostatnio rozgorza∏y w
Polsce. Mam na myÊli zapoczàtkowanà na ∏amach Tygodnika Powszechnego debat´ o miejscu poezji w
spo∏eczeƒstwie demokratycznym. Na kontrowersyjny tekst Igora Stokfiszewskiego Poezja a demokracja
˝ywo zareagowali m.in. tacy krytycy, jak Karol Maliszewski, Piotr Âliwiƒski, Marian Stala, Joanna Orska,

Maria Cyranowicz, Tomasz CieÊlak-Sko∏owski czy Anna Ka∏u˝a.
JeÊli trzymaç si´ terminologii zaproponowanej przez Mueller i

Kasprzaka, trzeba by teraz za∏o˝yç kitel i zabraç si´ za przy-
dzielanie ∏ó˝ek w szpitalu. Okaza∏oby si´ mo˝e, ˝e Stokfiszewski
choruje na hiperostoz´ usztywniajàcà kr´gos∏upa („schorzenie spo-
tykane 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.”) lub skolioz´ („boczne skrzywienie kr´gos∏upa tek-
stowego. Ta wada postawy wyst´puje w dwóch przeciwstawnych odmianach ideologicznych: jako
odchylenie prawicowe oraz odchylenie lewicowe.”). U respondentów nale˝a∏oby pewnie zdiagno-
zowaç ró˝ne postacie anafilaksji („natychmiastowa reakcja alergiczna wywo∏ana zetkni´ciem z
alergenem, czyli z zewnàtrzpochodnym antygenem literackim.”) lub ksenofobii. OczywiÊcie kry-
tyków, którzy w ogóle nie zabrali g∏osu w dyskusji mo˝na by posàdziç o mizofobi´ („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”).

Czy taka powszechna hospitalizacja da∏aby jednak lekarzowi coÊ wi´cej ni˝ subiektywne
poczucie spokoju? Czy rozpaczliwa ucieczka w metadyskurs nie by∏aby po prostu oznakà s∏aboÊci
i bezradnoÊci? Bo przecie˝ ka˝dy g∏os z przytoczonej  przed chwilà dyskusji mo˝na potraktowaç
jako indywidualny wyraz osobowoÊci ka˝dego z autorów. Jak zauwa˝y∏ Piotr Âliwiƒski, tekst
Stokfiszewskiego mo˝na odczytaç jako manifestacj´ cynizmu. W podobny sposób zresztà odnosi
si´ autor Âwiata na brudno do wielu innych autorów, np. w jednym z artyku∏ów Âliwiƒski pisze o
Piotrze K´piƒskim jako krytyku „˝arliwym” i „kapryÊnym”, zauwa˝ajàc, ˝e „K´piƒski manifestuje [!]
pojedynczoÊç, skrajnà, takà, co nie daje si´ wciàgnàç w ˝adne uogólnienia”. 

I w∏aÊnie w taki sposób chcia∏bym patrzeç na krytyk´ literackà. Bo krytyka to przestrzeƒ
przeznaczona dla wra˝liwych indywiduów, które zetknàwszy si´ z cudzym tekstem, dokonujà jed-
noczesnej rekonstrukcji w∏asnego wn´trza i rzeczywistoÊci zewn´trznej. Ostry sprzeciw Karola
Maliszewskiego wobec spo∏ecznych postulatów Stokfiszewskiego mo˝na przecie˝ rozumieç jako
wyraz charakterystycznej dlaƒ troski o poezj´ i jej prawa, niezale˝ne od wszelkich instytucjonalnych
wampirów, a tak˝e – jako prób´ obrony aktu lektury b´dàcego momentem spotkania. Jak bowiem
pisa∏ Maliszewski w Rozproszonych g∏osach, praca krytyczna pozwala na „misterium ludzkiego i
poetyckiego porozumienia, a nast´pnie wywo∏ywania zrozumienia i zainteresowania ze strony
innych (...). Oto prawdziwy sens krytyki towarzyszàcej. PójÊcie w Êlady, odnalezienie siebie w cud-
zym, opowiadanie tego innym. Rozpoznawanie siebie, jakiejÊ cz´Êci siebie w tych wierszach, w
ustanawianiu Êwiata na nowo”. 

W∏aÊnie na owà osobnoÊç, odr´bnoÊç i indywidualizm we wspó∏czesnej krytyce chcia∏bym
zwróciç uwag´. Nie mówi do nas duch obiektywny. Mamy raczej do czynienia z osobistym wyz-
naniem lub ekspresjà. A krytycy charakterystyczni, jak Karol Maliszewski czy Marian Stala rzeczy-
wiÊcie „piszà sobà”. Krytyka zdaje si´ dla nich zadaniem egzystencjalnym, tym czarodziejskim,
hermeneutycznym momentem przed lustrem, które oszlifowali dla nich Heidegger i Ricoeur. To nie
PoprawnoÊç i Sterylna CzystoÊç sà miarà dobrej krytyki, ale jej zdolnoÊç do tworzenia nowych
Êwiatów na styku jakiegoÊ „ja” i „nie-ja”, nawet jeÊli Êwiaty te z góry skazane sà na chwilowoÊç,
niepe∏noÊç i subiektywizm. Czy to oznacza, ˝e krytykowi wszystko wolno? Czy ma prawo oceniaç
teksty w sposób zupe∏nie przygodny? Ale˝ skàd! Z jednej strony musi bowiem trzymaç si´ interpre-
towanego tekstu, z drugiej zaÊ – w∏asnego pulsu. Musi dobieraç tylko takie maski, które najlepiej
pozwolà mu rozwijaç obrany projekt egzystencjalny. Musi mno˝yç lektury, aby zapewniç sobie
mo˝liwie najbardziej subtelny smak. Bo krytyk nie jest schizofrenikiem w gabinecie luster – to raczej
samotny architekt poznania, dla którego rzeczywistoÊç zawsze pozostaje zagadkà. Jak pisa∏ Richard
Rorty, „My, ironiÊci, mamy nadziej´, ˝e poprzez to nieustanne opisywanie na nowo stworzymy sobie
jaênie najlepsze z mo˝liwych. Terminem ‘krytyka literacka’ okreÊla si´ obecnie g∏ównie w∏aÊnie takà
dzia∏alnoÊç, takie porównywanie i wzajemne wygrywanie postaci przeciwko sobie”.

Na koniec chcia∏bym przywo∏aç s∏owa Piotra Matywieckiego, który w wywiadzie udzielonym
niegdyÊ Jakubowi Winiarskiemu w Studium (nr 2/2007) wyzna∏: „Czuj´ si´ jestestwem otwartym,
nastawionym na niespodziank´, niechcàcym wiedzieç o sobie wszys-
tkiego z l´ku, ˝eby si´ nie ograniczyç. Ale wiem te˝, ˝e jak ka˝dy
cz∏owiek jestem przysznurowany do swojej biografii, do swoich
poczàtków. Czasami te sznury biografii dajà mi jakàÊ wewn´trznà
dyscyplin´, a czasami sà wi´zieniem. I mi´dzy tà strefà niespodzianki i
wolnoÊci, a tym uwi´zieniem i w´druj´ i miotam si´ i pewnie tak b´dzie
zawsze”.







PPooeezzjjaa  jjaakkoo  mmaa∏∏aa  cczzaarrnnaa  sskkrrzzyynnkkaa  zz  kkttóórreejj  nniiee  mmaa  wwyyjjÊÊcciiaa

poezja w Polsce jest w stanie krytycznym, le˝y i kwiczy, dotkni´ta krwawi.
jej krew jest ciemna, rozliczni lekarze wzywani do reanimacji po 3 
minutach rezygnujà z podj´tych czynnoÊci resuscytacyjnych

w tym wypadku poezji, który przypomina kraks´ w serialu moda na sukces
(szkoda, ˝e nie widzieliÊcie: szeÊç odcinków dachowali!) albo poezja 
jest serialem klan, a poeta spe∏nia si´ jako aktorka i piosenkarka kaja 
paschalska, w tego rodzaju produkcjach liczy si´ iloÊç, poeta nie liczy
na nic

poezja wypadku liczy na to, ˝e wypadek ten przestanie byç elitarnà zabawà
a stanie si´ egalitarnym wydarzeniem, wszyscy podadzà sobie ∏apk´
i b´dà rozmawiaç na tematy wa˝kie i wa˝ne pi´knym j´zykiem, aby
na koniec zanalizowaç kilka nowych utworów iksa i igreka

poezja wypadku to przypadkowa obrazów, b∏ahych myÊli i m´tnych skojarzeƒ,
okraszona kilkoma emocjonalnymi haczykami, zbanalizowana do bólu,
przydatna jako motor do kilku prywatnych wzruszeƒ, mamy si´ êle,
fatalnie, beznadziejnie, mamy depresje i spo˝ywamy spore iloÊci alkoholu

nie zajmujemy si´ konkursami, sà tylko dodatkiem do naszej ch´ci spotkania si´
i udawania tak wyjàtkowych i mówienia o sobie w pierwszej osobie liczby,
najcz´Êciej, pojedynczej i spo˝ywania oczywiÊcie stosunkowo wi´kszej
iloÊci alkoholu

nasza poezja daje dupy, Mario

nasza poezja mieszka w cichym kredensie na strychu babci gdzieÊ na prowincji 
poetyckiego Êwiata, razem z zastawà poetyckà naszych czcigodnych pop-
rzeêników, za zakurzonà szybkà w atmosferze refleksji i spokoju, czasem
chcemy coÊ wyjàç, nie mówmy o t∏uczeniu, zer˝nijmy jakàÊ fraz´
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nasza fraza jest jak obskurny, tani burdel przy którejÊ z dróg szybkiego ruchu, o 
nazwie „Casablanca” lub „Buenos Aires”, a frazy mo˝na za odpowiednià 
op∏atà: wziàç i zrobiç z nimi co tam si´ chce

nasza poezja nie odpowiada ani dopowiada, ew. opowiada

nasza poezja jada w barach mlecznych w ca∏ej Polsce, panoszy si´ nawet po takich
miejscowoÊciach jak Kopytowo i Bàkowo, jest w Kobylicach, Kozio∏ach, 
jest w Szwecji i przelatuje przez Przyby∏owice, by wylàdowaç a˝ w Ameryce,
wszyscy si´ znamy i szczerze nienawidzimy, ka˝dà gr´ j´zykowà przyjmujàc
z cynicznym uÊmieszkiem, ci mniej zorientowani w materii s∏owa lekko 
rzucajà: ja te˝ tak umiem

naszà poezj´ ka˝dy pisaç umie! wszelkie podzia∏y na proz´ i poezj´ to wymys∏ krytyków,
redaktorów

nasza poezja ma w nosie recenzje redaktorów, krytyki krytyków, Êlin´ publicznoÊci,
faktury ksi´garzy i maszyny ksero w posiadaniu czytelników

nasza poezja najlepiej si´ czuje na naszych pó∏kach i pó∏kach naszych wydawców,
w piwnicy i na strychu, jak ju˝ wspomnia∏em, w kome˝ce kurzu, ptasich od-
chodów, piszemy boleÊnie, piszemy ogryzkiem j´zyka

nasza poezja chce ˝yç w hermetycznym pude∏ku zamkni´tym na elektroniczny zamek, 
bez tlenu, bez okna, w ca∏kowitych ciemnoÊciach

nasza poezja chce wysy∏aç sygna∏y, a ta rzeczywistoÊç, która si´ wciska przez wszystkie
szpary, przez wszystkie dziury i dziurki, Mario, nie ma dost´pu, nie ma dost´pu,
nie ma dost´pu, nie ma dost´pu, nie ma dost´pu, nie ma dost´pu, nie ma dost´pu

nasza poezja wysy∏a tylko sygna∏y

[[ddoo  ggrraaffiikkaa::  ttoo  rreewweerrss  wwsstt´́ppnniiaakkaa  eemmccee,,
wwii´́cc  mmoo˝̋ee  jjaakkooÊÊ  ttoo  ppooddkkrreeÊÊlliiçç  ggrraaffiicczznniiee??
PPoozzddrr..]]



OOGGÓÓLLNNIIEE  RRZZEECCZZ  UUJJMMUU--
JJààCC,,  WWAALLKKAA  OO  JJ´́ZZYYKK
JJEESSTT  WWAALLKKàà OO  WWOOLLNNOOÊÊçç
˝̋YYCCIIAA  II  OODDWWRRÓÓCCEENNIIEE
PPEERRSSPPEEKKTTYYWWYY..  WW  TTEEJJ
WW∏∏AAÊÊNNIIEE  WWAALLCCEE  ÊÊCCIIEE--
RRAAJJàà SSII´́  FFAAKKTTYY
MMEETTAAFFIIZZYYCCZZNNEE  OORRAAZZ
RRZZEECCZZYYWWIISSTTOOÊÊçç FFAAKK--
TTÓÓWW;;  TTOO  ZZNNAACCZZYY  FFAAKKTTYY
UUJJMMOOWWAANNEE  WW  SSPPOOSSÓÓBB
SSTTAATTYYCCZZNNYY  DDLLAA
PPOOTTRRZZEEBB  SSYYSSTTEEMMUU
II NN TT EE RR PP RR EE TT AA CC JJ II
ÊÊWWIIAATTAA  II  FFAAKKTTYY
UUJJMMOOWWAANNEE  WW  SSWWOOIIMM
SSTTAAWWAANNIIUU  SSII´́,,  WW
PPRRZZEEKKSSZZTTAA∏∏CCAAJJààCCEEJJ
JJEE  PPRRAAXXIISS..
RRAAOOUULL  VVAANNEEIIGGEEMM,,
RREEWWOOLLUUCCJJAA  ˝̋YYCCIIAA

CCOODDZZIIEENNNNEEGGOO
WW SS ZZ YY SS TT KK II MM
OOPPOONNEENNTTOOMM  ––
RREEDDAAKKCCJJAA
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